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I. Bevezetés 

A magyarországi zsidóság történetében az újkor új fejezet kezdetét is jelentette. Az ország 

területére bevándorlók egyfelől a középkori feudális viszonyrendszer fennmaradt keretei közé 

érkeztek, másfelől azonban a függőségi rendszer intézményén belüli változások azok, 

amelyek történetük alakítását a továbbiakban formálják - és e kutatás első hangsúlyos pontja 

ennek mélyebb elemzése. A dolgozat célja az újkorban (17. század végétől, 18. század 

kezdetétől) az iparosodás koráig (azaz a 19. század közepéig) a Magyarországon élő zsidóság 

történelmének eddig nyitott kérdéseinek a demográfia- és gazdaságtörténet területén való 

vizsgálata. Mindezt úgy végrehajtva, hogy az eddig elfogadott kutatási módszerektől eltérően 

nem csupán bizonyos területekre, közösségekre és kiemelkedő személyekre koncentrálva, 

hanem egyfelől az ország zsidóságának egészének történelmét bemutatva, európai keretek 

közé emelve, valamint régiónkénti elemzést biztosítva. Mindamellett esettanulmányon 

keresztül individuumok életét ábrázolva, úgy, hogy több generáción keresztüli irányvonalak 

rajzolódnak ki. 

A 17. század vége és a 18. század eleje Magyarországon önmagában sikeres történet 

kezdete a betelepülő zsidóságnak. Hiszen a származási helyszíneik (Morávia és Bohémia) 

uralkodói, a Habsburg-ház tagjai, minden eszközzel igyekeztek számukat korlátozni, és a 18. 

század folyamán sikeresen végre is hajtották ezt. Ugyanakkor ezen Habsburg uralom alá 

tartozó területekről eltávozók megtelepedhettek egy újonnan Habsburg fennhatóság alá kerülő 

államban, Magyarországon, szinte akadályozás nélkül. 

A dolgozat első nagyobb egységébe tartozó fejezetek a demográfiai adatok és irányvonalak 

bemutatására fókuszálnak (lélekszám alakulása, migráció). Másfelől olyan kérdésekre keresik 

a választ, mint az országba érkező zsidóság és a függőségi rendszerben meghatározó faktorok 

kapcsolata (uralkodó, földesurak), valamint az ehhez kapcsolódó letelepedési jellemzők. Az 

elemzés ugyanakkor nem szakadhat el attól a ténytől, hogy a korszak folyamán a bevándorlás 

meghatározó jellemzője a magyarországi zsidó társadalomnak. Éppen ezért szükségszerűnek 

tűnik nem csupán a honi helyzetük bemutatása, hanem egykori lakóhelyeiken való 

körülményeikkel való egybevetés is. Mindez felülbírál néhány általánosan elfogadott toposzt: 

- a zsidóság városi népesség; - illetve a zsidóság különböző származási helye magyarországi 

történelmük során egyben meghatározta a későbbiekben kulturális, gazdasági helyzetüket is. 

Az általános kép árnyalását e területen is biztosítja számunkra egy család több generációjának 

tagjainak életútjának demográfiai szempontok alapján való nyomon követése. 
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A dolgozat második nagyobb egységébe tartozó fejezetek a magyarországi zsidóság 

gazdaságtörténeti szerepkörét vonják vizsgálat alá. A vizsgált időszak kortársai, mind a 

későbbi korok kutatói a zsidóság szerepkörét leegyszerűsítve, a kereskedelmi szerepkört 

kiemelve ábrázolták. Ugyanekkor e területen való koncentrálódás indokainak tisztázására 

(feudális korlátozások, magyar társadalom jellegzetességeiből fakadó okok, gazdasági 

vetélytársak gyengeségei) nem igazán került sor, miként arra sem, milyen változások csírái 

láthatóak e korszakban? A dolgozatban központi kérdés, miért a zsidóság válik sikeressé? Az 

egyes fejezetek egyfelől kísérletet tesznek a magyarországi elmaradott gazdasági életben 

kialakuló foglalkozásstruktúra bemutatására és árnyalására, felvetve többek között e rendszer 

fogalmi kereteinek a tisztázását (így a kereskedő kategória maga sem homogén fogalom). 

Ezen túlmenően a szerepkör elemzését tágabb európai kontextusba helyezik. A dolgozat 

továbbá olyan területekre fókuszál, mint a zsidóság és az egyes társadalmi csoportok 

kapcsolata, a települési helyszín és a foglalkozásszerkezet sajátosságai. Az elemzés módszere 

a zsidóság egészének történelmére összpontosít, a regionális különbségek 

figyelembevételével. Illetve egy család esettanulmánya kapcsán egy család tanulmányozása 

révén az individuumok körében több generáción keresztül lezajló irányvonalakat mutatja be. 

A dolgozat harmadik nagyobb egysége a korszak zsidóságának kulturális életének néhány 

vonatkozását kívánja bemutatni két fő területre fókuszálva: az áttérés és a névgyakorlat. E két 

téma egyfelől kapcsolódik a korábban vizsgált területekhez (gazdasági, településtörténeti 

vonatkozásban). Másfelöl vizsgálatuk nem csupán a zsidóság belső történelméhez szolgáltat 

fontos adalékot, hanem ezen túlmenően a környező társadalomhoz illetve az államhatalomhoz 

való viszonyról is egyben. Az áttérés témaköre marginálisnak tűnhet, azonban az esetek 

hátterei a zsidó társadalomban lezajló változások mutatói is egyben. A névhasználati 

gyakorlat hasonlóképpen nagy jelentőséggel bír a korszak zsidóságának történelmét illetően, 

hiszen a nevek kezdetben a zsidóság egykori lakhelyeinek szokásairól, majd belső 

gondolkodásáról vallanak, míg később 1787 után a névrendelet bevezetésével az állami 

szervek beavatkozásának egyik színterévé válik. A 19. században pedig a magyar állam és 

társadalom felé fordulás lépéseinek tanújele. 

Az elemzés során Magyarország kifejezése alatt a királyi Magyarország területét kell érteni 

az I. világháború előtti határok alapján (azaz tartalmazza a mai Szlovákia, Kárpátalja 

(Ukrajna), Máramaros, Erdély, Bánát, Vajdaság (Szerbia), illetve Horvátország területeit). E 

területek nélkül az iparosodás előtti korszak zsidóságának történetének elemzése nem lehet 

teljes. Másfelől, mint említettük nem korlátozhatjuk az elemzést önmagában csupán csak a 
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magyarországi területekre és történésekre. A bevándorló zsidóság háttere, emellett a tágabb 

történelmi folyamatok előírják számunkra, hogy azokat mindenkoron tágabb kontextusban, 

európai keretek közé helyezve végezzük el. 

A magyarországi adatok elemzése kapcsán szót kell ejtenünk a régióbeli felosztás 

módszeréről. A korábbi időszak szakirodalma - napjainkig - egységesen az elemzést leszűkíti 

a mai Magyarország területére, amely önmagában kizárja az elemzés megbízhatóságát. 

Másfelől az analízis mindenkoron a 19. század történetírói által meghatározott geográfiai 

alapokra helyezve került kidolgozásra. Azonban e felosztás semmiképpen nem kapcsolható 

sem a zsidóság településtörténetéhez, és nem fedi le a magyar gazdasági élet régióit sem. 

Éppen ezért e két szempont alapján a következő hat körzet és vizsgálati egység kialakítása 

tűnt megfelelőnek: 

- Oberland (Liptó, Árva, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Turóc megyék) 

- Kis-Burgenland (Moson, Vas, Sopron megyék) 

- Dunántúli (Zala, Somogy, Tolna, Baranya megyék) 

Középső (Győr, Esztergom, Komárom, Veszprém, Fejér, Pest, Nógrád, Heves, Borsod 

megyék, Jászság) 

- Keleti (Máramaros, Sáros, Szepes, Szabolcs, Szatmár, Abaúj-Torna, Bereg, Ugocsa, 

Ung, Bihar, Zemplén megyék, Hajdú-kerület) 

Déli (Békés, Bács-Bodrog, Arad, Csongrád, Csanád, Temes, Krassó). 

Természetesen még e fő körzetek egyes megyéi között is lehetségesek ellenkező irányú 

folyamatok - amit a dolgozatban hangsúlyozunk. Azonban meghatározott keretük lehetőséget 

nyújt a főbb irányvonalak ábrázolására. 

A korszakban Magyarországon főként a következő nyelvek váltak használatossá a 

forrásokban: latin, német, magyar, héber. Mindennek hatása a gyakorlati életben is 

érzékelhető, hiszen a városok elnevezésénél gyakran (következően a magyar urbanizáció 

sajátosságából) különbözőeket találunk az egyes forrásokban. A dolgozatban a magyar 

elnevezést alkalmazzuk, csupán olyan esetekben téve kivételt, amelyek olyannyira 

ismeretessé váltak, hogy a gyakorlatban a magyar és német neveik egyaránt használatosak: 

így Kismarton - Eisenstadt; Pozsony - Pressburg. 
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II. Demográfiatörténet 

II. 1. Lélekszám 

II. 1.1. Általános kitekintés 

Az újkor kezdetén Európa társadalmi, kulturális valamint gazdasági arculata jelentős 

átalakulásokon ment keresztül. A zsidóság számára ezek a változások új körülményeket 

teremtettek, helyzetük és jogállásuk azonban államról államra változó képet mutatott. Noha a 

16. század kezdetén a kontinensen - a nyugati államok középkori kiűzési politikájának 

következményeként - két országban összpontosult a zsidóság: a Lengyel-litván királyságban, 

valamint az Ottomán birodalomban, már e század végén a zsidó közösségek letelepülésének 

irányában új fordulat következett be. A nyugati abszolutista államok szigorú korlátozásokkal 

ugyan, de engedélyezték a területeiken való megtelepedést, ami a nyugati területek felé való 

migráció felerősödéséhez vezetett. A nyugat-európai zsidó közösségek többsége a 17. és 18. 

század folyamán alakult meg. Jogállásukat tekintve nem beszélhetünk egységességről, hiszen 

amíg Anglia és Hollandia nem korlátozta lakhatásukat, foglalkozásukat, addig az egykori 

Németország területén létrejött hercegségekben a korlátozás különböző méreteket öltött.1 

Közép-Kelet-Európában a Habsburg uralom alatti országok tekintetében a megosztottság 

még szembetűnőbb. A katolicizmus eszméjét hirdető és valló, és azt akár fegyverrel is 

érvényesítő uralkodóház - cseh husziták, magyar protestánsok, oszmánok ellen - a modern 

kor kezdetén a területén élő viszonylag kis létszámú zsidóságra, amely főként Morávia és 

Bohémia területén élt, ideiglenesen megtűrt tényezőként tekintett. III. Károly uralkodásának 

időszakában, amikor a török feletti győzelem nyilvánvalóvá vált, lehetőséget látott az itt élő 

közösségek lélekszámának további csökkentésére az úgynevezett „Családi törvény" 

bevezetésével 1726-ban.2 Ennek értelmében csak a legidősebb fiúgyermek kaphatott 

házasodási és letelepedési jogot. Később az 1740-es évek végén Mára Terézia uralkodónő 

kísérletet tett a bohémiai zsidóság elűzésére, azonban törekvései nemzetközi visszhangjának 

eredményeként végül visszavonta rendelkezését.3 A század utolsó harmadában Lengyelország 

felosztásaival (1772, 1793, 1795) az újonnan a Habsburg birodalomhoz csatolt területekkel 

1 Az európai zsidóság jogi helyzetéről és történelméről: Jakov Katz, Hagyomány és válság Zsidó társadalom a 
középkor végén (Budapest - Jerusalem, 2005); uő, Kifelé a gettóból A zsidó emancipáció évszázada 1770-1870 
(Budapest, 1995); az egyes európai államok zsidóságáról: Paths of Emancipation Jews, States, and Citizenship 
ed. Pierre Birnbaum and Ira Katznelson (Princeton, New Jersey, 1995) megfelelő tanulmányai; Jerzy Topolsky, 
Lengyelország története (Budapest, 1989); Jonathan I. Israel, European Jewry in the Age of Mercantilism 1550-
1750 (London-Portland, 1998). 
2 VI. Károly 1726/27-ben elrendelte, hogy a Vencel korona országaiban (Morávia, Szilézia, Bohémia) minden 
zsidó család egyetlen tagja házasodhat. Ruth Kestenberg-Gladstein, 'The Jews Between Czechs and Germans in 
the Historic Lands 1848-1918' Jews of Czechoslovakia 1. (Philadelphia, Jewish Publication Society of America, 
1968). 21. 
3 Encyclopedia Judaica, 'Bohémia' címszó (Cd-rom). 
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jelentős lélekszámú zsidó alattvaló is a fennhatósága alá került. A galíciai területeken élő 

zsidóság esetében az uralkodónő egyfelől nem vezet be a zsidóság számát korlátozó kvótát, 

másfelől az abszolutista kormányzati politikával ellentétben nem törölte el a zsidó közösség 

autonómiáját, noha igyekezett az államnak a zsidóságot érintő kérdésekben kiterjedt hatáskört 

biztosítani.4 Ugyanakkor a galíciai zsidóság esetében az új határok kialakítása, a gazdasági 

keretek felbomlása, és később II. Józsefnek a zsidóság lakóhelyeinek behatárolására tett 

rendelete együttesen a zsidóság elvándorlásának a felerősödéséhez vezetett.5 

A Habsburg-ház fentebb ábrázolt zsidóságot érintő rendeletei illetve a további területein 

bevezetett tiltások következményeként a migráció nagymértékben felerősödött. A bevándorlás 

fő irányaként az a Magyarország szolgálhatott, amely éppen ebben az időszakban szabadult 

fel a százötven éves török uralom alól. A modernkorban a magyarországi zsidóság 

történetében új fejezet vette kezdetét. A középkor lezárulta, amely a magyar történelemben az 

1526. évi mohácsi csatavesztéshez kapcsolódik, egyben az országban élő zsidó közösségek 

addigi létezési kereteinek a felbomlását is jelentette egyben. A gazdasági - és részben vallási -

okokból bennük vetélytársat látó szabad királyi városok polgársága az uralkodónőtől 

kieszközölte, hogy nem kell zsidó lakosokat megtűrnie a városfalakon belül.6 A zsidóság 

számára a következő lehetőségek mutatkoztak: vagy egykori lakóhelyeikhez közeli 

településekre húzódni földesúri védelem alá és a visszatérés lehetőségére várakozni -

történelmi tapasztalataik alapján -, vagy elhagyni az országot, esetleg az új nagyhatalom, a 

török védelme alá húzódva megtelepedni (így Budán).7 A következő mintegy százötven év 

alatti folyamatos háborúskodás következményeként és a török kiűzésének az idejében egy 

csaknem elnéptelenedett ország került a Habsburgok kezébe, miként azt Eszterházy Pál nádor 

és felső-magyarországi német hadbíró a következőképpen írt le: „Aligha van még egy 

keresztény ország, amely hasonló sanyarú sorsra jutott volna, ha ez így megy tovább, a nép 

4 Edicta et Mandata, 1776. 
5 Kamiéi Joseph, Die Toleranzpolitik Kaiser Joseps II. (Stuttgart, 1986); A galíciai helyzet egészéről szóló 
átfogó tanulmány: A. Y. Brawer, Galícia ve-Jehudei: Mehkarim be-Toldot Galícia be-Meah ha-18. (Jerusalem, 
1965) (héber); Kurdi Krisztina, 'Galícia és a galíciai zsidóság a 18. század végén' Múlt és Jövő 2005/3 68-85. 
6 Magyar-Zsidó Oklevéltár (továbbiakban MZsO) V/2. 10., MZsO V/2. 11., MZsO I. 172., 175., Kubinyi András, 
'A magyarországi zsidóság története a középkorban' Soproni Szemle 49(1995) 23.; Büchler Sándor, 'A zsidók 
története Magyarországon a mohácsi vésztől a szabadságharcig' Egyenlőség 1917-19.; Guttman Henrik, 'A 
magyarországi zsidók III. Károly korában' Magyar Zsidó Szemle 56(1939) 58-87. 
'Bemard Wachstein, Die Grabschriften des alten Judenfriedhofes in Eisenstadt (Wien, 1922); Bemard 
Wachstein, Urkunden und Akten zur Geschichte der Juden in Eisenstadt und den Siebengemeinden (Wien, 
1926); Fritz Peter Hodik, Beiträge zur Geschichte der Mattersdorfer Judengemeinde in 18. und in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts (Wien, 1976); Mollay Károly, Első Telekkönyv (Erstes Grundbuch (1480-1553)) 
Sopron város történeti forrásai (Sopron, 1994); Malcha Zalmon, Deutschkreuz (héber) (Ramat-Gan: Bar Ilan 
University, 1999) Ph.D.; Büchler Sándor, A zsidók története Budapesten (Budapest, 1901); Káldy-Nagy Gyula, 
'A budai zsidók négy törökkori összeírása' MZsO XVI. 7-10.; Vass Előd, 'Zsidók a hódoltságkori török 
forrásokban' MZsO XVIII. 11-30. 
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egymás után otthagyja ősei földjét, s akkor a fejedelem nemsokára sivár pusztaság és lakatlan 

erdők felett fog uralkodni csupán."8 E képet a statisztikai adatok is igazolják, hiszen 1720-ban 

mindössze 4.5 millióra tehető az ország lakossága.9 Az oszmánok kiűzésének folyamata során 

a Habsburgok Magyarországra vonatkozó berendezkedési tervet dolgoztak ki, amelyben 

érintik a zsidóság megtelepedésének illetve kiűzésének a kérdését is, alapjában véve a 

gyakorlatban ők maguk is számos következetlenségről adtak tanúbizonyságot.10 így a 

Habsburg uralkodó 1670-ben Bécsből és Alsó-Ausztriából elűzi a zsidó lakosokat, akiknek 

egy része éppen Magyarországon nyer letelepedési jogot." A korszak folyamán a zsidóság 

megtelepedése nem kérdés, sokkal inkább annak jogi, szervezeti keretei illetve helyszíne. 

Mivel Magyarországon továbbra is a feudális gazdasági, politikai, társadalmi intézményes 

keretek uralkodtak, ezért az országba érkező zsidóság szembe találta magát az egykori 

középkori kiváltságok és jogrendszer velük szemben támasztott nehézségeivel, míg másfelől 

éppen a középkori fő védelmezőjükre, az uralkodóra nem számíthattak a továbbiakban, ami új 

társadalmi helyzetük kialakulása felé mutatott. 

Az ország elnéptelenedett területeire új bevándorlók áramlása vette kezdetét: így svábok, 

szerbek valamint zsidók érkeztek. A lélekszám 1790-re már mintegy 10.2 millió főre 

emelkedett, ami a bevándorlás és a természetes szaporulat együttes eredményének 
I 

tekinthető. Az ezt követő periódusban a tömeges méretű bevándorlások kora lezárul - noha a 

járványok gyakran felütik a fejüket - a népességszám gyarapodása folytatódik. 

II. 1.2. Források 

A magyarországi demográfiai viszonyoknak és azok folyamatainak a megismerésére a 

korszak folyamán kialakuló szemlélet teremtett lehetőséget, mivel már a század közepe óta 

8 Wellman Imre, 'Népesség és mezőgazdaság a XVII. -XVIII. század fordulóján' Történelmi Szemle 18(1975) 
701-730. 
9 Dávid Zoltán, 'Az 1715-20. évi összeírás' in: A történeti statisztika forrásai szerk. Kovacsics József (Budapest, 
1957) 145-200. 
10 Kollonich azt ajánlja az uralkodónak, hogy a „zsidók káros szemetétől („schädlicher Unrat deren juden") meg 
kell tisztítani ("rainigen") a Magyar Királyságot, de amíg ez nem valósítható meg, arra kell törekedni, hogy a 
többieket ne fogadják be. Szigorú rendet kell előírni, amelynek a megsértése esetén az egész zsidó közösséget a 
földesurak érdekeire való tekintet nélkül ki kell tiltani az országból („abzuschaffen") in: Theodor Mayer, 
Verwaltungsreform in Ungarn nach der Türkenzeit. (Wien und Leipzig, 1911) 59-60.; Varga J. János, 
'Berendezkedési tervek Magyarországon a török kiűzésének időszakában. Az „Einrichtungswerk'" in: Századok 
(1993) 34.; Kalmár János, 'A Kollonich-féle Einrichtungswerk és a 18. századi bánsági berendezkedés kérdése' 
in: Századok (1993) 43.; Kollonich Lipót jelszava: "Én Magyarországot előbb rabbá teszem, majd koldussá, 
végre katolikussá." Később III. Károly időszakában 1727-ben egy olyan javaslat lát napvilágot a helytartótanács 
részéről, ami morva mintára engedélyezné (azaz korlátozná) a zsidóság házasodási jogait. Guttman Henrik, 'A 
magyarországi zsidók III. Károly korában' Magyar Zsidó Szemle 56(1939) 89. 
" Kaufmann Dávid, A zsidók utolsó kiűzése Bécsből és Alsó-Ausztriából (Budapest, 2002). 
12 Kovacsics József, 'Magyarország népessége 1787-1870-ig' in: Magyarország történetei demográfiája szerk.: 
Dr. Kovacsics József (Budapest, 1997). 260. 
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népesség-összeírások készültek, illetve a 19. század második évtizedétől a Statisztikai Hivatal 

felállítására is sor került. Noha az összeírások adatai gyakran pontatlanok és nem demográfiai 

célzatúak, mégis lehetőség nyílik demográfiai elemzésre. A zsidó lakosság népességmozgalmi 

adatainak a vizsgálatához még inkább helytálló ez a megállapítás. A zsidóság lélekszámának 

felmérését az udvar kezdetben a betelepülők számának felügyelése, majd pedig gazdasági, 

fiskális és később katonai okok miatt tartotta szükségesnek. Az összeírásokat csaknem 

minden évtizedben végrehajtották, azonban sikerességük nem egyértelműsíthető. A 

korszakban az első országos viszonylatban is átfogó zsidóságra vonatkozó lélekszámfelmérés 

1735-ben készült.13 A vizsgált időszakban lezajló folyamatoknak a bemutatására éppen ezért 

ez az összeírás ad kiindulópontot. Következő vizsgálati pontunk az 1787-es általános 

népszámlálás, amelyet II. József rendelt el.14 1835-ben Fényes Elek Magyarország népességét 

vizsgálta és ezen belül meghatározta a zsidóság lélekszámát is valamennyi településen.15 E 

három fő felmérés adja a hosszú távú modell alapján történő elemzés bázisát. A korszak 

további felméréseinek használata csupán bizonyos területeken lehetséges (így a migráció, 

letelepedés helyszínének meghatározása) a felmérések jellegéből adódóan. Az 1743-45-es 

illetve 1746. évi felmérések fő céljául a türelmi adó kivetésének az alapjának a meghatározása 

szolgált. E felmérések nem egységes formátumban készültek, gyakran csupán a családfők 

neve került feltüntetésre, a fizetett adó mennyisége mellett. Mindez nem nyújt lehetőséget a 

vizsgálatunk három fő pontjának (lélekszám meghatározása, letelepedés helyszíne, valamint 

földesúri függőségi viszony) egységes modellben való ábrázolására. Mindamellett a 

felmérések lehetőséget biztosítanak bizonyos helyeken élő népesség alaposabb 

13 Az összeírás kiadásra került: MZsO VII. kötet. Az összeírás adatainak az elemzését elvégezte: Acsády Ignác, 
'A magyar zsidók 1735-38-ben.' IMIT 1897. 173-188.; valamint Grünvald Fülöp - Scheiber Sándor, 'Adalékok a 
magyar zsidóság településtörténetéhez a XVIII. század első felében' in: Magyar-Zsidó Oklevéltár VII(1963) 
(Budapest, 1963) 5-48. 
14 A történeti szakirodalom a zsidóság lélekszámát több, mint 80,000 före teszi Thirring Gusztáv adatai alapján. 
Azonban a forrásanyag egy részének eltűnése miatt az adatokat újraszámolva a 78267 fős lélekszám határozható 
meg, ezért az adatok vizsgálatánál ezt a lélekszámot vesszük kiindulási alapnak. Magáról az 1787-es 
összeírásról: Dányi Dezső és Dávid Zoltán (szerk.), Az első magyarországi népszámlálás (1784-1878) 
(Budapest, 1960) (Erdéllyel); Dányi Dezső és Dávid Zoltán (szerk.), 'Pótlás a józsefkori számláláshoz' Történeti 
Statisztikai Tanulmányok no. 2. (Budapest, 1975); Thirring Gusztáv, Magyarország népessége II. József korában 
(Budapest, 1938). 
15 Fényes Elek, Magyarországnak 's a' hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statisztikai és 
geographiai tekintetben I-VI. (Pest, 1836-1841). Fényes összegzésében a zsidó népesség számát 259,607 före 
teszi, azonban művében az egyes településekhez kapcsolt népességszám összege mindössze: 207,341 fö. Ez 
részben köszönhető annak a ténynek, hogy a szerző gyakran nem adja meg egyes települések lakosságának a 
számát - valószínűleg azért, mert másodkézből merítette az információit, másrészt pedig feltételezhető, hogy 
gyakran becslés alapján határozta meg a lélekszámot. Ugyanakkor értékelésünkben azért célszerű a Fényes-féle 
összeírást hasznosítani, mivel más összeírások szerzői, így Ludovicus Nagy, Notitiae politico-geographico-
statisticae Inclyti Regni Hungáriáé Partiumque eidem adnexarum /-//. (Buda, 1828-29) című művében nem 
közli a birtokosok személyét, amely további vizsgálatunk elsődleges célja. Mivel pontos adatokkal nem 
rendelkezünk a vizsgált időszakra vonatkozóan, ezért adataink a korszakban végbemenő változások, valamint a 



vizsgálatához.16 A korszak következő országos szintű felmérése, amelyre 1768-ban került sor, 

hasonlóképpen a türelmi adóalap kialakításához szolgáltatott adatokat.17 Mindez erősen 

befolyásolta a kialakított kategóriákat, hiszen fő szempontként szolgált a fizetett 

adómennyiségek pontos meghatározása. Ez már önmagában kérdéseket vet fel, hiszen 

gyakori, hogy a szegényebb fizetésképtelen családfők nem kerültek összeírásra. Éppen ezért a 

férfi lakosság lélekszámának meghatározása önmagában nehéz feladat. Emellett az összeírás 

nem tekintette feladatának a földesurak személyének a feltüntetését, amely szintén egyik 

sarkalatos pontja az elemzésünknek. A 19. században sorra kerülő felmérések egyik csoportját 

alkotják a név szerinti, adóztatási célból készített összeírások (így 1818 és 1831).18 E 

felmérések célja a fentebbi példákhoz hasonlóan az adóztatási alap pontosabb 

meghatározására irányult, azaz főként a családfők vagyoni helyzetének a felmérése került a 

középpontba. Az összeíró szervek figyelme nem terjedt ki a földesurak személyének 

meghatározására, másfelől a szegényebb rétegek feltüntetésétől gyakran eltekintettek, ezért, 

ezeket az összeírásokat sem alkalmazhatjuk általános modell építéséhez (csupán 

kiegészítésként). A vizsgált korszakunk utolsó nagyobb névszerinti, kizárólagosan a 

zsidóságra vonatkozó összeírására 1848-ban került sor.19 A magyar kormány Szemere 

Bertalan belügyminiszter rendelete alapján a forradalom nyomán a nagyobb városokban 

kibontakozó pogromok hatására rendelte el a felmérést. Mindezt két évvel a türelmi adót 

illetve a zsidóság lélekszám- és vagyoni állapotára vonatkozó felmérések eltörlésére hozott 

törvény kihirdetése után tette.21 Az összeírás híre maga is nagy riadalmat keltett, emellett a 

kormány tehetetlennek bizonyult a rendelet betartatására. Éppen ezért a felmérés hiányosan 

készült el, így a lélekszám adatok szempontjából olyan fontos megyék, mint Pozsony, vagy 

Pest hiányzanak. Ennek következtében ezen összeírás hasznosítása bizonyos területekre 

vonatkozóan (migráció) lehetséges, azonban az általános modellben nem. 

16 Az összeírások kiadásra kerültek a MZsO VII. kötetében. Az 1743-45-ös felmérés során 15 megye illetve 8 
város hajtja végre az összeírást, míg nemleges választ 3 megye és további négy város ad. Az 1746-48-as 
összeírás esetében 25 megye illetve 8 város végzi el az összeírást, további három megye és 13 város pedig 
nemleges jelentést küld be. 
17 Az összeírások kiadásra kerültek a MZsO XVI. kötetében. 
18 A felmérések kiadatlanok, találati helyük. Magyar Országos Levéltár, Dep. Jud. (C 55) vonatkozó évek első 
kútfő (későbbiekben MOL, C 55). 
19 Kiadatlan, lelőhelye: MOL, H 15. Az összeírás hátteréről: Haraszti György, 'Előtörténet II: Zsidóellenes 
zavargások a szabadság évében (snát hérut), 1848 tavaszán' illetve 'Panacea magna: az országos összeírás' in: 
uő, Két világ határán (Budapest, én) 190-194.; 194-199. Az összeírás végrehajtására a szűkebb értelemben vett 
Magyarország bizonyos megyéiben került sor (15 város és 31 megyében). - Erdélyben és Horvátországban nem 
került sor a felmérésére. 
20 Pesti Hírlap, 1848. ápr. 26. 367. 
21 Lőw Leopold, Zur Neueren Geschichte der Juden in Ungarn (Budapest, 1874) 195.; Hajdú-Bihar Megyei 
Levéltár, Hajdúböszörményi Fióklevéltára (később HbFl.) IV.A. 502/a. 34. k. 400. o. 749. 
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A források második csoportjába tartoztak az általános lakosságot számbavevő összeírások, 

így Fényes Elek illetve Ludovicus Nagy 1828-as műve. Ludovicus Nagy munkája alapos az 

egész országot felölelő feldolgozás, amelyben településekre lebontva közli a zsidóság 

lélekszámát is egyben.22 Müvének hátránya Fényes Elek adatbázisával szemben, hogy nem 

közli a földesurak személyét, ezért hasznosítottuk e másik forrást (minden hiányosságával 

együtt) egy általános kép bemutatásához. 

Fontos azonban hangsúlyoznunk, hogy a felmérések esetében az értékek soha nem lehetnek 

pontosak, adódóan az összeírások idejében való pontatlanságokból, illetve az azóta eltűnt 

adatok következményeként. Éppen ezért célunk a számadatokkal egyfajta átfogó képet 

bemutatni a zsidóság körében zajló demográfiai folyamatok révén. Természetesen e három fő 

összeírás csupán az alapvázat szolgáltatja, emellett a kortárs visszaemlékezések, uralkodói, 

megyei rendeletek azok, amelyek hozzájárulnak a korszakban bekövetkező események 

megismeréséhez. 

A demográfiai kérdéskör vizsgálata során az országot általános szinten majd régiónkénti 

elemzés alapján vizsgáljuk. Magyarországot hat geográfiailag és településtörténet 

szempontjából is jól elkülöníthető régióra bonthatjuk: oberlandi (Liptó, Árva, Trencsén, 

Nyitra Pozsony, Turóc megyék), kis-burgenlandi (Moson, Vas, Sopron megyék), dunántúli 

(Zala, Somogy, Tolna, Baranya megyék), középső területek (Győr, Esztergom, Komárom, 

Veszprém, Fejér, Pest, Nógrád, Heves, Borsod megyék, Jászság), keleti (Máramaros, Sáros, 

Szepes, Szabolcs, Szatmár, Abaúj-Torna, Bereg, Ugocsa, Ung, Bihar, Zemplén megyék, 

Hajdú-kerület), déli területek (Békés, Bács-Bodrog, Arad, Csongrád, Csanád, Temes, Krassó 

megyék).23 A régiónkénti elemzés előnye a megyeivel szemben, hogy az adott megyehatárok 

nem minden esetben jelentettek a valóságban elválasztó illetve elhatároló vonalat, így fejlődés 

és változások vizsgálatakor az általuk adható kép gyakran torz. E vizsgálati módszert 

támasztja alá az a tény is, hogy a korszak kezdetén a főurak az általuk támogatott letelepedési 

politika szerves részeként szabad mozgást biztosítottak a birtokaikon. Az Eszterházy család 

esetében mintegy 20 megyében ismeretes birtoktest, amely a család tulajdonába tartozott. 

Éppen ezért korántsem egy adott megye, hanem sokkal inkább egy meghatározott földrajzi 

22 L. Nagy, 1828-29. 
23Mindez új megközelítés a szakirodalomban alkalmazott eddigi felosztásokkal szemben: így a leginkább 
elfogadott és alkalmazott vizsgálatok a következő beosztást hasznosítják, a melyek a vizsgált korszakunkon 
keresztül semmiképpen sem felelnek meg a zsidóság település- és gazdaságtörténeti régióinak: Duna bal partja, 
Duna jobb partja, Duna-Tisza köze, Tisza jobb partja, Tisza bal partja, Maros és Tisza által behatárolt terület, 
Erdély, (Horvátország-Szlavónia). Például: Ernő László, 'Hungárián Jewry: Settlement and Demography 1735-
38 to 1910' in: Hungárián Jewish Studies ed. Randolph L. Braham (New York, 1966)61-136. 
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térség az, amelynek gazdasági lehetőségei, földesúri politikája vonzza a betelepülőket. Illetve 

ez meghatározóvá válik a későbbi fejlődést illetően is. 

Az adatok elemzését esettanulmány vizsgálata is elősegíti, azaz egy család generációkon 

keresztüli nyomon követése révén párhuzamba állíthatjuk az általános és az egyének körében 

lezajló folyamatokat. 

II. 1.3. A magyarországi modernkori zsidóság lélekszáma 

A magyarországi zsidóság lélekszámának alakulását hosszú távú modellen keresztül 

követhetjük nyomon, amely a korszak folyamán végrehajtott lélekszám-összeírásokra 

támaszkodik. A lélekszám alakulásának a vizsgálatakor két fő kérdésre keressük a választ: 

Hogyan alakul a korszakon keresztül a lélekszám? Illetve milyen szerep jut ebben a 

természetes szaporulatnak? E kérdésekhez kapcsolódva pedig, mennyiben lesz meghatározó a 

vándorlás szerepe az ország zsidó lakosainak arányában? Valamint mely régióban és mely 

időszakokban meghatározó a zsidóság jelenléte és mi ennek az oka? 

1.1.a. táblázat: A népességnövekedés tervezett és valós mértéke, 1735-1787 (Pl787=Pl735*(NI)52) 

NI évek kiindulási tervezett valós adatok különbség (migráció) 

1.008 (min) 52 12004 18166 78267 60101 

1.015 (max) 52 12004 26035 78267 52232 

l . l .b . táblázat: A népességnövekedés tervezett és valós mértéke, 1787-1835 (Pl835=Pl787*(Nl)48) 

NI évek kiindulási tervezett valós adatok különbség (migráció) 

1.010 (min) 48 78267 126184 207341 81157 

1.015 (max) 48 78267 159937 207341 47404 

1.1 .c. táblázat: A népességnövekedés tervezett és valós mértéke régiónként 

1735 tervezett 1787 tervezett 1787 tényleges 1787 tervezett 1835 tervezett 1835 tényleges 1835 

minimum maximum minimum maximum 

Oberland 4879 7384 10582 19617 31627 40087 44384 

Kis-Burgenland 3200 4843 6940 7005 11294 14315 13644 

Dunántúl 291 440 631 7358 11863 15036 14729 

Középső 1437 2175 3117 15367 24775 31402 48674 

Keleti 2004 3033 4346 24155 38940 49356 69721 

Déli 193 292 419 4765 7685 9741 16189 

Összes 12004 18167 26035 78267 126184 159937 207341 
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l - l -d- táblázat: A migráció mértékének alakulása a népességnövekedésben a lélekszám tervezett minimális és 

maximális értékének valamint a lélekszám valós értékének különbsége alapján, 1735-1835 

Régiók/időszak 1735-1787 1787-1835 1735-1835 

Népességnövekedés minimum maximum minimum maximum minimum maximum 

Vándorló népesség 60101 52232 81157 47404 I80710 154138 

Oberland 12233 9035 12757 4297 33560 22760 

Kis-Burgenland 2162 65 2350 -671 6545 -539 

Dunántúl 6918 6726 2866 -307 14083 13439 

Középső 13191 12250 23899 17272 45486 42305 

Keleti 21122 19809 30781 20365 65275 60839 

Déli 4475 4347 8504 6448 15761 15334 

1.1.a., 1.1.b. és 1.1.c. táblázatok adatai 1735-1835-ig követik nyomon a zsidóság 

lélekszámának az alakulását Magyarországon, illetve régiónkénti lebontásban. A táblázatok az 

egyes felmérések időpontjában megállapított lélekszámot veszik alapul. Ugyanakkor a 

lélekszám-emelkedés üteme egyértelműsíti, hogy mindez nem csupán a természetes 

szaporulat kizárólagos eredménye. Ezért a táblázatokban egyfelől meghatározzuk a 

természetes szaporulat (NI) minimális és maximális értékét évenként: Pl 787= 

P1737x(l,008)52, amely képletben a P a népességszámot, 1787 az adott évet, az 1,008 az egy 

évben ezer főre jutó természetes szaporulat számát, míg az 52 pedig 1737 és 1787 közötti 

időszakot jelenti. A tervezett népességszám illetve a valós népességadatok közötti különbség 

adja meg számunkra a migráció mértékét, azaz mennyiben járul hozzá a bevándorlás a 

magyarországi iparosodás előtti zsidó lakosság lélekszámának az emelkedéséhez, illetve 

hogyan változik mindez a vizsgált periódusban. Mindezen felül az egyes régióbeli adatok 

vizsgálatának a bevonásával a természetes szaporulat alakulása mellett a vándorlás irányának 

a meghatározására is kísérletet tehetünk.24 

Eszerint a zsidóság lélekszáma 1735-ben mintegy 12000 főre, míg a II. József uralkodása 

időszakában végrehajtott első magyarországi népszámláláskor, 1787-ben, már mintegy 78250 

főre tehető a számuk, azaz mintegy hatszorosára növekedett. A természetes szaporulatnak 

ilyen mértékű nagysága egyetlen államban sem ismeretes, nyilvánvaló, hogy a növekedés 

meghatározó hányada bevándorlásból ered. Ezt a képet erősíti meg az 1.1.c. táblázat adatsora, 

amely régióbeli lebontásban adja meg az 1000 főre becsült népességnövekedés mértékét. Az 

1735-1787-ig terjedő időszakban vizsgálva a minimális és maximális természetes szaporulat 

értékét, még az igen magas, 15 élve születés per 1000 fő esetében sem láthatunk szinte 

egyetlen régióban sem olyan adatokat, amely az 1787-ben összeírt népességszámot 

eredményezhette volna. Csupán egyetlen régióban: Kis-Burgenland esetében beszélhetünk 

24 A lélekszámra vonatkozó adatok megyei lebontásának táblázatát az 1. számú függelékben közöljük. 
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változásokról: az 1.1.d. táblázat adatai alapján a vándorlás hangsúlyossága itt egyértelműen 

hanyatló tendenciát mutat, és világos elmozdulást afelé, hogy a közösség lélekszáma a 

természetes szaporulat következtében nőjön csupán. Mindez több tényezővel is 

magyarázható: Kis-Burgenland a kezdeti letelepítés során, már a 17. század utolsó 

évtizedeitől vezető szerepet töltött be a zsidóság befogadásában, amelynek oka földesuraik 

személyében kereshető: Eszterházy illetve Batthyány családok, illetve a bevándorlás fő iránya 

ebben a periódusban erre a területre irányult. 1735 után azonban egyfelől új központ 

formálódik Pozsonyváralján (Pozsony megye, oberlandi régió), viszonylag közel e térséghez, 

a bevándorlás fő iránya megváltozik, a térség gazdasági lehetőségei leszűkülnek, valamint az 

itt kialakult közösségek (vezető szerepben a Sheva Kehillot-tal25) keretei megmerevednek, 

igyekeznek az új bevándorlók elől elzárni a megtelepedés lehetőségét. 

1787-1835-ig a zsidó népesség száma legalább mintegy háromszorosára, mintegy 207300 

főre növekszik. A bevándorlás hangsúlyosságának hanyatlása figyelhető meg ebben a 

korszakban, noha a Galícia felől érkezők tömegeit szokás ebben az időszakban emlegetni.26 A 

vándorlás értékeinek az összevetése azonban megerősíti a tényt, hogy amíg 1735-1787-ig a 

vándorlás mintegy 66%-kal (minimális érték) - 76%-kal (maximális érték) járult hozzá a 

népességszám emelkedéséhez, addig ez az arány 1787-1835 között jelentős mértékben 

25 A Sheva Kehillot: azaz a Hét Község: Kismarton (Eisenstadt), Nagymarton (Mattersdorf), Köpcsény (Kittsee), 
Boldogasszony (Frauenkirchen), Németkeresztúr (Deutschkreutz), Lakompak (Lackenbach), Kabold 
(Kobersdorf). 
26 Figyelemre méltó példája ennek Borovszky Sámuel megjegyzése Zemplén megye vonatkozásában, aki a 19. 
század végén, 20. század elején arra vállalkozott, hogy Magyarország vármegyéit írja le. Megjegyzéseiben 
visszaköszön az adott korszak világnézete, illetve a korábbi korokból átörökített felfogás is egyben: „A zsidó-
kérdés is fölmerült ez időtájt. 1815. deczember 14-én érkezett a helytartó-tanács leirata, a melyből kitűnik, hogy 
már előbb történt intézkedés a Gácsországból [Galícia] beözönlő zsidók kiutasítására. A helytartó-tanács azt 
kérdezte a vármegyétől, minő határnapot tűzött ki a kiutasítandó zsidók számára? A vármegye erre azt jelentette, 
hogy a téli fagyra való tekintettel, tavaszig meghagyja őket. A kiutasítás különben nem nagy szigorral 
történhetett, mert másfél évvel később a szolgabírák még egyre-másra kapják a rendeleteket, hogy írják össze 
valahára a zsidókat és utasítsák ki az eliminandusokat (a kiutasítandókat). Ez az intézkedés természetesen nem 
zsidógyűlöletből történt, hanem nemzetgazdasági tekintetből, mert hiszen ma is kötelesek a határszéli járások 
föszolgabírái a Gácsországból beözönlő, munkát kereső és vagyontalan zsidók kiutasítására, nehogy az idegen 
emberáradat a magyar munkás elöl a munkát elvegye. Vámbérlettöl a zsidók általában a legújabb időkig el lévén 
tiltva, a szolgabírák a helytartó-tanács rendeletére 1818. április 2-án utasítást kaptak, hogy erre különösen 
ügyeljenek és ha valahol zsidó vámbérlőt találnak, erről nyomban jelentést tegyenek." Borovszky Sámuel, 
Magyarország Vármegyéi és Városai 'Zemplén vármegye', kiadásra került 2004-ben, Cd-Rom. Az utóbbi 
évtizedek kutatói azonban cáfolják a kortárs illetve a korábban elfogadott tömeges bevándorlásra vonatkozó 
nézeteket: Michael K. Silber, Roots of the Schism in Hungárián Jewry: Cultural and Social Change from the 
reign ofJoseph II. until the Eve of 1848 Revolution (Ph.D.) (Jerusalem, 1985) 191-196.; Walter Pietsch, 'Zsidók 
bevándorlása Galíciából és a magyarországi zsidók' Világosság 1988/11. 48-62.; Haraszti György, 'A zsidóság 
visszatérése Magyarországra a XVIII. században' in: Két világ határán (Budapest, én.) 129-148.; Haraszti 
György, 'Újratelepülés az Újkori magyarországi zsidóság első évszázada 1690-1790' A magyarországi zsidóság 
rövid története A kezdetektől az ortodoxia és a neológia szétválásáig (Budapest, 2004) Ph.D. 49-111.; Varga 
László, 'Zsidó bevándorlás Magyarországon' in: Zsidóság a dualizmuskori Magyarországon (szerk. Varga 
László) (Budapest, 2005) 11-31. 
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lecsökken: 22% (minimális érték) - 39%-ra (maximális érték). Azaz a korszak folyamán a 

természetes szaporulat szerepe a lélekszám alakításában hangsúlyozódik. Ugyanakkor az 

egyes régiókban még jelentős különbségek láthatóak: A vándorlás szerepe a népességszám 

alakításában a bevándorlás új helyszíneiben válik döntővé: így a keleti (44% maximális - 29% 

minimális), a déli (52% maximális - 39% minimális) illetve a központi (49% maximális -36% 

minimális) régiókban. E két utóbbi régió esetében nem csupán a külső, hanem a belső 

vándorlás hatása sem elhanyagolható (a harmadik fejezetben erről tágabb képet kaphatunk). 

Az oberlandi terület ugyan még viszonylag kedvelt helyszín a bevándorlásra, azonban ennek 

hangsúlya egyértelműen veszít a szerepéből (28% maximális - 9.6% minimális). A dunántúli 

régióban és Kis-Burgenlandban a vándorlás lélekszámformáló szerepe teljesen csekély, sőt 

sokkal inkább negatív alakító faktorrá válik, hiszen az elvándorlás következtében a lélekszám 

emelkedése nem jelentős. 

A fent elhangzótták mutatják, hogy a korszak folyamán a bevándorlások irányának és 

idejének a változásai az egyes régiók lélekszámának alakítására hatással voltak. A korszak 

folyamán az országban élő zsidóság minimálisan 48%-a illetve maximálisan 68%-a a 

határokon túl született. Mégis a vándorlást, mint lélekszám-alakító tényezőt anélkül, hogy azt 

lebecsülnénk, folyamatosan hanyatló faktornak kell tekintenünk országos viszonylatban. A 

régiónként változó kép vizsgálatánál (főként a második vizsgált periódusban) fokozottan 

ügyelnünk kell a belső vándorlásra, mint népességszám-alakító tényezőre. 

A zsidó népességszám gyors ütemű növekedése felveti a kérdést, hogyan alakul a számuk 

az általános népesség körében? Valamint mennyiben mutat ez rokon vonást egykori 

származási helyükkel? 

A magyarországi zsidóság és általános népesség lélekszáma a következőképpen alakult a 

korszakon keresztül: 
1.2.a. táblázat: A magyarországi általános és zsidó népesség lélekszáma 

lélekszám összes zsidóság % 
1720/1735 2582598 12004 0.5% 

1787 9017993 78267 0.9% 

1835 10900038 207341 1.9% 

1,2.b. táblázat: A népesség évenkénti növekedési üteme 

évi növekedési ütem összes zsidóság 

1720/35-1787 5.2% 12.5% 

1787-1835 2.5% 4.27% 
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A táblázatok közül az első a megadott korszakokban a zsidóság arányát vizsgálja az 

össznépességen belül, valamint a két vizsgálati csoport lélekszám emelkedésének a mértékét 

az egyes periódusokban. Jól láthatóan a zsidó lakosság aránya folyamatos emelkedést mutat 

ebben a korszakban az általános népességen belül. Arányuk azonban így is csupán mintegy 

2%-ra tehető az össznépességen belül 1835-ben. (A 19. század végére már 4.5% lesz az 
27 

arányuk. ) A népességszám fejlődésének az ütemében mindkét népesség esetében 1735-

1787-ig egyértelműen a természetes szaporulat mellett a bevándorlás is meghatározó szerepet 

töltött be, amit a történelmi tények is igazolnak. 1787-1835-ig a népességszám emelkedése 

valamennyire visszaesik, azonban egyértelműen a zsidóság körében magasabb marad. A zsidó 

népesség körében a népességmozgalmi adatok változásai mindig egy generációval korábban 

megjelennek, mint az általános lakosság körében, azaz magasabb lesz körükben a természetes 

szaporulat aránya. Mindez nem feltétlenül a magasabb gyermekszámhoz kapcsolható, 

sokkal inkább a gyermekek halálozási rátájának alacsonyabb mivoltához. Emellett a 

bevándorlás szerepe is jelentős mértékben hozzájárul a különbségek kialakulásához. 

A magyarországi zsidóság lélekszámának alakulása összevetve származási helyükkel 

egyértelmű eltérést mutat azoktól: 

1.3. táblázat: A környező államok zsidóságának a lélekszámának és a lélekszám emelkedésének összevetése a 
magyarországi zsidóságéval29 

1750 1790 1835 1750-1790 1790-1835 

Morávia 20300 28300 32200 139% 114% 

Bobémia 29100 43800 67300 151% 154% 

Galícia ? 180000 250000 139% 

Magyarország* 12004 78627 207341 655% 264% 

*Magyarország 1735 

A 1.3. táblázat adatai alapján a Habsburg uralom alatti országokban két fő irányvonal 

fogalmazódik meg: Bohémiában és Moráviában részben a korlátozó törvények 

következményeként, valamint a nagyfokú elvándorlás miatt (ami miként később látni fogjuk 

nem csupán a Családi törvény miatt következik be!) a zsidóság lélekszáma csekély 

emelkedést mutat: Moráviában: 139% 1750-1790-ig, majd tovább csökken a növekedési ütem 

114%-ra 1790-1835-re; Bohémiában kezdetben 151%, majd 1787-től 154%-os a növekedés. 

27 Magyar Statisztikai Évkönyv 1910. (Budapest, 1929) X. tábla. 
28 Faragó Tamás, 'Család és háztartás Magyarországon a 18. században' Magyarország történeti demográfiája 
(896-1995) szerk.: Kovacsics József (Budapest, 1996) 217-241.; Kovacsics József, 'Magyarország népessége 
1787-1870-ig', uott, 249-271.; Demény Pál, 'A huszadik század Magyarországának népesedése nemzetközi 
összehasonlítások tükrében', uott, 379-391. 
29 Theodore Haas, Die Juden in Mähren (Brünn, 1908) 58-64.; Max Rosenfeld, 'Die jüdische Bevölkerung 
Galiziens von 1772-1867.' Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden X(1914) 138-143.; MZsO VII. 
kötet adatai. 
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Jól láthatóan Galíciában 1787-1835-ig hasonló lesz a fejlődés üteme, mint Moráviában, amit 

hasonlóképpen tulajdoníthatunk egyfelől az uralkodói rendeleteknek, amelyek igyekeztek 

meghatározni a foglalkozási kereteket illetve a lakóhelyet, valamint a nagyfokú elvándorlási 

ütemnek (Magyarország, Oroszország, a központi lengyel területek irányába). Az adatok 

világosan mutatják a magyarországi helyzet egyediségét a térségben, hiszen 1790 körül a 

galíciai zsidóság lélekszáma legalább mintegy kétszerese a magyarországiénak, míg 1835-ben 

a magyarországi zsidóság száma közeledik a galíciai zsidóság mintegy 83%-hoz. Éppen ezért 

merül fel annak a sokat hangoztatott állításnak a kétségbe vonása, amely szerint 

Magyarországra tömeges a galíciai bevándorlás a 19. század folyamán. Hiszen hogyan 

lehetséges, hogy a galíciai népszaporulat elegendő mind saját népességszámának, mind a 

magyarországiénak ilyen mértékű emelésére? (Kiváltképpen, hogy Galíciába nincs tömeges 

bevándorlás.) Másfelől statisztikai adatok sem igazolják ezt, amit az 1848. évi összeírás adatai 

támasztanak alá a későbbiekben.30 

A fentiek igazolják, hogy ebben a korszakban a természetes szaporulat mellett a migráció, 

valamint a külső lehetőségek meghatározó faktorként játszanak szerepet a lélekszám 

alakításában, noha súlyuk mind az egyes térségekben, mind pedig az egyes időperiódusokban 

változó intenzitásúként értékelhető. 

30 Lásd fentebb a 26. lábjegyzetet. 
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II.2. A természetes szaporulat és a Hajnal-tézis 

A magyarországi zsidóság lélekszám növekedésében a korszak folyamán egyértelműen, 

noha folyamatosan csökkenő mértékben játszott szerepet a vándorlás. A természetes 

szaporulat szerepe éppen ezért ellenkező irányú fejlődési vonalat követ. A természetes 

szaporulat mélyebb vizsgálata már csak azért is figyelmet érdemel, mivel egyfelől a 

Magyarországra bevándorlók fő forráshelyéül szolgáló Moráviában és Bohémiában a fentebb 

már jelzett uralkodói rendeletek léteztek, amelyek meghatározták a családok számát, noha 

nem korlátozták egyértelműen a gyermekszámot, hatásuk azonban egyenesen a kisebb 

családok létrejötte felé mutatott; míg másfelől a lengyelországi, később galíciai területeken 

élő családok esetében, az 1776-os törvény - amely a házasságok számát igyekezett korlátozni 

- ellenére és mellett a nagyobb lélekszámú családok modellje érvényesült.31 

Mindezek mellett John Hajnal tézise szerint az iparosodás előtti Európát két részre lehet 

osztani egy a Helsinkitől Triesztig húzódó geográfiai vonal mentén, a népesség 

családmodelljei alapján: eszerint létezik egy nyugat-európai és egy kelet-európai modell. Az 

előbbi modell jellemzői: a gyerekszám alacsony, a szülők házassági életkora magas (24 év 

felett, mind a férfiak, mind a nők esetében), ugyanakkor az utóbbi modell esetében pedig a 

szülők alacsony házassági életkora, illetve a magas gyermekszám válik jellemzővé. A 

geográfiai meghatározás szerint Magyarország különleges helyzetben található: a 

választóvonal éppen kettészeli az országot, azaz a Hajnal-tézis értelmében az ország nyugati 

részében a nyugat-európai modell, míg a keleti régiókban pedig a kelet-európai modell típusai 

találhatóak meg. 

31 Bohémia és Morávia: Jan Herman, Structure and Development of the Jewish Population of Bohemia and 
Moravia, 1754-1953 (Praha, 1971).; Hillel J. Kieval, Langues of Community The Jewish Experience in the Czech 
Lands (Berkeley, Los Angeles, London, 2000) 10-37. Magának a korlátozó törvénynek a hatásai később az 
irodalomban is megmutatkoznak: Leopold Kompért, Out of the Ghetto (London, 1882) művében a 'Without 
authorisation' című elbeszélésében azt a témát járja körül, amikor Jaekevnek, mint fiatalabb fiúnak nem volt 
„családalapítási joga". Miután évekig sikertelenül harcol a hivatalnokokkal ennek megszerzéséért, engedély 
nélkül köt házasságot. Lengyelország illetve Galícia: Edicta and Mandata 1776. 2. fejezet 91-91.; a természetes 
szaporulat alakulásáról: Saul Stampfer, 'The 1764 Census of Polish Jewry' in: Gershon Bacon and Moshe 
Rosman (eds.): Studies in the History and Culture of East European Jewry (Ramat-Gan, 1989). A magyarországi 
közfelfogásban is visszaköszön a galíciai népes családmodellek képe: Kovács Alajos, A zsidóság térfoglalása 
Magyarországon (Budapest, 1922) művében antiszemita megközelítésben a gyermekek magas számából vezeti 
le a kelet-magyarországi zsidóság számának emelkedését, illetve a zsidóság lélekszámának a nyugati 
területekhez viszonyított ugrásszerű növekedését. Ugyanakkor önmagával is ellentmondásba keveredik, hiszen 
az ország középső régiójában is megemelkedik a lélekszám éppen 1782 után. Másfelől a bevándorlás szerepét 
hangsúlyozza, de ettől eltekint a magyarázatában. A családok nagyságát nem vizsgálja konkrét példán keresztül. 
32 John Hajnal, 'European Marriage Patterns in Perspective' in: Galss, D. V. and Eversley, D. E. C. (eds.) 
Population in History. Essays in Historical Demography (London, 1965) 101-143.; A Hajnal tézis elemzései: 
Faragó Tamás, 'Különböző háztartás-keletkezési rendszerek egy országon belül - Változatok John Hajnal 
tézisére' in: Történeti Demográfiai Évkönyv (Budapest, 2001) 19-65.; Richard Wall, 'Historical Development of 
the Household in Europe' in: Evert van Imhoff et al. (eds.): Household Demography and Household Modelling 
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Magát a tézist számos kritika érte a magyarországi általános lakosságra alkalmazott modell 

alapján. Mégis érdemes a fentebbiekből kiindulva kell megvizsgálnunk vajon a Hajnal-tézis 

meghatározása helytálló-e a magyarországi zsidóság esetében? Az ország keleti részében 

valóban csak a magas lélekszámú családok léteztek, szemben a nyugatival, ahol a valóságban 

ténylegesen csak kis családok éltek? Avagy alapjában véve csupán egyetlen zsidó 

családmodell létezett mind keleten, mind nyugaton, és a korlátozó törvények azok, amelyek a 

természetes szaporulatot befolyásolták? így azok a zsidó bevándorlók, akik Morávia és 

Bohémia felől érkeztek, a letelepedésük után visszatértek egy általánosan elfogadott 

családmodell megvalósításához: azaz viszonylag korai házassághoz és viszonylag nagy 

lélekszámú család típusához? 

11.2.1. Metodológia és források 

A 18. század illetve a 19. század elején a zsidóság népességmozgalmi adatainak a vizsgálata 

számos nehézségbe ütközik. Mivel ebben az időszakban még nem határozta meg törvény a 

születések, halálozások illetve házasságok számának pontos rögzítését, így nem állnak 

rendelkezésünkre olyan statisztikai adatforrások, mint amelyeket Jan Hermán gyűjtött össze 

Bohémiára és Moráviára vonatkozóan. Azonban két fő forráscsoport alapján kaphatunk képet 
33 

a családmodellekről: Egyfelől az összeírásokból, míg másfelől esettanulmányok kapcsán. 

Az összeírások esetében fontos hangsúlyozni, hogy csupán pillanatnyi állapotot rögzítenek, 

éppen azért az általuk vetített kép nem pontos: így a már más családoknál szolgaként, avagy 

önállóként dolgozó gyermekeket nem jelölik, a halott gyermekek számát nem adják meg, 

valamint a házaspárok házasságkötési életkorára is igen ritkán derül fény. (Ezért válnak 

rendkívül értékessé az alábbiakban azok a forrásközlések bizonyos megyékre vonatkozóan, 

ahol az életkor is rögzítésre kerül.) Mégis a korszak folyamán végrehajtott országos, illetve az 

egyes területekre vonatkozó türelmi összeírások egyfajta modellt adnak országos és régiók 

(New-York-London, 1995) 19-52.; Peter Laslett, 'Family, Kinship and Collectivity as System Support in Pre-
Industrial Europe' Continuity and Change 3( 1988) 153-175. 
33 Az összeírások esetében mind a már kiadott, mind pedig levéltári forrásokat hasznosítunk. Az 1735-ös 
összeírás a MZsO VII. kötetében került kiadásra, az 1768-as összeírás a MZsO XVI. kötetében, az 1782-es 
Apponyi-féle összeírás jelzete a MOL-ban: C 43 Apponyi 1782 Nr 3. III. 60. fol. 607.; MOL C 55 1818. évi 
összeírás (kiadatlan) mikrofilmen. Az 1848-ból Békés megyei összeírás helye: K. Cseh Edit, A Békés megyei 
zsidóság történetének levéltári forrásai (Gyula, 2002) 4-13. számú források; a Zala megyére vonatkozó adatok: 
Német László, A Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai 1716-1849 (Zalaegerszeg, 2002). Az 
esettanulmányok esetében: Theben család családi adatai: Max Schay, 'Die Familie Theben-Mandel in Pressburg' 
Archív fúr jüdische Familienforschung 1-12(1925, 1926, 1927) 116-125.; a családról további közlés: Raphael 
Patai, The Jews of Hungary History, Culture, Psychology (Detroit, 2000) a Theben család című fejezet.; a 
Weissburg családról: Roger W. Weiss, The Weissburgs (Chicago, 1975); A Munk családról: Munkácsi Bernát 
(összeállította), A nyitrai, nagyváradi és budapesti Munk-család valamint a nyitrai, nagytapolcsányi, 
balassagyarmati, nagykanizsai, szentesi és budapesti Felsenburg-család geneológiája, Ősök és ivadékok 
(Budapest, 1939); Meir Avraham Munk, Életem történetei (Budapest-Jerusalem, 2002). 
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vonatkozásában egyaránt a tizennyolcadik századi illetve tizenkilencedik század eleji 

lakosságot illetően. További lehetőség mutatkozik mélyebb elemzésre az esettanulmány 

kapcsán. így a Munk család vonatkozó adatainak az összevetése az országos modellel, illetve 

milyen különbségeket tapasztalunk? A családi adatok több generáción keresztüli nyomon 

követése ideális lehetőségnek tűnik a vizsgálatra, mivel amíg a felmérések adatai mindig 

csupán egy adott időpont adatait tükrözik, azaz statikus képet adnak számunkra, addig a több 

nemzedéknyi analízisen keresztül folyamatok rajzolódnak ki előttünk. Mindez pedig az 

adatok értékelése mellett a változások gyökereinek a felfedezését is lehetővé teszi. Magának a 

forrásnak az értékét növeli, hogy a korszakunkra vonatkozó adatok lezártak: így valamennyi 

generáció esetében adott a gyerekszám (elhalt gyermekeké is), családok száma. Noha a 

születési idő, illetve a házasságkötés ideje nem mindenkoron kerül feltüntetésre, gyakran 

ezeket az adatokat is kikövetkeztethetjük. (Ebben az esetben az értékek nem a pontos adatok 

bemutatásra, csupán irányvonalak ábrázolására szolgálnak.) 

77.2.2. Családmodell 

A társadalom alapja az intézményes keretek biztosítása generációról generációra, a 

nemzedékek megújulásának elsődleges színtere a család. A korszak zsidó családja 

szociológiai megközelítésben nukleáris családként fogható fel.34 A családot a házaspárok, a 

közös gyermekek illetve a korábbi házasságaikból származóak alkották. A korábbi 

házasságokból származó gyermekek esete azonban nem minden esetben egyértelmű, miként 

azt Munk Avraham 19. századi élettörténetéből is kiderül: Feleségének korábbi házasságából 

származó gyermekének esetében a nagyszülők vállalták a felnevelését elhalt fiúk helyett, 
•JC 

azonban a gyermek anyjának nem akartak két év után helyet biztosítani. A kis szerkezetű 

család éles szembenállást mutat a falusi környezetük életformájával, hiszen a paraszti 

társadalom számára a család fogalma a több generációs együttélésre épült, és amely a 

földtulajdon birtoklásához és örökléséhez szervesen kapcsolódott.36 Ugyanakkor a városi, 

polgári társadalomban kialakuló család típusa hasonló a zsidóság monogám 

családmodelljéhez. Mindez azonban korántsem jelenti azt, hogy a zsidóság esetében soha nem 

34 Jakov Katz, Hagyomány és válság A zsidó társadalom a középkor végén (Budapest-Jeruzsálem, 2005) 'A 
család' című fejezet 204-221. 
35 Munk Avraham, i.m. 257. A zalai összeírások éppen ellenkező esetekről tudósítanak: Veiller Mihály, aki Vas 
megyéből költözött át Zalaegerszegre 53 évesen újranősül, az első házasságából származó gyermekei vele élnek. 
Nem csak férfiak viszik magukkal gyermekeiket az új házasságba, így Lusztig Karolina első házasságából való 
gyermekei hasonlóképpen vele élnek. Német László, A Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai 
1716-1849 (Zalaegerszeg, 2002) 81. számú okirat. 
36 Faragó Tamás, 'Különböző háztartás-keletkezési rendszerek egy országon belül - Változatok John Hajnal 
tézisére' in: Történeti Demográfiai Évkönyv (Budapest, 2001) 19-65. 
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beszélhetünk arról, hogy rokonok is csatlakoztak a családhoz. Nem ritkán a házastársak szülei 

(általában, mint özvegyek) avagy testvérek is velük éltek.37 A gyermekeknek mind a 

társadalomban bevett szokás, mind pedig jog szerint kötelességük volt idős szüleik gondját 
• • Ifi 

viselni. A testvérekkel való együttélés férfiak esetében minden esetben a közös gazdasági 

vállalkozásból eredt, míg nők esetében korai megözvegyülésük után támogatást kerestek. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a családhoz csatlakozó rokonokkal való együttélés az esetek döntő 

többségében csak ideiglenes jellegű volt, hiszen a családi gazdasági vállalkozás felbomlása, 

avagy az újraházasodás után, a rokonok már nem laknak együtt a családdal.39 Ugyanígy 

behatárolt idejű a generációk együttélésének másik példája, amikor a házasság első éveiben az 

ifjú házasok a házastársak egyikének szüleinél élt (Készt intézménye). Ezt az együttélési 

formát azonban szerződés keretei rögzítették. A szülők kötelezettséget vállaltak a fiatal pár 

eltartására meghatározott ideig (általában két-három évig), amíg a fiatal férj tanul, illetve 

elsajátítja az üzleti élet alapjait.40 

A magyarországi összeírások mind a rokonokról, mind pedig a Készt intézményéről számot 

adnak. Már az első 1735-ös országos összeírásban olvashatunk ilyen esetekről. Az összeírás 

ugyan szűkszavúan, de kitér arra a tényre, hogy Nyitra megyében bizonyos családokkal a már 

megházasodott gyermekeik is együtt éltek.41 Mindez alátámasztja a tényt, hogy 

Magyarországon is él a Készt intézménye, azonban az adatok behatároltsága miatt nem 

pontosítható, hogy ez a bevándorlás eredménye, azaz együtt érkeznek az országba és együtt 

indítják meg üzleti vállalkozásukat, avagy a házasok életkora, azaz a fiatalkori házasság miatt 

maradnak egy háztartásban a szüleikkel. 

37 Minderről az összeírások adatai is tanúskodnak: így mind az 1735-ös (MZsO VII.), 1782. (Apponyi-féle 
összeírás, C 43) összeírás feltünteti a rokonokat. Ugyanakkor Munk Avraham írja önéletrajzában: 
„...Sógoromnak is született . . . egy lánya és két fia... De minden szépség hirtelen elmúlt... Mert... kolerába 
esett. Felesége özvegyen maradt. . . .szívem minden könyörületes érzésével és minden igyekezetemmel nem 
tudtam segíteni rajtuk. Mert egy asszonyt három gyerekkel nem fogadhattam a házamba, hiszen az én 
gyermekeim is ... akkor még kicsinyek voltak. ... És hat hónap után meghalt a két kisfiú. És akkor az özvegyet a 
lányával házamba fogadtam." Munk Avraham, i.m. 269. 
38 Sulhan Aruch 205. o. 
39 Mint ahogy Munk Avraham írta emlékeiben, hogy az özvegy Wolf Kohnhoz férjhez ment és akkor elhagyta a 
házát. Munk Avraham, i.m. 269. 
40 Erről a témáról. Jakov Katz, 'Házasság és nemi élet a középkor végének zsidóságánál' (héberül) Cion 
10(1944/45) 22-45.; Újonnan megjelent: Magyar Zsidó Történelem - másképp Jeruzsálemi antológia szerk. 
Michael K. Silber (Budapest - Jeruzsálem, 2007) (magyarul) 23-95. 
41 MZsO VII. 1735-38. évi összeírás 17. sz. 
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2.1. táblázat: A családokkal együtt élő rokonok száma 

Rokonok száma 1735 1782 1818 

Oberland 18 86 446 

Kis-Burgenland 2 13 130 

Dunántúli 14 78 228 

Középső 4 0 404 

Keleti 4 52 999 

Déli 0 113 318 

összes 42 342 2525 

Családszám 2569 10962 21803 

Az összeírás vizsgálata során a családdal együtt élő rokonok vonatkozásában azt a 

megállapítást tehetjük, hogy ugyan kis számú példát láthatunk, azonban 1735-ben a déli régió 

kivételével valamennyi további körzetben a bevándorló zsidóság körében ugyanazon 

normaelv érvényesült: azaz a szülők ellátásának kötelessége illetve a rokonok támogatása. 

1782-re ez a kép még inkább meghatározóvá válik: mind az oberlandi, mind pedig a keleti 

régióban jól láthatóan a normaelv érvényben marad. Feltűnő módon a középső régióban nem 

találunk rokonokkal együtt élő családot, míg a déli régióban pedig a családok 33%-ának 

esetében élt rokon a nukleáris családmaggal. Mivel mindkét terület ebben az időszakban a 

bevándorlás irányvonalába került, még inkább feltűnő ez a különbség. Ugyanígy érdekesség, 

hogy a déli régióbeli lakosság esetében - miként később a letelepülésnél ez látható - a kezdeti 

letelepülés időszakában a városi és mezővárosi településeken való koncentráltságot kell 

hangsúlyozni, éppen ezért ez a modell, mint a falusi általános népesség társadalmi együttélési 

mintájának követése, nem tekinthető a kérdés megoldásának. 1818-ra a helyzet nem változott 

meg számottevően, sőt némileg emelkedett a családdal együtt élő rokonok aránya. Az egyes 

régiók között valóban láthatunk szembetűnő különbséget, így az ország keleti régióiban 

magasabb a családdal együtt élő rokonok aránya (kelet régióban minden 7. családban, míg a 

déliben minden 5. családban), nyugati régióban ez valamivel alacsonyabb értéket mutat 

(oberlandiban minden 12. családban, kis-burgenlandiban minden 16. családban), míg a 

középső régió egyfajta átmenetet képez (minden 10. családban). Azonban a modell nem 

egyszerűsíthető le geográfiai megoszlás alapján, mivel az ország nyugati zónájában fekvő 

dunántúli régió esetében minden 7. család esetében beszélhetünk rokonok jelenlétéről. 

Mindebből következően a családokkal ideiglenesen együtt élők példája mindenkoron jellemző 

maradt a múltban, és ez nem feltétlenül keleti avagy nyugati típusra utaló jellemzőket sejtet. 

A családdal együtt éltek, azonban általában minden rokoni köteléktől mentes szerződéses 

viszonyban álltak a szolgálók (illetve a házitanítók 1735-ben). Számukat és a társadalomban 
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elfoglalt helyüket a későbbiekben vizsgáljuk. A szolgálók magas számának figyelembe vétele 

fontos, mivel a családot fiatal korban elhagyók száma igen kiterjedt a vizsgált korszakon 

keresztül, az összeírásokban kikerülnek a gyermek kategóriából, amely csökkenti a 

gyerekszám értékét. A családmodell vizsgálatának esetében fontos hangsúlyozni, hogy az 

összeírások a szolgákat minden esetben egy adott család részeként kezelték, ami a nagyobb 

lélekszámú háztartások létét sugallja. Azonban, ha a korszak folyamán az egy családra jutó 

lélekszámot vizsgáljuk a következő kép ábrázolható: 

2.2. táblázat: A háztartások átlagnagysága az egyes régiókban a 18. században és a 19. század elején 

Háztartás nagyság 1735 1768 1782 1818 

Oberland 4.9 4.18 4.38 4.6 

Kis-Burgenland 4.51 3.96 4.64 4.45 

Dunántúli 5.1 3.8 3.61 4.78 

Középső 4.83 4.39 4.19 4.87 

Keleti 4.77 4 4.34 4.76 

Déli 4.57 4.36 4.26 5.15 

Összes 4.75 4.13 4.23 4.7 

A háztartások átlagnagysága nem mutat számottevő különbséget az egyes régiók között.42 

Már 1735-ben, amikor a bevándorlás fő iránya az oberlandi és kis-burgenlandi térségre 

összpontosul, a háztartások átlagnagyságában nem mutatkozik eltérés. Mindez állandó marad 

1768-ig. Holott a korábbi feltételezés önmagában hordja, hogy a keleti családoknak általában 

nagyobb lélekszámúaknak kellene lenniük, hiszen elméletileg a Morávia felől érkezők kisebb 

családmodellt követnek, szemben a lengyelországi területekről érkezőkkel. Azonban az 

összeírás adatai éppen ellenkező képet mutatnak 1735-ben: amíg az oberlandi régióban 13, 

14, 15, illetve 17 fős nagyságú családokat is találunk, addig keleten a legkiterjedtebb háztartás 

mindössze 12 fős. 1768-ban ez a kép annyiban módosul, hogy az oberlandi területeken a 

kiterjedt családok nagysága csupán a 12 főt éri el. Az összeírások háztartásmodelljei 

kétségeket ébresztenek a régiónkénti családmodellek különbözősége iránt. A háztartások 

nagyságának esetében érdekesség, hogy a kis-burgenlandi régióban 1768-ban jelennek meg a 

kiterjedtebb háztartások (12, 13 illetve 17 fő), noha arányuk nem számottevőek az összes 

háztartáson belül. A további régiókban a háztartások további összeszűkülése figyelhető meg. 

42 A háztartások nagyságának vizsgálata, mind Kelet-Európában, mind pedig Nyugat Európában hasonló 
értékeket mutat a korszakban. A kelet-európai modellt vizsgálta: Andrejs Plakans and Joel M. Halpern, 'An 
Historical Perspective on Eighteenth Century Jewish Families in Eastern Europe' in: Paul Ritterband (ed.), 
Modern Jewish Fertility (Leiden, 1981) 18-33.; A nyugat-európait vizsgálta: Peter Laslett and R. Wall (eds.), 
Household and Family in Past Time (Cambridge, 1972). Magyarországra vonatkozóan Thirring Gusztáv végezte 
el a háztartások számának felmérését, eszerint egy átlagos háztartás átlaglétszáma Magyarországon 1792-ben 
5.17 fö volt, Erdélyben valamivel alacsonyabb 4.99, míg Horvátországban jóval magasabb 8.01 fö, azaz átlagban 
5.28 fö. Mindezek szerint a zsidóság esetében az egy háztartásban élők átlaglétszáma alacsonyabb volt az 
átlaglakosságénál. Thirring Gusztáv, Magyarország népessége 11. József korában (Budapest, 1938) 29. 
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1782-re azonban ismét változásokat láthatunk, (noha az adatok ebben az esetben igen 

hiányosak) azonban ekkor sem állapíthatunk meg egy-egy nagyobb egységre vonatkozó 

általánosságokat: hiszen, amíg a dunántúli területeken a háztartások nagysága csökken, addig 

a kis-burgenlandiban nő. A 19. századi összeírás szerint továbbra sem láthatunk jelentős 

eltérést a háztartások nagyságában. Noha, mint fentebb említettük a családdal együtt éltek a 

rokonok és a szolgálók, a háztartások nagysága az évszázados kép alapján hasonló képet 

mutat. Mindezt ugyan erőteljesen befolyásolja, hogy egy-egy összeírás csak pillanatnyi képet 

tükröz. 1818-ban meglepő módon a déli régió háztartásainak nagysága bizonyul a 

legmagasabbnak. Mindehhez a régióban a magas számú szolga kategória, a családdal együtt 

élő rokonok illetve a gyerekek számának országos átlagot meghaladó nagysága járul hozzá. 

Mindez párhuzamban állhatna a Hajnal-tézis azon állításával, amely szerint az ország keleti 

részén fekvő régiókban a kiterjedtebb családmodell (és háztartásmodell) léte a meghatározó 

(hiszen a déli régió megyéi az ország keleti részébe esnek). Azonban több tényező is 

ellentmond ennek: egyfelől a keleti régióbeli háztartások nagysága nem tér el a további 

régióbeliekétől. Másfelől a déli régió éppen ebben az időszakban a bevándorlás fő célpontjául 

szolgált, és ebben az időszakban főként az országhatárokon belüli területekről, a nyugatabbi 

régióból (Kis-Burgenlandból és a dunántúli régióból) érkeztek bevándorlók - ahol a Hajnal-

tézis értelmében éppen a kisebb családmodell hagyományának a követése a meghatározó. 

Mindez figyelmeztethet arra tényre, hogy talán valójában nem is létezett kétféle családmodell, 

csupán a külső tényezők befolyásának eredményeként ábrázolható különbség a zsidóság 

geográfiai elhelyezkedése szerint, és mindez a Magyarországra költözésükkel átalakult. 

Ugyan itt is léteztek befolyásoló tényezők, mint például a vándorlás, azonban ennek ellenére 

sokkal inkább egységes gyakorlat kialakulása körvonalazódik. 

Mindezek után a Hajnal-tézis vizsgálatára térünk át egyfelől az összeírások révén, másfelől 

pedig egy speciális esettanulmány kapcsán. 

11.2.3. Hajnal-tézis és a zsidó családmodell 

A zsidó családokról már az adott korszakban általános felfogásként terjedt el, hogy kiterjedt 

családokról van szó. A fentebbiekből következően azonban a zsidó társadalmat a nukleáris 

háztartásmodell jellemezte, ezért a családok nagysága a közfelfogásra építve a gyermekek 

nagy számára vezethető vissza. Mindezt több tényező is alátámasztani látszott, hiszen egyfelől 

okként szolgált a „szaporodjatok és sokasodjatok" parancsolat.43 Ez pedig a nagyfokú 

43 Genesis 1.28. 
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csecsemőhalandóság korában egyfajta biztosítékként is szolgált a szülőknek öreg napjaikra, 

azért, hogy legyen, aki gondoskodik róluk. Munk Avraham írta emlékeiben, hogy anyja kilenc 

gyermeke közül mindössze három érte meg a nagykorúságot.44 A gyermek vállalásának 

hangsúlyosságát tovább erősítette az a halachai intézkedés, amely szerint a gyermektelen 

párnak tíz év után el kellett válnia. A kortársak szemében a zsidó családban minden esetben 

jelen vannak a különböző életkorú gyermekek, így Pulszky Terézia írja naplójában: „... a 

zsidó nők, akiket arról győzködtem, hogy hasznosan forgathatnák a varrótűt, s ily módon 

sokkal kevesebb bajuk lenne a körülöttük csúszó-mászó apróságokkal...".45 Isidor Kaufman 

festményein a családi összejövetelek, avagy a vallási élet színtereinek ábrázolása során 

folyamatosan törekedett a gyermekek megjelenítésére, amelynek célja a családi egység, a jövő 

biztosítékának a kifejezése is. 

Mindezek alapján, a családokban a gyerekek lélekszámát igen magasra becsülhetnénk. 

Tovább erősíthetné ezt az az előfeltételezés, amely szerint a magyarországi zsidóság jelentős 

hányadát a bevándorlók adták, az újonnan bevándorlók többsége pedig feltehetően fiatal 

illetve középkorú (akik esetleg már gyerekkel érkeztek az országba). így a korszak folyamán 

a megtelepedés után, a vallási parancsolat, az általánosan elfogadott társadalmi normák 

követéseként valóban a nagy gyerekszámú családok képét ábrázolhatjuk? A fentebbiek 

ellenére az összeírások alapján az egy családra jutó gyerekszám a következőképpen 

tükröződik régiónkénti leosztásban: 

2.3. táblázat: Az egy családra jutó gyerekszám-átlag régiónkénti lebontásban 

1735 1768 1782 1818 

Oberland* 2.52 2.18 2.15 2.38 

Kis-Burgenland 2.15 1.79 2.25 2.23 

Dunántúli 2.28 1.64 2.02 2.38 

Középső 2.26 2.22 1.94 2.58 

Keleti* 2.25 1.91 2.08 2.4 

Déli 1.79 1.94 1.87 2.53 

összes 2.29 2.01 2.08 2.42 

•Az 1768-as összeírás a Keleti régió esetében gyakran csupán a családfők adatait adja meg (Abaúj, Bereg, Zemplén esetében), ezért az 

összeírás nem pontos. Oberland esetében ugyanez a helyzet Pozsony megyében. 

Az 2.3. táblázat adatainak a tanúsága szerint országos átlagban a korszak folyamán nem 

tapasztalunk számottevő eltérést: 1735-ben 2.29 gyermek, 1768-ban 2.01 gyermek, míg 

1782-ben 2.08 gyermek jut egy családra, 1818-ban pedig 2.42.46 

44 Munk Avraham, i.m. 248. 
45 Pulszky Terézia, Egy magyar hölgy emlékiratai (Budapest, 1986) 68. 
46 Az adatok valószínűségének kicsiny voltát mutatja, hogy Elzász-Lotaringiában 1804-ben 3.37-re tehető a 
gyermekszám-átlag, míg Bavariában 1813—1830-ig 4.2-re, és csupán azután kezdenek az adatok hanyatló 
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A gyerekszám alacsony mivolta gyanakvást ébreszt az összeírások pontossága felől, miként 

azt a lentebbi példák alapján látni fogjuk mindennek több magyarázata is lehet. Hiszen 

egyfelől az egyes családi példák a korszakban magasabb gyerekszámról (ebben az esetben 

ismerjük az elhalálozott gyermekek számát is) adnak tanúbizonyságot: 
2.4. táblázat: A Theben család generációi és a gyermekszám-átlag 

Theben 1. generáció 2. generáció 3. generáció 4. generáció 5. generáció 6. generáció 

1700-tól 1720-tól 1730-tól 1750-től 1780-tól 1800-tól 

5 gyerek 3.8 gyerek 5.53 gyerek 2.46 gyerek 1.62 gyerek 5.66 gyerek 

Első példánk a pozsonyi Theben család. Nevüket származási helyükről, Dévényről kapták, 

később a család a 18. század kezdetétől Pozsonyban élt. A 18. század elején élő első 

generáció esetében 5 gyermek jut egy családra. A század folyamán ugyan történik ingadozás a 

gyermekszám nagyságának alakulásában, annak függvényeként, hogy egyes generációk 

körében a gyermektelen házaspárok száma hogyan alakult: így az 5. generáció esetében 39 

családból 20 esetében nem születik utód, eszerint a további gyermekes házaspárok esetében 

hasonló (5.05 gyermek) gyermekszám átlag rajzolódik ki, mint a korábbi generációk körében. 

Az országos átlaghoz viszonyítva tehát magasabb a gyermekszám, azonban összességében 

még mindig alacsonynak tekinthető, ami elméletileg egyezést mutat a Hajnal-tézissel. 

Következő példánk a keleti régióban, Erdőbényén élő Weissburg család. A család az 

eredetét Transylvániára vezeti vissza, noha az első generációk esetében a múltjuk igen 

homályos. Az első generáció esetében csupán egyetlen gyermekről tudunk, aki 1770 körül 

született. Neki négy gyermeke született. Majd a harmadik generáció esetében (1810-től) már 

10 gyermek jut egy családra. A család életében a vándorlás hangsúlyos szerepet töltött be, a 

letelepedési körzetük főként a keleti régió maradt, valamint 1840 után Budapest (ekkor 

különálló településként), illetve jelentős hányaduk külföldre vándorolt. Az adatok szűkössége 

ellenére itt is a Hajnal-tézis alátámasztása tűnik elénk, hiszen a keleti régióban magas 

gyerekszámról hallunk. 

Összességében mindez utal arra, hogy a családi példák mutatnak egyezést Hajnal tézisével, 

azonban mindez nem jellemezheti egyértelműen az országos átlagot. Az országra vonatkozó 

adatok esetében pedig jól láthatóan az egyes régiókon belül is jelentős különbségek 

mutatkoztak, ami azt eredményezi, hogy a keleti régióban alacsonyabb az átlag gyerekszám, 

tendenciát mutatni. Nem valószínű, hogy Magyarországon a folyamat már egy évszázaddal korábban 
bekövetkezik. Elzász-Lotaringia: Paula Hyman, 'Jewish Fertility in Nineteenth Century France' in: Paul 
Ritterband (ed.), Modern Jewish Fertility (Leiden, 1981) 78-94.; Bavaria: uo, 'Voluntary and Involuntary 
Limitation of Fertility in Nineteenth Century Bavarian Jewry' in: Paul Ritterband (ed.), Modern Jewish Fertility 
(Leiden, 1981)94-112. 
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mint a nyugatiban, holott az előfeltételezés szerint éppen ellenkező előjelű adatokat kellene 

kapnunk. Az alacsony gyermekszám-átlagot egyfelől a gyermektelen párok magas számának 

is tulajdoníthatjuk: 1735-ben az összes házaspár mintegy 15%-a (375), míg 1768-ban mintegy 

18%-a (720), 1818-ban mintegy 16%-a (3488). Mivel az összeírás nem adja meg életkorukat, 

ezért nem tudhatjuk, hogy ezek a párok ifjú házasok, avagy idősek, akik már nem élnek együtt 

gyermekeikkel, születhetnek-e még gyermekeik? Az összeírás nem közli az elhalt gyermekek 

számát sem. Másrészt az alacsony gyermekszám további vizsgálatánál vissza kell térnünk a 

szolgálók kérdésköréhez. A szolgálók egy része bevándorolt az országba, míg más részük -

mind fiúk, mind lányok - a családi kötelékből kiválva új helyen kereste a boldogulását 

általában a házasságkötésig. Mivel ebben az időszakban még nincsenek rögzített családnevek, 

nem nyílik mód annak azonosítására, hogy mely családhoz tartoztak. Nehézségbe ütközik 

pontos lakóhelyeik meghatározása is, hiszen a szolgálatba állásukkal gyakran más régióba 

vándoroltak egykori szülőhelyeikről. Mégis érdemes megjegyeznünk, hogy a szolgálók 

csoportjának egy része az adott (avagy más) régió gyermekszámát növelné. A régiók között 

azonban ez kezdetben nem vezetne számottevő különbséghez, hiszen 1735-ben az oberlandi 

régióban 329 szolga élt, míg a keletiben 227, 1782-ben Oberlandban 528, a keletiben pedig 

658. Azonban 1818-ban már láthatunk változást: a keleti régióban 1604 fő szolga, míg az 

oberlandiban 908. 

A gyerekszám átlagos vizsgálata országos viszonylatban nem támasztotta alá a Hajnal-tézis 

alaptételeit. A családmodellek tekintetében pedig az adatok az alacsony gyermek lélekszámú 

családmodell egységességét sugallják valamennyi régióban. Azaz ennek értelmében azt 

kellene feltételeznünk, hogy a Morávia és Bohémia felől érkezők esetében korábbi 

hagyományaikhoz hasonló családmodellt követtek, annak ellenére, hogy azok a korlátozások, 

amelyek korábbi lakóhelyeiken érvényben voltak Magyarországon nem korlátozták őket. A 

lengyel és galíciai területek felől érkezők esetében pedig éppen a magyarországi környezetben 

következik be jelentős változás. Mindezt a családok gyermeklélekszámának (az 

összeírásokban közöltek adatai alapján, amelyek nem tartalmazzák a halott gyermekeket) 

vizsgálata is alátámasztani látszik: 
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2.5.a. táblázat: A gyermekszám meghatározása a családokban 1735-ben 

gyerekszám Trencsén Moson Tolna Fejér Máramaros Bács Trencsén Moson Tolna Fejér Máramaros Bács 

0 11 33 8 5 11 6 7% 18% 21% 16% 17% 29% 
1 35 41 7 3 4 4 22% 22% 18% 9% 6% 19% 

2 31 39 10 13 16 3 20% 21% 26% 41% 25% 14% 

3 26 35 5 4 13 4 17% 19% 13% 13% 20% 19% 

4 25 16 5 4 9 2 16% 9% 13% 13% 14% 10% 

5 16 10 4 I 6 1 10% 5% 10% 3% 9% 5% 

6 9 10 3 1 6% 5% 0% 0% 5% 5% 

7 4 3 2 2 3% 2% 0% 6% 3% 0% 

8 1 0% 0% 0% 0% 2% 0% 

Összes család 157 187 39 32 65 21 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.5.b. táblázat: A gyermekszám meghatározása a családokban 1768-ban 

gyerekszám Trencsén Moson Tolna Fejér Máramaros Bács Trencsén Moson Tolna Fejér Máramaros Bács 

0 49 41 38 14 37 10 16% 20% 34% 18% 22% 25% 

1 61 52 36 14 39 12 20% 25% 32% 18% 23% 30% 

2 68 62 21 27 37 7 22% 30% 19% 34% 22% 18% 

3 56 34 8 9 30 7 18% 17% 7% 11% 18% 18% 

4 42 13 6 9 9 2 14% 6% 5% 11% 5% 5% 

5 15 3 1 4 9 5% 1% 1% 5% 5% 0% 

6 13 1 1 2 2 4% 0% 0% 1% 1% 5% 

7 2 2 3 0% 0% 2% 3% 2% 0% 

8 2 2 1% 0% 0% 0% 1% 0% 

9 2 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Összes család 308 206 112 80 168 40 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.5.C. táblázat: A gyermekszám meghatározása a családokban 1818-ban 

gyerekszám Trencsén Moson Tolna Fejér Máramaros Bács Trencsén Moson Tolna Fejér Máramaros Bács 

0 184 57 88 69 190 90 15% 19% 12% 16% 21% 13% 
1 230 74 105 66 215 105 18% 25% 15% 16% 24% 15% 

2 256 68 146 81 211 120 20% 23% 21% 19% 23% 17% 

3 228 43 143 85 168 102 18% 14% 20% 20% 19% 15% 

4 167 26 94 54 82 111 13% 9% 13% 13% 9% 16% 

5 102 15 74 36 35 78 8% 5% 10% 8% 4% 11% 

6 60 8 41 22 4 58 5% 3% 6% 5% 0% 8% 

7 17 1 7 8 1 16 1% 0% 1% 2% 0% 2% 

8 8 1 7 3 12 1% 0% 1% 1% 0% 2% 

9 1 2 2 5 0% 1% 0% 0% 0% 1% 

10 1 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

11 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

összes család 1253 297 707 424 906 699 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

A 2.5. táblázatok adatai bemutatják, hogy valamennyi régió megyéiben az általunk vizsgált 

időszakban végzett összeírások alapján nincs alapvető változás a családok gyermekszámát 

illetően. Mindenkoron a gyermektelen, illetve az 1, 2, 3 (esetleg 4) gyermekkel rendelkező 
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családok aránya a meghatározó. A gyermektelen házaspárok esetében az életkori adatok 

hiánya miatt nem tudhatjuk, hogy fiatal házasokról van szó avagy idősebbekről, akiknek 

gyermekei már önálló életet élnek (és ezáltal alapjában véve nem is ebbe a kategóriába 

tartoznak - azonban az összeírások hátterének következményeként, főként az adóztatás miatt 

ennek megvilágítására nem kerül sor). Noha fentebb utaltunk rá, hogy az alacsonyabb 

gyermekszámot a szolgálók számának az egész korszakon keresztüli magas rátája némileg 

magyarázza, azt azonban már nem, hogy miért csupán egy illetve két gyermekes családok 

többsége a meghatározó mind 1735-ban, mind 1768-ban. 1818-ra a 2-3 gyermekes családok 

arányának hangsúlyozódása nem tekinthető drámai fordulatnak, főként annak fényében, hogy 

ekkorra már egy hosszabb ideje megtelepedett népességről alkotunk képet. Magyarázatul 

továbbra is a nagyfokú mobilitás tényét és ennek hatását említhetjük meg az összeírások 

pontatlansága mellett, hiszen valószínű, hogy a csecsemőket gyakran nem is vették 

lajstromba. Másfelől a korszakban magas csecsemőhalandóság - amelynek követése csupán 

egyes emlékiratok alapján lehetséges, miként azt a Munk család esetében idéztük. A 

csecsemőhalandóság magas mivoltára a másik példát azoknak a gyermekeknek a példája 

szolgáltatja, akiknek anyjai Magyarországon avagy Bécsben szolgálóként dolgoztak, és a 

házasságon kívüli gyermekeiket árvaházba adták. Körükben igen magas a halandóság, 

mindössze a gyerek 2%-a éri el a nagykorúságot.47 Noha az árvaházi gyermekek körében a 

halandóság jóval magasabb, mint az általános esetekben, azonban a halandóság, mint a 

családlélekszám-alakító hatás, nem hagyható figyelmen kívül. 

Figyelmesebben megvizsgálva a családokat, azt a megállapítást tehetjük, hogy amíg 

kezdetben, 1735-ben ugyan legmagasabb gyerekszámú család a keleti régióban (8 gyermek) 

található, azonban 7 gyermekes család már Tolna és Bács megyék kivételével mindenütt. Sőt 

Trencsén és Moson megyékben az 5 illetve 6 gyermekes családok magasabb száma is 

szembetűnő. Mindez tehát nem támasztja alá, hogy a külföldről a nyugati területekről érkező 

és az országhatárokon belül a nyugatabbi megyékben megtelepedők esetében a kisebb 

gyerekszám a meghatározó, míg keleten a magasabb. 1768-ban a helyzet hasonló vonásokat 

mutat. Sőt Trencsén megyében a 3-4 gyermekes családok aránya magasabb, mint a keleti 

régióban. Ismételten sokkal inkább egy egységes normarendszer létére utalnak az összeírások. 

1818-ra az összeírás szerint ez a kép még inkább ellentmond a Hajnal-tézis pontjainak: a 

keleti régió Máramaros megyéjében a gyerekszám az egyes családokban nem csupán a 

nyugati területekhez hasonlatos értéket mutat, hanem ezen túlmenően azoktól eltérően inkább 

47 Anna L. Staudacher, Wegen Jüdischer Religion-Findelhaus Zwangstaufen in Wien ¡816-1868 (Wien, 2004) 
müvében szereplő adatok alapján történt számítás szerint. 
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a kevesebb gyermekszám felé mutat. Ugyanakkor Trencsén és Moson megyékben nem ritka a 

6, 7 sőt 11 gyermekes családok jelenléte. Mindez a tézissel ellentétben áll, hiszen ez erre a 

régióra a nyugat-európai normarendszer értékrendjét próbálja rávetíteni, azonban az adatok 

ellentmondanak ennek. Ekkoriban ezek a területek már nem elsődleges célpontjai a 

bevándorlásnak, ami egy megtelepedettebb lakosság életmódjára utal. Illetve ha arra 

gondolunk, hogy ezek a területek a nyugati kortársak szemében a tradicionális éden, illetve a 

hagyományőrzés területének számítottak, talán nem is meglepőek az adatok. Ugyanígy 

figyelmet érdemel, hogy Bács megyében igen magas a gyermekszám, illetve a több 

gyermekkel rendelkező családok száma. Korábban említettük, hogy a déli régió megyéi 

felszívó területként szolgáltak a nyugatabbi területekről érkezőknek, így lehetséges, hogy 

éppen itt fogható meg egy, a magyarországi viszonyokra jellemző egységes szokásrendszer 

formálódása, hiszen a különböző származási helyekről való érkezés és a belső vándorlás 

ellenére magas a gyermekszám. Azonban valamennyi régióban jellemző jelenség a korszakon 

keresztül, hogy a legnagyobb gyermekszámú családok családfője igen gazdag, de legalábbis 

jómódú. Ez alátámaszthatja azt a feltevést, hogy a korszakban a gazdagabbak korábban 

házasodtak, míg a szegények esetében a házassági idő kitolódott. így például 1735-ben Fejér 

megyében a hét gyermekes család feje, Izrael Aszer pálinkafőzőként működött, 3 szolga 
y l f l 

tartozott a háztartásába, emellett 12 ökröt is birtokolt. A további régiókban hasonlóan 

árendátorok és kereskedők családjainak körében találjuk a magas gyermekszámot. 

Magyarországon a földrajzi elválasztó vonal, mint a nyugati és keleti szokásrendszer 

különbségének példája éppen a különböző területekről érkezők megtelepedése révén nem 

támasztható alá az összeírások adatai alapján. 

A Hajnal-tézis másik sarkalatos pontja az egyes modellekben érvényesülő házassági életkor. 

Mindez természetesen összefüggésben van a gyermekszámmal, hiszen, a korábbi 

házasságkötés a magasabb természetes szaporulat felé mutat, míg a kései éppen ellenkezőleg, 

annak csökkenése felé. Magyarországon az adatok hiányossága miatt csupán egyes régiókon 

belül megyékben illetve járásokban vizsgálhatjuk az adatokat, mint említettük igen kevés 

kivételes esetben állnak rendelkezésünkre források. Azonban ezek legfőbb értéke, hogy 

valamennyi esetben közlik az összeírásban feltüntettek életkorát, így lehetőség nyílik 

alaposabb vizsgálatra: 

48 MZsO VII. 10. számú összeírás. 
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2.6. táblázat: A házassági életkor alakulása49 

Győr 1746 

Sopron, Horpács járás 

1768 Békés 1848 Zala 1848 

Nők eset % eset % eset % eset % 

11-13, 1 4% 1 3% 

14-15 1 4% 8 7% 

16-19 10 43% 3 50% 15 44% 26 23% 

20-24 5 22% 2 33% 13 38% 35 32% 

25-29 4 17% 3 9% 32 29% 

30-39 2 9% 2 6% 9 8% 

40-49 1 17% 1 1% 

50+ 

Összes 23 100% 6 100% 34 100% 111 100% 

Férfiak 

14-15 

16-19 4 15% 1 20% 3 3% 

20-29 10 38% 4 80% 23 68% 23 21% 

30-39 11 42% 10 29% 37 33% 

40-49 38 34% 

50+ 1 4% 10 9% 

Összes 26 100% 5 100% 34 100% 111 100% 

Mindezek alapján a következő megállapításokat tehetjük: Nők esetében a házasulandók 

körében mind a nyugati (Sopron), a középső régió (Győr megye), mind a déli területen 

(Békés) találunk példát az igen fiatal, 14 éves kor alatti házasságkötésre. Azonban az esetek 

rendkívülisége rávilágít arra, hogy ez nem tekinthető bevett gyakorlatnak, inkább kivételnek 

számított mindkét területen. A nők körében a korszakban az első házasság ideje 24 éves korig 

realizálódott országos átlagban, hiszen mind Győrben, mind a soproni Horpács járásban 

illetve Békés megyében a vizsgált korszakunk végén is, mintegy 85%-uk 16-24 éves kora 

között megy férjhez. Csupán a Zala megyei női lakosok esetében látható ettől eltérés, ahol a 

házassági életkor határa 29 év körül mozog. Összességében újra a Hajnal-tézisnek 

ellentmondó adatokat láthatunk, hiszen annak ellenére, hogy Zala megyében valóban 

magasabb a házasulandó nők életkora, azaz közelít a nyugat-európai modellhez, azonban a 

további nyugati régióbeli példák korántsem támasztják alá a tézist.50 (Zala megye esete azzal 

49 Források: Győr megye 1746-os összeírása kiadásra került: MZsO VII. kötetében 1746. évi összeírások 9. sz.; 
Sopron megyében a Horpács járásbeli adatok: MZsO XVI. 30/7. sz.; a Zala és Békés megyére vonatkozó 1848-
as összeírás adatai: MOL, H 15. 
50 1772-80 között a franciaországi Buon-ban a házasulandó nők átlagéletkora 25.1 év, azaz alig magasabb, mint a 
magyarországi esetekben. Bavariában 1813-25-ig a házasulandó nők átlagéletkora 27.6 év, míg 1836-1845-ig 
31.1 év, ami hasonlít a zalai példához. Ugyanakkor Firenzében 1818-24-ig csupán 23.5 év a nők házassági 
életkora. Litvániában 1797-ben 17.3 év, míg a lengyelországi Lokow-ban 21 év. A magyarországi példák a keleti 
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a ténnyel is magyarázható, hogy az összeírás 1848-ban készült, amely már demográfia 

történet szempontjából új korszak kezdetének is tekinthető, a hagyományos társadalomból a 

modern társadalmi értékek elfogadása felé vezető határvonalaként.) A férfiak házassági 

átlagéletkora minden esetben magasabb lesz, mint a nőké, körükben a házasodási életkort 

illetően nagyobb szórtságot tapasztalunk, mint a nőknél. Azonban korántsem régiók közötti 

kelet illetve nyugat viszonylatában követhető nyomon a különbség: így a Sopron megyei 

Horpács járásban 29 éves koráig valamennyi férfi megházasodott, szemben a további vizsgált 

területekkel. Békés megyében a férfi lakosoknak 69%-a, Győrben 53%-a, míg Zalában csupán 

22%-a az, aki ebben az életkorban már házas. Ezek az adatok a nők eseteihez hasonlóan nem 

támasztják alá a Hajnal-tézis azon állításait, amely szerint a hagyományos társadalomban a 

keleti területeken élők házasodási életkora számottevően alacsonyabb, mint a nyugati 

területen élőké. Noha a Békés megyei adatok valóban mindkét nem körében általában 

alacsonyabb házassági életkort mutatnak, mint a győri és zalai házaspárok, azonban az az 

érdekes helyzet áll elő, hogy a Békés megyei összeírásban szereplő 382 fő közül (akinek az 

adatait ismeijük) 297 bevándorolt a megye területére (1788-tól). A bevándorlók valamennyi 

régióból érkeztek: Oberland (10%), Kis-Burgenland (3%), Dunántúl (0.7%), középső (41%), 

keleti (11.8%), déli (26%). Többségük már házasként érkezett a régióba, így a házassági 

életkoruk nem egyértelműen a helyi sajátos normarendszer érvényesülésének tekinthető, 

sokkal inkább a különböző régióbeli normák együttes eredménye. 

Második kérdéskörünk a természetes szaporulat időbeli vizsgálata, azaz mely életkorban 

születtek az első illetve az utolsó gyermekek: 
2.7. táblázat: Az első és utolsó gyermek születésekor az anya átlagéletkora 

Nők száma Biztos adat Lakóhely 
Első gyermek 
születésekor 

Utolsó 
gyermek 

születésekor 

23 100% Győr megye, 1746 23.09 év 25.9 év 

6 100% Sopron, Horpács járás, 1768 20.03 év 26 év 

34 100% Békés megye, 1848 21.1 év 28.46 év 

111 100% Zala megye, 1848 23.66 év 29.8 év 

Az első gyermek születésének az idejének a vizsgálata a táblázat adatai szerint 

egyértelműsíti, hogy valamennyi területen 24 év alatt marad az átlagéletkor. Noha a Békés 

megyei adatok újra valamivel alacsonyabb átlagéletkort mutatnak, ami köszönhető annak, 

esetektől mindenkoron magasabb példát adnak. A férjek esetében hasonlóképpen a magyarországi adatokhoz a 
házassági életkor magasabb, a franciaországi példa esetében 27 év, Bavariában 32.9, majd később 34.8 év, a 
lengyelországi eseteket nem tudjuk, azonban Oroszországban 1867 körül 22.6 év. Mindezek szerint a magyar 
példák sokkal inkább a nyugat-európai típusmodellt mutatják. Az adatokat Sergio Dellapergolla, 'A 
diaszpórában élő zsidóság demográfiája' című cikkének 30. táblázata szolgáltatta (Jerusalem, 1983). 
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hogy a nők korábban mennek férjhez, mint a nyugati régióbeli győri és zalai lakosok. 

Ugyanakkor a fentebbi bevándorlási adatok ismeretében ez nem feltétlenül a helyi 

normarendszer következménye. Az utolsó gyermek születésének és így a gyermekek születése 

közötti időszaknak a vizsgálata már kérdéseket vet fel. Az összeírások alapján az életkor 

táblázat szerint valamennyi régióban a nők mintegy 75%-a szülőképes korban volt, éppen 

ezért a feltüntetett adatok csupán jelzésértékűek. Valamennyi körzetben találunk példát mind 

a 35 év feletti illetve a 40 év feletti életkorban történő szülésre: Zala megyében az utolsó 

gyermekek születése az összes szülés mintegy 13%-át tette ki. Mindez utal arra, hogy még 

1848-ban is a családtervezés szerepe elhanyagolható, a gyermekek születése egészen a nők 

termékenységi periódusának a befejezésig tartott.51 Éppen ezért ez a tény is a magasabb 

gyermekszámú családmodell irányába mutathatna valamennyi területen, a korábban már 

felsorolt indokok mellett. 

II. 2.4. Műnk, család népességmozgalmi adatai 

Az országos és megyei összeírások mellett a népességmozgalmi statisztikai adatok 

vizsgálata esettanulmány kapcsán kerül megvilágításra. Az esettanulmány előnye az 

összeírásokkal szemben, hogy családtörténet esetében a család tagjainak adatai pontosabbak, 

illetve köszönhetően a közben eltelt időszaknak az adatok már lezártak. Hátránya azonban, 

hogy csupán egy családot vizsgál, amely nem feltétlenül mutat parallel jelenséget az országos, 

avagy régióbeli normákkal. A Munk család esete önmagában hordozza a komplex vizsgálat 

lehetőségét, mivel a család egyes ágai az oberlandi régióból kiindulva az ország valamennyi 

körzetében megtelepedtek, így lehetőség nyílik a népességmozgalmi adatok elemzése mellett 

a Hajnal-tézis vizsgálatára egy speciális eseten keresztül. Miként korábban említettük az 

adatok forrásértékét növeli, hogy a lélekszám, gyermekszám tekintetében több generáción 

keresztül pontosak (azaz a halott gyermekeket is feltüntetik), míg a születési idő és 

házasságkötések adatai ugyan hiányosak, de gyakran lehetőség adódik feltételezésre. 

A Munk család származását a 17. századra tudja visszavezetni. Őseik közül többen éltek 

Magyarországon (Kismartonban, Óbudán) azonban tartós letelepedés csupán a 18. század 

folyamán történt. A család apai és anyai ágának egyaránt a IX. generációja telepedett meg 

Nyitra külvárosában (Oberland) 1780 körül. Ez a terület több szempontból is alkalmasnak tűnt 

51 Ez a korszakban Európa egészében helytálló megállapítás: így Boun-ban 1750-1781 között, Germániában 
1800-1839-ig, Bavariában 1813-1850-ig, Firenze 1818-1845-ig vizsgált időszakban a nők 40-49 éves korukban 
is szültek gyermekeket, noha a születések átlaga természetesen igen alacsony (Bavariában 0.6 a születések 
számának átlaga, Germániában viszont 1.7 az átlagérték. Az adatokat Sergio Dellapergolla, 'A diaszpórában élő 
zsidóság demográfiája' című cikkének 41. táblázata szolgáltatta (Jerusalem, 1983). 
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a letelepedésre, hiszen, mintegy évszázada folyamatosan az ország egyik legnagyobb 

lélekszámú zsidó lakossága élt a megye területén, illetve tágabb értelemben ebben a régióban. 

Másfelől az oberlandi régió ebben az időszakban, Pozsonnyal a vezető szerepben, töltötte be a 

magyarországi zsidóság szellemi és gazdasági központjának a szerepét.52 

A család népességmozgalmi adatainak az elemzését a család IX. (1780- ) 2 család, X. 

(1800- ) 16 család, XI. (1820- ) 49 család XII. (1840- ) 139 család generációinak adatain 

keresztül vizsgáljuk, azaz az iparosodás előtti időszakban, amikor már Magyarországon 

tartózkodnak. 

2.4. a. A gyerekek száma, a család nagysága 

A Munk család egyes generációinak körében a gyerekszám vizsgálata a következő képet 

mutatja: 

2.8. táblázat: Munk család generációi és a gyermekszám-átlag 

Generáció 
Gyermekszám 

átlag 
Családok 

száma 

IX. 8 2 

X. 4.13 16 

XI. 4.31 49 

XII. 1.88 139 

Kezdetben a gyerekszám viszonylag magasnak mondható, ami egészen más képet mutat, 

mint az összeírások által ábrázolt 2.15 gyerekátlag az oberlandi régióban. Ugyanakkor a 

következő generációk körében a gyermekszám-átlag csökkenésének lehetünk a tanúi. Noha a 

család körében olyan alacsony átlagértéket, mint amelyet az összeírások adnak csupán 1840-

től tapasztalunk. Mivel a család életében a vándorlás hangsúlyos szerepet töltött be, ezért a X. 

generációtól kezdődően az adatok már nem csupán az oberlandi régiót jellemző adatokat 

tükrözik, hanem valamennyi régióét, azaz az átlagértékek nagymértékű csökkenése kétségeket 

ébresztenek a Hajnal-tézis alkalmazhatósága iránt (amelyet a család esetében az alábbiakban 

vizsgálunk, és így a korábbi családi esetek ellenpéldájaként is szolgálhat). A gyermekszám 

ilyen mértékű visszaesésének az okát több tényező is magyarázza: 

52 Jakov Katz, 'Chatam Szofer életrajzához' Századok (1992) 92-112. 
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2.9. táblázat. A Münk családok megoszlása gyermekszám szerint 

Gyerekszám Családok aránya %-ban 

IX. gen. X. gen. XI. gen. XII. gen 

0 12% 27.9% 

1 25% 4% 18.9% 

2 10% 18.9% 

3 25% 14% 16% 

4 10% 9.1% 

5 50% 12.5% 12% 5.6% 

6 12.5% 14% 1.4% 

7 12.5% 6% 2.1% 

8 6.2% 8% 

9 6.2% 6% 

10 

11 50% 2% 

összes 100% 100% 100% 100% 

Családszám 2 16 49 139 

A 2.9. táblázat adatai alapján kezdetben a nagyobb lélekszámú családok súlya döntő: így a 

IX. generáció esetében csupán két családról beszélhetünk, azonban a gyermekszám öt illetve 

11 fő, és mivel ekkor a családok Nyitrán éltek, nem egyértelműsíthető a nyugat-európai 

modell léte, főként, hogy német illetve morva területekről érkeztek. A X. generáció 

családjainak többsége ugyan Nyitrán maradt (10 család), a továbbiak pedig mezővárosi 

településekre költöztek, a gyermekszám-átlag családonként jelentősen visszaesett, mintegy 4 

gyerekre. A családok mintegy 53%-a csupán egy illetve három gyermek vállalására 

vállalkozott. Nagyobb lélekszámú családok esetében is főként az öt illetve a hat gyermekes 

családok aránya a meghatározó (25%). Mindez önmagában kérdést vet fel, hiszen éppen 

ebben az időszakban, 1800 körül az oberlandi térség a hagyományos értékrendszer 

védőbástyájának tekinthető, ezért sokkal inkább a nagyobb gyermekszám felé fordulást 

lehetne előfeltételezni. A XI. generáció időszakában látszólag történik elmozdulás a nagyobb 

családok irányába, amit elméletileg magyarázhatnánk a Hajnal-tézisből kiindulva azzal a 

ténnyel, hogy a családok új geográfiai régiókba érkeztek: így a keleti, déli, középső régióba 

(amelyeknek a tézis alapján a gyerekszáma magasabb) illetve az oberlandi régióban továbbra 

is megtalálhatjuk őket. A tézis ellentmondásosságát a későbbiekben vizsgáljuk. A 

gyakorlatban viszont a gyerekszám-átlag alig emelkedik a korábbi generációhoz viszonyítva, 

amit egyfelől egy új tényező megjelenésével is magyarázhatunk: így a gyermektelen párok 

igen magas arányával (11.7%). Ezeknek a házaspároknak a feljegyzések pontos adatai szerint 

soha nem voltak gyermekeik. Ha mindezek mellett feltüntetjük az egy illetve két gyermekes 

családok arányát (mintegy 24%), hozzájárul annak magyarázatához, miért is csökken a 
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gyermekszám-átlag. A XI. generáció korszaka általánosságban új demográfiai jellemzők 

kialakulásának csíráit mutatja, amikor a csecsemőhalandóság szerepe már hanyatlik, 

ugyanakkor a születésszám csökkenése is nyomon követhető.53 A XII. generáció esetei a 

családra vonatkozóan általánosságban ezt a fejlődési vonalat ábrázolják: hiszen nem csupán a 

0 gyermekes családok száma emelkedik számottevően, hanem az 1 illetve 2 gyermekes 

családok aránya is egyben (mintegy 64%). Emellett a családháztartások nagysága is egyre 

kisebb lesz, hiszen a legnagyobb lélekszámú család 7 fős. A XII. generáció korban a városi 

koncentrálódás, a tanulmányi idő kitolódása, a valószínűsíthető családtervezés a 

gyermekszám-átlag jelentős csökkenéséhez vezet. 

A gyermekszám csökkenéséhez további tényezők is hozzájárultak: így felvetődik a kérdés, 

milyen összefüggés fedezhető fel az anya életkora és a gyermekvállalás ideje valamint az egy 

háztartásban élők számának folyamatos apadása között? 

2.10. táblázat: Az anya életkora az első illetve utolsó gyermek születésének idején 

Nők száma biztos adat generáció 
Anyja életkora az 1. gyermek 

születésekor 
Anya életkora utolsó gyermek 

születésekor 

18-29 év 30-39 év 40 év felett 18-29 év 30-39 év 40 év felett 

16 100% X. 77.7% 22.2% 0% 12.5% 50% 37.5% 

43 100% XI. 85.7% 9.5% 4.8% 13.6% 52.2% 30.4% 

100 100% XII. 83% 15.1% 1.9% 54.5% 38.2% 7.3% 

A 2.10. táblázat adatai az egyes generációkon belül mind az első gyermek születésekor, 

mind pedig az utolsó születésekor az anyák életkorát összegzik. Valamennyi nemzedék 

esetében jól láthatóan a 18-29 éves kor közötti időszak a meghatározó az első gyermek 

születése esetén. Ugyanakkor az adatok tanúsága szerint a későbbi házasság és 

gyermekvállalás sem ritka, amit jelez a korszak folyamán a 30-39 év közötti első szülések 

aránya. Az utolsó gyermekek születésének az ideje már jelentős különbségeket mutat az egyes 

generációk között: A X. generáció körében a 40 év feletti nők életének mindennapjaihoz 

tartozott a gyermekvállalás, azaz a nők a termékenységi periódusuk végéig nem korlátozták a 

szülésszámot. Mindez ugyan némi visszaesést mutat a XI. generáció idején, azonban 

alapjaiban véve hasonló folyamat zajlik körükben, mint a korábbi nemzedékben. Alapvető 

változás következik be a XII. generáció női tagjainak körében: utolsó gyermeküket 

többségében (54.54%) húszas éveik végén illetve harmincas éveik elején vállalják, míg a 

negyven éven felüliek körében a szülések száma meredeken hanyatlik. Mindez a 

családtervezés lehetőségét sugallja. 

53 U. O. Schmelcz, 'Vital Statistics' Encyclopedia Judaica 15(1971) 177-189. 
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Ha mindezt a természetes szaporulat időszakának a vizsgálatára fordítjuk át a következő 

megállapításokat tehetjük: 

2.11. táblázat: A szülések közötti időszak átlagértéke 

Anyák száma Gyerekszám Generációk Első gyermek Utolsó gyermek Időtartam 

16 69 X. 25 év 37.4 év 12.4 

43 216 XI. 24.8 év 35.9 év 11.1 

100 269 XII. 25.6 év 29.2 év 3.6 

A 2.11. táblázat az egyes generációkban élő anyák átlagéletkoráról ad számot az első illetve 

utolsó gyermek születésekor. Az általános kép alapján valamennyi generáció körében 

viszonylag későn történik az első gyermek vállalása. Mindez számottevő különbséget mutat a 

korábban az összeírások alapján vizsgált esetekhez viszonyítva. Mindez igazolja, hogy 

általánosságban a házassági idő kitolódása már kezdetét veszi, azonban ez nem területekhez 

kötött, sokkal inkább az egyéni választáshoz, amit bizonyos szinten a helyi közösség 

normarendszere alakított. Forradalmi változás következik be a XI. és XII. generáció körében 

az utolsó gyermek vállalásának az időszakában, hiszen amíg korábban mintegy 11-12 éves 

periódus alatt vállalkoztak a család tagjai a szülésre, a XII. generáció időszakában ez leszűkül 

mintegy 3 évre, amely magyarázza a születendő gyermekek kis számát. 

A természetes szaporulat alakulásában a következő további tényezők járulnak hozzá: 

Egyedülállók. 

A fentiek alapján világossá vált, hogy egy-egy nemzedék reprodukciójához családok 

létrejöttére van szükség. A család tagjainak körében meg kell vizsgálnunk milyen nagyságú 

lesz a véglegesen a házasság keretein kívül maradók aránya, hiszen annak emelkedése 

befolyásoló tényezőként hat a természetes szaporulatra. A korai generációk körében 

mindössze négy példa akadt - és azok is férfiak - arra, hogy valaki nem házasodott meg. A 

XII. generáció időszaka itt is döntő változást hozott, hiszen az egyedülállók száma 60 főre 

emelkedik, ami a család népességének 9.5%-a. Mind a férfiak (42 eset), mind a nők (18) 

körében találunk példát a véglegesen egyedül maradók esetére. Mindennek az oka lehet 

betegség, illetve a korszakban kialakuló új foglalkozási pályákra való orientáltság, amely 

azonban további tanulást feltételez. 

Házasság: 

A középkori forrásanyag gyakran sugallja azt a benyomást, mintha az európai zsidóság 

körében ebben az időszakban a meghatározó jelenség a fiatalkori házasság intézménye volna. 

Valójában azonban ez csak főként a gazdag, reprezentatív réteg esetében volt így, amikor is a 

jövő bizonytalan gazdasági helyzete arra ösztönözte a szülőket, hogy gyermekeik érdekeit 
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még életükben és amikor módjukban áll biztosítsák.54 Az újkorban a házassági életkor ideje 

egyre inkább kitolódott, amelyet a források azzal indokoltak, hogy a leendő férjnek képesnek 

kell lennie eltartania a családját. Ugyanakkor a XIX. században a tanulóévek elhúzódása is a 

későbbi házasságkötést eredményezte. 

A Munk család tagjainak életrajzi adatai igen ritkán jegyezték fel a házasságkötés 

időpontját. Azonban az első gyermek születési ideje révén közvetett formában 

meghatározhatjuk a házassági életkort, az adatok kis száma miatt csupán egyfajta irányadás 

lehet a célunk ezzel: 

2.12. táblázat: A házasságkötési időpont a Munk család női és férfi tagjainak körében 

Nők Férfiak 

Életkor X. XI. XII. X. XI. XII. 

17 1 1 2 

18 1 3 1 

19 2 3 2 1 1 

20 2 2 3 1 2 

21 2 10 

22 2 4 1 

23 1 3 1 

24 2 2 3 1 1 

25 2 5 2 2 

26 4 1 3 2 

27 2 6 1 1 4 

28 4 I 3 

29 2 1 3 4 

30 1 3 3 2 4 

31 1 5 

32 1 2 3 

33 1 1 3 

34 2 2 5 

35 3 4 

35 2 2 

37 1 1 

38 3 

39 1 

40 1 1 1 1 

42 1 

43 1 

46 1 

50 1 

53 1 

57 1 

54 A téma alapos ismertetése: Erről a témáról. Jakov Katz, 'Házasság és nemi élet a középkor végének 
zsidóságánál' (héberül) Cion 10(1944/45), 22-45.; Újonnan megjelent: Magyar Zsidó Történelem - másképp 
Jeruzsálemi antológia szerk. Michael K. Silber (Budapest - Jeruzsálem, 2007) (magyarul) 23-95. 
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Biztos adat 11 23 56 11 23 56 

Házasodottak száma 16 49 139 16 49 139 

A női társadalom tagjainak ismert adatai szerint a házassági életkor vizsgálata a következő 

általános megállapításokat tükrözte a családról: A házassági átlagéletkor (amelyek csak 

irányadó jellegűek, adódóan a hiányzó adatokból) valamennyi generáció körében viszonylag 

magas: X. generáció: 23.5 év, XI. generáció: 23.5 év, XII. generáció 25 év, azonban a nyugat-

európai életkort nem éri el.55 Az egyes generációk körében a következőképpen alakult a 

helyzet: A X. generáció körében 17 és 32 éves kor között történt az első házasságkötés a nők 

esetében, többségük 17-24 éves kor között házasodott. A XI. generáció körében 17 és 29 éves 

kor között történt a házasság, azonban a gyakorlatban főként 19-26 év között. A XII. 

generáció női tagjainak körében a házassági életkor esetében újra nagyobb szórtságot 

tapasztalunk: 17 és 34 éves kor között házasodnak, azonban néhány esetben 35 éves kor felett 

is. A házassági időszak két nagyobb egységre bontható: elsősorban 17-25 év között 

házasodok, illetve a 30-34 év között házasodok száma sem elhanyagolható ekkor. Mindezek 

alapján a női társadalomban nem találunk szélsőségesen fiatal korban kötött házasságot, 

miként azt az összeírásokban Győr és Békés megye esetében láthattuk. A család körében 

általánosan elfogadottként lehet tekinteni a 20-25 éves kor körüli házasságot. 

A férfi társadalomban, miként az országos viszonylatban a házassági életkor jelentősen 

magasabb értéket mutat: A X. generáció tagjai átlagosan 28.54 évesen, a XI. generációé 30.7 

évesen, a XII generációé 29.9 évesen.56 (A viszaesés valószínűleg a hiányzó adatok 

eredménye.) A házassági életkor folyamatos emelkedése támogatást nyújt a korábbi 

előfeltételezésekhez, amely szerint párhuzamosan a zsidó társadalomban lezajló változásokkal 

a férfiak esetében a társadalmi, gazdasági változások hatása szembetűnőbbé válik. A X. 

generáció esetében egyetlen példát találunk fiatalon (19 évesen) kötött házasságra. A 

házasulandók 24-30 éves kor között kötnek házasságot, azonban főként húszas éveik végén 

(27-30 éves korban). A XI. generációjának körében az egyes esetek vizsgálata mutatja, hogy 

a házasulandó idő egyre inkább kitolódik: Ismét találunk példát korai 20 éves kor alatti 

házasságkötésre, azonban a fő házasulandó életkor 25-30 illetve 33-35 év közé esik. Az 

ideális házasságkötési időnek a 25-28 év kor közöttit tartották ebben a korban a család tagjai 

és környezetük, amiről Munk Avraham vallomása tudósít bennünket (19. század közepén): O 

maga közvetítők révén kereste az ideális partnert. 29 éves korában a következő kijelentést 

tette, miért is kell megházasodnia: „És hogy nekem nem lehet már várni a házassággal, mert 

55 Fentebbi 46. lábjegyzet adatai alapján. 
56 Ez hasonlóságot mutat a nyugat-európai modellel. 
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nem vagyok többé fiatal."57 Valószínűleg szavait főként az idő gyors múlása és a 

házasságkötése körüli akadályok váltották ki. Mindenesetre tükrözi azt az érzést, amely 

szerint a környezet a 28 évet meghaladó egyedülállókkal szemben türelmetlenebb 

állásfoglalást képvisel - hiszen a szerzőt házasságközvetítők is felkeresik, ugyanakkor 

egyfajta belső késztetés is érződik a még nőtlen férfiak részéről. Azonban az esetek 

gyakorisága mutatja, hogy ennek ellenére a házassági idő kitolódott. A következő, XII. 

generáció körében további emelkedés következett be. A házasulandók főként a húszas éveik 

végén illetve 30-35 éves koruk között törekednek párválasztásra. 

A férfiak és nők körében egyaránt emelkedik a vizsgált korszakunkban a házasságkötések 

ideje. Mindez a születendő utódok számának csökkenéséhez vezetett hosszú távon. Másfelől 

az eltérés jól látható a nők házasságkötési idejének mindenkoron alacsonyabb értékeiben. 

Rokonházasság: 

A kiterjedt család lélekszámának csökkenésében közrejátszott a családban uralkodó 

endogám házassági modell. Azaz nem ritka a közeli (unokatestvérek közötti) rokonok 

házassága. A jelenség a vizsgált generációk közül a XII. generációban válik jelentőssé, négy 

házasság is rokonok, unokatestvérek között jön létre. Ezekből a házasságokból kettőben nem 

születik utód, egyben pedig egyetlen gyermek. A negyedik házasság esetében: a három 

megszületett gyermek közül az egyik angolkórosként él, a második csecsemőkorában meghal, 

míg a felnőttkort megélt lánygyermek öngyilkos lesz, miként anyja egy évvel korábban. 

(Természetesen nem csupán a rokon házasságok esetében találunk példát arra, hogy nem 

születik utód avagy öngyilkosságra példát.) 

Válás- újraházasodás 

A családon belül nem ismeretlen jelenség a válás, így a XI. generációban három esetben, 

míg a XII. generáció esetében két esetben bomlik fel a házastársi kapcsolat. A válások okairól 

a források nem tudósítanak, azonban minden esetben születtek közös utódok, így a háttérben 

nem a vallási parancs megtartásának okát kell keresnünk. Az elváltak minden esetben 

újraházasodtak, csakúgy, mint a megözvegyültek. Ez ellentmondani látszik, annak miért 

említjük a válást és újraházasodást együtt, mint a lélekszám növekedését gátló tényezőt, 

hiszen az új házasság új lehetőséget biztosít további utódok világra jöttére. Azonban ezekben 

a második házasságokban többnyire nem születtek utódok (általában a partnerek idős kora 

miatt). 

57 Munk Avraham, i.m. 257. 



2.4.b. A Hajnal-tézis és a Munk család 

A Munk családot a Hajnal-tézis vizsgálatára a korszak folyamán az országban való 

migrációja teszi alkalmassá. A család letelepülésének fő körzetei a keleti, a déli, az oberlandi, 

valamint a központi területek. A család kiindulási pontja Nyitra megye, azaz az oberlandi 

térség. Mindebből következik a kérdés, hogyan alakul az egyes területeken a házassági idő, 

valamint a gyermekszám? Mennyiben érvényesíthető a Hajnal-tézis egy magyarországi család 

esettanulmánya kapcsán? 

Házassági idő és a régiók 

A család X. generációja Nyitrán élt. Nyitrát földrajzi helyzeténél fogva, Hajnal 

értelmezésében nyugati területnek kell tekintenünk, ahol a házassági életkor magas. 

Ugyanakkor, miként fentebb említettük, kulturális szempontból e térség éppen Nyugat-Európa 

szemében a tradicionális értékek védőbástyájának számított. Ami némileg a hagyományos 

kelet-európai normák érvényesülését előfeltételezné. A házassági életkor a női családtagok 

körében igen magas: 26.5 év (ez megfelel a németországi példáknak). A család Nógrádba, 

azaz a középső régiójába elszármazott ágának a nőtagjainak a körében jóval alacsonyabb a 

házassági életkor 19 év. A férfiak esetében az oberlandi régióban élők esetében hasonlóan 

magas 28.8 átlagéletkorban kerül sor a házasságkötésre, míg középsőben 24 év. 

A XI. generáció időszakában három fő régióban találhatóak a családtagok: oberlandi, ahol 

tovább emelkedik a házasságkötések ideje: nők esetében 28.2 év, férfiak esetében hasonló 

marad, 28.6 év. A déliben: a nők esetében 22.3 év, míg a férfiak körében 29.1 év a házassági 

idő. A középső régióban pedig 26.8 év a nőknél, illetve 31.75 év a férfiaknál. Eszerint a 

férfiak házasságkötési ideje nem támasztja alá a régióbeli elkülönülést a modellnek 

megfelelően. 

A XII. generáció esetében a déli régióban a nők körében a házassági életkor 22 éves 

átlagban határozható meg, szemben a keleti területekkel, ahol 24.7 évben. A középső és 

oberlandi ág körében 26-27 éves korban házasodnak. A férfiak esetében ugyan a keleti és déli 

régióban valóban valamivel alacsonyabb a házassági életkor, mint a középső (34.25 év) és az 

oberlandi (30.87 év) területen, azonban a házasságkötési idejük sokkal inkább a nyugat-

európai modellnek felel meg. 

Összességében a Hajnal-tézis csupán a nők esetében tekinthető bizonyos esetekben 

helytállónak. Azonban a modell jellegéből fakadóan minden esetben megfelelőnek kellene 

lennie, ha valóban szabályként akarjuk alkalmazni. A X. generációban a nyitrai házassági 

életkor és a középső területek között éppen a terület ideológiai hátteréből fakadóan nem 

kellene különbségnek lennie. A következő generációban ismét csupán a nők esetében 

40 



ábrázolhatóak eltérések. A XII. generáció esetében azonban már a keleti területek: azaz a 

keleti és déli régióban sem egységes a kép, noha a házassági idő még mindig alacsonyabb, 

mint az oberlandi és középső területeken. Másfelől a férfiak esetében miért nincs számottevő 

különbség? Miért marad magas a házasságkötési életkor? 

Gyermekszám és az egyes régiók közötti korreláció 

A gyermekszám vizsgálata az egyes régiókban a következő képet adja: A IX. generáció 

időszakában mindkét család Nyitrán (pontosabban a külvárosában) él és az egy családra jutó 

gyerekszám 8 fő. Az egyik családban öt, míg a másikban tizenegy található. Mindez nem utal 

az igazán kis családok modelljére. 

A X. generáció tagjai, miként fentebb említettük már az ország négy régiójában találhatóak: 

az oberlandiban: az egy családra jutó gyermekek száma 3.91, a déliben 9. (Itt csupán egyetlen 

család él.) A központi régióban öt gyermek. Ez a kép valóban a Hajnal-tézisnek felel meg, 

hiszen amíg a nyugati területeken a kis gyermekszámot látjuk, addig a déli területen éppen 

ellenkezőleg. 

A XI. generáció esetében már nem látható ez az éles különbség: az oberlandi régióban 

emelkedik az egy családra jutó gyermekek száma: 4.71 gyermek, a központi régióban hasonló 

a korábbi generációéhoz: 5.6 gyermek per család. Ugyanakkor jelentős változás mutatkozik a 

déli régióban: mindössze 3 gyermek jut egy családra, a keletiben valamivel magasabb ez az 

átlag: öt gyermek. Mindez éles szembenállást mutat a Hajnal-tézissel, hiszen miután a déli 

régióban már a második generáció él, éppen ellenkezőleg a családok nagyságának növekedése 

az, amit előfeltételezhetnénk. 

A XII. generáció időszaka további változásokat hoz: a központi régióban, amely ekkor a 

család fő letelepülési körzetévé válik a gyermekszám-átlag meredeken zuhan: 1.8 gyermek, 

ugyanezt tapasztaljuk az oberlandi régióban: 1.4 gyermek per család, míg a keleti régióban a 

csökkenés mértéke visszafogottabb: 2.91 gyermek, ugyanígy a déli régióban: 2.33 gyermek. 

Mindez igen alacsony gyerekszámot mutat, aminek okait fentebb vizsgáltuk. 

A Hajnal-tézis alkalmazása a Munk család adatainak a vizsgálata során nem vezet 

egyértelmű eredményre, így nem állíthatjuk, hogy valóban létezett az országban a tézis által 

élesen különválasztott két modell. Ismételten az egyének és a szűkebb környezetük illetve az 

általános társadalmi értékrend együttes megvalósulását kell hangsúlyoznunk mind a házassági 

idő, mind pedig a gyermekek számának alakulásában. Példaként említhető: A IX. generáció 

egyik családjának anyai ágában öt gyermek született, és az egyik gyermek Nyitrán maradt, 

neki hat gyermeke született a házasságából. Egyik fia Pestre költözött neki hasonlóképpen hat 

gyermeke született, tehát a vándorlás és az új környezet ellenére a korábbi hagyományokat 

41 



követte. A Pesten felnevelkedő új generáció azon tagjai, akik házasságra léptek vagy 

kevesebb gyermeket, vagy pedig egyáltalán nem vállaltak gyermeket, amiben új értékrendhez, 

a környezetükhöz, avagy egyéni igényeikhez való alkalmazkodást sejthetünk. Illetve az 

állandó vándorlás hatása sem hagyható figyelmen kívül. 
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II.3. Migráció 

II. 3.1. A Magyarországra történő bevándorlás forrásai, ideje és hullámai 

A magyarországi zsidóság lélekszámának az alakulása a bevándorlásnak és a természetes 

szaporulatnak az együttes eredménye. Mintegy 150 év alatt a 17. század utolsó évtizedeitől 

1835-ig az országba érkezők száma a 100000 - 140000 főre tehető. A bevándorlás iránya, 

ideje és forrása a korszak folyamán változott. Éppen ezért az újkori zsidó közösségek 

megalakulása, valamint fejlődése nem egyszerre, hanem különböző időpontokban, különböző 

régiókban történt. 

A bevándorlás a korszakban két fő forrásra támaszkodott: Moráviára (és Bohémiára) 

valamint Lengyelországra és Galíciára. Emellett azonban érkeztek betelepülők a német 

területekről, az oszmán fennhatóság alól, Dániából is. Az érkezők kezdetben korábbi 

lakóhelyeikhez közeli területekre húzódtak, így nyugaton és észak-nyugaton az oberlandi és 

kis-burgenlandi régiók határmenti megyéibe, illetve keletebbre pedig a Kárpátok által övezett 

térségbe. A zsidóság kezdeti betelepedéséről a kortársak is számot adnak, így Csányi János 

soproni polgár 1671-ben krónikájában hívja fel kortársai figyelmét arra a tényre, hogy 

Magyarországon újra megtelepednek a zsidó lakosok: „.. .Ihn diesen Jahr Hath man die Judten 

widerumben Ihns Königreich Ungern eingelassen ...",58 majd később 1683-ban újra 

bejegyzésre fontosnak véli ezt a tényt.59 A zsidóság megtelepedése az udvar számára is 

világossá vált. 1684-ben I. Lipót az oltalma alatt lévő felső-magyarországi területeken 

védlevelet biztosított a pozsonyi, vasi és mosoni zsidóságnak.60 A török feletti Habsburg 

erőfölény nyilvánvalóvá válásával azonban új szemlélet kezd megfogalmazódni az uralkodói 

körökben, amely szerint a zsidóság számára csak ideiglenesen látnak helyet az országban. 

Kollonich Lipót az „Einrichtungswerk des Königreichs Hungarn" (1688) című tervezetében 

egyelőre ugyan engedélyezné a bevándorlást, azonban később ezt megtiltaná, az országban 

élőket pedig kettős adóteherrel ösztönözné az elvándorlásra.61 Az uralkodóház ugyan sem ezt 

a tervezetet, sem pedig a bevándorlás végleges megtiltását nem valósította meg, azonban 
62 

gyakran hangoztatta, hogy a további beáramlást meg kell tiltani minden irányból. 

A bevándorlás forrásaként két fő területet jelöltünk meg: Morávia és Galícia. A Morávia 

felől érkező bevándorlók jól ismerték Magyarországot, hiszen már a kora-újkorban 

kialakulnak a kereskedelmi kapcsolatok a két ország között, és ebben a kereskedelemben a 

58 MZsO II. 133. 
59 MZsO II. 152. 
60 MZsO II. 153.; Kaufmann, 2002. 170. 
61 Bővebben 10. lábjegyzet. 
62 MZsO III. 294. 
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zsidóság aktív szerepet töltött be. A magyar földesurak a kezdeti időktől szolgálatukba 

fogadták a morvaországi zsidókat, akik a kereskedelemben jártasságot mutattak, majd később 

letelepedést is biztosítottak számukra, így például a Czobor uradalomban már 1699-ben zsidó 
63 

vámos dolgozott. A bevándorlók háttere fontos okként szolgált arra vonatkozóan, hogy 

kezdetben miért telepedtek le a határokhoz közel: egyfelől a földesuraik örökös 

jobbágyaiknak tekintették őket, akik elméletileg nem költözhettek el, és adóval tartoztak, 

másfelől maguk a bevándorlók sem akartak végleg elszakadni egykori közösségeiktől, 

amelynek fizették az adót, ebben a körben házasodtak.64 

A letelepedés kezdeti szakaszában, az 1670-es években még nincsenek pontos adatok az 

országban megtelepedők számáról. A Morávia felől érkezők esetében a letelepedés tényét a 

földesúri privilégiumlevelek támasztják alá, amelyekben megjelölik az érkezők származási 

helyét: így példaként említhető az 1690-es kismartoni adománylevél, amely nikolsburgi zsidó 

családoknak engedélyezi a birtokon való élést.65 A Morvaország felőli további bevándorlásra 

az 1725-1726, illetve az 1727-28-as összeírások is tanúbizonyságot adnak: Pozsony, Nyitra 

(Oberland), Moson (Kis-Burgenland) megyék mellett a keleti (Szepes megye) és a déli (Bács 

megye) régióban is találhatunk Moráviából érkezőket.66 (Azonban az összeírások nem minden 

esetben fordítottak gondot a származási hely pontos feltüntetésére, így országos értékelésre 

nem vállalkozhatunk.) Korábban hangsúlyoztuk, hogy látszólag a moráviai 1726-os Családi 

törvény következményeként az országba áramló zsidó lakosok száma emelkedett. A 

fentiekből következően látható, hogy már e törvényt mintegy fél évszázaddal megelőzően is 

számottevő a bevándorlás súlya Morávia felől. Ezt igazolja az 1725-ös Moson megyei 

részleges összeírás, amelyben azon lakosok közül, akik megadják honnan érkeztek, 24 

moráviai gyökerűnek vallja magát: mintegy 20%-uk 1667-1699 között, 30%-uk 1707-1717 

között, a fennmaradó hányad pedig 1719-1726 között érkezett az országba, azaz 

valamennyien a törvényt megelőzően.67 így a bevándorlásban korántsem csupán a törvényből 

eredő kényszertényezőt kell látnunk, hanem több kedvező lehetőség együttes eredményét: a 

szabad elvándorlást (a morva földesurak tehetetlensége miatt) olyan területekre, amelyek 

viszonylag közel feküdtek egykori lakóhelyeikhez, esetleges lehetőséget korábbi 

földesuraiktól való függés feladására, illetve jobb gazdasági körülmények közé kerülésre. A 

magyar helyzetről való tájékozódás a következő csatornán keresztül zajlott: egyfelől az 
63 Grünvald Fülöp, 'Zsidó vámosok magyar földön a XVII. és XVIII. században' MZsO IX. Bevezetés. 
64 Ugyanakkor a földesúr pedig Magyarországon is közbenjár az érdekükben: MZsO II. 52.; 312., melyben 
Nagyszombat város ellenében védelmezi alattvalóit. 
65 MZsO V/ l . 537. 
66 MZsO VII. kötetben találhatóak az összeírások. 
67 MZsO VII. 6. 
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országba érkező kereskedők hazatérve hírt adtak a tapasztalataikról,68 valamint a már 

letelepültek tartva a kapcsolatot egykori lakóhelyeikkel, hasonlóképpen információs 

forrásként szolgáltak. Ezt támasztja alá egy későbbi vallomás (1700-as évek közepéből való), 

amelyben egy morvaországi bevándorló arra a kérdésre miért jött Magyarországra így felelt: 

„Mert hallottam, hogy ott jobb élni."69 Az 1726-os törvény csupán további 

nyomástényezőként szolgált a korábbi lakóhely elhagyására. 

A vándorlás azonban felkeltette a szabad királyi városok figyelmét. Kezdetben főként a 

nyugati területeken fekvőkét, akik az uralkodót, III. Károlyt ostromolták egykori középkori 

kiváltságaik megerősítéséért.70 Példájukat később a belsőbb területek szabad királyi városai is 

igyekeztek követni.71 Az uralkodóház figyelme is a bevándorlók felé fordult, és 1726-ban a 

helytartótanácshoz rendeletet intéz, amelyben kéri a zsidóság további bevándorlásának 

megakadályozását és számuk csökkentését a jövőben: „...avertandam quorumvis extraneorum 

Judeaorum i Hungáriám receptionem, ... qui actu jam in Hungaria subsistèrent reductionem 

fidelem opinionem."72 Mindez a törekvés papírra vetett szó maradt, amit egyfelől a zsidóság 
73 

számának a növekedése, másfelől a további rendelkezés bizonyít 1735-ből. Ebben a 

helytartótanács Sopron megyét kötelezi a zsidóság összeírására, mert számukat korlátozni kell 

a „többi lakos kárának vagy romlásának elhárítása végett". 1735-ben az országra vonatkozóan 

általánosan a hatóságok megpróbálják felmérni, hogy az országban élő zsidó lakosok közül, ki 

az, aki még továbbra is tartja egykori lakóhelyével a kapcsolatot. Minderre úgy deríthettek 

fényt, hogy az összeírás során mind külföldi, mind pedig belföldi uraikat kötelesek voltak 

megnevezni. Az összeírás természetesen a családfőt állította középpontba, így arra kérdésre, 

hogy családja (felesége és gyermekei) honnan érkezett, nem ad pontos választ, valamint arra 

sem mikor érkezett pontosan az adott településre. Minden hiányosság ellenére a következő 

táblázat jelentős segítséget nyújt a bevándorlás irányának és régióbeli megoszlásának a 

vizsgálatához: 

68 MZsO IX. 552. 
69 MOL, C 55 1801-16-2. 
70 MZsO II. 145-147.; XV. 48-49.; XII. 114-115. 
711686: Szombathely MZsO II. 155.; 1692: Pécs MZsO V/l 826.; 1695: Eger: V/l . 845.; X. 319.; 1703: 
Székesfehérvár MZsO XIII. 55.; 1713: Esztergom: MZsO V/2. 1125.; 1719: Szeged MZsO V/2 1073.; 1739: 
Ruszt MZsO V/2. 1143. 
72 MZsO III. 294.; később hasonló tartamú rendelkezés 1727-ben: MZsO XIII. 71. 
73 MZsO V/2. 1001. 
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3.1. táblázat: A külföldi és magyar földesúri függésrendszer alatt álló családok száma és aránya 1735-ben 

magyar földesúr Morávia Bohémia Lengyel o Szilézia Német nincs Egyéb Összes 

Oberland 251 599 50 12 6 28 64 12 1022 

Kis-Burgenland 635 80 12 6 7 4 3 747 

Dunántúli 24 26 13 63 

Középső 48 149 14 18 6 18 6 259 

Keleti 11 32 2 202 46 1 294 

Déli 11 17 1 9 1 1 6 46 

összes 980 903 79 247 7 42 151 22 2431 

magyar földesúr Morávia Bohémia Lengyelo Szilézia Német nincs Egyéb ös szes 

Oberland 26% 66% 63% 5% 86% 67% 42% 55% 42% 

Kis-Burgenland 65% 10% 15% 2% 17% 3% 14% 31% 

Dunántúli 2% 3% 9% 3% 

Középső 5% 16% 18% 7% 14% 12% 27% 10% 

Keleti 1% 4% 3% 82% 30% 5% 12% 

Déli 1% 2% 1% 4% 14% 2% 4% 2% 

összes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

A 3.1. táblázat adatai szerint 1735-ben 2431 családból mintegy 1451 még nem 

függetlenítette magát a külföldi földesurától (59.6%). A régióbeli megoszlás segítséget nyújt a 

bevándorlási irány elemzéséhez. A Moráviából érkezők vizsgálata azt mutatja, hogy az ország 

valamennyi régiójában történik 1735-re megtelepedés, azonban nem azonos súllyal: A 

bevándorlás fő célpontjai ebben az időszakban az ország északnyugati és nyugati területei 

(Oberland - a moráviai családok 66%-a ide érkezik; Kis-Burgenland: 10% -azonban itt 1735-

re már egy második generáció nő fel!). Mindez összefüggésben van a már fentebb 

hangsúlyozott ténnyel, hogy a bevándorlás forrása eddig főként Morávia, és a bevándorlók a 

határmenti megyékben telepednek le. Nem elhanyagolható azonban a morva földesúri függés 

alá tartozók száma a középső régióban sem, amelyet a következőképpen magyarázhatunk: 

ebben a régióban Buda, Óbuda gazdasági súlya jelentős vonzerőként hat a bevándorlókra.74 

Másrészt a letelepülés már mintegy fél évszázada folytatódik, így egy új generáció nő fel, 

akik az ország belsőbb területei felé húzódnak, tehát a belső migráció következményét is 

figyelembe kell vennünk. A korábbi lakóhelytől és kapcsolatrendszertől való elszakadás több 

generációt is igénybe vehet. (Mindez még inkább helytállónak tűnik a bevándorlók 

származási helyének, társadalmi szerepének és új helyzetüknek összevetése révén a 

későbbiekben.) Összességében a magukat még nem függetlenítő családok 62%-a moráviai 

eredetűnek vallja magát, és számukat meg inkább növelheti, hogy Burgenlandban, amely a 

17/18. század fordulóján a morva eredetű családok fő bevándorlási körzete volt, 638 család 

74 Moess Alfréd, Pest megye és Pest-Buda zsidóságának demográfiája, 1749-1846 (Budapest, 1968); Gál Éva, 
'Adalékok az Óbudai zsidók XV11I. századi történetéhez.' MIOK Évkönyv 1975-76, 101-121. 
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azt vallja magyar földesura van csak. E családok sikeres elszakadása a pártfogó főúr -

Eszterházy - személyében, hatalmában és telepítési politikájában keresendő (nagyobb 

közösségek létrehozása - amely elősegíti a szakítást). 

A Morávia felől érkező bevándorlás 1735 után sem apad el, noha nagysága és üteme 

változott az idők folyamán. Mindezt alátámasztják a források: a hatósági vizsgálatok, a 

morvaországi hatóságok és földesurak kérvényei, illetve maguknak a zsidó közösségeknek a 

hatóságok felé benyújtott iratai. 

1740 után nagyszámú panasz érkezik a morvaországi szervek felől az uralkodóhoz, 

amelyben a zsidóság elmeneküléséről adnak számot. A moráviai szigorítások, illetve Mária 

Terézia uralkodónő bohémiai fellépése tovább erősítette azt az érzést, hogy olyan letelepedési 

helyet kell találni, amely viszonylagos biztonságot biztosít. A morvaországi földesúri 

adóterhektől hasonlóképpen a menekülés mutatkozik megoldásként. A panaszokból kiderül, 

hogy a már Magyarországon letelepedettek a kétfelé adózás terhét igyekeznek lerázni 

magukról. A beérkező panaszok újfent arra ösztönzik Mária Teréziát, hogy felmérje az 1740 

után beérkezők számát. A vizsgálat ideje igen sokáig elhúzódott, 1740-től egészen 1752-ig.75 

A felmérés gyengeségét mutatja, hogy mindössze 336 főt sikerült azonosítani, akik 1740 után 

költöztek be az országba. A bevándorlás fő célpontja továbbra is az oberlandi régió maradt: 

mintegy 252 fő található itt.76 Az összeírás az egyik tanúja annak, hogy 1740 után 

Morvaország felől újabb bevándorlás vette kezdetét, noha ennek mértéke nem közelítette meg 

a korábbi bevándorlási nagyságot. A lélekszám felmérése mellett nem találunk egységes 

állásfoglalást az udvar részéről a bevándorló morvaországi alattvalók esetében. A hivatalosan 

megfogalmazott irányelv szerint a morvaországi alattvalók 1740-ig szabadon beköltözhettek 

az országba, és mindenkit, aki ezután érkezett el kell űzni: így 1745-ben kelt rendeletében az 

uralkodónő kijelenti, hogy a Trencsén, Nyitra és Liptó megyékbe menekült Kaunitz 

alattvalókat ki kell szolgáltatni korábbi uraiknak.77 Azonban a Nyitra megyei hatóság már 

1749-ben belátta ennek az utasításnak a végrehajtásának a lehetetlenségét, ezért 

kompromisszumot javasoltak: a zsidóság fizesse meg a morva földesuraknak járó adót, és az 

országot nem kell elhagyniuk.78 A magyar kancellária 1750-ben hasonló következtetésre 

jutott, és a morvaországi direktórium felé azzal a javaslattal fordul, hogy fogadják el a 

zsidóság önként felajánlott éves adóját, és a visszatérés kérdését pedig tekintsék a 

75 MZsO XIII. 92. 
76 Oberland 252 fő, Kis-Burgenland 10 fó, Dunántúli régió 4 fő, Középső 53 fő, Keleti 3 fő, míg Déli 14 fő. 
77 MZsO XII. 488. 
78 MZsO XIII. 190. 
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továbbiakban lezártnak.79 E választ nagymértékben befolyásolhatta a zsidóság által 1749-ben 

benyújtott panasz, amelyben gazdasági és letelepülési korlátozásaik (bányavárosok környékén 

tilos letelepedni, a zsidókra sújtó híd- és vámpénz eltörlésének kérelme) mellett külön, a 6. 

pontban kérik, hogy a morvaországi adóterhek alól mentesüljenek.80 Bár e kérésbe a 

kancellária nem egyezik bele, azonban az országban való tartózkodás tényét nem vitatja. A 

morvaországi direktórium a kancelláriának adott válaszában úgy véli a kérdés tisztázása nem 

tűr halasztást, ezért ragaszkodik a Morvaországból elszármazottak visszatéréséhez és ennek 

megvalósítására 6-8 éves határidőt javasol.81 Mária Terézia nehéz döntés elé került: egyfelől 

Magyarországon a türelmi adó kiépítésének a rendszerével a kincstár gazdasági érdekeltsége a 

zsidóságnak az országban tartását írta elő, másfelől azonban a morva főnemesek kérését is 

szem előtt kellett tartania. A kormányszervek ingadozása is feltűnő, hiszen ugyan 1750-ben 

alapjában véve a morva földesúri követeléseket elutasították, és ezzel a zsidóságnak az 

országban tartását irányozták elő, azonban 1752-ben újra visszatérnek a hivatalos verzióhoz, 

amely szerint az 1740 után érkezőknek vissza kell térniük földesuraikhoz.84 A megyei szervek 

részéről e korszakban a bevándorlók pártfogása nyilvánul meg: Trencsén megye képviselete 

1757-ben kijelenti, hogy gróf Kaunitz még az 1740 előtt bevándorolt zsidó lakosaikat is 
O f 

erőszakkal saját alattvalóinak nyilvánítja. A viszálykodás egészen 1760-ig elhúzódik, 

amikor is a zsidóság ügyével foglalkozó vegyes bizottság elérkezettnek látja az időt a 

közbelépésre. 1761-ben a bizottság elrendeli, hogy az egykori morva alattvalók amennyiben 

kötelezettséget vállaltak a morvaországi adózásra, teljesítsék azt, azonban az ország 
o z 

elhagyásáról szó sem esik. A gyakorlatban új bevándorlási esetekről értesülünk, mind az 
87 

oberlandi, mind pedig a központi területek felé. A vándorlás további bizonyítéka az az 1770-

ből származó összeírás, amely feltünteti mely megyékben található idegenből érkezett zsidó 
88 

lakos. Noha az adatok pontossága felől lehetnek kétségek - azaz valószínűleg jóval 

kevesebben vallják be a bevándorlás tényét, éppen a kiűzéstől való félelmükben. Azonban így 

is nyilvánvalóvá válik, hogy az idegen gyökereket bevalló 154 család 55%-a (86 család) 

Moráviából érkezett. A bevándorlás irányában nem láthatunk változást, hiszen az oberlandi, 
79 MZsO XIII. 299. 
80 MZsO XIII. 265.; Béla Bernstein, 'Die Toleranztaxe der Juden in Ungarn' in: Gedenbuch zur Erinnerung an 
Dávid Kaufmann von M. Brann und F. Rosenthal (Breslau, 1900) 599-629. 
81 MZsO XIII. 316. 
82 MZsO XIII. 320. 
83 MZsO XIII. 340. 
84 MZsO XIII. 371. 
85 MZsO XV. 147. 
86 MZsO XV. 234. 
87 MZsO XV. 265.; 181. 
88 MZsO XVI. 169. 
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kis-burgenlandi és a középső régió területei a főbb célpontok. A letelepedés súlyában új 

szemlélet körvonalazódik: amíg korábban az otthonaikhoz való közelség a meghatározó 

szempont, az 1770-es évektől már a központi területek válnak meghatározóvá. Korábbi 

földesuraikkal való szakítás véglegessé válik, azonban ez nem minden esetben feltételezi a 

közösséggel való szakítást is egyben. Mindezt igazolja, hogy még a 19. század elején is 

olvashatunk arról, hogy egy asszony az áttérő férje elől gyermekeivel korábbi lakóhelyére -

Moráviába - menekült vissza.89 Mindez egyúttal igazolás arra is, hogy a bevándorlás nem 

apadt el végképp, azonban súlya már nem meghatározó. 

1770 után, miként az alábbiakban a bevándorlás keleti irányából érkezők betelepülési 

idejének, számának a vizsgálatánál is láthatjuk, mind a kortársak, mind pedig az utókor 

csupán a keleti bevándorlásra helyezte a hangsúlyt. Mindezt részben elősegítette, hogy a 

rendelkezésre álló források - így a megyei tisztviselők panaszai, a megyei országgyűlési 

követek, sőt a zsidóság már megtelepült tagjainak a megjegyzései -90 erre világítottak rá, és 

emellett látszólag nem álltak rendelkezésre további adatok a származási helyet illetően, hiszen 

maguk a kizárólagosan a zsidóságra vonatkozó összeírások sem fordítottak erre figyelmet.91 

Azonban az 1848-as összeírás újfent tartalmazott egy olyan kategóriát, amely a születési 

helyet tette meg vizsgálat tárgyává. Az összeírás problematikus pontjai egyfelől geográfiai 

értelemben vett hiányosságában,92 másfelől magában az összeírás módszerében rejlik. Főként 

a férfi társadalom (és ott is kiváltképpen a családfők) esetében kerül sor a születési hely 

következetes feltüntetésére, míg a nők és gyermekek körében esetlegesen. Holott így válna 

lehetségessé pontosabb kép árnyalása, azaz mennyien is érkeztek az országba, illetve a 

89 MOL,C 55 1 8 1 6 - 2 2 - 2 . 
90 Kölcsey Ferenc, 'A szatmári adózó nép állapotáról 1830.' in: Kölcsey Ferenc Összes Művei. Politikai 
Beszédek (Budapest, 1960) 38-39.; Pesti Hírlap következő számai:, Pozsony- 1841. 04. 07. 28. szám; 
Máramaros - 1841. 04. 17. 31. szám; Győr- 1841. 03. 10. 20. szám; Vas - 1842. 03. 03. 122. szám; Csanád -
1842. 06. 23. 154. szám; Csongrád- 1842. 10. 09. 185. szám; Ung- 1843. 02. 19. 223. szám; Békés - 1843. 04. 
23. 223. szám; Komárom - 1843. 04. 16. 239. szám; Baranya - 1843. 05. 28. 251. szám; Krassó - 1844. 04. 25. 
346. szám.. Diósy Márton a magyar nyelv terjesztését terjeszteni kívánó Egylet titkára írja a következőket: 
„Viszonyaink közt - hol a lengyel és cseh zsidók falkástoli bevándorlása szüntelen szemünkre lobbantatik -
nekünk, kik azokat nemcsak be nem hívjuk, sőt meg is köszönnők szépen, ha otthon maradnának - mert itt a 
szűkre mért kenyeret még velük is meg kell osztanunk .. ." Diósy Márton, 'A honi izraeliták között magyar 
nyelvet terjesztő pesti egylet; röviden a magyarító egylet célja, szerkezete, működései és történetének vázlata" 
Első Magyar zsidó Naptár és Évkönyv 1848-ik szökőévre (Pest, 1848) 86. 
91 Például az 1768-as összeírás, az 1818-as illetve az 183l-es. 
92 MOL, H 15. Az összeírások csupán a szűkebb értelemben vett Magyarország illetve Partium területére 
terjedtek ki, 31 megye és 15 város adatai kerültek (esetenként hiányos) formában felmérésre. A megyék, 
amelyekről készült felmérés: Abaúj-Torna, Árva, Baranya, Békés, Bihar, Csanád, Csongrád, Esztergom, Fejér, 
Győr, Hajdú-kerület, Komárom, Kőrös, Közép-Szolnok, Krassó, Kraszna, Máramaros, Moson, Nógrád, Pozsony, 
Sáros, Szabolcs, Szatmár, Szepes, Tolna, Trencsén, Túróc, Ung, Vas, Veszprém, Zala. A városok: Debrecen, 
Eperjes, Gyöngyös, Győr, Miskolc, Modor, Nagyszombat, Pécs, Sopron, Szakolca, Szentgyörgy, Temesvár, 
Trencsén, Újvidék, Zombor. Az 1848-as összeírások hátteréről írt tanulmányt: Haraszti György, 'Panacea 
Magna: az országos összeírás' in: Két világ határán (Budapest, é.n.) 194-219. 
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vándorlás folyamatának a nyomon követése. A rendelkezésünkre álló anyag alapján azonban 

a férfi társadalom esetében világossá válik, hogy Morvaország és Bohémia felőli bevándorlás 

1800 után sem apad el. Sőt az adatok fényében arra a meglepő eredményre jutunk, hogy a 

bevándorlók száma a nyugatabbi irányból magasabb a bevallás szerint, mint a keleti 

bevándorlási forrásból: Morávia 316 fő, Bohémia 166 fő, Lengyelország 289 fő, Galícia 40 

fő. Noha a magyarországi keleti régió számos megyéjére vonatkozóan nem állnak 

rendelkezésünkre források: így Abaúj, Bereg, Ugocsa, Zemplén, Szepes, (illetve Máramaros 

is erősen hiányos), azonban ez igaz a nyugati régió megyéire is. Ugyanakkor a keleti régió 

további megyéinek adatainak (Szabolcs, Szatmár, Ung, és Máramaros megyékben) az 

irányvonala korántsem támasztják alá a tömeges keleti bevándorlás tézisét. (Még inkább 

helytálló mindez, ha az összes családfő illetve a bevándorlók számát vetjük egybe: a bevallás 

szerint alig 5%-uk érkezik a határokon túlról. (Az igazmondással kapcsolatos kétségekkel 

együtt.)) 

A moráviai és bohémiai bevándorlás ténye 1780 után azonban a fentebbi adatok révén 

alátámasztást nyert (noha mértéke erősen kétséges). Ha a bevándorlás fő irányát tekintjük, a 

Morávia felől érkezők az oberlandi és a középső régióban való megtelepedést részesítették 

előnyben. Mindez egyfelől egykori lakóhelyükhöz való közelség mellett, a gazdasági fejlődés 

irányába való elmozdulás eredménye, sőt mivel többségük csak rövid ideje élt egy-egy 

településen, mutatja az országban való vándorlást is. Bohémia felől a kis-burgenlandi és a déli 

régió területei válnak kedvelt megtelepedési helyszínekké. Az utóbbi esetében egyértelműen 

továbbvándorlás során érkeznek a településekre. Felmerül a kérdés mi az, ami 1770-1780 után 

a nyugatabbi területek felől Magyarország felé irányítja a vándorlók figyelmét? 

Egykori lakóhelyeiken 1770 után jelentős változások mentek végbe: II. József 

reformprogramjának bevezetése kedvező táptalajra talált ezeken a területeken, sőt halála után 

sem kerül sor azok visszavonására. A szellemi életre az oktatási rendszer reformja mellett a 

németajkú területekkel való érintkezés szellemi befolyásának hatása sem maradt el. A reform 

szelleme gyorsan terjedt és gyors ellenzékre is talált.93 Mindemellett a gazdasági élet területén 

az ipari fejlődés, a napóleoni háborús időszak konjuktúrája ugyancsak kedvező hatást 

gyakorolt a zsidóság esetében is (bankár, kereskedő, iparos réteg erősödése.) Mindezekkel 

párhuzamosan azonban a zsidó közösségek lélekszámának vizsgálata nem mutat egyenes 

vonalú nagyütemű fejlődést: Morvaországban: 1787-ben 28300 fő, míg 1830-ban 32200 fő 

93 Ruth Kestenberg-Gladstein, 'The Jews Between Czechs and Germans in the Historic Lands 1848-1918' Jews 
of Czechoslovakia 1. (Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1968). 21-71. 
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élt, Bohémiában kicsit kedvezőbb a kép, hiszen 1787-ben 43800 fő, míg 1830-ben 67300 fő.94 

Mindennek magyarázatát a korlátozások továbbélése mellett kereshetnénk a nyugati 

területeken hagyományosan elfogadott nézőpontban, azaz a kései házasságokban és a 

kiscsaládok kultúrájában. Azonban a magyarországi bevándorlók eseteinek a vizsgálata 

korántsem támasztja alá a kiscsaládok kultúráját, sokkal inkább az adott viszonyokhoz való 

alkalmazkodásra utalnak. Az elvándorlást elősegíthették az aránytalanul magas adóterhek: így 

családi adó (5 ft), a török háborúk kezdetétől hadi adó. Bohémiában valamennyi családfő, 

akinek az éves jövedelme meghaladta a 300 ft-ot családi adót fizetett, vagyonadót, akiknek 

legalább 70 ft-nyi éves jövedelme volt, illetve húsadót. Emellett úgynevezett „klassensteuer" 

fizetésére is kötelezettek voltak, amelynek mértéke meghaladta keresztény társaikét, így egy 

zsidó kereskedő vagyonának mintegy 10%-át fizette, ezzel szemben egy keresztény 

vagyonának alig 1%-át.95 Mivel továbbra is élénk gazdasági kapcsolatot tartottak fenn 

Magyarországgal, így informálódva az is világossá vált a bevándorolni szándékozók előtt, 

hogy Magyarországon a letelepedés szinte minden területen lehetséges, a napóleoni háborús 

időszak a gazdasági élet felfutását eredményezte, míg az adóterhek súlya elenyészőnek 

számított a határokon túli hitsorstársaikhoz képest. Másfelől Magyarország további 

szempontokból is előnyösnek tűnhetett a betelepülésre, köszönhetően egyedülálló jellegének: 

így bizonyos területei a hagyományos értékrend megőrzésének védbástyáinak számítottak, s 

nem lehetetlen, hogy, aki a reformeszmék elől menekült itt találhatott védelmet, ugyanakkor 

azonban a reformeszmék hatásai is megjelentek, így ez sem szolgálhatott akadályul, akik e 

nézőponttal azonosultak. Mindezek mellett a 19. század második évtizedétől a nemesi réteg az 

emancipációs mozgalmak szószólójává lépett elő, ezzel a zsidóság jogi helyzetének a 

tisztázása előtt nyílt meg a lehetőség. Ugyanakkor a nacionalizmus hatásai, amely a bohémiai 

területeken a cseh- zsidó -német kapcsolatrendszerben erős feszültséget eredményeztek, 

Magyarországon éppen ellentétesen pozitív előjellel fordult a zsidóság felé. 

Összességében tehát az iparosodás előtti korszak nyugatabbi irányából való bevándorlás 

rávilágított arra, hogy a bevándorlás különböző időpontokban, különböző intenzitással 

hullámokban történt, azonban mindenkoron hozzájárult a népességszám alakításához. Sőt 

hangsúlyozni, kell, hogy 1770 után sem apadt el a nyugati forrásból bevándorlók száma. 

Letelepedési helyszíneik változtak a korszakban. A Morávia felőli vándorlás jelentős 

tömegeket mozgatott meg a korszak folyamán. A vándorlás több hullámáról és eltérő 

94 Michael K. Silber, 'The Jews in the Hapsburg Empire Late Eeighteenth Century' in: Evyatar Friesel, Atlas of 
Modern Jewish History (New York- Oxford, 1990) 34. 
95 Michael K. Silber, Roots of the Schism in Hungárián Jewry: Cultural and Social Change from the Reign of 
Joseph II until the Eve ofthe 1848 Revolution (Jerusalem, 1985) Ph.D. (héber) 97. 
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nagyságáról adtak számot a források. A letelepedést kezdetben a földesurak segítették, míg az 

uralkodó ugyan elméletileg próbálta korlátozni a betelepedés lehetőségét, azonban végső 

soron a gazdasági érdekek győzedelmeskedtek. 

A bevándorlás másik fő forrásaként a lengyel területeket jelöltük meg. A Lengyelországból 

érkező első bevándorlók hasonló időben érkeztek, mint a moráviaiak, azaz a 17. század utolsó 

harmadában. Csakúgy, mint a morvaországi zsidóság esetében a lengyel területeken élők is 

rendelkeztek ismeretekkel Magyarország földrajzi helyzetéről és gazdasági adottságairól. Már 

e korban aktív kereskedelmi kapcsolatok formálódtak, amit Dov Beer Bolechov 

visszaemlékezései is igazolnak e korból. Apja aktív kereskedőként volt ismeretes a 

Felvidéken (Északkelet-Magyarország megnevezése).96 E korszakban kezdetét vette a 

letelepülés is. Azonban a betelepülők szemben a kezdeti morva gyakorlattal, sokkal inkább 

egyénenként, mintsem nagyobb csoportokban illetve családokkal érkeztek. Az első hiteles 

forrásunk a letelepedésről azonban éppen ennek ellentmondóan egy nagyobb csoportnak, 18 

kereskedőnek biztosít a Szepesi Kamara területén szabad mozgást és letelepedést 1673-ban.97 

A kamara területei azonban nem igazán vonzották a letelepülőket. Noha 1698-99-ben a felső-

magyarországi járásokra (Sáros, Szepes, Szatmár, Ugocsa megyék, azaz a keleti régió) 

vonatkozó összeírások mutatják, hogy érkeztek ide bevándorlók Lengyelországból, csupán 

egy-egy településen egy-egy személy neveivel találkozhatunk.98 A földesurak részéről egy-

egy bérlővel, kereskedővel kötött megállapodás igazolja, hogy valóban végbement egy lassú 

betelepedési folyamat: Zrínyi Ilona 1681-ben a szentmiklósi kocsmát és vámot adta bérbe 

Munkáczi (!) Ephráimnak,99 míg 1707-ben a munkácsi uradalom Salamonics Markóval kötött 

szerződést malom-, vám-, valamint sörregálé bérlésére.100 A bevándorlás ezen első 

hullámának a kis számára a tanúbizonyság, hogy 1723-ban Károlyi Sándor gróf mindössze 10 

ház zsidó bérlőivel kötött szerződést,101 és csupán feltételezte, hogy „az felyebb meg irtt 

Sidosagon kivul több Sidok fognak szálni és telepedni" a jövőben. Ez az adománylevél, 

illetve később az 1731-es, majd 1741-es megerősítései igazolják,102 hogy a kortársak tisztában 

voltak a bevándorlás tényével, ugyanakkor a keleti területeken - ellentétben ezzel egy időben 

96 Mark Vischnitzer, The Memoirs ofBer of Bolechov (1723-1805) (New York, 1973) 90. 
97 MZsO V/1.389-340. 
98 MZsO II. 257.; 262.; 263.; 264.; 265.; 266.; 272.; 273.; 274.; 276.; 277.; 279. 
99 MZsO II. 148. 
100 MZsO II. 334. 
101 MZsO VIII. 456/7. 
102 1731: MZsO, VIII. 498.; 1741: MZsO XI. 1059. 
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a nyugati területek földesurainak behatároló intézkedéseivel az új, idegen zsidók ellen,103 

nem a földesurak, hanem a megyék részéről történik kísérlet az idegen bevándorlók 

eltávolítására. Mindemellett hangsúlyozni kell, hogy nem csupán a keleti régióba érkeztek 

lengyel bevándorlók már a korai időszakban: így 1725-28 közötti felmérések igazolják, hogy 

a déli, oberlandi és kis-burgenlandi területekre is, noha számuk igen alacsony (1-2 család).104 

A források szerint 1735-ig erősödés követhető nyomon a Lengyelország felőli bevándorlás 

nagyságában: hiszen a 3.1. táblázat adatai szerint már mintegy 247 család vallja magát 

lengyelországi eredetűnek, illetve tartja továbbra is a kapcsolatot az óhazával. Az adatok 

tanúsága szerint a családok túlnyomó többségének, mintegy 82%-ának a keleti régió a 

letelepedési körzete. Ez az arány még magasabbnak tekinthető, mivel Ugocsa megyében az 

összeírok a földesurak bejegyzését egyszerűen a „non constant" kifejezéssel intézik el. 

Azonban az ország további régióiban is megtalálhatóak a lengyelországi gyökerekkel 

rendelkezők. Mindez származhat egyfelől a direkt vándorlásból, másfelől pedig belső 

vándorlás eredményéből is. 

A keleti régióba érkező lengyelországi bevándorlók esetében a letelepedés a földesurak 

részéről pozitív, a megyei hatóságok részéről vegyes fogadtatásban részesült. 1743-ig erre 

írásos bizonyítékok szolgálnak tanúságul: így a már említett Károlyi privilégiumlevelek, 

illetve Zemplén megye védelmező kérvénye 1743-ból: amelyben a megyei közösség kéri a 

királyi helytartótanácsot, hogy az újonnan kivetett adó alól mentse fel a megyei zsidóságot, 

mivel azok szegények és ez a Lengyelországba való elmenekülésükhöz vezetne!: „...eosdem 

hinc in vicinian Poloniarum regnum certius elapsorus praevidemus, sique et fundus pro 

domestica comitatus hujus necessitate ex taxa illorum hactenus promonari solitus simpliciter 

evanesceret".105 Míg másfelől a negatív hangok Máramaros megyéből hangzanak fel az 

elűzésre vonatkozóan.106 

1760 után új fejezet vette kezdetét a Lengyelországból érkező bevándorlás történetében. A 

bevándorlás mértéke felerősödött, míg az ellenkezés a bevándorlókkal szemben mind az 

udvar, mind a megyei hatóságok, mind a közhiedelemben növekedett. Lengyelország maga 

ezekben az évtizedekben sorsdöntő változásokon esett keresztül. 1760-as évektől, a 

konföderáció időszakában a politikai zűrzavar uralkodott az országban, amelynek hatása 

kiterjedt a társadalmi és gazdasági szférára egyaránt. Már ebben az időszakban kezdetét vette 

a zsidóság bevándorlásának felerősödése. 1768-ben Sztáray Imre gróf jelentette a Királyi 

103 MZsO III. 510. 
104 MZsO VII. kötet vonatkozó összeírásai alapján. 
105 MZsO XIII. 119. 
106 MZsO XIII. 142. 
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Helytartótanácsnak, hogy mivel Lengyelországban háború van és éhínség dúl, onnan szegény 

zsidók („pauperiourum lacerorum Judaeorum") csapatostól menekülnek Magyarországra.107 

Ezért a következő megoldást javasolja: csak olyan zsidóknak adjanak letelepedési engedélyt, 

akik legalább 100 fit vagyon felett rendelkeznek, illetve akiknek útlevelük van.108 Ő maga a 

határmenti megyéktől vár választ hova érkeztek bevándorlók: úgy a nyugati, mint a keleti és 

északi régiók megyéitől. 1769-ben már a magyar királyi kamara is sürgetni kezdi a magyar 

helytartótanácsot, hogy tegyen lépéseket a zsidóság ügyeivel foglalkozó vegyes bizottság 

sürgetésére, az országba érkezők számának felmérésére.109 Eközben Mária Terézia figyelmét 

gazdasági szempontok kötötték le: a bemenekült zsidóság megadóztatásának lehetőségét 

akarja felméretni.110 A vegyes bizottság úgy vélte az újonnan érkezőkre a korábbi adóztatási 

rendszer alapján kell a terheket kiróni, de számukról a megyéknek jelentést kell tennie.111 

Maga az uralkodónő is elrendeli a zsidóság újabb, országos összeírását.112 1770-ben 

megtörtént az országos összeírás az újonnan az országba költözöttekről.113 Ekkor mindössze 

27 lengyel családról állapították meg teljes bizonyossággal, hogy újonnan érkeztek az 

országba. Az összeírás gyenge pontja, hogy a hatóságok erélytelensége és tehetetlensége miatt 

nem minden megye végezte azt el. így például hiányoznak Zemplén megye adatai is - noha itt 

lehetséges, hogy ugyanaz az indok, mint az 1768-as összeírás során, amikor is a megye a 

zsidóság nagyfokú mobilitása miatt képtelen az összeírás elvégzésére.114 Feltételezhető, hogy 

éppen ebben az időszakban, amikor a bevándorlás felerősödik a vándorlási ütem még 

magasabb lesz. Mindenesetre az 1770-es összeírás meglepő eredményt mutat: Bereg és 

Ugocsa megyékben (keleti régió) egyszerűen azt vallják, hogy nem érkezett hozzájuk új 

bevándorló.115 Máramarosba is mindössze egy család. Ugyanez a helyzet a kis-burgenlandi 

régióban, ahol egyetlen család vallja magát lengyelországi gyökerűnek, míg Oberlandban 

pedig két család. Ugyanakkor a középső régióban 23 család nyíltan vall származásáról. 

Kérdés lehet, hogy valóban újonnan érkeztek és közvetlenül a központi régióban telepedtek 

le? 

Lengyelország 1772-es felosztásával, és Galícia annektálásával a Habsburg birodalom 

fennhatósága alá nagyszámú zsidó alattvaló került. Noha a Habsburg uralom alatt 

107 MZsO XVI. 96. 
108 MZsO XVI. 99. 
109 MZsO XVI. 117. 
110 MZsO XVI. 128. 
1,1 MZsO XVI. 141. 
112 MZsO XV. 153. 
113 MZsO XVI. 169. 
114 MZsO XVI. 42. szám alatt Zemplén megye címszó. 
1,5 MZsO XV. 169. 

54 



viszonylagos rend teremtődött meg, és egy központilag irányított rendszer épült ki, a 

gazdasági helyzetben nem következett be számottevő javulás. Az állam felosztása a korábbi 

hagyományos piackapcsolatok illetve gazdasági rendszer felbomlásához vezetett, ami 

hozzájárult a bekebelezett területek gazdasági hanyatlásához. A zsidóság a kelet-galíciai 

területeken összpontosult, és ez a térség szolgált később a vándorlók forrásául. II. József, aki 

alattvalói jobbítását és produktív állampolgárokká nevelését tűzte ki célul, Galíciában a 

zsidóságnak megtiltotta a falvakban való megtelepedést.116 Mindezek ösztönző okként 

szolgáltak az elvándorlásra. A galíciai vándorlóknak csupán egy része érkezett 

Magyarországra, hiszen több irányba is vándorolhattak: Bukovinába, Román hercegségekbe, 

Oroszországba. Mégis a galíciai bevándorlás képe, mint fenyegető kép jelent meg a 

közvélemény értékelésében. Arra a kérdésre mi volt ennek az oka, több tényezőt is 

figyelembe kell vennünk: Egyfelől nem csupán 1772 után, hanem már 1760-tól felerősödött a 

bevándorlás Lengyelország irányából. Éppen ezért az újólag csatolt területekről érkező 

bevándorlás tovább erősítette azt az érzést, hogy a zsidóság egyre nagyobb számban érkezik 

az országhatárokon túlról és megállás nélkül. A Zemplén megyei levéltár adatai a 

bevándorlást folyamatosan nyomon kísérő adatai is ábrázolják ezt: 1813-ban kijelenti a megye 
• 117 

gyűlése, hogy az engedély nélkül érkezőket vissza kell toloncolni az eredeti helyükre. 

1826-ban a „zsidó nemzet szaporodása" ébreszt aggodalmat a körükben."8 Éppen ezért olyan 

tervezetet próbálnak kidolgozni, amely a megtelepedést gátolná. Azonban 1828-ban a helyzet 

változatlan, továbbra is keresi a megye a zsidóság bevándorlását gátló lehetőségeket.119 Sőt a 

megyei közgyűlés úgy véli, hogy a zsidóság csalárd lépéseket tesz a további bevándorlás 
120 

elősegítésére: így fiatal zsidók úgy érkeznek az országba, mintha tanulni akarnának. 

Valamint a szegényebb zsidókat bizonyos időközönként új helyen szállásolják el, így 

biztosítva újabb és újabb családok beköltözését.121 A példák igazolják, hogy a kortársak 

szemében ez 1760-tól - 1835-ig mintegy véget nem érő bevándorlási hullámnak tűnt, 

amelynek a tömegeket megmozgató kerete folyamatosan növekedett. Holott a bevándorlás 

mértéke, miként fentebb említettük még a bevándorlás fő zónájában, a keleti régióban is 

csökkenő tendenciát mutatott ebben az időszakban. Kérdésünk lehet, mi okozza ezt a negatív 

arculatváltást a bevándorlók felé, ami kevésbé volt érzékelhető 1750 előtt? 
116 Avraham Jakov Brawer, Galícia ve-Jehudejah Mehkarim be-Toldot Galícia be-Meah ha-Smonaeszreh 
(Jerusalem, 1956) 117. (héberül). 
117 Borsod-Abaúj-Zemplén megye Levéltára (továbbiakban BAZML) 1813. 620. sz. 
118 BAZML, 1826. 555. sz. 
119 BAZML, 1828. 89. sz. 
120 BAZML, 1833. 178. sz. 
121 BAZML, 1833. 2121. sz. 
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Egyfelől 1760 után egy már kiépült és megszilárdult uralom alatt álló országba érkeztek a 

bevándorlók. A század első évtizedeiben a harcokban elnéptelenedett ország benépesítése a 

cél. 1737 után a béke és a politikai berendezkedés folyamatosan megerősödött. Azaz a 

bevándorlók már teljesen új körülmények közé érkeztek. Fontos karakterré válik a 

bevándorlók származási háttere: a lengyelországi zűrzavar, gazdasági hanyatlás a kortársak 

szemében is nyilvánvalóvá vált. A Habsburg birodalmon belül a galíciai területek 

elmaradottsága negatív fogalommá alakult át, éppen ezért az onnan érkezők megítélésére is 

negatív előjel vetült. Mindehhez hozzájárult, hogy a felvilágosult gondolkodás időszakában a 

"produktív" állampolgár kifejezése nagy hangsúlyt nyert.122 A zsidóság foglalkozási 

struktúrájának következményeként (kereskedelem, mint minden produktivitást nélkülöző ág) 

kívül rekedt a hasznos állampolgárok kategóriáján. Galícia elmaradottságáért őket hibáztatták: 

így a gazdasági hanyatlás előidézésével. A vándorlókat egyszerűen éhező zsidók tömegeiként 

ábrázolták, akik maguk is előidézőivé válnak más államok gazdasági hanyatlásának. Ez a 

hangsúlyozottan negatív felfogás tükröződik Kölcsey Ferenc felszólalásában: „Egy van csak, 

amit még figyelembe hozni bátor vagyok. Az ti., hogy az adózó nép szegénységének 

veszedelmesebb forrása nem lehet, mint a zsidók szemlátomást való szaporodása.(...) Senki 

sincs a tekintetes vármegye itt ülő tagjai közül, akinek a zsidók ezen szaporodása a szomszéd 

Galíciának sorsa eszébe ne jusson (...), hogy amely országban a zsidók megszaporodnak, az a 

vagyoni végromlás szélén áll."123 Az idézet ékes példája azoknak a hangoknak, amelyek a 

zsidóság mozgásának a korlátozását irányozták elő. 

Azonban az 1848. évi összeírás a kortárs vélekedések ellen szolgáltat bizonyítékot. Noha 

miként azt fentebb említettük bizonyos megyék hiánya sugallja, hogy ez a kép némileg 

árnyaltabb lehet. 1780-1848 között az országba érkező férfiak (természetesen, akik 

szerepelnek az összeírásban) közül mindössze 329 fő vallja magát lengyelországi illetve 

galíciai születésűnek. Érdekes módon a felmérésben a lengyelországiak száma 289 fő, míg a 

galíciaiaké mindössze 40 fő. Ez önmagában felveti a kérdést, vajon a bevallók szándékosan 

122 A felvilágosulás időszakában a gondolkodók figyelme a zsidóság felé fordult. A zsidónak, mint egyénnek az 
adott államban való helyét természetjogi alapokon fogalmazták meg. A gondolkodók abban egyetértettek, hogy 
ahhoz, hogy a zsidóság jó állampolgárrá váljon meg kell változnia, jobbá kell lennie. Azok közül, akik a 
zsidóság ,javíthatóságába" vetették hitüket, kiemelkedett Christien Wilhelm Dohm, aki 1781-ben írt Über die 
bürgerliche Verbesserung der Juden című munkájában fejtette ki nézeteit. II. József uralkodó befolyásolva az 
ideológiai áramlatoktól, a gyakorlatban is meg kívánta valósítani állampolgárainak jobbítását, amit az 1783-ban 
közzétett Sistemático gentis Judaicae regulata pontjaiban rögzített: szabad letelepedést, biztosított a városokban, 
új foglalkozási ágak felé - földművelés, ipar - próbálta ösztönözni a lakosságot, a birodalom nyelvének 
elsajátítását követelte. A felvilágosult gondolkodók és s zsidóság helyzetének mélyebb analízisét Jakov Katz, 
Kifelé a gettóból A zsidó emancipáció évszázada 1770-1870 (Budapest, 1995) című müvében végezte el. 
12 Kölcsey Ferenc, 'A szatmári adózó nép állapotáról 1830.' in: Kölcsey Ferenc Összes Művei. Politikai 
Beszédek (Budapest, 1960)38-39. 
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kerülni akarják a galíciai megjelölést, esetleg az összeírok teszik ezt? A hiányzó megyei 

adatok mellett nem elhanyagolható az a tény, hogy a rendelkezésre álló megyék adatbázisa 

nem erősíti meg a tömeges bevándorlás tézisét (Szabolcsban 66 bevándorló - 2064 lakosból, 

Biharban 40 bevándorló 687-ből, Ungban: 92 fő 2257 lakosból).124 A Lengyelország és 

Galícia felől érkezők bevándorlási helyeinek két fő céliránya érvényesül: a keleti és a középső 

régió. Ez utóbbi esetében az ország belső központjai felé történő vándorlás hatásai 

mutatkoznak meg. 

Visszatérve a tömeges bevándorlás kortárs toposzára,125 az 1848-as adatokat látva a 

következő tényeket kell nyomatékosítani, illetve ehhez kapcsolódóan kérdéseket felvetni: 

Galíciában 1787 körül a zsidóság lélekszáma mintegy 178000 fő, míg 1830-ban 249000 fő126 

(Magyarországon 1783: mintegy 78000 fő, míg 1835-ben mintegy 208000 fő127). Ha 

feltételezzük, hogy csupán a keletebbi bevándorlási forrásból érkező bevándorlók adják a 

hazai zsidóság lélekszám emelkedésének az alapját, beleütközünk abba ténybe, hogy eszerint 

a galíciai népességszaporulatnak igen magasnak kellett lennie, ha mind saját, mind egy másik 

ország lakosainak a számát mintegy duplájára növelte. (Hiszen Galíciába területére ebben az 

időszakban nem beszélhetünk tömeges bevándorlásról.) Másfelől éppen a fentebbiekben 

ábrázoltuk, hogy Magyarországra a nyugatabbi területekről is találunk letelepülőket. Éppen 

ezért feltételezhetjük, hogy a kortársak szemében a „tömeges bevándorlás" toposza nem 

feltétlenül tényeken és statisztikai adatokon alapult. A közfelfogást erősíthette egyfelől a 

galíciai szegénység közismert mivolta, és ennek az ott élő zsidósághoz való kapcsolása 

(Kölcsey Ferenc megjegyzése). Másfelől lehetséges, hogy az országba érkezők családosan, 

gyerekekkel érkeztek, ami erősítette a sokaság érzetét (bár ez az összeírás hiányossága miatt 

nem egyértelmű), illetve a családok mozgékonysága is az állítások alátámasztásának tűnt. 

Hiszen Zemplén megyében számos panasz érkezik a tárgyban már 1768 óta, hogy a 

zsidóságot a nagyfokú vándorlás miatt lehetetlen összeírni.128 Emellett a keleti régióban a 

letelepedés nagy szórtságban történt: egy-egy faluban egy-két család. A családok igen 

124 1848. évi összeírás vonatkozó adatai: MOL, H 15. 
125 A kifejezést a kortársak vélekedése adta. Az utóbbi évtizedek kutatói azonban cáfolják a kortárs illetve a 
korábban elfogadott nézeteket: Michael K. Silber, Roots of the Schism in Hungárián Jewry: Cultural and Social 
Change from the reign of Joseph II. until the Eve of1848 Revolution (Ph.D.) (Jerusalem, 1985) 191 -196.; Walter 
Pietsch, 'Zsidók bevándorlása Galíciából és a magyarországi zsidók' Világosság 1988/11. 48-62.; Varga László, 
'Zsidó bevándorlás Magyarországon' in: Zsidóság a dualizmuskori Magyarországon (szerk. Varga László) 
(Budapest, 2005) 11-31.; Haraszti György, 'Újratelepülés az Újkori magyarországi zsidóság első évszázada 
1690-1790' A magyarországi zsidóság rövid története A kezdetektől az ortodoxia és a neológia szétválásáig 
(Budapest, 2004) Ph.D. 44. lábjegyzet. 
126 Michael K. Silber, 'The Jews in the Hapsburg Empire Late Eighteenth Century' in: Evyatar Friesel, Atlas of 
Modern Jewish History (New York- Oxford, 1990) 34. 
127 Az 1787. évi általános népszámlálás és a Fényes Elek általi 1835-ös adatok alapján. 
128 MZsO XVI. 42. sz. 
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gyakran továbbvándoroltak, amit alátámaszt az a tény, hogy a korszak folyamán a falusi zsidó 

családok nyomon követése szinte lehetetlen. Az eltávozók helyére újak érkeztek, ami tovább 

növelhette az újabb bevándorlás érzetét, még akkor is, ha az új vándorlók éppen 

magyarországi területekről érkeztek. A vándorlás még inkább szembetűnő a környezetükben, 

a falusi társadalom szemében, amely több generáción keresztül helyben marad. Azt, hogy a 

falusi társadalom mennyire járatos a zsidó lakosok életvitelében, problémáiban jól ábrázolja 

az az eset, amikor 1799-ben Salamon Dávid felesége gyermekeivel megszökött és áttért. A 

férj szeretné a gyerekeket hazavinni, és a hatóságokhoz fordul. A felvett tanúvallomásokban a 

következők olvashatók: „...szegény módon, szabó mesterségből él", „ura mindig veszekszik 
190 

vele" - azaz rálátás a mindennapi életre. 

Ugyanakkor mi az ami a lengyelországi és galíciai betelepülőket arra ösztönözte, hogy 

Magyarországra költözzenek? II. József reformrendeletei nem éreztették hatásukat Galíciában 

1770 után, a korlátozások igen. A galíciai területek gazdasági elmaradottsága a Habsburg 

birodalmon belül fogalommá vált, a zsidóság esetében mindezt különböző ágazatokra 

vonatkoztatott korlátozásokkal súlyosbítva, illetve nehéz adóterhekkel: kóser húsra kivetett 

adó, gyertyaadó (gyertyánként krajcártól forintig terjedően), tolerancia taxa fizetése, illetve 

„klassensteuer".130 Csakúgy, mint a nyugatabbi bevándorlási forrásokból érkezők esetében, a 

galíciai területeken élők előtt is ismeretes a magyarországi helyzet, így gazdasági lehetőségek, 

letelepülési szabadság, amelyek ösztönözhették az egykori lakóhelyüket elhagyókat új 

település választására. 

A kívülről történő bevándorlásban a két fentebb ábrázolt fő forrás mellett más országból 

származó letelepülők is részt vállaltak. Azonban az újkori történetírás utólag e két fő irányból 

származtatta a modernkori zsidóság történelmi fejlődésének történelmi jellegzetességeit. A 

szakirodalomban még ma is visszatérő, túlhaladott nézet leegyszerűsítve e két bevándorlási 

irány alapján próbálta meghatározni az ortodoxia és neológia alapját. E felvetéseknek 

ellentmond az a tény, hogy az oberlandi területek, amelyeknek a betelepítésében a morva és 

bohémiai zsidóság döntő súllyal vet részt, a 19. század folyamán éppen az ortodoxia 

fellegváraként funkcionált, kezdetben az ortodoxia vezéregyéniségének számon tartott 

Chatam Szoferrel a vezető szerepben.131 Éppen ezért hangsúlyos az a tény, hogy a 

129 MOL, C 55 1799-3-2. 
130 Michael K. Silber, Roots of the Schism in Hungarian Jewry: Cultural and Social Change from the Reign of 
Joseph II until the Eve of the 1848 Revolution (Jerusalem, 1985) Ph.D. (héber) 97. 
131 Michael K. Silber, 'Utószó' in: Meir Avraham Munk, Életem történetei (Budapest - Jerusalem, 2002) 341. 
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bevándorlók megítélésében a korszak folyamán következett be változás: ehhez hozzájárultak 

a politikai keretek megváltozása, valamint ideológiai változások egyaránt. 

II. 3.2. Belső vándorlás 

Vándorlás az országban a korszak folyamán 

Miként fentebb láthattuk a kívülről történő bevándorlás eredményeként a korszak folyamán 

az országban élők egyötöde gyökereit a határokon túlra vezethette vissza. Azonban a 

bevándorlás mellett az országhatárokon belüli vándorlás is döntő módon befolyásolta az egyes 

régiókban alakuló lélekszámot. 1787 után a középső, keleti és déli régió felé történő belső 

áramlás nagy mértékben hozzájárult az adott térségek lakosainak a számának a 

növekedéséhez, illetve új települések, később közösségek kialakulásához. 

A belső vándorlás nyomon követése a korszakban nem egyszerű. Egyfelől nem minden 

esetben hajtották végre az összeírást végzők az utasításokat pontosan, így nem helyeztek 

hangsúlyt annak tisztázására ki honnan érkezett. Másfelől maguk a megkérdezettek sem adtak 

konkrét választ - gyanakodva, hogy a felmérés az elűzésüket szolgálja, emiatt egyébként az 

összeírás hírére gyakran el is menekülnek. A vizsgálat lehetőségét tovább szűkíti, hogy a 

korszak kezdetén a nevek alapján sem lehetséges az azonosítás, mivel az ország nyugati 

megyéiben gyakran csupán egyetlen személynevet, vagy pedig egy személynevet és az apa 

nevét adják meg (szintén személynév), amit az összeíró nem mindig a megfelelő sorrendben 

jegyez le. Keleten ugyanakkor a névhasználat terén a személynév mellett a másodikat - ics, -

vies végződéssel látták el.132 Mindebből következik, hogy pontos meghatározás lehetősége 

csekély. II. József 1787-s névadó rendelkezése után, amikor a zsidóság rögzített utóneveket 
111 

használt, már változás következik be a demográfiai összeírások jellegében. Az általános 

népességen belül mérik fel a zsidóság lélekszámát, a nevek pedig nem kapnak ebben szerepet. 

Ezért a belső vándorlásra vonatkozó adatok mindenkoron a kizárólagosan a zsidóságra 

vonatkozó összeírások adatsoraiból meríthetőek. (A vándorlások nyomon követése másfelől 

családtörténeteken keresztül válik lehetővé.) 

Az 1720-as évekből származó összeírások - ugyan korlátozott mértékben - egyfajta képet 

ábrázolnak a belső vándorlásról134: a keleti régióban Szepes megyében 4 családból mindössze 

132 Scheiberné Bemáth Lívia, A magyarországi zsidóság személy- és családnevei II. József névadó rendeletéig 
(Budapest, 1981). A nyugati nevek esetében ugyanakkor 1787 előtt az egyes helyneveket jelölő családneveket 
fel lehet használni, mint az egykori származási helyre mutató neveket, például Breisach, Kunewald. 
133 „Zur Vermeidung aller Unordungen" rendelet. Leopold Löv, 'Schicksale und Bestrebungen der Juden in 
Ungarn (1846/47)' in: uő, Gesamelte Schriften IV. (Szegedin, 1898) 371-435.; Bergl József, A magyarországi 
zsidók története (Kaposvár, 1879) 72-74. 
134 MZsO VII. kötet 1725.; 1725-26; valamint az 1727-es összeírások adatai alapján. 
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egy érkezik magyarországi területekről, mégpedig az akkor a bevándorlás egyik fő körzetének 

számító Nyitra megyéből (oberlandi régió). Az oberlandi régió esetében Pozsony megyében 

mintegy 64 családból 18 érkezett az országhatárokon belülről, a vándorlók mozgáskörzete 

igen kicsi, hiszen Pozsony megyében 15 család vándorol egyik helyről a másikba, egy család 

érkezik Nyitráról, egy család pedig Sopron megyéből (Kis-Burgenland), valamint egy család 

nem adja meg pontosan honnan. Nyitra megyében hasonló a helyzet: 50 családból 23 mozdul 

el új település felé, azonban csupán 3 érkezik a szomszédos Pozsony megyéből, a továbbiak a 

megyén belül vándorolnak. A korszakban a vándorlásban tükröződik, hogy a vándorlók 

továbbra is a határmenti megyékben maradnak, azonban megtelepedésük ideiglenes: gyakran 

az újabb összeírások elől menekülnek, vagy pedig jobb megélhetési lehetőséget keresnek. A 

kis-burgenlandi régióban Moson megyében összeírt helyzetkép jól tükrözi ezen időszak 

letelepedési képét: a mintegy 113 összeírt családból 20 ugyan nem adja meg honnan érkezett, 

35 család külföldről érkezett, 24 család marad helyben, míg 24 család magyarországi 

településekről érkezett. A helyben maradó családok jelzik, hogy ebben a régióban lassan 

kezdenek kialakulni állandó közösségi keretek helyben maradókkal. A belső vándorlásban 

résztvevő családok közül magában Moson megyében 8 (1/3 részük) marad, a szomszédos 

Sopronból 6 érkezik, míg Vas megyéből 2. A régión túlról az oberlandi régióból Pozsonyból 

4 család, míg a keletiből Pest megyéből 2 család. Mindezek igazolják, hogy már a kezdeti 

időszakban a belső vándorlásnak az országhatárokon belül, mint lélekszámformáló faktornak 

a szerepét hangsúlyozni kell. A déli régió ugyan ebben az időszakban még nem tartozott a fő 

bevándorlási irányvonalba, emellett lakosai a vándorlásból merítették forrásukat: egyetlen 

család sem helybeli születésű: 9 család külföldi, a továbbiak az ország különböző régióiból 

érkeztek: Kis-Burgenlandból (Vas megye) egy család, Oberlandból (Pozsony megye) 5 család 

és a középső régióból (Pest megye 2 család). Valószínűleg a bevándorlás első generációjának 

leszármazottai az ország belsőbb területei felé húzódtak már ebben a korszakban. 

A vándorlás a korszak folyamán tovább erősödött, amiről a tisztviselők is számot adnak a 

későbbiekben. 1768-ban a Zemplén megyei zsidóságot nem képesek összeírni a lakosok nagy 

mobilitása miatt.135 Panasz érkezik a soproni hatóságok felé, hogy a megye területén a 

szegény zsidók az egyik helyről a másikra vándorolnak.136 Mindez a hatóságoknak mind a 

lélekszám ellenőrzése miatt, mind pedig az adóztatás miatt bizonyult gondnak. E nagyfokú 

mobilitás még inkább feltűnővé vált egy olyan társadalomban, amelynek döntő hányadát a 

paraszti réteg szolgáltatta -, amelyben nemzedékeken keresztül a földhöz kötöttség és a 

135 MZsO XVI. 42. 
136 MZsO XVII. 281. 
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földhöz ragaszkodás vált meghatározóvá. A korszak további részében a vándorlás 

intenzitásáról képet kaphatunk válogatott források alapján: egyfelől a szolgálók kérdésének a 

vizsgálata révén - országos viszonylatban; két család esettanulmánya kapcsán, illetve olyan 

összeírásokra támaszkodva, amelyek egyfelől a megyékre összpontosítva a Békés megyei 

(déli régió) és Zala megyei (dunántúli régió) vándorlásról adnak számot, másfelől a szabad 

királyi városok népességszám-alakulásában a migráció szerepéről. 

Szolgák vándorlása 

A szolgálók kérdésének a vizsgálata azért is érdemel figyelmet a belső vándorlás 

elemzésénél, mivel életformájuk a mobilitásra épül.137 Ugyanakkor mindkét nem körében ez 

az életforma a házasság előtti átmeneti periódusnak kell tekintenünk, addig, amíg bizonyos 

tőkét gyűjtenek a nők esetében a hozományhoz, a férfiak esetében pedig az önállóság 

megteremtéséhez illetve családalapításhoz. A szolgálatba szegődök a szülői házakon kívül 

más házakban, illetve bérletekben (kocsma) szolgáltak. Az esetek döntő többségében a szülői 

ház és a szolgálati hely más-más településen volt. Amit magyaráz az a tény, hogy gyakran 

mindössze 1-2 család élt egy-egy faluban. Ezek a fiatalok később sem tértek haza, és gyakran 

munkába állásuk éppen a vándorlási idejük kezdetét is jelentette egyben. így történt ez a 

Tejfaluról származó Helena esetében is, aki Nagypákára egy kocsmába szegődött el.138 

Mindez előzetes magyarázatként is szolgál arra vonatkozóan, hogy a falusi zsidóságnak 

kezdetben miért nincs rögzült gyökere: az utódok más településeken vállalnak munkát és 

később sem térnek vissza egykori lakóhelyeikre. A szolgálók általános számát vizsgálva már 

1735-38 közötti összeírás azt mutatja, hogy a népesség mintegy 8.5%-a szolgáló, ez az arány 

valamelyest csökken 1772-re, 5.6%-ra (azonban az összeírás hiányos), míg 1818-ban pedig 

több, mint 18%-a az összes keresőknek. A szolgálók aránya mutatja, hogy a társadalomban 

már igen fiatal kortól benne rejlett a mobilitás, ami nagymértékben hozzájárult a belső 

vándorláshoz. 

Megyékbe irányuló vándorlás 

Következő példánk a belső vándorlás nyomon követésére a Zala megyei és Békés megyei 

1848. évi összeírások adatai alapján lehetséges. Zala megyében mindössze két helységre 

137 A szolgálók számának vizsgálata az 1735-ös valamint az 1782-es összeírásokon alapul. MZsO VII. kötet 
adatai, valamint MOL, C 43 Apponyi 1782. Nr. 3. III. 60. fol. 607. 
138 MOL, C 55 1818-6-2. 
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Zalaegerszegre és Oláh községre vonatkozóan vannak adataink.139 Az összeírás 1848-ban 

kormányrendeletre készült, a zsidóság lélekszámát próbálta felmérni. A felmérés nem igazán 

tekinthető sikeresnek, azonban az összeírok gondot fordítottak annak a kérdésnek a 

tisztázására is, hogy ki mikor érkezett és honnan. Maga a dunántúli régió csupán 1735-1787-

ig tartozott a kedvelt betelepedési helyek közé, amit a Kis-Burgenland felől érkező letelepülők 

magas száma eredményezett. Noha a területek földesura, Batthyány család segíti a 

letelepedést, a betelepülők sokkal inkább a központi szerepet betöltő Rohoncot részesítették 

előnyben. 1787 után az elvándorlás az, ami jellemzi ezt a régiót, ami egyben a Bécs felé 

irányultságot is hivatott jelezni. Forrásunk alapján látható, hogy a két fent említett településen 

élő mintegy 637 fő közül mindössze 194 vándorolt be a megyébe 1814-től. Közülük 191 

érkezett az országhatárokon belülről: A bevándorlás fő forrását a kis-burgenlandi régió adta 

(37.6%, 73 fő), amely annak közelségével, gazdasági kapcsolataival, valamint a földesurak 

személyével magyarázható. Emellett az adatok a megyén belüli nagy mobilitásról is számot 

adnak: így mintegy 92 család érkezik egyik zalai településről a másikba. 

A vándorlás még inkább szerteágazóbb képét tükrözi a Békés megyei összeírás vizsgálata. 

Békés megye a déli régióban található és a településtörténet szempontjait figyelembe véve is 

ebbe a körzetbe tartozik.140 A zsidóság betelepülése igen lassan vette kezdetét: 1735-ben 

mindössze 2 fő, 1787-ben 28 fő élt itt, és még 1835-ben is csupán 290. A fejlődés egyértelmű 

előzménye, hogy a Harruckern örökséget, az a Károlyi gróf vette át, aki a keleti régióban is 

támogatta a zsidóság megtelepedését. A folyamatos fejlődés 1848-ra már kézzelfogható a 

lélekszám emelkedésének terén. A forrásokban gyakran csak a bevándorlók családfőinek az 

adatait közlik, ezért a családokat vetjük vizsgálat alá: Mintegy 372 családból, csupán 83 vallja 

magát az adott település szülöttének. 8 család érkezett a határokon túlról, míg 289 család 

belső vándorlás során jut el a megyébe. A legkorábbi bevándorló 1788-ra teszi érkezési idejét 

(az 1848-as összeírásban!). A megyébe áramlók főként az ország középső régiójából érkeztek 

(onnan is Pest megyéből), mintegy 121 család (41.8%), emellett a déli régión belüli vándorlás 

is számottevő. Magán a megyén belüli vándorlás mértéke nem mutat hasonló nagyságot a 

zalaival (10%). A belső vándorlás jellege, még e pillanatnyi helyzetben készített összeírásban 

is megfogható: Reisner Simon Ungváron született (Ung megye, keleti régió), felesége Háni 

Aradról származott (Arad megye, déli régió). Első gyermekeik Ungváron születtek, majd 

139 Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai 1716-1849 szerk. Németh László (Zalaegerszeg, 2002) 
80. 
140 A Békés megyei zsidóság történetének levéltári forrásai szerk. K. Cseh Edit (Gyula, 2002) 4-13. 
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innen Gyulavárira vándoroltak (Békés megye, déli régió), ahol további 8 gyermekük született. 

A l ó éven felüli gyermekek elvándoroltak: Békésre, Aradra és Bánátba. 

Szabad királyi városokba való migráció 

A szabad királyi városokban a migráció lélekszám formáló hatása igen jól körvonalazható. 

Az 1848. évi összeírás ugyan csupán az általa megjelölt 15 szabad királyi város esetében ad 

felvilágosítást a lakosairól, azonban a férfi lakosság esetében részletekbe menően megadja 

életkorukat, mikortól élnek a városban, hol születtek.141 Természetesen a migráció még 

pontosabb ábrázolására adódna lehetőség, ha a fenti megyékhez hasonlóan a gyermekek 

születési helyét is pontosan közölné a felmérés, hiszen így a családok vándorlása nyomon 

követhetővé válna, azonban nem minden összeírás tér ki erre. így a következőkben a vizsgálat 

csupán a városi férfi lakosság adatainak az elemzésére épül. 

Magyarországon a városi fejlődés üteme igen lassú folyamatnak tekinthető, a polgárság 

pedig többnyire idegen eredetű.142 A középkorban az uralkodói engedéllyel megtelepedő 

zsidóság vallási és gazdasági okok miatt éles konfliktusba kerül a városi polgársággal. A 

városi vezetőség már ekkor megpróbálta az uralkodónál elérni a zsidóság feletti ellenőrzés 

(adózás, bíráskodás) jogát, azonban ekkoriban sikertelenül. A középkor lezárultát (1526 -

mohácsi csatavesztés) követő zűrzavaros állapotokat kihasználva három nyugat-

magyarországi város (Sopron, Pozsony, Nagyszombat) elérte Mária uralkodónőnél, hogy ne 

kelljen zsidó lakosokat megtűrniük a városfalakon belül, azaz a „de non tolerandis 

Judaeorum" jogát.143 Az újkorban az országba települő zsidóság e középkori joggyakorlat 

továbbélésével találta szemben magát, sőt nem csupán a fentebbi három város területére 

vonatkozott a tiltás, hanem valamennyi szabad királyi város, avagy a korszakban városi 

rangról a szabad királyi városok sorába emelkedő település jogosultnak vélte magát e cikkelyt 

statútumában rögzíteni.144 Noha a zsidóság pártfogásában élen járó nagyhatalmú 

mágnásoknak egy-egy személy esetében sikerül kieszközölni a tartós városi lakhatást, avagy 

éppen kivételes uralkodói privilégium jogosítja fel erre a tulajdonosát,145 mindez csupán l - l 

generáció idejére vonatkozott.146 Éppen ezért a földesurak a szabad királyi városok esetében 

sokkal inkább a nappali ideiglenes jelenlét lehetőségét igyekeztek biztosíttatni alattvalóiknak 

141 Kiadatlan, lelőhelye 1848. évi összeírás MOL, H 15 (mikrofilm). 
142 Granasztói György, A középkori magyar város (Budapest, 1980). 
143 MZsO V/2. 325.; 339. 
144 1686: Szombathely MZsO II. 155.; 1692: Pécs MZsO V / l . 826.; 1695: Eger: V/l. 845.; X. 319.; 1703: 
Székesfehérvár MZsO XIII. 55.; 1713: Esztergom: MZsO V/2. 1125.; 1719: Szeged MZsO V/2. 1073.; 1739: 
Ruszt MZsO V/2. 1143. 
145 Például: MZsO IX. 550. 
146 MZsO III. 423. 
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a gazdasági lehetőségek kiaknázása érdekében.147 Maga az uralkodó a privilégiumával 

felruházottak számára sem minden esetben képes kieszközölni, hogy a város befogadja a 
148 

területére őket. Ugyanakkor az uralkodó másfelől éppen a városi hatóságokkal karöltve 

képes bizonyos területeket lezárni a zsidóság betelepedése előtt, illetve egy esetben pedig 

együttesen a megtelepedettek elűzését is elérik (Buda).149 Az első repedések a városi 

hatóságok jogain II. József rendeletével vették kezdetüket, aki engedélyezte a zsidóság városi 

megtelepedését.150 Halála után azonban II. Lipót azon törvénye, hogy a már megtelepedett 

zsidóságot nem lehet elűzni a városokból, fordított értelmezést nyert, azaz a polgárság szerint 

továbbiakat már nem kell befogadniuk. II. Lipót: 1790/91. évi XXXVIII. törvénycikke: A 

zsidókról: „Hogy a zsidók állapotáról addig is gondoskodva legyen, mig ügyök s némely 

szabad királyi városoknak őket érintő kiváltságai a legközelebbi országgyűlésen jelentést 

teendő országos bizottság által tanácskozás alá vétetnének és a zsidók állapotáról Ő szent 

felségének s a karok és rendeknek egyetértő akaratával intézkedés tétetnék: a karok és rendek 

Ő szent felségének jóváhagyásával határozták, hogy a Magyarország és kapcsolt részei 

határain belül élő zsidók az összes szabad királyi városokban és más helységekben (ide nem 

értvén a királyi bányavárosokat) azon állapotban, melyben az 1790. évi január elsőjén voltak, 

megtartassanak és ha abból netalán kizavartattak volna, visszahelyeztessenek."151 Mindennek 

ellenére a városokba lassú betelepülés vette kezdetét. Míg a tömegesebb letelepedésre 1840. 

évi törvény biztosított lehetőséget. V. Ferdinánd: 1840. évi XXIX. törvénycikke: A zsidókról. 

Addig is, mig a zsidók állapotjáról a törvény bővebben rendelkezik, ez úttal határoztatik: 

1. § Mindazon zsidók, kik az Országban vagy kapcsolt Részekben születtek, valamint 

szinte azok is, kik az itteni lakásra törvényes úton engedelmet nyertek, ha ellenök erkölcsi 

magaviseletök tekintetéből bebizonyított alapos kifogás nincsen, az egész Országban és 

kapcsolt Részekben akárhol szabadon lakhatnak, - kivévén egyedül az 1791-dik esztendei 

XXXVIII. törvénycikkelyben említett bánya-városokat s azon helyeket, mellyekből a 

bányák és bányászi intézetek tekintetéből törvényes régi szokás mellett jelenleg kizárva 

vannak. 

2. § A fenálló feltételek mellett gyárokat a zsidók is állíthatnak, kereskedést és 

mesterségeket akár maguk kezükre, akár vallásukbeli legények segítségével is űzhetnek, s 

147 Eszterházy család Pozsonyba próbálja alattvalónak a bejutást kieszközölni: MZsO IX. 184.; Sopronnal kötött 
szerződések a korszak folyamán: MZsO XII. 482.; 501.; 546.; 618.; XIII. 288.; 342.; 359.; 378. 
148 MZsO XI. 45. 
149 MZsO XVII. 299. 
150 MZsO XVIII. 650. 
151 II. Lipót 1790. évi dekrétuma §39. in: Corpus luris Hungarici. Magyar Törvénytár 1740-1835. ed. Csiky 
Kálmán (Budapest, 1901) 186-187. 
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ifjaikat ezekben taníthatják, - azon tudományokat pedig és szép mesterségeket, miknek 

gyakorlatában eddig is voltak, ezután is gyakorolhatják. 

[...] 
5. § A mennyiben az izraeliták polgári telkeknek (fundus) szabad szerezhetése 

gyakorlatában lennének, az illy városokban ezen gyakorlat jövendőre nézve is 

megállapíttatik. 

6. § Minden ezen törvénynyel ellenkező törvény, szokás, rendelet vagy határozat 

eltörültetik és megszüntetik.152 

Mindennek fényében felvetődik a kérdés, 1848 előtt milyen mértékben voltjelen a zsidóság 

a szabad királyi városokban, illetve hogyan változik ez meg 1840 után, mennyiben játszik 

szerepet a lélekszám növekedésében a migráció? (Az elemzést az 1848. évi összeírás 15 

városának adatai alapján végezzük el.) 

3.2. táblázat: Az 1848. évi összeírás 15 szabad királyi városának lélekszámai 735-1848 között'53 

Városok Régió 1735 1787 1835 1848 

Újvidék déli 0 235 727 1235 

Zombor déli 0 8 56 129 

Temesvár déli 0 386 884 6 családfő** 

Pécs dunántúli 0 0 27 177 

Debrecen keleti 0 0 0 125 

Eperjes keleti 0 0 82 167 

Sopron kis-burgenlandi 0 11 37 132 

Győr középső 0 11 37 187 

Miskolc középső 36 192 1096 2957 

152 1840. tc. 1000 év törvényei megjelent 2003-ban Cd-Romon a CompLex Kiadó Kft kiadásában. 
153 A táblázat városainak történetéről bővebben: Újvidék 1748-ban Mária Teréziától nyerte el a szabad királyi 
városi rangot. Érdújhelyi Menyhért, Újvidék története (Újvidék, 1894); Zombor város 1749-ban Mária Teréziától 
nyerte el a szabad királyi városi rangot: Bács-Bodrog vármegye községei és egyéb lakott helyei, továbbá Baja 
törvényhatósági jogú város, Szabadka, Újvidék és Zombor sz. kir. Városok egyéb lakott helyei hivatalos neveinek 

jegyzéke/... (Budapest, 1904); Temesvár 1781-ben II. Józseftől nyerte el a szabad királyi városi rangot: Ortvay 
Tivadar, Temesvármegye és Temesvárváros története a legrégebbi időktől a jelenkorig (Pozsony. 1896-1914); 
Pécs: Kolta János, Pécs népesedése (Pécs, 1961); Debrecen: 1693-ban I. Lipót révén nyeri el a szabad királyi 
városi státuszt: Debrecen: Debrecen története öt kötetben 2.k. 1693-1849 szerk. Rácz István (Debrecen, 1981 
(1982!)); Eperjes: 1324 óta szabad királyi város, noha I. Lipót 1679-ben megfosztja ettől a címtől, továbbra is 
tartja a jogait: Iványi Béla, Eperjes szabad királyi város levéltára (Szeged, 1931); Győr: Grailich András, Moson 
vármegye leírása (Győr, 2004); Sopron: 1153 óta város, majd IV. László emeli szabad királyi városi rangra 
1277-ben: Heimler Károly, Sopron topográfiája (Sopron, 1936); Házi Jenő, Sopron szabad királyi város 
története (Sopron, 1921-29); Miskolc: csupán 1848 után jelzik, mint szabad királyi várost, addig kamarai kezelés 
alá tartozott: Miskolc története hat kötetben szerk.: Dobrossy István (Miskolc, é.n.); Gyöngyöst hasonlóképpen 
csupán 1848-ban említik először a szabad királyi városok sorában, korábban az egri érsek hatalma alá tartozó 
település: Misóczki Lajos, Gyöngyös (Budapest, 2002); Szakolca 1372-ban Nagy Lajostól nyerte el a városi 
rangot.; Modor 1361-től tartozik a szabad királyi városok sorába, azonban 1607-ben I. Rudolf megerősíti.; 
Szentgyörgy 1638-ban kapja meg a kiváltságot.; Trencsén: 1405-ben Zsigmondtól: Krasznyánszky Károly, 
Trencsén szabad királyi város és vára vázlatos leírása (h.n., 1893). Valamint: Borovszky Sámuel, Magyarország 
vármegyéi és városai (Magyarország monográfiája)- A magyar korona országai történetének, földrajzi, 
képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának 
enciklopédiája (Budapest, 2004) - Cd-Rom formátumban. 
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Gyöngyös középső 0 0 385 532 

Szakolca oberlandi 36 113 178 229 

Modor oberlandi 0 13 18 19 

Nagyszombat oberlandi 0 28 84 182 

Szentgyörgy oberlandi 93 243 393 422 

Trencsén oberlandi 0 388 382 669 

A 3.2. táblázat adatai szerint a városi erős ellenkezés ellenére már 1735-ben megtalálható a 

zsidóság Szakolca, Trencsén és Szentgyörgy szabad királyi városokban, amelyek mindegyike 

az oberlandi régióban található, és ebben az időszakban a bevándorlás fő irányvonalába estek. 

Nem utolsó sorban a letelepítésben kiemelkedő szerepet játszó nagybirtokos családok (Pálffy, 

Batthyány, Eszterházy) birtokainak közelében feküdtek. Miskolc esetében fontos kiemelnünk, 

hogy csupán 1848-ban emelkedik városi rangra, addig kamarai birtokként mezővárosi rangú 

település. Éppen ezért nem véletlen, hogy már a kezdetektől találunk zsidó lakost a területén, 

illetve 1787-től számuk ugrásszerű emelkedést mutat. 

Az 3.2. táblázat adatai rávilágítanak arra tényre, hogy azok a városok, amelyek 

engedélyezik is a betelepedést 1735-1835-ig igen kelletlenül teszik ezt, éppen ezért a 

lélekszám emelkedése igen alacsony: így Sopronban 1787-1835-ig 11 főről alig 35 főre 

emelkedik a zsidó városi lakosság száma, Trencsénben pedig nemhogy emelkedne, hanem 

éppen ellenkezőleg csökken a lélekszám. Az 1790. évi törvény fordított értelmezése ellenére a 

szabad királyi városok területére lassú beszivárgás veszi kezdetét: így Eperjes, Pécs példája 

igazolja ezt. Egyetlen régióban, a déli területen tűnhet fel eltérő gyakorlat, 1835-re igen 

tekintélyes szabad királyi városi zsidó lakosság található Újvidék, Temesvár városokban. 

Noha Mária Terézia a kezdeti visszafoglalás után engedélyezte, majd tiltotta a 

megtelepedést,154 1780 után a bevándorlás felerősödésével, valamint a letelepedési lehetőség 

kiszélesedését kihasználva a zsidóság az adott régió legfőbb központjait részesítette előnyben. 

Az 1840. évi törvény, az ország életében lezajló szellemi és gazdasági változások a 

letelepedés helyszínének módosulását eredményezték. Noha a megtelepedés városi jellegének 

kialakulása csupán a vizsgált korszakunkon túlnyúlva bontakozik ki, a táblázat adatai 1735-

1848 közötti időszak alapján hűen tükrözik annak a folyamatnak a képét, amikor a jogi 

korlátok lebomlása utat nyit a letelepedés lehetősége előtt. Mindez egy adott régióban a 

központ, erős gazdasági és kulturális funkciót betöltő település esetében vonzerőt gyakorolt a 

letelepülők számára. Feltűnő, hogy Modor, amely az oberlandi régióban nem tölt be 

kiemelkedő pozíciót, nem bizonyul kedvelt lakóhelynek a jogok kiszélesítése után sem, 

ugyanakkor Debrecen, Gyöngyös, Győr esetében a letelepedés hirtelen tömeges méretűvé 

154 Bánát: MZsO III. 458.; Temesvár: MZsO III. 477.; Szerém és Veröcze: MZsO XIV. 75. 
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duzzad. (Mindez előrevetíti a koncentráltabb megtelepedés felé mutató irányvonalat is 

egyben.) 

Mindezek után fő kérdésünk mennyiben válik a migráció szerepe döntővé egy-egy város 

lélekszám alakulásában? Mennyiben fogható meg a megtelepedés 1840 előtt a férfi lakosság 

bevallása alapján? Illetve honnan érkeztek a férfi bevándorlók? 

3 . 3 . táblázat: A városokban született f é r f i lakosság száma és aránya az 1848. évi felmérés alapján 

Városok régió helyi születésű Összes férfi % 
Trencsén oberlandi 84 137 61% 

Modor oberlandi 3 5 60% 

Nagyszombat oberlandi 20 39 51% 

Szakolca oberlandi 22 50 44% 

Szentgyörgy oberlandi 61 91 67% 

Sopron kis-burgenlandi 2 24 8% 

Győr középső 0 45 0% 

Gyöngyös középső 67 209 32% 

Miskolc középső 157 687 23% 

Pécs dunántúli 7 44 16% 

Debrecen keleti 0 39 0% 

Eperjes keleti 10 45 22% 

Zombor déli 13 28 46% 

Temesvár déli 0 6 0% 

Újvidék déli 139 282 49% 

Összes 585 1731 34% 

A városok férfi lakosságának mintegy 34%-a helyi születésűnek vallotta magát. A bevallás 

során azonban figyelmet kell fordítanunk arra, hogy például Miskolc esetében több esetben a 

„miskolci születésű" azt is közli, hogy 8 illetve 23 éve él a városban. A felmérés háttere, a 

közelmúlt tapasztalatai indíthatják arra a bevallót, hogy valószínűleg hamis adatokat közöljön, 

így biztosítva a helyét a városban. A helyi születésűek magas aránya kiemelkedő az oberlandi 

térségben (44% - 67%), illetve a déli régióban. Velük ellentétben a középső és keleti, kis-

burgenlandi és dunántúli régiókban az arány jóval alacsonyabb. Mindennek az okai több 

tényezőben is kereshetőek: a kis-burgenlandi és a dunántúli régió szabad királyi városai erős 

ellenállást mutattak a zsidóság betelepedésével szemben, ezért éppen 1848 előtt veszi kezdetét 

a megtelepedés, és a lakosok új jövevények. Mindez a keleti régióban Debrecen esetében is 

helytálló. A középső és a keleti régió más városaiban a nagyfokú bevándorlás miatt is az 

oberlandi régiótól eltérően alacsonyabb a helyi születésűek aránya. Noha mind Gyöngyös, 

mind Miskolc esetében óvatosan kell kezelnünk az adatokat, hiszen 1848 előtt még nem 

városok, ezért a helyi születésűek nem a szabad városi népesség sorába tartoztak. 

A táblázat adatainak második üzenete, hogy a városi lakosok 66%-a, azaz döntő hányada 

más településről érkezett egy adott szabad királyi városba. A betelepülés mind külföldről, 
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mind belföldről történt. A városok családfőinek mintegy 9%-a (162 családfő) született 

külföldön. Noha a származási hely az újkori magyarországi zsidóság életében meghatározó 

két fő bevándorlási forrásból táplálkozik: így Morávia (57 fő) és Bohémia (24 fő); illetve 

Lengyelország (40 fő) és Galícia (11 fő). Emellett azonban számos más területről is érkeznek 

letelepülők: Szlovénia (7 fő), Szilézia (2 fő), Románia (1 fő), Poroszország (1 fő), 

Oroszország (3 fő), német területek (2 fő), Ausztria (7 fő), szerb területek (1 fő), Törökország 

(1 fő), Anglia (3 fő) és „külföldről" (2 fő). A két bevándorlási forrás esetében az összeírás 

rámutat arra, hogy noha a Morávia és Bohémia irányából zajló bevándorlási hullámok főként 

a 18. század kezdetétől a század utolsó harmadáig tartottak, továbbra sem apad el végképp. 

Másfelől az a kortárs sztereotípia, amely a galíciai bevándorlók tömeges bevándorlásának a 

képét festi le 1820 után is, a szabad királyi városokba érkezők ismert adatainak esetében nem 

fedi a valóságot, hiszen számuk nem haladja meg a nyugatabbi területekről bevándorlókét. 

Sőt további érdekes pont, hogy a Morávia és Bohémia felől bevándorlók tekintélyes hányada 

(25 fő) az oberlandi szabad városokban talál otthonra, ami nem meglepő a geográfiai 

közelség, az egykori közösségeikkel való kulturális kapcsolattartás fényében. Azonban az új 

bevándorlási területnek számító - mind zsidók, mind az általános lakosság körében - középső 

régió városai, amelyek a határmenti megyéktől már távol feküdtek is igen vonzóak a morva és 

cseh területekről érkezők szemében (30 fő). Mindemellett a lengyel és galíciai területekről 

érkezők jelentékeny része (31 fő/50 fő) is ezeket a városokat találja letelepedésre alkalmasnak 

(nem pedig a keleti, határmenti városokat). Ezen túlmenően a déli régióba is érkeznek a 

fentebbi irányokból (morva és cseh területekről 16 fő, lengyelországiból 7 fő), amely 

hasonlóképpen a bevándorlás jellegének a módosulására utal, azaz az ország belsőbb, délibb 

területei felé húzódásra. Ugyanakkor, nem követhetjük nyomon, hogy mindez mennyiben 

közvetlen letelepedés eredménye, avagy az országon belüli vándorlás utáni következmény. 

A belföldi vándorlás mozgalmasságát jól tükrözi az a tény, hogy a szabad királyi városok 

lakosainak 86%-a a belföldi területekről érkezett. Az, hogy l - l városba honnan érkeztek a 

megtelepülök, több tényező is befolyásolta: magának a városnak az engedékeny magatartása, 

gazdasági helyzete, országos elismertsége, mennyiben esett a bevándorlási irányvonalba, 

illetve a kulturális élet virágzása. 

Debrecen város 1840-ig elméletileg, és az összeírás tanúsága szerint a gyakorlatban is, 

gátolta a zsidóság megtelepedését. 1848-ban ezért a bevándorlás első fázisa zajlott, amelyet az 

alacsony lélekszám (alig 125 fő gyerekekkel) is igazol. A belföldi bevándorló családok (34) 

döntő hányada a régión belüli megyékből húzódik a körzet központi települése felé (18), noha 

találunk példát távolabbi: oberlandi (5), illetve középső (8) és déli területekről (3) érkezőkre 
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is. Ekkoriban a nyugati területekről való átköltözés indoka éppen a keleti régió 

hagyományőrzőbb jellegéből adódhatott (noha az oberlandi régió maga sem tekinthető a 

hagyománytól elszakadni kívánó körzet mintájának.) 

Kérdésünk lehet mennyiben vonzó és milyen régiókból érkezik a lakosság egy olyan város -

Trencsén - esetében, amelynek már a kezdetektől vannak zsidó lakosai és a korszak folyamán 

végig magas a bevándorlás mértéke? Trencsén esetében látható, hogy a betelepedés 

engedélyezése felduzzasztottá lakosainak a lélekszámát (1835-ben 382, 1848-ban 669 fő). A 

betelepülők zöme azonban itt is főként saját régiójának megyéiből érkezett (34/48). Emellett a 

környező kerületekből 13 (kis-burgenlandi 5, dunántúli 3, középső 5), míg a távolabbi keleti 

régióból csupán két család telepedett át. Mindez az oberlandi régió más városaira is 

általánosítható, hiszen a keleti régióból mindösszesen 4 család települ át a 3 városba. A keleti 

bevándorlók saját régiójuk szabad királyi városait részesítették előnyben, ennek oka a 

helyismeret, kapcsolataik illetve a kibontakozó kulturális helyzet lehetett. 

Mindemellett a kérdésünk, hogy a szabad királyi városokba milyen településtípusokról 

történik elmozdulás? Általánosságban elmondható, hogy valamennyi településtípus egykori 

lakói megtelepednek a szabad városokban. Ugyanakkor a 18. században a magyarországi 

zsidóság körében a korlátozások és a településtörténeti sajátosságok során kialakult 

településszerkezetből következően az egyes településekről érkezők aránya különböző. A 15 

városba más szabad királyi városokból a bevándorlók mintegy 10%-a, mezővárosokból 36%-

a, míg a falvakból 54%-a érkezett. Mindez a magyarországi újkori zsidóságot jellemző 

településszerkezet országos arányaival mutat párhuzamos vonást. Ugyanakkor arra is példa, 

hogy a jogi korlátozások lebontása lehetőséget ad nem csupán egy új településtípusban való 

megtelepedésre, hanem arra is, hogy mindez változásokat hoz a zsidóság foglalkozási 

struktúrájának alakulásában is egyben (a vizsgált korszakunkon túlnyúlóan). 

II. 3.3. Családok vándorlása 

A fenti esetekben egy pillanatkép által rögzített helyzetképet vizsgáltunk. Igaz ugyan, hogy 

a lakosok hátteréről adott elejtett megjegyzések a vándorlás folyamatosságát mutatják, 

azonban fontos látnunk, hogy valószínűleg a bevándorlás mellett nagyfokú elvándorlás is 

létezett, amit nem foghatunk meg az adatok alapján, csupán néhány esetben az utódok révén. 

A következőkben két család esettanulmánya révén mélyebb vizsgálat lehetséges, hiszen 

generációkra lebontva vizsgálható meg a mobilitás mértéke, és ezen belül is a belső vándorlás 

nagysága. A vizsgált két család gyökere a korszakban két régiót világít meg: a keleti régióból 

a Weissburg családot, míg az oberlandi régióból a Munk családot. 
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3.3.a. Weissburg család 

Első esettanulmányunkban a Weissburg család körében zajló vándorlást vizsgáljuk: A 

család a nevének az eredetét Transylvániából származtatta.155 Az első generáció 1744-ben 

telepedett meg Zemplén megyében. A családnak a foglalkozását tekintve a kereskedés és a 

szőlőbirtokokkal való foglalatoskodás állt a középpontban. A második generáció tagjai 

telepedtek le a megyén belül teljes bizonyossággal Erdőbényén (tehát valószínűleg ekkor 

lakóhelyváltozás következett be). A harmadik generáció (1820-) tagjai még helyben maradtak 

viszont utódaik nagy mobilitásról tettek tanúbizonyságot: a negyedik generáció tagjai közül 

csupán 3 marad Magyarországon: egy család marad Erdőbényén, egy család Kisvárdára 

(Szatmár megye, keleti régió), míg egy pedig Demecserre (Szabolcs megye, keleti régió) 

mozdul el. A további családok Amerikába vándoroltak ki. 

A család történetét vizsgálva látható, hogy egy ága helyben maradt Erdőbényén, aminek oka 

a gazdasági lehetőségekben kereshető: így szőlőbirtokaik, privilégiumaik aszú gyártásáról is 

ezt támasztják alá.156 Esetükben nem látjuk azt a mobilitást, amit általánosságban a keleti 

régió zsidóságánál előfeltételeztünk a tisztviselők állításai alapján. Ugyanakkor a család esete 

éppen a gazdasági lehetőségek miatt egyedi. A család további ágai, akik nem vettek részt a 

szőlőgazdálkodásban már elvándoroltak. A család ugyan emlékeiben igyekszik az 

elvándorlást (Amerikába és más területekre) az 1860-as évektől pusztító filoxéra vészhez 

kapcsolni, azonban az adatok mutatják, hogy már korábban is megtörtént a lakóhely 

elhagyása. A gazdasági életben bekövetkező hanyatlás pedig a már több generációs 

letelepedetteket is az elvándorlásra ösztönzi a későbbiekben. 

3.3. b. Műnk család 

Sokkal szerteágazóbb mobilitást mutat a második család, az oberlandi gyökerű Munk család 

modellje.157 

A család származását anyai ágon egészen a 16. század közepéig tudja visszavezetni a 

Wormsi R. Izsák halevire, akinek a fia R. Askenaz József halevi, Bonnban és Metzben töltött 

be főrabbi állást, majd élete végén Frankfurtba költözött. Lánya (Mirjam) Óbudára ment 

férjhez. Azonban az ő lánya sem maradt régi lakhelyén, mivel Kismartonban telepedett le 

féijével, Spitz Izsák halevivel. A férj családja Bécsből származott. A rendelkezésünkre álló 

155 Roger W. Weiss, The Weissburgs: A Social History (Chicago, 1975). 
156 Roger W. Weiss, 1975. 20. dokumentum. 
157 Munkácsi Ernő, A nyitrai, nagyváradi és budapesti Munk család valamint a nyitrai,nagytapolcsányi, 
balassagyarmati, nagykanizsai, szentesi és budapesti Felsenburg-család geneológiája Ősök és ivadékok 
(Budapest, 1939). 
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források szerint 1725-ben még nem él a család Kismartonban, mivel nem szerepel az 

összeírásokban, ugyanakkor 1735-ben már megtudhatjuk, hogy a családfő feleségével két 

kisgyermekével valamint két szolgálóval él egy háztartásban.158 Örökös urának herceg 

Eszterházyt vallja, foglalkozására nézve kereskedő. Lánya, Cipóra Mirjam a Lichtenstadti 

Lasek Izsakkal köt házasságot, de később Trieschbe (Morvaország) költözik. Gyermeke, R. 

Lerner-Lasch József, aki Lichtenstadt, Saaz, Elbogen (Bohémia) városok főrabbija lesz, 

később Pestre költözik. Az ő lánya, Lemer Marianna Felsenburg Mózeshez megy feleségül, 

aki Kirchenbergből Nagyszombatra települ, majd Nyitrán telepszik le. Itt születik meg lányuk, 

Chaile, aki Munk Beer Bemáthoz megy feleségül Nyitrán (külvárosában). 

Az anyai ősök (Felsenburg család) Németországból származtak. A folyamatos vándorlás jól 

jellemzi a családot, hiszen valamennyi előd esetében két- három lakóhely van feltüntetve. Az 

is világossá vált számunkra, hogy nem a család IX. generációja (1780 körül) élt 

Magyarországon először, de tartós megtelepedés csak ettől az időszaktól számítható, azaz a 

XVII. század végétől, XVIII. század elejétől. 

Az apai ág esetében csak a XVII. század utolsó évtizedeire visszamenően láthatjuk a 

leszármazási táblát. Ebből kiderül, hogy a VIII. generáció anyai ága Pozsonyban él (Benet 

Gábriel Ciffer, felesége Nikolsburgból származik), míg az apai ág pedig Rausnitzból 

(Morvaországból). vándorolt Nyitrára. A Munk család anyai ágához hasonlóan az apai ág 

esetében is a IX. generáció telepedett meg Nyitrán (külvárosában). 

A Munk család esetét az országos modellen keresztül vizsgálva megállapíthattuk, hogy a 

Magyarországra betelepülők a jelentős közösségekkel rendelkező településeken találtak 

lakóhelyet (Óbuda a XVII. század 50-60-as éveiben; Kismarton 1735). Állandó megtelepedés 

azonban itt sem történt. Magyarországon a végleges letelepedés a IX. generációval veszi 

kezdetét, amely generációnak a tagjai korábbi lakóhelyeikhez közeli határmenti megyében 

telepedtek le. Magának Nyitra megyének a vonzerejét jól mutatja az ebben az időben a 

megyében élő nagy lélekszámú zsidó lakosság, valamint az a tény, hogy Nyitrának 1787-ben 

mindössze húsz zsidó lakosa volt, 1830 körül pedig már 1370 fő. (A Munk család ősei szinte 

a megtelepedés kezdetétől jelen voltak a külvárosban.) A Magyarországon belüli vándorlás fő 

jellegzetességeit a család IX. generációjának időszakától kezdve vizsgálhatjuk mintegy 150 

éven keresztül, azaz 1780-tól az 1930-as évekig. (Dolgozatunkban csupán az iparosodás 

koráig élő generációk adatait közöljük.) 

158 MZsO III. Kismarton összeírása, Sopron megye 441. sz. 
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Miként fentebb említettük a IX. generáció tagjai telepedtek le Nyitrán. Ez a terület a 

korszakban több szempontból is ideális helynek tűnt a letelepedésre: hiszen a megyében, 

mintegy száz éve országos arányban a legnagyobb zsidó lakosság élt. Nyitra viszonylag közel 

feküdt az egykori lakóhelyükhöz, ami elősegítette a kapcsolattartást. Másfelől ez a régió, 

Pozsonnyal a vezető szerepben töltötte be a magyarországi zsidóság szellemi és gazdasági 

központjának a szerepét.159 A család X. generációjának kezdeti időszakában (1800- ) a régi 

vezető szerepének a csúcspontján volt, gondolhatunk itt Chatam Szofer nemzetközi 

elismertségére, az oberlandi területeken fennálló hagyományos intézményekre, amely a 

nyugati területeken egy tradicionális éden kereteit tükrözte. E generáció utolsó évtizedeiben 

azonban már a változás jelei is megmutatkoznak: szellemi síkon a nyugati eszmék 

megjelenése, a tradicionális oktatási rendszer válsága, míg a gazdasági életben az iparosodás 

kezdetei egy új központ kialakulását, és az ország belső régiójának a fejlődését mutatták.160 

A X. generáció 16 családja közül 10 továbbra is Nyitrán maradt (62.5%), két család noha 

elköltözött, továbbra is a megye területén kereste a boldogulását (Szenitz és Nagytapolcsány). 

Egy család költözött Pozsonyba (Pozsonyváraljára), tehát a központba. Azaz tizenhárom 

család továbbra is a régión belül maradt. Mindössze három család vándorolt el távolabbi 

területekre: egy család az ország belsőbb területének számító Nógrád megye területéré 

költözött, valamint egy család a déli Bács megyébe (ebben az időszakban az itt élő zsidóság 

lélekszám nagyütemben fejlődésnek indult), míg egy család pedig a dél-keleti Csongrád 

megyébe. 

A XI. generáció (főként 1820-) történelmi hátterében alapvető változások következtek be. 

Az ország szellemi, gazdasági és kulturális központjának a szerepét az ország középső 

területén fekvő Pest megye és azon belül is Buda és Pest (később Budapest) veszi át. A 

zsidóságot korlátozó intézkedések megszűnése is erre az időszakra tehető. 

A Műnk család lakóhelyeinek a vizsgálata során a korábbi időszakhoz viszonyítva sokkal 

nagyobb vándorlási készséget tapasztalunk: 49 családból mindössze 14 család marad az 

egykori lakóhelyén (28.6%): Nyitrán 6 család, Pozsonyban 3 család, Szentesen 5 család. Az 

elmozdulás iránya is sokszínűbbé válik: 4 család visszaköltözik Nyitrára (Nógrádból és 

Nagytapolcsányból), három család esetében ez magyarázható a központ felé áramlással, 

ugyanakkor Nógrád megyéből a központibb és fejlődő területről való nyitrai 

159 Jacov Katz, 'Chatam Szofer életrajzához' Századok( 1992) 90-112. 
160 Az új eszmék megjelenésére: Michael K. Silber, 'The Historical Experience of Germán Jewry and its Impact 
on Haskalah and Reform in Hungary' in: Toward Modernity The European Jewish Model ed. Jacob Katz (New 
Brunswick and Oxford, 1987) 107- 157.; Jacob Katz, Tradition and Crisis (New York, 1993); a gazdasági 
átalakulásra: Peter Hidas, 'Hidden Urbanization: The Birth of the Bourgeoisie in Mid-Nineteenth Century 
Hungary' in: Jews in the Hungárián Economy 1760-1945 ed.: Michael K. Silber (Jerusalem, 1992) 135-161. 
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visszatelepülésnek magánjellegű okai lehettek. Erre a generációra is jellemző egy adott régión 

belül való vándorlás modellje: Nyitra megyéből Trencsénbe; Nógrádból Pestre. 

A XI. generáció előtt új lehetőség a fővárosba való letelepülés lehetősége, amivel élnek is, 

hiszen a vándorló családok közül 9 (18.36%-a az összes családnak) már ottani lakosnak vallja 

magát. Pest megyében valamennyi család a későbbi Budapest valamelyik településén él: 

Óbudán, Újpesten és a forrás szerint Budapesten. Ugyancsak új lehetőség a korábbi tilalmi 

területeken való megtelepedés, amelyben a család ismét részt vállal: Bars megyében, 

amelynek még 1805-ben sem volt zsidó lakosa (1869-re 4700 zsidó lakos él itt),161 egy család 

telepszik meg. Az ország keleti területen fekvő megyék hasonlóan vonzóak voltak a 

betelepülők számára. Nemcsak a szomszédos régiókból, hanem távolabbi területekről is 

érkeznek telepesek: Nyitra megyéből Biharba három család; Nógrádból Biharba három 

család; valamint Csongrádból Borsodba egy család. 

A XI. generáció családjai három fő régióban tálalhatóak: a) maradnak illetve 

visszatelepülnek az észak-nyugati régióba; b) első lépések a központi szerepet betöltő 

Budapest felé történő elmozdulásra; c) a keleti területekre való elmozdulás, ahol a zsidóság 

lélekszáma folyamatosan emelkedik, és a hagyományos társadalmi életforma keretei 

szilárdnak tűnnek. 

A XII. generáció (1840- ) 139 hazai családja közül (16 külföldön él) 45 család marad az 

eredeti lakóhelyen (32.4%), azaz a korábbi generációt tekintve ez az arány magasabb. Az 

ország valamennyi régiójában találunk olyan családokat, akik két generáción keresztül 

ugyanazon a lakóhelyen élnek: északnyugaton: Nyitrán öt család; Pozsonyban öt család; 

Trencsénben egy család; az ország központi régiójában: Budapesten húsz család; a délebbi 

területeken: Csongrád megye: négy család. 

A korábbi időszakhoz hasonlóan az alábbi vándorlási modelleket ábrázolhatjuk: 

a) Megyén belüli vándorlás: Bars megyében három család, Trencsénben két család, 

Csongrádban öt család, Pozsonyban egy, valamint Biharban is egy család. 

b) Régión belüli vándorlás típusai: Pestről Komáromba és Nógrádra; Biharból 

Szatmárba; Csongrádból Csanádra. 

c) A központ felé történő vándorlás: Az elsődleges cél Budapest: (Biharból 6; Borsodból 

2; Nyitráról 10; Csongrádból 7 család), illetve a központibb területek felé: Nyitráról 

Esztergom, Komárom, Heves megyébe. 

161 Kovács Alajos, A zsidóság térfoglalása Magyarországon (Budapest, 1922)64. 
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d) Távolabbi megyékbe költözés: Pestről Somogyba, Borsodból Somogyba, Nyitráról 

Biharba és Zalára. 

Új jelenség a korábbi időszakhoz viszonyítva, hogy külföldről Magyarországra történik 

visszatelepülés, ami valószínűleg a vizsgált korszakunkon túlnyúlóan, az 1840-es évektől 

táguló jogi lehetőségek, valamint később az 1867-es kiegyezésben rejlő gazdasági lehetőségek 

miatt tűnt vonzónak. A fentebbi adatok azt mutatják, hogy bár a Budapest felé történő áramlás 

hangsúlyos, mégsem kizárólagos a család tagjai számára. 

A család életében hangsúlyos szerepet töltött be a vándorlás. Ugyanazon a lakóhelyen az 

esetek többségében mindössze két generáció élt. Ritka kivételnek számít, ha három generáció 

tagjai ugyanazon a településen folytatják életüket: így Pozsonyban egy család 4 generáción 

keresztül élt. Három generációs helyben maradás példáját több esetben fedezhetjük fel: egy 

esetben a Nyitráról Nagyváradra áttelepült ág leszármazottai maradtak a vizsgált korszakon 

keresztül a településen (három generáció), másik két esetben pedig a Nyitráról Szentesre 

átszármazott ág családtagjai éltek nemzedékeken át ugyanott. 

Az általunk idézett példák, esetek a korszak folyamán zajló nagymértékű belső 

bevándorlásról próbáltak képet ábrázolni, illetve annak indokát feltárni: azaz egyes megyék 

túlnépesedése, újabb területek gazdasági lehetőségei, illetve magából a társadalom 

normatívjából adódó vándorlás. A belső mobilitás következtében új települések és közösségek 

alakultak, illetve az egyes régiók lélekszámában is változás következett be. A helyben 

maradás - mint azt láthattuk a Weissburg család esetében, ami egyben figyelmeztet arra, hogy 

az egyének és egyes családok sorsa nagymértékben eltérhet az általános irányvonaltól -

főként akkor következik be, ha a kedvező gazdasági lehetőségek mellett a család átveszi a 

környezete értékrendszerét: így a szőlőültetvények gondozása hosszabb távú befektetést 

igényel, és helyben maradást is egyben. A vándorló család esetében - Munk család - éppen 

ellenkező előjelű folyamat zajlik, és városi illetve városias létük foglalkozási megoszlásukat 

is befolyásolja (ezt a gazdasági fejezetben részletesebben tárgyaljuk). 
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II.4. Letelepülés 

11.4.1. Letelepedési irányvonalak és korszakok 

A modernkori magyarországi zsidóság letelepedés-történetének a vizsgálata számos kérdést 

vet fel. A 19. század történetírása e kérdéskör vizsgálatát alárendelte a században folyó 

ortodox és neológ történelmi gyökerek megalapozására. Alaposabb, mélységeket érintő 

kutatásra alig, a korszakot teljes egészében áttekintő folyamatokra pedig egyáltalán nem 

találunk példát. Noha a korszakból fennmaradó összeírások, a földesúri rendelkezések, a 

kortársak beszámolói alapján illetve a külföldi példákat hasznosítva lehetőség adódik hosszú 

távú modellen keresztül a magyarországi jellegzetességek vizsgálatára illetve nyomon 

követésére. Az elemzés során hangsúlyos: - az általános magyarországi helyzet bemutatása; -

a zsidóság és egyes településtípusok viszonyának ábrázolása; - a földesúri intézményrendszer 

és zsidóság közötti kapcsolat vizsgálata. 

A bevándorlás irányainak és időbeli változásainak az eredménye a letelepedés országos 

jellemzőiben tükröződik. 
4.1. táblázat: A népességszám alakulása és növekedésének üteme az egyes régiókban 

Év/Régió 1735 1735 1787 1787 1835 1835 1735-1787 1787-1835 

%/összes %/összes %/összes változás változás 

Zsidó népesség 12004 100% 78267 100% 207341 100% 652% 265% 

Oberland 4879 41% 19617 25% 44384 21% 402% 226% 

Kis-Burgenland 3200 27% 7005 9% 13644 7% 219% 195% 

Dunántúl 291 2% 7358 9% 14729 7% 2529% 200% 

Középső 1437 12% 15367 20% 48674 23% 1069% 317% 

Keleti 2004 17% 24155 31% 69721 34% 1205% 289% 

Déli 193 2% 4765 6% 16189 8% 2469% 340% 

Az 4.1. táblázat adatai alapján a megtelepedés kezdeti szakaszában (egészen 1735-ig) a 

bevándorlók igyekeznek olyan területeken letelepedni, amelyeknek urai támogatják őket, 

korábbi ismeretekkel rendelkeznek róla, valamint közel fekszenek egykori lakóhelyeikhez. 

Ennek következtében a letelepülés a határmenti megyékben összpontosul: ezen belül is - a 

moráviai és bohémiai bevándorlók nagy számának a következtében - az oberlandi (41%-a az 

162 A letelepedésre vonatkozóan: Grünvald Fülöp - Scheiber Sándor, 'Adalékok a magyar zsidóság 
településtörténetéhez a XVIII. század első felében' in: Magyar-Zsidó Oklevéltár VII(1963) (Budapest, 1963) 5-
48., amely csupán az 1735-ös összeírás adatait dolgozza fel; Varga László, 'Zsidó bevándorlás Magyarországon' 
Századok (1992) 59-79.; a modernkori zsidóság gyökereit kutatja; Kovács Alajos, A zsidóság térfoglalása 
Magyarországon (Budapest, 1922) című műve erősen antiszemita megközelítésből próbálja 1825-től bemutatni 
a zsidóság megtelepedésének a helyszíneit.; Anat Perry, 'A zsidóság megtelepülése Magyarországon a Habsburg 
uralom alatt (1686-1747)' Cion (1998) 318-350., amely hasonlóképpen csupán a korszak bizonyos időszakát fedi 
le.; illetve Pach Zsigmond Pál szerk., Zsidó Világkongresszus Statisztikai Osztályának közleményei (Budapest, 
1947-1949); Ernő Marton, 'The Family Tree of Hungárián Jewry' in: Hungárián Jewis Studies ed. Randolph L. 
Braham (New York, 1966) 1-61.; Haraszti György, 'A zsidóság visszatérése Magyarországra a XVIII. 
században' in: Két világ határán (Budapest, én.) 129-148. 
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összes zsidó lakosnak) és kis-burgenlandi térségben (27%-a az összes zsidó lakosnak). E 

területek több tekintetben is vonzották a lakosokat: Egyfelől már a középkorban virágzó 

közösségek alakultak ki Pozsonyban, Sopronban (kifejezetten a szabad királyi városokban). A 

kora-újkorban zajló harcok alatt ez a terület viszonylagos biztonságot élvezett a Habsburg 

uralom fennhatósága alatt, valamint gazdasági kapcsolatok további erősödéséhez vezetett 

Béccsel. A gazdasági lehetőségeket a térség természeti adottságai mellett az országos 

viszonylatban jól kiépített útrendszer (így vízi utak) és vásárrendszer segítette.163 A betelepülő 

zsidóság itt kialakuló közösségei közül kezdetben az Eszterházy birtokokon létrejövő Sheva 

Kehillot-hoz (Nagymarton (Mattersdorf), Kismarton (Eisenstadt), Köpcsény (Kittsee), Kabold 

(Kobersdorf), Németkeresztúr (Deutschkreutz), Boldogasszony (Frauenkirchen), Lakompak 

(Lachenbach)) tartozók válnak országos szinten is befolyásossá, amire lélekszámuk, 

gazdasági hátterük (a térség gazdasági helyzete, illetve a lehetőség Bécsben munkát keresni), 

külső földesúri támogatottságuk is erre predesztinálja őket.164 Pozsonyváralját, noha már 

ekkor a legnagyobb lélekszámú közösséggel rendelkezik, elhomályosítják a kis-burgenlandi 

térségek közösségei, aminek hátterében állhat a pozsonyi polgárok határozott fellépése a 

zsidóságnak a városfalakon belülre költözése ellen, ezzel szemben a Sheva Kehillot 

közösségei mezővárosokban és falvakban jöttek létre földesúri támogatással. A közösségek 

lélekszáma együttesen 2255 fő szemben a Pozsonyváralján élő 775 fővel. A pozsonyváraljai 

zsidóság virágzó élete azonban ennek ellenére sem lehet vitás, miként azt egy 1719-es átutazó 

megörökítette útinaplójában.165 

1735-ig történt bevándorlás a keleti régióba is. Már ekkor itt él az ország zsidóságának 

17%-a, holott a bevándorlás fő irányán még kívül esik ez a terület. A közösségi keretek 

formálódása lehetetlen volt az elszórt letelepedés következményének köszönhetően. Azonban 

Dov Beer Bolechov visszaemlékezései néhány esetben érdekes képet villantanak fel az itt 

élők életéből és mindennapjaiból: említi, hogy a kuruc-labanc harcok idején apja 

kereskedőként járva az országot azt tapasztalta, hogy az itt élő zsidó lakosok beszélik a 

magyar nyelvet.166 A középső régióban 1686-ig a budai zsidóság szerepe a meghatározó, 

163 Bácskai Vera- Nagy Lajos, Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarországon 1828-ban (Budapest, 
1984). 
164 Rebecca Gates-Coon, The Landed Estates of Esterházy Princes Hungary during Reforms of Maria Theresia 
and Joseph II. (Baltimore and London, 1994); Bemard Wachstein, Die Grabschriften des alten Judenfriedhofes 
in Eisenstadt (Wien, 1922); Bemard Wachstein, Urkunden und Akten zur Geschichte der Juden in Eisenstadt 
und den Siebengemeinden (Wien, 1926); Fritz Peter Hodik, Beiträge zur Geschichte der Mattersdorfer 
Judengemeinde in 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts); Malcha Zalmon, Deutschkreuz (héberül) 
(Ramat-Gan: Bar Ilan University, 1999) Ph.D. 
165 Magyar Zsidó Szemle, 1904. 105. 
166 Vischnitzer, 1973. 90. 
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országos viszonylatban is. A Habsburg hatalomátvétel után a budai zsidóság egy része 

elmenekül vissza az ottomán területekre, másrészt a korszakban történik kísérlet az elűzésükre 

is.167 Csupán a Zichy birtokokon élők, Óbudán érezhetik magukat biztonságban. A 

bevándorlás a régión belül kifejezetten Pest megyére összpontosul.168 

1735 és 1787 között a magyarországi politikai rendszer átalakul: a megerősödő abszolutista 

államhatalom kiszorítja a törököket az országból, megerősíti hatalmi helyzetét, valamint 

kiépíti adminisztrációs rendszerét. A zsidóság irányában folytatott politikájuk terén fordulat 

következik be: a zsidóságnak az országban tartózkodását gazdasági hangsúllyal kezelik. Ezzel 

párhuzamosan három területet próbál az uralkodó lezárni a zsidóság elöl: a bányavidékek 

körzetét, amely egyértelműen a középkorban gyökerező szokásjog újkorba való átültetésére 

törekszik; az újonnan felszabaduló déli és végvidéki területeket (ami az uralkodói politika 

teljes sikertelenségét ábrázolja, hiszen végül maga a királynő engedélyezi a megtelepedést); 

illetve a szabad királyi városokat. A szabad királyi városok lakossága aktív segítséget nyújtott 

mindehhez: így Buda polgársága, ahonnan 1746-ben a zsidó lakosokat a város területének az 

elhagyására kényszerítik, mindez azonban magával vonta más központok, Óbuda és később 

Pest helyzetének erősödését.169 (1783-ban azonban újra megtelepedés történik Budán.) 

Emellett a további városok már a letelepedés kezdetekor ellenállást fejtenek ki az állandó 

jelenlét ellen fennálló jogaikra hivatkozva, azonban környezetükben nagyobb központok 

alakulnak ki a korszak folyamán, nemesi mezővárosokban: Pozsony környékén: 

Pozsonyváralja; Eisenstadt (szabad királyi város) melletti Eisenstadt mezővárosban; Nyitra 

mellett Parutza. A tilalmak közül a két utóbbit II. József rendelete helyezi hatályon kívül. 

Noha halála után még fél évszázadnak kell eltelnie, hogy e területekre is akadálytalan 

betelepedés váljon lehetségessé. 

A zsidóság számára településtörténeti szempontból több változás is bekövetkezik a korszak 

folyamán: a moráviai bevándorlás folytatódik (noha, mint láttuk időszakos hullámokban), 

azonban erőssége csökkenő. Ugyanakkor a lengyel területek irányából 1760-tól erősödő 

ütemű bevándorlás kezdődik. Mindezek mellett a belső vándorlás is kezdetét veszi: új 

területekre költöznek a lakosok: az 5. táblázat adatai szerint az oberlandi és burgenlandi régió 

együttesen még 35%-át bírja az ország zsidóságának, azonban a lélekszámfejlődésének igazi 

emelkedése már a további régiókban megy végbe, így a dunántúli és déli régióban. A keleti és 

középső területeken ugyan a fejlődés mértéke nem éri el e két régió arányát, azonban a 

167 MZsO III. 38. 
168 Moess, 1968. 
169 Büchler Sándor, A zsidók története Budapesten A Legrégibb időktől 1867-ig (Budapest, 1901) 259. 

77 



zsidóság számát tekintve a jövőbeli fejlődés körvonalazódik: így a keleti és középső régióban 

koncentrálódó zsidóság nagy száma. Az oberlandi és kis-burgenlandi régiókban két jól 

elkülöníthető folyamat tanúi lehetünk: Az oberlandi régió országos arányú térvesztése 

ellenére is kedvelt helye a bevándorlóknak, kialakuló központjainak következtében, Pozsony 

és Nyitra. Gazdasági adottságai mellett ezekben az időkben Pozsony, mint Magyarország 

központja ismeretes, mind befolyását, mind pedig kulturális terét tekintve. Ezt igazolja az az 

irodalmi alkotás, amely egy átkeresztelkedési ügy kapcsán keletkezett.170 A szerző fokozottan 

hangsúlyozza, hogy az itt kialakuló közösség az, amely még egy kényes ügyben az 

uralkodónál is közben tud járni, és a szerző nem felejti el hangsúlyozni a közösség 

gazdagságát sem. Eközben Kis-Burgenland területén a gazdasági térvesztés, a közelben 

kialakuló új központ, Pozsony mellett maguk a közösségek is okozói a további negatív irányú 

fejlődésnek. A Hét község lélekszáma mindössze 1.54-szeresére nő, alig 3480 főre. A 

kialakult közösségek gyakran elzárkóznak új jövevények befogadásától, a földesúri figyelem 

már nem fordul az irányukba, sokkal inkább a központi területekre összpontosul (Tata, Pápa). 

A közösségek tagjai gyakran a közösség határain kívül, Bécsben keresik a boldogulásukat, és 

nem ritkán elhagyják végül.171 Mindezekkel párhuzamosan a keleti területeken nem csupán a 

bevándorlás forrása ad magyarázatot a zsidóság letelepülésére, hanem egyben a korszak 

kezdetén a viszonylag kedvező fogadtatás is. 

1787-1835-ig változások csíráit láthatjuk, míg 1840 körül pedig sorsdöntő változások 

következnek be a zsidóság településtörténetében. Kezdetben 1787-től Pozsony szerepe 

egyértelműen meghatározó marad mind gazdasági, mind kulturális, valamint politikai téren -

mind az általános történelmet, mind a zsidóság történelmét tekintve. Chatam Szofer 

időszakában ugyan Pozsony virágzása tovább folytatódik, azonban éppen ebben a 

periódusban kezdenek formálódni újabb központok: Óbuda és Pest, majd a későbbiekben 

Budapest. Mindennek a fontossága csupán 1840 után a letelepedés korlátozásának 

megszűnésével bontakozik ki teljes nagyságában. Pozsony körül az oberlandi régió tovább 

veszít országos jelentőségéből (a zsidóság 21%-a él itt). Kis-Burgenlandban a hanyatlási 

folyamat tovább folytatódik, sőt ennek jelei megmutatkoznak a dunántúli régióban is. E 

területekről elvándorlók felszívó körzete a déli régió. A kívülről történő bevándorlás 

170 H. Flesch, 'An Eighteenth Centurry Narrative of Attempted Conversion of a Jewish Girl in the Time of Maria 
Theresa' The Jewish Quarterly Review vol. XV(1924-25) 389-407. (angolul közölve az eredetileg héber forrás). 
171 Ezt valamennyi összeírás foglalkozási kategóriája igazolja. Emellett a Bécs felé való elmozdulásnak a hiteles 
forrása, az átkeresztelkedő listája, akik jóval korábban Bécsbe érkeztek és itt áttértek. 1750-1800-ig csak az 
átkeresztelkedök között 25 Kis-Burgenlandból származottat találunk. Számuk még tovább növekszik, mivel a 
korszakban számos szolganö törvénytelen gyermekének megkeresztelésére is sor kerül, noha anyjuk általában 
nem tér át. Ebből kiderül, hogy Bécsben vállaltak munkát. Anna L. Staudacher, Jüdische Konvertiten in Wien 
1816-1868 (Fankfurt am Main, Berlin, Bem, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2004). 

78 



haszonélvezője a keleti régió, hiszen az ország zsidó lakosainak 33%-a itt él. A középső 

régióban az emelkedés világossá válik, de igazi tömeges mértékű és ugrásszerű fejlődésre 

1840 után kerül sor. 

Az általános letelepülési kép a következő kérdéseket hagyta nyitva: - A magyarországi 

zsidóság milyen településtípusokat részesített előnyben? Mennyiben egyezik ez meg, illetve 

tér el egykori lakóhelyeiktől? - A betelepülés irányított volt-e, avagy spontán módon zajlott? -

Történt-e változás a korszak folyamán a letelepedési politikában? 

II. 4.2. Településtípusok 

Az általánosságban elfogadott nézet a modernkori zsidóságot a városi népességgel 

azonosítja. Felvetődik a kérdés, vajon ez a megállapítás helytálló-e a vizsgált korszakban, 

azaz az iparosodás előtti Magyarországon is? A korszakon belül látható-e változás a 

különböző településtípusokon való megtelepedésben? Mennyiben kapcsolható ez a 

bevándorló népesség származási helyéhez? Valamint mennyiben mutat a letelepülés jellege 

hasonlóságot az általános népességgel? 

Az országba érkező zsidóság három jogilag meghatározott településformát választhatott 
1 77 

lakóhelyül: szabad királyi város, mezőváros, illetve falu. 

4.2. a. Szabad királyi városok, mezővárosok, falvak 

A szabad királyi városok nevükből adódóan olyan települések, amelyek földesuraktól 

szabadok, csupán az uralkodónak tartoznak felelősséggel, illetve neki adóznak egy összegben, 

és ő bíráskodhat felettük. Privilégiumaikat hasonlóképpen ő biztosítja, ezért fordultak az 

uralkodóhoz a középkor végén jogaik kiterjesztéséért a zsidósággal szemben, és törekvéseik 

eredményeként elnyerték a „de non tolerandis Judaeorum" jogát. A modernkor kezdetén a 

városok a berendezkedő Habsburg hatalomtól ismételten kérvényezik a kiváltságaik 

megerősítését, ami a középkori szokásjog továbbélését tükrözi. Az uralkodók a középkorban 

az adománylevelekkel a városi élet fellendítését próbálták elérni. Azonban országos szinten a 

városi fejlődés gyenge maradt, a polgárság döntő többsége idegen (német) eredetű volt. A 

modernkorra ez a helyzet nem sokat változott. Az országban továbbra is a gyenge városi 

fejlettség uralkodott. A szabad királyi városok száma a korszak folyamán emelkedett (1787-

ben 52, 1835-ben 67), azonban lakosainak a súlya az össznépességen belül nem válik 

meghatározóvá. 

172 A településtípusok meghatározása 1840-ig marad érvényben Magyarországon. A negyedik kategória a puszta 
értelmezése a forrásainkban kérdéses, ezért vizsgáljuk csak a három fo kategóriát. 
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A második településtípus a mezőváros (oppidum), amely felett egy vagy több földesúr 

rendelkezett. Noha a lakosaiknak vannak privilégiumai: egy összegben adózhattak, szabad 

bíróválasztás, vásártartás joga, mindezt a földesúrral kötött megállapodás keretei rögzítik. 

Külső jegyeikben is különböztek a szabad királyi városoktól, hiszen kezdetben a 

mezővárosokat nem övezte kőfal. (Később ez nem meghatározó jellemző). A mezővárosok 

száma sem maradt állandó: 1787-ig nem ismerjük a pontos számukat, ekkor 448, míg 1835-

ben 778 városias település létezett az országban. 

Végül pedig az utolsó településtípus: a falvak. Felettük minden esetben egy vagy több 

földesúr rendelkezett. Számuk 1787-1835-ig 9929-ről 11758-ranőtt. 

A zsidóság esetében a jogi lehetőség a letelepedésre minden esetben külső tényezőtől 

függött. A szabad királyi városok már a bevándorlás kezdetétől féltékenyen őrködtek a 

középkor végén elnyert kiváltságaikhoz. Noha a középkor végén csupán a nyugati országrész 

szabad királyi városai (Pozsony, Sopron, Nagyszombat) azok, amelyek elnyerték a távoltartási 

jogot, azonban a 18. század folyamán valamennyi szabad királyi város igyekezett ezt országos 

érvényű rendeletként feltüntetni. Mária Terézia uralkodásának időszaka ehhez nagyfokú 

segítséget jelentett. Amíg azonban a városok többségében a betelepedés eltiltására történik 

törekvés, Buda esetében már egy jelentős számú közösség kiűzésének terve körvonalazódik. 

Noha az első lépések ez irányban III. Károly időszakában történtek, végül Mária Terézia az, 

aki teljesíti a városi polgárok kérését 1746-ben.173 Mindez mutatja a városi zsidóság 

gyengeségét, hiszen Prágában ugyanebben az időben a kezdeti siker után kudarcba fulladt a 

prágai zsidóság elűzése.174 Másfelől azonban ez az eset tükrözi a zsidóság és az uralkodó 

viszonyában beálló változást a középkorhoz viszonyítva, hiszen amíg akkor a zsidóság csupán 

az uralkodónak volt alávetve, most nem tekinti feladatának a zsidóság védelmezését. A 

szabad királyi városok csupán II. József időszakában nyílnak meg ideiglenesen a zsidóság 

előtt.175 Az uralkodó hirtelen halála miatt a rendelkezések hatása igen csekély maradt, amit I. 

Lipót rendelkezése tovább szűkített, hiszen az általa kiadott 1790. évi törvényt (39. cikkely), 

amely a zsidóságnak a városokban való megtelepedéséről rendelkezik, a városi polgárság úgy 

értelmezi, hogy csak az 1790-ig beköltözőiteknek vannak jogai.176 Azonban a korszakban 

lassú beszivárgás vette kezdetét a városokba: kezdetben a vásárokra mehettek be, majd nappal 

173 MZsO XVII. 299. 
174 Encyclopedia Judaica, 'Bohémia' címszó (Cd-rom). 
175 1783 Systematica gentis Judaicae regulatio, közölte: Büchler Sándor, 'József császárnak a zsidókra vonatkozó 
rendszabálya' Magyar Zsidó Szemle (Budapest, 1896) 367-374. 
176 II. Lipót 1790. évi dekrétuma §39. in: Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár 1740-1835. ed. Csiky 
Kálmán (Budapest, 1901) 186-187. 
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is a városban tartózkodhattak, különböző üzleteket béreltek, végül pedig megtelepedtek. 

Érdekes példája ennek Spitz Mátyás esete, aki az egyik Hajdú városban próbált megtelepedni. 

1800-tól kezdődően ismerhetőek az ügy részletei: Spitz Mátyás gazdasági kapcsolatokat 

épített ki Doroggal. Az évek során használni kezdte a város legelőit (ami csak a polgárok 

számára engedélyezett), a városban huzamosabb ideig élt. Kezdetben a polgárok békésebb 

eszközökkel próbálták eltávozásra bírni, azonban ennek sikertelenségéről hamar 

meggyőződtek. Ekkor jogi úton próbálták az elűzést kieszközölni, azonban a korszakban a 

peres ügyek lefutási ideje nem vezethetett gyors eredményre. Ezért időközben 

fenyegetésekkel, valamint tettlegességgel, börtönbe vetéssel próbálkoztak. Spitz Mátyás sem 

maradt tétlen, egyfelől hivatkozott a földesúri védelemre (noha ennek érvénye a város 

irányába nem terjedhetett ki), másfelől ő maga sem riad vissza, ha verekedésre kerül a sor: így 

megpofozta a börtönőrt, és továbbra is a városban maradt. A viszálykodás egészen 1815-ig 

folytatódott, amikor is a kereskedő egyszerűen lemondott minden (gazdasági) követeléséről a 

várossal szemben, cserében pedig a városban maradhatott.177 E történet jól példázza a 

betelepülők küzdelmeit, amelyben többnyire a gazdasági motívum szolgál meghatározó 

faktorként. Másfelől éppen az említett 1848-as összeírás szabad királyi városaira vonatkozó 

részei a születési idő és hely vonatkozása szerint rávilágítanak arra a tényre, hogy már igen 

korán, azaz jóval 1840 előtt beszivárognak a lakosok a városokba.178 A zsidóság számára a 

városi letelepedés szabadsága 1840 után válik egyértelműen lehetségessé. 

A városokkal szemben a mezővárosokban illetve a falvakban való letelepedés egyértelműen 

a földesurak személyétől függött. Később ezt a lélekszám emelkedése miatt a térbeli lehetőség 

is korlátozta (a gazdasági okok mellett). 

Mindezek ismeretében keressük a választ, hogyan oszlott meg a népesség az egyes 

településtípusok között? 

4.1 .a. táblázat: Az általános népesség számbeli és aránybeli megoszlása az egyes településtípusok között a 

korszak folyamán 

szkv mv falu összes szkv mv falu összes 

1720 143800 2582598 5.6% 100% 

1787 418135 1003710 7596148 9017993 4.6% 11.1% 84.2% 100% 

1835 698328 2190993 8010717 10900038 6.4% 20.1% 73.5% 100% 

177 Hajdúdorogi Főesperesi Levéltár 23/15. szám alatti iratok. 
178 1848. évi összeírás MOL, H 15.; Büchler, 1901.; Anat Peri,1998. 318-350.; Howard Lupovitch, 'Beyond the 
Walls: The Beginnings of Pest Jewry' Austrian History Yearbook (2005) 40-65. 
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4.1 .b. táblázat: A zsidó népesség számbeli és aránybeli megoszlása az egyes településtípusok között a korszak 

folyamán 

szkv mv falu összes szkv mv falu összes 

1735 507 6508 4989 12004 4.2% 54% 42% 100% 

1787 2974 28230 47063 78267 3.8% 36% 60% 100% 

1835 15140 83184 109017 207341 7.3% 40% 53% 100% 

A 4.1. táblázatok adatai 1735-1835 között követi nyomon a magyarországi általános és 

zsidó népesség településtípusok közötti megoszlását. 1735-ből az összlakosság falusi és 

mezővárosi arányairól nincsenek pontos adataink az országos felmérés hiányossága miatt, 

szemben a szabad királyi városok lakosságával (1720-ból). A statisztikai adatok szerint 

valamennyi korszakban meghatározó a falusi lakosság aránya mindkét vizsgálati csoport 

körében. Azonban a falvakban az általános népesség mutatói magasabbak, mint a zsidóságé: 

1787-ben 84%-a az általános lakosoknak, 60%-a zsidó lakosoknak; 1835-ben pedig: 73.5% 

illetve 53%. Jól láthatóan mindkét népesség körében változás figyelhető meg, csökken a falusi 

lakosok aránya az országos viszonylatban, a gyakorlatban ez a zsidóság esetében korábban 

következik be. A mezővárosi lakosság körében egyértelmű különbséget láthatunk, hiszen az 

általános népesség esetében csupán 11.2% él mezővárosokban, míg a zsidóság 36%-a; míg 

1835-ben ez az arány 20% illetve 40%. A szabad királyi városok esetében változás képe 

bontakozik ki: 1720 körül az általános lakosok 5.6%-a él városokban, míg a zsidóságnál ez az 

arány 1735-ben csupán 4.2%, 1787-re mindkét csoporton belül visszaesés figyelhető meg: 

4.6% az általános népesség, míg 3.8% a zsidóság esetében, 1835-ben pedig már a zsidóság 

országos aránya valamivel magasabb 7.3% szemben az általános népesség 6.3%-ával. A 

számarányok mögötti irányvonal értékelésével világossá válik számunkra, hogy egyfelől a 

városi lakosság aránya mindkét csoportban igen vékony és gyenge rétegnek számított, noha a 

korszakban bekövetkező változások mutatják a változás csíráit. A városias települések 

esetében feltűnően magas az eltérés. Éppen ezért noha a korszak folyamán a zsidóság jelzője 

csupán „falusi" lehet, az általános népességhez viszonyítva a változás ideje a városok felé 

való elmozdulásban korábban történik, emellett a városias településeken való jelenlétük 

általános lakossághoz viszonyított magasabb aránya az, ami egyfajta városi jelzővel ruházza 

fel őket a környezetükkel szemben. Ezt igazolják a 4.1.b. táblázat lélekszám adatai is, 

amelyek szerint az országos népességen belüli lélekszámuk arányának összevetése, az egyes 

településtípusokon való jelenlétük arányával azt mutatja, hogy a városi és mezővárosi 

települések esetében általában felülreprezentált lesz (1787-ben 0.7%-os az arányuk az 

összlakosságon belül, míg a városokban: 0.7%; mezővárosokban: 2.8%; 1835-ben: városban 
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2.2%, mezővárosokban: 3.8%). Ugyanakkor a falvakban az alulreprezentáltság válik 

meghatározóvá (1787-ben 0.6%; 1835-ben 1.4%). 
4.2.a. táblázat: Az általános lakosság megoszlása településnagyságok szerint 

lélekszám 1720 0 17870 18350 1720 0 17870 18350 

szkv 

10000+ 12324 233344 516675 0.5% 2.6% 4.7% 

5-10000 41420 119266 90196 1.6% 1.3% 0.8% 

2-5000 41281 57210 65904 1.6% 0.6% 0.6% 

2000 alatt 48775 8315 25553 1.9% 0.1% 0.2% 

mv 

10000+ 62390 470585 0.7% 4.3% 

5-10000 239331 504805 2.7% 4.6% 

2-5000 402078 708859 4.5% 6.5% 

2000 alatt 299911 506744 3.3% 4,. % 

falvak 7596148 8010717 84.2% 73.5% 

összes 2582598 9017993 10900038 100% 100% 100% 

4.2.b. táblázat: A zsidó lakosság megoszlása településnagyságok szerint 

lélekszám 1735zs 1787zs 1835zs 1735zs 1787zs 1835zs 

szkv 

10000+ 157 719 11844 31% 0.9% 5.7% 

5-10000 21 1240 2130 4.1% 1.6% 1% 

2-5000 62 1011 1130 12.2% 1.3% 0.5% 

2000 alatt 267 4 36 52.7% 0% 0% 

507 

mv 

10000+ 240 11472 0.3% 5.5% 

5-10000 4806 18735 6.1% 9% 

2-5000 13136 35561 16.8% 17.2% 

2000 alatt 8638 17416 11% 8.4% 

falvak 47063 109017 60.1% 52.6% 

1410 1.8% 0% 

összes 12004 78267 207341 100% 100% 100% 

Szabad királyi városok 

A városi és városias településtípusok lélekszám szerinti vizsgálata a szabad királyi városok 

esetében hasonló folyamatszerűséget mutat. Az általános lakosság körében azok a szabad 

királyi városok számítottak kedvezőbbnek, amelyeknek lakosainak a száma magasabb, noha 

1720-ban még főként a 2-5000 illetve az 5-10000 közötti lélekszámú városok népessége a 
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döntő, 1787-ben egyértelműen elmozdulás történik az 5000 főt meghaladó települések 

irányába. 1835-ben pedig már a lakosok többsége itt összpontosul. Ez az irányvonal még a 

gyenge városi zsidóság esetében is helytálló, noha a fejlődés üteme lassúbb lesz. 1735-ben 

szinte egyforma arányban találhatóak a lakosok a 10000 főt meghaladó és az alacsony 

lélekszámú 2000 fő alatti településeken, azonban 1787-re a közepes nagyságú településeken a 

2-5000 főt és 5-10000 főt meghaladókban összpontosul a lakosok többsége, míg 1835-ben 

már a 10000 főt meghaladó városokban. E lassabb fejlődési vonal egyértelműen a jogi 

korlátozásokkal magyarázható. Másfelől azonban felveti a kérdést, hogy a zsidóság mozdul- e 

nagyobb városok felé, avagy azoknak a városokban, amelyekben 1787-től élhetnek, 

következik-e be nagymértékű fejlődés? Magyarország egészét vizsgálva nem adható egységes 

válasz erre a kérdésre, mivel maguknak a városoknak a fejlődését több tényező befolyásolta, 

ugyanígy a zsidóság megtelepedése is gyakran korlátokba ütközött. 

1735-ig két fő körzetben összpontosult a szabad királyi városok zsidósága: az oberlandi és a 

középső területeken.179 Ez utóbbiban a zsidóság a legnagyobb gazdasági és kulturális 

centrumban koncentrálódott, Budán. Ennek egyértelmű oka a török uralom alatti időszak 

utóhatása. A körzet további városai (Esztergom, Székesfehérvár) elnyerik a jogot a be nem 

fogadásra. Az oberlandi területeken, amelynek főbb városai fenntartották privilégiumaikat, 

nem engedélyezték a zsidóság tartós megtelepedését, egyértelműen a körzetben a 

legalacsonyabb lélekszámú városokban (Trencsén, Szentgyörgy) találunk csupán 

megtelepedőket. 

1787-re a szabad királyi városokban élők esetében már az oberlandi és déli régió városaiban 

élő szabad királyi városok lakosainak a száma az, amely országos viszonylatban meghatározó. 

A harcok lezárultával a betelepedés a déli régióban is kezdetét vette. Itt a megtelepedés 

kezdetben elsősorban szabad királyi városokban történt: ezért a lakott városok száma jóval 

magasabb, mint más körzetekben (11; például Temesvár, Újvidék, Szabadka). E tény a 

kamarai engedélyező állásfoglaláshoz és a foglalkozási szerkezethez kapcsolható. E 

területekről kedvező vízi közlekedés miatt a gazdasági lehetőség hangsúlyos szempont. 

Oberland esetében országos viszonylatban ugyan továbbra is meghatározó a városok 

lakosságának az aránya (Trencsén, Nagyszombat), azonban a betelepülők továbbra sem a 

gazdasági szempontokat figyelembe véve, hanem jogi lehetőségek alapján telepedhettek le. 

1835-re fordulat következik be a szabad királyi városok zsidó lakosainak megoszlásában. A 

központi régióban élők száma az, ami meghatározó, ami egyértelműen kapcsolható Pest, Buda 

179 A zsidó lakosság egyes településtípusokon való megoszlását körzetekbeli lebontásban a Demográfiatörténet 
2. függeékében közöljük. 
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gazdasági, kulturális és politikai előretöréséhez. Ugyanakkor ebben a régióban szó sincs arról, 

hogy a terület más városainak fejlődése is vonzerőt jelentene a betelepülőknek, hiszen 

mindössze két városi településen találunk lakosokat. Jól láthatóan csupán a központ felé 

áramlottak, valamint a már korábban is belakott települések azok, amelyeken további 

lakosokat találunk. Mindez előrevetíti a további fejlődés képét is egyben. (Ebben a régióban a 

letelepedést a bányavidékek is nehezítik, amelyek még mindig tiltott letelepedési területnek 

számítottak.) A déli régióban továbbra is a szabad királyi városokban összpontosult a lakosság 

(Temesvár, Újvidék, Szabadka), azonban később láthatunk elmozdulást más településtípusok 

felé. Ebben a régióban a zsidóság esteében annak ellenére, hogy a kezdetektől letelepedést 

nyert a településeken, mégsem láthatunk további nagymértékű beáramlást azokra. Amit 

országos viszonylatban hanyatló tendenciájuk is mutat. A további régiókban lassú emelkedés 

látható, azonban nem tapasztalható egyenes korreláció a tény között, hogy a zsidóság 

lélekszáma ott emelkedik, ahol az általános lakosságé is, illetve a település gazdasági 

súlyának erősödése felveti azt a kérdést, hogy vajon ez vonzotta a betelepülőket, avagy éppen 

fordítva a betelepülők gazdasági tevékenysége miatt kezd fejlődésnek indulni az adott 

település? 

Összegezve a szabad királyi városok esetében a fejlődés és a gazdasági növekedés ugyan 

vonzó lehetett a zsidóság számára, azonban letelepülésük a korlátozások miatt esetleges 

maradt. A városokban élő zsidó lakosok koncentrálódását és alakulását a korszak folyamán 

nem tekinthetjük spontán letelepedési folyamat eredményének. 1840 utáni változások hatása 

azonban csak a vizsgált korszakunkon túlnyúlóan bontakozik ki, noha alapelemeit az 1848. 

évi összeírás hiányos adatai is előrevetítették. 

Mezővárosok 

Szemben a szabad királyi városokkal a mezővárosok esetében a zsidóság befogadása, 

köszönhetően a pártfogó földesuraknak már a korszak kezdetétől egyszerűbbnek tűnik. A 

magyarországi mezővárosok száma a korszak folyamán folyamatosan emelkedett. A támogató 

politika mellett azonban azt a figyelemre méltó megállapítást tehetjük, hogy, amíg 1787-ben a 

városok 50%-ban, addig a mezővárosok 47%-ban élnek zsidó lakosok; míg 1835-ben ez az 

arány a városok 58%-ában és az oppidumok 60%-ban. Az emelkedés mutatja, hogy a 

mezővárosi rangú település vonzotta a letelepülőket, azonban nem minden esetben, amelyre a 

lélekszám nagyság szerinti és régióbeli elemzése mellett a földesúri politika és a település 

gazdasági mutatói adnak választ. 



A mezővárosi általános népesség kezdetben (1787) a kisebb lélekszámú 2000 főt meg nem 

haladó, valamint a közepes 2-5000 fős településeken összpontosult, 1835-re viszonylag 

valamennyi kategóriában egyforma hangsúllyal vannak jelen, némileg a közepes nagyságú 2-

5000 főt számláló településeken élők aránya magasabb. A zsidóság esetében valamennyire 

eltérő képet kapunk. 1787-ben hasonlóan az általános népességhez a 2-5000 fős illetve a 2000 

fő alatti nagyságú települések a meghatározóak. 1835-re továbbra is a 2-5000 fő nagyságú 

településeken él a mezővárosi népesség nagy hányada (41.6%), azonban a nagyobb 

lélekszámú településeken letelepültek aránya is megemelkedik (14.4%). Ennek oka két 

régióbeli települési modell átalakulásával magyarázható: egyfelől a középső régióban a 

zsidóság aránya a 10000 főt meghaladó oppidumokon jelentősen megemelkedik, illetve a déli 

régióban a szabad királyi városok irányából elmozdulás történik a nagyobb lélekszámú 

mezővárosok felé. 

A mezővárosi zsidó népesség régiónkénti lebontása is jelentős változásokat mutat a korszak 

folyamán: 1735-ben a bevándorlási irány forrásának, a pártfogó földesúri politikának, illetve 

az ország kulturális súlypontjának következményeként a mezővárosi lakosok száma az 

oberlandi (47%-a a zsidó lakosoknak) és a kis-burgenlandi (34.5%) térségben 

koncentrálódott. Mivel a betelepülők nagyobb közösségekben egy-egy földesúr védelme alatt 

telepedtek le - általában mezővárosokban (Kismarton, Nagymarton). Ezzel szemben a 

középső régióban, amely eddig nem számít a fő bevándorlási körzetnek, az itt élő földesurak 

nem ösztönzik ezt a koncentrációt. Keleten pedig egyértelműen a falvak felé történik a kezdeti 

megtelepedés, az egyetlen földesúri törekvés mezővárosi szervezett letelepítésre (Károlyi 

család - Nagykárolyban) egyelőre nem eredményezi a kívánt hatást. 

1787-ben az országos átlagot vizsgálva a mezővárosi zsidó lakosok megoszlása 

kiegyenlítettebbé válik: így az oberlandi és kis-burgenlandi mezővárosi lakosság súlya 

csökken, míg a középső és keleti területeké pedig nő (21.9% illetve 19.5%). Fontos 

hangsúlyozni, hogy ezt nem tekinthetjük egy egyenes vonalú településpolitika fordított 

irányvonalú megvalósulásának a régión belül: hiszen, amíg az ország nyugati részén lévő 

régiókban a betelepülés első fázisának hatása 1735-ig döntően befolyásoló tényezőként 

tartható számon, addig 1760-tól a bevándorlás iránya és forrása megváltozik. Nem jelenthető 

ki, hogy a letelepült zsidóság a keleti régióban a falvakból behúzódik a mezővárosokba, ami 

már csak összességében a lélekszámot tekintve sem helytálló. Sokkal inkább a bevándorlás 

felerősödésével egy időben a letelepülés helye sokszínűbbé válik. Annak az óvatosan felvetett 

kérdésnek, hogy talán a bevándorlók volt lakóhelyének a típusa aktív szerepet játszott a 

magyarországi lakóhely kiválasztásában az adatok egyértelműen ellentmondanak. Hiszen 

86 



Galíciában 1781 körül a zsidóság mintegy 75%-a mezővárosokban él, míg a letelepültek 

főként falvakban találhatóak a keleti régióban. A mezővárosok felé való elmozdulás indítéka 

lehetett, hogy a földesúri telepítéspolitika hiánya egyben nem is korlátozta és nem szűkítette 

le a betelepedést, ugyanakkor a megemelkedő lélekszám a falusi letelepülés korlátait is 

meghatározta. 

1835-ig ez a folyamat tovább erősödik. Amíg az ország nyugati övezetének régióiban 

országos viszonylatban a mezővárosi lakosok aránya csökken, addig a középső régióban kis 

mértékben, míg keleten valamivel nagyobb mértékben emelkedés tapasztalható. Jelentős 

emelkedés a mezővárosi lakosok körében a déli régióban tapasztalható, amelyet egyértelműen 

a településpolitika fent már említett átalakulásával lehet magyarázni: a szabad városok felől a 

mezővárosokba való letelepedés. Azonban itt sem tekinthető elhanyagolható faktornak a 

bevándorlás hangsúlyossága ebben az időszakban. Példaként említhetjük a Békés megyébe 

történő bevándorlást a periódusban: A mezővárosi bevándorlók családok (221) közül 

mindössze 32 érkezik mezővárosból, 124 falvakból és 41 városból (24 esetben nincs adat).180 

Mindez példázata annak, hogy a bevándorlók háttere nem egyértelműen befolyásolja a 

letelepülőket a településhely kiválasztásában. 

Mindezek függvényében a mezővárosi letelepülés lehetősége több tényező együttes 

eredménye, amelyeknek a súlya korszakonként és régiónként változik. A korszak kezdetén a 

mezővárosi letelepülésre egyértelmű támogatást nyernek a nyugati főuraktól, míg keleten ez 

egyetlen kísérlet hatása csupán évtizedek múlva valósul meg. Később a mezővárosok 

gazdasági súlya mellett a letelepülés az egyes mezővárosokban spontán folyamatszerűséget 

mutat. 

Falvak 

A korszak folyamán az ország általános és zsidó lakosságának a döntő többsége falvakban 

élt. Az ország falvainak a száma növekedett, és a zsidóság megtelepedése és szórtsága 

hasonlóképpen emelkedett a falvakban (1787-ben a falvak 28.7%-ában; 1835-ben 39%-ában), 

azonban jelentős különbségeket is tapasztalunk az egyes régiók között. 

A korszak folyamán 1735-től 1787-ig valamennyi régióban nő a zsidó lakosokkal 

rendelkező falvak száma, miként a falusi zsidóság lélekszáma is emelkedik. Azonban, ha 

koncentráltságot, avagy a szórtságot vesszük tekintetbe, ez a kép korántsem lesz ennyire 

180 A Békés megyei zsidóság történetének levéltári forrásai szerk. K. Cseh Edit (Gyula, 2002) 4-13. 
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egyértelmű. A falusi zsidóság lélekszáma 1787 után csökkenni kezd. Ebben szerepet játszott 

a városokban való megtelepedés új lehetősége. 

Régiónkénti lebontásban 1735-ben két fő körzetben meghatározó a falusi zsidóság aránya: 

oberlandi (31%) és a keleti (33%). Oberland esetében ez annak a ténynek tulajdonítható, hogy 

ebben a korszakban az ország zsidó lakosainak 41%-a él itt, ezért magasabb a falusi zsidóság 

aránya. Azonban összlakosainak 60%-a mezővárosokban található. Ezzel ellentétben, a keleti 

régióban letelepedők egyelőre egyértelműen a falusi lakóhelyeket részesítik előnyben. 

Mindennek az okát sejthetjük a földesúri irányított településpolitika hiányában. A középső 

régióban hasonlóképpen a falusi zsidóság nagy száma ebben az időszakban a meghatározó. 

Ebben az periódusban a középső régióban élő családok közül 202 nem tudta függetleníteni 

magát egykori külföldi földesurától, és amely alapján kiderül, hogy 140 család érkezett 

Moráviából, 14 Bohémiából és 18 Lengyelország felől. Ennek alapján hasonlóképpen a keleti 

régióban letelepedő zsidósághoz, nem láthatunk összefüggést az egykori lakóhely és a 

letelepülés típusa között. 

1735-1787-ig a falusi zsidóság országos viszonylatban tovább erősödött a zsidóságon belüli 

arányát tekintve. Tovább növekedett a keleti régióban élők súlya, aminek forrásául a 

bevándorlás erősödése is magyarázatot ad. Hasonlóképpen magas fejlődési ütem határozható 

meg a középső régiókban élők esetében (1135%), még ha arányuk országos viszonylatban 

17%-ra tehető csupán. 

1787-1835-ig között alapvető változások csírái kezdődnek, amit a falusi zsidóság országos 

arányának visszaesése is mutat. A korszakban a korlátozások szigorúságának enyhülésével, a 

földesúri szerep telepítés politikai szempontból való jelentéktelenné válása egy spontánabb 

letelepülési modell kialakulása felé mutat elméletileg. A régiók között a keleti területeken 

összpontosul a falusi zsidóság meghatározó hányada (44.5%). Noha az oberlandi és a középső 

régióbeli falusi lakosok aránya sem elhanyagolható, hiszen a középső régióban az ország 

zsidó falusi lakosságának mintegy 15%-a, míg az oberlandiban mintegy 20%-a élt. 

Szembetűnő a változás ugyanakkor a kis-burgenlandi régióban, hiszen 1787-ben az ország 

falusi lakosainak egyötöde élt itt falvakban, míg 1835-ben csupán 5%-a. Mindez rávilágít e 

kis-burgenlandi régió országos súlyának visszaszorulására. 

77.4.5. Magyarországi lakóhelytípus-egykori lakóhely típusával való egybevetése 

A településtípusok vizsgálata kapcsán felmerül az a kérdés, mennyiben különleges a 

magyarországi letelepedés? Illetve az a részben már vizsgált terület is figyelmet érdemel, 

mennyiben mutat hasonlóságot illetve eltérést a letelepülők új helye egykori lakóhelyeikkel? 
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Európában szinte általános képként ábrázolható, hogy a zsidóság demográfiai fejlődése a 

jogi helyzetükhöz kapcsolódott. A különböző rendelkezések, amelyek általában az egyes 

területeken határozták meg a zsidóság lélekszámát, magukban hordozták a letelepülés 

helyszínének a behatárolását is. így Poroszországban azok a rendelkezések, amelyek szerint a 

szülő csupán az első gyermeknek adhatja át a védelmi levelet, meghatározta ezáltal a családok 

számát (noha nem a nagyságát); Bavariában a Matrikel intézménye, amely a védelmi levelet 

helyettesítette. A Habsburg birodalomban az úgynevezett német területek (Alsó- és Felső 

Ausztria, Vorarlberg, Tirol, Stájerország, Karintia, Carniola) tiltott letelepedési területének 

számított a zsidóságnak, míg Bécsben is csupán korlátozott számban vált ez lehetségessé. 

Moráviában a zsidóság néhány városban telepedhetett le, számukat pedig az 1726-os Családi 

törvény intézkedései korlátozták. Galíciában II. József törekedett átfogó intézkedésekre, így 
t fi 1 

1790-tól a falvakban nem telepedhetett le a zsidóság. 

Magyarországon mindez az európai modellt figyelembe véve egyfelől azonos, másfelől 

pedig teljesen eltérő irányvonalat mutat. Már a korszak kezdetén a Habsburg uralkodóháznak 

szembe kellett néznie azzal a ténnyel, hogy a zsidóság bevándorlását területi, hatalmi 

behatároltság, és a földesúri érdekek függvénye miatt nem tudja megakadályozni. Éppen ezért 

csak olyan területeken tudtak hathatós fellépéshez folyamodni, amelyeknek a lezárása a 

zsidóság elől a középkorban gyökerezett: bányavárosok, illetve a szabad királyi városok 

esetében. Az európai modell bizonyos formái visszaköszönnek a magyar valóságban, hiszen 

meghatározott területeket lezárnak a zsidóság beköltözése elől. Másfelől azonban a gyakorlat 

minden esetben rácáfol az elméleti tézisekre, hiszen bizonyos szabad királyi városokban élnek 

zsidó lakosok, és még a legelhivatottabb jogvédelmező nyugati városok sem sokáig képesek 

tartani álláspontjaikat és mindenkit kitiltani a városból. A bányavárosok esetében ez még 

egyszerűbbnek tűnt, hiszen a földesurak minden esetben segítő kezet nyújtanak 

pártfogoltjaiknak a törvények kijátszására, és egy-egy lakos eltávolítása több év pereskedése 

után lehetséges csupán.182 A korszak folyamán visszatérő tiltások is ezt igazolják.183 

A Habsburg ház egyetlen szabad királyi városban tudott fellépni: Budán, ahonnan 1746-ben 

kiűzték a lakosokat. Azonban ennek eredményességét cáfolja az a tény, hogy az 1780-as 

években a zsidó lakosok újra megtelepedhetnek a városban, másfelől pedig új központok 

formálódnak a térségben. Ugyanígy sikertelennek kell azonban tekintenünk II. József 

181 Michael K. Silber, 'The Jews in the Hapsburg Empire' in: Atlas of Modern Jewish History. Evyatar Friesel 
ed. (New York, Oxford, 1990) 34. 
1 8 2 M Z S O X I I . 122 . 
183 MZsO VIII. 103. (1700); III. 245. (1724); III. 298. (1727); XIII. 161. (1748); XIV. 37. (1752); XIV. 51. 
(1753); XIV. 96. (1755) . 
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rendelkezését, amelyben a zsidóságnak az országban valamennyi területen való 

megtelepedését engedélyezi (a bányavárosok kivételével). Noha ebben az esetben éppen 

ellenkező előjelű kísérlet történik a zsidóság lakóhelyének meghatározására. Azonban a 

városokba való beszivárgás ellenére ez a rendelet nem teljesedhetett ki a vizsgált 

korszakunkban. Mindezek tükrében megállapítható, hogy az európai modellekkel ellentétben 

a különböző uralkodói rendeletek (akár korlátozó, akár támogató jellegűek) a magyar 

gyakorlati életben feloldódnak és helyükben a helyi földesúri intézmények szabályai és 

rendeletei válnak döntővé a letelepülés területén. 

Ennek fényében tanulságos lehet összevetni a korlátozásokkal terhes európai államok 

zsidóságának letelepülési mutatóit illetve a magyarországiét: 

4.3. táblázat: A falusi zsidóság aránya az európai államokban'84 

év falusi zsidóság 

Lengyelország és Litvánia 1765 30-33% 

Lengyelország 27% 

Litvánia 38-50% 

Poroszország 1817 17% 

Morávia 1830 5-10% 

Bohémia 1849 35% 

Nyugat-Galícia 1835 30% 

Kelet-Galícia 1835 20% 

Magyarország 1835 52% 

Ha az európai államokban és Magyarországon összevetjük a falusi zsidóság arányát, a 

magyarországi egyediség szembetűnővé válik. A korszakban Magyarországon meghatározó a 

falusi zsidóság súlya a népességen belül. A különbség az egyes területek között a korábban 

már említett korlátozási rendeletekből eredt, és amelyek Magyarországon más letelepülési 

forma keretében érvényesültek. 

Másik kérdésünk, mennyiben mutat hasonlóságot, avagy eltérést a letelepülők 

településtípusa a korábbi lakóhelyükhöz viszonyítva? Ezért 1787 körül vethetjük össze 

magyarországi és a bevándorlási fő források lakóhelytípusait: 

184 Max Rosenfeld, 'Die jüdische Bevölkerung Galiziens von 1772-1867.' Zeitschrift für Demographie und 
Statistik der Juden X( 1914) 138-143.; Heinrich Silbergleit, Die Bevölkerungs- und Berufsverhältnisse der Juden 
in Deutschen Reich. (Berlin, 1930); Michael K. Silber, Roots of the Schism in Hungarian Jewry: Cultural and 
Social Change from the Reign of Joseph 11. until the Eve of the 1848 Revolution (Ph.D. Jerusalem, 1985). 181. 
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4.4. táblázat: Az európai zsidóság megoszlása az egyes településtípusok között 1787-ben'85 

Falvak Város/városias Lélekszám 

2000 alatt 2000 felett 

Bohémja 35% 45% 20% 43000 

Morávia 2% 83% 15% 28300 

Galfcia 25% 65% 10% 178100 

Magyarország 60.1% 11.04% 26.97% 78267 

A 4.4. táblázat adatai a közép-keleti, valamint a kelet-európai térségben az egyes 

településtípusok között megoszló zsidó népesség arányát adják meg. Miként korábban 

megállapítottuk, a falusi magyarországi zsidóság aránya egyértelműen döntő súllyal bír, és 

hasonló példát még csak szinte nem is találunk a térségben. Mindez világossá teszi a 

Habsburg politika következetlenségét is egyben az uralma alá eső területeken, illetve a 

magyarországi letelepedés sajátos jellegét. A városi és városias letelepülés esetében is jól 

látható különbség mutatkozik a térség államai között, hiszen amíg Moráviában, Galíciában és 

Bohémiában a kisebb lélekszámú településeken történik a megtelepedés, addig 

Magyarországon a 2000 főt meghaladókon. Ugyanakkor, amíg Bohémiában a 2000 főt 

meghaladó kategórián belül a lakosság az 5000 főt meghaladó városias településeken élt, 

addig Magyarországon a közepes nagyságú 2-5000 lélekszámot bírókon. Ennek okát a gyenge 

magyarországi városfejlődés következményének kell tekintenünk, hiszen a 10000 főt 

meghaladó településeken csupán az országban élők 33%-a élt 1787-ben. Galíciában a lakosok 

a mezővárosi településen keresték a boldogulásukat és igen vékony réteg lakott a falvakban. 

Éppen ezért a Magyarországra bevándoroltak esetében igen kis hányaduknál feltételezhető, 

hogy a falvakból való elűzés az, amely az elvándorlásra ösztönözte őket és ezért 

Magyarországon hasonló településtípusokon telepedtek le. Sokkal inkább hangsúlyozható az a 

tény, hogy a bevándorlók tömegei nem csupán új országhatárok közé érkeztek, hanem 

lakóhelyük típusát is változtatták. Mindennek egyenes következménye a társadalmi helyük 

megváltozása, azaz a városi(as) társadalomból a falusiba kerülnek. (1760 után a bevándorlás 

erősödésével a keleti régióban a falusi zsidóság aránya 33%, majd 1835-ben 40%-ra nő, 

Galíciában a táblázat adatai szerint 1787-ben csupán a lakosok egynegyede élt falun, később 

számuk még tovább apadt.) 

Moráviában a falusi lakosság szinte teljes hiánya mutatkozik meg. Ha a hagyományos 

bevándorlási területeken élők lakóhelytípusát vetjük vizsgálat alá: Oberlandban és Kis-

Burgenlandban, kezdetben hasonlóság mutatkozik a településtípusokban: 1735-ben ezeken a 

185 Michael K. Silber, 'The Jews in the Hapsburg Empire' in: Atlas of Modern Jewish History. Evyatar Friesel 
ed. (New York, Oxford, 1990) 35. 
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területeken is városias településeken élnek: Oberlandban a lakosok 68%-a, míg 

Burgenlandban 69%-a. Azonban csakúgy, mint Moráviában, úgy Magyarországon sem egy 

spontán letelepedési folyamat eredménye ez, hiszen a földesurak saját mezővárosaikban 

adnak főként letelepedési engedélyt ebben az időszakban. 1787-re a kép némileg módosul és 

egy spontánabb fejlődési vonalat mutat Magyarország esetében: Oberlandban a lakosok 48%-

a, míg Kis-Burgenlandban még mindig 63%-a él városi(as) településeken. Mindez 

alátámasztja, hogy ha lehetőség adódik más településtípust választani, nem ragaszkodnak 

mereven egykori lakóhelytípusaikhoz. 1835-ig ez a folyamat ismét a városias letelepedés 

erősödését mutatja: Oberlandban marad 48%, Kis-Burgenlandban 68%, azonban ez már nem 

az egykori lakóhelyek hatása miatt alakul így, hanem a magyarországi letelepülési struktúra 

változásának a következményeként. A lakóhelyek számát tekintve Magyarországon a kisebb 

2000 fő alatti települések mellett a közepes, 2-5000 fős városias települések is kedveltté 

váltak (Oberland: 22%, Kis-Burgenland 34%), ami hasonlóképpen nem mutat egyértelmű 

egyezést a származási hellyel. 

Mindezek alapján látható, hogy a magyarországi fejlődés különlegessége, amely sokkal 

inkább az adott lehetőségek megvalósítása felé mutat, mintsem egy korábbi értékrend, így 

akár egy városi vagy falusi társadalmi lét újbóli megalapozására egy új geográfiai 

környezetben - legalábbis kezdetben. 

77.4.4. A letelepült zsidóság koncentráltsága 

A zsidóság közösségi életének kiépítésének alapvető és elengedhetetlen pillére a zsidóság 

központosulása egy-egy helyen. A falusi és városi zsidóságnak a korábban ábrázolt 

megoszlása már önmagában kérdést vet fel a koncentráltságot illetően, hiszen a korszakon 

keresztül a falusi zsidóság magas aránya a meghatározó. 

A korszak folyamán a zsidóság által benépesített lakóhelyek száma folyamatosan 

növekedett, ami nem mutat általánosságban a központosulás felé. 
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4.5. táblázat: A lakóhelyek száma és a bennük élő népesség megoszlása korszakonként 

településszám 1720» 1735zs % 1787» 1787zs % 1835» 1835zs % 
szkv 45 11 24.4% 52 26 50% 67 39 58.2% 

mv 103 448 214 47.8% 778 467 60% 

falu 491 9929 2758 27.8% 11758 4392 37.4% 

összes 605 10429 2998 28.7% 12603 4898 38.9% 

lélekszám 1720» 1735zs % 1787» 1787zs % 1835» 1835zs % 
szkv 143800 507 24% 418135 2974 0.7% 698328 15140 2.2% 

mv 6508 1003710 28230 2.8% 2190993 83184 3.8% 

falu 4989 7596148 47063 0.6% 8010717 109017 1.4% 

Összes 2582598 12004 0.5% 9017993 78267 0.9% 10900038 207341 1.9% 

A 4.5. táblázat adatai szerint 1735-ben az ország 12004 zsidó lakosa mintegy 605 település 

között oszlott meg (átlagban 19 fő per település). Ebben az időben egyetlen településen élők 

száma sem érte el az 1000 főt. Az ország legnagyobb lélekszámú népességei Pozsonyváralján 

(775 fő), valamint Kismartonban (599 fő) éltek, amit a bevándorlás iránya és a földesúri 

politika magyaráz. Mintegy 52 településen a zsidó lakosság nem érte el a 100 főt, ami az 

ország lakosainak 53.7%-át adta. Az országban a legmagasabb fokú koncentráltság a kis-

burgenlandi régióban élők esetében látható, amit a viszonylag alacsony településszám (43) és 

a letelepedés koncentráltabb jellege igazol. E területeken feküdtek a Sheva Kehillot 

közösségei, amelyeknek tagjaiban a településtípustól függetlenül a lakosok lélekszáma 

minden esetben meghaladta a 100 főt. E településforma mellérendelt modellnek tekinthető, 

mivel a régióban egymáshoz meglehetősen közel több nagyobb közösség alakult ki és csupán 

néhány további kis lélekszámú. 

A letelepedés második típusa Oberlandban látható: az úgynevezett hierarchikus modell: egy 

kiemelkedő közösség mellett néhány közepes nagyságú valamint számtalan kis lélekszámú 

település jön létre. A körzet kiemelkedő közössége Pozsonyváralján koncentrálódott, ami több 

tényezővel magyarázható: a Pálffy család bizonyos keretekig támogatta a letelepedést, 

amelynek fő irányvonalába esett ez a terület, Pozsony gazdasági, kulturális és politikai súlya 

meghatározó a korszakban, emellett Bécshez való közelsége illetve azzal való gazdasági 

kapcsolata is előnyt jelentett. Mindezek mellett az országban ekkor a kulturális életben 

meghatározó szerepet betöltő Sheva Kehillot közösségei is mintegy 100-200 kilométeres 

körzeten belül találhatóak. Végül pedig történelmi gyökerei voltak a város és a zsidóság 

kapcsolatának, hiszen már a középkorban a városfalakon belül élt tekintélyes zsidó közösség, 

még ha a kapcsolata a városi polgársággal nem tekinthető békésnek.186 

186 A középkori életről: MZsO IV. kötetének dokumentumai adnak számot. 
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A középső területeken e letelepülés modell felé való elmozdulás látható, noha a legnagyobb 

közösségének, Óbudának a lélekszáma mindössze 199 fő. A további településeken (70) nagy 

szórtság tapasztalható. 

A déli, dunántúli és keleti régiókban a meghatározó letelepülési modell a szórt, hiszen 

egyetlen közösség lélekszáma sem éri el a 100 főt. Keleten 289 településen többnyire 1-2 

család él. 

1787-re két fő változást tapasztalunk: Magasabb lélekszámú közösségek alakulnak, emellett 

azonban tovább emelkedik a 100 főt el nem érő lélekszámú kategória aránya. Ennek okát 

egyfelől a növekvő népességben, míg másfelől pedig abban a tényben kereshetjük, hogy nincs 

olyan tiltó rendelkezés az egyes településtípusokra vonatkozóan, mint más államokban 

tapasztalható. Galíciában ebben az időszakban 122 közösség lélekszáma meghaladta az 500 

főt, Moráviában 22 ilyen létezett, míg Magyarországon csupán 13-ról tudunk. Galíciában a 

zsidó lakosság 50%-a, Moráviában 75%-a összpontosult ezekben a kehillákban, szemben 

Magyarországgal, amelynek zsidó lakosainak 12.7%-a élt itt csupán. Mivel e periódusban, 

mind a Morávia felől érkező, mind pedig a Lengyelország és Galícia felől érkező bevándorlás 

éreztette a hatását, a korábbi megállapítást, amely szerint a betelepülők származási helyének 

lakóhelytípusai nem mutatnak korrelációt új lakóhelyeikkel, kiegészíthetjük azzal a ténnyel, 

hogy a közösségi hátterük hasonlóképpen nem befolyásolta letelepedési helyüket, így gyakran 

egy virágzó közösség keretei közül érkezve, Magyarországon falvakban elszigetelve, nem 

ritkán egyetlen családként telepedtek le. 

A letelepedési modellek vizsgálata szerint két fő típust különböztethetünk meg: a 

mellérendelt és a hierarchikus típust. A mellérendelt modell érvényesül továbbra is kis-

burgenlandi régióban, ahol a lakosság mintegy 74.5%-a összpontosult 100 főt meghaladó 17 

nagyobb közösségben. A lakosság fennmaradó hányadának körében a falvakban való 

szóródás veszi kezdetét. 

A letelepedés második típusa a hierarchikus, amelynek fejlődése a további régiókban 

követhető nyomon: A központi területeken Óbuda válik a térség vezető központjává, mellette 

a 100 főt meghaladó közösségek száma 30, illetve 379 településen nem éri el a lélekszám a 

100 főt. 

1735-től megfogható folyamat, amelynek során egy közepes nagyságú lélekszámú település 

fejlődik ki, ami e településmodell második altípusát adja: a déli, keleti és dunántúli régiókban. 

1735-ben mindhárom területen csupán 100 főt el nem érő közösségekről volt tudomásunk. 

1787-re mindhárom régióban kialakul egy-egy 500 főt meghaladó központi szerepet betöltő 

település: Bonyhád - dunántúli; Hunsdorf - keleti; Temesvár - déli. Fontos azonban 

94 



hangsúlyozni, hogy népességeik döntő hányada továbbra is a 100 főt el nem érő 

településtípusokon él nagy szórtságban (dunántúli: 60%-a a zsidóságnak, keleti: 81%-a, míg a 

déli: 76%-a). Éppen ezért noha a letelepülés formája ugyan változik, szórtság tekintetében 

nem beszélhetünk minőségi átalakulásról. 

A hierarchikus letelepülési modell új formája bontakozik ki az oberlandi régióban: A 

klasszikus egyetlen központú hierarchikus modell helyébe 2 központú kerül. 1787-re ugyan a 

korábbi egyetlen központi szerepet betöltő Pozsonyváralja kulturális, gazdasági és politikai 

érvénye országos jelentőségűvé válik, azonban mellette új központ alakul Vágújhelyen 

(Nyitra megye). E település, mintegy 105 kilométerre fekszik Pozsonytól, kialakult 

piackörzettel rendelkezett (66. az országos elsőrendű piacközpontok rangsorában). Gazdasági 

életének élénkségét segíti a Vág folyó közelsége, illetve a nyugati gazdasági központokkal 

való kapcsolata. A két központ mellett mintegy 38 közepes nagyságú közösség alakul. A 100 

főt el nem érő elszórt letelepülés nagy száma ellenére 1735-höz viszonyítva visszaesést 

tapasztalunk a lakosok arányában: 54%-ról 45%-ra, ami a nagyobb közösségek felé való 

elmozdulás eredménye. 

1835-re a népesség körében lassú eltolódás figyelhető meg a nagyobb lélekszámú 

közösségek irányába. Noha mintegy 4517 azoknak a településeknek a száma, amelyeknek 

zsidó lakosainak a száma nem éri el a 100 főt (azaz 17 fő per település átlagban), azonban ez a 

lakosság 38%-at érinti. Az 500 főt meghaladó közösségek közül 13-ban már 1000-2000 fővel 

kell számolnunk, míg 5 esetben 2000 főt meghaladóéval. Ezeken a településeken mintegy 

65000 zsidó lakos található, amely az ország lakosainak, mintegy harmadát adja. Jól láthatóan 

változás csírái megjelennek, azonban döntő folyamatok még nem következnek be a lakosság 

koncentrálódása terén. 

A kialakuló nagyobb közösségek változást hoznak az ország zsidóságának az életébe. 

Lehetőség nyílik a közösségi intézményes keretek kialakítása mellett a kulturális és szellemi 

szerep erősítésére: Pozsony és Pest/Óbuda/Buda esetében. Pozsony és körzete, Oberland az 

ortodoxia védőbástyájává vált.187 Pest/Óbuda/Buda esetében pedig e települések a korszak 

végére az egyik leginkább vonzerőt jelentő gazdasági, politikai, kulturális központtá 
1 SR 

formálódnak, amelyek a nyugati szellemi értékeket befogadó közegként is funkcionáltak. 

Emellett az ország valamennyi régiójában meghatározó centrumok alakulnak ki, még ha 

187 Ennek egyik példája Munk Avraham története, aki maga is e területről származik. Meir Avraham Munk, 
Életem történetei (Budapest - Jerusalem, 2002). 
188 Michael K. Silber, 'The Historical Experience of German Jewry and its Impact on Haskalah and Reform in 
Hungary' in: Toward Modernity The European Jewish Model ed. Jacob Katz (New Brunswick and Oxford, 
1987) 107- 157. 
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országos szerepüket a fenti két közösség el is homályosítja: déli régió: Makó, Temesvár; 

dunántúli: Bonyhád, Nagykanizsa; keleti: Nagykároly; Kis-Burgenland: Nagymarton, 

Németkeresztúr. A központok kialakulása, a szellemi élet megteremtődése és a vándorlás 

lassú apadása egyaránt e korszak folyamán követhető nyomon. A zsidóság szempontjából ez 

nem csupán lehetőséget biztosított a közösségi keretek magyarországi megteremtéséhez, 

hanem korábbi közösségeiktől való végleges eltávolodásra is alkalmat biztosított. 

Az egyes régiókban a letelepedési modellt tekintve a hierarchikus modell újabb típusa válik 

meghatározóvá valamennyi térségben. Oberlandban és a központi régióban megjelennek a 

2000 főt meghaladó közösségek, míg a további régiókban több nagyobb központ is kialakul a 

körzeten belül. A falvakban elszórtan élő zsidóság aránya minden régióban számottevően 

csökken: (keleti: 81%-ról 54%-ra; déliben: 76%-ról 39%-ra), ami a nagyobb közösségi 

keretek közötti élet hangsúlyozódására utal. 

A nagyobb közösségek kialakulása felveti a kérdést mennyiben egy-egy régióban egyenes 

vonalú a fejlődés üteme, azaz a korszak kezdetén kedvelt települések továbbra is vonzóak 

maradnak-e? 

Az oberlandi régióban erre a kérdésre egyértelmű a válasz, hiszen valamennyi vizsgált 

időszakban a legnagyobb számú közösség Pozsonyváralján él, míg a második központ pedig 

Vágújhely. A pozsonyváraljai lakosság lélekszám emelkedésének az üteme országos 

viszonylatban igen alacsony értéket mutat, Vágújhelyé valamivel magasabbat. Az oberlandi 

régió példája igazolja, hogy egy kiegyensúlyozott gazdasági háttérben a kialakuló szellemi 

központ és a korszak kezdetén irányított telepítés eredményezhet egyenletes fejlődést 

hosszabb távon is. 

Az ország további régióiban azonban teljesen más kép bontakozik ki: Kis-Burgenlandban, 

ahol a korszak kezdetén a gazdasági háttér mellett az irányított telepítéspolitika is adott, 

illetve a bevándorlás is elősegíti a fejlődést, 1735-re az ország tíz legnagyobb közössége 

közül öt a Sheva Kehillot tagja. 1735 után azonban a földesúri figyelem lanyhulásával, illetve 

annak középső régióba való koncentrálódásával (Tata, Pápa), valamint a térség gazdasági 

szerepének hanyatlásával új helyzet áll elő. Mindezt tovább erősíti a Hét Község keretének 

megmerevedése, a pozsonyi központ közelsége, illetve a bevándorlási forrás irányának 

változása. Mindezen együtthatók eredményeként a közösségek létszámának az emelkedése 

országos viszonylatban igen alacsony. Kismarton, mint meghatározó közösség elveszti 

szerepét (noha ezen közösségek között továbbra is megmarad a legmagasabb adófizetőnek). 

Lakompak is csupán átmenetileg virágzik. A közösségek közül Nagymarton az, amely a 
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korszakban fejlődésre képes. Mindez talán annak is köszönhető, hogy az egyetlen közösség, 

amely 347 km-re fekszik Pozsonytól, így annak közvetlen befolyása alól kikerül. 

A dunántúli régió, amely 1735-1787-ig kerül a bevándorlók figyelmének a központjába, 

ebben az időszakban alakítja ki központjait: Bonyhádon és Nagykanizsán, amelyeknek 

szerepe tartós marad. A központok kialakulása spontán fejlődés eredménye. 

A keleti régióban folyamatos változások tanúi lehetünk, amelyek egyfelől a bevándorlás 

tényével, másfelől az irányított telepítéspolitika hiányának tulajdoníthatók. Egyetlen központ 

Nagykároly esetében látható, hogy a földesúri beavatkozás eredménye több évtized után 

sikeresen megvalósul, azonban erre további példát nem találunk. Minden ezt követő fejlődés 

spontán folyamat eredménye. 

A központi régióban a későbbi Budapest részei azok, amelyek a vezető szerepet betöltik a 

korszakban. Figyelmet érdemel, hogy azok a települések, amelyeknek életét földesúri 

támogatás alapozta meg, nem minden esetben válnak meghatározóvá a térségen belül: Tata, 

Gyöngyös, szemben Óbudával. Másrészt olyan települések is központtá formálódhatnak, 

amelyeknek életében a földesúri beavatkozás nem döntő jelentőségű: Balassagyarmat. 

A déli régióban a tömeges letelepedés viszonylag későn vette kezdetét. Emellett a 

földesurak támogató politikájának nincs meghatározó szerepe a központok kialakításában. 

(Azonban az uralkodói engedélynek igen.) A régióbeli letelepedés jellegéből adódóan a 

lakosság a városias települések felé húzódott. 

Mindezek alapján látható, hogy az egyes régiókban a központi szerepet betöltő közösség 

minden esetben a település gazdasági lehetőségének, a vándorlás és természetes szaporulat 

változóinak illetve magának a közösségeknek a kereteinek az összhatóinak az eredménye. Az 

adott településen való földesúri támogatás átmenetileg elősegítheti avagy annak hiánya 

átmenetileg hátráltathatja egy településen a közösség fejlődését, de hosszabb távon a fent 

említett faktorok válnak meghatározóvá. 

Összegezve az újkori magyarországi zsidóság helyzetét az iparosodás előtti korszakban 

egyedülálló fejlődési folyamatnak kell tekintenünk európai viszonylatban is és magán a 

Habsburg birodalom államainak keretei között is. A zsidóság gyökerét a határokon kívülről 

történő bevándorlás adta, és később is meghatározó mértékben hozzájárult a lélekszám 

növekedéséhez (még ha ennek mértéke nem döntő 1835-ben). 

A zsidóság az országba költözéssel új keretek közé érkezett: általában kikerült a nagyobb 

közösségi életből, gyakran az elszigetelt falusi zsidóság kategóriáját erősítette, ami új 

társadalmi helyzetet és lakóhelytípust jelentett egyben, sőt gyakran foglalkozást is. A 
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bevándorlóknak és utódaiknak maguknak kellett kiépíteniük az új közösségi szervezeteket 

(amihez a földesurak több-kevesebb segítséget nyújtottak), valamint megteremteniük életük 

kulturális kereteit. A korszak folyamán a változások egyértelműek: a természetes szaporulat 

növekvő befolyása a lélekszám alakításában; a lakosság településtípus váltásának előjelei, 

azaz a városok felé húzódás; valamint a korszakban jellemző szórtság ellenére a nagyobb 

közösségek lassú előtérbe kerülése. 
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II.5. A zsidóság és a földesúri oltalom 

Az újkori zsidóság gyökereit nem vezethetjük vissza középkori eredetre. A modern kor 

kezdetén az országba érkezők új jogi helyzetbe kerültek, valamint letelepedésük jellege is 

megváltozott. A következőkben a zsidóság és a földesúri viszonyrendszernek a 

településtörténetben betöltött szerepét vizsgáljuk meg. 

A magyarországi középkori zsidóság helyzetét településtörténeti és jogi vonatkozásban a 

következőképpen jellemezhetjük: főként szabad királyi városokban éltek, uralkodói oltalom 

alatt, mint servis camarae.m Állandó harcban álltak a városi hatóságokkal, amelyek főként 

gazdasági okok miatt fő riválisként tekintettek rájuk.190 1526-ban, a török birodalom 

magyarországi terjeszkedésének idején, a szabad királyi városok a zűrzavaros állapotokat 

kihasználva elérték, hogy Mária uralkodónő biztosítsa számukra a „de non tolerandis 

Judaeorum" jogát.191 E rendelkezés nemcsak az addig virágzó zsidó városi közösségek -

Sopron, Pozsony, Nagyszombat - végét jelentette, hanem egyben azt is, hogy korábbi 

védelmezőjük, az uralkodó támogatására a továbbiakban nem számíthattak. A zsidóság egy 

része - a visszatérés lehetőségében reménykedve - a környező településekre költözött 

földesúri védelem alá, míg mások az országhatárokon túl keresték a boldogulásukat. Ebben az 

időszakban az országban maradó zsidóság oltalmat csak a nyugati területek mágnásainak a 

birtokain remélhetett, amely egyben a városokból a mezővárosi illetve falusi településre való 
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húzódással jelentett egyet. 

A zsidóság betelepülése az újkorban már új intézményes keretek között zajlott. Az országba 

érkezők letelepítésében új faktorok szerepét kell kiemelni. A 18. század folyamán az uralkodó 

fenntartotta magának a jogot, hogy az országban élő és újonnan letelepülő zsidóság számára ő 

engedélyezi a letelepedés és a tartózkodás jogát - amelyért a későbbiekben a türelmi adó 

fizetését rögzítette - mégis a korszak folyamán egy új, a korábbi időszakhoz viszonyítva 

189 Általánosságban: Kohn Sámuel, A zsidók története Magyarországon I. (Budapest, 1884); Scheiber Sándor, 
Magyarországi zsidó feliratok (Budapest, 1960); Hajnik Imre, A zsidók Magyarországon a vegyesházbeli 
királyok alatt Magyar Akadémiai Értesítő (Pest, 1866). 
190 pl. MZsO I. 291.; 292.; Házi Jenő, Sopron szabad királyi város története (Sopron, 1923) II/2. 186-187. 
191 MZsO N/2. 9-10., MZsO N/2. 1120., MZsO I. 172.; 175; 176.; Kubinyi András, 'A magyarországi zsidóság 
története a középkorban' Soproni Szemle 49(1995) 23.; Büchler Sándor, 'A zsidók története Magyarországon A 
mohácsi vésztől a szabadságharcig' Egyenlőség 1917. 50-51. sz.; 1918 1-4. sz.; 6. sz. 9-10. 12-13.; 15.; 18.; 21.; 
25.; 28.; 31-34.; 1919. 12-13. sz.; Guttman Henrik, 'A magyar zsidók történetéhez a múlt században' Magyar 
Zsidó Szemle 57(1939) 58-103. 
192 Bemard Wachstein, Die Grabschriften des alten Judenfriedhofes in Eisenstadt (Wien, 1922); Bemard 
Wachstein, Urkunden und Akten zur Geschichte der Juden in Eisenstadt und den Siebengemeinden (Wien, 
1926); Fritz Peter Hodik, Beiträge zur Geschichte der Mattersdorfer Judengemeinde in 18. und in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts (Wien, 1976); Mollay Károly, Első Telekkönyv (Erstes Grundbuch (1480-1553)). 
Sopron város történeti forrásai (Sopron, 1994); Malcha Zalmon, Deutschkreuz (héberül) (Ramat-Gan: Bar Ilan 
University, 1999) Ph.D.; MZsO IV. Pozsony telekkönyve. 
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szerteágazóbb függőségi kapcsolatrendszer kialakulása követhető nyomon. Mivel az országba 

történő bevándorlás nem egy időben, hanem hullámokban történt, valamint a letelepedés 

térbeli helye is változott, ennek megfelelően egyre rétegzettebb kapcsolatrendszer képe 

rajzolódik ki, amely a személyi függés mellett a letelepedés helyszínét is meghatározza.193 

A zsidóság és a földesúri viszonyrendszerben két szintet kell megkülönböztetnünk: egyfelől 

a felsőbb szinten az uralkodó dönt sorsukról, így, hogy az országban maradhatnak-e vagy 

sem. Magyarországon, ellentétben Moráviával, a Habsburg udvar politikája nem irányult 

egyértelműen a zsidóság megtelepedése, majd pedig itt tartózkodása ellen.194 Noha a 17. 

század végén az „Einrichtungswerk des Königreichs Hungarn" (1688) című Kollonich -féle 

tervezet a zsidóságban csat átmenetileg megtelepedő és a földesúri érdekeket szolgáló 

tényezőt lát, akiknek a számát csökkenteni kell, a gyakorlatban nem valósult meg ez az 

elképzelés.195 

Ugyanakkor az újkorban a zsidóság és a földesúri viszonyrendszerben egy új szint is 

kialakul: amelyben a letelepítő és oltalmazó szerepet intézmények (egyház, kamara, városi 

hatóság) illetve magánszemélyek (egyházi és világi egyaránt) magukra vállalják. Emögött 

egyfelől a folyamatos harcokban elnéptelenedett területek benépesítése, míg másfelől pedig 

gazdasági érdekek rejtőztek. 

A 18. század folyamán a zsidóság és a földesúri viszonyrendszerben több tényezőt kell 

megvizsgálnunk az alábbiakban: - A különböző időszakokban kik és milyen formában 

támogatják a letelepedést? Hosszabb távú modellen keresztül hogyan alakul a 

viszonyrendszer? Illetve az oltalmazok és a településtípusok között milyen viszonyrendszer 

alakul ki? 

193 Grilnvald Fülöp - Scheiber Sándor, 'Adalékok a magyar zsidóság településtörténetéhez a XVIII. század első 
felében' in: Magyar-Zsidó Oklevéltár VII(1963) (Budapest, 1963) 5-48.; Ember Győző, 'A magyarországi 
országos zsidóösszeírások a XVIII. század első felében' in: Magyar-Zsidó Oklevéltár VII(1963) (Budapest, 
1963) 49-77. 
194 VI. Károly 1726/27-ben elrendelte, hogy a Vencel korona országaiban (Morvaország, Szilézia, Bohémia) 
minden zsidó család egyetlen tagja házasodhat. A családi törvény szigora elől a további gyermekek a környező 
országokba, így Magyarországra való elvándorlással válaszoltak. Ruth Kestenberg-Gladstein, 'The Jews 
Between Czechs and Germans in the Historie Lands 1848-1918' Jews of Czechoslovakia 1 (Philadelphia: The 
Jewish Publication Society of America, 1968). 
195 Kollonich azt ajánlja az uralkodónak, hogy a „zsidók káros szemetétől („schädlicher Unrat deren juden") meg 
kell tisztítani ("rainigen") a Magyar Királyságot, de amíg ez nem valósítható meg, arra kell törekedni, hogy a 
többieket ne fogadják be. Szigorú rendet kell előírni, amelynek a megsértése esetén az egész zsidó közösséget a 
földesurak érdekeire való tekintet nélkül ki kell tiltani az országból („abzuschaffen") in: Theodor Mayer, 
Verwaltungsreform in Ungarn nach der Türkenzeit. (Wien und Leipzig, 1911) 59-60.; Varga J. János, 
'Berendezkedési tervek Magyarországon a török kiűzésének időszakában. Az „Einrichtungswerk'" Századok 
(1993) 34.; Kalmár János, 'A Kollonich-fele Einrichtungswerk és a 18. századi bánsági berendezkedés kérdése' 
Századok (1993) 43.: Kollonich Lipót jelszava: "Én Magyarországot előbb rabbá teszem, majd koldussá, végre 
katolikussá." 
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II. 5.1. A földesurak típusai 

II. 5. l.a. Külföldi földesúr 

Az újkorban a betelepülő zsidóság jogi helyzetét már nem vizsgálhatjuk egyetlen függőségi 

rendszerben, azaz mint az uralkodó alattvalóit. Az iparosodás előtti Magyarországon e 

kapcsolatrendszerbe belépő tényezők elemzését kell elvégeznünk. 

A 18. század első évtizedeiben az országban élők és az újonnan érkezők esetében 

figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy nem csupán magyarországi földesúrtól 

függhettek.196 Azok, akik a bevándorlás során érkeztek az országba, ha szakítani akartak 

korábbi lakóhelyeiken kialakult kötöttségükkel vagy csak az új uraik nevet adtak meg, mint 

örökös földesuruk, vagy pedig úgy feleltek erre a kérdésre, hogy nem tudják ki az. Azonban 

sokan, velük ellentétben, továbbra is megőrizték származási helyükkel való kapcsolatukat, és 

egyben kötöttségüket korábbi uraikhoz. Mindez nemcsak egykori lakóhelyeikhez, 

családjukhoz való ragaszkodás miatt vált fontossá, hanem a későbbiekben a földesúri érdekek 

ütközése miatt is.197 Hiszen a legtöbb esetben a Habsburg birodalmon belülről érkeztek a 

letelepülők, így más országok földesurai az uralkodón keresztül igyekeztek érvényt szerezni 

jogaiknak felettük. A legjobb példa erre a morvaországi birtokosok esete, akik úgy tekintettek 

zsidó és nem-zsidó alattvalóikra egyaránt, mint örökös tulajdonukra, és akiknek, mint földhöz 

kötötteknek (Erb und Leibeigen Unterthanen und Servi Glebae) tilos elköltözniük, de ha 

mégis megteszik, továbbra is kötelesek a földesúri illetéket megfizetni.198 Természetesen az 

országba költözők idővel igyekeztek a kettős adózás - honi és külföldi úrnak - terhe alól 

kivonni magukat, amelyre a válasz a külföldi főurak részéről az uralkodó felé benyújtott 

panasz illetve az alattvalók visszatérésre kötelezése. Ilyen esetekről még a század ötvenes 

éveiben is hírt kaphatunk a forrásokból.199 

Magyarországon a külföldi földesuraiktól magukat függetleníteni nem tudó zsidóság 

számáról pontos képet kaphatunk az 1735-38-es felmérés alapján.200 Ebből kiderül, hogy 

mintegy 1451 család továbbra is megnevezi külföldi földesurának a nevét201 - sőt nemegyszer 

196 MZsO VII(1963) például: 1735-ben Nagymartonban Joachim Hirschl P. Dietrichstein morva földesurat vallja 
örökös földesurának, azonban adót már nem fizet neki. MZsO VII. 530. 
197 Joseph Ben-David, 'A modern társadalom kezdetei Magyarországon a 19. század első felében' Világosság 
1997/8. 3-33. 
198 Ugyanakkor a földesúr pedig Magyarországon is közbenjár az érdekükben: MZsO II. 52.; 312., melyben 
Nagyszombat város ellenében védelmezi alattvalóit. 
199MZsOXll. 488.; XIII. 71.; 92.; 194.; 207.; 216. 
200 MZsO VII. kötet. Az összeírást feldogozta: Aesády Ignác, Magyarország népessége a pragmatica sanctio 
korában. (Budapest, 1896); uő., 'A magyar zsidók 1735-38-ban' in: IMIT Évkönyv (Budapest, 1897) 173-188. 
201 Magyarországon ebben az időben 2431 zsidó család élt, azaz mintegy 59.6%-uk még tartja a kapcsolatot a 
származási helyével. 
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csak a külföldi uruk nevét adják meg, ami egyértelműen jelzi, hogy továbbra is eredeti 

lakóhelyeiket tekintették otthonuknak. Ezen családok közül 903 család morvaországi főurat 

nevez meg, amely jelzi a bevándorlási hullám fő irányát ebben az időszakban, 247 család 

Lengyelországból érkezik az országba, míg Bohémiából 79. A külföldi földesúr fennhatóságát 

elismerők többsége Moson, Sopron (Kis-Burgenland), Nyitra és Pozsony (Oberland) 

határmenti megyékben élt, ami mutatja számunkra a bevándorlók letelepedésének a helyét 

is.202 

A 18. század második felétől kezdődően az összeírások a legritkább esetben jegyzik meg 

egy-egy család esetében a származási helyet (Ung megye, 1767), ugyanakkor külföldi 

földesurat már egyáltalán nem jelölnek meg.203 A 19. századi összeírásokban a letelepült 

zsidóság pedig minden esetben magyarországi birtokost ad meg.204 

A külföldi földesuraknál fontos megvizsgálnunk, hogy a Magyarországra érkezők esetében 

egykori lakóhelyeiken kik láttak el védelmüket? Amennyiben egy-egy család a külföldi 

földesurát is megjelöli, legtöbb esetben főnemesek nevét adja meg: A Morvaországból érkező 

családok közül 1735-38-ban 16.7%-uk (243 család) tartozott egy-egy herceg (Dietrichstein, 

Lichtenstein205) fennhatósága alá, 34.6% (503 család) nagyhatalmú grófi családok befolyása 

alá (Kaunitz,206 Rottal, Athan), míg 3.4%-uk (50 család) nem tudja meghatározni földesura 

nevet, míg a többiek különböző grófi és bárói családok között oszlottak meg. Lengyelország 

és Bohémia irányából érkezők esetében hasonlóan főurak fennhatósága alól érkezőkről 

beszélhetünk.207 

Érdekes kérdés, hogy kiknek a uralma alá érkeznek a betelepülők? Kezdetben főként herceg 

Eszterházy, gróf Pálffy, gróf Batthyány valamint Károlyi család birtokain találtak oltalmat. 

Ezt elősegítette a főurak gazdasági érdeke, valamint az a tény, hogy birtokaik az ország 

határszélein terültek el, így a bevándorlók viszonylag közel telepedhettek le az eredeti 

származási helyeikhez. (Később már nem adják meg egykori földesuraik nevét.) 

202 MZsO XVIII. 291. 
203 MZsO XVI. kötet; MOL, H 15. 
204 Fényes Elek, Magyarországnak 's a' hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statisztikai és 
geographiai tekintetben I-VI. (Pest, 1836 -1841). 
205 A Dietrichstein család a XVII. századtól kapott hercegi rangot. Pallas Lexikon, (Budapest, 1893-1896) V. k. 
'Dietrichstein' címszó. (Továbbiakban Pallas). 
206 A Kaunitz családnak a morva ága hercegi rangot viselt, míg a család cseh ága grófit. Pallas, X. k. 'Kaunitz' 
címszó. 
207 A földesúri függésről: M. J. Rosman, The Lord's Jew Magnate-Jewish Relations in the Polish-Lithuanian 
Commonwealth during the 18th Century (Harvard University, 1990). 
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II. 5.1. b. Magyarországi földesúr 

A letelepült zsidóság magyarországi földesurainak vizsgálatát hosszú távú modellen 

keresztül végezhetjük el, amely mintegy százötven évet foglal magába. A korszak folyamán 

kiadott privilégiumlevelek, valamint az összeírások lehetőséget biztosítanak a földesúr -

zsidóság kapcsolatrendszer alaposabb vizsgálatára és amelynek elemzése révén figyelmünket 

most a településtörténeti sajátosságokra irányítjuk. 

A privilégiumleveleknek a zsidóság szempontjából két fő csoportját különböztethetjük meg: 

egy-egy közösségnek kiadott adománylevél illetve egy-egy magánszemély számára biztosított 

kiváltság. A privilégiumlevél biztosítása a zsidóságnak a középkorban uralkodói kiváltságnak 

számított. Az újkorban noha az uralkodó maga is él e gyakorlattal, a védlevél kibocsátás a 

földesurak körében vált elteijedtté (mindez egy-egy privilégium területi lefedettségének 

változását is maga után vonta). A földesurak tekintetében a kiváltságlevelek alapján 

meghatározhatjuk, hogy kik adták ki azokat, mikor illetve milyen területekre vonatkozóan. 

Ennek alapján behatárolhatjuk a telepítés idejét, helyét, politikáját és hatásait.208 

A Magyarországon megtelepedő zsidóság közösségi szintű védelmére elsőként 1673-ban a 

Szepesi kamara vállalkozott, amely 18 lengyelországi zsidó kereskedő esetében biztosította a 

szabad mozgást és megtelepedést a kamara területen.209 A felső-magyarországi területre 

vonatkozó források 1698-99-ben azonban már azt mutatják, hogy az itt élő lakosok a 

megyékben (Sáros, Szepes, Szatmár, Ugocsa) elszórtan egy-két faluban élnek főnemesek 

(főként grófok) valamint köznemesek oltalma alatt.210 Azaz a privilégium ellenére a kamarai 

területek nem váltak vonzóvá a megtelepedésre. (Ugyanebből az évből származik Apafi 

Mihály, erdélyi fejedelem védlevele, amelyben a gyulafehérvári zsidóságnak biztosítja a 

letelepedés jogát.211) 1684-ben I. Lipót a nyugati területekre vonatkozóan ad ki általános 

védlevelet a zsidóság számára: Pozsony, Moson, Vas megyékben biztosít számukra védelmet, 

az egykori középkori joggyakorlatot követve.212 A privilégiumlevél területi lehatároltságának 

az oka egyfelől abban kereshető, hogy az újra az országba költöző zsidóság összetűzésbe 

keveredett a nyugati területek városi hatóságaival, amelyek nem biztosítanak számukra 

befogadást,213 másfelől pedig, hogy a Habsburgok ekkor még folyamatos harcban állnak a 

török birodalommal és csupán ezeket a területeket birtokolták, illetve itt bizonyult 

208 A privilégiumlevelek kibocsátásának gyakorlata a zsidóság egykori lakóhelyén is létezett: Jacob Goldberg, 
Jewish Privileges in the Polish Commonwealth (Jerusalem, 1985). 
209 MZsO V / l . 718. 
210 MZsO II. 257.; 262.; 263.; 264.; 265.; 266.; 272.; 273.; 274.; 276.; 277.; 279. 
211 MZsO V / l . 716. 
212 MZsO II. 153. 
213 MZsO II. 159.; XV. 48.; XII. 65.; 66. 



szükségesnek számukra a zsidóság (hadsereg)szállítói szerepkörének támogatása. Ugyanakkor 

ezek az adománylevelek is igazolják, hogy az udvar nem foglalt egyértelműen állást a 

zsidóság újbóli, magyarországi megtelepedése ellen. Mindemellett az udvar fontos szerepet 

játszott egyidejűleg bizonyos területek - így a bányavárosok hét mérföldes körzetének -

lezárásában, amelyre a vizsgált korszak folyamán fontos hangsúlyt helyezett.214 

A zsidóság gyakorlati letelepítését ebben az időszakban a főnemesség vállalta magára. Az 

1678-1735 közötti időszakban kiadott privilégiumlevelek általános jellemzője, hogy 

főnemesek adtak ki egy-egy nagyobb közösség számára: Eszterházy (Eisenstadt, 

Mattersdorf), Pálffy (Pressburg), Batthyány (Reehniez), Zichy (Oroszvár, Óbuda), Erdődy 

(Galgócz), Károlyi család (Nagykároly). Mindezzel egyben a korszakban az új függőségi 

helyzet jogi alapjait is meg kívánják ezáltal határozni, azaz, amíg a középkorban csak az 

uralkodó dönthetett a zsidóság helyzetéről, addig most már ez átkerül a nemesség 

hatáskörébe. Maga a nemesség pedig jogosultnak tekinti magát a középkorban az uralkodó 

által alkalmazott módszer átvételére: védlevél biztosítása, megerősítése, családfő váltás esetén 

újbóli írásban rögzítése. Mivel 1725-ig nem áll rendelkezésünkre összeírás, ezek a 

kiváltságlevelek adnak számot arról, hogyan történt a letelepítés első szakasza, illetve hol 

történt és milyen keretek között. 

A 17. század utolsó évtizedeiben a nyugati területek földesurai igyekeztek szerződésekkel 

biztosítani a zsidóság letelepedését, illetve működési rendjét. Ezek a privilégiumlevelek 

rávilágítanak a modernkori zsidóság letelepülésének elsődleges irányára, azaz a nyugati 

határmenti területekre. E területek birtokos főnemesi családjai közel egy időben biztosítottak 

privilégiumot a megtelepülök számára: Gróf Zichy István 1676-ban az Oroszvárra érkezőknek 

szabályozza az életét kitérve kötelezettségeikre (ajándék, illeték), illetve jogaikra 

(kereskedelem, bíróválasztás).215 Gróf Batthyany Ádám 1678-ban általános védlevelet 

fogalmaz meg a területen élő zsidó közösségek számára, amelyben engedélyezi a szabad 

kereskedelmet birtokain, ami főként a nyugati régióban (Vas, Zala), valamint a középsőben 

(Fejér megye) való szabad mozgást biztosította.216 Később, 1698-ban a kismartoni példát 

követve szabályozta a területen kialakuló hitközségek életét.217 Kismarton ura, herceg 

Eszterházy Pál 1678-ban pártfogásába veszi a Nikolsburgból érkező és Kismartonban 

214 MZsO VIII. 404. (1700); III. 245. (1724); III. 298. (1727); XIII. 161. (1748); XIV. 42. (1752); XIV. 51. 
(1753); XIV. 96. (1755). 
215 MZsO VIII. 364. 
216 MZsO II. 161. 
217 MZsO V / l . 867. 
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megtelepedni szándékozókat, és tizenhét pontban szabályozza az életüket.218 Mivel az 

Eszterházy család birtokrendszere az ország déli régiójának kivételével csaknem az egész 

ország területét lefedte, a privilégiumban biztosított szabad mozgás és kereskedelem egyet 

jelentett az országban való szabad közlekedéssel. Eszterházy Pál igen korán felismerte a 

zsidóság letelepítésében a gazdasági lehetőséget: azzal, hogy engedélyezte a birtokain való 

megtelepedést, lehetőséget teremtett több, jelentős hitközség kialakulására. Birtokai 

hitközségeinek adománylevelekkel szabályozta az életét: 1690-ben ismét Kismarton, 1692-

ben Köpcsény, 1694-ben Nagymarton közösségi életet rögzítette.219 Halála után örökösei 

hasonló politikát folytattak: engedélyezték a letelepedést, a hitközségek életét 

privilégiumokkal szabályozták: Eszterházy Mihály 1714-ban Lakompak, 1718-ban Kabold 

zsidóságának, Eszterházy Miklós pedig 1720-ban a lajtaújfalusi közösségnek, 1730-ban a 

keresztúrinak határozza meg a mindennapjait.220 Noha magának a kismartoni közösségnek a 

privilégiumának a megerősítésére több alkalommal is sor került (1690-ben kétszer, 1693, 
77 í 

1726, 1736, 1739), valamint az Eszterházy birtokok privilégiummal már rendelkező 

közösségeinek a kiváltságainak a megerősítésére is (1716, 1718, 1738, 1739), magának a 

privilégiumleveleknek a tartama számottevően nem változott, a bevett gyakorlatra épült. 

Ezek a privilégiumok kezdetben segítettek a hitközségek fejlődését (más változókkal 

összhangban: így migráció, gazdaság), később azonban az Eszterházy család figyelmének az 

elfordulása figyelhető meg. Az 1740-es években meg élénk érdeklődés övezi a közösségek 

bíró választását, illetve új jövevények befogadását, azaz figyelem összpontosul a szervezeti 

keretekre.224 1780-tól 
már csak a városi hatóságok túlkapásai elleni főnemesi fellépésről 

77 S 

hallunk, amelyek egyértelműen a gazdasági érdekek védelmezését szolgálják. Miként 

később látni fogjuk a közösségek lassú hanyatlása is bekövetkezik. Ezzel egyidejűleg az 

218 MZsO V / l . 744. 
219 Köpcsény: MZsO. II. 169.; Nagymarton: V / l . 837. 
220 Lakompak: MZsO V / l . 825.; Kabold: MZsO V/2. 1069.; Lajtaújfalu: MZsO III. 177.; Németkeresztúr: MZsO 
V/2. 1095. 
221 1690: MZsO II. 180; MZsO V / l . 806.; 1693: MZsO V / l . 836.; 1726: MZsO V / l . 537.; 1736: MZsO V/2. 
1104.; 1739: MZsOX. 654. 
222 1716 és 1718: MZsO III. 121.; 1738: MZsO III. 475.; 1739: MZsOX. 654. 
223 A bevett gyakorlat során szinte valamennyi nagyobb közösség részesült adománylevélben. A kialakuló Sheva 
Kehillot gazdasági, kulturális jelentősége meghatározóvá válik a korszakban. A Sheva Kehillot-ról illetve egyes 
közösségeiről: Bemard Wachstein, Die Grabschriften des alten Judenfriedhofes in Eisenstadt (Wien, 1922); uo, 
Urkunden und Akten zur Geschichte der Juden in Eisenstadt und den Siebengemeinden (Wien, 1926); Malcha 
Zalmon, Deutchkreutz (héberül) (Ramat-Gan: Bar-Ilan University, 1999) Ph.D.; Hugo Gold, Gedenbuch der 
Untergegangenen Judengemeinden des Burgenlandes (Tel-Aviv, 1970); Fritz P. Hodik, Beiträge zur Geschichte 
der Mattersdorfer Judengemeinde im 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Eisenstadt, 1975). 
224 MZsO III. 498.; 500. 
225 MZsO V/2. 14. 
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Eszterházy család figyelme új területek, az ország belső régiójában kialakuló hitközségekre 

(Tata, Pápa) hangsúlyozódik a tizennyolcadik század második felétől kezdődően. 

A nyugati régióban az 1714-1728-ig terjedő időszakban a fent említett privilégiumok 

mellett, a Pálffy és Erdődy családok esetében érhető tetten, hogy birtokaikon szabályozni 

kívánják a letelepülést: Pálffy Miklós 1714-ben a pozsonyváraljai zsidóság jogait és 

kötelességeit rögzíti.226 Privilégiumát többször (1732, 1738, 1740) megújítja, hangsúlyt 

helyez az idegen zsidók helyzetének a szabályozására.227 Mindez utal arra, hogy a területe 

folyamatos vonzerőt jelentett a bevándorlóknak e korszakban. A bevándorlás és a pozsonyi 

zsidóság országos tekintetben is kiemelkedő súlya miatt Pozsony megye is beavatkozik, és 

1764-ben ő is szabályozni kívánta a hitközség életét.228 A forrásokból nem értesülünk arról, 

hogy erre milyen földesúri reakció érkezett. A Pálffy birtokok közül a továbbiakban csupán 

Stompfa kap privilégiumlevelet 1722-ben, illetve Dunaszerdahely 1739-ben.229 

Az Erdődy család 1722-ben Galgóczon biztosít kereskedelmi jogokat és megtelepedést 
9TH 

néhány családnak, majd 1728-ban már hitközség részére állít ki adománylevelet, amely 

mutatja a földesúri oltalom alatti fejlődés lehetőségét, megfelelő gazdasági környezetben.231 

A keleti régióban a nyugatitól eltérően kezdetben csupán egyénekkel kötött szerződéseket 

láthatunk, amelyek a kereskedelmi jogok mellett a letelepedést is engedélyezik. Az első 

kiváltságlevél kiadására a nyugati területekhez viszonyítva későn, 1723-ban kerül sor, amikor 

a Károlyi család a Nagykárolyban élők számára rögzíti a jogokat. Ellentétben a nyugati 

területekkel, amelyeknek a privilégiumai az idegen zsidók esetében negatívan foglalnak állást 

és tartós megtelepedésüket nem engedélyezik, a nagykárolyi privilégiumlevél rögzíti: „... az 

fellyeb megh irtt zsidosagon kivul tob zsidók fognak szállni és telepedni..." A szabad 

megtelepedésre vonatkozó cikkelyt a privilégium megerősítéseiben (1731, 1741) is kiemeli.234 

A keleti régióban a továbbiakban a privilégiumlevél biztosítása nem vált bevett gyakorlattá, 

amelynek okát abban sejthetjük, hogy a zsidóság megtelepedése a 18. század második felétől 

ölt tömeges méreteket, a megtelepedés nemcsak a nagyobb gazdasági központokban és 

alközpontokban történik nagy közösségekben főnemesi irányítás és védelem alatt, hanem 

226 MZsO iii. 30. 
227 1732: MZsO III. 385.; 1738: MZsO III. 465.; 1740: MZsO III. 510. 
228 MZsO V/2. 1162. 
229 MZsO V/2. 1075.; Engel Alfréd, A dunaszerdahelyi zsidó hitközség emlékkönyve (Pozsony, 1995) 202-204. 
230 MZsO IX. 604. 
231 MZsO IX. 670. 
232 MZsO II. 334. 
233 MZsO VIII. 456/7. 
234 1731: MZsO VIII. 498.; 1741: MZsO XI. 1048. 
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spontán módon elszórtan falvakban, gyakran köznemesek oltalma alatt. Emellett a folyamatos 

vándorlás ténye is közrejátszhatott a privilégiumlevelek hiányához. 

A központi régióban (Fejér, Veszprém, Pest, Komárom megye) a főnemesek telepítésben 

játszott szerepe az 1700-as évektől követhető nyomon a privilégiumlevelek alapján. Az 

ország központi régiójában való megtelepedésről Eleonóra királynő Budának biztosított 

adománylevele ad számot 1711-ben.235 A további kiváltságlevelek már a bevándorlási hullám 

későbbi szakaszából valók: a Zichy család 1728-ban a zsámbéki közösségnek,236 míg 1737-

ben az óbudainak biztosít jogokat.237 Az Eszterházy család esetében a belsőbb birtokaira 

történő bevándorlás ideje még későbbi, de az itt kialakuló közösségek új központokká válnak: 

Pápa 1748-49, Tata 1758."° Mind a Zichy, mind pedig 

az Eszterházy család felismerte, hogy 

új központok formálódnak, amelyek gazdasági, kulturális jelentősége egyre fontosabbá válik, 

ugyanakkor a jól bevált gyakorlathoz folyamodtak a közösségi keretek rögzítésében. A 

Batthyány család az Eszterházy példát követve ugyancsak privilégiummal szabályozta az 

ország belsőbb területén, a dunántúli régióban fekvő birtokán az ebben a korszakban 

formálódó nagykanizsai közösség életét. 

1780 után elvétve kerül sor főnemesek részéről privilégiumlevél kiadására, ekkor is főként a 

középső régióban. A virágzó Tata esetében a nagybirtokos Eszterházy család megerősíti 

1838-ig folyamatosan a kiváltságot (gyakorlatban a legtovább tartva fenn ezzel az 

intézményt).240 (A kis-burgenlandi régióban a Nagymartomnak biztosított védlevél 1800-ban a 

korábbi években bekövetkező tűzvész miatt került kiadásra.) Ugyanakkor Paks (1781)241 és 

Zsámbék (18 1 2)242 esetében már több nemes által kiadott védlevélről van szó. A dunántúli 

régióban 1837-ben a Zala megyében fekvő óhidai és mihályfai közösségek esetében 

biztosított szabályzat esetében ugyanez a helyzet.243 Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy a 

betelepülés arculatának megváltozásával a nagyobb közösségek létrejötte nem kapcsolható 

egy-egy nagybirtokos támogató politikájának a hatásához. Másfelől a nemesség valamennyi 

235 MZsO III. 2. 
236 MZsO XII. 171. 
237 MZsO III. 462.; Gál Éva, 'Adalékok az Óbudai zsidók XVIII. századi történetéhez.' Évkönyv 1975-76, MIOK 
101-121. 
238 Pápa: MZsO XIII. 159.; Tata: MZsO XIII. 503. 
239Nagykanizsa: Neumann Ede közlésében, 'A n.-kanizsai zsidó közösség statutuma Vorschrift Zur 
Aufrechthaltung der guten Ordnung bey der Judengemeinde in Kanissa' Magyar Zsidó Szemle 11(1885) 622. 
240Goldberger Izidor, 'A tatai zsidók szervezete a XIX. század elején' MZSSZ XXXIII(1916) 19-27.; uő., 
'Esterházyak szerződései a tatai zsidó hitközséggel' IMIT 1918 228-242. 
241 MZSSZ 11(1886) 502-503. 
242 MZSSZ 11(1885) 140-142. 
243 Németh László, A Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai 1716-1849 (Zalaegerszeg, 2002) 54.; 
55. 
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csoportjának és rétegének körében él a felfogás a döntési jogaik hangsúlyozásáról zsidó 

alattvalóikkal szemben. 

Arra a kérdésre, hogy miért nem találunk további példákat - főként 1780 után - újabb 

adománylevelekre., a következőkben kereshetjük a választ: Amíg kezdetben a 

privilégiumlevelek által behatárolható területi elhelyezkedés szerint a főbb gazdasági 

központok közelében történt a megtelepedés, főként főnemesek birtokain, később a tömeges 

bevándorlás új, spontánabb letelepülési rendszert eredményezett (nagyobb geográfiai 

szórtságot), amely nem tette lehetővé egy-egy birtok csupán egyetlen központjában való 

letelepülést sem demográfiai, sem pedig gazdasági szempontból. Emellett II. József 

rendeletben engedélyezte a szabad letelepedést bárhol,244 ami ugyan nem valósult meg teljes 

egészében, azonban nagyobb szabadságot jelentett a megtelepedésben. A földesúri 

fuggésrendszer továbbra is érvényben maradt, de ebben a rendszerben változások történtek, 

amelyek az összeírások alapján követhetőek nyomon. 

5.1. táblázat: A zsidóság száma és százalékos megoszlása az egyes függőségi faktorok között 

lélekszám % 

Birtokosok 1735 1787 1835 1735 1787 1835 

főherceg 0 284 665 0% 0.4% 0.3% 

herceg 3370 4754 18622 28% 6.1% 9% 

gróf 4052 16556 40874 34% 21.2% 19.7% 

báró 165 1322 5308 1% 1.7% 2.6% 

gróf és báró 0 0 226 0% 0% 0.1% 

köznemes 3243 6550 13882 27% 8.4% 6.7% 

nemesek (többen) 21 18778 73787 0% 24% 35.6% 

nemtelen 3 0 0 0% 0% 0% 

uradalom 0 4 5070 0% 0% 2.4% 

kamara 399 5416 18616 3% 6.9% 9% 

egyházi 182 1165 6944 2% 1.5% 3.3% 

seminarium 0 16 74 0% 0% 0% 

universitas 0 0 168 0% 0% 0.1% 

város v falu 56 49 137 0% 0.1% 0.1% 

szabad város 0 32 520 0% 0% 0.3% 

szkv 507 2942 14620 1% 3.8% 7.1% 

intézmény 0 0 28 0% 0% 0% 

kórház 0 4 5 0% 0% 0% 

köztársaság 0 56 0 0% 0.1% 0% 

ismeretlen 6 20339 7795 3% 26.0% 3.8% 

összes 12004 78267 207341 100% 100% 100% 

244 MZsO XVIII. 650.; Büchler Sándor, 'II. József türelmi rendelete' Magyar Zsidó Szemle 1896. 4. sz. 367-374. 
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A 18. század kezdetétől a zsidóság lélekszáma jelentősen emelkedett. Ezzel párhuzamosan 

a zsidóság és a földesurak közötti kapcsolatrendszer kiszélesedése is megfigyelhető. Azaz, 

amíg korábban az őket letelepítő és támogató főnemesek szerepét hangsúlyoztuk, most a 

függőségi rendszerbe új faktorok bekapcsolódását állítjuk középpontba: 

Az 1735-38-as összeírás adatai szerint 425 földesúr fennhatósága alá tartoztak zsidó 

lakosok. A fenti táblázat adatai alapján látható, hogy többségük továbbra is a főnemesek 

védelme alá húzódott (63%), emellett jelentős a köznemesek alattvalóinak száma is. A nemesi 

birtokok mellett kamarai területeken is találunk zsidó lakosokat, igaz számuk egyelőre igen 

alacsony (399 fő). Emellett megtelepedtek egyházi birtokokon, valamint városi fennhatóság 

alatti településeken (56 fő). Azon zsidó lakosok száma, akik szabad királyi városokba nyertek 

befogadást, és ezáltal a földesúri függőségtől elméletileg mentesültek, igen alacsony. Ez 

köszönhető annak a ténynek, hogy a városi hatóságok továbbra is érvényesnek tekintették a 

középkor végén elnyert jogukat, amely szerint nem kötelezhetőek zsidó lakosok 

befogadására,245 másrészt a bevándorlás a 18. század kezdetén a nyugati, észak-nyugati 

területekre irányult, és éppen ezen területek városi lakossága ellenezte leginkább a zsidóság 

megtelepedését. Maguk a városok is lehettek földesurak így a város avagy falu kategória jelzi, 

hogy a zsidó lakosoknak földesuraik, nem lakóhelyük. 

1735 és 1787 között a zsidóság lélekszáma, mintegy hatszorosára növekedett, 78267 zsidó 

lakos élt Magyarországon.246 Ez a gyarapodás nem lehetett csupán természetes szaporulat 

eredménye, miként azt korábban láthattuk, hanem külső tényező is éreztette a hatását: azaz a 

migráció. Az 1750-es évekig a bevándorlás fő forrása továbbra is Morvaország volt, a 

Habsburg-ház politikájának eredményeként, amely a zsidóság létszámának csökkentésére 

irányult: 1726-ban az úgynevezett „Családi törvény" bevezetése, míg az 1740-es években 

Mária Terézia törekvései a zsidóság kiűzésére, illetve az adóterhek. Galícia felől az 1760-as 

években kezdődik meg a bevándorlás, amelyre az uralkodónő hívja fel a figyelmet, noha a 

magyarországi hatóságok megpróbálják hivatalos válaszaikban ennek mértékét kisebbíteni. 

1770 után Lengyelország felosztásával egyidejűleg, a Habsburg birodalomba jelentős számú 

245 Például: I. Lipót megerősíti a nagyszombatiak I. Ferdinándtól nyert privilégiumát, amely szerint zsidó 
lakosok letelepedését nem kell engedélyezniük. MZsO II. 159. 
246 A történeti szakirodalom a zsidóság lélekszámát több, mint 80000-re teszi Thirring Gusztáv adatai alapján. 
Azonban a forrásanyag egy részének eltűnése miatt az adatokat újraszámolva a fenti lélekszám határozható meg, 
ezért az adatok vizsgálatánál ezt a lélekszámot vesszük kiindulási alapnak. Magáról az 1787-es összeírásról: 
Dányi Dezső és Dávid Zoltán (szerk.), Az első magyarországi népszámlálás (1784-1878) (Budapest, 1960); 
Dányi Dezső és Dávid Zoltán (szerk.), 'Pótlás a józsefkori számláláshoz' Történeti Statisztikai Tanulmányok no. 
2. (Budapest, 1975); Thirring Gusztáv, Magyarország népessége II. József korában (Budapest, 1938). 
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zsidó alattvaló került, mindez elősegítette a migráció Magyarország felé történő 

felerősödését.247 

1787-ben 572 földesúr fennhatósága alatt élt zsidó lakos, valamint huszonhat szabad királyi 

városban (korábban 11-ben). A fenti táblázat alapján látható, hogy a földesúri kategória 

sokszínűbbé válik: a világi nemesek mellett a kamara, az egyház, különböző városok illetve 

falvak, intézmények fennhatósága alatt élők száma gyarapodott. 

A telepítésben továbbra is a nemesség aránya a meghatározó (mintegy 62 %), noha maga az 

összeírás hiányos, így a földesurak vonatkozásában is az. A változás magán a nemesség 

kategórián belül következett be: a lakosok felett oltalmat gyakorló főnemesek védelme alá a 

zsidóság 29%-a tartozott, a köznemeseké alá 8.4%-uk. (Fontos hangsúlyozni, hogy 1787-es 

összeírás adatai közül éppen a keleti országrész egyes megyéinek adatai hiányosak, így Abaúj 

illetve Ung megye, amelyek esetében a nemesi birtokaprózódás aránya igen magas.) Jelentős 

mértékben megnövekedett azoknak a száma (mintegy 24%), akik olyan településeken éltek, 

amelyek „több nemes" fennhatósága alá tartoztak (viszonyításként 1735-ben ez mindössze 

0.17%-ukat érintette). Mindebből következik, hogy 1787-ben már nem látunk olyan 

koncentrált és irányított telepítési politikát, mint ami a 17. század végét és a 18. század első 

évtizedeit jellemezte. A nemesség mellett a földesúri viszonyrendszerben a kamarai és 

egyházi birtokokon élő zsidóság lélekszáma jelentősen emelkedett, azonban a magyarországi 

zsidóságot tekintve arányuk nem igazán változott. 

Az 1835-ös években Fényes Elek a korábbi időszakban készített összeírásokat felhasználva 

határozta meg a magyarországi lakosok számát, és eszerint az országnak 207341 zsidó lakosa 

volt.248 Az 1787-től 1835-ig eltelt időszakban a népesség mintegy 2.6-szorosára növekedett. 

Ennek oka két tényezőben kereshető, egyfelől Galíciából jelentős számú bevándorló érkezett, 

másfelől pedig a természetes szaporulat növekvő befolyásának az eredménye. A zsidóság 

lélekszáma az ország területén Nyitra és Pest megyékben a legmagasabb. Pest megye 

247 Michael K. Silber, 'The Jews in the Hapsburg Empire' in: Evyatar Friesel, Atlas of Modem Jewish History 
(New York, Oxford, 1990) 34-35.; uő: Roots of the Schism in Hungarian Jewry: Cultural and Social Change 

from the Reign of Joseph II until the Eve of the 1848 Revolution (Jerusalem, 1985) Ph.D. (héber) 172-176. 
248 Fényes Elek, Magyarországnak 's a' hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statisztikai és 
geographiai tekintetben I-IV. (Pest, 1841); Fényes Elek összegzésében a zsidó népesség számát 259,607 főre 
teszi, azonban müvében az egyes településekhez kapcsolt népességszám adatait összeszámolva mindössze: 
207,341 fö. Ez részben köszönhető annak a ténynek, hogy a szerző gyakran nem adja meg egyes települések 
lakosságának a számát - valószínűleg azért, mert másodkézből merítette az információit, másrészt pedig 
feltételezhető, hogy gyakran becslés alapján határozta meg a lélekszámot. Ugyanakkor értékelésünkben azért 
célszerű a Fényes-féle összeírást hasznosítani, mivel más általános összeírások szerzői, így Ludovicus Nagy nem 
közlik a birtokosok személyét, amely vizsgálatunk elsődleges célja. Mivel pontos adatokkal nem rendelkezünk a 
vizsgált időszakra vonatkozóan, ezért adataink a korszakban végbemenő változások, valamint a folyamatok 
bemutatását szolgáljak, nem pedig pontos adatközlést. 
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szerepének erősödése jelzi azt a folyamatot, amelynek során a központi területek válnak a 

zsidóság fő letelepedési területévé. 

Az ország zsidósága ebben az időben 559 földesúr fennhatósága alatt élt (valamint 39 

szabad királyi városban). Továbbra is a nemesség oltalma alatt élők száma a legmagasabb 

(mintegy 74%). A korábbi időszakban megfigyelhető átalakulás a nemesi kategórián belül 

véglegessé vált: a „több nemes" fennhatósága alatt élők aránya a legmagasabb (mintegy 

36%), mivel egy-egy település felett több nemes gyakorolt uralmat, lehetetlen megállapítani a 

földesúr pontos kilétet. A „több nemes" kategória általában köznemeseket takart, éppen ezért 

a fenti adatok mellett fel kell tüntetnünk azokat a zsidó lakosokat, akik egyetlen kisnemes 

oltalmát élvezték. Ez az országban élők, mintegy 7%-ára tehető. A főnemesek uralma alatt 

élők arányában kismértékű emelkedés mutatkozik az 1787-es adatokhoz viszonyítva: 1787-

ben 29 %, 1830-ban: 32%. (Ennek okát az 1787-es összeírás hiányosságában kereshetjük.) 

A kamarai birtokokon élők lélekszámában újra csak jelentős léptékű emelkedés figyelhető 

meg, a lakosok száma mintegy háromszorosára növekedett, ugyanakkor országos 

viszonylatban a számuk továbbra sem számottevő. Hasonló megállapításra juthatunk az 

egyházi birtokosok esetében, ahol a birtokaikon élők lélekszáma hatszorosára növekedett, 

viszont országos átlaguk csupán 3.3%. 

Mindezek alapján elmondható, hogy a korszak folyamán a földesúri fuggésrendszeren belül 

változás következett be, azonban az alapjaiban nem változott. A korszak folyamán a zsidóság 

mentesítette magát a külföldi földesurak fennhatósága alól. Az országhatárokon belül a 

legfőbb oltalmazója a nemesség volt, azon belül is kezdetben a nagybirtokos arisztokrácia, 

noha idővel az oltalmuk alatt élők száma folyamatosan csökken. 
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II.5.2.Földesúri típusok - geográfiai szórtság- telepítési illetve letelepedési jellemzők 

A fentiek alapján a különböző földesúri kategóriákról kaphattunk általános képet. Mindez 

jelentősen árnyalható, ha az egyes kategóriákat mélyebb vizsgálatnak vetjük alá: azaz hosszú 

távú modellen keresztül vizsgálva azokat, középpontba állítva a letelepedés geográfiai 

sajátosságait. 

5.2. táblázat: Legnagyobb főnemesi birtokokon élő zsidóság vizsgálata lélekszáma, országos viszonylatban való 

lélekszám % változás 

birtokosok 1735 1787 1835 1735 1787 1835 1735-1787 1787-1835 

Eszterházy24* 2926 6320 13264 24% 8% 6% 216% 209% 

Pálffy250 933 4322 5636 8% 6% 3% 463% 130% 

Zichy251 506 860 2125 4% 1% 1% 170% 247% 

Erdődy252 371 1042 4960 3% 1% 2% 281% 476% 

Batthyány253 341 2624 5360 3% 3% 3% 770% 204% 

Kollonich 198 14 28 2% 0% 0% 7% 200% 

Schönborn254 151 226 1847 1% 0% 1% 150% 817% 

Szirmay255 112 1138 1354 1% 1% 1% 1016% 119% 

Csáky250 100 568 2164 1% 1% 1% 568% 381% 

Révay 100 176 232 1% 0% 0% 176% 132% 

Königsegg 96 10 322 1% 0% 0% 10% 3220% 

Aspremont 64 780 0 1% 1% 0% 1219% 0% 

Illésházy257 90 370 24 1% 0% 0% 411% 6% 

Festetics258 0 586 1171 0% 1% 1% 200% 

Károlyi25' 43 788 3390 0% 1% 2% 1833% 430% 

Országos/Összes 12004 78267 207341 100% 100% 100% 652% 265% 

249 Az Eszterházy család ősi központja a Csallóköz volt. A család a nevet Eszterháza község neve után kapta. 
Rokonaik köze tartozott az Illésházy, Salamon, Salamonváry családok. A család fénykora a XVI. századtól vette 
kezdetét. 1687-ben Eszterházy Pál a hercegi címet elnyerte, így a család két fő ágra bomlott a hercegi és a grófi 
családokra. Pallos, VI. k. 'Eszterházy' címszó. A család birtokairól: Rebecca Gates-Coon, The Landed Estates of 
the Esterházy Princes Hungary during the Reforms of Mária Theresia and Joseph II. (Baltimore, 1994). 
250 A Pálffy család 1636-ban nyert grófi rangot, majd 1807-ben hercegi rangot. A család ágai: detrekői, 
borostyánkői, valamint vöröskői ág. A család az Erdödy családdal áll rokoni kapcsolatban. Pallas, XIII. k. 
'Pálffy' címszó. 
251 A grófi család a nevet ősi birtokáról kapta. A család ágai: palotai ág, oroszvari ág, amelyek további ágakra 
terebélyesedtek. Pallas, XVI. k. 'Zichy' címszó. 
252 Magyarország legrégibb grófi családja. Pallas, VI. k. 'Erdődy' címszó. 
253 A Batthyány család Fejér megyéből származott, nevét az ottani Battány községről kapta. A család hercegi, 
grófi ágra bomlott. Pallas, II. k. 'Batthyány' címszó. 
254 Sas Andor, Egy kárpáti latifundium a hűbéri világ alkonyán A munkácsi Schönborn-uradalom társadalmi és 
gazdasági viszonyai a XIX. század első felében (Csehszlovákia, 1935). 
255 Grófi család, két fö ágra bomlott: borsodi és ugocsai. Emellett birtokaik voltak Sáros, Zemplén megyékben. 
Pallas, XV. k. 'Szirmay' címszó. 
256 Grófi család keresszegi és adorjáni ágai alakultak ki. Pallas, IV. k. 'Csáky' címszó. 
257 Grófi család, birtokokat bír Trencsénben, Liptó, Pozsony megyében, birtokaik egy része Sina báró, más része 
Batthyány kézre került. Pallas, IX. k. 'Illésházy' címszó. 
258 A család horvátországi származású, II. Mátyástól kapott címeres levelet. Magyarországon a XVII. században 
telepedtek meg, házassággal szerzett Tolna, Fejér és Somogy megyében birtokot. Grófok. Pallas, VII. k. 
'Festetics' címszó. 
259 A család az eredetét a Kapylon nemzetségre vezeti vissza. Szatmár megyében volt az ősi megtelepedésük. A 
család a XVIII. században a Harruckernekkel házasodva Csongrád- és Békés megyei kiterjedt birtokokhoz jutott. 
Pallas, X. k. 'Károlyi' címszó. 
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II. 5.2. a. Nemesség 

Az iparosodás előtti korszak folyamán a nemesség fennhatósága alatt élő zsidó lakosok 

száma volt a meghatározó a földesúri fuggésrendszerben. Maga a nemesség kategória nem 

homogén, három alcsoportját különíthetjük el: főnemesség; köznemesség; és „több nemes". 

a) Főnemesek 

A főnemesi családok telepítésben játszott szerepe több szintű lehet: egyfelől engedélyezik-e 

a letelepedést? Irányítják-e azt, vagy az engedély mellett a letelepedés önmagától alakul-e? 

Az egyes főnemesi családok szerepének vizsgálata a zsidóság védelmezésében a következő 

képet mutatja: 

A letelepítésben az Eszterházy család kiemelkedő szerepe követhető nyomon a vizsgált 

korszakon keresztül. Azonban az is látható, hogy a birtokaikra való betelepülés mértéke 

alacsony, ami hosszabb távon hanyatló tendenciát mutat, és a letelepülés általános irányának 

elmozdulását jelzi. A nyugati régióban birtokokkal rendelkező családok esetében hasonló 

következtetésre juthatunk. Velük ellentétben a keleti régióban a Károlyi család vagy a 

Schönborn birtokok esetében nagyobb ütemű lélekszám emelkedés figyelhető meg, noha 

eltérő időszakokban. Amíg ezt a Károlyi család esetében az irányított telepítéspolitika 

alapozta meg és hatása 1787-ig teljesedik ki, addig a Schönborn birtokokon spontán 

letelepülésről beszélhetünk. Ugyanígy nagy ütemű lélekszám emelkedés figyelhető meg az 

Erdődy család birtokain: kezdetben a család egyes tagjai nem mindig álltak békés viszonyban 

a zsidósággal, így például Erdődy Borbála, aki hosszantartó pereskedésbe kezdett ellenük, 

mégis néhány zsidó család már igen korán megtelepedési jogot nyert a család birtokain. 

(Erdődy Borbála férje, Czobor gróf is pártolta a zsidóság letelepedését a birtokain.)260 

Kollonich érsek esete hasonló ehhez, hiszen annak ellenére, hogy tervezetében a zsidó 

lakosságnak az országból való folyamatos kivonását irányozta elő, birtokain igen szépszámú 

zsidó lakos telepedhetett meg, sőt Nyitra megyében az egyik legnagyobb közösség is az ő 

fennhatósága alatt állt (Sassin, 191 fő). Emellett, annak ellenére, hogy főúri érdekeket 

kárhoztatta, amiért nem lehet azonnal megvalósítani az elméletét, a gyakorlatban éppen ő 

ajánlott Eszterházy nádor védelmébe egy morvaországi bevándorlót, aki Magyarországon 

szeretett volna letelepedni, azaz közbenjár az érdekében.261 

260 MZsO II. 208.; 209.; 365.; Czobor gróf: MZsO II. 180. 
261 MZsO V / l . 834. 
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Kérdésünk lehet, ki az, aki a korszak nagybirtokosai közül nem támogatta a zsidóság 

betelepedését? 

5.3. táblázat: Főnemesi családok, akiknek a birtokain nincsenek zsidó lakosok 

1787 1787 1787 1787 1835 1835 
Birtokos Althan Koháry Harruckern Szunyogh Odeschalky Migazzi 

Hol nem? Zala Gömör Békés Trencsén Szerém Bars 

Kishont 

Az 1735-ös összeírás csak azokat a főnemesi rangú birtokosokat mutatja, akiknek a 

birtokain éltek zsidó lakosok. 1787-es és 1835-ös összeírás azonban már pontos képet ad 

arról, kinek a birtokain nem telepedett vagy telepedhetett le a zsidóság. 1787-ben a főnemesi 

birtokosok közül mindössze négy családot találunk, akiknek a birtokain egyáltalán nem élt 

zsidó lakos: A Szúnyog család trencséni birtokain, ami ebben az időszakban egyértelműen 

utal arra, hogy a család nem engedélyezte a letelepedést. Ugyanezt mondhatjuk el az Althan 

család esetében, akiknek a zalai birtokain nem él zsidó lakos. Mivel mindkét terület a 

bevándorlás szempontjából is, és a zsidóság lélekszámát tekintve is meghatározó volt, ezért itt 

valószínűsíthető, hogy a családok ellenezték a megtelepedést. Később az Althan örökséget 

átvevő Festetics család egyáltalán nem gátolja a zsidóság megtelepedését. Koháry Ferenc 

birtokai ebben az időszakban Gömör és Kishont megyék területén feküdtek, míg Harruckern 

hercegé Békés megyében. Gömör megye esetében a bányavárosok közelsége miatt az 

uralkodó egyértelműen tiltotta a letelepedést, és mivel a Koháry család csak itt birtokolt 

területet, így nem tudhatjuk a szándékukat. Békés megyében ugyan már kezdetét veszi a 

megtelepedés, azonban ide a délebbi területekre a bevándorlás csak 1787 után erősödik fel, 

így magának a Harruckern családnak a szándékait nem ismerhetjük pontosan, hiszen ők is 

csak egyetlen megyében birtokoltak földbirtokot. (Később a Károlyi család veszi át a 

birtokaikat és engedélyezik a letelepedést.) Összehasonlításként érdemes megvizsgálnunk egy 

olyan nagybirtokos családot, amely több régióban is birtokolt területet, de nem minden 

területén engedélyezte a megtelepedést: 

5.4. táblázat: Grassalkovich család birtokain való megtelepedés- megyei viszonylatban 

Birtokos 1735 1735 1787 1787 1835 1835 

Grassalkovich van nincs van nincs van nincs 

hol? Pest Pest Nyitra Heves Pozsony 

Bács Pozsony Nógrád 

Heves Pest 

Nógrád Bács 
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A Grassalkovich család birtokain 1735-ben mindössze 36 zsidó lakos telepedett meg, Pest 
7 A7 

megyében egy faluban. Noha ezt tekinthetnénk a kezdeti megtelepedésnek, 1787-ben 

egészen más képet kapunk: A családnak a nyugati régióban (Pozsony, Nyitra megyék), és a 

középső régióban (Heves, Nógrád, Pest megyék) található birtokain nincs zsidó letelepülő. 

Ugyanakkor Bács-Bodrog megyében, amely a bevándorlás új célpontja lesz, engedélyezik a 

megtelepedést, lakosaik mezővárosban összpontosulnak (Baja, Jankovácz) 73.4% (160 fő), és 

a megye lakosságának a 22.2%-a a területükön él. Jól látható, hogy a család azokon a 

területeken nem támogatja a betelepülést, amelyek a zsidóság fő letelepedési körzeteibe estek. 

Azonban a török uralom alól felszabaduló déli területeken, így Bács megyében, ahol 

gazdasági támogatás szükségessége nyilvánvalónak tűnt, igen. 

1835-ben már mindössze két főnemesi család birtokain egyáltalán nem találunk zsidó 

lakosokat: Migazzi család esetében Bars megyében, valamint Odeschalky család esetében 

Szerémben. Mindkét körzet a legkevésbé vonzó terület a megtelepedésre, így itt sokkal 

inkább a letelepülésben kell keresnünk a választ, nem pedig a családok negatív 

hozzáállásában. A fent említett Althan család öröksége 1835-ben már a Festetics család 

tulajdonába került, miként korábban említettük, ezzel elhárult az akadály a letelepülés elől. A 

Koháry család új néven és magasabb ranggal, mint herceg Couburg birtokolt területeket 1835-

ban, amikor is kiterjedt birtokrendszerrel rendelkezett a középső területeken: Pest, Nógrád, 

Borsod, Gömör valamint Hont megyékben. A kiterjedtebb birtokrendszer rávilágít arra, hogy 

noha 1787-ben azt feltételeztük, hogy csak az uralkodói tilalom miatt nem települhettek meg 

zsidó lakosok a birtokaikon, 1835-ben a középső területeken továbbra sincs zsidó lakos a 

településeiken, ami egyértelműen inkább családi törekvésre mutat, azaz a zsidóság 

távoltartására a birtokaikról, avagy felveti a kérdést mennyiben irányították egyáltalán 

ekkoriban a letelepedést? Talán birtokaik nem vonzóak a megtelepedőknek. Noha keleti 

birtokaikra már történik letelepedés, ez az adott korszakban igen kis mértékű (mindössze 91 

fő). A Grassalkovich család esetében 1787-hez viszonyítva valamivel engedékenyebb 

politikát tapasztalunk, de ez korántsem jelenti, hogy birtokaikon tömeges mértékű lesz a 

letelepedés: így a nyugati régió megyéiben továbbra sem találunk lakosokat, a központi 

területeken szórványos megtelepedés látható (Heves 47 fő, Nógrád 2 fő, Pest 137 fő -

elszórtan). Az egyetlen körzet, ahol valóban támogató politikát folytattak, avagy ekkoriban 
262 Grassalkovich család eredete homályos, állítólag maga a név a Gergely személynév változata. 1736-tól 
kezdődik a család emelkedése: bárói rangot kap, majd 1751 után grófit, 1784 után birodalmi hercegit. Vagyonát 
a neoaquistica korában szerezte, foként a Duna-Tisza közén voltak birtokaik. A család férfiágon 1841 -ben kihalt. 
A család pazarló életmódot folytatott. Birtokaik egy része báró Sina Simon kezébe került, más része a 
kamaráéba. Sina görög eredetű bankár család, 1876-ban kihalt. Pallas, VIII. k. 'Grassalkovich' címszó valamint 
Palias, XV. k. 'Sina' címszó. 
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vonzónak számított a megtelepedésre, a déli régió: Bács-Bodrog megye, ahol a lakosok száma 

633 főre emelkedik (azaz a megyei zsidóság 39.2%-a itt él). A lakosság egyértelműen 

mezővárosban összpontosul: Baja 516 lakos (81.5%). 

A főnemességnek a telepítésben játszott kezdeti irányító szerepe egyértelművé vált a 

privilégiumlevelek alapján, amelyekben letelepedést biztosítanak a zsidó lakosoknak, 

valamint a különböző jogi fórumokon megtett lépéseik révén, amelyek a zsidóság védelmét 

szolgálták (városi, uralkodói túlkapásokkal szemben).263 Letelepítési politikájuk sikerességét 

mutatja, hogy az 1735-ös összeírás szerint a tíz legnagyobb közösség közül nyolc főnemesi 

befolyás alatt állt, míg Nyitra megyében a fő- és köznemesek megosztva gyakoroltak 

hatalmat: 

5.5. táblázat: A tíz legnagyobb lélekszámú zsidó közösség valamint földesuraik 1735-ben 

1735 

Rang Földesúr Hely Típus Megye Lélekszám 

gróf Pálffy Pozsonyv áralja mv Pozsony 775 

herceg Eszterházy Kismarton mv Sopron 599 

herceg Eszterházy Lakompak mv Sopron 447 

herceg Eszterházy Nagymarton mv Sopron 375 

nemesek nemesek Vágújhely mv Nyitra 360 

herceg Eszterházy Köpcsény mv Moson 246 

gróf Zichy Oroszvár mv Moson 236 

nemesek nemesek Szenicz mv Nyitra 233 

gróf Batthyány Rohoncz mv Vasvár 224 

herceg Eszterházy Németkeresztúr mv Sopron 219 

A közösségek közül a kilenc privilégiummal rendelkezik, csupán a szeniczi birtokon élők 

jogait nem rögzítették írásban. A legnagyobb lélekszámú közösségek egyben mutatják a 

letelepedés fő irányát is, hiszen valamennyi közösség a nyugati régióban található. A 

letelepedést indokolja a jogi védelem és a korábbi lakóhelyhez való viszonylagos közelség 

mellett264 a gazdasági lehetőség: Pozsony és Kismarton alközpontok voltak.265 Itt említhetjük 

meg, hogy a zsidóság megtelepedését hevesen ellenző Kollonich érsek Sassin birtoka (Nyitra 

megye) az ország 12. legnagyobb zsidó közösségének szerepét töltötte be. 

1787-ben a legnagyobb közösségek közül hét továbbra is az ország nyugati régiójában 

fekszik, de mindössze öt tartozik főnemesi befolyás alá. 

263 így a Batthyány család látszólagosan gazdasági kérdésekben lép fel egyes városok irányába, azonban 
valójában mindezzel a városok jogi életébe is beleavatkozik: Szombathelyen boltnyitás kérdése MZsO XII. 109.; 
Kőszeg sóárúsítás joga MZsO X. 320., boltnyitás MZsO X. 339-340. 
264 Joseph Ben-David, 1997. 14. 
265 Bácskai Vera- Nagy Lajos, Piackörzetek, piacközpontok és Városok Magyarországon 1828-ban (Budapest,— 
1984). / " 
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5.6. táblázat: A tíz legnagyobb lélekszámú zsidó közösség valamint földesuraik 1787-ben 

1787 

Rang Földesúr Hely Megye Lélekszám 

kamara kamara Óbuda mv Pest 1612 

gróf Pálffy Pozsonyváralja mv Pozsony 1512 

nemesek nemesek Vágújhely mv Nyitra 1008 

herceg Eszterházy Nagymarton mv Sopron 732 

nemesek nemesek Bonyhád mv Tolna 700 

herceg Eszterházy Lakompak falu Sopron 630 

herceg Eszterházy Kismarton mv Sopron 578 

nemesek nemesek Verbó mv Nyitra 562 

herceg Eszterházy Németkeresztúr mv Sopron 556 

ismeretlen ismeretlen Balassagyarmat mv Nógrád 546 

Valamennyi főnemesi birtok hitközsége privilégiummal rendelkezik és a nyugati régióban 

található. A lélekszám alakulásának vizsgálata azonban azt mutatja, hogy az Eszterházy 

birtokok 1735-ben virágzó közösségei a hanyatlás jeleit hordozzák magukban. így Kismarton 

1787-ben lélekszámát tekintve már csupán 7. a rangsorban, Köpcsény pedig kiszorul az első 

tízből. Azonban a lélekszám csökkenése nem csupán más közösségek lélekszámának 

felfutását jelentették, hanem egyben szoros párhuzamot is a gazdasági lehetőségek 

beszűkülésével, illetve a bevándorlás irányának módosulásával ezeken a területeken. 

1835-ben az országban tálalható tíz legnagyobb közösség közül már mindössze öt tartozott 

főnemesi fennhatóság alá: 
5.7. táblázat: A tíz legnagyobb lélekszámú zsidó közösség valamint földesuraik 1835-ben 

1835 

Rang Földesúr Hely Megye Lélekszám 

szkv szkv Pest szkv Pest 6031 

kamara korona Óbuda mv Pest 3530 

gróf Eszterházy Pápa mv Veszprem 2645 

herceg Pálffy Pozsonyváralja mv Pozsony 2402 

nemesek nemesek Vágújhely mv Nyitra 2495 

gróf Károlyi Nagykároly mv Szatmar 1786 

nemesek nemesek Parutza mv Nyitra 1500 

herceg Eszterházy Nagymarton mv Sopron 1452 

egyházi munkácsi püspök Csaba falu Borsod 1280 

herceg Pálffy Szerdahely mv Pozsony 1175 

Valamennyi főnemesi közösség privilégiummal rendelkezett. Azonban közülük már csak 

kettő található a nyugati régióban (Pozsonyváralja és Nagymarton). Az Eszterházy birtokok 

esetében telepítéspolitikai változás tanúi lehetünk: a nyugati közösségek mereven 

ragaszkodnak a kiváltságaikban rögzített jogaikhoz, ami hosszú távon nem kedvez a közösség 

fejlődésének (Kismarton). Ugyanakkor az ország belsőbb területére történő intenzív 

bevándorlás (1735-1787-ig terjedő időszakban mintegy 10-szeresére nő a lakosság) 
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eredménye az Eszterházy birtokokon is érezteti hatását: a család továbbra is támogatja a 

letelepedést: Pápán, Tatán. Miként említettük a szabályozás kereteit nem változtatták, 

azonban az új gazdasági lehetőségek - Pápa piacközpontként funkcionált- teret engedtek a 

további fejlődésnek. A keleti régió felé történő áramlásról tanúskodik a nagykárolyi közösség 

országos viszonylatban előkelő helyezése. A Károlyi család telepítéspolitikájában nem 

szabályozta a közösségek létszámát. Sőt emellett gazdasági téren is olyan engedményeket 

nyújtott, amelyre máshol nem találunk példát: így a kóserbor árusításának kezdeti 

engedélye.266 

Jól tükrözi a fentebbieket a következő táblázat, amely a legjelentősebb közösségek 

fejlődését illetve hanyatlását mutatja a vizsgált időszakban: 

5.8. táblázat: A közösségek országos viszonylatban betöltött helye lélekszám szerint 

Település 1735 1787 1835 

Pozsonyváralja 1 2 4 

Kismarton 2 7 35 

Lakompak 3 6 38 

Nagymarton 4 4 8 

Vágújhely 5 3 5 

Köpcsény 6 37 44 

Oroszvár 7 23 63 

Németkeresztúr 9 9 20 

Rohoncz 8 12 32 

Szenicz 10 31 22 

Óbuda 11 1 2 

Sassin 12 16 78 

Bonyhád . 5 15 

Verbó 17 8 49 

Balassagyarmat - 10 26 

Pest - 135 1 

Pápa 32 17 3 

Nagykároly 18 6 

Parutza - 21 7 

Csaba 79-87 54 9 

Szerdahely 39 29 10 

A fentiek alapján elmondható, hogy a főnemesek védnöksége alatt azok a közösségek 

fejlődtek látványosan, amelyek privilégiummal rendelkeztek, településeik erős gazdasági 

funkciót töltöttek be az adott térségben, valamint a bevándorlás iránya egybeesett azzal: 

Pozsonyváralja, Nagymarton. Ugyanakkor, ha privilégiumlevél létét korlátozó faktorként 

alkalmazták (letelepedés gátlása), a bevándorlás irányának súlypontjának elmozdulásával, 

valamint új gazdasági központok létrejöttével a közösségek helyzetében is változás 

következett be. 

266 MZsO VIII. 383. 
267 MZsO III. 498. 

118 



Geográfiai szórtság 

Az iparosodás előtti magyarországi zsidóság esetében országos szinten alacsony marad a 

városi lakosság lélekszáma. Mennyire meghatározó ez a főnemesi birtokokon? Illetve 

láthatunk-e különbséget az egyes régiókban? 

Az alábbi táblázatok a főnemesi uralom alatti zsidó lakosság falusi valamint mezővárosi 

településeinek illetve a bennük élő lakosok számát mutatják: 

5.9. táblázat: A főnemesi birtokon élő zsidóság településtípusok szerinti megoszlása és aránya 

1735 1787 1835 1735 1787 1835 

mezőváros 4643 12330 43090 61% 54% 66% 

falu 2944 10586 22605 39% 46% 34% 

összes 7587 22916 65695 100% 100% 100% 

5.10. táblázat: A főnemesi birtokon élő zsidóság településeinek a száma 

1735 telsz. 1787 telsz. 1835 telsz. 1735 telsz. 1787 telsz. 1835 telsz. 

mezőváros 66 111 256 20% 13% 15% 

falu 261 763 1431 80% 87% 85% 

összes 327 874 1687 100% 100% 100% 

A lélekszám elemzése alapján látható, hogy a főnemesi birtokok mezővárosi népessége 

meghatározó marad a korszakon keresztül a falusi lakossággal szemben. Ez ellentétes 

folyamatot mutat az országos viszonyokkal szemben.268 Kezdetben mindez a telepítési 

politika hatása, később spontán folyamat eredménye. A mezővárosi népesség megoszlása a 

következőképpen alakul a települések lélekszámát tekintve: 

5.11. táblázat: A főnemesi birtokon élő zsidóság megoszlása a mezővárosok általános lélekszámának 

vonatkozásában 

1787 1835 1787 1835 

10000+ 48 6827 0% 16% 

5-10000 1114 5040 9% 12% 

2-5000 5854 20201 47% 47% 

2000 alatt 5314 11022 43% 26% 

Összes 12330 43090 100% 100% 

Súlyponteltolódás történik a különböző korszakokban a zsidóság letelepedési helyében: 

amíg kezdetben főként a kisebb lélekszámú 2000 főt meg nem haladó illetve 2000-5000 fős 

városias településekben éltek, 1835-ben a nagyobb lélekszámú városokban is jelentős 

268 Mezővárosi lakosság aránya: 1735: 54.3%; 1787: 36.38%; 1835:40.42%. 
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számban megtalálhatóak. A mezővárosi letelepülésben a régiók között is láthatunk 

különbséget: 
5.12. táblázat: A főnemesi birtokon élő mezővárosi zsidó lakosság száma és aránya régiók szerint 

1735 1787 1835 1735 1787 1835 

Oberland 1889 2598 9461 41% 21% 22% 

Kis-Burgenland 2217 3304 9635 48% 27% 22% 

Dunántúli 133 572 3159 3% 5% 7% 

Belső 269 3632 8361 6% 29% 19% 

Keleti 133 2102 10615 3% 17% 25% 

Déli 2 122 1859 0% 1% 4% 

összes 4643 12330 43090 100% 100% 100% 

Már 1735-től valamennyi régió főnemesi mezővárosaiban találunk zsidó lakosokat, noha 

korántsem egyenletes megoszlásban. A korszak folyamán a nyugati területek mezővárosaiban 

élők száma meghatározó marad, azonban szembetűnő a változás mértéke mind az oberlandi, 

mind pedig a kis-burgenlandi régiók esetében. Amíg ez utóbbi esetében a bevándorlás 

irányának változása mellett a terület gazdasági fontosságának hanyatlása is közrejátszhatott, 

addig az oberlandi terület esetében, amely a bevándorlás kedvelt célpontjának számított, 

illetve gazdasági súlya meghatározó, mindez nem szolgálhat magyarázatul. Feltűnő módon a 

főnemesek dunántúli birtokainak mezővárosi népességének az aránya nem emelkedik 

számottevően még abban a korszakban sem, amikor a belső vándorlás felduzzasztja az itteni 

lélekszámot (1787-re). Mindennek az okát az elvándorlás magas mutatójában is kereshetjük, 

illetve az itteni területekre már spontánabb formában történik a megtelepedés, nem feltétlenül 

a főnemes jelöli ki a megtelepedési helyszínt. A lélekszám emelkedésének a mértékének az 

ütemében jól láthatóak a változások: a középső, a keleti és a déli régió mezővárosai vonzó 

letelepedési helyként szolgáltak 1787-től fokozottan. Mindez a fentebbi régiókkal ellentétesen 

magyarázható a gazdasági szerepük erősödésével, illetve a bevándorlási irány változásával. 

Talán nem utolsó sorban azzal, hogy az új bevándorlók ezeken a területeken igyekeztek a 

kiterjedt jogkörrel bíró főnemes befolyása alá húzódni, még abban az időszakban is, amikor a 

letelepedés jellege spontánabb formát öltött. 

A főnemesi birtokokon a telepítési és letelepedési modelleknek a következő típusait 

különböztethetjük meg: 
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5.13. táblázat: A főnemesi birtokokon élők letelepülés-modelljei 

1735 1787 1835 
családok megyei birtok családok megyei birtok családok megyei birtok 

Hierarchikus: Eszterházy Moson Eszterházy Komárom Eszterházy Tolna 
1-2 nagy közösség és falvak Eszterházy Veszprém Eszterházy Baranya Pálffy Esztergom 

Pálffy Pozsony Eszterházy Pozsony Erdődy Vas 

Eszterházy Szabolcs Erdődy Trencsén 

Pálffy Pozsony Károlyi Nyitra 

Pálffy Esztergom 

Batthyány Zala 

Károlyi Nyitra 

Károlyi Szatmár 

Csáky Borsod 

Csáky Bihar 

Hierarchikus: 

1 nagy, közepes, falvak Eszterházy Veszprém 

Eszterházy Trencsén 

Eszterházy Pozsony 

Pálffy Pozsony 

Batthyány Zala 

Erdődy Nyitra 

Erdődy Zemplén 

Károlyi Zemplén 

Csáky Borsod 

Csáky Abaúj 

Schönborn Bereg 

Mellérendelt: 

nagy közösségek, kevés falu Eszterházy Sopron Eszterházy Sopron Eszterházy Sopron 

Erdődy Nyitra Eszterházy Moson Eszterházy Moson 

Batthyány Vas Batthyány Vas Batthyány Vas 

Zichy Moson 

Zichy Pest 

Elszórt: 

szórt Pálffy Esztergom Eszterházy Pest Eszterházy Pest 

Csáky Zemplén Eszterházy Tolna Eszterházy Somogy 

Schönborn Bereg Eszterházy Somogy Eszterházy Nógrád 

Batthyány Tolna Batthyány Veszprém 

Batthyány Baranya Batthyány Komárom 

Csáky Zemplén Károlyi Bihar 

Schönborn Bereg Károlyi Abaúj 

Csáky Zemplén 

1735-ben három fő letelepítési illetve letelepedési modellt különböztethetünk meg: 

hierarchikus, mellérendelt és elszórt. Ezek közül az első kettő a koncentráltság és a nagyobb 

közösségek léte felé mutat. A nagyobb közösségek ebben az időszakban a főnemesi 

birtokokon egyértelműen a nyugati területek birtokaira jellemzőek, amit a szervezett telepítési 

politika is magyaráz (Eszterházy család példája). A szórt megtelepedés a főnemeseinek keleti 

megyei birtokain lesz általános, amit az egyénekkel kötött szerződések is igazolnak. így 

ebben az időszakban például Károlyi Sándor köt szerződést Josephovics Lázárral (1741), a 
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nagykárolyi, fényi, teremi, csanálosi kocsmáinak, pálinkafőzőinek bérletére. Később 

részeletes beszámolót kaphatunk az uradalom és a bérlő közötti elszámolásról.269 

1787-ben a telepítési modellek típusai maradnak a gyakorlatban, azonban már nem 

kapcsolhatóak kizárólagosan egy-egy régióhoz. A keleti és nyugati régió között ellentétes 

folyamat tanúi lehetünk: amíg nyugaton a határmenti megyékben a nagyobb közösségek léte 

és viszonylag kevés falusi település a meghatározó, addig a keleti régióban az elsődleges 

bevándorlási körzetek határmenti megyéiben a szórtság lesz a jellemző, míg a belsőbb keleti 

megyékben egy-egy központ kialakulása válik meghatározóvá: a Károlyi család esetében ezt 

szervezett telepítéspolitika előzi meg, ugyanakkor a Csáky család esetében ez spontán 

folyamat eredménye. 

1835-ben a hierarchikus típus esetében két típusú letelepedést különíthetünk el: az első 

során egy esetleg két nagy közösség mellett kevés falusi település a jellemző, míg a második 

esetében egy nagy közösség mellett több közepes lélekszámú, jelentős közösség is kialakul, 

valamint a lakosság további része falusi településeken él elszórtan. Jól látható, hogy amíg a 

hierarchikus és elszórt településmodell területi meghatározhatósága változik, addig az egymás 

mellett élő nagyobb közösségek léte (mellérendelt típus) a korszakban csak a nyugati régió 

főnemesi birtokaira lesz jellemző. Az elszórt modell a keleti főnemesi birtokok alapvető 

jellemzője legalábbis a korszak kezdetén, később egyes birtokokon megkezdődik (Csáky, 

Schönbom birtok) a központosulás folyamata, máshol ennek hiánya látható (Csáky zempléni 

birtokok). A szórt letelepülés gyakran kezdeti betelepülési fázisként jelenik meg - ez 

leginkább a központi régióra jellemző, amelyben a nagyobb lélekszámú bevándorlás után 

koncentráltabb letelepedés válik meghatározóvá. 

Az egyes főnemesi családok esetében csak a kezdeti időszakban beszélhetünk irányított 

politikáról, amelyben a nagyobb közösségek létrejöttét támogatták, ez valamennyi régióban 

helytálló. Később a bevándorlás felerősödése után a modellek alakulása 1750-ig mutat felsőbb 

beavatkozást a telepítésben, de aztán a letelepedés önálló formát ölt, még akkor is, ha aztán 

privilégiumlevelek szabályozzák az életüket, ekkor a már fennálló kereteket rögzítette. Épp 

ezért még egy-egy főnemesi család esetében sem látunk egységes formát a letelepítésre a 

korszakon keresztül valamennyi birtokán. 

b) Köznemesek 

A nemes kategória második alcsoportja a köznemesek. A kisnemesek fennhatósága alatt 

élő zsidó lakosok száma nem tűnik igazán magasnak: 

269 MZsO X. 1048.; 1058. 
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5.14. táblázat: A köznemesi uralom alatt élő zsidóság száma és aránya településtípusok szerint 

1735 1787 1835 1735 1787 1835 

mezőváros 1260 1320 1014 39% 20% 7% 

falu 1983 5230 12768 61% 80% 92% 

összes 3243 6550 13882 100% 100% 100% 

Azonban miként később látni fogjuk a „több nemes" kategóriában ugrásszerű emelkedés 

következett be. Ez a kategória a legtöbb esetben köznemeseket takart, de a birtokaprózódás 

miatt lehetetlen megállapítani a földesúr pontos kilétét. A kisnemesek fennhatósága alatt élő 

zsidóság esetében nem beszélhetünk a főnemesek alatt élőkéhez hasonló tervezett telepítési 

politikáról. Az oltalmuk alá általában elszórtan, gyakran egy-két család települ, hiszen a 

birtokaik nagysága és gazdasági súlya nem is tenné lehetővé nagyobb közösségek ellátását. 

Emellett jogi téren sincs akkora hatalmuk, mint egy-egy mágnásnak. 

A korszakon keresztül a köznemesi zsidóság esetében az országos átlaggal szinkronban a 

falusi zsidóság súlya lesz a meghatározó birtokaikon. A falusi zsidóság aránya növekvő 

tendenciát mutat. A mezővárosi lakosság főként a kis lélekszámú városi településeken (azaz a 

2000 főt meg nem haladón) összpontosult: 

5.15. táblázat: A köznemesi uralom alatt élő mezővárosi zsidó lakosság száma és aránya a mezővárosok 

általános lélekszámának vonatkozásában 

1787 1835 1787 1835 

10000+ 0 0 0% 0% 

5-10000 0 38 0% 4% 

2-5000 58 216 4% 21% 

2000 alatt 1262 760 96% 75% 

Összes 1320 1014 100% 100% 

5.16. táblázat: A köznemesi uralom alatt élő mezővárosi zsidóság száma és aránya régiók szerint 

1735 1787 1835 1735 1787 1835 

Oberland 911 288 404 72% 22% 40% 

Kis-Burgenland 83 84 7% 0% 8% 

Dunántúli 108 2 86 9% 0% 8% 

Középső 31 430 0 2% 33% 0% 

Kelet 93 600 149 7% 45% 15% 

Dél 34 291 3% 0% 29% 

összes 1260 1320 1014 100% 100% 100% 

A 5.16. táblázat adatai alapján látható, hogy kezdetben az oberlandi területen 

koncentrálódott a mezővárosi lakosság mintegy háromnegyede. Amelynek magyarázatául 

szolgál, hogy az országban élő zsidóság jelentős része is ezen a területen összpontosul. Nem 

véletlen, hogy a korszak folyamán az ebben a régióban a köznemesi uralom alatt élők aránya 
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sokkal alacsonyabb mutatókat vetít elénk. Némileg meglepőnek tűnhet, hogy a kis-

burgenlandi régióban a köznemesi birtokon élők aránya igen alacsony. Ha azonban a 

főnemesi birtokokon való koncentrálódás adatait vizsgáljuk, egyben magyarázatot is kapunk, 

hogy ebben a körzetben a főnemesi védelem az elsődleges. 1787-re a keleti területeken 

megemelkedik a köznemesi védelem alatt élők mezővárosi száma, és úgy tűnhet, mintha 

főként e település típust részesítenék előnyben ebben a régióban. Azonban az összeírás 

pontatlanságai, valamint éppen a keleti régió bizonyos megyéinek adatainak a hiánya miatt 

nem vonhatunk le messzemenő következtetéseket. Mindezt látszik alátámasztani az 1835-ös 

összeírás is. Az 1835-ös csökkenés a keleti régióban egyfelől a birtokaprózódással 

magyarázható, így az ottani lakosok már több nemes fennhatósága alá kerülnek, másrészt a 

tömeges méretűvé duzzadó bevándorlás sem teszi lehetővé csupán egy helyen való 

megtelepedést egy gazdaságilag elmaradott, kiépítetlen piachálózat jellemzőit magán viselő 

régióban. 
5.17. táblázat: A köznemesi fennhatóság alatt élő falusi lakosság régiók közötti megoszlása 

1735 1787 1835 1735 1787 1835 

Oberland 929 690 1788 47% 13% 14% 

Kis-Burgenland 17 200 157 1% 4% 1% 

Dunántúli 17 531 1509 1% 10% 12% 

Középső 227 1478 2680 11% 28% 21% 

Kelet 793 2261 6005 40% 43% 47% 

Dél 70 629 0% 1% 5% 

összes 1983 5230 12768 100% 100% 100% 

A falusi lakosság esetében már a kezdetektől, azaz 1735-től megfigyelhető a keleti régióban 

való összpontosulás, noha itt még az oberlandi területek falusi lakossága is jelentős, hiszen 

ekkoriban a letelepülés fő célpontja ez a terület. A régiók közötti kezdeti különbség az 5.17. 

táblázat adatai alapján jól látható, azaz 1735-ben a nyugati régiókon (oberlandi, kis-

burgenlandi) belül a mezővárosi lakosság aránya magasabb, míg a keletiben a falusi 

lakosságé, azonban valamennyi területen a köznemesi védelem alatt élők 1787-re és 1835-re 

főként a falusi településeken találnak lakóhelyre. Az adatok szerint a köznemesi védelem alá 

húzódók esetében, a további régiókban már kezdetektől, azaz a 18. század elejétől, ez az 

irányvonal érvényesül. 

A köznemesi birtokok zsidóságának letelepedési módszere jól mutatja azt a folyamatot, 

amelynek során a bevándorlás és letelepedés már nem szervezett keretek között zajlik, - azaz 

nem nagyobb csoportokat telepít le a földesúr. A zsidóság a korábbi lakóhelytípusától 
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(Galíciában, Moráviában mezővárosi településeken élt270) eltérően falvakban telepszik le, 

noha lehetőségeik nyilvánvalóan behatároltabbak, mint egy-egy nagyobb közösség keretei 

között élőéké (akik ráadásul általában egy-egy nagybirtokos védelmét élvezik): mind jogi 

védelem, mind gazdasági és kulturális szinten. A letelepedés jellegének okaként egyfelől a 

magyarországi letelepedési korlátozások, másfelől a helyi gazdasági lehetőségek (pl. 

kocsmabérlet) szolgálhattak. 

c)"Több nemes" 

A „több nemes" fennhatósága alá tartozó zsidóság számának ugrásszerű növekedése jelzi a 

nemesi kategórián belül az egyensúly eltolódást: 

5.18. táblázat: A " több nemes " uralma alatt élő zsidóság száma és aránya településtípusok szerint 

1735 1787 1835 1735 1787 1835 

mezőváros 21 4402 18602 100% 23% 25% 

falu 14376 55185 0% 77% 75% 

összes 21 18778 73787 100% 100% 100% 

Az 5.18. táblázat összes kategóriája mutatja, hogy az országban élő zsidóság felett a 

főnemesek fennhatósága mellett a köznemesek befolyása válik egyre meghatározóbbá 

(gyakorlatilag a „több nemes" is főként őket takarja, noha nem zárható ki a főnemesek 

védelme alá húzódók magas száma sem e kategóriában). A „több nemes" kategória általános 

szinten is hangsúlyossá válik az országban, hiszen az 1787-ben éppen a zsidóság által 

legsűrűbben lakott három megyében a legmagasabb a „több nemes" birtokos alá tartozók 

száma: Nyitra megyében 4800 fő (Oberland - (észak-)nyugati), Zemplénben 2358 fő (keleti 

régió), Pest megyében 1682 fő (középső régió). 1835-ben ugyanez a kép rajzolódik ki: 

Nyitrában 8082 fő (oberlandi régió), Szabolcsban 7117 fő, Máramarosban 5185 fő (keleti 

régió megyéi) és Pest megyében 5021 fő (középső régió). 

A zsidóság letelepedését a „több nemesek" birtokain igen nagy szórtság jellemzi: 

270 Michael K. Silber, 1990. 'Rural and Úrban Jews in the Period of Joseph II., 1781 to 1790' 35. Moráviában 
1781-1790 között a zsidó lakosság 98%-a élt városokban, és mintegy 15%-a a városi lakosoknak 2000 föt 
meghaladó településen élt, további 25%-a 1000-2000 föt számlálón. Galíciában 75%-a élt városokban és a 
városiak 10%- 2000 fót meghaladó, míg további 10%-a 1000-2000 főt számláló településen talált lakóhelyre. 
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5.19. tábla: A „több nemes" uralma alatt élő zsidóság településeinek a száma 

Mezőváros Falu Mezőváros Falu Mezőváros Falu 

1735 1735 1787 1787 1835 1835 

Oberland 1 10 252 8 274 

Kis-Burgenland 5 36 5 16 

Dunántúli 2 112 7 119 

Középső 3 111 19 310 

Keleti 7 121 28 703 

Déli 1 3 14 

összes 1 27 633 70 1436 

1787-ben mind a keleti, mind a nyugati régióban igen magas azoknak a településeknek, ahol 

a zsidóság megtelepedett. 1835-ben a nyugati települések száma nem emelkedik jelentős 

mértékben, ugyanakkor a keleti területen mintegy háromszorosára nő a „több nemes" 

birtokain a települések száma. Mindez éppen a korábban is említett okban, a bevándorlás 

helyszínében, valamint jellegében (tömeges méretűvé válásában) kereshető. 

A mezővárosi népesség lélekszáma kezdetben, 1735-ben döntő, hiszen csupán csak ilyen 

birtokon telepedtek le. Mindez sugalmazza számunkra, hogy a nyugati mezővárosban 

megtelepedett zsidóság valószínűsíthetően inkább több főnemes uralma alá tartozó birtokon 

telepedhetett meg. Később igen alacsony a „több nemes" fennhatósága alá tartozó birtokokon 

megtelepedők mezővárosi aránya, a korszak folyamán a falusi népesség súlya a döntő. 

Mindez utal az emelkedő lélekszám és a bevándorlás, valamint belső vándorlás együttes 

hatására, amikor is a letelepedők újabb-és újabb településekre húzódnak, és nem feltétlenül 

csak nagybirtokosok oltalma alá. A lakosok a köznemesi uralom alatt élőkhöz hasonlóan 

kezdetben főként a kisebb mezővárosokban éltek, majd 1835-ben a lélekszámot tekintve a 

közepes (2000-5000) nagyságú városias településeken koncentrálódik a lakosság: 

5.20. táblázat: A „több nemes " birtokain élő mezővárosi zsidóság száma és aránya a mezővárosok általános 

lélekszámának vonatkozásában 

1787 1835 1787 1835 

10000+ 0 639 0% 3% 

5-10000 56 6078 1% 33% 

2-5000 3450 8620 78% 46% 

2000 alatt 896 3265 20% 18% 

összes 4402 18602 100% 100% 

Ha a mezővárosi lakosok arányának alakulását régiók szerint vizsgáljuk: 
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5.21. táblázat: A „ több nemes" birtokán élő zsidóság száma és aránya régiók szerint 

mv 1735 1787 1835 1735 1787 1835 
Oberland 21 2438 6018 100% 55% 32% 
Kis-Burgenland 104 352 0% 2% 2% 
Dunántúli 474 1959 0% 11% 11% 
Középső 530 4707 0% 12% 25% 
Kelet 856 5126 0% 19% 28% 
Dél 440 0% 0% 2% 
összes 21 4402 18602 100% 100% 100% 

falu 1735 1787 1835 1735 1787 1835 

Oberland 0 4967 8747 0% 35% 16% 

Kis-Burgenland 425 558 0% 3% 1% 

Dunántúli 1556 4230 0% 11% 8% 

Középső 3024 13717 0% 21% 25% 

Kelet 4396 27405 0% 31% 50% 

Dél 8 528 0% 0% 1% 

összes 0 14376 55185 0% 100% 100% 

A mezővárosi lakosság súlya az egyes régiókban különböző: az oberlandi területeken 

minden esetben magasabb, mint a keletiben, noha a korszak folyamán a keleti régióban a 

mezővárosi lakosság aránya országos átlagban valamelyest emelkedik. A lakosok aránya így 

is alig egyötöde az itt élő falusi lakosokénak. A középső régióban a mezővárosi lakosok 

számának és arányának emelkedés következik be, illetve a déli régióban a megtelepedés 

viszonylagos egyensúlyt mutat a két településtípus között. Összességében a köznemesi 

birtokok zsidósága falusi jellegzetességet mutat. 

II.5.2.b. Kamarai birtokok zsidósága 

Miként fentebb láttuk a nemesi fennhatóság mellett, más földesurak is engedélyezték 

birtokaikon a letelepedést, így a kamara is. A kamara, csakúgy, mint a főnemesség már a 

kezdeti bevándorlási időkben megpróbálta szabályozni a letelepedés menetét. A kamarai 

szabályozások és privilégiumlevelek vagy az uralkodói rendeleteket követték, vagy magától a 

kamarától érkeztek (Szepesi kamara privilégiuma). Rendeleteik négy körzetre 

összpontosultak: - Nyugat-Magyarország (1684); - Szepesi kamara területe (1673); -

bányavidékekre szóló tilalmak (1686-tol egészen 1740-ig); - visszafoglalt déli területekre 

(Bánát 1737; Temesvár 1739; Szerém, Verőcze 1753). A rendeletek jellemzője, hogy nem 

olyan részletekbe bocsátkozó, mint a földesúri adománylevelek, kivéve, ha tiltásról van szó. 

Az engedélyek ellenére 1735-ig nem vált igazán vonzóvá a kamarai területeken való 

megtelepedés, hiszen mindössze 399 főt találunk birtokaikon: 

271 Bánát: MZsO III. 458.; Temesvár: MZsO III. 477.; Szerém és Verőcze: MZsO XIV. 75.; 76. 
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5.22. táblázat: Kamarai birtokokon élő zsidóság településtípusok szerint 

1753 1787 1835 1753 1787 1835 

mezőváros 59 3880 11814 15% 72% 63% 

falu 340 1536 6802 85% 28% 37% 

összes 399 5416 18616 100% 100% 100% 

Mindez magyarázható azzal a ténnyel, hogy a kamarai politika nem volt mindig egyértelmű 
979 

a zsidóság felé, másrészt a főnemesi birtokok egy-egy régión belül sokkal kedvezőbb jogi, 

gazdasági és kulturális lehetőséget biztosítanak a letelepülőknek, akik együtt érkeztek és 

együttes letelepedésük is biztosított volt. Másfelől a kamara inkább engedélyt biztosít, mint 

betelepíti a jövevényeket. Sőt éppen a kamarai területeken az I. Lipót által bevezetett türelmi 

adóztatás sokkal egyszerűbben végrehajtható, mint a földesúri területeken, hiszen ott gátolják 

az uralkodónak behajtandó adó végrehajtását. 1787-re a kamarai zsidóság lélekszáma 

ugrásszerű fejlődésnek indult (399 főről 5416 főre), viszont országos viszonylatban az 

arányuk mindössze megduplázódott. A kamarai birtokok zsidóságának lélekszám emelkedése 

több forrásból származott a kamarai birtokokon való letelepedés lehetősége mellett, így 

például új birtoktestek kerültek kamarai kézbe: Óbuda, amely Zichy Péter költekező 

életmódja miatt 1740-ben kamarai tulajdonba került át, és ezzel egy fejlődésnek induló 

közösséget szerzett. A középső régió mellett a déli régióban folytatott harcok során a 

visszaszerzett területek feletti ellenőrzés jogát a kamara magának tartotta fenn, és ez később 

új területeket jelentett a letelepedésre. Mindezen tényezők mellett a kamarai birtokokon is 

éreztette a hatását a migráció: így Nyitra megyében (Oberland) 1735-ben kamarai birtokokon 

nincs zsidó lakos, míg 1787-ben 1510 fő él itt, ami a megyei lakosok 17%-at jelentette. 1835-

ig hasonló folyamatot láthatunk a lélekszám emelkedés területén, azaz a fejlődés üteme 

magas, de az arányuk az ország lakosain belül nem emelkedik számottevően (5416 főről 

18616 főre nő a lélekszámuk - azonban relatív országos arányuk alig 11%). 

A kamarai lakosok többsége 1735-ben még falvakban élt, de ez a kép 1787-re módosul, és a 

lakosok 72%-a már mezővárosokban található. 1835-ben a mezővárosi lakosok arányát 

tekintve visszaesést tapasztalunk (63%), azonban a lakosok többsége városias településen élt. 

A kamarai birtokokon élő zsidóság esetében nem látunk eltérést a nemesi kategóriák 

mezővárosi lakosaitól, hiszen ugyanúgy a kisebb lélekszámú mezővárosi településeken 

koncentrálódtak a korszakban, noha enyhe elmozdulás figyelhető meg a nagyobb 5-10000 

fővel rendelkező városok felé 1835-re: 

272 A lélekszám korlátozására tett előkészületek: MZsO II. 492-493.; MZsO V / l . 220. 
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5.23. táblázat: A kamarai birtokon élő mezővárosi zsidó lakosság száma és aránya a mezővárosok általános 

lélekszámának vonatkozásában 

1787 1835 1787 1835 

10000+ 192 2116 5% 18% 

5-10000 1636 5798 42% 49% 

2-5000 1766 3287 46% 28% 

2000 alatt 286 613 7% 5% 

Összes 3880 11814 100% 100% 

Regionális eltérések a kamarai birtokon élők esetében is megfigyelhetőek: 
5.24. táblázat: A kamarai birtokon élő zsidóság száma és aránya régiók szerint 

mv 1735 1787 1835 1735 1787 1835 

Oberland 1170 1744 30% 15% 

Kis-Burgenland 495 0% 4% 

Dunántúli 92 0% 1% 

Középső 1838 5308 47% 45% 

Kelet 3 792 1914 5% 20%. 16% 

Dél 56 80 2261 95% 2% 19% 

Összes 59 3880 11814 100% 100% 100% 

falu 1735 1787 1835 1735 1787 1835 

Oberland 628 1562 41% 23% 

Kis-Burgenland 30 0 2% 0% 

Dunántúli 78 81 5% 1% 

Középső 157 88 405 46% 6% 6% 

Kelet 87 248 2590 26% 16% 38% 

Dél 96 464 2164 28% 30% 32% 

összes 340 1536 6802 100% 100% 100%. 

1787-ben a déli és a nyugati régióban koncentrálódott a lakosság, míg 1835-ra a középső és 

a keleti régió válik meghatározóvá. 1787-ben a déli körzet kivételével valamennyi régióban a 

mezővárosi népesség aránya a döntő egy-egy régión belül. 1835-ban a középső és kis-

burgenlandi régióban egyértelművé válik a mezővárosi lakosság fölénye a falusival szemben, 

a déliben hasonló az arányuk, addig az oberlandi és a keleti régióban kiegyenlítettebb a két 

településtípus lakosságának az aránya. Mindez rávilágít arra, hogy a kamara a mezővárosi 

letelepedést nem gátolta. 

Az országban 1835-ben húsz közösség lélekszáma haladta meg az 1000 főt és ebből három 

kamarai kézen volt: Óbuda 3530 fő; Miskolc 1096 fő; Holics 1001 fő. 122 településükön 

viszont a lélekszám a tíz főt sem érte el. Egyértelmű telepítéspolitikára utaló elvet nem 

találunk, noha a letelepedésben leginkább érvényesül az egy-egy körzetben kialakuló való 

koncentráltság mellett (Máramaros: Sziget; Nyitra: Holics; Pest megye: Óbuda) nagy 

szórtságban történő megtelepedés. 
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II.5.2.C. Egyházi birtokok zsidósága 

A nemesség kategória mellett figyelmet érdemel az egyháznak, mint földesúrnak a 

szerepkörének a vizsgálata. A 18. század kezdete jelentős kihívások elé állította a katolikus 

egyházat. Európában a reformáció terjedése elleni küzdelemre helyeződött a hangsúly, míg 

Magyarországon teljesen új helyzettel álltak szemben.273 A Habsburg-ház a visszafoglalt 

országban is a vallásfelekezet megerősítését és erőinek újbóli kiépítését tűzte ki célul. Az 

ország területén azonban a katolikus mellett a református, unitárius, zsidó és szombatos vallás 

követői is jelentős számban megtalálhatóak. így a század kezdetén a katolikus sorok 

rendezésére irányult a törekvés, részben a világi földesurak rekatolizációja révén, részben 

pedig az egyház belső szervezeti kereteinek a kiépítésével: a szerzetesrendek és a világi 

papság megerősítésével. Az egyház hatalmát nemcsak a politikai életben illetve a vallási téren 

gyakorolt befolyása biztosította, hanem kiterjedt birtokrendszere is. Birtokain a zsidóság is 

letelepedhetett, így tehát az egyház, mint földesúr jelenik meg a függőségi rendszerben. 1735-

ben birtokaikon meg igen alacsony a zsidó lakosok száma: 182 fő (mintegy 1.5%-a az ország 

zsidó lakosaiénak). A hatalmuk alá tartozóknak azonban nem pusztán egy földesúr típusa volt, 

amelynek okát magában az egyház struktúrájában kereshetjük. Ez a rendszer két típust foglal 

magába: a világi szervezetet illetve a szerzetesi rendeket. 

5.25. táblázat: Az egyházi fennhatóság alatt élők megoszlása birtokos és településtípus szerint 

időpont földbirtokos mezőváros falu összes 

1735 szerzetesek 0 15 15 

1735 alsó papság 27 0 27 

1735 felső papság 56 48 104 

1735 közösség 12 24 36 

1787 szerzetesek 0 137 137 

1787 alsó papság 0 58 58 

1787 felső papság 176 274 450 

1787 közösség 136 384 520 

1835 szerzetesek 47 130 177 

1835 alsó papság 38 298 336 

1835 felső papság 2972 2734 5706 

1835 közösség 208 517 725 

1787-re az egyházi birtokokon élő zsidóság ugyan mintegy tízszeresére növekedett az eltelt 

ötven évben, országos arányuk kis mértékben visszaesett (alig 1%). Földesuraik típusait 

tekintve a korábbi időszakhoz hasonlóan világi és szerzetesrendbelieket jelölhetünk meg. 

1786-ban II. József kiadta a szerzetesrendeket feloszlató rendeletét, emellett a világi egyházon 

belül is az állami beavatkozást igyekezett erősíteni (püspökök kinevezési jogának a 

273 Például: Zoványi Jenő: A reformáció Magyarországon 1565-ig (Budapest, 1921); Magyarországi Református 
Egyház története összeáll.: Dusiczki Ferenc (Budapest, 1999); Hermann Egyed: A katolikus egyház története 
Magyarországon 1914-ig (München, 1973). 

130 



gyakorlásával). A XIX. század eleje az egyház újbóli megújhodásának az időszaka lesz. 1802-

től kezdődően számos szerzetesrend kezdte meg újra a működését. Az egyház igyekezett 

egyfelől a rendek társadalmi - kulturális hasznosságát igazolni, azonban a világi társadalom 

nem igazán tartotta kívánatosnak a rendházak működését. A század folyamán csak azok a 

rendek tudtak rendeződni, akik az oktatást helyezték az előtérbe, mindez azonban a rendek 

elvilágiasodását vonta maga után. Eközben a világi egyház a protestáns felekezet ellen 

folytatott ádáz küzdelmet, az uralkodó vallás nyújtotta kiváltságok megvédelmezésére (azaz a 

törvényhozó és végrehajtó hatalomban való szerepvállalásért), illetve az állami beavatkozások 

ellen. 

Az 1835-ös összeírás adatai alapján látható, hogy az egyházi birtokokon élő zsidó lakosok 

száma mintegy négyszeresére növekedett, azonban országos arányuk csupán 3.3%-ra tehető. 

Az egyházi földesurak típusai közül egyértelművé válik az a folyamat, amelynek során az 

országban élők a felső papság birtokain való megtelepedést részesítik előnyben (82.4%-uk); 

míg a szerzetesrendek, az alsó papság valamint a közösségek birtokain a zsidó lakosok száma 

meredeken zuhan. Mindez a gazdasági és politikai lehetőségekkel függ össze, amit a felső 

papság tud biztosítani. Illetve gyakran egy-egy felső pap főnemesi családból kerül ki, akinek 

családja már a korábbiakban is szívesen fogadta a zsidó megtelepedőket. 

Az egyházi földbirtokos kategória, miként fentebb láthattuk nem homogén: két fő csoportot 

foglal magába: szerzetesrendeket, valamint a világi papságot. A világi papság három 

alkategóriára bontható: alsó és felső papság valamint közösségek. 

A szerzetesek fennhatósága alá tartozó zsidóság száma a vizsgált korszakon keresztül 

alacsony marad, azonban engedélyezték a birtokaikra való letelepedést. Mindez egyértelműen 

a gazdasági érdekek hangsúlyos voltára utal, szemben a Kollonich érsek által képviselt 

hivatalos egyházi állásfoglalással. A szerzetesrendek közül 1735-ban a jezsuita és a bazilita 

rend birtokain találunk zsidó lakosokat.274 A „Regnum Marianum"-ma formált Magyarország 

szellemi irányításában is jelentős szerepet vállaló jezsuita rend virágkora éppen erre az 

időszakra esett. A rend fő karaktere a „városlakó" volt, így fennhatóságuk alá kerülő zsidó 

274 Jezsuita rend tagjai a XVI. században telepedtek meg Magyarországon elsőként. Főként a tanügy területén 
fejtették ki tevékenységüket. 1767-re 18 kollégiumuk, 20 rezidenciájuk, 11 missziós állomásuk létezett, azonban 
továbbra is ausztriai rend irányította tevékenységüket. XIV. Kelemen pápa 1773-ban eltörölte a rendet, 
Magyarországon csak 1774-ben oszlottak fel rendházaik. Csupán 1853 után érkeztek Magyarországra ismét, 
szervezeti felépítésük nem változott. Pallas, IX. k. 'Jezsuita' címszó. Bazilita: általánosan a bazilita elnevezést a 
keleti egyház szerzeteseire alkalmazzák elnevezésként, azonban valójában ők magukat soha nem nevezték így 
(nincs a szerzetesrendeknek olyan tagolódása, mint a nyugati egyházban). (Ma már a katolikus egyházzal 
egyesült görög egyházak szerzeteseit illetik ezzel az elnevezéssel.) Korszakunkra vonatkozóan a keleti egyház 
szerzeteseit kell az elnevezés alatt érteni. 
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lakosok városias településeken éltek. A másik rend, a baziliták esetében ellenkező irányú 

folyamat figyelhető meg, hiszen a világtól való elzárkózást hirdető monasztikus rend a 

városoktól távol építette ki a központját. A szerzetesi földesúri hatalom alatt élő zsidó lakosok 

száma azonban mindössze 8.24%-ra tehető az egyházi befolyás alatt élőkének. Mindez arra 

utal, hogy a világi papság befolyása alatt élők lélekszáma lesz a meghatározó. Az 1787-es 

összeírás azért is érdemel figyelmet, mert az összeírás II. József szerzetesrendeket feloszlató 

rendelete előtti állapotokat tükrözi: így képet kaphatunk arról, hogy milyen birtokok voltak a 

tulajdonukban. A szerzetesrendbeliek oltalma alá tartozok aránya hasonló maradt az 1735-ös 

adatokhoz (11.75%-a az egyházi birtokok zsidóságának 1787-ben). A földesúri státuszt 

betöltő rendek közül a baziliták birtokain továbbra is találunk zsidó lakosokat. Mellettük a 

ciszterci és az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesrend, a pálos rend birtokain nyernek 

engedélyt zsidó lakosok a letelepedésre.275 A pálosok oltalma alá 126-an tartoztak, Bihar, 

Baranya, Veszprém és Zala megyében. Amíg Biharban és Baranyában egy-két család lakott 

egy-egy helyen, addig a másik két megyében viszonylag nagyobb közösségek alakulnak ki: 

Veszprémben 58 fő tartozik a pápái pálosok oltalma alá, míg Zalában a tüskevari pálosok 

oltalmát 30 fő élvezi. A szerzetesrendek birtokain élők esetében falusi lakosságról beszélünk, 

ami a rendek továbbra is életben lévő elveire vezethető vissza: távol a várostól, elzárkózó 

életmódot folytattak - nem véletlen, hogy szükségük van gazdasági közvetítőkre. 

Mindemellett ezen rendek tagjai kezdetben igen aktívan maguk (később csak alkalmazottaik) 

is részt vettek fogyasztási cikkek előállításaiban, és ezen termékek piaci értékesítését szívesen 

bízták a zsidóságra. 

1835-ben a szerzetesrendek közül hat rend birtokán élt zsidó lakos: ágostonosok, bencések, 

baziliták, görög nem egyesült hitűek, piaristák és a premontreiek területein.276 Birtokaik az 

275 Cisztercita rend Magyarországon először a XII. században telepedett meg Cikádorban (ma Cikó, Tolna 
megye). Elvük, hogy a fellazult fegyelmet, ami ekkoriban a bencéseket jellemezte szigorú szabályokkal 
helyreállítsák, valamint közvetlenebb kapcsolatba kerüljenek a helyi lakossággal, szemben az arisztokratikus 
életmódot folytató bencésekkel. Az 1787-es feloszlatás súlyos csapás a rend számára, majd 1800 után kapnak 
engedélyt az újbóli megtelepedésre. Pallas, IV. k. 'Ciszterciták', Magyarországi történetükre: Békefi Bernig, A 
zirci, pilisi, pásztói, szentgotthárdi cisztercita apátságok története (Pécs, 1891); Pálosok: 1263-ban Özséb 
esztergomi kanonok által alapított magyar szerzetesrend. Irodalmi és tudományos tevékenységük kiemelkedő. A 
rend határokon túlra is terjeszkedett, szerzetesrendjei léteztek Palesztinában, Isztriában, Lengyelországban, 
Poroszországban, Morva- és Csehországban, Ausztriában. A szerzetet 1786 februárjában II. József rendelete 
oszlatta fel. Pallas, XIII. k. 'Pálosok'. 
276 Ágostonosok: Szt. Ágostont vallják alapítójuknak és az ő tanait követve élnek. Több monostoruk létezett 
Magyarországon is a XV. századtól (Eger, Kanizsa, Bártfa, Székesfehérvár) II. József rendelete őket is 
feloszlatta. Pallas, I. k. 'Ágostonrendiek' címszó; Bencések: Nursai Szt Benedek regulája alapján alapították a 
rendet III. században. Fő elve a fegyelem, elvonult élet, tudománnyal és vallással való foglalkozás. 
Magyarországra Géza fejedelem korában érkeztek, Pannonhalma, Esztergom váltak leghíresebb székhelyeikké. 
1786-ban II. József feloszlató rendelete hatalmas birtokaiknak a vallásalaphoz való csatolását rendelte el. 1802-
ben állították vissza a rendet Magyarországon. Pallas, III. k. 'Benekrend' címszó; görög nem egyesült hitűek: 
keleti egyház tagjai, nem fogadják el a pápa fennhatóságát. Magyarországi jelenlétükről bővebben: Fényes, 
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országban a zsidóság által sűrűn lakott területeken feküdtek mind keleten, mind pedig 

nyugaton: Bereg, Zala, Somogy megyékben, a fennhatóságuk alatt élők továbbra is falvakban 

élnek nagy szórtságban - 21 településen 177 lakos. Legnagyobb számban a piaristák birtokai 

váltak vonzóvá a letelepedésre, hiszen 60 lakost találhatunk hét birtokukon, amit valószínűleg 

az a tény is magyaráz, hogy II. József feloszlató rendelkezése nem érintette e rendet, így nem 

következett be törés a rend életében. A rendeket általánosságban véve azonban nagy arányú 

visszaesés következik be az oltalmuk alatt élő zsidóság arányában: 2.54%-a az egyházi 

birtokon élőknek, ami egyértelműen jelzi, hogy a világi papság birtokai vonzóbb letelepedési 

helyként szolgáltak. 

A világi papság kategóriában a felső papság uralma alatt élők aránya a meghatározó a 

korszakon keresztül. Noha 1787-ben a közösségi birtokok felé történik elmozdulás, 1835-re 

teljes átalakulás megy végbe és a világi főpapok oltalmazó szerepe emelkedik ki. Ez a 

folyamat éppen ellentétes a nemesek kategórián belül a főnemesek helyzetével, akik teret 

vesztenek a köznemesekkel szemben. A folyamatot az egyházi főpapi birtokokon végbemenő 

koncentráltabb letelepedés magyarázza. 

Az alsó papság oltalmát élvezők 1735-ben egy-egy parókia hatáskörébe tartoztak és egy-egy 

család élt ott. 1787-ben az oltalmuk alatt élő valamennyi lakos falvakban élt. A tulajdonosok 

valamennyien elsőként gyakoroltak oltalmat. A legnagyobb zsidó lélekszámú közösség a 

jászói prépost birtokán élt. Bár az alsó papság birtokai nyitva álltak a betelepülők előtt, azok 

az adott megyékben sokkal inkább a felsőbb papság oltalmát választották, hiszen egy-egy 

püspöki birtok mind gazdaságilag, mind pedig jogi szempontból nagyobb biztonságot 

nyújtott, mint egy falusi keretek között működő plébánia gazdasága, amely jogi értelemben is 

korlátozott volt. 1835-ben lakosaik döntő többsége továbbra is falvakban élt, főként a jászói 

prépost uralma alatt (56.25%-uk). 

A közösségek oltalma alatt élők száma 1735-ben meg igen alacsony, főként a pozsonyi 

konvent (12) valamint a veszprémi püspökség (35) fennhatósága alatt éltek. 1787-ben 

jelentősen emelkedik a közösségi oltalom alatt élők száma, továbbra is a veszprémi 

püspökség oltalma alatt élők aránya a legmagasabb. A letelepedés jellemzője a nagy szórtság. 

1835-ben az oltalmuk alatt élő egyházi zsidóság aránya 10.4%-ra zuhan (44.6%-ról). 1787-től 

1835. 'Magyarország népessége vallási tekintetben' fejezetében.; piaristák: avagy kegyesrend XVI. században 
került megalapításra a spanyol Kalazanti Szt. József által, fő céljának az ifjúság oktatását tekintette. 
Magyarországon a XVII. századtól létezett a rend, és II. József kivételt tett a renddel, mivel meghagyta 
működésében. Pallas, X. k. 'Kegyesrend' címszó; premontreiek: Szt. Norbert által alapított rend, amely 
feladatának az utódok nevelését és az egyházi fegyelem betartását tekintette. Magyarországra a XII. században 
érkeztek, fö központjuk Nagyváradon és Csornán volt. II. József e rendet is eltörölte, és csupán I. Ferenc 
helyezte vissza őket jogaikba 1802-ban. Pallas, XIV. k. 'Prémontreiek' címszó. 
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1835-ig egy-egy adott megyében a zsidóság egy-egy világi főpap oltalma alá húzódik, 

mellette a megyékben néhány településen elszórtan élő családokat látunk. Birtokaikon élők ' 

28.6%-a lakik mezővárosban. A birtokosok közül a veszprémi káptalan emelkedik ki, akinek 

a birtokain 76 fő él (elszórtan Zala, Somogy - nyugati részek, Veszprém, Fejér megyékben-

középső régió), valamint a váradi deák káptalan, akinek a birtokán 54 fő. 

A világi papságon belül a felső papság oltalmazó szerepe lesz a meghatározó 1735-ben, az 

egyházi zsidóság mintegy 57%-a birtokaikon él. A birtokosok közül az esztergomi érsek 

emelkedik ki 20 lakossal, noha birtokain a letelepedés igen elszórt. 1787-ben a felső papság 

oltalmát élvezők főként a nyugati és a középső régiókban telepedtek le. Lakosaik többsége 

falvakban élt. A birtokosok közül a veszprémi (316); a szombathelyi (174); illetve a győri 

püspök (182) emelkednek ki. 1835-ben jelentősen megemelkedik a világi felső papság 

birtokosainak a száma. Birtokaikon élők aránya megtízszereződött. A falusi és mezővárosi 

lakosaik aránya megfordul: falusi: 47.91% míg a mezővárosi lakosok száma: mintegy 52%. A 

három legnagyobb zsidó lélekszámú közösséget oltalmazó birtokosok esetében a következő 

letelepedési modellek ábrázolhatóak: A munkácsi püspök esetében mindössze két Borsod 

megyei településen találunk zsidó lakosokat - Mindszenten 9 fő, míg Csabán 1280 fő. A • 

Csanád megyei püspök birtokán ugyanilyen erős koncentráltság mutatkozik: Makó, 1120 fő. 

A veszprémi püspök birtokain viszont a kialakuló központ mellett - Veszprém, 1008 fő - 17 

birtokán találhatunk még zsidó lakosokat. 

Geográfiai szórtság 

Az egyházi birtokon élő zsidóság kezdetben kiegyenlítetten telepedett meg a falusi és 

mezővárosi birtokokon. 

5.26. táblázat: Az egyházi birtokok zsidóság településtípusok szerint 

1735 1787 1835 1735 1787 1835 

mezőváros 95 312 3265 52% 27% 47% 

falu 87 853 3679 48% 73% 53% 

összes 182 1165 6944 100% 100% 100% 

1787-re elmozdulás figyelhető meg a falusi települések felé. Az ezt követő időszakban 

azonban folyamatosan emelkedik az egyházi mezővárosi lakosok arányában (47%) (noha a 

falusi lakosság lélekszámát nem éri el). Mindez összefügghet a szabadabb letelepedési 

lehetőségekkel, illetve 1787 körüli egyházi pozícióvesztéssel. 

A letelepülés a mezővárosok nagysága szerint nem mutat nagy eltérést kezdetben a korábbi 

földesúri kategóriák esetében tapasztaltaknál: 
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5.27. táblázat: Az egyházi birtokon élő mezővárosi zsidó lakosság száma és aránya a mezővárosok általános 

lélekszámának vonatkozásában 

1787 1835 1787 1835 

10000+ 0 2133 0% 65% 

5-10000 0 0 0% 0% 

2 - 5 0 0 0 218 791 70% 24% 

2000 alatt 94 341 30% 10% 

összes 312 3265 100% 100% 

1787-ben a kisebb lélekszámú közösségekben - 2-5000 fő - találjuk őket, avagy még 

alacsonyabbakéban. 1835-ben azonban számottevő fordulat tanúi lehetünk, amikor is a 10000 

főt meghaladó mezővárosokban találjuk az egyházi lakosság 65%-át. Mindez összefügg a 

birtokosok személyével, amely a legtöbb esetben egy-egy világi főpap, miként fentebb 

említettük. Ugyanakkor egyetlen közösség életét sem szabályozták privilégiumlevelek által -

így egyfajta spontán letelepedési folyamat árulkodik a vizsgált korszakunk végére történő 

koncentrálódásról. 

Ha a regionális letelepedést vizsgáljuk a következő kép bontakozik ki előttünk: 
5.28. táblázat: Az egyházi birtokon élő zsidóság száma és aránya régiók szerint 

mv 1735 1787 1835 1735 1787 1835 

Oberland 12 0 21 13% 0% 1% 

Kis-Burgenland 27 10 53 28% 3% 2% 

Dunántúli 20 156 439 21% 50% 13% 

Középső 36 30 1196 38% 10% 37% 

Kelet 0 96 344 0% 31% 11% 

Dél 0 20 1212 0% 6% 37% 

Összes 95 312 3265 100% 100% 100% 

falu 1735 1787 1835 1735 1787 1835 

Oberland 37 134 404 43% 16% 11% 

Kis-Burgenland 16 60 72 18% 7% 2% 

Dunántúli 0 342 248 0% 40% 7% 

Középső 15 223 2344 17% 26% 64% 

Kelet 19 64 509 22% 8% 14% 

Dél 0 30 102 0% 4% 3% 

Összes 87 853 3679 100% 100% 100% 

Az 1735-38-as összeírás adatai szerint az egyházi oltalom alatt elő zsidóság legnagyobb 

számban Pozsony (41 fő), Vas (27 fő) illetve Veszprém (31 fő) megyében található, de 

megtalálhatóak az ebben az időszakban még marginális betelepedési területnek számító 

Bereg, Bihar, Zemplén (keleti) megyékben is. 

A geográfiai szórtság vizsgálata arra utal, hogy valamennyi földesúr befolyása alatt egy-

két család található. A települések jellegét vizsgálva főként mezővárosokban élnek (95 fő). Az 
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ország keleti és nyugati részén elterülő egyházi birtokokon való megtelepedés során jelentős 

különbség fedezhető fel: amíg a keleti birtokokon csak falvakban telepedtek le, addig a 

nyugati területeken tíz mezőváros mellett négy faluban. 

1787-ben továbbra is az ország nyugati és középső régiójában található az egyházi lakosok 

többsége, ami összefügg a birtokosok személyével, amit fentebb említtettünk. Ugyanakkor a 

mezővárosi lakosság valamennyi régióban alulmarad a falusi lakossággal szemben. 

1835-ben a letelepülés jellege is megváltozott. Amíg a nyugati és keleti régióban a 

mezővárosi települések továbbra sem váltak elsődleges célpontokká (kivételt képez a 

dunántúli régió, ahol inkább ez a településtípus tűnik kedveltebbnek), a belsőbb régiókban és 

a déliben éppen a mezővárosokban való koncentrált megtelepedés válik meghatározóvá-

ismételten gondolhatunk itt a világi főpapság birtokain való koncentrációra. 
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II.5.3. Családok 

A következőkben a magyarországi általános képet árnyalhatjuk egy-egy család vizsgálata 

révén rávilágítva a telepítésben játszott szerepükre, a birtokaikon élő zsidóság geográfiai 

szórtságára, valamint az egyes nemesi családok közötti különbségekre. 

II. 5.3. a Eszterházy család 

A zsidóság letelepítésében vezető szerepet játszott az Eszterházy család. Birtokaikon a zsidó 

közösségeknek igen korán privilégiumlevelekkel rögzített szabályok határozták meg az életet, 

amelyek mind a gazdasági életre, mind pedig a hétköznapi életre pontos előírásokat 
977 

tartalmaztak. Az Eszterházyak nagy gondot fordítottak a közösségek védelmezésére, így 

gyakran láthatjuk a közbenjárásukat érdekükben az uralkodó felé, illetve a városi hatóságok 

felé egyaránt.278 

5.29. táblázat: Az Eszterházy birtokok élő zsidóság településtípusok szerint 

1735 1787 1835 1735 1787 1835 

mezőváros 1975 4198 10042 67% 66% 76% 

falu 951 2122 3222 33% 34% 24% 

összes 2926 6320 13264 100% 100% 100% 

1735-ben az ország zsidó lakosságának mintegy 24.4%-a élt a birtokaikon, amelyekre maga 

a földesúr is hívott betelepedőket, másrészt a betelepülés elsődleges irányvonalába estek. 

1735-ben szervezettebb letelepítési módszerről beszélhetünk a család esetében, és láthatóan 

nem csupán a mezővárosi településeken nyújtanak engedélyt a lakhatásra, noha azok aránya 

magasabb (67%-a él itt a lakosoknak). Érdekes módon, annak ellenére, hogy a korszak 

folyamán a betelepedésben a spontánabb jelleg válik meghatározóvá (mégha a család esetében 

ez erősen társul a privilégiumok továbbélésének a gyakorlatával), a lakosok az Eszterházy 

települések közül főként a mezővárosokat részesítik előnyben. A geográfia megoszlást 

tekintve lakosaik többsége a korszak első számú betelepedési körzetében élt: 

277 Bernard Wachstein, Die Grabschriften des alten Judenfriedhofes in Eisenstadt (Wien, 1922); Bemard 
Wachstein, Urkunden und Akten zur Geschichte der Juden in Eisenstadt und den Siebengemeinden (Wien, 
1926); Fritz Peter Hodik, Beiträge zur Geschichte der Mattersdorfer Judengemeinde in 18. und in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts (Wien, 1976); Mollay Károly, Első Telekkönyv (Erstes Grundbuch (1480-1553)). 
Sopron város történeti forrásai (Sopron, 1994); Malcha Zalmon, Deutschkreuz (héberül) (Ramat-Gan: Bar Ilan 
University, 1999) Ph.D. 
278 így járvány idején is engedjék a városok a kereskedelmet zsidó alattvalói számára: MZsO VI. 627.; szabad 
kereskedelem a városokban: MZsO IX. 308.; egykori adósság visszafizetését: MZsO XV. 31., lakhatás 
Pozsonyban: MZsO II. 260. 
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5 . 3 0 . táblázat: Az Eszterházy birtokokon élők régiók szerint 

1735 1787 1835 1735 1787 1835 

Oberland 178 936 1644 6% 15% 12% 

Kis-Burgenland 2502 3660 6406 86% 58% 48% 

Dunántúli 84 520 1009 3% 8% 8% 

Középső 162 1124 3888 6% 18% 29% 

Kelet 0 80 317 0% 1% 2% 

Dél 0 0 0 0% 0% 0% 

Összes 2926 6320 13264 100% 100% 100% 

Az 5.31. táblázat az Eszterházy birtoktesteken élő zsidóság megoszlását mutatja megyei 

viszonylatban. A táblázat adatai egyfelől bemutatja számunkra hol birtokolt területet a család, 

míg másfelől mely birtokaikon telepedhettek meg a zsidó lakosok: 

5 . 3 1 . táblázat: A zsidóság által lakott Eszterházy megyei birtokok 

Megyék Körzet 1735 1787 1835 

Szabolcs keleti 0 80 

Bihar keleti 0 0 255 

Abaúj keleti 62 

Fejér középső 4 0 23 

Komárom középső 65 308 495 

Veszprém középső 83 626 2932 

Borsod középső 0 18 

Nógrád középső 0 0 74 

Pest középső 0 42 70 

Győr középső 10 130 295 

Moson Kis-
Burgenland 

564 686 1526 

Nyitra Oberland 46 70 82 

Pozsony Oberland 117 614 623 

Sopron Kis-
Burgenland 

1938 2964 4871 

Tolna Dunántúl 62 68 230 

Trencsén Oberland 15 252 939 

Zala Dunántúl 22 178 250 

Somogy Dunántúl 0 70 61 

Baranya Dunántúl 0 204 468 

Vas Kis-
Burgenland 

0 10 8 

összes 2926 6320 13264 

1735-ben a nyugatibb területeken való koncentráltság mellett - így Sopron megyében (Kis-

Burgenland), amely a zsidó közösségek létszámát tekintve harmadik volt az országos 

rangsorban, valamennyi zsidó lakos az Eszterházy család fennhatósága alá tartozott - látható a 

belsőbb területek felé húzódás: Veszprém megye, ami a letelepülés új fázisára is utalhat a 
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középső régióban lévő birtokaikon, noha nagyobb közösségek kialakulását csak az 1740-50-

es években kiadott privilégiumok rögzítik csupán. 

1787-ben az Eszterházy birtokokon 6320 zsidó lakos élt, ez mintegy 8%-a az ország zsidó 

lakosainak. Noha a birtokaikon élő zsidóság száma továbbra is a legmagasabb a főnemesek 

körében, ha a lélekszám ütemének az emelkedését vizsgáljuk, látható az 5.31. táblázat alapján, 

hogy ez nem túl magas, és más földesurak birtokain ez jóval magasabb arányú lesz. A 

lélekszám arányának alakulásának okait egyfelől az új bevándorlási irányban és ezzel 

párhuzamosan az új letelepedési helyekben, másfelől a zsidóság intézményes kereteiben 

kereshetjük. A bevándorlás iránya egészen az 1750-és évekig Morvaország felől meghatározó 

maradt, de a század utolsó harmadában Galícia felől új hullám veszi kezdetét, ami kihatással 

volt a letelepedés helyszínére. Ezzel egy időben a belső migráció is felerősödik, amelyben a 

korábbi szabályozó elemek eltűnnek, mint például a korábbi lakóhelyhez való legközelebbi 

letelepedés. Az Eszterházy birtokok vizsgálata jól mutatja a bevándorlási irány módosulását, 

lakosainak lélekszámának a fejlődési üteme lelassul. Lakosaik mintegy 83%-a továbbra is a 

nyugati régióban él (Sopron, Moson, (Kis-Burgenland), Trencsén (Oberland)). Noha ezekben 

a megyékben birtokaikon és országos viszonylatban is a zsidóság lélekszáma magas, a 

fejlődés üteme korántsem olyan intenzív, mint más megyékben. A belsőbb területek felé 

húzódás hatása a Komárom, Veszprém, Tolna megyei birtokokon érhető tetten. Ebben az 

időszakban az Eszterházyak figyelme is a belsőbb területek felé fordul, erre utal a tatai és 
97Q 

pápai pnvilégiumlevél. Miként fentebb említettük a változások ellenére a bevett 

gyakorlaton nem változtatva próbálták az itteni közösségek életét szabályozni, hasonló 

jogokat és kötelességeket ruházva rájuk, ugyanúgy, mint a mintegy hetvenöt évvel korábban 

betelepülők esetében. Fontos ugyanakkor látnunk, hogy a keleti régiók felé irányuló 

bevándorlás során az Eszterházyak nem alkalmazzák a letelepítési politikájukat. Birtokaikra a 

betelepedés spontán jelleget ölt. Ennek okát kereshetjük abban, hogy a letelepülők kezdetben 

elszórtan telepedtek le, valamint másfelől abban, hogy az Eszterházy földesurak új 

generációja már korábban is csak a régebbi privilégiumok megerősítését alkalmazta, az új 

letelepedésben nem is akart irányító tényezőként részt vállalni. Illetve ezen területek más 

földesurainak fennhatósága alá húzódtak (Károlyi család) az új lakosok. 

A bevándorlás irányának módosulása mellett a zsidóság intézményes kereteiben is 

kereshetjük a választ a nyugati területeken a lélekszám-emelkedés ütemének lelassulására. 

Legalkalmasabb példa erre Sopron megye, ahol 2964 fő élt a birtokain 1787-ben. Amíg 1735-

279 Pápa: MZsO XIII. 159.; Tata: MZsO XIII. 503. 
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ben valamennyi megyei lakos az Eszterházy család oltalmát élvezte, 1787-ben ez az arány 

mintegy 87%-ra csökken. Noha a soproni közösségeket a nagy lélekszám jellemezte, 

gyarapodásuk mértéke igen alacsony vagy éppen negatív: Nagymartonban 1735-ben: 375 fő 

élt; 1787-ben 732, Kismartonban pedig 599 főről 578 csökken a lélekszám. Ezek a 

közösségek már nem a bevándorlás első számú célpontjai, lélekszámuk alakulásában a 

természetes szaporulat válik meghatározóvá. Mindezt előidézheti az a tény, hogy a földesurak 

szerződésben rögzítették a közösségek lélekszámát (bár ez kezdetben ennek ellenére nő). 

Később azonban éppen a közösségek lépnek fel a földesúrral szemben egy-egy letelepülő 

befogadása ellen, így a védlevél léte egyfajta akadályozó tényezővé válik. 

Az 1835-ös összeírás még inkább megerősíti a korábban kialakult folyamatról a képet, noha 

továbbra is az Eszterházy birtokokon él a legtöbb zsidó lakos, országos viszonylatban arányuk 

tovább csökken 6.39%-ra. Lakosaik többsége a nyugati régióban koncentrálódik (71%). 

Ugyanakkor megmutatkozik a belsőbb területek erősödése, amit jelez, hogy Pápa válik a 

legnagyobb Eszterházy közösséggé (2645 fő), amelynek a lélekszámának a fejlődési üteme 

továbbra is intenzív (1787 és 1835 között eltelt időszakban a lakosok száma hatszorosára 

növekedett). A letelepülésben ugyanekkor a spontaneitás válik meghatározóvá, így az újonnan 

kialakuló nagyobb közösségek nem kapnak privilégiumlevelet. Emellett a család keleti 

területei nem válnak kedvelt letelepedési helyszínné - és az irányított telepítéspolitika nyomai 

továbbra sem fedezhetőek fel. 

Privilégiumlevél - telepítési politika 

Az Eszterházy család a kezdetben irányított telepítéspolitikát folytatott, amit az általuk 

kibocsátott privilégiumlevelek igazolnak. Birtokaikon ezek a privilégiumlevelek a 

kezdetekben lehetőséget biztosítottak a közösségek fejlődésére: 

280 MZsO V / l . 238. 
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5.32. táblázat: Az Eszterházy birtokok tíz legmagasabb lélekszámú közössége 

Rangsor 1735 lélekszám 1787 lélekszám 1835 lélekszám 
1 Kismarton 599 Nagymarton 732 Pápa 2645 

2 Lakompak 447 Lakompak 630 Nagymarton 1452 

3 Nagymarton 375 Kismarton 578 Németkeresztúr 1000 

4 Köpcsény 246 Nemetkeresztúr 556 Kismarton 780 

5 Nemetkeresztúr 219 Pápa 440 Kabold 746 

6 Boldogasszony 190 Boldogasszony 392 Lakompak 726 

7 Kabold 179 Galántha 336 Köpcsény 666 

8 Gatta 122 Köpcsény 290 Boldogasszony 571 

9 Lajtaújfalu 113 Kabold 302 Tata 400 

10 Tata 65 Tata 204 Szered 333 

11 Pápa 48 Szered 170 Nagybicsa 325 

15 Galántha 28 Bicsa 16 48 Galántha 15 171 

12 Szered 40 

29 Nagybicsa 11 

1735-ben az Eszterházy család birtokainak tíz legnagyobb közössége közül kilenc az ország 

nyugati régiójában feküdt és valamennyi privilégiummal rendelkezett. Az 1735-ig terjedő 

időszakban az Eszterházy telepítéspolitika egyértelmű: főként mezővárosokban, amelyek 

gazdasági központokként illetve alközpontokként is működtek, nagyobb közösségek 

létrejöttét támogatták. A közösségek gazdasági lehetőségeit tágította a Bécshez való közelség, 
9R1 

és a lehetőség, hogy a közösség keretein kívül keressék meg a megélhetésüket. A 

privilégiumokban egyértelműen pozitív fejlődést segítő tényezőt kell látnunk, amelyek 

jogokat, védelmet és gazdasági lehetőséget biztosított a közösségeknek, amelyek országos 

viszonylatban is előkelő helyen álltak a közösségek rangsorában. Öt tartozott közülük az első 

tíz közé, négy az első öt közé. Gazdasági és kulturális súlyuk is tekintélyes ekkoriban: 
5.33. táblázat: Az Eszterházy legnagyobb közösségek országos rangsora a közösségek sorában 

Országos rangsor 1735 Országos rangsor 1787 Országos rangsor 1835 

2 Kismarton 5 Nagymarton 3 Pápa 

3 Lakompak 7 Lakompak 9 Nagymarton 

4 Nagymarton 8 Kismarton 20 Németkeresztúr 

5 Köpcsény 10 Németkeresztúr 35 Kismarton 

7 Németkeresztúr 18 Pápa 36 Kabold 

11 Boldogasszony 23 Boldogasszony 38 Lakompak 

12 Kabold Galántha 45 Köpcény 

Gatta 38 Köpcsény 53 Boldogasszony 

12 Lajtaújfalu 34 Kabold 87 Tata 

24 Tata 60 Tata Szered 

Pápa Szered Nagybicsa 

Galántha Bicsa 16 Galántha 15 

Szered 

Nagybicsa 

281 MZsO III. 441. Az összeírás tanúsága szerint 112 családfőből 25 Bécsben találta meg a megélhetését, mint 
jegyző, vállalkozó, avagy alkalmazott. 
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1735-1787-ig új folyamat kialakulása követhető nyomon: Az Eszterházyak továbbra is 

ragaszkodnak a privilégiumleveleik gyakorlatának a fenntartásához, de most már új területen 

az ország belső régiójában. A tatai és pápai privilégium e két közösség számára biztosított 

fejlődést, noha itt már magának a privilégiumnak a ténye sokkal inkább egy kialakult 

közösségnek az elismerése, nem pedig megalapozása. A nyugati közösségek lassú hanyatlását 

már láthattuk, hiszen ezek a közösségek országos viszonylatban is meghatározóak voltak a 

zsidóság szempontjából. A változó tényezők módosulása is bekövetkezik: azaz a bevándorlási 

irány módosulása és a gazdasági súlypont áthelyeződése az országon belül, valamint a régión 

belül (Pozsony vezető szerepe formálódik), emellett a közösségi keretek merevvé válása. 

Országos rangsorban továbbra is találunk négy Eszterházy birtokon élő közösséget az első tíz 

legmagasabb lélekszámú közösségek rangsorában, azonban mindannyian már a rangsor 

második részében helyezkednek el. 

1787-1835-ig terjedő időszakban a kialakuló nagyobb közösségek (Szered, Nagybicsa) nem 

részesülnek kiváltságlevelekben. A korábban kiváltságot közösségek közül a tatai fejlődési 

üteme lelassult, a pápai azonban igen magas maradt. Mindez a gazdasági helyzetet is tükrözi. 

Noha ebben az időszakban a szórt letelepülés felé való elmozdulás a jellemző: az 

Eszterházyak veszprémi birtokán egy nagy központ kialakulása figyelhető meg. Ez talán azzal 

is indokolható, hogy a megye területére érkező lakosok két fő hatalom fennhatósága alá 

húzódhattak vagy a veszprémi püspök, vagy az Eszterházy család oltalma alá. A világi 

főnemesek alattvalóinak mind jogi, mind pedig gazdasági lehetőségei kiterjedtebbek voltak. 

Ugyanakkor azt is láthattuk, hogy a keleti bevándorlásban már nem játszanak aktív telepítési 

tényezőként a családtagok, mindez összefügghet a család figyelmének a belső területekre és 

valamennyire a nyugati területekre való koncentrálódásával, illetve az általános főnemesi 

társadalomban végbemenő irányvonallal való azonosulással, amely egyfajta passzivitást mutat 

a letelepítésben. Az országos rangsorban is szembetűnő a változás, már csupán két közösség 

tartozik a legnagyobbak közé. Ezek közül Pápa az erősödő közösség képét mutatja, amely 

talán éppen a középső régió felfutásával magyarázható, míg Nagymarton esetében 

viszonylagos egyensúlyt láthatunk a letelepedés kezdetétől (illetve kedvező fekvésével, hiszen 

noha közel feküdt a térség nagyobb központjaihoz, egyben elég távol azoktól). 

282 Mivel a XVIII. század közepéig a veszprémi püspök az Eszterházy család tagja volt, valószínűleg ez is 
elősegíthette a kezdeti betelepülést. 

142 



Demográfiái szórtság - telepítési és letelepedési modellek 

Az Eszterházy birtokok településtípusainak a vizsgálata azt mutatja, hogy a zsidó lakosaik 

főként mezővárosi rangú településeken telepedtek avagy telepedhettek le: 
5.34. táblázat: Eszterházy birtokokon élő zsidóság régiónkénti településtípusok szerint 

mv 1735 1787 1835 1735 1787 1835 

Oberland 154 546 929 8% 13% 9% 

Kis-Burgenland 1624 2894 5412 82% 69% 54% 

Dunántúli 84 48 460 4% 1% 5% 

Középső 113 710 3055 6% 17% 30% 

Kelet 0 0 186 0% 0% 2% 

Dél 0 0 0 0% 0% 0% 

összes 1975 4198 10042 100% 100% 100% 

falu 1735 1787 1835 1735 1787 1835 

Oberland 24 390 715 3% 18% 22% 

Kis-Burgenland 878 766 994 92% 36% 31% 

Dunántúli 0 472 549 0% 22% 17% 

Középső 49 414 833 5% 20% 26% 

Kelet 0 80 131 0% 4% 4% 

Dél 0 0 0 0% 0% 0% 

Összes 951 2122 3222 100% 100% 100% 

Az országos átlagot (1735: 54.3%; 1787: 36.38%; 1835: 40.42%) valamennyi időszakban 

jelentősen meghaladja a birtokaik mezővárosi lakossága. A mezővárosi lakosság valamennyi 

időszakban a nyugati régiókban (főként Kis-Burgenlandban) összpontosult, bár a korszak 

vége felé a középső területek mezővárosi lakosainak a súlya is növekszik. Következően a 

nyugati területen való magasabb lélekszámnak, a falusi lakosság aránya is itt számottevő. 

A mezővárosi települések típusainak lélekszám szerinti vizsgálata: 
5.35. táblázat: Az Eszterházy birtokok mezővárosi zsidó lakosságának a száma és aránya a mezővárosok 

általános lélekszámának vonatkozásában 

1787 1835 1787 1835 

10000+ 0 2645 0% 26% 

5-10000 730 461 17% 5% 

2-5000 1036 5031 25% 50% 

2000 alatt 2432 1905 58% 19% 

összes 4198 10042 100% 100% 

A mezővárosi települések közül kezdetben a kisebb létszámúakban találhatjuk a lakosok 

döntő hányadát (58%). Míg 1835-re hangsúlyosabbá válik a 2-5000 fős városokban való 

megtelepedés, illetve a 10000 főt meghaladó településeken való koncentrálódás. 

A keleti régió vizsgálata az Eszterházy birtokokon belül jelentős különbséget mutat: a keleti 

régióban 1787-ben csak falusi településen találjuk őket, ami utalhat a kezdeti megtelepedésre, 

143 



de ellentétes a korábbi Eszterházy telepítéspolitikai jellemzővel. 1835-re a keleti birtokaikon 

is meghaladja valamivel a mezővárosi lakosság lélekszáma a falusiét, azonban mindössze 

egyetlen esetben találunk száz főt meghaladó közösséget, míg nyugaton továbbra is a 

nagyobb lélekszámú közösségek léte a meghatározó. Keleten a lakosok mezővárosok felé 

húzódása azonban nem a család befolyásának az eredménye ekkor. 

A geográfiai szórtság tekintetében a következő megállapításokat tehetjük: 1735-ben 11 

megyében éltek lakosaik, harminchat településen. A letelepedési jellemzőket vizsgálva, azaz a 

lakosok közösségben éltek-e vagy egy-két család elszórtan települt-e le egy-egy adott helyen: 

az elsődleges bevándorlási és letelepítési körzetben (Moson, Sopron) nagyobb közösségek 

kialakulása a jellemző. Azokban a megyékben, amelyek nem tartoztak ebbe az irányvonalba 

(Zala, Fejér, Veszprém) sokkal nagyobb szórtságot tapasztalunk. 

A fentiekből következik milyen letelepedési modelleket tapasztalunk és mi indokolja ezt? 

1735-ben kétféle letelepedési modell létezett: a) egy vagy több oppidumon és kevés faluban 

történik a letelepedés; b) egy nagyobb lélekszámú központ mellett (amely általában a megye 

mezővárosa) több falusi szatellit alakul ki. Az első csoportba tartozik a fő bevándorlási 

körzetnek számító Sopron megye: öt oppidumon 179-599 fős közösségek alakultak ki, 

mellettük az egyik falusi településen hasonlóképpen nagy lélekszámú közösség élt, valamint 

egy faluban egy család; Komárom megyében valamennyi lakos Tatán (mezőváros) élt; 

Pozsony megyében négy mezővárosban lakott viszonylag kisebb közösség, valamint emellett 

két faluban. Az ugyancsak az ebbe a kategóriába tartozó Tolna megyei három illetve a zalai 

két oppidumon a zsidóság lélekszáma még nem magas, de ez köszönhető annak, hogy az 

egész megyében sem az. A második csoport jellemző példája lehet Veszprém megye, ahol 

négy Eszterházy faluban él 1-2 család, míg Pápa oppidumon 48 fő, azaz a gazdasági központ 

körül kisebb fiókok jönnek létre. Teljesen más berendezkedés képét mutatja Moson megye, 

ahol három falusi település mellett egy mezővárosnak vannak zsidó lakosai, azonban 

valamennyi településen a lélekszám 100 fő fölött volt. 

1787-ben már tizenhat megyében találunk Eszterházy lakosokat 154 településen. A nyugati, 

észak-nyugati megyékben kétféle letelepedési modell létezik: a) Sopron és Moson megyében 

továbbra is a nagyobb közösségek léte a meghatározó, főként mezővárosokban történik a 

megtelepedés; b) egy-két nagyobb közösség mellett több faluban elszórt letelepedés: Pozsony 

megye, ahol a két központi település mellett további 11 településen találunk lakosokat. 

Az ország belsőbb területein is két modell létezett: a) Egy-egy központi szerepet betöltő 

mezővárosi településen összpontosul a zsidó lakosság többsége, valamint e mellett több falusi 
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településen egy-két család élt - Komárom megye; b) Nincs központi szerepet betöltő 

Eszterházy település, sokkal inkább a szórtság a jellemző - Pest, Tolna, Somogy megyékben. 

Az ország keleti régiójában, Szabolcs megyében egy nagyobb közösség mellett (Kisvárda 

124 fő) hat településen találhatóak zsidó családok. 

1835-ban 18 megyében, 224 településen élnek zsidó lakosok. A közösségek nagyságát 

vizsgálva új kép bontakozik ki: az uralmuk alatti legnagyobb lélekszámú közösség már nem 

Sopron megyében található, hanem az ország belsőbb területein fekvő Veszprémben (Pápa, 

2645 fő). Korábban láthattuk, hogy az ország nyugati területeinek közösségei a lassú 

hanyatlás jeleit mutatták, amelyek egyenes következményei voltak a beszűkülő gazdasági 

lehetőségeknek, a bevándorlási irány módosulásának, valamint a térségben új, meghatározó 

központ, Pozsony hangsúlyozódásának, illetve a szervezeti keretek hanyatlásának. A Sopron 

megyei közösségek közül Nagymarton ugyan még országos viszonylatban is a legnagyobb 

közösségek köze tartozik (nyolcadik legnagyobb), de lélekszámának fejlődési üteme a hosszú 

távú hanyatlás jeleit mutatják (1.98-szoros). Meg inkább megerősíti ezt a benyomást az 

egykor virágzó és egyben jelentős kulturális és gazdasági hatalommal bíró Kismarton, ahol a 

lélekszám emelkedésének az üteme 1.34-szeres volt az eltelt ötven évben. 

Ugyanakkor egészen más képet kaphatunk, ha az Eszterházy család uralma alá tartozó 

belsőbb fekvésű területeket vizsgáljuk. Pápán 1787-ben is jelentős közösség keretei 

formálódtak (440 fő), az azt követő időszakban ugrásszerű fejlődés következett be a 

lélekszámban, így az több, mint hatszorosára növekedett. Mindez nyilvánvalóvá teszi, hogy a 

belső migráció szerepe igen jelentős e térségben, ami országos viszonylatban is 

megmutatkozik, a központi régióba való húzódással. 

Az Eszterházy birtokokon a letelepülési rendszert vizsgálva négy modellt 

különböztethetünk meg: Az első modell: a zsidóság néhány Eszterházy birtokon él szétszórva, 

nincs igazi központi szerepet betöltő település: Somogy, Pest, valamint Nógrád megyékben. 

A második modell esetében: egy Eszterházy birtokon történik meg a központosulás és 

mellette főként falusi településeken egy-két család él: Tolna megyében egy településen 55 fő 

lakott és emellett 17 településen 4-22 fős lakosságot találunk. A harmadik modellt képviselik 

a hierarchikus letelepülési forma másik típusát követők: Veszprém, Trencsén, Pozsony 

megyék, ezekben egy-egy elsőrendű központ (Pápa, Nagy Bicsa, Szered) alakul ki, mellettük 
egy-egy másodrendű központ (Noszlop, Csacsa, Szempc), valamint több kisebb település. A 

negyedik modell képviselői: Sopron és Moson megye, amelyekben a nagyobb közösségek léte 

a jellemző. 
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II.5.3.b.Schönborn család 

Az Eszterházy család kiterjedt birtokrendszerével szemben a Schönborn család mindössze 

egyetlen megyében - Beregben az ország keleti régiójában birtokolt területet. Ő is 

engedélyezi a zsidóság számára a megtelepedést, azonban a birtokain élők egyetlen esetben 

sem kapnak privilégiumlevelet. 

5.36. táblázat: A Schönborn uradalomban élő zsidóság településtípusok szerint 

1735 1787 1835 1735 1787 1835 

mezőváros 8 1052 5% 0% 57% 

falu 151 136 795 95% 100% 43% 

összes 159 136 1847 100% 100% 100% 

1735-ben Bereg megye kívül esett a fő bevándorlási körzeten és ez a Schönborn birtokokon 

élők lélekszámában is éreztette a hatását. Noha tudjuk, hogy a Zrínyi család a munkácsi 

bérlőkkel a 18. század elején egyezséget köt,283 ennek ellenére a lakosok lélekszáma nem 

növekszik. A mezővárosi településen élők aránya elenyésző, és 151 fő huszonhat településen 

él nagy szórtságban. 1787-ben a helyzet hasonló: meg nem látjuk a bevándorlás hatásait és a 

tizennyolc falusi település között oszlik meg a lakosság. Az 1787-1835 közötti időszakban 

éppen ellentétes folyamat zajlik le, mint az Eszterházy birtokokon, hatalmas léptékű fejlődés 

veszi kezdetét. A Schönborn birtokok népessége 13.5-szörösére növekszik. Mindez jelzi, 

hogy a birtok a bevándorlók célpontjává vált. A letelepülés jellege is megváltozott: a lakosok 

57%-a mezővárosokban élt, ami az összlakosságon belül is meghatározó volt, hiszen 8.5%-ot 

tett ki. A letelepülésben a hierarchikus modell érvényesül egy fő központ alakul ki 

(Munkács), mellette két nagyobb lélekszámú közösség (Beregszász és Alsó-Vereczke) 

ugyanakkor emellett nagy szórtságban 124 településen egy-két család lakott. 

A Schönborn birtokok esetében nem beszélhetünk irányított telepítéspolitikáról. 

II. 5.3. c. Károlyi család 

A két főnemes birtokain lejátszódó ellentétes folyamat után a Károlyi család vizsgálata azért 

is figyelmet érdemel, mivel az ország keleti, nyugati és déli régiójában egyaránt birtokoltak 

területet. Ugyanakkor az egyetlen család, amely a keleti régióban privilégiumot biztosít 

közösség részére. A privilégiumlevél abban is eltér a nyugati területek védleveleitől, hogy 
9 Rá 

nem korlátozta az idegenek megtelepedését, sőt pártfogóan támogatja. 

283 MZsO II. 334.; 339.; 340.; 356.; III. 903. 
284 1723: MZsO VIII. 456/7.; 1731: MZsO VIII. 498.; 1741: MZsO XI. 1048. 
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5.37. táblázat: A Károlyi család birtokain élő zsidóság településtípusok szerint 

1735 1787 1835 1735 1787 1835 

mezőváros 652 2445 0% 83% 77% 

falu 43 136 718 100% 17% 23% 

összes 43 788 3163 100% 100% 100% 

A betelepítési politika kedvezményeinek következményei a lélekszám emelkedésében is 

megmutatkozik. Az 1735-ös adatokat kétkedéssel kell fogadnunk, mivel 1723-ban a 

nagykárolyi közösség privilégiumot nyert és jogaikat meg is erősítik az ezt követő 

évtizedekben, ugyanakkor az összeírásokban nem találkozunk nagykárolyiakkal. A lehetséges 

magyarázat, hogy az összeírás pontatlan, másrészt pedig a keleti térségben a kezdeti 

időszakban igen nagy mobilitásról hallunk, valószínű, hogy ez a Károlyi birtokot is érintette. 

1787-ig azonban a lakosság száma jelentősen növekszik és a fejlődés üteme ezt követően is 

intenzív marad, amit a keleti területekről érkező bevándorlás segített. 

A lakosság területi elhelyezkedése a Károlyi birtokokon a következőképpen alakult: 
5.38.táblázat: Károlyi birtokon élő zsidó lakosság régiók szerint 

1735 1787 1835 1735 1787 1835 

Oberland 26 234 533 60% 30% 17% 

Kis-Burgenland 0 0 0 0% 0% 0% 

Dunántúli 0 0 0 0% 0% 0% 

Középső 0 2 63 0% 0% 2% 

Kelet 17 552 2425 40% 70% 77% 

Dél 0 0 143 0% 0% 5% 

Összes 43 788 3164 100% 100% 100% 

Valószínűleg már 1735-ben a keleti régiókban élt a lakosok többsége - Nagykároly 

adatainak a hiányában -, azonban a rendelkezésre álló adatok alapján gyér betelepülést kell 

megállapítanunk mindkét lakott régióban. 1787-ben a keleti megyékben él a birtokaik 

lakosainak a 70%-a, és ez az arány 1835-re még tovább emelkedik (78%). A betelepülés 

azonban lehetséges valamennyi régióban a család birtokain. Az, hogy éppen keleten 

találkozunk a lakosok nagy számával a fent említett telepítési politikában és a bevándorlás 

irányában kell keresnünk, valamint abban a tényben, hogy a további régiókban más 

nagyhatalmú földesurak birtokai is vonzónak számítottak a betelepülésre, és ezekkel a Károlyi 

birtokok nem vehették fel a versenyt. 

A Károlyi birtokok lakosai nem térnek el a főnemesi kategóriát jellemző letelepülési 

módszertől: 1735 kivételével (Nagykároly szerepe itt is döntő súlyú lehetne), amikor a 

lakosság elszórtan falvakban található, a korszak folyamán a mezővárosi népesség súlya lesz a 
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meghatározó (1787: 88 %; 1830: 77%). Keleti és nyugati birtoktesteik között nem találunk 

jelentős különbséget, csupán a középső területeiken látható a lakosok falvak felé húzódása: 
5.39. táblázat: A Károlyi birtokokon élő zsidóság régiónkénti településtípusok szerint 

mv 1735 1787 1835 1735 1787 1835 
Oberland 0 210 409 0% 32% 17% 
Kis-Burgenland 0 0 0 0% 0% 0% 
Dunántúli 0 0 0 0% 0% 0% 
Középső 0 2 0 0% 0% 0% 
Kelet 0 440 1960 0% 67% 80% 
Dél 0 0 76 0% 0% 3% 
összes 0 652 2445 0% 100% 100% 

falu 1735 1787 1835 1735 1787 1835 
Oberland 26 24 124 60% 18% 17% 

Kis-Burgenland 0 0 0 0% 0% 0% 

Dunántúli 0 0 0 0% 0% 0% 

Középső 0 0 63 0% 0% 9% 

Kelet 17 112 465 40% 82% 65% 

Dél 0 0 67 0% 0% 9% 

összes 43 136 719 100% 100% 100% 

Geográfiai szórtság tekintetében 1787-ben egyfajta modellt látunk: egy régióban egy 

nagyobb közössége mellett kisebbek léteznek: Ez a letelepülési modell a nagykárolyi 

telepítési modellt követi, hiszen az is egy nagyobb közösség megalkotását célozta. 1835-ben 

mind a keleti, mind pedig a nyugati régióban fekvő birtokaik az ország legsűrűbben lakott 

megyéiben feküdtek. Noha birtokaik zsidósága a keleti régióban összpontosult, kétféle modell 

létet látjuk: a) egy nagyobb közösség kialakulása: Nyitra megye, vagy ennek változata a 

nagyobb közösségek mellett nagy szórtság: Zemplén megye illetve b) nagy szórtság: Bihar és 

Abaúj megyékben - amely a keleti területeket általában jellemző településmódszert tükrözi. 

A Károlyi család esetében láthattuk, hogy a privilégiumlevél, a megfelelő gazdasági 

környezet mellett fontos tényező a bevándorlás hangsúlyossága, erre utal Nagykároly példája, 

amely országos viszonylatban is a legjelentősebb közösségek közé emelkedik a bevándorlás 

eredményeként 1835-re. Ugyanakkor a Károlyi birtokok esetében sem látunk a kezdeti 

szabályozás után hasonló szervezett letelepítésre utaló nyomokat. A letelepedés sokkal inkább 

egyfajta spontán folyamatot tükröz. A Károlyi birtokokra főként az utolsó bevándorlási 

hullám időszakában érkeztek, jól látható, hogy a belsőbb birtokaik népességének a száma igen 

gyér. Mindez arra utal, hogy, amíg a keleti régióban a köznemesi birtokokkal ellentétben a 

nagybirtok előnyei miatt vonzó volt birtokuk a megtelepedésre, addig a belsőbb megyékben, 

mint például Fejér megyében a letelepülők olyan birtokosok oltalma alá húzódtak, akik 

jelentős lélekszámú közösséggel rendelkeztek, azaz a belsőbb birtokaikra a bevándorlás egy 
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fázissal korábban megtörtént. A Károlyi család déli régióban fekvő birtokai az új letelepülési 

lehetőséget mutatják. 

A családok birtokainak elemzése kapcsán rávilágíthattunk arra a tényre, hogy egyetlen 

birtokos esetében sem beszélhetünk statikus telepítési módszerről, illetve birtokaikon 

homogén letelepedési módszerről. A különböző régiók között láthatunk különbséget, ami a 

bevándorlás iránya, ideje és gazdasági jelentőségei közötti eltérésekre alapozódik. Ez a 

különbözőség a birtokosok valamennyi birtokán is éreztette hatását. 
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III. Gazdaságtörténet 
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III.A. Foglalkozási szerkezet 

III.A.l. Gazdaságtörténeti kutatási háttér 

Az iparosodás korát megelőző modernkori magyarországi zsidóság gazdaságtörténetének a 

kutatása kétarcú. Amíg a 19. század folyamán bekövetkező változások számottevő 

érdeklődésre tartottak számot a kutatók részéről, addig a 18. századi szerepkör vizsgálata 

kikerült az alaposabb elemzés homlokteréből az elmúlt évtizedig. Mindehhez két alapvető 

tényező is hozzájárult: Magának a magyarországi újkori gazdaság történetének a megítélése, 

illetve a zsidóság történetének a kutatásának a „nem előtérbe helyezett" jellege, valamint 

másfelől szerepének egyoldalú ábrázolása. 

Az általános gazdaságtörténeti kutatás egészen az 1990-es évekig az Eckhart Ferenc által 

megalapozott felfogást követte, amely szerint a magyarországi ipari fejlődés elmaradottsága a 

Habsburg uralom berendezkedésének időszakától vette kezdetét.285 E felfogást, amely az 

ipart, mint a legfontosabb gazdasági ágazatot állította a középpontba, a korszak politikai 

ideológiája befolyásolta. Ezen időszak kutatói ezt nyomatékosítva emelték ki a magyar 

gazdaság koloniális helyzetét.286 Csupán az 1990-es évektől látható új irányvonal a 

kutatástörténetben, amely már nem csupán a magyarországi viszonyokat és szempontokat 

figyelembe véve értékeli a gazdaságtörténeti folyamatokat, hanem egyfelől a Habsburg 

birodalom keretei és ezen túlmenően az Európában lezajló változások formálódását nyomon 

követve.287 

A zsidóság 18. századi gazdasági szerepkörének a vizsgálata a szakirodalomban 

meglehetősen egyoldalú megközelítést tükröz, főként a kereskedelmi szerepkör 

hangsúlyozása került nyomatékosításra. Emellett a további kutatások esetlegesen egy-egy 

témakörre avagy területre koncentráltak, semmiképpen sem általánosabb kép kialakítására: 

így a zsidóság és céhek kapcsolatának részleges elemzése, kiemelkedő személyiségek üzleti 

tevékenységének ábrázolása (Oppenheimer Sámuel), amely révén azonban csupán az üzleti 

elit tevékenységének a bemutatása került előtérbe.289 Mindezen kutatások, fontosságuk 

285 Eckhart Ferenc, A bécsi udvar gazdaságpolitikája 1780-1815 (Budapest, é.n.); uő, A bécsi udvar 
gazdaságpolitikája Mária Terézia korában (Budapest, 1922). 
286 Nyomatékosítva a magyar nemesség adómentességhez való ragaszkodását, amelyet az osztrák udvar az 
ország gyarmatosítására használt ki. Lederer Emma, Az ipari kapitalizmus kezdetei Magyarországon (Budapest, 
1952); Mérei Gyula, Magyar iparfejlődés 1790-1848 (Budapest, 1951). 

287 John Komlos, Nutrition and Economic Development in the Eighteenth - Century Habsburg Monarchy (New 
Jersey, 1989); Éva H. Balázs, Hungary and the Habsburgs 1765-1800 (Budapest, 1997). 
288 Eperjessy Géza, Mezővárosi és falusi céhek az Alföldön és a Dunántúlon ¡686-1948 (Budapest, 1967); Dóka 
Klára, A Pest- Budai céhes ipar válsága 1840-1872 (Budapest, 1979). 
289 Szakály Ferenc, 'Oppenheimer Sámuel működése, különös tekintettel magyarországi kihatásaira' in: MZsO 
XIV(1971) 31-87.; Oppenheimer Sámuelről, Wertheimerről és Michel Simonról Zsidó Lexikon vonatkozó 
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ellenére, nem adhattak átfogó képet a zsidóság egészére vonatkozóan. A rendelkezésre álló 

adatok ellenére a kutatók nem törekedtek egy olyan átfogó kép bemutatására, amely már a 18. 

század kezdetétől megmutatja a fejlődés vonalát.290 Az első ilyen jellegű munka, amely a 

zsidóság gazdasági szerepkörének árnyaltabb bemutatására törekszik már a 18. századtól 

kezdődően, csupán 1990 után került kiadásra.291 Azonban az azóta eltelt időszakban továbbra 

is helyi, illetve közösségi kutatásokra helyeződik a hangsúly, míg a 18. századi zsidóság 

gazdaságtörténeti szerepkörének elemzése és tágabb kontextusba helyezése továbbra is várat 

magára. 

A következőkben az újkori iparosodás előtti időszak magyarországi zsidóságának 

gazdaságtörténeti szerepét követjük nyomon. A zsidóság gazdasági tevékenységének 

árnyaltabb bemutatására fókuszálva a korszak folyamán lezajló folyamatokat vizsgáljuk a 

magyarországi gazdasági élet lehetőségei között, jogállásuk és gazdasági működési területük, 

valamint a magyar társadalom egyes csoportjaival való kapcsolatrendszerük alapján. Minderre 

két szinten is lehetőségünk nyílik egyfelől általános szinten, míg másfelől egy család 

esettanulmánya kapcsán mélyebb elemzés alapján. A gazdaságtörténeti szerepvállalás 

vizsgálatát a következő nagyobb egységek keretein belül végezzük el: Az első tágabban vett 

témakörünk a zsidóság foglalkozási megoszlását illetve az ehhez kapcsolódó területeket 

elemzi. Kiindulópontként szolgál annak a kérdésnek a felvetése, miért vált sikeressé a 

zsidóság az elmaradott magyar gazdasági viszonyok között? Ezért a gazdasági életben 

szerepet játszó kisebbségek szerepkörének az ismertetésének az elvégzése után, erre keressük 

a választ a zsidóságra vonatkozóan. A foglalkozási struktúra alakulásának az elemzésének az 

alapját a következő fejezetben feltüntetett források analízise szolgáltatja. A kialakított képet 

árnyalandó az adatokat összevethetjük a bevándorlók egykori lakóhelyeinek adataival, 

rávilágítva a magyarországi jellegzetességekre. Ez vezet el bennünket ezen egységünk 

vizsgálatának második nagyobb fejezetéhez: a magyarországi foglalkozási ágazatok 

szócikkei szerk. Ujváry Péter (Budapest, 1929), valamint a MZsO II.; XIV.; XVII. kötetének vonatkozó 
oklevelei. 
290 Például: Gál Éva, 'Az Óbudai uradalom zsidósága 18. században' Századok (1992) 3-33.; Sas Andor, Egy 
kárpáti latifundium a hűbéri világ alkonyán A munkácsi Schönborn- uradalom társadalmi és gazdasági 
viszonyai a XIX. század első felében (Csehszlovákia, 1935); Rebbecca Gates-Coon, The Landes Estates of 
Esterházy Princes Hungary during Reforms of Maria Theresia and Joseph II. (Baltimore and London, 1994).; 
Azonban a 19. századi nagykereskedők vizsgálata során Bácskai Vera már ábrázolja a lezajló változásokat: 
Bácska Vera, A vállalkozók előfutárai (Budapest, 1989). 
291 

Michael K. Silber, 'Jewish Minority in Backward Economy: an Introduction' m: Jews in the Hungárián 
Economy 1760-1945, ed. Michael K. Silber (Jerusalem, 1992) 3-22.; Péter Hanák, 'Jews and Modernization of 
Commerce in Hungary 1760-1848' in: Jews in the Hungárián Economy ¡760-1945, ed. Michael K. Silber 
(Jerusalem, 1992) 23-40.; László Katus, 'The Occupational Structure of Hungárián Jewry in the Eighteenth and 
Nineteenth Century' in: Jews in the Hungárián Economy 1760-1945, ed. Michael K. Silber (Jerusalem, 1992) 
40-53. 
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fejlődésének a folyamatának a bemutatásához. Ezt követően a gazdaságilag kiemelt szerepet 

játszó piacközpontok, illetve a legnagyobb zsidó közösségek települései közötti korrelációt 

állítjuk az elemzés középpontjába. Végül pedig az általános folyamatok mellett két 

esettanulmány kapcsán keresztül próbáljuk az általános képet árnyalni: egyfelől 

hitközségekbeli illetve egy család több generáción keresztüli foglalkozásszerkezetének 

nyomon követése révén. A zsidóság gazdaságtörténeti szerepkörének második nagyobb 

egységében a zsidóság és a külső társadalom kapcsolatrendszerének bemutatására helyeződik 

a hangsúly. így az udvar és a zsidóság közötti viszonyrendszerben a türelmi adó rendszerének 

és történetének alaposabb ismertetésére kerül sor, amely mind gazdaságtörténeti, mind jogi 

szempontból meghatározó a zsidóság történetében. Emellett a további csoportok (városok, 

földesurak, megyék, jobbágyság) és a zsidóság között fennálló viszonyrendszer 

sokszínűségének illetve változékonyságának a bemutatása is hozzájárul a zsidóság iparosodás 

előtti gazdaságtörténeti szerepének, lehetőségeinek ábrázolásához. 

II.A.2. Forrásokról 

Az iparosodás előtti korszakban a Magyarországon élő zsidóság foglalkozási struktúrájának 

bemutatása során a következő források használatára nyílik lehetőség: - összeírások (konkrétan 

a zsidóságra vonatkozó és általános népességre vonatkozó), - kormányzati szervek jelentései, 

- rendeletek, - visszaemlékezések, - privilégiumlevelek. 

A korszakban átfogó illetve bizonyos körzetekre vonatkozó modell kialakítása a vizsgált 

periódusban végrehajtott népszámlálások (amelyek gyakran nem csupán lélekszámra 

vonatkozó adatokat tartalmaztak) alapján végezhető el. A foglalkozásszerkezet bemutatása 

alapvető forrásként szolgál a társadalomkutatáshoz. A nevezett korszakban maguk az 

összeírások, miként azt a későbbiekben láthatjuk, nem egységes mintát követve, azaz nem 

azonos kategóriákat felölelve (gyakran még egy-egy összeírás során sem) kerültek rögzítésre. 

Az összeírások táblázatainak fejlécében szereplő csoportok azonban mindenkoron a 

felmérések idejéhez és szándékához köthetőek. A megjelenő illetve eltűnő kategóriák már 

önmagukban lehetőséget biztosítanak az elemzésre. Mindezek alapján magának a foglalkozási 

struktúrának az elemzése mindenkoron az adott összeírás vonatkozásában végezhető el. Azaz 

elsősorban szükségszerű magának a korszaknak a felméréseinek értékelő jellegű bemutatása 

tartalmi jegyeik alapján, megalkotási céljukat és azok történelmi hátterét illetően, a 

végrehajtás módjának (az országban mely területeken végezték el, ki hajtotta végre), és ennek 

alapján a gazdaságtörténeti szempontból hangsúlyos kategóriák értékelése. 
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1. táblázat: Kizárólagosan a zsidó népességre vonatkozó országos összeírások ideje, háttere, kategóriái292 

Ev Oka Kategóriák 

1735 Lélekszám megállapítása 

Földesúr személyének felmérése 

Letelepülés helyszíne 

Vagyoni állapot 

Helység, név, feleség, nagyobb utód, kisebb utód, praeceptor, szolga, 

szolganö, összes, ló, ökör, tehén , borjú, örökös földesúr, jelenlegi 

földesúr, örökös földesúrnak fizetett adó, jelenlegi földesúrnak fize-

tett adó, örökös földesúrnak adók: természetben, termény évi összege 

jelenlegi földesúrnak fizetett összeg, termény évi össze, foglalkozás 

1743 Adókivetés (Rendszertelen) Főbb kategóriák: Hely, név (férfiak), adóösszeg, 

néhány esetben családtagok 

1746 Adókivetés (Rendszertelen) Főbb kategóriák: Hely, név (férfiak), adóösszeg, 

családtagok 

1768 Türelmi adó a) Hely, név, foglalkozás fizetett adó 

b) Hely, név, feleség, gyermekek, megyének fizetett adó, 

földesúrnak fizetett adó, tolerancia taxa 

c) Hely, név, foglalkozás, földesúri adó, ház, férfi, nő, gyerekek, 

szolgák, tolerancia taxa 

1782 Türelmi adó Hely, név, árendabérlet, szolga, szolganö, szegény, vándorló, feleség, 

lány, fiú, testvér, apa, rokon, rokon, iparos, szabad foglalkozás, 

kereskedelem 

1818 Türelmi adó Hely, név, apa, feleség, fiú, lány, testvér, rokon, szolga, szolganö, összes, 

Mercator (2000ft-ig, 1000-2000, 1000-ig), Quaestor (2000-ig, 1000-ig, 

500-ig) 

Házaló (250-ig, 150-ig, 100-ig), Iparos (500-ig, 250-ig, 150-ig), 

Árenda (1000-ig, 500-ig, 250-ig) Szegény, Megjegyzések 

1831 Türelmi adó Hely, név, apa, feleség, fiú, lány, testvér, rokon, szolga, szolganö, összes, 

Mercator, Quaestor, Házaló, Iparos, Árenda, Szegény, Megjegyzések 

1848 Pogrom, zavargás 

Lélekszám felmérése, az új bevándorlók 

letelepedési helyének a megállapítása 

Hely, név, életkor, hol született, ország, hol lakik, mióta lakik a 

községben, foglalkozás 

A fentebbi táblázat eklektikus adatbázisa, amely a kifejezetten a zsidó lakosság országos 

összeírásaira alapozódik,293 megvilágítja a hosszú távú foglalkozásszerkezet modelljének 

felépítésének nehézségeit. Az összeírások indokai, valamint a kategóriák változékonysága 

mellett az összeírások területi kiterjedtsége - miként látni fogjuk - egyaránt nehezíti az 

elemzés lehetőségét. 

292 Természetesen az országos összeírások mellett helyi (megyei, településenkénti) cenzusok is léteztek a zsidó 
lakosságra vonatkozóan, azonban átfogó kép vizsgálatához a fentebbi forrásokat vettük alapul. 
293 Meg kell említenünk, hogy a kizárólagosan a zsidóságra vonatkozó források mellett léteztek a korszakban az 
általános lakosságra vonatkozó összeírások: így 1785-87. évi népszámlálás, illetve az 1828. évi országos 
összeírás, a Fényes Elek - féle felmérések, amelyek bizonyos pontjainak felhasználására sor kerül a dolgozatban. 
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Az 1735-ös összeírás uralkodói leirat eredményeként készült el.294 Az összeírás célja a 

zsidóság magyarországi lélekszámának megállapítása, a lehetséges csökkentés illetve a 

további növekedés megakadályozása végett.295 Mindemellett azonban az összeírás nem titkolt 

célja a zsidóság gazdasági viszonyainak feltárása, illetve letelepülési szervezeti kereteik 

megismerése - egykori és jelenlegi földesuraik személye illetve a nekik fizetett adó révén. 

Magának az összeírásnak a rovatait a helytartótanács alkotta meg (kamarai javaslattal 

kiegészítve).296 Az összeírás lefolytatásának ütemére utal az a tény, hogy Ung megye az 1735-

ös felszólításra csupán 1739-ben küldte el válaszát.297 Összességében 31 megye és 8 város 

összeírása készült el. 7 megye nem küldött be jelentést: Nógrád, Sáros, Szabolcs, Szatmár, 

Toma, Közép-Szolnok, Kraszna, Gömör. Az első öt megye az 1740-es években készített 

jelentést, tehát valószínűleg korábban is léteztek zsidó lakosaik. Az összeírás területi 

kiterjedtsége lehetőséget biztosít ebben az időszakban a zsidóság foglalkozási struktúrájának a 

bemutatására. Felvetődik a kérdés mennyiben mutat hasonlóságot gazdasági működési 

területük egykori lakóhelyeikével? Illetve mennyiben történik változás a sajátságos 

magyarországi környezetben. Az összeírás célja, amely elsősorban demográfiai adatgyűjtésre 

irányult, háttérbe szorította a felmérést végző szerveknél a gazdasági információkra 

vonatkozó adatgyűjtés kidolgozottabbá tételét. Egyfelől, mint fő kategóriát veszik vizsgálat 

alá a szolgák (/nők) számát és az állatállományt, valamint a jövedelem keresetének a módját. 

Ez utóbbi kategóriát azonban nem bontják további alcsoportokra. A táblázatban szöveges 

formában közlik a vonatkozó adatokat. Ennek alapján elkülöníthetők az általános kategóriák: 

kereskedelem (mercator, quaestor, házaló), iparos, árendátor, hitközségi tisztviselők. Azonban 

maguknak az egyes alkategóriáknak az értelmezése meglehetősen bizonytalan. Noha a 

földesúrnak fizetett adó mennyisége utat mutathat az egyes foglalkozási ágazatokban 

működők vagyoni helyzetére: így Fejér megyében Hirsl Kaufman bolttal rendelkező mercator 

102 ft-ot fizet adó fejében földesurának, Izrael Aszer árendátor 122 ft-ot, míg Dávid Hirsll 
908 

árendátor csupán 40-et, Liebll Park szabó pedig 6 ft-ot. Mindez megerősíti azt a felvetést, 

hogy a kereskedelemben működők, így mercatorok és quaestorok bevételei magasabbak, 

szemben más területeken működőkével. Mindez azonban korántsem bizonyítja, hogy az 

ország valamennyi területén így van, és mint látható egyes csoportokon belül is igen nagy az 
294 Az 1735-38-as összeírás kiadásra került a MZsO VII. kötetében 219-688.; illetve további összeírásuk az 
MZsO III. kötetében: Pozsony, Óbuda, Kismarton, Kőszeg lakosaira vonatkozóan. 
295 Az összeírást elemezte: Acsády Ignác, 'A magyar zsidók 1735-38-ban' IMIT Évkönyv 1897 173-188.; 
településtörténeti szempontok alapján: Scheiber Sándor—Grünvald Fülöp, 'Adalékok a magyar zsidóság 
településtörténetéhez a 18. század első felében' in: MZsO VII. 1-49. 
296 MZsO VI. 580-587. 
297 MZsO VII. 592. 
298 MZsO VII. 10. sz. 
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ingadozás. Az adatok alapján tehát nincs lehetőség az egyes kategóriák pontos definiálására 

(például mit takart a mercator kategória), illetve az egyes főbb kategóriákon belül vagyoni 

helyzet alapján való alcsoportok kialakítására. Mindez nem teszi lehetővé, hogy a korszak 

más összeírásaival a kategóriák összevetését elvégezzük. 

Másfelől felvetődik ki végezhette el az összeírást? A formai kereteket a helytartótanács 

küldte le a megyei hatóságoknak, és elméletileg ezek megbízottai hajtották végre a felmérést. 

Ők azok, akik aláírják a dokumentumokat. Mindamellett az összeírások során az 

információszerzésben nyilvánvalóan szükségük volt a helyi zsidóság segítségére, hiszen 

például a Vas megyei felterjesztés közli, hogy a szegényeket nem tartalmazza a lista.299 (Ez 

egyébként nem feltétlenül felel meg az országos gyakorlatnak, hiszen más megyékben 

gyakran a koldusok is feltüntetésre kerülnek.) 

A következő évtizedekben elrendelt összeírások (1743; 1746) nyíltan gazdasági 

megindoklások alapján kerültek bevezetésre. Az 1743-as összeírást csupán 14 megye és 7 

város hajtotta végre (további 3 nemleges választ adott (azaz nincsenek zsidó lakosaik), a 

városok közül pedig 4).300 Az összeírás sikertelenségének a kulcsát a rendek és az uralkodónő 

feszült viszonyában kell keresni, mivel a rendkívüli megadóztatás a rendek szemében jogaik 

elleni fellépésnek minősült. Maga az összeírás nem szolgálhat számunkra segítségül, mint a 

foglalkozási struktúra alakulásának mutatója. A területi behatároltság mellett a foglalkozási 

kategória feltüntetésének szinte teljes hiánya jellemzi. Amiért mégis megemlítjük, a névanyag 

használhatósága, annak felderítésére, hogy a falusi avagy nagyobb közösségekbeli lakosság 

mobilitási mutatói milyen változókat mutatnak. Azaz a falusi kereskedő és árendátori réteg 

helyben maradása mennyiben biztosított több generáción keresztül, avagy milyen elmozdulást 

láthatunk - még ha az állandó családnevek hiánya nehezíti is ezt a vizsgálatot, így egy család 

pályafutásának nyomon követését. 

Gyakorlatilag a fentebbi elv érvényesült az 1746-os összeírás bevezetésével.301 Az uralkodó 

összeírást többirányú megfontolás alapján rendelte el. Egyfelől ismételten visszatért elődeinek 

azon alaptörekvéséhez, hogy az országban élő zsidó népesség számát csökkenteni kell. Ő 

maga gyakorlati intézkedéseket is foganatosított: így a birodalmán belül Prágában elrendelte a 

299 MZsO VII. 606. 
300 Az összeírás megjelent a MZsO VII. 693-721.; Az összeírás végrehajtó megyék: Abaúj, Arad, Bács, Bereg, 
Bihar, Csanád, Győr, Moson, Sáros, Szepes, Trencsén, Túrócz, Ugocsa, Veszprém, Zala, nemleges választ 
beküldők: Heves, Zólyom, Jász-Kun ; Városok: Bazin, Bártfa, Buda, Győr, Kőszeg, Modor, Szakolca, Trencsén, 
nemleges választ adó városok: Kassa, Kisszeben, Ruszt, illetve a Hajdú kerület városai. 
3 0 I A Z összeírás megjelent: MZsO VII. 725-850.; Az összeírás hátterét vizsgálta: Ember Győző, 'A magyarországi 
országos zsidóösszeírások a XVIII. század első felében' MZsO VII. 49-77. 

156 



zsidóság elűzését 1745-ben,302 majd Magyarországon a budai városi hatóság aktív 

közreműködésével Budáról is kiűzte a zsidó lakosokat 1746-ban.303 Másfelől azonban az 

uralkodónő belátta, hogy az országos szinten mindezt nem képes végrehajtani, ezért az 

összeírás nem titkolt célja egy állandó adóztatás alapjához szükséges adatfelmérésként 

szolgált. Mivel az adóztatás új elvet kívánt követni - a családfő a családhoz tartozó személyek 

után fizetett - az összeírásban a kategóriák megváltoztak, noha országos szinten továbbra sem 

beszélhetünk egységes módszerről. Bár a rendelet végrehajtása jóval sikeresebb, mint 

korábban - 43 megye és 37 város küldött be jelentést, szempontunkból a foglalkozási 

kategória szinte teljes hiánya miatt, csupán ismételten a névanyagvizsgálat nyújt némi 

segítséget a falusi és mezővárosi gazdasági életben részt vállalók személyének és 

mobilitásának behatárolását tekintve. 

Az 1768-as összeírást Mária Terézia 1767 májusában rendelte el a türelmi adó összegének a 

megállapítására a felmérés adataira támaszkodva: „In qua deductis rationibus et motivis 

clementer permotae etquidem benigne resolvimus, ut antelati judaei per decursum trium 

annorum pro depensione medemae tollerantialis taxae adhuc residuorum penes quaestum 

hactenus praehabitum et professiones suas relinquantur, una tamen benigne ac serio volumus, 

út delictio et fidelitates vestrae intermedio tempore cum camera nostra regia Hungarico aulica 

[...]"304. (Amelynek értelmében az uralkodónő továbbra is következetesen a türelmi adó 

összegének három éves intervallumát hangsúlyozza (noha ez szinte sohasem szólt ilyen rövid 

távra) és célja a zsidóság kereskedelmi tevékenységének illetve foglalkozási ágazatainak 

meghatározása, valamint a fizetett türelmi adó összegének felmérése.) Az összeírás 

szempontjait maga az uralkodónő jelölte ki. A felmérés a korábbi évtizedekbeli gyakorlattal 

ellentétben igen gördülékeny formában zajlott, mindössze két újabb felszólítás révén kellett a 

késlekedőket a felmérés végrehajtására rábírni. Csupán egyetlen megye, Zemplén az, amely 

az állandó vándorlásra hivatkozva a felmérés lehetetlenségét jelenti. 

Az összeírás problematikus pontja, hogy a megyék a királynő szempontjait teljesen 

másképp értelmezték. Gazdaságtörténeti szempontból azonban fontos forrás, hiszen a 

foglalkozási adatok mellett a taxáitatásra és a háztulajdonra is találhatunk adatokat bizonyos 

megyékben.307 Az összeírás gyengeségét mutatja egyfelől a lélekszámadatok 

302 Encyclopedia Judaica, 'Bohemia' címszó (Cd-rom) 
303 Büchler Sándor, A zsidók története Budapesten A legrégibb időktől 1867-ig (Budapest, 1901) 260.; MZsO 
XVII. 299. 
304 MZsO XV. 359. 
305 MZsO XVI. 85.; 100. 
306 MZsO XVI. 42. 
307 MZsO XVI. Sopron megye 30. sz.: Kismarton 30/2.; Nagymarton 30/3. 

157 



megbízhatatlansága: hiszen 1747-ben Pozsonyváralján (965 fő) 168 család élt, míg 1768-as 
i n o « 

összeírás csupán 101 családfőt közöl. Mindennek az oka talán éppen a szegény kategória 

összeírásbeli „nem létezésében" fogható meg, amely során a számba vevők egyszerűen 

kihagyták a nincsteleneket. Ez a megoldás azért is tűnik valószínűnek, mivel név alapján 

történik a besorolás (nem pedig a lengyelországi példa nyomán, ahol becsült adatokra 

támaszkodtak).309 Mindez tovább erősíti a gyanút, hogy az adott településeken élő zsidóság 

maga is aktívan közreműködik az összeírás elvégzésében, hiszen a helyi viszonyok ismerete 

ebbe az irányba mutat. Kiváltképpen ezt erősíti meg Vas megyében Rohoncz mezőváros 

felmérése, ahol a nevek a héber abc sorrendjét követve kerültek feljegyzésre.310 

Az összeírás jellegéből és indokából adódóan a vagyoni helyzet felmérése az elsődleges, 

azonban a foglalkozási kategóriák rögzítése továbbra sem specifikus formában történik. 

Ennek megfelelően az 1735-ös összeíráshoz hasonlóan, az egyes ágazati kategóriák közötti 

határvonal nem lehet világos. Alapjában véve a fő foglalkozási kategóriák hasonlóak az 1735. 

évi összeírásban feltüntetettekéhez: kereskedelem, iparos, árenda. A változás mindenképpen 

szembetűnő az iparos kategória sokszínűbbé válásában. A foglalkozási kategóriák közötti 

vagyoni tagozódást lehetetlen felderíteni: így a Fejér megyei lakosok adózását tekintve: 

Naftali Isac Rosenthal árendátor és bőrös 74 fit adót fizet (50 fit türelmi adó, 24 fit földesúrit), 

amely a legmagasabb összeg a megyében, míg korábban láthattuk, hogy a Fejér megyeiek 

magasabb adót fizettek.311 Hiba lenne azonban azt feltételezni, hogy a 1768-ban fizetett adó 

mennyisége alacsonyabb, mint az 1735-ben fizetett, csupán az összeírást végzők és bevallók 

saját érdekeit kell sejtenünk az alacsonyabb bevallás mögött. 

Az 1768-as összeírás kategóriái nem teszik lehetővé, hogy az 1735. évivel összevessük. Az 

egyes kategóriák keretei nem rögzítettek, így nem tudhatjuk, mit fed egy 1735-ös mercator 

kategória szemben egy 1768-assal. Mégis az összeírások önálló értékelése támpontot biztosít 

a foglalkozási tevékenység főbb területeinek a behatárolására, az alcsoportok pontos fogalmi 

körülhatárolása nélkül. Mindamellett lehetőséget nyújt annak tisztázásra történt-e változás 

országosan és az egyes régiókban a foglalkozási fő kategóriák egymáshoz viszonyított 

arányának elmozdulásában. Ugyanakkor már ettől az időszaktól a zsidóság és a 

kormányszervek dokumentumai azok, amelyek némileg árnyalhatják az összeírások által 

rögzített sematikus képet. 

308 MZsO VII. 971-974.; XVI. 27/1. 
309 Raphael Mahler, Yidn in Amolikn in Likht fon Zifern (Warsaw, 1958). 
310 MZsO XVI. 39/4. 
1U MZsO XVI. 14. sz. 
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Az 1782-es Apponyi- féle összeírás ismételten uralkodói rendelet következménye. Célja 

az adózás érdekében - türelmi adó emelése miatt - a zsidóság lélekszámának, 

elhelyezkedésének és vagyoni állapotának a felmérése. Az összeírás táblázatai továbbra sem 

egységes mintát követve kerültek felmérésre az egyes megyei tisztviselők által. Mindamellett 

a megyék és a zsidó közösség az állandó adó emelése ellen éberen tiltakozott, ezért nem is 

igazán mutatott nagy hajlandóságot a pontos felmérésre. Az 1768. évi és 1782. évi 

összeírások közötti rövid távú változások bemutatása nem lehetséges az egyes kategóriák 

különbözősége miatt. így amíg 1768-ban a szegény kategória - a fentebbi okok miatt - nem 

létezett, 1782-ben már ugrásszerűen megnőtt a kategóriában szereplők száma. Ami az 

összeírás célja miatt nem véletlen. Másrészt, amíg 1768. évi valamennyi összeírásban a keleti 

régióban az árendátorok súlya a meghatározó a foglalkozási struktúrán belül, addig 1782-ben 

az adatok szerint a családfők mintegy egynegyede él csupán ebből (korábban háromnegyede). 

Önmagában érdekes felvetés, hogy mennyiben tükrözte ez az összeírok szemléletét? Hiszen 

egyfelől a keleti régióban a szórt letelepedési mód önmagában kifejezte, hogy egy-egy 

faluban élők nem csupán az árendátor, hanem a kereskedői funkciót is betöltötték - viszont az 

összeírok miért éppen 1782-ben változtatták meg a besorolás módját? Ha a bevándorlók 

egykori lakóhelyei közül Galíciában a foglalkozási megoszlás szerinti besorolás kategóriáit az 

1764-es adatok alapján vizsgáljuk, eszerint 50%-uk kereskedő, 30%-uk árendátor, 20%-uk 
111 

iparos. Magyarországon a keleti régióban 1782-ben a besorolás szerint hasonlóak az 

arányok (kereskedő 34%, árendátor 24%, iparos 13%, az eltérés az 1735 után visszatérő 

kategória, a szolgák arányában kereshető (17%)). Mindez kiváltképpen figyelemre méltó 

annak ismeretében, hogy a letelepedés módja az egykori lakóhelyétől teljesen eltérő. 

(Galíciában 75%-a a zsidó lakosságnak mezővárosi, míg 25%-a falusi, Magyarországon a 

keleti régióban ez éppen fordított).314 (Ugyanakkor az 1768-as kategóriák is eltérőek.) 

Az 1782-es összeírás hasznosítható adatai a szolgákra vonatkoznak. Az 1735-ös összeírás 

maga is közöl adatokat a szolgák számáról, az 1768-as összeírás azonban csupán elvétve. 

Mindez lehetőséget biztosít a 18. században a társadalom szolgálói rétegének súlyának 
11 S 

alakulásának a vizsgálatára. 

312 A forrás kiadatlan, lelőhelye Magyar Országos Levéltár, (továbbiakban MOL) C 43. 
313 Raphael Mahler, Divrei Jamei Jisrael Dorot Ahronim (Kibutz ha-Meuhad, 1976) 2. k. 44. 
314 Michael K. Silber, 'Rural and the Úrban Jews in the Period of. Joseph II. 1781-1790' in: Evyatar Friesel, 
Atlas of Modern Jewish History (New York-Oxford, 1990) 35. 
315 A két összeírás lélekszámra vonatkozó adatainak a hiányosságainak hangsúlyozására szolgáltat j ó példát az 
1785-87. évi általános összeírás zsidó népességre vonatkozó pontjai, amely szerint ekkoriban mintegy 78000 
zsidó lakosa volt az országnak (az eltűnt adatokat nem tekintve), míg az Apponyi-féle összeírás 1782-ben ennek 
alig a felét rögzítette. Mindez lehetőséget nyújt az egyes források adatainak kritikai vizsgálatára is egyben. 
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A következő összeírás 1818. évi, amely eddig nem került kiadásra.316 Az összeírás célja 

ismételten az adózó népesség lélekszámának és vagyoni állapotának a felmérésére irányult, 

annak érdekében hogyan lehetne a türelmi adóösszeget megállapítani. Az összeírás ideje 

felveti annak a lehetőségét, hogy az 1812. évi drasztikus mértékű adóemelés (160000ft-re 

80000-ről) nyomán bekövetkező panaszáradat, valamint még inkább a felhalmozódó fizetési 

hátralék az, amely kiváltja az összeírás elrendelését. A felmérés végrehajtása viszonylag 

zavartalanul zajlott, hiszen szinte valamennyi megye teljesítette ezt (Zemplén kivételével). A 

korábbi összeírásokkal ellentétben az összeírás során egységes szempontrendszer kialakítása 

került előtérbe, amely a vagyoni állapot pontosabb feltárását segítette volna elő. Valamennyi 

fő kategóriát további három alcsoportra bontották a vagyoni jövedelem szerint: így például a 

kereskedő kategória mercatorai: három csoportba tartozhattak: a) 2000 ft felett, b) 1000-2000 

ft, c) 1000-ig.317 A csoportbeosztások elemzése rámutat arra, hogy a mercatorok középső és a 

quaestorok leggazdagabb tagjainak vagyoni állapotában van átfedés. Azonban már itt le kell 

szögeznünk, hogy a bevételi jövedelem alapján való kategorizálás eltérhet a mindennapi élet 

gyakorlatától. A felmérés célja miatt - adóztatás - eleve gyanakszanak igazat mondani. 

Másrészt a házaló kategória ebben a megvilágításban szerény jövedelemforrású, a kereskedői 

kategória legalsó szintje. Később az 1848-as összeírás szöveges magyarázata rávilágít arra, 

hogy egy házalónak lehetett boltja, dolgozhatott egyedül, avagy lehettek társai illetve 

beosztottjai. Mindez erősen módosítja a kategóriák alapján alkotott képet. Másfelől az 

összeírás problematikus pontja, hogy nem minden megye és város törekszik a 

jövedelemcsoportok lebontásának pontos megadására, hanem megelégszik a feltüntetett fő 

kategóriák alcsoportjainak tagjainak számának feltüntetésével. 

Mindemellett az összeírás fontos jellemzője, hogy nem minden esetben csupán foglalkozási 

kategóriákat tár elénk, hanem szociológiai meghatározást is, azaz a szegények listáját. Kérdés 

ki tartozik a szegény kategóriájába? Mindenki, aki nem a három fő csoportban (kereskedelem, 

iparos, árendátor) szerez jövedelmet (azaz szabadfoglalkozású, hitközségi alkalmazott), avagy 

valóban nincstelen? A kétség még inkább megerősödik az arányukat tekintve: a családfők 

mintegy egynegyede országosan. Az a toposz, hogy a keleti szegény bevándorlók tömegei a 

keleti régióban felduzzasztják ezt a számot, az adatok alapján nem állja meg a helyét: igaz, 

hogy az országos arányokhoz hasonlóan családfők mintegy egynegyede szegény a 

316 MOL, C 55 fond 1., az összeírással foglalkozott Mahler, 1976. II. 299., Azonban a felmérés értékelésénél azt 
az elfogadott normát követte, hogy a vizsgálatot Magyarország geográfiai alapon való felosztása révén kell 
elvégezni a zsidóságra vonatkozóan. Mindez nem tükrözi sem a zsidóság letelepülés történetében, sem 
gazdaságtörténetében a magyarországi keretek közötti alakulás képét. 
337 Quaestor kategória: 1) 2000 ft, 2) 1000 ft-ig, 3) 500 ft-ig; Házalók: 1) 250 ft-ig, 2) 125 ft-ig, 3) 100 ft-ig; 
Iparosok: 1) 500 ft-ig, 2) 250 ft-ig, 3) 150 ft-ig; Árendátorok: 1) 1000 ft-ig, 2) 500 ft-ig, 3) 250 ft-ig. 
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bevallásban, ez azonban általános más régiókban is. Összehasonlításképpen az oberlandi 

régióban a családfők mintegy egyharmada vallja magát szegénynek. Felvetődik a kérdés, 

hogy ezen a területen a gazdagabbak és szegényebbek aránya ilyenképpen alakult volna, 

avagy sokkal inkább az adóztatás az, ami miatt a válaszadók egy része egyfajta kitérő 

válasszal ellenkezik (hiszen a szegény nem fizet adót). Az a felvetés, hogy ez a kategória 

rejtené a hitközségi alkalmazottakat nem elképzelhetetlen,318 de nem is egyértelmüsíthető 

milyen arányban. 

Az összeírás előnye, hogy keretei a további összeírásoknak is alapot szolgáltattak, még ha 

egyszerűsítve is, így lehetőség nyílik az összevetésre. Főként, mivel az állandó családnevek 

gyakorlata meggyökeresedett, ezért a családokat könnyebb nyomon követni. Az 1831. évi 

összeírás felépítési elve hasonló, mint az 1818-asé.319 Az összeírást az uralkodó rendelte el, 

mivel az 1822-25-ig kidolgozott új türelmi adó felosztásának a bevezetése (1828) nem 

váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az adóhátralék emelkedése, a beérkező folyamatos 

panaszáradatok, az erősödő reformista eszmeiség, arra indította, hogy újból felmérje a 

zsidóság lélekszámát és vagyoni állapotát. A felmérés módja és módszere az 1818. évit 

követte, azonban leegyszerűsítve. A jövedelmi kategóriák eltűntek, maradtak a főbb 

foglalkozási ágazatok. Mindez önmagában rávilágít a gyengeségre, hiszen nem veszi 

figyelembe a korszakban kialakuló változások csíráit, így olyan kategóriák, mint 

mezőgazdaság, gyáripari szektor továbbra sem kerülnek feltüntetésre. Az összeírás 

ugyanakkor lehetőséget ad az 1818. évi viszonyokkal való rövid távú összevetésre, hiszen a 

kategóriák azonosak. Másfelől itt is alkalmunk nyílik a szociológiai ágazat ábrázolására éppen 

a szegény kategória kapcsán, amely ismételten igen magas értéket mutat országosan (a 

családfők mintegy egyötöde). Az egyes régiók között jelentős az eltérés (a déliben a családfők 

alig 6%-a, míg a kis-burgenlandiban egynegyede vallja magát szegénynek). Azonban a „keleti 

szegények" kiemelkedő arányának állítása ismét nem nyert alátámasztást. 

Végül pedig korszakunk utolsó nagyobb név szerinti (kizárólagosan zsidóságra vonatkozó) 
t 

összeírása az 1848. évi. Az 1846. évi türelmi adó eltörlésére vonatkozó törvény, a 

318 Mahler, 1976. 299. 
319 Kiadatlan forrás, lelőhelye.: MOL, C 55 fond 1. 
320 Miként azt Kölcsey is kijelenti: „Senki sincs a tekintetes vármegye itt ülő tagjai közül, akinek a zsidók ezen 
szaporodása a szomszéd Galíciának sorsa eszébe ne jusson [. . .] , hogy amely országban a zsidók 
megszaporodnak, az vagyoni végromlás szélén áll. Kölcsey Ferenc, 'A szatmári adózó nép állapotáról 1830' in: 
Kölcsey Ferenc Összes Művei. Politikai Beszédek. (Budapest, 1960) 38-39.; Szatmár megye közgyűlése hangot 
adott annak a véleményének, hogy a „zsidóság csalárd módon újabb és újabb szegény családokat fogad be". 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 1833. 2121. sz. 
321 Az összeírásoknak csupán egy része került eddig kiadásra: Fejér megyei zsidóságé: Pfeiffer Károly, Fejér 
vármegye 1848. évi zsidóösszeírása (Székesfehérvár, 1940); rohonci zsidóság (Vas megye): Schneider Miklós, A 
rohonczi zsidók 1848. évi összeírása (Szombathely, 1939); hódmezővásárhelyi zsidóság: Silberstein Adolf, 

161 



kizárólagosan a zsidóságra vonatkozó személyi- és vagyoni állapotra vonatkozó összeírás 

megszüntetését is elrendelte.322 Az 1848. évi forradalom kezdetén a zsidóság ellen erőszakos 

mozgalmak (városi polgárság kezdeményezésére, akik ismét a városi eltávolításukat remélték 

kieszközölni) vették kezdetüket. Kezdetben a kormány tartózkodott az erélyes fellépéstől a 

rendbontókkal szemben. Később a cselekvés elkerülhetetlenné tűnt. A felmérések sorát a 

Batthyány kormány pesti rendelete kezdte meg, amely szerint a helyi zsidóság felmérésére 

azért van szükség, hogy megállapítsák ki telepedett le a városban a törvény megszegésével 

(?).323 Mivel a zavargások tovább folytatódtak 1848. május 13-án (1261/B) a Szemere 

kormány rendeletében elrendelte a zsidóság lélekszámának a felmérését, amely semmiképpen 

sem szolgálhatta a zsidóság helyzetének a javítását, csupán az adott helyzet fenntartását.324 Az 

összeírást a szűkebb értelemben vett Magyarországon hajtották végre 31 megyében és 15 

városban. Amellett, hogy az összeírások rendszerint pontatlanok, olyan megyék, mint Pest, 

Nyitra hiányzanak. Az összeírások egy része kiadatlan, néhány megye (Zala, Békés, Fejér) 

esetében azonban már megjelentek. 

Az összeírás kategóriái teljesen eltérő képet mutatnak a korábbi évtizedek bevett 

gyakorlatától. A felmérés kategóriái közül a foglalkozásstruktúrára vonatkozó „kereset 

módja" rubrika egyfajta visszatérés az 1735. évi módszerhez, azaz az egyes kategóriák közötti 

határok teljes elmosásához. Eszerint a foglalkozás megjelölése meghatározott keret nélkül 

történik. Mindez ugyan elősegíti a foglalkozási ágazatok sokszínűségének és formálódásának 

a bemutatását: így egy házaló nem feltétlenül szegény kereskedő, hanem bolttal és 

„társasággal" is rendelkezhet. Másfelől az iparban nem csupán mesterek, hanem segédek, 

inasok, legények is meghatározásra kerülnek (sőt a kereskedelmi és árendátori kategóriákban 

is). A három fő kategória további alcsoportokra bomlik: új ágazatok kerülnek bemutatásra: 

szállító szolgáltatás, gyáripar, mezőgazdaság. A szegény kategória szinte eltűnik, hiszen az 

Hódmezővásárhelyi zsidók (Hódmezővásárhely, 1943); Zala megyei zsidóság: Zala megyei zsidóság történetének 
levéltári forrásai 1716-1849 szerk.: Németh László (Zalaegerszeg, 2002); Békés megyei zsidóság: K. Cseh Edit, 
A Békés megyei zsidóság történetének levéltári forrásai (Gyula, 2002). A további összeírások lelőhelye. MOL, H 
15. Az összeírások csupán a szűkebb értelemben vett Magyarország illetve Partium területére terjedtek ki, 31 
megye és 15 város adatai kerültek (esetenként hiányos) formában felmérésre. A megyék, amelyekről készült 
felmérés: Abaúj-Torna, Árva, Baranya, Békés, Bihar, Csanád, Csongrád, Esztergom, Fejér, Győr, Hajdú-kerület, 
Komárom, Kőrös, Közép-Szolnok, Krassó, Kraszna, Máramaros, Moson, Nógrád, Pozsony, Sáros, Szabolcs, 
Szatmár, Szepes, Tolna, Trencsén, Túróc, Ung, Vas, Veszprém, Zala. A városok: Debrecen, Eperjes, Gyöngyös, 
Győr, Miskolc, Modor, Nagyszombat, Pécs, Sopron, Szakolca, Szentgyörgy, Temesvár, Trencsén, Újvidék, 
Zombor. Az 1848-as összeírások hátteréről írt tanulmányt: Haraszti György, 'Panacea Magna: az országos 
összeírás' in: Két világ határán (Budapest, é.n.) 194-219. 
322 Lőw Leopold, Zur Neueren Geschichte der Juden in Ungarn (Budapest, 1874) 195.; Hajdú-Bihar Megyei 
Levéltár, IV.A. 502/a. 34. k. 400. o. 749. 
323 Pesti Hírlap, 1848. április 26. 367. 
324 Budapesti Hiradó, 1848. május 27. 530. 
325 Lásd 317. lábjegyzetet. 
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összeírás célja már nem az adózás. Ezek a kategóriák nem engednek betekintést a valós 

vagyoni helyzetbe, emiatt és az összeírás területi behatároltsága miatt sem lehetséges más 18.-

19. századi összeírással való közvetlen egybevetése. 

A névanyagra épülő és konkrétan a zsidóságra vonatkozó említett összeírások alapján 

folyamatos egységes modell felépítése lehetetlen a különbözőségük és a hiányosságuk miatt. 

Ezért célszerű a vizsgálatot a felmérések idejében elemezni. A hiányosságokból adódó 

torzulások elkerülése érdekében érdemes bizonyos körzetekbeli megyéket kiválasztva 

megvizsgálni és ennek alapján a lezajló folyamatokat is ábrázolni. Az összeírások soha nem 

adnak pontos adatokat, éppen ezért célunk az arányokkal mindenkoron a folyamatszerűségek 

irányvonalának a bemutatása, nem pedig pontos értékek közlése. 

A zsidóságra vonatkozó névszerinti összeírások által biztosított képet árnyalhatjuk a 

források további csoportjainak bevonásával: az általános lakosságra vonatkozó összeírások 

nyújtotta adatokkal, amelyek a zsidóságot is vizsgálják. így Fényes Elek összeírásai, amely a 

foglalkozásra vonatkozóan igen általános adatokat tartalmaznak, azonban a gazdasági életben 

betöltött szerepükről igen nagy forrásértékkel bíró kijelentéseket közölnek. Noha a Fényes-

féle összeírások pontossága is megkérdőjelezhető, azonban éppen ezen megjegyzések 

esetében a széles körben elterjedt nézeteket közlik. Emellett a források további csoportjai, 

mint a század folyamán kiadott földesúri privilégiumlevelek gazdaságtörténeti vonatkozó 

pontjai, a kontraktusok, uralkodói törvények rendeletek, megyei városi statutumok, rendeletek 

tovább színesíthetik a gazdasági élet képét, illetve bemutathatják a zsidóság és az egyes 

társadalmi csoportok gazdasági kapcsolatait. 

Végül pedig az általános kép után a Munk család geneológiája című könyv adatai alapján 

mód nyílik egy család tagjainak több generáción keresztüli gazdasági életének nyomon 

követésére, hogyan alakul a foglalkozási megoszlás körükben, mennyiben mutat hasonlóságot 

az általános folyamatokhoz. 

326 A nyitrai, nagyváradi és budapesti Munk-család valamint a nyitrai, nagytapolcsányi, balassagyarmati, 
nagykanizsai, szentesi és budapesti Felsenburg-család geneológiája, Ősök és ivadékok Összeállította: Munkácsi 
Bernát, Kiegészítette, átdolgozta és sajtó alá rendezte Munkácsi Ernő (Budapest, 1939) (később Munk-család 
geneológiája, 1939). 
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III.A.3. Kisebbség -letelepülés, jogállás és gazdasági érvényesülés 

Az újkori Magyarország gazdasági életének meghatározó résztvevői az idegennek tekintett 

csoportok: így német, görög, örmény, zsidó. A kisebbségeket két csoportba kell sorolnunk: 

egyfelől az elsőbe tartozik a német, míg a másodikba a gyakran egy kategóriába sorolt 

görögök, örmények és a zsidóság. Gazdasági szerepkörüket tekintve is különbséget kell 

tennünk közöttük. 

Az egyik legrégebben Magyarország területén lakó kisebbség a németek, akik már a 7. 

században megtalálhatóak Pannónia területén. Fő megtelepedési helyeik a kis-burgenlandi, 

dunántúli régió, illetve a középső és déli területek.327 Gazdasági életben, mind a 

kereskedelemben, mind az iparban kiemelkedő szerepet töltöttek be. Azonban a 

kereskedelemben főként a 18. század előtt összpontosult erő a kezükben, a 18. század 
198 190 

hajnalán az országba érkező új kisebbségek (görögök, örmények, zsidók) szerepének 

előretörése vette kezdetét. Igazi befolyásuk az ipari területen mutatkozott meg, köszönhetően 

városi letelepedésüknek és előjogaiknak, amellyel mind a városi, mind a céhes kereteken 

kívül rekesztették az újonnan érkezőket. A 18. század folyamán érkező német bevándorlók 

jelentős hányada a mezőgazdasági szférában helyezkedett el, így a kereskedelem területe 

távol esett működési területüktől. 

A második csoportba tartozó kisebbségeket a közfelfogás, illetve maga a törvényhozás 

gyakran egy kategóriába sorolta, noha mind jogállásukat, mind gazdasági szerepkörüket 

tekintve eltérő utas fejlődést követtek. Végezetül közülük a zsidóság vált a magyar gazdasági 

életben, főként a kereskedelmi ágazatán belül meghatározó faktorrá. A következőkben a 

korszakban a két gazdasági vetélytárs történetét, jogi helyzetét, gazdasági tevékenységét 

vetjük össze a zsidóságéval, illetve a társadalomban betöltött szerepük révén arra próbálunk 
11fl 

rávilágítani, miért a zsidóság helyzete és szerepe vált meghatározóvá. 

327 John C. Swanson, 'Minority Building in the German Diaspora: The Hungarian-Germans' Austrian History 
YearbookXXXV1(2005) 148-150. 
328 Schäfer László, A görögök vezető szerepe Magyarországon a korai kapitalizmus kialakulásában (Budapest, 
1930); Füves Ödön, Görögök Pesten (1686-1931) (Budapest, 1972); uő, 'Görögök a Duna-Tisza közén' Antik 
Tanulmányok 13(1966); Petri Edit, 'A görögök közvetítő kereskedelme a XVII.-XJX. századi Magyarországon' 
Századok (1996) 69-104. 
329 Erdély története szerk. Köpeczi Béla (Budapest, 1987) II. kötet. 1000-1003. 
330 Gershon Hundert ugyanerre a kérdésre kereste a választ a lengyelországi zsidóság esetében. A lengyel 
kisebbségek esetében több szempontnak vetette őket vizsgálat alá (hol élnek, a feléjük irányuló törvénykezés, 
távolsági kereskedelemben betöltött szerepük, közösségi szervezeteik illetve jelenlétük az országban). Arra a 
következtetésre jut, hogy alapjában véve a kisebbségek esetében hasonló eredményre jutunk valamennyi 
kategóriában, egyetlen kivétellel: amíg a zsidóság nem akar máshova elvándorolni, addig a további kisebbségek 
(örmények, skótok, görögök, olaszok stb.) hazatérhetnek és haza is térnek egykori államaikba. Magyarországon 
ugyanezen pontok vizsgálata nem mutat ilyen egységes képet, miként azt majd a fentebbiekben látni fogjuk. 
Gershon Hundert, 'An Advantage to Peculiarity? Tha Case of the Polish Commonwealth' Association of the 
Jewish Studies Review vol. 6( 1981) 21 -3 8. 
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Elsősorban e csoportok gazdasági szerepének fontosságának a köztudatban való 

megnyilvánulásai a korszak közmondásaiban és szállóigéiben is kifejezést nyert. Mindehhez 

járult hozzá, hogy az uralkodói rendeletek, törvények is ezt a benyomást erősítették ebben a 

korban. Szerepük eleve felveti a kérdést, miért nem a magyar társadalom valamely rétege 

töltötte be a közvetítői státuszt, illetve mióta éltek ezek a kisebbségek Magyarországon és 

hogyan kapcsolódtak be a gazdasági életbe? 

Az újkor kezdetén Magyarország az évszázados harcok eredményeként egy gazdaságilag 

elmaradott, gyakorlatilag elnéptelenedett területté vált. A berendezkedő új nagyhatalom, a 

Habsburg-ház egyfelől folytatta az ország területén a harcokat, másfelől lehetőséget biztosított 

a bevándorlóknak a letelepedésre. A gazdasági élet fellendítését általánosságban a biztosított 

vám- és adókedvezmények révén próbálták elősegíteni. Eközben az országban az uralkodó 

nemzet, a magyarság társadalmi állapota feudális megoszlást tükrözött: az erős és igen nagy 

létszámú, kiváltságait Werbőczy Tripartitiuma alapján meghatározó nemesség, az éppen a 

bevándorlások révén felduzzadt számú jobbágyság mellett a gyenge polgárság. A nemesség a 

XVI-XVII. század folyamán még aktívan részt vett az üzleti életben, így a kereskedésben: „A 

legtöbb mágnás és nemes kereskedést folytat marhákkal, bőrrel, posztóval, lóval, szilvával és 

egyebekkel, s mindnyájan vámmentességet szeretnének kapni...." - tudósította a pénzügyi 

kormányhatóság 1563-ban. Mindez az Európában végbemenő árforradalom egyenes 

következményének tekinthető. A mezőgazdasági termékek árának az ipari termékeknél 

magasabb arányban való emelkedése arra ösztönözte a nemességet, hogy a 

terménykereskedelem és a piacra termelés felé forduljon: például Pálffy Miklós az ausztriai 

gabonakivitel és behozatal, valamint, mint hadseregszállító vált ismertté katonai érdemei 

mellett, a Homonnay család Lengyelországba szállított.332 Az üzleti életben való szerep 

korántsem jelentette a nemesség részéről a feudális jogokról való lemondást: így emelték a 

jobbágyok robotterheit, terményjáradékkal illették őket, valamint igyekeztek a jobbágyok 

röghöz kötését rögzíteni. Mindemellett a piaci életben kiaknázva előjogaikat fellépnek a 

jobbágyi és polgári származású konkurenciáik ellen: egyfelől a borkimérés, kocsmáitatás 

jogának fenntartása, másfelől pedig maguknak vámmentességet biztosítottak (mind belső, 

331 Magyar Országgyűlési Emlékek szerk. Fraknói Vilmos (Budapest, 1876) IV. 515-516. 
332 Acsády Ignác, Közgazdasági állapotaink a XVI. és XVII. században (Budapest, 1889) 70-72; Komoróczy 
György, Borkivitelünk észak felé. Fejezet a magyar kereskedelem történetéből (Kassa, 1944) 51.; 60-61.; 72-73. ; 
96-97. 
333 Pach Zsigmond Pál, Nyugat-európai és magyarországi agrárfejlődés aXV-XVII. században (Budapest, 1963). 
141.; uő, 'Üzleti szellem és a magyar nemzeti karakter' Études historiques hongroises ¡985 (Budapest, 1985) 
vol. II. 132-161. 
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mind harmincadvám esetében). Összességében Angliától eltérő módon a nemesség nem 

alakította át a feudális korban kialakult szokásait. 

Miután 1650 után a mezőgazdasági konjuktúra megszűnt a mezőgazdasági termények ára 

rohamosan zuhanni kezdett. Magyarországon megjelent az üzleti élettől elzárkózó magyar 

nemes alakja. A kereskedelmi tevékenység idegenné vált, amelyről tanúskodnak, hogy a 

nagybirtokos a XVII. század végén már inkább termelőként szerepel, és nem igazán kezdenek 

kockázatos kereskedelembe.334 A szemléletváltást jól mutatja báró Orczy Lőrincz 1780-as 

verse: 

„... Illik-e Magyarhoz csalfa kereskedés, 

Mivel ebből jöhet erkölcs vetemedés...".335 

A szemléletváltozás indokát különböző fokú és jellegű tényezők közreműködése 

eredményezte: egyfelől Werbőczy említett Hármaskönyve rögzíti, hogy az előjoggal 

rendelkező nemesnek megszűnik a vámmentessége, ha kereskedelmi célokra szállít. így ez a 

nemesek szemében egyet jelentett a kereskedelem és a nemesi privilégium 

összeférhetetlenségével.336 Másfelől a Rákóczi szabadságharc (1703-1711) után és a 

mezőgazdasági árak zuhanásával új nemesi életforma és ezzel együtt szemléletmód 

formálódott. Ezt megelőzően és egyidejűleg ezzel a török birodalomból beszivárgó és 

kiváltságot szerző görög, örmény és rác kereskedőnépesség lép a német és magyar helyébe. 

(Természetesen itt is gyakran felmerül az az idejétmúlt szemlélet, amely szerint a Habsburg 

birodalom közvetlenül a magyar kereskedők ellen foganatosított intézkedéséről van itt szó).337 

Mindenesetre a történetírásban már az iparosodás korát megelőzően, az 1830-40-es években 

kifejezést nyert az az álláspont, hogy a „magyarnak nincs a vérében a spekulációra való 

hajlam", „ellenszenvet táplál minden kereskedelmi üzlettel szemben",338 mindez nemzeti 

karakter.339 

A következőkben az országba érkező új, idegennek tekintett csoportok gazdasági 

szerepkörének kiteljesedését követjük nyomon. A fentiekből adódik a kérdés mi az, ami a 

német és magyar kereskedőkkel szemben előnyösebb helyzetet teremtett számukra és 

lehetőséget biztosított a sikereikhez? 

334 Belitzky János, A magyar gabonakivitel története 1860-ig (Budapest, 1932) 16. 
335 Báró Orczy Lőrinc, Tokajban való értekezés télen in: Két nagyságos elmének költeményes szüleményei (Orczy 
Lőrinc és Barcsay Ábrahám versei) (Pozsony, 1789) 184-186. 
336 Tolna Gábor, Régi magyar Főurak. Életforma és műveltség az újkorban. (Budapest, 1939) 110-11. 
337 Lásd 286. lábjegyzetet. 
338 Johann von Csaplovics, Gemälde von Ungern (Pest, 1829) II. 7-8.; 20. 
339 Horváth Mihály, 'Az ipar és kereskedés története Magyarországban a három utolsó század alatt (1840)' in: 
Horváth Mihály kisebb történeti munkái, (Pest, 1868) III. 59. Azonban Acsády Ignác ezt már az 1880-as években 
vitatta, de nézete nem került elfogadásra a kutatók körében. Acsády, 1889. 69. 
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Ezen csoportok helyzetét vizsgálva a hatalom felől mindenkoron hangsúlyozódik az idegen 

mivoltuk nyomatékosítása, sőt gyakran, mint idegeneknek egy kategóriába sorolása, így a 

vonatkozó törvények kiadása során: Mária Terézia Görögök, örmények és ráczok 

kereskedéséről340 szóló törvénye 1741-ben. Másfelől azonban minden csoporthoz különböző 

és csak rájuk vonatkozó viselkedésnorma is társult, amelynek eredményeként e csoportok 

helyzete és jogállása alakul a korszak folyamán. 

A letelepülés idejében, a származási helyben már tapasztalhatunk eltéréseket. A görög 

kisebbség alapjában véve több népcsoport gyűjtőneveként szolgált.341 A törökök által elfoglalt 

területekről érkeztek, és döntő többségük ortodox. A görög elnevezés az általuk használt 

balkáni kereskedelem nyelveként számon tartott görög miatt rögzült. Már a 16. században 

megjelentek Magyarországon és Erdélyben (Brassó, Nagyszeben). Ekkoriban azzal a váddal 

illetik őket, hogy hatalmas haszonra tesznek szert, amit kivisznek az országból.342A tömeges 

letelepedésük azután vette kezdetét, hogy 1688-ban az osztrák-török háború során a 

Habsburgok serege elfoglalta Makedóniát, majd 1690-ben az oszmánok elfoglalták Belgrádot, 

és a bosszútól tartva Habsburg területekre menekültek. A letelepedés falvakban és városokban 

egyaránt történt, bár kedvelt letelepedési helyüknek a városok, főként a szabad királyi városok 

számítottak. Azaz, amíg a zsidóság nem, addig a görög kisebbség akadály nélkül 

letelepedhetett itt. A letelepedés során a földesúri támogatás őket is körülövezte, és ez a 18. 

században is folytatódott. (Mindez párhuzamos a földesurak zsidóság irányába mutatott 

telepítési politikájával.) A görögök letelepedési színhelyei Magyarországon: Hegyalja, Erdély 

és az azzal szomszédos területek, a Duna-Tisza köze, Tiszántúl.343 Jelentős hányaduk azonban 

továbbra is ottomán bevándorlónak vallotta magát. Mindez mutat rokon vonásokat a külföldi 

földesuraiktól magukat függetleníteni nem akaró, avagy nem tudó zsidóság helyzetével. 

Azonban a gazdasági háttér teljesen különböző, amíg a görögök esetében mindez a gazdasági 

előnyök kiaknázására épül, addig a zsidóság indokai a gazdasági mellett kulturális és vallási 

340 
Az 1741. évi XXIX. törvénycikk: Görögök, örmények és ráczok kereskedésérők 

A borral való kereskedés, föleg az ország felső részeiben (azon csalások s borhamisítások kikerülése végett is, 
melyek a mult esztendők folytán e tekintetben előfordultak), a görögöknek, örményeknek és zsidóknak, a 
vármegyék s városok által végrehajtandó elkobzás büntetése alatt, eltiltatván, határoztatott: 
1. § Hogy valamint egyébként azok a görögök, örmények és ráczok, kik a török uralomnak egyáltalán 
nincsenek alávetve, hanem feleségeikkel és családjaikkal együtt Magyarországon lakván, egyik vagy másik 
szabad királyi városban polgárjogot élveznek vagy a földesurak jószágain élnek, más polgárok és honlakosok 
módjára, egyebek közt a kereskedés helyes és kellő módon való gyakorlásának jótéteményétől se legyenek 
megfoszthatók: ugy másrészről a méltányossággal és helyes renddel összeegyező dolog, hogy olyanok, a kik az 
ottomán portának is bármiképen alattvalói, minden más kereskedéstől, mint a melyet a törökökkel kötött 
kereskedelmi szerződés nekik megenged, teljességgel eltiltassanak. 
341 Füves, 1966. 93. 
342 Vasso Seirinidou, 'Görög diaszpóra a Habsburg Monarchiában' in: Budapesti Negyed 54(2006) 4. sz. 
343 Központok: Komárom, Buda, Tata, Esztergom, Siklós, Sziget, Kecskemét, Nagykőrös, Vác, Miskolc -
jelentős kereskedelmi útvonalak menti települések. 
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(egykori közösségeikkel való kapcsolattartás) alapra helyezhetőek. A görögök helyzete az 

udvar megváltozott politikája miatt (ami a jogállás és kereskedelem résznél kerül elemzésre), 

így a privilégiumok megvonása és a hűségeskü kötelezettsége után a görög kereskedők 

kivonulása veszi kezdetét Magyarországról. Amíg a 18. század második felében mintegy 

10000 fő élt Magyarország területén, 1840-ben (Fényes Elek szerint) mindössze 5860 fő.344 

Számuk később is folyamatosan csökken köszönhetően a beolvadási folyamatnak. 

Az örmény kisebbség jelentős része már a 17. század előtt beköltözött Erdélybe. Első 

nagyobb csoportjuk Moldva felől érkezett. Főként kereskedő és kézműves családokról volt 

szó. Fontosabb településeik Szamosújvár és Erzsébetváros szabad királyi városi rangot 

birtokoltak. Emellett falvakban és oppidumokban is letelepedtek. Mind az uralkodó, mind a 

földesúri támogatás lehetőséget biztosított erre. A görögökkel a kereskedelem területén nem 

igazán kerültek összeütközésbe, köszönhetően elkülönült letelepedési helyszíneik, 

meghatározott kereskedelmi árúik és más kereskedelmi útvonaluk miatt. Szemben más 

kisebbségekkel Mária Terézia jóindulatát bírták, aki több örményt szeretett volna országába 

betelepíteni, azonban tanácsosai óvták ettől.345 Az örmények körében igen korán 

megmutatkozott a mezőgazdasági területek felé fordulás, amely azonban az erdélyi szászok 

ellenkezését váltotta ki. A XVIII. század vége a magyarországi örmények történetében is 

fordulópontnak számított: a kereskedelmi szerepük hanyatlott, városaik központi szerepe 

megszűnt. Ekkor Pestre vagy Bécsbe vándoroltak. Gyakran összeházasodtak az 

arisztokráciával, megváltoztatták nevüket, földbirtokot szereztek. Mindez az örmény 

kisebbség feloldódását eredményezte. 

A zsidóság településtörténetének jellemzőit a korábbi fejezetben tárgyaltuk. Most ezért 

csupán a fentebbi kisebbségekhez viszonyított pontokat emelünk ki: a zsidóság újkori 

története valamivel később veszi kezdetét, mint a görög és örmény kisebbségé (azonban van 

középkori történelmi tapasztalata). Szemben e két csoporttal az uralkodó nem támogatta a 

betelepülésüket (sőt éppen a Habsburgok elől telepedtek le - noha új keletű Habsburg 

területre). Azonban a földesúri támogatás valamennyi csoporttal szemben megnyilvánult. 

Letelepedésük helye kezdetben származási helyükhöz közel eső határmenti megyék területe, 

azonban a korszakunkban felerősödő bevándorlás, annak irányának változásai, valamint a 

belső vándorlás miatt kiterjedt az ország egész területére. Letelepedésüket a középkori 

jogrendszer ellenük alkalmazott felhasználása korlátozta: azaz szabad királyi városokban nem 

telepedhettek le. Az iparosodás előtti korszakban ezért a falusi zsidóság súlya a döntő, noha a 

344 Fényes Elek, Magyarország leírása (Pest, 1847) I. k. 29. 
345 Erdély története, 1987. II. 1000-1003. 
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mezővárosi zsidóság aránya is tekintélyes. Szemben más kisebbségekkel a bevándorlás 

következtében számuk folyamatosan nő (1787: 78000 fő; 1835: 207000 fő), sőt az ellenük 

hozott intézkedések ellenére sem hagyják el az országot. Ez talán az egyik oka, hogy a 

zsidóság válik a gazdasági életben döntő faktorrá más kisebbségekkel szemben. 

Jogállás, gazdasági szerepkör vizsgálata: Miként említettük a korszak folyamán az udvar és 

a hatóságok részéről a kisebbségek irányába egyfajta egységes álláspont irányult meg, amely 

idegennek tekintve őket egységes tartalmú rendelkezéseket foganatosított velük szemben. 

Ezek az intézkedések két esetben léptek életbe: egyfelől járványveszély idején valamennyi 

idegennek tekintett csoport tevékenységét korlátozták: 1739. évi járvány idején: zsidó és 

örmény kereskedők nem kereskedhettek Budán,346 Felvidéken tilos utaznia görög, rác, cigány, 

koldus, zsidó személynek.347 Másfelől bizonyos árucikkek vásárlásának tiltása esetében: 

1759-ben a tatai posztókészítők panaszolják, hogy noha 1744 óta tilos, a görög és zsidó 

kereskedők felvásárolják a gyapjút;348 1715-ben Szombathely tiltja a görög és zsidó 

kereskedők tevékenységét, mert a helyi mesterek kárára vannak;349 míg az udvar, egyfelől a 

gabonakereskedelmet, majd a borkereskedelmet tiltja meg számukra 1741-ben.350 Mindez 

azonban nem jelentette, hogy az egyes csoportokhoz nem viszonyultak elkülönítve is, és ezek 

a tényezők a gazdasági élet lehetőségeit tovább alakították. 

A görögök egy csoportja (felső-magyarországi) már 1667-ben kiváltságlevelet kapott I. 

Lipóttól, amely biztosította számukra, hogy boltot tarthassanak, Magyarországra hozott 

áruikat bárhol és bármikor árusíthassák (ha a céheknek nincsenek kárára, 200 ft adó 

fejében).351 1701-ben az erdélyi görögök kapnak kiváltságot, szabad kereskedelmi jogot 

illetve önkormányzatot.352 A Habsburgok nem érdek nélkül támogatták a görög kereskedőket. 

Ők voltak azok, akik a birodalom termékeit közvetítették Bécs és az Oszmán birodalom 

között, és amelyhez Magyarország területe tranzitként szolgált. A török-osztrák harcok és 

rendszeres békekötések előnyeit a görög kereskedők hasznosították, akik ottomán 

alattvalónak megmaradva mindössze 3%-os vámot fizettek (30-60% helyett). Azonban 

tőkéjük, kereskedelmi kapcsolataik miatt ekkoriban az uralkodó csak néhány esetben lépett fel 

ellenük (bor, fűszer kereskedelem esetében ). A magyarországi megyei hatóságok is 

szívesen veszik a betelepülésüket, így például az a Baranya megye, amely a zsidóságot 

346 MZsO III. 907. 
347 MZsO X. 642. 
348 MZsO XIV. 147. 
349 MZsO III. 894. 
350 MZsO III. 83. 
351 Seirinidou, 2006. 3. 
352 Erdély története, 1987. II. 1000-1003. 
353 MZsO II. 487. (1715); X. 642. (1735). 
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egészen 1760-ig gátolja a megtelepedésben.354 A görög kereskedők helyzete igen érdekes 

megvilágításba kerül a tények tükrében: Baranya megye fő földesura a pécsi püspök az 

ortodox görögöket szívesen látja, azonban a zsidóságot nem. 1750 után, amikor az udvar 

ellenséges lépéseket tesz a görög kereskedők ellen, éppen az ő érdekükben utasítja el továbbra 

is a megye területén a zsidó kereskedők megtelepedését. 

A görög kereskedőcsaládok ekkoriban compániákba tömörültek (10 compánia létezett).355 A 

társaság tagjai egymásért felelősséget vállaltak, bírót neveztek ki, a compánia ügyeit 

hatóságok előtt intézték. 1750 után új társulási forma a consocietas került megalapításra: 

amelyben a társak egyike magyarnak, míg a másik töröknek vallotta magát, hogy a gazdasági 

intézkedéseket ki tudják játszani. 

A görög kereskedők helyzete 1760-as évektől rendült meg, a sikeres törökellenes harcok 

eredményeként. 1761-ben Mária Terézia a pozsonyi kamarát utasította annak kidolgozására, 

hogyan lehetne betiltani a török alattvalók kereskedését. 1766-ban a kereskedelmi tanácsát 

utasította a görög kereskedelem befolyásának felmérésére az ország gazdaságában. A jelentés 

súlyos veszteségekről beszélt, ennek ellenére a status quo fenntartását javasolták. (Noha 

felmerült a görögök további bevándorlásának a meggátlása). Mindez érdekes párhuzamba 

állítható a zsidóság történelmével, hiszen Mária Terézia 1760 körül már nem látta lehetőségét 

a zsidóság bevándorlásának a meggátlásának.) 1768-1774 között az oszmán-orosz harcok 

megvilágították a birodalom gyengeségét, amit Mária Terézia a hazai görög kereskedők 

ügyében hasznosított: 1769 októberében elrendelte, hogy a görögökről országos összeírást 

készítsenek, és ezután török alattvaló csak akkor kereskedhetett, ha vámcédulája és érvényes 

útlevele van. Emellett betiltotta a gyapjú, a vászon és az ipari cikkek importját. 1774 után 

pedig a szabad kereskedelem feltételeként az állampolgárságot szabta meg hűségeskü letétele 

mellett.356 A görög kereskedők az elvándorlás mellett döntöttek. Noha a helyben maradottak 

számára II. József biztosította a templom emelését, illetve II. Lipót az ingatlanszerzést és a 

hivatalviselést. A 19. századtól az országban maradottak foglalkozási stratifikációja 

felgyorsult (földbirtokos, kereskedő, ügyvéd, tanár). Gazdasági szerepük azonban már nem, 

354 MZsO XIII. 333. 
355 Diószegi, tokaji, egri, eszéki, gyöngyösi, miskolci, kecskeméti, pesti, péterváradi, világosvári, összesen 480 
kereskedő család. Mindez párhuzamos vonásokat mutat a lengyelországi kisebbségi csoportok helyzetével: így 
például a lengyelországi skótok hasonlóképpen kompániákba tömörültek. Bővebben: A. F. Steuart ed., 'Papers 
relating the Scots in Poland, 1576-1793' Publications of the Scottish Historical Society vol. 59 (Edingburg, 
1915) 76-79.; Gershon Hundert, 'An Advantage to Peculiarity? Tha Case of the Polish Commonwealth' 
Association of the Jewish Studies Review vol. 6( 1981) 22. 
356 Sammlung aller K. K. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des 
Kaisers Josephs des II, theils noch ganz bestehen, theils zum Theile abgeändert sind [...] (Vienna, 1787) VII. k. 
138-143. 

« Szs, 

170 



mint a „görög" csoporté jelentős. Amíg a 17-18 század folyamán a folyamatos harcok idején 

szükség volt kapcsolataikra, anyagi tőkéjükre és közvetítő szerepükre, addig a 18. században 

az idegen állampolgárságuk, egykori védelmező államuk gyengesége, elerőtlenítette 

pozícióikat. Emellett a bevándorló új csoport, a zsidóság gazdasági vetélytársként jelentkezett. 

Bevándorlási irányaik és ezáltal kapcsolatrendszerük (Törökország felé is) többfélesége 

többirányú kereskedelmi kapcsolatrendszer kiépítését tette lehetővé. Tömeges bevándorlásuk 

révén számuk jóval meghaladta a görögökét - és a korlátozások miatt a mezőgazdasági 

szektor felé fordulás nem jöhetett szóba. A görögök anyagi erőssége, mobilitása a zsidóság 

meghatározó karaktere is egyben. Sőt amíg a görög kereskedők nem minden esetben éltek 

Magyarországon (egy részük folyamatosan vándorolt), addig a zsidóság itt él. A zsidóságot 

sújtó letelepedési korlátozások miatt a falvakban igen tekintélyes számban telepednek meg, 

amellyel a piachálózat kiépítését segítik elő. Ezen a szinten jóval hangsúlyosabban, mint a 

görög kereskedők. Végül pedig, de nem utolsósorban, a zsidóság a rákényszerített 

adófizetését felvállalja, és nem hagyja el az országot, addig a görögök esetében az első 

ellenük való határozottabb fellépés az ország elhagyását vonja maga után. 

Az örmények esetében az uralkodók folyamatosan elősegítették letelepedésüket és 

gazdasági tevékenységüket: 1696-ban II. Apafi fejedelem kiváltságlevelet biztosít az 

erzsébetvárosiaknak, III. Károly 1733-ban megerősíti ezt. Jogot kapnak a szabad 

kereskedelemre, önkormányzatra. Főként az állatkereskedelem, a bőr- és szőrmekészítésben 

és forgalmazásában tevékenykedtek. Összeütközéseik ezért a zsidó kereskedőkkel és céhbeli 

iparosokkal voltak Magyarországon belül. 1776-tól köztisztséget is viselhettek. 

Mindazonáltal kereskedelmi szerepük fokozatosan hanyatlott, köszönhetően városaik 

helyzetének romlásával, illetve számuk folyamatos csökkenésével. 

A zsidóság újkori gazdasági helyzetét a későbbiekben vizsgáljuk meg részletesen. A 

korábban ismertetett kisebbségek második csoportjától eltérően a zsidóság a középkorban 

megtelepedett a magyar állam területén. A feudális korban kialakuló egyház és állam közötti 

hatalom összefonódása valamint a rendi szervezet kiépülése során a zsidóság mind vallási 

tekintetben, mind a társadalmi csoportokon kívülállónak számított. Már a kezdetektől az 

uralkodó az, aki meghatározza jogállásukat és ennek révén letelepülési helyüket, valamint 

gazdasági lehetőségeiket. A magyar uralkodók közül elsőként Szent László törvényei 

rendelkeztek a zsidóságról a kereszténység védelmének a szellemében 1092-ben, és amely 

törvények közül a gazdasági életre vonatkozóan megtiltotta a keresztény szolgák tartását, 

357 Erdély története, 1987. II. 1061 -1064. 
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valamint, hogy vasárnap és ünnepnap dolgozzanak.358 Könyves Kálmán folytatva elődje 

politikáját pontosan meghatározta a zsidóság gazdasági lehetőségeit: így továbbra sem 

tarthattak keresztény szolgát. Ugyanakkor ő maga engedélyezi a szántóföldek megtartását, 

illetve, hogy birtokaik lehessenek (aki meg tudja venni), de le nem telepedhetnek csupán 

püspöki székhelyen (ez pedig gyakran nem lehetséges).359 Ezért már ekkor a kereskedelem és 

a zálogügyletek területe maradt a zsidóság előtt nyitva (ezeket is szigorúan ellenőrizve). 

Időközben Európában és Magyarországon is kialakuló pénzgazdálkodás és városi fejlődés is 

megindult, valamint az egyházi befolyás is felerősödött. II. András időszakában az uralkodó 

ugyanúgy feljogosultnak érezte magát, a zsidóság gazdasági tevékenységéről és jogállásáról 

dönteni, mint a korábbi uralkodók. így már az Aranybulla lezár előttük bizonyos területeket 

(sószállítás, kamarai tisztségek).361 Azonban az uralkodó zilált anyagi helyzete miatt a 

zsidósághoz fordult segítségért, amit az egyház nem nézhetett tétlenül, ezért mind 1231-
169 161 

ben, mind 1233-ban 
a beregi egyezményben ismételten eltiltotta a zsidóságot ezektől a 

tisztségektől, noha éppen az ismételt tiltások jelzik, hogy ezeket a törvények nem kerültek 

betartásra. IV. Béla az ország újjáépítése során maga is a zsidóság segítségére tartott igényt, 

ezért 1251-ben az európai mintát követve kiadott privilégiumlevelében a kamara szolgáinak 

nyilvánítja őket. Gazdasági szempontból e privilégiumlevél két sarkalatos pontra világít rá: 

egyfelől az uralkodó feladata a zsidóság védelme, de egyúttal személyük és vagyonuk felett is 

ő rendelkezik. Másfelől szabad kereskedelmi lehetőséget biztosít számukra az ország egész 

területén, illetve rendelkezi a vám- és zálogügyletekről. Mindezzel azonban be is határolja a 

358 Szent László I. törvénykönyve: 10. Zsidók és keresztény nők házasságáról: Ha zsidók [ . . . ] keresztény szolgát 
tartanak maguknál szolgálatban, ezeket vegyék el tőlük, és bocsássák őket szabadon [...]; 26. Az ünnepnapokon 
dolgozó zsidókról: Ha valaki vasárnap vagy más nagyobb ünnepen zsidót dolgozni lát, hogy meg ne 
botránkozzanak a keresztények, eszközeit, amelyekkel dolgozott, veszítse el. Szöveggyűjtemény Magyarország 
történetének a tanulmányozásához. I. rész 1000-től 1526-ig szerk. Léderer Emma (Budapest, 1964) 40.; 42. 
359 Könyves Kálmán I. törvénykönyve: 74. A zsidók által tartott rabszolgákról: Zsidó ne merészeljen keresztény 
rabszolgát venni vagy eladni, és ne engedjék meg neki, hogy ilyet szolgálatában tartson [. . . ] , 75. A zsidók 
ingatlanszerzési jogáról: a) Akinek pedig közülük szántóföldje van, ezt csakis pogány rabszolgákkal műveltesse, 
b) Birtokaik ugyan lehessenek a zsidóknak, akiknek módjuk van ilyet vásárolni, de őket máshol, mint ahol a 
püspöki székhely van, letelepedni ne engedjék. In: Léderer, 1964. 57.; Könyves Kálmán II. törvénykönyve: 1) 
Egyetlen zsidó se merészeljen ettől kezdve bármiféle nyelvű vagy nemzetiségű keresztény rabszolgát vásárolni 
eladni vagy szolgálatában tartani [ . . . ] . Magyar történelmi szöveggyűjtemény 1000-1526 szerk. Bertényi Iván 
(Budapest, 2000) 266. 
360 Könyves Kálmán II. törvénykönyve: 2) Ha keresztény zsidótól vagy zsidó kereszténytől kettő vagy három 
pensányi kölcsönt akar venni [. . .] , 4) Ha a zsidó a kereszténytől vagy a keresztény a zsidótól valamit vásárolni 
akar, alkalmas keresztény és zsidó tanúk előtt vegye meg az eladó a dolgot [ . . . ] Bertényi, 2000. 266. 
361II. András Aranybulla (1222) 24. pont: Az izmaeliták és zsidók kamarai tisztségviselése ellen: Kamaraispánok, 
pénzverők, sótisztek és vámszedők az ország nemesei, izmaeliták és zsidók ne lehessenek. Léderer, 1964. 72. 

6 2II. András az Aranybulla megújítása 123 l-ben: 31 .A zsidók és szaracénok tisztségviselése ellen: A pénzverde, 
a sókamarák és más állami hivatalok élére zsidókat és szaracénokat ne állítsanak. Léderer, 1964. 78. 
363 Almási Tibor, A beregi egyezmény megkötésének diplomáciai mozzanatai (Szeged, 1986). 
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lehetőségeket.364 Az uralkodók részéről a középkor folyamán továbbra is ezen elvek 

maradnak irányadóak. Mátyás időszakától a zsidóság gazdasági tevékenységének újabb 

korlátozásaként bevezeti az úgynevezett „levélölés" módszerét, amelynek révén egyes 

városok, személyek adósságait elengedte.365 Időközben a városi fejlődés eredményeként 

kialakuló gyenge városi polgárság vallási és mesterségekbeli céhes keretei közé nem 

engedélyezte a zsidóság belépését. Az elkészített áruk forgalmazásából is kizárták őket, 

azonban a zsidóság sikeresen működő kereskedelmi tevékenysége ellen is megpróbáltak 

fellépni. Noha ez a középkorban még nem járt sikerrel, a középkor lezárultával a zűrzavaros 

helyzetet kihasználva elűzték a zsidóságot a városok területéről, megszerezve a „de non 

tolerandis Judaeorum jogát". Az újkorban a feudális jogrendszer továbbélésével a zsidóság a 

fenti törvények érvényben tartásával találja szembe magát. Sőt miként majd láthatjuk az 

átmeneti korszakban, a kora-újkor folyamán és az újkorban ezek a törvények és rendeletek 

korlátozzák gazdasági tevékenységüket. A Habsburg uralom időszakában a függőségi 

rendszer megváltozik, az uralkodó már nem tekinti feladatának a zsidóság védelmezését, noha 

az országban való tartózkodás jogának megítéléséről és adóztatásuk ügyében fenntartja a 

döntés jogát. Gazdasági téren a középkori törvények továbbélése mellett, az idegennek 

tekintett csoportokra alkalmazott rendeletek és törvények mindenkoron érintik a zsidóságot. 

A kisebbségek közötti helyzetüket vizsgálva láthattuk, hogy a korszak folyamán a Habsburg 

uralom részéről a leghátrányosabb megkülönböztetés érte a zsidóságot (törvénykezés, 

letelepedés helyszíne). Ugyanakkor az elmaradott magyar gazdasági viszonylatban illetve a 

magyar társadalom feudális keretei között szükség volt egy helyismerettel, tőkével, 

kapcsolatokkal rendelkező mobil rétegre. Ezt a szerepet leginkább a zsidóság tölthette be. A 

18. század elején ugyan léteztek vetélytársai a német, görög, örmény kisebbségek gazdasági 

résztvevői körében. A zsidóság gazdasági vezető szerepének hangsúlyozódása fentebbiek 

alapján nem köthető csupán egyetlen momentumhoz, a külső tényezők, a zsidóság története, 

és a kisebbségek belső történetei egyaránt hozzájárultak ehhez. 

364 IV. Béla 1251. december 7-ei kiváltságlevele: 5) Zsidó mindent elfogadhat zálogba [. . . ] , 12. Bárhol jár a 
zsidó, senki ne háborgassa, árui után pedig csak annyi vámot fizet, amennyit tartózkodási helyének más polgára. 
24. Zsidó országnagyoknak elzálogosított birtokát addig élvezheti, míg azt keresztény ki nem váltja, a jószágon 
lakó keresztények fölött hatóságot nem gyakorolhat. MZsO I. 52. 
365 1462-ben a nagyszombati, 1475-ben a kassai polgárok kölcsöneit engedte el. MZsO I. 201.; 208. 
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III.A.4. A zsidóság foglalkozásszerkezetének struktúrája Magyarországon 

Az iparosodás korát megelőző korszak magyarországi zsidóságának esetében az általános 

felfogás egyértelmű és csaknem homogén képet ad a zsidó társadalom tagjainak megélhetési 
"if.fi 

módjáról: a keresők jelentős hányada a kereskedelem területén belül működött. Bizonyos 

fokú rétegződés azonban a kereskedelem keretein belül: a nagykereskedő, a közép- és 

kiskereskedő, a házaló között a mindennapi felfogásban is tükröződött.367 A zsidóságnak a 

kereskedelemben való szerepvállalásának a hangsúlyozódásának a képe következett egyfelől a 

magyar társadalom jellegéből: a 18. században a nemesi réteg nem akarta, míg a parasztság 

pedig nem volt képes magára vállalni a gazdasági közvetítő szerepet a fennmaradó 

hagyományos feudális gazdaság keretei között. A Magyarországra betelepülő zsidóság a 

görög kereskedők és közvetítők helyét átvéve betöltötte azt az űrt, amely a gyenge, csaknem 

hiányzó polgárság helye a magyar gazdasági életben. A zsidóság esetében a közvetítői 

szerephez segíti őket mobilitásuk és kereskedelmi kapcsolataik és helyi (geográfiai és 

gazdasági) ismereteik. Közvetítő szerepük a kortársak szemében is nyilvánvalóvá válik: „A 

hazának mindenféle termesztvényeivel való kereskedést ottan annyira felemelték [...].Vannak 

ottan kereskedők, akik a külfölddel nagykereskedési összeköttetésben vannak s a hazai 

terményeket oda elszállítják."370 II. József felfogása, a zsidóság hatékony állampolgárokká 

való átformálásának a gondolata tovább erősítette a képet, hogy a zsidóság egyetlen gazdasági 

területen, a kereskedelemben koncentrálódik. Hozzáfűzve azt a negatív véleményt, amely 

366 A közfelfogásról árulkodnak a közmondások: „Ritka a vásár zsidó nélkül", „Alkuszik, mint cigány a lóra, a 
zsidó a gyapjúra", „Eb a zsidó kereskedés nélkül" - miként Flesch Ármin ezeket összegyűjtötte a 'Zsidó a 
magyar közmondásokban' című cikkében Magyar Zsidó Szemle (Budapest, 1908) 1-21. A zsidóság körében a 
közmondások sokkal árnyaltabb képet mutatnak: „Mesterség - hercegség", „Kölcsönt venni huj, kölcsönt fizetni 
juj" (Galgóczi Ábrahám, 'Zsidó közmondások' Magyar Zsidó Szemle (Budapest, 1897) 81-83.); „Egy kereskedő 
sorsa sohasem biztos", „Minden mesterségnek arany a feneke" (Kun Lajos, 'Folklore' Magyar Zsidó Szemle 
(Budapest, 1902) 165. A szakirodalom is elősegítette a zsidóságnak, mint csupán a kereskedelmi szférában 
működőknek a képének a megerősítését, hiszen csaknem minden esetben csupán ezen tevékenységi ágazatra 
helyeződött a hangsúly: így a Magyarország története című tízkötetes mű (Budapest, 1982) újkorra vonatkozó 
kötetei a zsidóság esetében külön fejezetben a kereskedelmi hálózat kiépítésében való szerepüket hangsúlyozza. 
Hasonló befolyással bír Bácskai Vera, A vállalkozók előfutárai című müve (Budapest, 1989), amely a pesti 
nagykereskedők (akik azonban gyakran az ország más nagyobb városaiból származtak) szerepét tárgyalja. 
367 Áz összeírásokban külön kategóriák szerint veszik számba az egyes foglalkozási ágazatokat. 
368A nemesi réteg a kereskedelmi tevékenységet alapvetően erkölcstelen és lealacsonyító tevékenységnek 
tekintette, amely nem egyeztethető össze a magyar szellemmel. Pach Zsigmond Pál, 'Üzleti szellem és a magyar 
nemzeti karakter' Études historiques hongroises 1985 (Budapest, 1985) vol. II. 132-161. Mindez az irodalomban 
is megjelenik: „A magyar nemes kardjából nem lesz soha rőf! Nem vált a magyarból soha tyúkász, olajkáros, 
babkáros, rongyász tollszedő, hagyta ezt a mesterséget hiencnek, hanáknak, zsidónak. Becsületes magyar ember 
nem kereskedhetik soha egyébbel, mint búzával." Jókai Mór, Rab Ráby (Budapest, 1963) 174. 
369A korszak folyamán a zsidó és görög kereskedők időbeli párhuzamos tevékenységét jól példázza a 
közmondásokbeli megjelenésük: „Ravasz, mint a zsidó - görög" Dugonics András, Magyar példa beszédek és 
jeles mondások (Szeged, 1820). 
370 Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai szerk. Németh László (Zalaegerszeg, 2002) 41. 
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szerint mindez nem eredményez pozitívumot az országnak.371 Azonban az is nyilvánvaló, 

hogy szerepvállalásuk csak bizonyos szintig önkéntes, hiszen az állam törvényei (iparűzésre 

és a mezőgazdaságra vonatkozóan) behatárolták működési területüket.372 A zsidóság 

jogállása, illetve a kortársak szemlélete az, amely egy sematikus modellt tükröz a foglalkozási 

helyzetről. 

A korszakban kezdetben a lélekszám felmérése miatt, majd pedig az udvari adóztatás 

hatékonyságának érdekében, meghatározott időszakonként összeírásokra került sor. A 

felmérésekben feltüntetésre került a foglalkozás is, amelynek segítségével általánosan az 

országra vonatkozóan mintegy 150 év folyamán követhetjük nyomon a foglalkozási struktúra 

alakulását, és ezáltal lehetőség adódik a fentebbi sematikus modell árnyalására. Emellett 

felvetődik a kérdés, mennyiben történik elmozdulás a korszakban az egyes foglalkozási 

ágazatokon belül? Egységes-e mindez az országra vonatkozóan, avagy tapasztalható-e 

különbség az egyes régiók között? Magán a zsidóságon belül a foglalkozási rendszer hogyan 

került felfogásra? Illetve egy család esettanulmánya kapcsán mennyiben követhető nyomon 

hasonlatosság az általános modellhez? 

III. A. 4. a. A foglalkozási szerkezet alakulása az 1735-38. évi összeírás alapján 

A betelepüléstől az 1735-ig kialakult foglalkozásszerkezetet vizsgáljuk meg az adott évek 

statisztikai adataira támaszkodva, illetve az összeírásokban szereplő egyes kategóriákra 

hangsúlyt helyezve.373 Az általános, országra vonatkozó adatok mellett, az egyes régiókból 

kiemelt megyék jellemzőit vetjük össze az alábbiakban, mennyiben láthatunk különbségeket 

Magyarország egyes területei között. 

371 Sistemática gentis Judaicae regulado 1783 először közölte: Büchler Sándor, 'József császárnak a zsidókra 
vonatkozó rendszabálya' Magyar Zsidó Szemle (Budapest, 1896) 367-374. 
372 A vonatkozó törvények helye: Corpus luris Hungarici (Budapest, 1896) a zsidóság jogállására vonatkozóan: 
Virág István, A zsidók jogállása Magyarországon ¡657-1780 (Budapest, 1935). A zsidóság történetéről a 
középkori viszonyokra vonatkozóan, amelyek továbbéltek az újkorban is: Kohn Sámuel, A zsidók története 
Magyarországon A legrégebbi időktől a mohácsi vészig (Budapest, 1884); Hajnik Imre, A zsidók története a 
vegyes házakbeli királyok alatt. Különlenyomat a Magyar Akadémiai Értesítő V. K. 1865. II. számából. 
373 A magyarországi zsidóságra vonatkozó adatokat megyei lebontásban a 3. számú függelékben közöljük. 
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2.a. táblázat: Országos foglalkozásszerkezet az 1735. évi összeírás alapján 

foglalkozás fő % 
mercator 243 7% 
quaestor 428 12% 
házaló 407 11% 
Iparos 428 12% 
árendátor 710 20% 
hitk. alk. 43 1% 
szolga 1022 28% 
szegény 111 3% 
nincstelen 61 2% 
Egyéb 138 4% 
összes 3591 100% 

2.b. táblázat: Régiónkénti foglalkozásszerkezet az 1735. évi összeírás alapján 

Megye Körzet mercator quaestor házaló iparos árendátor hitk.alk. szolga szegény nincstelen egyéb Összes 

Trencsén Oberland 26 9 56 23 13 0 37 25 0 3 192 

Moson Kis-Burgenland 13 14 42 44 8 5 61 5 8 20 220 

Tolna Dunántúli 7 5 13 5 3 1 15 1 2 2 54 

Fejér Középső 4 9 4 4 6 0 25 0 1 1 54 

Máramaros Keleti 0 0 0 0 66 0 49 0 0 0 115 

Bács-Bodrog Déli 0 7 4 0 3 0 10 0 0 0 24 

Országos 243 428 407 428 710 43 1022 111 61 138 3591 

Megye Körzet mercator quaestor házaló iparos árendátor hitk. alk. szolga szegény nincstelen egyéb összes 

Trencsén Oberland 14% 5% 29% 12% 7% 0% 19% 13% 0% 2% 100% 

Moson Kis-Burgenland 6% 6% 19% 20% 4% 2% 28% 2% 4% 9% 100% 

Tolna Dunántúli 13% 9% 24% 9% 6% 2% 28% 2% 4% 4% 100% 

Fejér Középső 7% 17% 7% 7% 11% 0% 46% 0% 2% 2% 100% 

Máramaros Keleti 0% 0% 0% 0% 57% 0% 43% 0% 0% 0% 100% 

Bács-Bodrog Déli 0% 29% 17% 0% 13% 0% 42% 0% 0% 0% 100% 

Országos 7% 12% 11% 12% 20% 1% 28% 3% 2% 4% 100% 

Az 1735-38. évi összeírások kategóriái, köszönhetően a foglalkozások esetében a szöveges 

jellemzésnek, a keresőket nem csupán egy-egy kategóriába sorolják. A következő főbb 

ágazatokat különíthetjük el: kereskedő (mercator, quaestor, házaló), iparos, árendátor, 

hitközségi alkalmazottak, egyéb (például bába), szolga(/nő), szegény és nincstelen. Mivel a 

foglalkozások keretei nem kerülnek pontos kifejtésre, illetve jövedelmük sem kerül 

feltüntetésre, az egyes kategóriákba tartozók vagyoni állapotát nem lehetséges behatárolni, 

így az egyes régióbeli megyék közötti különbségek jövedelem szerinti árnyalására sem 

kerülhet sor, hiszen nem rendelkezünk összehasonlítási alappal. A foglalkozásszerkezet 
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meghatározását erősen befolyásolja magának a felmérésnek a készítőjének az értékítélete: így 

a kereskedelmi kategóriában ki tartozik a mercator és ki a quaestor alcsoportokba. Hiszen 

elméletileg a mercator jelentése „kalmárnak" nevezett boltos kereskedő, míg a quaestor, más 

néven tőzsér, gabona- termény- és állatkereskedéssel foglalkozik. Azonban a forrásokban e 

két kategóriába tartozókat igen differenciálatlanul tüntették fel, gyakran olvashatunk bolttal 

rendelkező quaestorokról, illetve állat- avagy terménykereskedő mercatorokról. Sőt nem 

csupán terménnyel, hanem különböző árucikkekkel is kereskedtek: posztóval, gyertyával. 

(Mindemellett a későbbiekben a jövedelmük alapján való különböző adóosztályokba való 

besorolásuk is nagymértékben bonyolította az egyes kategóriákba való beosztás alapján való 

értelmezését az egyes csoportok definiálásának.374) 

Az 1735-38. évi összeírás adatai szerint a 31 megyében 3591 kereső foglalkozási adatait 

ismerjük. Eszerint a kereskedelmi ágazatban mintegy egyharmaduk működött, az ipar 

területén megközelítőleg 12%-uk, árendátorként egyötödük, szolgaként pedig egyharmaduk, a 

szegény és nincstelenek aránya szinte teljesen elhanyagolható (alig éri el együttesen az 5%-

ot). A zsidóság aktív szerepéről Simon Clemens utazó 1715-ben már a következőket 

állapította meg: „... a kanizsai vásárokon sok a zsidó kereskedő", valamint „... különben 

zsidót lehet találni majdnem minden városban ebben az országban".375 Nyilvánvaló, hogy ő 

maga ezt csak vásárok alkalmával láthatta, mivel a szabad királyi városok kapui zárva voltak 

a zsidóság előtt. A mezővárosok pedig más csoportot alkotnak (amit egy átutazó nem 

feltétlenül láthatott). A kereskedők szerepéről már ekkoriban igen negatív megjegyzések 

láttak napvilágot: általános érvelés szerint a zsidóság felvásárolja a kézművesek „...dolgait, 

portékáját és kézműveit nagyon súlyos áron semminek veszik felbecsülni" és a „szerencsétlen 

népnek [...] még nagyobb nyomorúságot okoznak (dunántúli régió)".376 Az oberlandi 

régióban hasonló megindoklások alapján tilos bőröket elővételben felvásárolni.377 A keleti 

régió Zemplén megyéjében már a beköltözés kezdetén bírálják a zsidóság kereskedelmi 

aktivitását, „mivel szüretkor felvásárolják a bort, ami a hazai kereskedőkre nézve káros".378 A 

zsidóság kereskedelmi tevékenysége a szélesebb iparos réteggel rendelkező nyugatibb régiók 

esetében a céhes érdekek sérelme miatt is támadásra kerül, míg a keleti területen főként a 

legfőbb kereskedelmi árucikk, a bor miatt kerülnek a figyelem homlokterébe. 

374 Tagányi Károly, 'Az 1828-iki összeírás végleges eredményei', Gazdaságtörténeti szemle 1896, 110-117.; 
206-213.; Eperjessy Géza, 'Városi kereskedők a reformkorban' in: A polgárosodás útján Tanulmányok a 
reformkorról szerk. Szabad György (Budapest, 1990) 57-100. 
375 Történelmi Szemle 1921. 129. 
376 Németh, 2002. 1. 
377 MZsOX. 469. 
378 MZsO VIII. 376. 
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Az ipari tevékenység esetében a panaszok szinte mindenkoron a zsidóság iparcikkhez 

fűződő kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódnak ekkoriban, azaz nem feltétlenül magához 

az iparos mesterséghez (ez nem zárja ki magát az iparos tevékenységet). A mobilitás, és a 

tőkeerő miatt a nyerstermékek felvásárlása, az ipari termékek árusítása szolgál a támadások 

táptalajául - ez mindenkoron a városi fórumokon hangzik el - , míg falvak lakosai részéről 

nem hallunk panaszt az ipari termékek árusítása miatt, a nyerstermékek felvásárlása esetében 

azonban mindenkoron csalást emlegetnek. A panaszáradatok e korszakban kifejezetten a 

nyugatabbi és középső területek szabad királyi városainak céhtagságához köthetőek. Az ipari 

érdekeltségek és sérelmek főként két területre összpontosultak: a szabó és a mészáros céhek 

szakterületeire.379 A keletebbi régióban, ahol az iparosok általános száma igen alacsony 

ekkoriban, a panaszok nem számottevőek. 

Az árendátori tevékenység a kereskedelemhez hasonló negatív hangvételű támadásokat 

eredményezett már a tömeges beköltözés előtt is a 17. században a vámbérlők kapcsán. 

Mindez a 18. század elején sem lanyhul, és gyakorlatilag az egész ország területén hallhatunk 

hangokat a vámbérlők ellen.380 Másfelől a kocsmai tevékenység az, amely már ekkoriban 

valamennyi régióban a figyelem középpontjába kerül két fő vádat felhozva ellenük: a szegény 

nép anyagi romlásba taszítása, illetve rossz mérték használata.381 

Az összeírás óvatosságra intő pontja, hogy egy-egy keresőnek nem csupán egy foglalkozása 

lehet, hanem kettő avagy még több, így a bodrogkeresztúri mezővárosi (Zemplén megye) 

Jacob Hershkovics nem csupán serfőző árendátori házat birtokol, hanem emellett quaestor 
Í M 

is. Noha éppen az általunk kiemelt megyék adatai nem ezt sugallják, azonban országos 

viszonyok mást mutatnak. így a keleti régió megyéiben mindez jóval általánosabb 

jelenségnek tekinthető (113 eset), míg a további területeken csupán néhány esetben jelzik 

ennek létét (oberlandi régióban 26 eset, kis-burgenlandiban 4, dunántúliban 3, középsőben 5, 

míg a déliben nem történik említés). Mindez a nyugatabbi régióban a nagyobb közösségekkel 

magyarázható, ahol a foglalkozási ágak közötti megoszlás zajlott le, míg a keletebbi régióban, 

ahol szórtabb a megtelepedés (egy faluban egy-egy család élt), több tevékenység végzését 

segítette elő. 

A általunk kiemelt megyékben a 2.b. táblázat alapján az általános országos viszonyokat 

jellemző foglalkozási struktúrához hasonló lebontású képet kaphatunk, egyetlen kivétellel: 
379 Szabók panaszai: Pozsony megye 1719: MZsO IX. 586.; Sopron megye: 1700: MZsO VI. 328.; Buda: 1707: 
MZsO XI. 152.; Mészárosok: Sopron megye: 1701: MZsO VI. 400.; Buda: 1726: MZsO XI. 717. 
380 Keleti régió: 1709: MZsO II. 418.oldal függelék; kis-burgenlandi régió: 1729: MZsO X. 444.; oberlandi régió: 
1725: MZsO III. 276-77.; középső régió: 1688: MZsO IX. 216. 
381 MZsO V/2. 1160. 
382 MZsO VII. 1735. összeírás 31. sz. 
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Máramaros megye esetében. Ez a megye jól tükrözi a keleti régió további megyéiben lezajló 

folyamatokat, amely során a megtelepült zsidóság egyfelől korábbi lakóhelyétől eltérő típusú 

letelepedési helyet kénytelen választani, főként az egy-egy faluban való szórt letelepedés 

formájában. Másfelől a foglalkozási területük az árendabérlet lesz. Az árenda szerződéseknek 

a létéről igen korán értesülünk, így megyében a szentmiklósi kocsma- és vámbérlőivel a 

Zrínyi család köt kontraktust már 1681-ben, míg később Szatmár megyében 1734-ben a 

nagykárolyi bérlőkkel a Károlyi család. A foglalkozásszerkezet alakulása, azaz az 

árendátorok magas aránya nem tekinthető különlegesnek ezeken a területeken, hiszen egy-egy 

földesúrral kötött szerződés csupán bizonyos területekre biztosította a megélhetés feltételeit. 

Egészen más típusú a foglalkozásszerkezet azokban a megyékben, amelyeknek területén 

nagyobb közösségek letelepítésére avagy megtelepedésére kerül sor, így Moson, avagy 

Trencsénben megyékben. A nagyobb közösségekben már az 1735. évi összeírás a foglalkozási 

ágazatok megoszlásának sokszínűségét tárja elénk: így Oroszvárott (Moson megye, Kis-

Burgenland, Zichy birtok): mercator, quaestor, házaló (32), iskolamester, iparos, mészáros 

(4), szabó (5), tűkészítő, árendátor (1), rabbi. (Kismartonban ugyanekkor már 27 iparos 

található (mészáros, szabó, szűcs, övkészítő)). A kereskedelmi tevékenység 

hangsúlyozódása részben köszönhető annak, hogy az itt letelepülők már korábban is 

kereskedelmi kapcsolatban álltak e területtel, és letelepedésük után tovább folytatták 

működésüket. Másfelől a helyi gazdasági igény is erre ösztönözte őket, hiszen a gazdasági 

életben hiányzó közvetítői szerepkör betöltésére vállalkoztak. Itt veszi kezdetét az iparos 

tevékenység kibontakozásának fő területe is. A nagybirtokosok támogatása és birtokaik kerete 

védelmet jelentett és lehetőséget biztosított erre. Igen szemléletes példája ennek az Eszterházy 

család Nagymartonnak 1800-ban adott privilégiuma, amelyben tisztázza, mely iparos 

mesterség az, amely engedélyezett területein: „Viertens. Wollen Wir gedachter 

Judengemeinde hiemit gnädigst zulassen, unter sich Vier Schneider und jeden derenselben 

einen Gesellen, somit auch a proportione ihrer übrigen Nothdurft einige Schusster, Kürschner, 

Schnürmacher, und Barbierer, wie dann auch Doctor, und Goldschmidt ohne herrschaftliches 

Vorwissen [...].386 Nem véletlen, hogy éppen ezeken, a viszonylag fejlettebb urbanizációs 

szinten álló területeken a legnagyobb az ellenkezés kezdetben a városi polgárok részéről a 

zsidóság szabad királyi városokban való megtelepedése és üzleti életben való részvétele ellen, 

383 MZsO II. 148.; VIII. 405.; X. 467. 
384 MZsO VII. 1735. összeírás 16. sz. 
385 MZsO III. 441. 
386 Fritz P. Hodik, Beiträge zur Geschichte der Mattersdorfer Judengemeinde im 18. und der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts (Eisenstadt, 1975) 47-48. 
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hiszen mindez gazdasági pozícióikat veszélyezteti. A városi polgárság a céhes intézmények 

kereteinek fenntartásához ragaszkodott, amely meghatározta a munkaidőt, a munkafázist, az 

árakat, a termékek árusítását. Ugyanakkor a zsidóságot ezek a megkötések nem hátráltatták, 

sőt saját termékeik mellett mások által készítetteket is árultak. Ennek ellenére a zsidóság 

körében az iparos tevékenység felé fordulás nem válik tömegessé. Mindennek okai 

kereshetőek az iparos tevékenység elsajátításához szükséges hosszabb időszakhoz, kezdetben 

komolyabb tőkebefektetéshez, emellett a magyarországi viszonyok sem ösztönözték őket 

(törvények, városi megtelepedés tiltása). 

A nagyobb közösségekben való élet lehetőséget nyújtott a hitközségek szerveződésére is 

egyben. Amíg a keletebbi területeken a szórtabb letelepedés során csupán l - l család élt egy 

faluban, addig a nyugatabbi területeken a nagyobb közösségekben már láthatjuk a hitközségi 

alkalmazottak jelenlétét (Moson megyében rabbi.) 

Az összeírás további érdekes pontja a szolgák magas száma a foglalkozásstruktúrán belül. A 

kereső társadalom, mintegy egyharmada tartozott ebbe a kategóriába, sőt ebben az esetben 

nem csupán férfiakról, hanem nőkről is beszélünk. A szolgálók magas száma Máramaros 

megyében feltűnő, de jelentős a számuk Moson és Trencsén megyékben is. (A szolgálók 

száma a letelepülés helyszínének jellegzetességétől függ egy-egy régióban: azaz Máramaros 

megyében falvakban találjuk őket, míg például Kis-Burgenlandban főként mezővárosokban.) 

Mindez képet ad arról a zsidó társadalmon belüli egységes gyakorlatról, amikor is elfogadott, 

hogy a tanulással felhagyó fiúk, illetve a 12-13 éves életkort betöltő lányok elhagyva 

családjukat kereseti lehetőség után nézzenek. Mindez a társadalom mobilitását segíti elő, 

hiszen a szolgálatba lépők gyakran nem a lakóhelyükön állnak alkalmazásban. Másfelől 

legtöbbször átmeneti foglalkozásról van szó, hiszen a lányok féijhez menetelük után vagy 

családjukat látják el, avagy aktívan bekapcsolódnak az üzleti életbe. (A hagyományos 

társadalom ideálja szerint a férj tanulmányait folytatja, míg a feleség vezeti az üzleti életet. 

Illetve mindkét házastárs folytathat üzleti tevékenységet. Azonban annak gyakorlati 

megvalósulása, hogy valóban csak a feleség töltse be a családfenntartó szerepkört a 

gyakorlatban igen ritka.) A férfiak esetében ugyanez a helyzet. Tanulmányaik végeztével, 

avagy az azzal való felhagyás után a szolgaság lehetőség némi alaptőke megszerzésére, avagy 

éppen az üzleti élet fortélyainak az elsajátítására addig, amíg önálló vállalkozásba nem 

fognak. Mivel az összeírás nem közli a szolgák életkorát nem tudhatjuk ki az, akinek ez a 

foglalkozása, illetve ki az, aki valószínűleg elhagyja a későbbiekben ezt a foglalkozási 

kategóriát. 
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III. A. 4. b. A foglalkozási szerkezet alakulása az 1768. évi összeírás alapján 

Az 1735-1768 közötti időszak háttere 

Az 1735-1768 közötti időszakban készült összeírások a területi lefedettségük, illetve a 

foglalkozási kategóriák elhagyása miatt nem hasznosíthatóak a foglalkozásszerkezet 

alakulásának vizsgálatához. Azonban egy-egy kiragadott példa gazdasági szempontból is 

fontos bizonyíték hogyan alakul a gazdasági életben résztvevők letelepedési rendszere és 

hogyan hat ez a gazdasági életre. Ebben az időszakban a vándorlás a magyarországi 

társadalom általánosnak tekinthető jellemzője, ugyanakkor ezen korszak vége az állandó 

megtelepedés ideje (háborúk lezárulta, a területek újbóli benépesítése) is egyben. A zsidóság 

esetében azonban egyfelől a betelepedés zajlik (több hullámban és különböző irányokból), 

másfelől az ország belső területein a belső vándorlás is igen nagyfokú. Éppen ezért érdemel 

figyelmet mennyiben maradnak állandó szereplői egy adott térség településeinek. Egy - egy 

nagyobb közösség tagjai jobban helyben maradnak, így Lovasberény mezővárosban (Fejér 

megye) élő közösség tagjai közöl a családok fele 1746-ban a letelepedési helyén marad.387 

Míg egy falut a letelepedők elhagynak, és új helyre vándorolnak, ami egy-egy településen 

mind a népesség, mind a foglalkozásszerkezet átalakulásához vezet. Ladány faluban (Fejér 

megye) az 1735-ös összeírás három családja közül 1746-ban csupán egy marad a helyén, és 

nem is csatlakoznak hozzájuk új betelepülők.388 Mindez arra világít rá, hogy a falusi új 

betelepülők töltik be a gazdasági posztokat és helyben maradó, több generáción keresztül egy 

faluban megélhetést kereső kereskedő és iparos réteg kimutatása igen nehéz feladat (amit 

tovább bonyolít az állandó nevek hiánya). 

1735 és 1768 között a zsidóság gazdasági tevékenységének alakulását több tényező 

formálta: egyfelől a középkor óta fennálló korlátozó törvények továbbélése, uralkodói 

rendelkezések, a földesúri és megyei intézkedések (ezekről a következő fejezetekben esik szó 

bővebben). Éppen ezért a zsidóság fő megélhetési területe a kereskedelem lehetett. A 

kereskedelem területén való érvényesülés indokai egyfelől a külső társadalom szerkezetében 

kereshetők: azaz a kereskedésre hajlandóságot továbbra sem mutató nemesi és a szerepkört 

felvállalni nem képes paraszti réteg között szükségesnek bizonyult egy mobil közvetítőréteg 

jelenléte, aki mindemellett kellő helyismerettel is rendelkezik. A gazdasági érvényesülés 

lehetősége az állami és városi szervek részéről megnyilvánuló korlátozások ellenére alakult 

ki. Hiszen az udvar rendeleteiben visszatérő jelleggel jelenik meg a nemesfémek, arany, ezüst, 

só, nyersbőr, állat, dohány árucikkekkel való kereskedés korlátozása az udvari monopólium 

387 MZsO VII. 1735. összeírás 10. sz.; 1746. évi összeírás 7. sz. 
388 MZsO VII. 1735. összeírás 10. sz.; 1746. évi összeírás 7. sz. 

181 



biztosítása érdekében.389 Másfelől a szabad mozgás korlátozását, amely a kereskedelem 

alapfeltétele, az uralkodó két indokra alapozva irányozta elő: egyfelől az országban dúló 

pestis járványra hivatkozott (1740),390 illetve a csavargó elemek (vagabund) számának a 

csökkentése miatt, amely ellen a hivatali szervek az útlevél bevezetését vélték hatékonynak.391 

E rendelkezések alapjában béníthatták volna meg a kibontakozó piaci hálózat kiépülését, 

hiszen a szabad mozgás lekorlátozása egyet jelentett az ország falusi zsidóságának a 

megélhetési forrásának megvonásával, mivel egy-egy falu nem jelentett elegendő megélhetési 

jövedelmet. Másfelől ugyanezen falvak paraszti lakossága elvesztette volna a felvevő közegét, 

amely hasonlóképpen a megélhetési jövedelmétől való elesést is jelentette egyben. Az 

államhatalom esetében a törvények és rendelkezések többsége nem kizárólagosan a zsidóság 

ellen irányul, hanem gyakorlatilag valamennyi kereskedelemben érdekelt idegennek tekintett 

csoport ellen, miként azt az 1741. évi XXIX. tc. megfogalmazza: „Görögök, örmények és 

rácok kereskedéséről", maga a törvény szövege már a zsidóságot is említi.392 A törvény a 

borhamisítás ellenében próbálja a borkereskedelem területéről kiszorítani a nevezett 

csoportokat. Ennek gyengeségét jól jellemzi Ber Bolechow lengyelországi zsidó kereskedő 

visszaemlékezéseiben éppen ebben az időszakban rajzolt kép: egyfelől rávilágít a 

borhamisítás folytonosságára, illetve a felvidéki magyarországi zsidó és a görög 

kereskedőkkel való aktív kapcsolatára (akik maguk is borkereskedelemmel foglalkoztak).393 

Az uralkodó nem minden esetben csak negatívan lépett fel. Ennek példája a Baranya és 

Tolna megyék közötti viszály, ahol a Baranya megyei pécsi püspök privilégiumának 

értelmében a megye területére nem enged zsidó lakosokat.394 Noha országos vásárok 

alkalmával a belépés engedélyezett. Azonban az 1750 után felgyorsuló betelepülés és a 

kibontakozó piacok követelménye, hogy a régióban egységes gazdasági hálózat alakuljon ki. 

Baranya megye a területén élő helyi, rác, és görög kereskedők érdekeire hivatkozva tiltja meg 
1AC 

ezt. Tolna megyeiek ekkor a helytartótanácshoz, az uralkodóhoz és a megyéhez fordulnak 

pártfogásért, és az uralkodó 1770-ben azzal az indokkal adja meg az engedélyt a megye 

389 MZsOX. 332.; V / l . 819.; IX. 719.; XII. 239. 
390 MZsO VI. 627.; 687.; 1167.; X. 647. 
391 MZsO VI. 1143.; III. 45.; X. 643.; IX. 217. 
392 Lásd fentebb 340. lábjegyzet alatt. 
393 „Emellett a 20 hordó jó bor mellett, amelyet a tarcali görögtől vettünk 6 dukátért, vásároltunk további 15 
hordót 45 dukátért egy nem-zsidótól." (118. o) „R. Israel, R. Nahman fia bort árult igen magas áron (Bányán)". 
The Memoirs of Ber of Bolechow (1723-1805) (New York, 1973) 121.; Komoróczy György, A magyar 
kereskedelem története (Budapest, 1942); uő, Borkivitelünk észak felé (Budapest, 1944). 
394 MZsO XV. 370.; Baranya megye évszázadai 1000-1918 (Pécs, 1996). 
395 MZsOXIII. 333. 
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területén való szabad letelepedésre, hogy a királyi jogra nézve sértő, hogy a megye tiltja hol 

telepedhet le a zsidóság.396 

Mindezen keretek közé illeszkedik a földesúri tevékenység, amely főként a védelmezői 

szerepkört vállalja magára. A földesurak által kiadott privilégiumlevelek 1735 előtt és után 

biztosítják a szabad mozgást. Lehetőséget keresnek a városi piacokon való mindennapos 

megjelenésre (Eszterházyak szerződése Sopron várossal397). Emellett a privilégiumok nem 

csupán a kereskedelem területére összpontosítanak, az ipari tevékenység hangsúlyozása is 

kiemelt szerepet kap. Illetve az árendátori szerepkör sem bontakozhatna ki a földesúri 

támogató politika nélkül, hiszen ők azok, akik szerződést kötnek a betelepülőkkel: így a 

Károlyi család bérbe adja uradalmainak kocsmát, serfőzőházait, és vámjait egy kollektívának, 

amelynek a vezetője Josephovics Lázár (érdekes pontja a szerződésnek, hogy kiköti 

keresztény alkalmazottat kell tartaniuk).398 

A foglalkozási szerkezet alakulása az 1768. évi összeírás alapján 
3.a. táblázat: Országos foglalkozásszerkezet az 1768. évi összeírás alapján 

foglalkozás fő % 
mercator 302 8% 
quaestor 1197 32% 
házaló 297 8% 
iparos 647 17% 
árendátor 1255 34% 
nincs 1 0% 
összes 3699 100% 

396 MZsO XV. 382. 
397 MZsO VI. 1196.; XII. 482.; 501.; 546.; 618.; XIII. 342.; 359.; 378.; 549. 
398 MZsO XI. 1048. 
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3.b. táblázat: Régiónkénti foglalkozásszerkezet az 1768. évi összeírás alapján 

Megye Körzet mercator quaestor házaló Iparos Arendátor Nincs Összes 

Trencsén Oberland 36 127 0 46 67 276 

Moson Kis-Burgenland 17 79 14 9 8 127 

Tolna Dunántúli 2 67 7 18 31 125 

Fejér Középső 0 18 16 19 12 65 

Máramaros Keleti 2 0 0 6 156 164 

Bács-Bodrog Déli 0 29 0 0 0 29 

Országos 302 1197 297 647 1255 1 3699 

Megye Körzet mercator quaestor házaló Iparos Arendátor Nincs Összes 

Trencsén Oberland 13% 46% 0% 17% 24% 0% 100% 

Moson Kis-Burgenland 13% 62% 11% 7% 6% 0% 100% 

Tolna Dunántúli 2% 54% 6% 14% 25% 0% 100% 

Fejér Középső 0% 28% 25% 29% 18% 0% 100% 

Máramaros Keleti 1% 0% 0% 4% 95% 0% 100% 

Bács-Bodrog Déli 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

Országos 8% 32% 8% 17% 34% 0% 100% 

Az 1735-ös összeírástól 1768-ig eltelt időszakban kiépülő gazdasági hálózat, illetve a 

zsidóságnak az abban betöltött szerepe révén a foglalkozásstruktúra változásairól, avagy 

árnyaltabbá válásáról nem kapunk képet a statisztikai adatok alapján. Már az 1735-ös 

összeírás során a felmérés készítői a kereskedelmi ágazatokon belüli tagozódást tekintették 

meghatározónak. A cenzusok formuláinak kidolgozatlansága, az egységes kategóriák hiánya, 

avagy félreértelmezhetősége, illetve a felmérések eltérő jellegének következtében az 1768-as 

is csupán önmagában kerülhet vizsgálatra, egyes kategóriái az összehasonlítási alap hiánya 

miatt nem vethetők össze a korábbi időszakból való összeírásokkal, csupán irányvonalakat 

állapíthatunk meg. 

A felmérés készítői a foglalkozási kategória meghatározásánál a jövedelemszerzés módját 

tüntették fel. Azaz a szöveges meghatározással éltek, és így közölték a foglalkozási típusokat. 

Az országos összkép alapján a kereskedő kategória alkotta a legszélesebb rétegét a 

keresőknek, akiknek a fele ebben az ágazatban működött. Ezen adatok szerint a kereskedők 

száma emelkedett a korábbi időszak óta (1078 főről 1696-ra), sőt a keresők körében a relatív 

arányuk is növekedett (30%-ról 48%-ra). A felmérés adatai szerint egyértelműen a 

kereskedők úgynevezett középrétege az, amely gyarapodásnak indult számuk és a keresők 

közötti relatív arányuk alapján (1735-ben 428 quaestor működött, míg 1768-ban 1197, a 
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relatív arányuk a keresők körében: 12%-ról 32%-ra nőtt). Érdekes módon a házalók kategória 

mind számában, mind relatív arányában csökkenést mutat.399 Emellett az árendátori réteg 

aránya a keresők több, mint harmadát (számuk és relatív arányuk egyaránt növekedett400), 

illetve az iparosoké pedig egyötödét alkotta. Az iparosok száma nőtt a korábbi felmérés óta, 

relatív arányuk szintén emelkedést mutat (1735-ben 12%, 1768-ban 17%), mindez a 

magyarországi gazdasági és jogi helyzet ellenében következik be, és ezt az alábbiakban 

alaposabban vizsgáljuk. 

A felmérést végzők továbbra sem távolodtak el a hagyományosnak tekintett besorolásoktól, 

(amelynek azonban pontos kereteit nem rögzítik). így egy 1735. évi összeírásban szereplő 

mercator és egy 1768. éviben szereplő esetében helyzetükre, vagyoni állapotuk 

különbségének az egybevetésére nem nyílik mód. A keresők száma (3699 fő) még akkor is 

ha tudjuk, hogy Zemplén megye adatai hiányzanak, erős kétséget ébreszt a felmérés 

pontosságát illetően, illetve maguk a kategóriák hívják fel a figyelmet bizonyos szektorok 

vizsgálatának az elhagyására. 1785 körül a zsidóság lélekszáma mintegy 78000 fő,401 így a 

mintegy 3700 feltüntetett kereső száma igen kevésnek tűnik ennek fényében. Ha a 

kategóriákat vetjük vizsgálat alá, akkor kiderül, hogy a szolgák számlálását szinte teljesen 

figyelmen kívül hagyták, hiányzik emellett szinte teljes mértékben a szegények feltüntetése 

(ismételten kérdezve kik is tartozhattak a szegény kategóriába), mivel az összeírás az 

adóztatásra irányult (a közösség tagjai részt vállaltak az összeírásban valószínű, hogy 

szándékosan nem írják össze a nincsteleneket). 

Ha a korszakban a kortársak szemében a gazdasági tevékenység értékelését vizsgáljuk, már 

megjelenik a kereskedelmi szerepkör pozitív értékelése, így 1752-ben Batthyány Lajos a 

következőket írja: „... hogy amely kevés commercium az országban annyiban, amennyiben 

actu virágzik, nagyobbrészt a zsidók által. Akik tudniillik egyedül magokat adták, folytatták, 

úgyannyira, hogyha azok nem volnának, se a földesúr, se a szegénység magok jószágbeli 

mercatiójokat, úgymint gyapjút, mindenféle bőröket, mézet, gubacsot, száraz gyümölcsöt, az 

helyben el nem adhatván, sokszor az utazásokra és vámokra többet, mintsem a portéka 

magában éme, költeni kénytelenítettnének." Sőt folytatja, hogy a szegények ezért áruikat 

399 1735: 407 fó; 1768-ban: 297 fó: 11%-ról 8%-ra csökken a keresők körében. 
400 1735: 710 fö; 1768-ban 1255 fö: 20%-ról - 34%-ra nő a keresők körében. 
401 A történeti szakirodalom a zsidóság lélekszámát több, mint 80000-re teszi Thirring Gusztáv adatai alapján. 
Azonban a forrásanyag egy részének eltűnése miatt az adatokat újraszámolva a fenti lélekszám határozható meg, 
ezért az adatok vizsgálatánál est a lélekszámot vesszük kiindulási alapnak. Magáról az 1787-es összeírásról: 
Danyi Dezső és Dávid Zoltán (szerk.), Az első magyarországi népszámlálás (1784-1878) (Budapest, 1960); 
Thirring Gusztáv, Magyarország népessége 11. József korában (Budapest, 1938); Dányi Dezső és Dávid Zoltán 
(szerk.), 'Pótlás a józsefkori számláláshoz' Történeti Statisztikai Tanulmányok no. 2. (Budapest, 1975). 
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veszni hagynák.402 Az idézet bemutatja a zsidóság kereskedelmi szerepének kedvező 

megítélését, mindamellett rávilágít mely kereskedelmi áruk lebonyolítását vállalják. 

Batthyány gróf maga több régióban is birtokolt területeket, ahol a zsidóság már kezdetektől 

engedélyt nyert a megtelepedésre, így ezekben a sorokban tapasztalatait vetíti vissza. 

Természetesen minden régióban más áru válik a fő kereskedelmi cikké. Azonban a 

kereskedelmi életben egyre több termék válik fontos árucikké. A fenti példa mellett a 

zsidóság kereskedelmi tevékenysége elleni panaszok továbbra is élnek. 

Másfelől ebben az időszakban a zsidó iparosok tevékenysége elleni támadások 

felerősödésének is a tanúi lehetünk. Mindez azért is figyelmet érdemel, mert a korábbi 

időszakban a panaszok leginkább az ipari termékek alapanyagainak felvásárlása avagy kész 

ipari termékekkel való kereskedelem miatt hangzottak fel - természetesen ez továbbra is 

fennáll. Azonban most kifejezetten az iparos mesterek tevékenysége válik a támadási 

felületté, noha jóllehet továbbra is a fent említett két iparágban a szabó és a mészáros 

mestereket illetve. A szabók esetében ismét a nyugati és déli régióban az iparosok 

tevékenysége ellen lépve fel: eleve megkérdőjelezve, hogyan válhat valaki mesterré, miért 

dolgozhat a területükön, illetve, a mesterségben működők számának túlburjánzása ellen.403 A 

mészárosok esetében nem láthatunk régióbeli eltéréseket, valamennyi területen a mészárosok 

állandó támadásnak voltak kitéve.404 (Mindez nagymértékben kapcsolódott a földesúri jogok 

gyakorlásához.) 

Az árendátori tevékenység megítélése nem hozott újat a korszak folyamán. Sőt a leginkább 

támadott területek továbbra is a vámbérlők és a kocsmatartók. 

Az általunk vizsgált megyékben a kereskedelmi kategória hármas felosztása az, amelynek 

keretei továbbra is fennmaradtak, noha nem tudhatjuk pontosan mit is fednek ezek a 

megjelölések. A kereskedelmi szférában való érvényesülés döntő súlya a megyékben újra 

egyértelmű, Máramaros kivételével. Noha a források elemzése kapcsán megjegyeztük, hogy 

az 1782-es Apponyi-féle összeírás hiányossága miatt nem alkalmas a foglalkozásstruktúra 

elemzésére, Máramaros esetében mégis érdekes momentum fedezhető fel. 1768-as összeírás 

szerint Máramarosban 156 árendátor működik, ami a keresők 95%-a (1735-ben a 66 árendátor 

„mindössze" a keresők 57%-ára rúgott). Az 1782-es összeírás összesítő táblázata szerint 

Máramarosban a többi megyéhez hasonlóan ugyanúgy a kereskedelmi ágazat az, amelyben a 

zsidóság a megélhetését keresi (405 fő), míg árendátor mindössze 51 működik a területén, 

402 Német, 2002. 10/B. 
403 MZsO XIV. 140-163.; XIV. 247-8.; XV. 204. 
mMZsOX\. 871. 
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amelyet még az ipari területen közreműködők aránya is meghalad (110 fő). Ha azonban 

megvizsgáljuk az 1782. évi összeírás kategóriáit arra az érdekes megállapításra jutunk, hogy 

egyfelől találkozhatunk olyan kategóriával, hogy a ki bérel árendátori házat, ugyanakkor a 

foglalkozások esetében három fő kategória kerül bevezetésre: iparos, artem liberalem, illetve 

kereskedő. Az árendátori kategóriába tartozhatott a kereskedők és iparüzök egy csoportja, 

azonban az összeíró teljesen új kategóriákat használ. 

Az 1782-es összeírás további számunkra értékes pontja, hogy az 1768-as összeírással 

ellentétben megadja a szolgák számát. Ebben az esetben a korábbi időszakban tett 

megállapításra utalhatunk vissza, hiszen a szolgaság meghatározó intézménye marad a zsidó 

társadalomnak. Noha életkor hiányában ismételten nem állapítható meg ki az, akinek ez az 

állandó foglalkozása. Másfelől a mobilitás magas fokának a továbbélésére mutat. 

Visszatérve az 1768. évi összeírásra, további pontjai arra is rávilágítanak, hogy a zsidóság 

körében a nyugati és középső régióban alakul ki szélesebbnek tekinthető iparos réteg. 

Azonban még ezeken a területeken sem egyöntetű a kép az iparosok számának egyenesvonalú 

alakulásáról: így a régiókban kiemelt megyékben Trencsénben és Fejér megyében az iparosok 

száma és relatív arány egyaránt emelkedik a keresők körében,405 addig Moson megyében igen 

jelentős mértékű visszaesést tapasztalunk, mind számukat (44 főről 9-re), mind relatív 

arányukat tekintve a megyén belül (20%-ról mindössze 7%-ra). A fejlődés a nyugati régió 

esetében a földesúri támogató politikával magyarázható. Azonban ez nem ad támpontot a 

Moson megyebeli visszaeséshez - valószínűleg a összeírás hiányából adódóan. A keleti 

régióban, ahol a megtelepedés egyértelműen a szórtabb megtelepedés felé mutatott, és iparilag 

is elmaradottabbnak számított, változás nem következett be. Az összeírás a szöveges 

feljegyzések ellenére, már nem ad meg több foglalkozást egy-egy kereső esetében - ami 

szintén kétkedésre ad okot. 

III.A.4.C. A foglalkozási szerkezet alakulása az 1818. évi összeírás alapján 

Az 1770-1818-ig terjedő időszak háttere 

Az 1768 utáni időszakot a zsidóság lélekszámának további emelkedése jellemzi. Az 1780-

ban trónra lépő II. József elődje politikájától eltérően a merkantilista és fiziokrata eszmék 

befolyásának a hatása révén az ország alattvalóinak esetében az államban és annak gazdasági 

életében való szerepéről újszerű elképzelést vallott, amelyet a gyakorlatba is át kívánt ültetni. 

A zsidóság esetében az uralkodóban mélyen élt az a meggyőződés, hogy döntő hányaduk a 

405 Trencsén megyében 1735-ben 23 iparost számoltak össze, 1768-ban 46-ot (12% - 17%); Fejér esetében 
1735-ben mindössze 4 iparos található, 1768-ban 19 (7% - 29%). 
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kereskedelemből tartja fenn magát. A kereskedelem ugyanakkor improduktív ágazat, mivel 

nem termelnek semmit. Ezért az állam számára át kell formálni őket hasznos 

állampolgárokká. Mindezt az oktatási intézményrendszer átalakításával lehetséges 

megteremteni, hiszen így a közösség tagjai az új foglalkozási ágak felé fordulnának (ipar, 

földművelés). Sőt azok, akik nem töltötték be a 25. életévüket és nem végezték el az elemi 

iskolát nem űzhettek ipart, illetve kereskedelmi tevékenységet. Azonban már az uralkodása 

alatt nyilvánvalóvá vált, hogy számos helyen az alsó szintű közvetítők hiánya gátolja a 

gazdasági előrelépést, ezért 1786-ban engedélyezte ezeken a területeken a házalást.406 II. 

József rendelete korai halála miatt (és visszavonásuk következtében) a gyakorlatban igen 

kevés eredményt hozott. Azonban éppen a kereskedelmi ágban működők improduktív 

megjelölése igen élénk formában élt tovább, sőt igen erős befolyásra tett szert a zsidóság 

körében is. 

II. Lipót rövid uralkodása alatt a zsidóság esetében nem került sor jogi helyzetük 

tisztázására. A városok kapui bezárultak előttük. I Ferenc időszakában a zsidóság jogállása a 

korábbi keretek között maradt. 1790 után a magyar gazdasági életben jelentős változások 

vették kezdetüket, amelyek befolyásolták, mind a zsidóság gazdasági szerepvállalását, mind 

társadalmi tagozódását. Mindez azonban egyben feszültséget is teremtett a fennálló jogi 

helyzetükkel. A változásokhoz hozzájárult a Napóleon ellen vívott háborúk termény-

konjuktúrája, hiszen az örökös tartományok állandó felvevő piaca a magyarországi 

mezőgazdasági termények számára azt is eredményezte egyben, hogy szükségessé vált egy 

olyan réteg, amely hatékonyan biztosítja a kereskedelmi forgalom lebonyolítását. A gazdasági 

virágzás elősegítette e réteg gyarapodását. Ugyanekkor a zsidóság kereskedelmi tevékenysége 

már átlépte a nagybirtok kereteit, és a feudális kereteket lassanként szétfeszítette. A 

kereskedelemben szerepet vállalók részéről két fontos irányvonal követhető nyomon a kiépülő 

felvásárló rendszeren belül: alsóbb szinten egy olyan mobil kereskedelmi hálózat épült ki, 

amely a boltosokkal (közép- és kiskereskedői réteg) és vándorkereskedőkkel együtt egészen a 

falusi fogyasztókig nyúlt le. Ebben a kiépülő rendszerben a városi hagyományos polgárság 

egyre inkább teret vesztett drága árújával, illetve magában az elosztó folyamatban való 

szerepét illetően is. Felsőbb szinten a háborús konjuktúra haszonélvezőinek, a nagytőkével 

rendelkező kereskedők számára a feudális keretek továbbélése új területek felé való fordulást 

eredményezett: a kezükben összpontosuló tőke hitelforrássá vált. A földbirtokosoknak 

nyújtott kölcsön az egész korszak folyamán fennmarad. (Az adósságok eredményeként 1840 

406 MZsO XVIII. 673. 
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után számos földterület átkerül a zsidóság kezébe, noha ez még nem történhetett nyílt 

formában. Az 1848-as összeírás bizonyítékul szolgál erre, ahol Trencsén (Oberland) és 

Szabolcs (keleti régió) megyékben láthatjuk ennek példáit.) Másrészt a felhalmozódó tőke a 

későbbiekben céhen kívüli tőkés ipari vállalkozás mozgatórugójává vált, a gazdasági élet 

modernizációjában vállalva szerepet.407 

A foglalkozási szerkezet alakulása az 1818. évi összeírás alapján 

Az 1818. évi összeírás adatai alapján a következő foglalkozásszerkezeti struktúra statisztikai 

adatai rajzolódnak ki: 
4.a. táblázat: Országos foglalkozásszerkezet az 1818. évi összeírás alapján 

foglalkozás fő % 
mercator 646 2% 
quaestor 2146 8% 
házaló 5252 19% 
iparos 1651 6% 
árendátor 6483 23% 
szegény 6779 24% 
szolga 5292 19% 
összes 28249 100% 

407 A témáról: Bácskai Vera, A vállalkozók előfutárai Nagykereskedők a reformkori Pesten (Budapest, 1989). 
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4.b. táblázat: Régiónkénti foglalkozásszerkezet az 1818. évi összeírás alapján 

Megye Körzet mercator quaestor házaló iparos árenda szegény szolga összes 

Trencsén Oberland 0 25 81 24 177 112 84 503 

Moson Kis-Burgenland 5 28 176 19 1 73 40 342 

Tolna Dunántúli 7 70 224 65 131 187 212 896 

Fejér Középső 13 13 187 55 89 130 107 594 

Máramaros Keleti 7 26 12 20 604 444 108 1221 

Bács-Bodrog Déli 107 190 255 82 13 177 281 1105 

Országos 646 2146 5252 1651 6483 6779 5292 28249 

Megye Körzet mercator quaestor házaló iparos árenda szegény szolga összes 

Trencsén Oberland 0% 5% 16% 5% 35% 22% 17% 100% 

Moson Kis-Burgenland 1% 8% 51% 6% 0% 21% 12% 100% 

Tolna Dunántúli 1% 8% 25% 7% 15% 21% 24% 100% 

Fejér Középső 2% 2% 31% 9% 15% 22% 18% 100% 

Máramaros Keleti 1% 2% 1% 2% 49% 36% 9% 100% 

Bács-Bodrog Déli 10% 17% 23% 7% 1% 16% 25% 100% 

Országos 2% 8% 19% 6% 23% 24% 19% 100% 

4.c. táblázat: Foglalkozásszerkezet az 1818. évi összeírás alapján jövedelem beosztásai alapján 

Trencsén Moson Baranya Fejér Máramaros Bács-Bodrog országos országos 

Oberland Kis-Burgenl. Dunántúli Középső Keleti Déli biztos adat összes 

Mercator 2000 fi felett 0 1 0 0 0 12 64 

Mercator 1-2000 fi között 0 0 1 2 0 16 65 

Mercator 1000 fl alatt 0 4 14 11 7 79 317 

Összes 0 5 15 13 7 107 446 646 

Quaestor 1-2000 fl között 0 2 7 0 8 11 106 

Quaestor 1000 ft-ig 12 6 8 6 10 19 220 

Quaestor 500 ft-ig 13 20 13 7 8 160 856 

összes 25 28 28 13 26 190 1182 2146 

Házaló 250-ft-ig 18 34 15 29 0 36 299 

Házaló 150 ft-ig 18 51 13 134 3 31 479 

Házaló 100 ft-ig 45 91 61 24 9 188 2152 

összes 81 176 89 187 12 255 2930 5252 

Iparos 500 ft-ig 0 3 0 8 0 4 59 

Iparos 250 ft-ig 3 4 0 16 4 3 72 

Iparos 150 ft-ig 20 12 15 31 16 75 810 

összes 23 19 15 55 20 82 941 1651 

Arendátor 1000 ft-ig 2 0 2 24 8 2 267 

Árendátor 500 ft-ig 4 0 6 6 123 3 537 

Arendátor 250-ft-ig 4 1 44 59 473 8 3899 

Összes 10 1 52 89 604 13 4703 6483 

Szegény 82 73 36 130 444 177 6779 .6119 

V •A 
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Szolga 36 40 120 107 108 281 5292 5292 

összes 22273 28249 

Az 1818-as összeírás kategóriáinak esetében a fentebbiekben vázolt változásoknak a 

feltüntetését nem tapasztaljuk. A korábbi évszázadban végrehajtott összeírásokkal szemben 

már egy bürokrata államgépezet által kialakított kérdőív került az összeírást végzők kezébe. 

Az összeírás nem titkolt célja a zsidóság vagyoni állapotának felmérése illetve befolyó 

jövedelmének pontos meghatározása. Az összeírás egy olyan korszakban készült, amikor is a 

rendek viszonya igen hűvös a Habsburg uralkodóházzal, a háborús időszak lezárulta 

gazdasági visszaesést eredményezett, a pénz többszöri devalvációjára került sor. A zsidóság 

türelmi adóterhét 1812-ben 160000 ft-ban állapította meg az uralkodó, amelyre heves 

panaszáradat vette kezdetét. A további adóterhektől való félelem előre jelzi az egyes 

kategóriák értelmezését. A felmérés alapkategóriái továbbra sem változtak: kereskedelem, 

ipar, és árendátori szektorban működők jövedelméről kellett vallani. Miként korábban 

ábrázoltuk minden egyes kategóriában (a kereskedelem esetében a három alkategória 

vonatkozásában) meghatározott jövedelmi csoportokba kellett bejelölni a hovatartozást. 

Ugyanakkor a jövedelem szerinti beosztás eleve kizárja a foglalkozási ágak feltüntetését, így 

nem tudhatjuk, hogy például egy 2000 fit feletti jövedelmű mercator mivel kereskedik, és 

lehet-e általánosítani, hogy e csoportba csak terménykereskedők tartoztak? A jövedelmi 

kategóriák a következők: 

Mercator: 1. osztályú 2000 fit éves jövedelem felett; 2. osztályú 1000-2000 fit jövedelemmel; 

3. osztályú: 1000 ft alatt. 

Quaestor: 1. osztályú 1000-2000 ft jövedelemmel; 2. osztályú: 1000 ft-ig; 3. osztályú: 500 ft-

ig-

Házaló: 1. osztályú 250 ft jövedelemmel; 2. osztályú: 150 ft-ig; 3. osztályú: 100 ft-ig. 

Iparos: 1. osztályú 500 ft jövedelemmel; 2. osztályú: 250 ft-ig; 3. osztályú: 150 ft-ig. 

Árendátor: 1. osztályú 1000 ft jövedelemmel; 2. osztályú: 500 ft-ig; 3. osztályú: 250 ft-ig. 

Illetve emellett a szegények számának a feltüntetésére is sor került. 

A jövedelmi kategóriák egyfelől önmagukban hagynak kétségeket a pontos 

behatárolhatóság iránt, hiszen az 1. osztályú mercatorok esetében a 2000 ft feletti jövedelem 

igen széles skálát kínál, és ez az életminőség tekintetében is eltéréseket feltételez. Másfelől 

azonban arra is rávilágít, hogy a mercator megjelölés nem egyértelműsíti, hogy valaki a 

kereskedők legjobban kereső csoportjába tartozott (ez óvatosságra int bennünket a korábbi 
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időszakok tekintetében is), hiszen egy harmadosztályú mercator és egy első osztályú quaestor 

közül éppen ez utóbbi jövedelme a magasabb. Miként korábban említettük a forrás alapján 

nem is tudunk éles választóvonalat húzni a két kategória között. Ezen túlmenően a kategóriák 

alapján a kereskedők közül egyértelműen a házalók bevétele a legalacsonyabb. Az iparos és 

árendátor csoportok jövedelmei alapján való összehasonlításuk a kereskedelmi csoportokhoz, 

kifejezik, hogy bevételeik alapján egy másodosztályú quaestor és egy első osztályú árendátor 

között nincs különbség, illetve egy harmadosztályú quaestor, 2. osztályú árendátor és első 

osztályú iparos jövedelme hasonló mértékű lehetett. 

Mindezek alapján az általunk ismert adatok szerint az 1818-as összeírás adatai arról adnak 

tanúbizonyságot, hogy a keresők 2%-a mercator (639 fő); mintegy 8%-a (2051 fő) quaestor; 

mintegy 19%-a (5028 fő) házaló; azaz 1768. évi összeíráshoz viszonyítva a kereskedők relatív 

aránya lecsökken a keresők körében 29%-ra (48%-ról), noha számuk növekszik a keresők 

körében (1696 főről 8044-re). Az mercator és quaestor alcsoportokon belül ugyanez a 

tendencia a figyelhető meg, hiszen mindkét csoport esetében ugyan növekszik a számuk, 

azonban relatív arányuk korántsem. Különösen figyelemreméltó ez a quaestorok esetében, 

ahol a korábbi időszakban említett fellendülés után szinte hasonló mértékű zuhanás vette 

kezdetét a keresőkön belül relatív arányukat tekintve (1768-ban 32%, 1818-ban mindössze 

8%). E jelenség összefügghet a már említett ténnyel, hogy a piachálózat ekkor kezd kiépülni 

és talán ez vezethet a házalók számának ugrásszerű emelkedéséhez 1768-ben mindössze 297 

házalót tüntettek fel), illetve relatív arányukban is jelentős növekedéshez vezet (8%-ról 19%-

ra). Mindez azonban felveti a kérdést, miért nem láthattunk hasonló jelenséget korábban 

1735-1768 között? A válasz egyfelől az összeírások kategóriáinak pontatlan 

megfogalmazásában is rejtőzhet, másfelől új folyamat kibontakozását is kifejezheti. 

A keresők mintegy 6%-a (1586 fő) iparos, számuk emelkedik a korábbi összeírás óta, 

azonban relatív arányuk látványosan visszaesik 17%-ról 6%-ra. Mindez kiváltképp annak 

fényében érdemel figyelmet, hogy a 19. század elején hozott ipart érintő törvények -

amelyeket később részletezünk - viszonylag szabadabb helyzetet teremtettek a zsidóság 

számára. Rámutat arra az irányvonalra, hogy a zsidóság körében az iparos mesterség továbbra 

sem válik olyan ágazattá, amely a legnépszerűbbé válna körükben. A 4.a. táblázat adatai 

szerint a keresők 23%-a árendátor (6314 fő) 1818-ban. Az árendátorok relatív aránya is 

csökkenést mutat a keresők körében a korábbi két fő kategóriai tendenciával párhuzamosan 

(1768-ban 34%-a keresőknek, 1818-ban 23%-a). Mindennek a megoldása egy új, igen széles 

csoport feltüntetésében kereshető: a szegények, akik úgymond a keresők 24%-át adják (6779 

fő). E kategóriáról elöljáróban csak annyit, hogy valószínűleg a fentebbi csoportok tagjainak 
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bizonyos hányada éppen e kategória falai mögé rejtőzött az adózás elkerülése végett. A 

megyék éppen az adóztatás miatt nem minden esetben hajtották végre az összeírást,408 míg 

ismételt felszólításra gyakran nem jelölték be a jövedelmet, avagy olyan összegű jövedelmet 

vallottak be, amely szintén erős kétséget ébreszt az igazmondást illetően: így Sopron megye 

1818-ban az összeírásban a zsidóság pontos helyét és jövedelmét nem tünteti fel, ugyanakkor 

a megismételt összeírás során (1821-22-ben), a jövedelem igen alacsony, így a legmagasabb 

jövedelmű mercatorok Kismartonban, Sámuel Spitzer és Sámuel Schlesinger 400 ft-ot adnak 

meg.409 Emellett az 1818. évi összeírás ugyan feltünteti a szolgákat azonban esetükben 

eltekint a jövedelem bevallástól. Az összeírás kategóriái nem teszik lehetővé, hogy korábbi 

időszak összeírásainak adataival összevetve következtetéseket vonjunk le. A főbb 

tevékenységi területeknek tartott kategóriák behatárolása jövedelem alapján történt, ami eltért 

a korábbiaktól. 

Az egyes jövedelmi kategóriák közötti megoszlás minden csoportban hasonlatosságot 

mutat: az első osztályúak a kategóriák legvékonyabb rétegét képzik, míg a harmadosztályúak 

a legkiterjedtebbek (noha néhány megyében azért látható kivétel). A kereskedők esetében a 

házalók számának jelentős mértékű emelkedése a szembetűnő - köszönhetően a kiépülő 

piachálózatnak és egyben a szórt letelepedésnek. A hierarchikus felépítést alátámasztja a 

gazdasági élet lehetősége és kerete, hiszen egy-egy nagyobb kereskedő mellett néhány közép 

illetve számos alacsonyabb jövedelmű működött egy-egy gazdasági egységben. Hozzá kell 

tennünk, hogy a legnagyobb kereskedők helyzete sohasem biztos, a családok egyik napról a 

másikra elszegényedhettek, illetve nem ritka a házalótól több generáción keresztüli 

nagykereskedő státusz elérése. A felmérés hátteréből adódóan az igazmondást már a 

korábbiakban is bíráltuk, és felvethetjük, hogy általában kevesebbet vallanak be, az adófizetés 

kivetésének módozata miatt. Felvetődhet a kérdés miért találunk mégis első és 

másodosztályúakat igen szép számmal? Mindez a zsidó közösségen belüli helyzettel 

indokolható: egyfelől a valóban magas jövedelműek gazdasági helyzete szembetűnő a 

környezetük számára (elég csak ha a Zala megyei viszályra gondolni, ahol a türelmi adót nem 

fizetni szándékozó gazdag kereskedő ellen igen hangos a felzúdulás, az adókivetők íiják: „... 

mivel a vádolók azt is panaszba vétették, hogy mi a gazdagokat megkéménlettük, a többieket 

pedig terheltük..."410), és gyakran ők maguk végzik az összeírást. Másfelől a vagyoni helyzet 

408 A választ nem adó, avagy hiányosan válaszoló megyéket fentebb a források fejezetnél részleteztük. 
409 MOL, C 55 fond 1 Sopron megyei összeírás (mikrofilm). 
410 Németh, 2002. 23. 
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gyakran a közösségen belül előjogokat biztosított, így nem feltétlenül kicsinyíteni próbálták a 

bevételt. 

Az 1818. évi összeírás alapján az országban a kereskedelmi ágazatban a keresők mintegy 

egyharmada működött. A kortársak szemében nem látunk változást a megítélésben, amely 

gyakran a magyarországi kereskedelmi életet leegyszerűsíti a zsidóság szerepkörére. Vladimir 

Bronyevszkij 1810-ben a következőképpen ír egy Pest megyei falu gazdasági életéről: „A 

zsidók borkereskedelemmel foglalkoznak".411 Jan Ackersdijk holland utazó 1823-ban a pesti 

kereskedelemről a következőket jegyezte fel: „A legtöbb kereskedő, aki ezeket az árukat a 

parasztoknak kínálta, zsidó volt, és érdekes volt látni és hallani, hogyan kereskedtek. 

Ahogyan e héberek szokásos élénksége a parasztok nyersességével párosult ...".412 Az 

oberlandi régióban a Vág folyó mentén „főként bor, dohány, gabona, hüvelyesek minden 

fajtájával" kereskedtek.413 Az általános felfogás ugyanakkor valamennyi terület főbb 

cikkeivel való kereskedelmet hozzájuk kapcsolta: így a dunántúli régióban a gubaccsal illetve 

a bőrrel való üzletelést.414 Az elítélő hangok közül legerősebben visszaköszön a zsidóság 

nyereségvágya: ,,A' ki nem esmeri őket, felét igéri meg hagyott árnak, 's örülvén a' szép 

vásárfián, mosolyog örömében, hogy rá nem szedte 'a zsidó, de a' zsidó még jobban 

mosolyog, mert ö még így is négy ötödrészben tsalta meg a' vevőt ...".415 A felerősödő 

negatív hangok nem új keletűek. Másfelől a piachálózat kiépülése, egyben a kereskedő réteg 

alsó ágának kiépülése és a szórt letelepedés következményeként a mindennapi életben való 

aktív jelenléte és az a tény, hogy csupán ők jelentettek felvásárló közeget tovább növelte az 

elégedetlenség hangjait. 

Az iparosok aránya alig éri el a 6%-ot a keresők körében. Az összeírás alapján az iparos 

réteg gyengesége továbbra is jellemző, annak ellenére, hogy ekkorra egyfelől kezdetét veszi a 

céhek elleni aktív fellépés, a gyáripar lassú kialakulása is megtörténik, miként azt a következő 

fejezetben látni fogjuk. Tovább erősödik 1768 után az az irányvonal, amikor is a céhek és a 

nem-zsidó mesterek a zsidó iparosokat már nem csupán ipari termékeket érintő kereskedelmi 

tevékenységük miatt támadják, hanem az iparűzésük miatt. így az oberlandi régióban Wiener 

Spitzel Götzel küzdelmei tovább folytatódnak a szabómesterek ellen,416 a soproni tímárcéh 

411 Vladimír Bronyevszkij, Utazás Magyarországon (1810) (Budapest, é.n.) 64. 
412 Jan Ackersdijk, Magyarországi úti naplója 1823-ból (Budapest, 1987) 18. 
413 Mednyánszky Alajos, Festői utazás a Vág folyón Magyarországon (1825) (Budapest, 1981) 13. 
414 Petánovics Katalin, A Festeticsek Balatonkeresztúri uradalmának kontraktusai (1772-1793) (Zalaegerszeg, 
1981)66-67. 
415 1811-ből. Bártfai levelek (Döbrentei Gáborhoz írta Erdélybe gróf Desöfi József) (Sárospatak, 1818) 129. 
416 MZsO XV. 373. 
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adót akar kivetni a zsidó bőrmű mesterekre.417 A 19. század elején az iparilag fejletlenebb 

területeken is megerősödnek a céhek tagjainak hangjai: így a máramarosi szabócéh 1815-ben 

emel panaszt a területén működő zsidó mesterek ellen.418 Figyelemreméltó, hogy a keleti 

régióban is a legnépszerűbb szakma köreiben erősödnek fel a panaszok, noha egyelőre főleg a 

kereskedelmi tevékenységük miatt. 

Az árendátorok a keresők egyötödét adták. Az árendabérletek virágzása a földesúri jogkörök 

fennmaradásával továbbra is tartós. Amíg a vizsgált korszak elején a bérleti rendszerben a 

zsidóság aktív szerepéről tudósíthatunk, a 19. század elején éppen az összeírás időpontjában 

új irányvonal is kezdetét vette. Eleinte a zsidó bérlők egymást váltva nyerték el a bérleti 

rendszereket: hamuzsírfőzés, kocsmatartás, gubacs begyűjtés, mészárszék, gabonaaratás 

esetében.419 Nem is hiányzott a negatív hangvétel tevékenységük megítélésében, miként az 

Csondor János írta: „... a zsidók, ahol nagy nyereséget sajdítanak" rögtön megszerzik a 

bérletet - így a gubacs esetében (1800-as évek eleje).420 Azonban a 19. század elején a fő 

kereskedelmi árunak tartott cikkek esetében egyes uradalmak maguknak tartják fenn a jogot. 

Számos esetben ez a nyereséges korszak végét jelenti - csak sejteni lehet, hogy a hirtelen 

váltás és nem megfelelő birtokirányítás eredményeként - így a hamuzsírfőzés esetében, (a 

nagyarányú fa- és erdőpusztítás ellenére gazdag maradt e természeti kincsben a dunántúli 

régió). Ez a változás a század közepén már Fényes Eleknek is feltűnt, aki nem említi a 

zsidóság gazdasági szerepét Zala megyében ezekben az ágazatokban.421 Más területeken 

azonban éppen a beköltözés hivatalos engedélyezésével egy időben maguk a települések 

hívnak árendabérlőket - valószínűleg a pontos fizetésben reménykedve, mint ahogyan ez 

Hajdúböszörményben történt 1816-ban a mészárszék esetében: „... a mészárszékeknek még 

nincs árendátora. Nevezetes Hadnagy úr nevében irattasson meg a nánási árendás Dávid 

zsidónak, hogy a mészárszék licitálásának az ideje....".422 (Az idézet arra is rámutat, hogy 

Hajdúnánáson már árendásként ismert Fried Dávid.) 

A szolgaként elhelyezkedők aránya még magasabb értéket mutat, mint a korábbi időszakban 

(egynegyede a keresőknek). Azonban jövedelmük meghatározására nem kerül sor. Mindez 

életmódjukhoz köthető, hiszen a családdal éltek. A korábbi időszakokhoz hasonlóan a szolgák 

magas száma jellemzi a társadalomban a mobilitást. 

417 MZsO XVIII. 778. 
4 , 8 MOL, C 49 Dep. Civ. 1815-6-208. 
419 Petánovics Katalin, A Festeticsek balatonkeresztúri uradalmának kontraktusai (1772-1793) (Zalaegerszeg, 
1981) l . ;2 . ;3 . ; 164.; 186.; 300.; 303. 
420 Petánovics, 1981.64. 
421 Fényes, 1 8 3 5 . 1 . 4 8 0 - 4 8 1 . 
422 A Hajdú-Bihar megyei zsidóság történetének levéltári forrásai (Debrecen, 1997) Hajdúkerület 1. 
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Az elméletileg szociológiai kategóriának tekinthető „szegény" csoport aránya igen magas, a 

kereső társadalom mintegy egynegyedére rúg. A szegények számának ilyen magas értéke 

ismét felveti az összeírást végzők pontossága felőli kétkedés érzetét, illetve a bevallók 

őszinteségének hitelességét. Hiszen a türelmi adóelv alapja, hogy a szegényeknek nem kell 

fizetniük. A szegény kategória másfelől elrejti a keresők egynegyedének a foglalkozási 

szerkezetét. R. Mahler felvetette annak a lehetőségét az 1807/08-as összeírás kapcsán, hogy a 

hitközségi alkalmazottakat illetve a szegényeket fedi e csoport, ami talán valószínűsíthető az 

akkori arányuk alapján, azonban semmiképpen nem lehet helytálló a jelenlegi felmérés 

tekintetében. (Az 183l-es összeírás sem nyújt segítséget ennek megítélésében, mivel hasonló 

céllal készült az összeírás, sőt a szegények száma is közel azonos súlyú a keresők között.) 

Az egyes megyék vizsgálata során a kereskedelmi ágazatból élők aránya hangsúlyozódik. 

Kis változást láthatunk, hiszen Máramaros mellett Trencsén megyében is eltérő kép 

körvonalazódik. A kereskedő kategórián belül a táblázat adatai továbbra is a fent említett 

hármas tagozódás képét sugallják: mercator, quaestor és házaló. A jövedelem szerinti 

felosztás ellenére továbbra sincs pontos meghatározása a mercator és quaestor kategóriáknak. 

Valamennyi megyében (Trencsén és Máramaros kivételével) a házalók tekintélyes súlya a 

döntő, illetve ezt követi a quaestorok kategóriája, végül pedig legnagyobb jövedelmű 

mercatorok csoportja a legvékonyabb. Mindez elméletileg egy a hármas tagozódású, a piaci 

fogyasztókig lenyúló hierarchikus kereskedői társadalom képét tárja elénk. Az, hogy a 

valóságban sokkal árnyaltabb kép rajzolódott ki, későbbi időszakból fennmaradt 

visszaemlékezés illetve az 1848. évi összeírás kategóriái nyomatékosítják (és valószínűleg 

hosszabb fejlődés eredménye). így utalhatunk arra, hogy egy házaló gyakran bolttal 

rendelkezett, társai is lehettek, sőt beosztottjai. Sőt ha az általunk kiválasztott megyékben élő 

kereskedők megoszlását vizsgáljuk igen érdekes képet láthatunk: így a mercatorok esetében: 

Trencsénben nincs mercator, Mosonban 5, Máramarosban 7, míg Bács-Bodrogban 107 

Baranyában 15. Azaz nem általánosíthatunk, hogy a nyugatabbi területeken magasabb lenne a 

nagykereskedők száma - a nagyobb helyben maradás, a generációkon keresztüli fejlődés 

eredményeként. Mindez a quaestorok esetében is helytálló. A keleti régióban sem csak 

házalók lepték el a területeket, hanem itt is kialakul egy vékony nagykereskedő réteg. Az 

igazi kivételt e kategórián belül déli régió jelenti, ahol a nagykereskedők magas száma (és 

relatív aránya) a jellemző, de emellett a középkereskedők (190) és házalók száma sem 

elhanyagolható (255 fő). A délebbi területekre viszonylag későn, a 18. század utolsó 

harmadában veszi kezdetét a tömegesebb betelepedés, mindez új gazdasági viszonyokat 

jelent. Másfelől kezdetben nagyobb közösségekben kiemelt gazdasági helyeken való 
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letelepedést szorgalmazta az uralkodónő és a kamara (később az itt élő földesurak, noha ez a 

korszak folyamán már nem meghatározó). Mindamellett a déli területek termékeik mellett a 

Balkán és a keleti területek felé tartó tranzitkereskedelem területévé váltak, ami elősegítette a 

kereskedőréteg helyzetének erősödését (másfelől ezeken a területeken az árendások vékony 

rétege is figyelemre méltó). 

Az iparban működők esetében továbbra sem látunk előretörést, azaz a keleti és déli régió 

megyéiben vékonyabb rétegről beszélhetünk, szemben a nyugatabbi és a középső régiókon 

élőkkel. Ismét a délebbi régió Bács megyéjét emelhetjük ki, mint változásokat sejtető megyét, 

hiszen a területen élő iparosok relatív aránya 0%-ról 7%-ra nőtt a két összeírás alapján. 

Alapjában véve a megye területén élő iparosok száma is emelkedett, hiszen 1768-ban nincs 

iparos a megyében, 1818-ban 82. Mindezt ebben az esetben visszavezethetjük arra a tényre, 

hogy kezdetben szinte csak a kereskedő családok telepedhettek le nem csupán e megyében, 

hanem a régióban, és éppen a két felmérés közötti időszakban kezdődött meg a tömegesebb 

megtelepedés. 

Az árendátori kategória továbbélése a keleti régióban továbbra is meghatározó, hiszen a 

máramarosi adatok szerint a keresők fele továbbra is ezen a területen működött. Az árenda 

bérlői tevékenység ereje egyben megvilágítja a földesúri jogkörök továbbélését, a kezdődő 

változások mellett. A keleti területen a bérleti tevékenység egyik fő indokaként a szórtabb 

megtelepedési jellemzőt említettük. Mégis látható némi változás, hiszen Máramarosban, ahol 

1768-ban a keresők 95%-a vallotta magát (avagy az összeírok tekintették őket annak) 

árendátornak, most a keresőkön belüli relatív arányuk 49%-ra esik vissza. Erősen gyanítható, 

hogy az 1768-as felmérés adatai túlzónak minősíthetőek, és az 1818-as összeírás még a 

sematikus táblázati keretek között is valamivel árnyaltabb képről ad számot a keleti régióban 

is. Ugyanakkor e szemlélet tükrében nem lehet meglepő a Trencsén megyében végbemenő új 

jelenség eredménye, amely az árendátorok magas számát és arányát mutatja, hiszen a szórt 

megtelepedés Trencsént is jellemzi. Az oberlandi régió további megyéit vizsgálva nem 

tekinthető általános jelenségnek a Trencsén megyében lezajló folyamat. 

A szegény kategória magas aránya (24%-a keresőknek) országos szinten is kétségeket 

ébresztett, hiszen valószínűleg az adózás elleni tiltakozás egyik kifejezése. Az egyes megyék 

esetében a szegények aránya látszólag azt a sztereotip kortárs közfelfogást támasztja alá, 

amely szerint a keleti megyékbe bevándorló „szegény galiciánerek" felduzzasztják e kategória 

arányát, hiszen éppen Máramaros megyében mintegy 36% az arányuk, szemben a vizsgált 

megyéink mintegy 20%-os arányaival. Ugyanakkor rögtön módosítanunk kell ezt a képet: az 

egyes régióbeli adatok megadásával: oberlandi régióban a lakosok mintegy 34%-a, kis-
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burgenlandi régióban egyötöde, dunántúliban közel egyötöde, középsőben hasonlóan, 

keletiben megközelítően egynegyede, déliben valamivel kevesebb, mint egyötöde vallotta 

magát szegénynek. Ennek fényében jól látható, hogy a keleti régióban élő szegények száma 

nem kiemelkedően magas, sőt az oberlandi területen élőké messze túlszárnyalja azt. Másfelől 

az összeírás indoka nyomán fel kell vetnünk, talán nem csak a szegények alkotják igazán ezt a 

kategóriát, hanem különböző foglalkozási ágazatok képviselői, akik nem akarnak adózni. 

IIl.A.4.d. A foglalkozási szerkezet alakulása az 1831. évi összeírás alapján 

Az 1818-1831-ig terjedő időszak háttere 

Az 1818. évi összeírás kategóriái szolgáltatták az alapot az 1831. évi összeírás táblázatához. 

Mindez már jelzi, hogy a korszakban továbbgyűrűző gazdasági változások teljes figyelmen 

kívül hagyása érvényesült az összeírást elrendelő kormányzat részéről. A felmérés nyílt célja 

az 1828. évi türelmi adó újbóli országos felosztására irányuló új módszer kudarcának az 

okának a megállapítása, és egyben egy újabb rendszer kidolgozásának az alapjának a 

kidolgozása. A felosztás kategóriái nem különböznek az 1818. évi összeírásétól. Azonban 

területi kiterjedtsége jóval hiányosabb, hiszen bizonyos megyék nem készítették el (főként a 

keleti régióban423) a felmérést, mások egészen másra helyezték a hangsúlyt: így Szatmár 

megye a nem- fizetés okára koncenrál. A keresők száma szinte megegyezik az 1818. évi 

adatokkal, ami a növekvő népességszám ismeretében nem lehet pontos. Az összeírás 

ugyanakkor egyben egyszerűsített formája az 1818. évinek, hiszen a jövedelmi kategóriákat 

figyelmen kívül hagyja. Mindez azt jelenti, hogy nem tudjuk például egy iparágban működők 

foglalkozási palettáját, csupán számszerű adatait. 

A foglalkozási szerkezet alakulása az 1831. évi összeírás alapján 

Az 1831. évi összeírások adatai alapján tükrözött foglalkozásbeli megoszlás a következő: 

5.a. táblázat: Országos foglalkozásszerkezet az 1831. évi összeírás alapján 

foglalkozás fő % 
mercator 903 3% 
quaestor 2154 8% 
házaló 4342 16% 
iparos 1939 7% 
árendátor 8215 30% 
szegény 4700 17% 
szolga 5591 20% 
összes 27844 100% 

423Keleti régióban: Szatmár (később készít felmérést a nem fizetés okáról), Szabolcs, Bereg, Bihar. Középső 
régióban: Nógrád. 
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5.b. táblázat: Régiónkénti foglalkozásszerkezet az 1831. évi összeírás alapján 

Megye Körzet mercator quaestor házaló iparos árenda szegény szolga összes 

Trencsén Oberland 68 343 603 467 968 814 769 4032 

Moson Kis-Burgenland 23 30 107 18 33 96 37 344 

Tolna Dunántúli 53 70 129 72 96 92 106 618 

Fejér Középső 36 54 192 67 117 193 175 834 

Máramaros Keleti 2 1 32 43 1409 244 187 1918 

Bács-Bodrog Déli 185 160 173 51 65 219 853 

Országos 903 2154 4342 1939 8215 4700 5591 27844 

Megye Körzet mercator quaestor házaló iparos árenda szegény szolga összes 

Trencsén Oberland 2% 9% 15% 12% 24% 20% 19% 100% 

Moson Kis-Burgenland 7% 9% 31% 5% 10% 28% 11% 100% 

Tolna Dunántúli 9% 11% 21% 12% 16% 15% 17% 100% 

Fejér Középső 4% 6% 23% 8% 14% 23% 21% 100% 

Máramaros Keleti 0% 0% 2% 2% 73% 13% 10% 100% 

Bács-Bodrog Déli 22% 19% 20% 6% 8% 0% 26% 100% 

Országos 3% 8% 16% 7% 30% 17% 20% 100% 

Az 1831. évi összeírás országos szinten bemutatja, hogy a kereskedelemből él továbbra is 

lakosság egynegyede, árendátorként egyharmada, míg az iparos réteg továbbra is csekély (alig 

7%), míg a szolga és szegény kategóriák egyaránt a kereső népesség egyötödét alkotják. (Mint 

azt előrebocsátottuk a keresők száma azért mutat visszaesés a korábbi összeírás időszakához 

viszonyítva, mivel több megye egyszerűen eltekintett a végrehajtástól.) A kereskedő 

kategórián belül 1818-hoz viszonyítva látszólag csökken a számuk (ennek egyik oka a 

hiányos felmérés), relatív aránya azonban közel azonos marad (1818-ban 29%, 1831-ben 

27%). A mercatorok és quaestorok esetében számuk valamivel nő, arányuk is közel azonos 

marad a két vizsgálati időpontban, míg a házalók száma ugyan nő, azonban arányuk kissé 

visszaesik. Nem beszélhetünk semmilyen nagyobb változásról, az elmozdulások az adatok 

pontatlanságnak is lehetnek az eredményei. Alapjában véve ugyanezt mondhatjuk el az iparos 

és árendátori kategóriák, a szolgák csoportjának esetében. Sőt a szegények kategóriája 

esetében sem feltételezhetünk fordulatot, noha mind számuk, mind relatív arányuk csökken 

(24%-ról 17%-ra), azonban a hiányzó adatok módosíthatnák ezt a képet. Mindez azért is 

figyelmet érdemel, mert 1818 után a gazdasági életben kibontakozó változások eredményeit 

tükrözhetné az 1831. évi összeírás. Azonban az alapkategóriák nem változtak - legalábbis a 

felmérést elrendelő uralkodó és az azt végzők szemében. Az indokok az adóztatásra 

vezethetők vissza. Változások irányvonalai a táblázat alapján nem tüntethetők fel. Miről 
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árulkodnak a külső források? A kereskedelmi tevékenység virágzásáról színes képet 

kaphatunk valamennyi régióbeli megye esetében Fényes Elek leírása kapcsán: az oberlandi 

régióban „Mivel nincs elegendő termék és gyolcs, ezeket a házaló zsidóktól szokták a lakosok 

felvásárolni."424 Másrészt ők azok, akik a „nyers termesztményeket a birtokosoktól helyben 

felvásárolják."425 A kis-burgenlandi régióban: Moson megyében a nagykereskedők zöme a 

zsidók közül kerül ki."426 A dunántúli régióban: Baranyában „a gyapjú, nyersbőr, gubacs, 

dohány kereskedés -végre egészen a zsidók kezében van."427 Somogyban a „gyapjút a sidók 

... vásárolják fel".428 A középső régióban: Fejér megyében „a gyapjú, a nyersbőr 

kereskedelem teljesen a zsidóság kezében van",429 Veszprémben „a gyapjú , a gubics, és a 

burgonya szisztematikusan a zsidók kezén megy át",430 míg Borsod megyében pedig: 

„Egyébiránt ezen egész kereskedés zsidók és görögök kezeiben van, ...".431 A keleti régióban: 

Máramarosszigeten: „az utóbbi helyre lovat is sokat hoznak az örmények és a zsidók, kiknek 

a kezében van csaknem kirekesztőleg az általános kereskedés",432 Szabolcs: „A dohányt a 

zsidók szokták jó olcsón a szegény néptől kicsikami, kik többnyire a pesti nagy kereskedők 

megbízottjai, ámbár a királyi kincstár részére is tetemes mennyiség váltatik be évenkint 

Debrecenben."433 Bihar: „Az érmelléki bort főképpen a galíciai, bereghi, unghi, máramarosi 

zsidók vásárolják fel, de ebből a Mezőségre, Nagykunságra, Hajdú városokra, Pestre sőt 

Bécsbe is".434 Déli régióban: „A gyapjút helyben a zsidók veszik meg, s hogy a köznép meg 

ne csalatassék, több helyen elöljárók alkudják el."435 Fényes értékelése a gazdasági életben 

több pontra világít rá: Egyfelől bemutatja, hogy a zsidóságra milyen feladat hárul a 

kereskedelmi élet területén: felvásárlói szerepkör, elosztó, helyi és távolsági kereskedelem 

kézben tartása. Mindez akkor lehetséges, ha azokkal a termékekkel kereskedik, amely az adott 

vidék elsőrendű gazdasági értéke: általánosságban: bor, gabona, állatok, méz, viasz, gubacs, 

gyapjú, bőr, dohány. Ugyanakkor azok a kijelentései, hogy a kereskedelem „kizárólagosan", 

„csaknem egészében", „teljesen a kezükben van" tükrözik a közfelfogást. Ha azonban 

összevetjük a kereskedők számát az 1828-as általános népesség körében végzett adatokkal, 

424 Fényes, II. 266. 
425 Fényes, II. 470. 
426 Fényes I. 174. 
427 Fényes, I. 16. 
428 Fényes, I. 208. Hasonló kijelentés olvasható Tolna esetében is. 
429 Fényes, I. 73. 
430 Fényes, I. 142. 
431 Fényes, III. 94. 
432 Fényes, IV. 185. 
433 Fényes IV. 215. 
434 Fényes IV. 54. 
435 Fényes IV. 10-11. 
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meglepő eredményre juthatunk.436 így például a kis-burgenlandi régió Moson megyéjében 

nem tekinthetjük túlzásnak Fényes kijelentéseit a kereskedők magas számát illetően, hiszen 

1828-as összeírás szerint 208 kereskedő működött a megye területén, 1831-ben az adatok 

szerint 160 zsidó kereskedő számolható össze (nem szabad megfeledkeznünk a szegények 

kategória által takart keresőkről sem!). Bár az azért kérdés valóban nagykereskedők-e, hiszen 

1818-ban az összeírás nem ezt támasztotta alá. A dunántúli régió Baranya megyéjében az 

adatok alapján hasonlóképpen nem tekinthető túlzottnak a szerző kijelentése, mivel a 

megyében az 1828-as összeírás szerint mintegy 170 kereskedő működött, és 1831-ben a zsidó 

kereskedők száma ugyanennyi. Ez kiváltképpen érdekes egy olyan megye esetében, amely 

1770-es évekig az erős földesúri hatalom (egyben egyházi főméltóság, a pécsi püspök) hatása 

miatt nem engedte a kereskedők megtelepedését a területén - hivatkozva a görög kereskedők 

érdekeire. A görög kereskedők számának csökkenése után a pozícióikat a zsidóság vette át és 

az adatok alapján sikeresen. Itt kell azonban megjegyeznünk, hogy a Fényes-féle számadatok 

gyakran becsült értékek, ezért óvatosan kell közelítenünk a megítélésükhöz. Emellett a 

folyamatos belső vándorlás erősen módosítja évről-évre az adatokat. A keleti régió rácáfol 

Fényes állításaira: Ő tényként veszi át a korszak népszerű írói és politikusai által hangoztatott 

nézeteket, amikor a területen a zsidóság kirekesztőleges kereskedelméről beszél: így 

Berzsenyi 1833-ban a következőket írja: „A falusi zsidók többnyire oly egészen demoralizált 

népcsalók és orgazdák, hogy azokat a nép között megszenvedni, vagy még azokkal bort és 

húst áruitatni csupa veszedelem"437 (-jóllehet a szerző megfeledkezik arról, hogy a zsidóság 

szinte nem költözhetett a városokba), avagy Kölcsey Ferenc megjegyzése: „A 

marhakereskedés az ő jövedelmük. Övék a kocsma, ők mérik a bort, ők kaparintják a kezükbe 

a pálinkamérést, s búfelejtőnek adnak a szegény népnek mérget olcsó pénzért".438 

Ugyanakkor a kereskedők száma az 1828-as összeírás szerint Máramaros területén 152 fő, 

míg zsidó kereskedőké 35 (1831-ben). így Fényes megjegyzése túlzásnak tűnik, azonban 

valószínűleg az árendátori szektornak a kereskedelmivel való egybemosása indítja erre a 

vélekedésre. Fényes kijelentései tehát nem mindenkoron mutat egyezést a statisztikai 

adatokkal. Ráadásul ő maga sem tisztázza a kereskedők csoportjai közötti határvonalakat, 

miként a kereskedők és az árendátok közötti különbséget sem. 

Az összeírás alapján a kereskedelmi kategórián belül a házalók döntő súlya a meghatározó 

valamennyi megyében. A házalók száma megyei szinten Trencsénben ugrásszerűen 

436 Az 1828-as összeírás eredményeinek összegzése: Tagányi Károly, 'Az 1828-iki összeírás végleges 
eredményei' Magyar Gazdaságtörténeti Szemle 1896. 110-117.; 206-213. 
437 Berzsenyi Dániel, A magyarországi mezei szorgalom némely akadályiról (Kaposvár, 1991) 23. 
438 Kölcsey Ferenc, Vármegyei közgyűlési jegyzőkönyv 1830/31. 
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megemelkedik: 1818-ban 25 fő, 1831-ben 343-fő, azonban relatív arányuk csupán kisebb 

mértékben nő (5%-ról 9%-ra) mindez jellemzi Trencsénben az átalakulási folyamatokat. Az 

ekkori házalók alakját festi le visszaemlékezéseiben Munk Adolf apjára emlékezve (1830-

1840-es években ábrázolva): „Vállukra vették a portékájukat, és községről községre jártak 

vele, és 10 forintot kaptak a bevett összeg után. Hétfőn indultak útnak, és pénteken tértek haza 

- szombatra - feleségükhöz és gyermekeikhez", de ugyanakkor ő az, aki már arról is szót ejt, 

hogy nem csupán a magányosan vándorló bátyus típus létezett: „Majdnem 25 évig kereskedett 

[az apa] más pénzével és adott a haszonból a gazdának, akivel együtt ezreseket keresett. 

Sosem volt pör vagy akár összeszólalkozás közöttük. Ha a társa más városba költözött, vagy 

ha elhalt, nem tartotta meg egy fillérjét sem".439 A házalók további kategóriájába tartoztak a 

kirendeltek, mások megbízásából tevékenykedők - amelynek léte nem derül ki az összeírás 

alapján. A második fontos szempont, hogy az összeírás megyéiben megerősödik a 

nagykereskedők csoportja - hiszen számuk emelkedik. Kiváltképpen igaz ez a déli régióban, 

ahol a számuk és relatív arányuk számottevően emelkedik (1818-ban a mercatotok aránya 

10%- a keresőknek, 1831-ben 22%-a). Mindez utalhat egy olyan folyamatra, amelynek során 

generációról generációra emelkedés következik be, így egy egyszerű kiskereskedő család 

tagjai végül nagykereskedői státuszba emelkednek, és akik előtt további gazdasági területeken 

való érvényesülés nyílhat meg, miként az történt az Ullmann illetve Wodianer család 

esetében.440 (Figyelmet érdemel Fényes megjegyzése, hogy Wodianer „az egész várost 

(Gyoma) árendába bírja."441) 

A megyék közül 1818-hoz hasonlóan Trencsén és Máramaros esetében az árendátori 

tevékenység továbbélésének a folyamatát láthatjuk, sőt az összeírás szerint arányuk még 

emelkedik is. Máramaros esetében 1818-ban említettük, hogy arányuk 49%-ra esik vissza, 

azonban 183l-es összeírás ismét 73%-át a keresőknek e kategóriába sorolja. Erősen 

gyanítható, hogy a szegények számának hirtelen csökkenése (1818: 444 fő - 1831: 244 fő) és 

az árendátori kategóriához tartozók számának gyors növekedése közötti kapcsolat összefügg. 

Mindez továbbra is kapcsolódik a földesúri jogkörök továbbéléséhez, illetve a letelepülésben 

rejlő sajátosságokhoz. Fényes Elek hasonlóképpen a kereskedelmi tevékenységhez az 

árendátori működésről is képet fest, noha korántsem olyan részletesen: így az oberlandi 

régióban: „...pálinkaházat majd minden faluban találhatni, még pedig a sidók kezén, kik a 

főzést a régi Schlendrin szerint űzik, s benne azon kívül, hogy már a kolompért kezdik 

439 Meir Avraham Munk, Életem történetei (Budapest-Jeruzsálem) 17. 
440 Bácskai, 1989. 140-179. 
441 Fényes, IV. 32. 
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halászni, semmi javítást nem tesznek."442 Az 1828-as összeírás eltekint az árendátori 

kategóriák feltüntetésétől ezért összehasonlításra nincs lehetőségünk. (Árendát nem-zsidók is 

bérelhettek - így árokmetszés, gabona betakarítás területén igen magas a számuk.) 

Noha ebben az időszakban a céhes keretek elleni harc tovább folytatódik, egyelőre az iparos 

foglalkozás kereteinek alakulásáról a társadalomban is ingadozás tapasztalható. így a zsidóság 

esetében iparos tevékenységük támogatása mellett felmerül a kérdés, hogy a céhekbe kelljen-e 

belépniük, önálló céhet alapítsanak, avagy azon kívül tevékenykedhessenek. A zsidóság 

körében továbbra sem válik a fő foglalkozási ágazattá. Sőt az összeírás egysíkú táblázata arra 

sem világít rá, milyen szakágakban működtek. Ennek megítélésében azonban némi segítséget 

nyújt a céhek panaszáradata. A céhek a látva, hogy törvényileg is lehetősége nyílik a 

zsidóságnak a céhekbe való belépésre, még inkább igyekeztek elzárni előlük.443 A zsidóságon 

belül, ha nem is létezett erős iparos réteg, szakosodás megfigyelhető: így az óbudai szabócéh 

1829-ben a céhbe való bejutást próbálja gátolni, a dunántúli régióban egyfelől a mészáros 

céhek panasza a sikeres zsidó mészáros ellen szó (aki megszerzi a szerződést előttük), 

másfelől az építőipari céh magának akarja a zsidó közösség épületeinek felhúzásának 

engedélyét szemben a közösségbeli építő iparosokkal, a keleti régióban a nagykárolyi szabó 

Szatmár megye szerint azért kapja meg a munkát, mert „szebb és olcsóbb ruhát varr, mint a 

céhtagok", a déli régióban a Torontál megyei sarukészítő ellen lépnek fel a céhtagok.444 

Illetve Fényes Pesten 1835 körül 400 iparost említ: asszonyszabó, óratokmíves, pecsét - és 

kőmetsző, arany-és ezüstműves, pipakupakmíves, pipacsináló, passzomántverő, asztalos, 

órás.445 Mindez rávilágít arra, hogy az iparos mesterségen belül számos ágazat válik 

mindennapi foglalkozássá a zsidóság körében. 183 l-re nem változott alapvetően a megyékben 

általánosan az iparos réteg erőssége, azaz a nyugatabbi és középső régiókban magasabb az 

iparűzők aránya, míg a keletebbi régiókban vékonyabb rétege a keresőknek iparos. A magyar 

hatóságok részéről annyiban láthatunk változást, hogy nem egyértelműen a céheknek adnak 

kedvező választ, mindez a harmincas évek végén negyvenes évek elején bekövetkező váltás 

előjele. 

1818-hoz hasonlóan kiemelkedően magas a szegény kategóriába soroltak aránya. Mégis 

némi változás tapasztalható, hiszen a szegények száma csökken, és relatív aránya is. Mindez 

kapcsolódik a hiányzó megyék adataihoz, illetve a régiókon belül egyes megyékben egyes 

442 Fényes, II. 266. 
443 Céhtörvényekről: Kassics Ignácz, A Magyar Országi Mester-Embereket, ezeknek Legényeit, és Tanítványait, 
nem különben a Mester-Czéheket illető Kegyelmes Királyi Rendeléseknek Kivonatai. (Bécs, 1835) 37. 
444 MOL, C 49 Dep. Civ. 1829-2-133.; 1825-2-23.; 1826-2-46.; 1830-2-68.; Németh, 2002. 43. 
445 Fényes, II. 399. 
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ágazatokban keresők számának „hirtelen" emelkedésével. A szegény kategória fontossága 

több szinten - politikai és gazdasági - is kiemelhető: 183l-re a reformkor kezdetével és a 

zsidóság jogállásának a kérdésének a felvetésével az egyenlő jogok biztosítását ellenzők 

körében ismételten az az érvelés kap hangsúlyozást, hogy az ország keleti régióiba a szegény 

zsidóság Galíciából beáramlik és később az ország belsőbb területei felé is húzódik, és nem 

hajlandóak a társadalom további tagjai felé nyitni. Azonban ezt az érvelést két fő ponton is 

lehet cáfolni, egyfelől 1820 után a bevándorlás mértéke igen alacsony. Másfelől a korábbi 

időszakban a bevándorlás fő területeinek számító déli régióban senki sem vallotta magát 

szegénynek, a keleti régióban Máramaros megyében alig egytizede az összeírtaknak (a régió 

átlaga kicsit magasabb, mintegy 16%-a). Ugyanakkor a dunántúli és a kis-burgenlandi 

régiókban a 20%-ot meghaladó értékekkel találkozunk, azaz a lakosság egynegyede, egyötöde 

szegénynek vallja magát. Adódik a kérdés, hogy az adóztatástól való félelem miért nem 

gátolja meg a kelet és déli régió megyéiben, hogy bevallják a foglalkozásukat? Illetve mit 

takar a szegény kategória nyugaton? 

A táblázat ugyancsak nem tér ki a mezőgazdaságban dolgozók kategóriájára, holott éppen a 

Fényes-féle összeírás már szót ejt az agrár területen kenyérkeresők létezéséről: Baranya 

„zsidó lakosai közép termékenységű földjeiket szorgalmatosan művelik, bort 

termesztenek."446 A mezőgazdasági szféra az 1840. évi tc. földbérlési engedélye után sem 

válik a keresők célpontjává. 

A gazdasági életben részt vállalók helyben maradásának kérdését is újra felvethetjük. 

Mennyiben marad állandó egy-egy család egy-egy adott településtípus gazdasági életében? A 

falvakban és a mezővárosokban letelepedő zsidóság helyben maradásának vizsgálata továbbra 

sem mutatja az állandóság képét: így Máramaros megyében Borsa faluban az 1818-ban 

összeírt 56 család közül mindössze 19 marad helyben, a továbbiak vagy elköltöznek (esetleg a 

családfő meghal, azonban az özvegye nincs feltüntetve az 183l-es összeírásban). A 

foglalkozási megoszlás igen érdekes képet mutat, hiszen, amíg 1818-ban a családok közül 

mintegy 33 szegénynek vallotta magát, míg a továbbiak árendátornak. 183l-re ez a kép 

annyiban módosul, hogy a szegény kategória szinte teljesen megszűnik, és ehelyett az 

árendátorok magas száma a szembetűnő (47 családfő) illetve mellettük iparosok és quaestorok 

jelenlétére is fény derül (2-2 családfő). Érdekes lehet, hogy a régebben is a faluban élők 

közül, aki 1818-ban szegénynek vallotta magát, milyen kategóriába tartozik 1831-ben? 

Csupán 2 család vallja magát továbbra is szegénynek, ezzel szemben 12 családfő árendátor, 

446 Fényes, 1.24. 

204 



míg egy iparos. Mindez éppen a fentebbiek tekintetében óvatosságra int bennünket: így vagy 

valóban a korszakban elfogadott gazdasági helyzet következtében a vagyoni helyzet és a 

foglalkozás változhat, avagy az 1818-ban magukat szegénynek vallók valójában csak az 

adózást kívánták elkerülni. Másik példánk Sziget oppidumát veti hasonló vizsgálat alá. A 

mezővárosi népesség helyben maradásának magasabb aránya (61 családból 39 marad 

helyben) alátámasztja, hogy csakúgy, mint a nyugati régiókban egy nagyobb közösség 

esetében (és a mezőváros gazdasági adottságai miatt) a helyben maradás is jellemzőbb. Az 

1818-as és 183l-es összeírások foglalkozásszerkezetet bemutató egybevetése azonban itt is 

rávilágít arra, hogy amíg 1818-ban a családfők többsége szegénynek vallotta magát (38 

családfő), és emellett a további foglalkozási ágakban viszonylagos egyenletes megoszlás 

látható (mercator 4, házaló 9, iparos 8, árenda 2 (!)), addig 183l-re a szegény kategória szinte 

teljesen eltűnik. A falusi bevallókhoz hasonlóan a helyben maradó szegények esetében 

foglalkozás kerül feltüntetésre (így házaló 10 esetben, quaestor 2, iparos 6, árenda 2) és 

csupán 3 család marad továbbra is szegény státuszban. A közösségben a foglalkozási 

megoszlás jóval specifikusabb képet mutat, mint egy faluban: mercator 2, quaestor 4, házaló 

23, iparos 20, árendátor 5, szegény 4. Emellett képet kaphatunk arról a folyamatról is, hogyan 

lehet rövidtávon felemelkedni, avagy elveszteni egykori vagyonát: így találunk példát 

házalóból quaestorrá előlépőre, de ugyanígy mercatorból házaló kategóriába átlépőről is (ami 

vagyona elvesztését jelenthette). Az adatok rámutatnak, hogy egyelőre továbbra is igen nagy a 

mobilitás a falusi társadalmon belül, noha a családok nyomon követése az állandó nevek 

bevezetése óta (1787) egyszerűbbé teszi ezt. 

Az 1831. évi összeírás nem mutat számottevő eltérést az 1818. évihez viszonyítva. Maguk a 

kategóriák csupán szigorú statisztikai megközelítést engednek. Ugyanakkor külső források 

bevonása rávilágít egyfelől a továbbélő sztereotip képre: kereskedelem területe illetve annak 

megítélése, másfelől változásokra: így iparosok felé új hangvétel a hatóságok részéről, nagyon 

vékony mezőgazdasági réteg formálódása, amely magában az összeírásban nem jelenik meg. 

III. A. 4. e. A foglalkozási szerkezet alakulása az 1848. évi összeírás alapján 

Az 183l-l848-ig terjedő időszak háttere 

1831 után Magyarországon ideológiai, kulturális és gazdasági változások veszik kezdetüket. 

A reformországgyűlések témái olyan kérdéseket vetettek fel, amelyek alapjaiban kívánták 

megváltoztatni az addig feudális berendezkedésű Magyarországot. A zsidóságot 

nagymértékben érintette ez a változás, hiszen polgárosodás kérdése magát a zsidóságot a 

figyelem középpontjába emelte. Helyzetükben változtatást követelt a jogi állapotuk, amelynek 
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vonzatai gazdasági téren is új helyzetet teremthettek volna: így a kizárólagosan a zsidóság 

által fizetett türelmi adó eltörlése, városi lakhatásuk biztosítása, a középkor óta fennálló őket 

gátló törvények megszüntetése (például földek bérlése avagy vétele, keresztény szolgák 

tartása). Az emancipáció kérdésköre azonban megosztotta az országgyűlés résztvevőit, noha a 

zsidóság éppen ez idő tájt már maga is nyíltan felszólal érdekei mellett. Az 1840-es 

országgyűlés reformjaival meglepő fordulatot hozott az addig egy helyben toporgó törekvések 

előremozdítására: így a földbérlet és városi lakhatás gyakorlati lehetősége, valamint a türelmi 

adó eltörlése pedig „csupán" uralkodói szentesítésre várt. Az elkövetkező évek azonban nem 

váltották be a reformok folytatásának reményét, egyedüli sikerként az könyvelhető el, hogy 

1846-ban az uralkodó engedve a politikai befolyásnak, megszüntette a türelmi adót és a 

kifejezetten a zsidóságra vonatkozó összeírások elrendelését - alapjában véve ezt az 

emancipációs törekvések egyik alapkövének lehet tekinteni. Nem véletlen tehát miért keltett 

igazi csalódást 1848-ban a forradalom kezdeti szakaszában a magyar kormány zsidóságot 

összeíró rendeletének a kihirdetése, és nem lehet meglepődni, hogy igen kényszeredetten, 

következetlenül és hiányosan került végrehajtásra. 

A gazdasági élet kereteiben ebben az időszakban a változások kezdeteit említhetjük meg, a 

feudális gátak eltörlése, a nagybirtokrendszer modernizációja válik meghatározóvá. Emellett 

nagymértékű figyelem fordul az ipar fejlesztésének kérdésére. Azonban az igazi változások 

csak a vizsgált korszakunkon túlnyúlóan bontakoznak ki. A zsidóság esetében a jogi keretek 

fellazulása kezdetét vette, de hogy ez mennyiben érintette a foglalkozásstruktúra átalakulását 

az az összeírás alapján látható. 

A foglalkozási szerkezet alakulása az 1848. évi összeírás alapján 

A foglalkozásstruktúra alakulása az 1848. évi összeírás adatainak a tükrében: 

6.a. táblázat: Országos foglalkozásszerkezet az ¡848. évi összeírás alapján 

foglalkozás fő % 
kereskedő 7453 41% 
iparos 3109 17% 
árendátor 3539 20% 
közösségi 1089 6% 
szabadfogl. 97 1% 
gyár 27 0% 
agrár 912 5% 
szegény 568 3% 
szolga 946 5% 
egyéb 348 2% 
összes 18088 100% 
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6.b. táblázat: Régiónkénti foglalkozásszerkezet az 1848. évi összeírás alapján 

Megye Körzet kereskedő iparos árenda közösségi szabadfogl gyár Agrár Szegény Szolga Egyéb összes 

Trencsén Oberland 530 372 610 132 12 3 188 146 28 30 2051 

Moson Kis-Burgenland 381 50 4 38 4 10 9 3 9 508 

Tolna Dunántúli 323 164 88 46 21 1 8 41 8 700 

Fejér Középső 545 193 134 51 7 2 34 25 25 15 1031 

Máramaros Keleti 7 3 30 3 43 

Ung Keleti 321 259 657 112 3 2 324 89 74 45 1886 

Újvidék Déli 131 56 1 12 3 17 33 1 5 259 

Békés Déli 187 24 33 11 2 3 7 6 273 

Országos 7453 3109 3539 1089 97 27 912 568 946 348 18088 

Megye Körzet kereskedő iparos árenda közösségi szabadfogl gyár Agrár Szegény Szolga Egyéb összes 

Trencsén Oberland 26% 18% 30% 6% 1% 0% 9% 7% 1% 1% 100% 

Moson Kis-Burgenland 75% 10% 1% 7% 1% 0% 2% 2% 1% 2% 100% 

Tolna Dunántúli 46% 23% 13% 7% 3% 0% 0% 1% 6% 1% 100% 

Fejér Középső 53% 19% 13% 5% 1% 0% 3% 2% 2% 1% 100% 

Máramaros Keleti 16% 7% 70% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

Ung Keleti 17% 14% 35% 6% 0% 0% 17% 5% 4% 2% 100% 

Újvidék Déli 51% 22% 0% 5% 1% 0% 7% 13% 0% 2% 100% 

Békés Déli 68% 9% 12% 4% 1% 0% 0% 1% 3% 2% 100% 

Országos 41% 17% 20% 6% 1% 0% 5% 3% 5% 2% 100% 

A korszak utolsó nagyobb felmérése az 1848-as - amelynek hiányosságairól már fentebb 

szóltunk - a korábbi időszaktól eltérően új felmérési rendszert foganatosított. A felmérést 

végzők számára rendelkezésre állt egységes forma. Mégis szinte valamennyi esetben 

különböző összeírásokat láthatunk, illetve az adatok nagyon hiányosak. Noha a jövedelem 

forrását valamennyi esetben kérik feltüntetni, azonban magát a jövedelmet nem. A bevallás 

szöveges formában történik meg, a korábbi időszakoktól eltérően a keresők illetve az 

összeírások saját fogalomrendszerével kifejezve. Mindez a csoportok teljes kuszaságát 

eredményezi, noha némiképp éppen ennek révén árnyalja a bekövetkezett változásokat. (A 

kategóriák egybevetése a korábbi összeírásokkal lehetetlen.) 

A kereskedelmi ágazaton belül megkülönböztethetünk: mercatort, illetve mercatort, aki 

bolttal rendelkezik (illetve különböző termékekkel kereskedik), quaestort, és bolttal 

rendelkező quaestort, házalót és bolttal rendelkező házalót, illetve akiknek társai vannak, 

kofát, szatócsot, illetve számtalan kisebb csoportot. Országos szinten a rendelkezésre álló 

adatok szerint a keresők valamivel kevesebb, mint a fele kereskedőnek vallja magát. Éves 
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jövedelmük azonban nem kerül bejegyzésre. A korábbi összeírással az adatok számszerűleg 

nem vethetjük össze a nagyfokú hiányosság miatt, azonban az arányok némileg mutatnak 

egyfajta irányvonalat. Eszerint a kereskedelmi kategóriában megélhetést keresők relatív 

aránya számottevően emelkedett 1831-hez viszonyítva (27%-ról 41%-ra). Felvethető a kérdés, 

hogy mennyiben befolyásolná ezt azoknak a területeknek a hiányzó adatai, ahol az ipar 

döntőbb súllyal esik latba - így az oberlandi régióban és a középső területeken? Főként mivel 

az ipari kategória a hiányos adatok ellenére számottevő emelkedést mutat (1831: 7%; 1848-

ban: 17%). Az árendátori kategória számottevő hanyatlásnak indult - legalábbis a meglévő 

adatok fényében: relatív arányuk 30%-ról 20%-ra esett vissza. Alapjában véve ez talán 

valóban előrevetíti azt a folyamatot, amikor lassanként a figyelem más gazdasági területek 

felé fordul, illetve a jogi lehetőségek engedélyezik ezt illetve a gazdasági lehetőségek is teret 

biztosítanak a folyamatnak. Illetve rámutathat arra a tényre, hogy maguk az árendátorok más 

kategóriába sorolják magukat, mint a korábbi időszakokban. Mindemellett az ipari és az 

árendátori kategóriák esetében ismételten a sokszínűségre kell a hangsúlyt helyezni. E három 

fentebbi fő kategória jellemzője, hogy amíg a korábbi összeírások eleinte homogénnek 

mutatták őket, majd a jövedelem felmérésével (1818 és 1831), némileg módosult ez a kép, 

most már strukturális változásokról is hírt kapunk, hiszen a valamennyi ágazatban a céhes 

minta típusának megfelelően a mester, avagy kereskedő, árendátor mellett inas, legény, segéd 

is feltüntetésre kerül. Az általános társadalomban a kereskedők befolyásának a megítélése 

egyöntetű, azonban az erről való vélekedés már nem az, erre a következő példák 

szolgálhatnak bizonyítékul: A pozitív hangvétel Pulszky Terézia naplójában található: „A 

kereskedők legnagyobb része zsidó volt, akik Magyarországon sokkal dolgosabbak, mint 

bárhol a világon.".447 Egész másként jelennek meg a kereskedők John Paget művében: 

„Kereskedelemből élve úgy tűnik kerülik azokat a népeket, amelyeknél a kereskedelem 

prosperál." - hozzátéve, hogy ruháik szakadt és nagyon szerencsétlennek tűnnek.448 Emellett 

azonban ő is rávilágít azokra az általánosan elfogadott nézetekre, amely szerint 

„Magyarországon a kereskedelem legnagyobb része zsidó közvetítéssel zajlik, mivel készpénz 

áll rendelkezésükre, egy olyan országban, ahol az ilyen árucikk rémisztő, és sajátos 

adottságokkal bírnak. A zsidó kora tavasszal útnak indul az országban, és előre üzletet köt a 

nemessel borra, búzára vagy akármilyen más termékre...".449 Ebben a megjegyzésében 

egyértelműen a kereskedelmi és árendátori rendszert kapcsolja össze, nem téve különbséget 

447 Pulszky Terézia, Egy magyar hölgy emlékiratai (Budapest, 1986) 66. 
448 John Paget, Hungary and Transylvania (London, 1850) I. 131. 
449 John Paget, 1850.1. 136. 
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közöttük. Azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy a nemesek gyakran új szerződéseket 

kötnek megkárosítva ezzel üzletfeleiket. 

Azt, hogy mennyiben más a saját bevallók nézete a foglalkozásukról és mennyire más, mint 

egy statisztikát készítőé, érdemes Fényes Elek 1847-ben írt művével (Magyarország 

leírása)450 egybevetni. Ő éppen ehhez az összeíráshoz közeli időpontban nyújt képet a 

magyarországi általános gazdasági helyzetről. Műve nagy mértékben támaszkodik az egy 

évtizeddel korábban alkotott művében foglaltakhoz, azonban mégis számos olyan 

megjegyzést tesz, ami érdekes megvilágításba helyezi az általánosan elfogadott nézeteket a 

zsidóság gazdasági szerepét illetően, kiváltképpen ha megvizsgáljuk mely megyékben tartja 

elengedhetetlennek a zsidóság szerepének kiemelését. Az oberlandi régióban Túrócz 

megyében a szeszégetés - „Egyébiránt mind a sör, mind a pálinkaégetés a zsidók kezében 

van."451 - tevékenysége mellett felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a megye a 

mesteremberekben szűkölködik, ezért a zsidó házalók biztosítják a ruhaipari termékeket a 

magasabb köröknek, míg az alacsonyabb néposztály önmagát igyekszik ellátni.452 E 

megjegyzés azért is szembetűnő, mert a Túrócz megyei zsidó lakosság száma még 1847-ben 

is csupán 713 fő, és e terület nem igazán számított a letelepedés leginkább kedvelt 

területének. A figyeleme talán éppen az e korszakban meginduló letelepedés miatt irányul e 

területre. 1847-ben azt írta, hogy a megyében 38 kereskedő működik, viszont az 1848. évi 

összeírás adatai szerint 92 zsidó kereskedő működik a megye területén. Mindez rámutat 

Fényes adatainak a pontosságának a megkérdőjelezésére (hiszen gyakran becsülte a 

lélekszámot). Másfelől azonban azon megjegyzése, hogy a zsidóság, mint árendátor és 

kereskedő központi szerepet tölt be e megye gazdasági életében, nem feltétlenül a 

közfelfogásban meggyökeresedett szerepkör képének sztereotip felfogásának az ismétlése, 

hanem valóban egy új kereskedelmi színtér megjelenése. A kis-burgenlandi régióban 1847-

ben mindössze a zsidó fuvarosok szerepét emeli ki. Egy évtizeddel korábban 

egyértelműsítette, hogy a nagykereskedők jelentős része Mosonban zsidó, most azonban 

eltekint ettől. Holott éppen ezen a területen a szabad királyi városok és a zsidóság közötti 

gazdasági összetűzés soha nem lanyhult. Itt is felmerülhet kétség Fényes adatainak 

pontossága felől, hiszen Mosonban mindössze 98 kereskedőt (zsidó és nem-zsidó) említ, míg 

1848-as adataink szerint csak zsidó kereskedőnek 381-en vallják magukat. A dunántúli régió 

esetében is mindössze egy megye, Somogy megye kapcsán tesz említést a megyei zsidóság 

450 Fényes Elek, Magyarország leírása (Pest, 1847) (továbbiakban: Fényes, 1847). 
451 Fényes, 1847. II. k. 171. 
452 Uott. 
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gazdasági szerepvállalásáról: „a gyapjút a zsidók vásárolják fel".453 Azaz ismételten a 

kereskedelmi szerepkört emeli ki. Mindez azonban erősen emlékeztet az egy évtizeddel 

korábban leírtakra, szinte szószerinti idézetben. Mivel 1848-ban Somogyban nem készült 

összeírás, ezért nincsenek pontos adataink a megye kereskedők számáról. Fényes szerint 

1847-ben összesen 183 kereskedő működött a megye területén, ha azonban az 183l-es 

összeírásra pillantunk kiderül, hogy már ekkor 172 zsidó kereskedő élt itt. A magas fokú 

elvándorlás ellenére az adatok nem tükrözhetik a valóságot, azonban mindenképpen felhívja a 

figyelmet a zsidóságnak e régióban az aktív gazdasági szerepére. A középső régióban három 

megye: Veszprém, Pest és Borsod esetében találjuk a zsidóság gazdasági szerepkörének a 

kiemelését. E régió ebben az időszakban az általános gazdasági élet központjává emelkedik, 

éppen ezért érdemes figyelmet fordítanunk arra mely területeken hangsúlyozza ki Fényes Elek 

a zsidóság kiemelkedő működését. Mindhárom megyében a kereskedelmi szerepkör kerül 

előtérbe: azonban már nem szorítkozva csupán egy-egy termékben való specializációra: 

Veszprémben: „A gyapjú, gubacs, hamuzsír zsidó kézen megy által.",454 Borsodban: „Fő 

kereskedési cikkek a gabona, bor, gyapjú, sertés és a rongy. Egyébiránt az egész kereskedés a 

zsidók és a görögök kezeiben van.",455 míg Pest megyében: „A számos zsidóság fő 

foglalkozása a kereskedés, de vannak közöttük...".456 Ezen kijelentései szintén nem 

újkeletűek, gyakorlatilag visszatér korábbi megállapításaihoz. Az 1848. évi összeírás alapján 

Veszprémben tudjuk a zsidó kereskedők számát: 350 fő, Fényes 1847-ben az összes 

kereskedő számát 296 főben rögzítette. A kereskedelmi tevékenység mellett azonban két 

másik területet is érint a középső régió kapcsán: Egyfelől Pest megyében a karton készítőket 

és festőgyárosokat illetve a kézműveseket említi - jóllehet ezt is említette már korábban. 

Érdekes azonban Borsodban Csaba községre tett megjegyzése az árendátorokról: „... felette 

sok mészárszéke van".457 Mivel Borsodban ebben a faluban feltűnően magas a zsidóság 

száma, érdekes kérdés miért telepednek le éppen ebben a helységben, talán a mészárszékek 

központjának számított. A keleti régióban csupán két megye Máramaros és Bihar esetében 

hangsúlyozza a zsidóság kiemelkedő gazdasági szerepét. Mind a két megyében elsősorban a 

kereskedelmi szerepkörre helyezve a hangsúlyt: ló, juh, nyersbőr, prémbőr, kordován, szilva, 

gabona különböző nemei, dohány a fő kereskedelmi cikk. Máramarosban nem tér el korábban 

hangoztatott nézetétől, hogy a kereskedelem csaknem kirekesztőleg a zsidóság kezében 

453 Fényes, 1847. II. 66. 
454 Fényes, 1847. II. 764. 
455 Fényes, 1847. II. 246. 
456 Fényes, 1847.11.217. 
457 Fényes, 1847. II. 247. 
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van. Illetve Biharban az árendátori tevékenységre hívja fel a figyelmet - a szeszégetés 

tekintetében. Érdekesség ugyanakkor, hogy az 1847-ben közölt adatai szerint Máramarosban 

58 kereskedő működött, míg Biharban 1032, az 1848-as összeírás máramarosi adatok 

hiányossága miatt nem vethető össze, azonban Biharban csupán 178 kereső vallja magát 

kereskedőnek. Felmerülhet, hogy az árendátorok magas száma eredményezheti ezt, azonban 

mindösssze 211 kereső vallja magát e foglalkozási ágba tartozónak (851 főből). Éppen ezért e 

területen Fényes Elek kijelentése túlzásnak tűnik. Valószínűleg kocsmatartásban betöltött 

szerepük miatt válik ez a közvéleménnyé. A déli régióban Fényes sorait olvasva ismét nem 

találunk új tartalmi mondanivalót. Báes és Arad megyék kapcsán a kereskedelmi szerepkör 

túlhangsúlyozódására mutat rá: "Nagyobb vadállatok gyéren vannak, de annyira több a nyúl, 

róka s.a.t. a szabadkai zsidók nem éppen csekély kereskedést folytatnak nyúlbőrrel."459; „A 

gyapjú, a dohány, gubacs, méz és viaszkereskedés a zsidók kezében van."460 Mindezen 

kijelentések ismételten az egy évtizeddel korábbi megállapításokat tükrözik vissza. Fényes 

összeírása szerint Aradon 1847-ben 257 kereskedő működött, az 1848-as összeírásban 61 

zsidó kereső vallotta magát kereskedőnek. Bács esetében a Fényes által említett 1688 

kereskedő közül 1848-ban Újvidéken 552 zsidó kereskedő működött, további adatokkal nem 

rendelkezünk. Eszerint Bácsban valóban látható a kereskedők magas száma, aminek 

irányvonala már a korábbi időszakban is körvonalazódott. 

A Fényes-féle adatok tükrözik milyen kereskedelmi cikkek értékesítését tekintették 

elsődlegesen a zsidóság területének: bőr, dohány, gubacs, méz, visz, pálinka, gyapjú. A 

kereskedelem mellett fő működési területük az árenda bérlet Fényes megítélése szerint, noha 

ő maga arra nem tesz kísérletet, hogy az árendátorok országos számát felmérje. Iparosok 

tekintetében továbbra is az ágazathoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenységre helyezi a 

hangsúlyt, azaz a hiányzó termékek eljuttatása a fogyasztókig. Fényes adatainak pontossága 

felől főként annak fényében ébred gyanú, hogy még egy hiányos összeírás adatai is számos 

ellentmondást vetnek fel vele szemben. Arra azonban alkalmas a műve, hogy a kortárs 

vélekedést láthassuk, illetve, némileg rámutat a magyarországi gazdasági helyzet mellett a 

hiányzó pontos adatokra. 

Visszatérve az 1848. évi összeírásra, az iparos réteg nem elhanyagolható a zsidó keresők 

között, mintegy egyötödük vallja magát e szakághoz tartozónak - fontos hangsúlyozni, hogy a 

kifejezetten iparilag fejlett területekről nem is maradt fenn összeírás (nyugatabbi régiók, 

458 Fényes, 1847. II. 372.; 381. 
459 Fényes, 1847. II. 226. 
460 Fényes, 1847.11.426. 
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illetve Pest megye). Az ipar területén kétirányú folyamatot láthatunk az összeírás alapján. 

Egyfelől a kézműipar sokszínűbbé válása mellett a gyáripar formálódása is tetten érhető. A 

gyáripar területén valamennyi szinten részt vállal a zsidóság (hivatalnok, alkalmazott, 

gyártulajdonos461) - azonban az adatok hiányossága nem tesz lehetővé széleskörű elemzést az 

összeírás alapján. Mindemellett a kortársak figyelme e területre nem igazán összpontosul 

ekkoriban. Valamivel nagyobb figyelmet kapott azonban a végnapjait élő céhek elleni harc 

nyomon követése.462 így lehetőség adódik az egyes ágazatokban való szerepvállalásukról 

képet alkotni, illetve a magyar hatóságok részéről formálódó új hangvétel bemutatására: A 

hatóságok a céhekben a nemzeti ipar kifejlődését gátló tényezőt kezdték látni ezért pozitív 

hangvétel jelenik meg a zsidó mesterek felé: így a dunántúli régióban a nagykanizsai 

pékmesterek perében (1841-1848), amikor is a megye engedélyt ad két zsidó péknek a 

működésre. A megye a céh tiltakozására a következő kijelentést tette: „... javasolni fogjuk a 

céheknek, mint a nemzeti ipar kifej lését gátló rendszemek az eltörlését."463 A keleti régióban 

Szatmár megye 1845-ben a tímár és varga mesterséget űzőket veszi védelmébe, mivel „káros 

hatással lenne, és ... magával a kereskedelem szabad szellemével ellenkezne."464 A középső 

régióban Pest megye 1840 körül a zsidó vargák termékeit „ a hon előmenetelére üdvösnek 

vélf'-e, míg a céhek „egyedáruskodása és zsarolása terének az egész ... közösség sérelmére 

van".465 Mindez alátámasztja, hogy továbbfolytatódik a korábbi évtizedek során kialakult 

irányvonal, amely már nem csupán a zsidóság iparhoz fűződő kereskedelmi tevékenységét 

támadja a céhek részéről, hanem az iparosok szerepének hangsúlyozódását. A hatóságok 

részéről a kor szellemének megfelelően pozitívabb hozzáállás tapasztalható. 

Az árendátorok magas száma továbbra is szembetűnő egy olyan korszak záró pontján, 

amely éppen az egyenlő jogok kialakítására helyezi a fő hangsúlyt - noha láttuk országos 

szinten a változás csíráit. A zsidóság árendátori tevékenységéről alkotott kép továbbra sem 

461 Az összeírás szerinti gyárak: gyufa, ecet, szesz, likőr, vatta, olaj, szivar és bőr. 
462 1848 iparos mesterségek nagyobb csoportok szerint: húshoz kapcsolódó foglalkozások: mészáros, hentes, 
virsli készítő, halhasító, halász, húsvágó; üveghez kapcsolódó: üveges, ablakos, üvegfonó, szemüvegkészítő; 
bőrhöz kapcsolódó: bocskoros, csizmadia, suszter, varga, tímár, szűcs, irhás, szíjgyártó, fejérgyártó, cipőkészítő, 
bőrfestő; ruhaneműhöz kapcsolódó (lehet bőr is): szabó, takács, sapkakészítő, csipkeverő, paszományfestö, 
ruhafestő, varrónő, kapcás, kalapos, kesztyűkészítő, parókakészítö, mellénykészítő, fehérnemű készítő, 
fokötőkészítő, gombkötő; fémekkel, természeti kinccsel dolgozó: arany és ezüstműves, rézöntő, rézműves, 
kőmetsző; mindennapi eszközöket készítők: pipakészítő, pipakupak készítő, esernyőkészítő, asztalos, 
esztergályos, paplanos, szivarkészítő, dohányvágó, festő, fazekas, bádogos, pecsétmetsző, lakatos, edénykészítő, 
órás, késes, betűmetsző, kaskötő, fésűs, élesítő, zsindelykészítő, vattakészítő, lakatos, borotvás, gyertyamártó, 
könyvkötő, kárpitos; kenyér-féle esetleg más élelem: molnár, pék, pászkás, kenyeres, mézeskalács-készítő, 
kalácssütő, sajtkészítő; néha egyszerűen: kézműves, mesterség. Illetve a mesterek mellett inas, legény és segéd is 
működött. 
463 MOL, C 49 Dep. Civ. 1842-2-53.; 1848-2-2.; 1848-2-57.;!848-2-203. 
464 MOL, C 49 Dep. Civ. 1846-2-77. 
465 MOL, C 49 Dep. Civ. 1845-2-170. 
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változik, sőt ezt még egy átutazó is észreveszi: „A zsidó tehát alkalmazott is a nemesnél, mint 

kereskedő, mint bérlő, közvetítő kereskedő, pálinkafőző és kocsmáros."466 A zsidóság 

árendátori működése során kifejti, hogy gyakran a nemesek másokkal kötnek szerződést 

felrúgva a régit és az árendátor nem tud mit tenni ez ellen. Másfelől azonban a negatív 

hangvétel is megjelenik, hiszen a parasztok teljesen tőlük függnek és már eladósodva 

kezdenek neki munkálataiknak. Az 1848-as összeírás azonban arra is rávilágít, hogy maga az 

árendátori kategória mennyire sokszínű. Egyfelől megindul a tagozódás mintegy céhes 

felépítés alapján, tehát nem minden árendátor tartozik a gazdagok közé. Az árendások létét 

elősegítik a földesúri jogkörök továbbélése, emellett a szórt letelepedés, nem lehet véletlen, 

hogy a nyugatabbi régiókban éppen a szórtabb letelepedés időszakában kezd emelkedni az 

árendátorok száma. 

Az összeírás további kategóriái, amelyeket megállapíthatunk: hitközségi alkalmazottak, 

mezőgazdasági szektorban elhelyezkedők, szabadfoglalkozásúak. Mindez a zsidó társadalom 

gazdasági életében bekövetkező változásait vetíti elénk. Az összeírás hiányossága azonban 

óvatosságra késztet az országos arányok levonásának tekintetében. 

A korábbi időszakokhoz viszonyítva szembetűnően alacsony a szegények száma és aránya 

1831-ben 17%, 1848-ban mindössze 3%). Mindennek okát abban a tényben kereshetjük, hogy 

az összeírás nem az adóztatás miatt készült, másfelől az összeírást előidéző pogromok 

ellenére az elmúlt évtizedekben bekövetkező változások, az emancipációs küzdelmek hatása, 

illetve a jogállás tisztázására tett erőfeszítések, valamint a magyar társadalom felé tett első 

lépések során kialakul a zsidóság körében egyfajta bátrabb hang, ez a bevallásban is érződik. 

Talán az összeírás az összeírok pontosabb ismereteinek következménye is egyben. 

Másfelől az 1848-as összeírás érdekes pontja, hogy 1735-höz hasonlóan éppen a 

foglalkozások bővebb kifejtése miatt arra is fény derül, hogy több foglalkozást is bírhattak, 

nem csupán egyet, valószínűsíthető, hogy ez így volt az egész vizsgált korszakon keresztül. 

Amíg korábban ezt a keleti régiót jellemző jelenségnek tekintettük, addig, most az oberlandi 

és a középső régiókban találjuk az esetek túlnyomó részét. Mindez felveti annak a lehetőségét, 

hogy a vizsgált korszakunkon keresztül az általános tendencia a több foglalkozás léte, csupán 

az összeírások sematikus kategóriái torzították ennek a képét. 

A kiemelt megyék vizsgálata során valamennyi megyében sokkal színesebb a foglalkozási 

rétegződés, mint a korábbi időszakban. Egyelőre azonban továbbra is a kereskedelem és az 

árendabérlet területe az, amely a fő foglalkozási területnek számít. Ez utóbbi jellemző a keleti 

466 John Paget, 1850. 136. 
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régió megyéiben (Ung és Máramaros), illetve Oberlandban Trencsén megyében. A 

mezőgazdasági kategória a feltüntetése is igen érdekes eredményt mutat, itt is főként e két 

(illetve három) megyében lesz jellemző az ágazatban való működés. Amíg azonban Trencsén 

nem jellemzi a régió további megyéit, addig keleti régióban ez általánosabb jelenségnek 

tekinthető. Az 1848. évi összeírás fő értéke éppen abban a tényben rejlik, hogy rávilágít a 

zsidóság foglalkozási ágazatainak színesebbé válására avagy a foglalkozás sokszínűségének a 

továbbélésére és egyben azokra a lezajló folyamatokra, amelyeket a korábbi összeírások 

sematikus kategóriái nem közölnek. Hátránya a hiányosságban és a fogalmak 

tisztázatlanságában fogható meg. 

III.A. 4.f. Összegzés 

A foglalkozásszerkezet vizsgálata a kiemelt összeírási időpontokban ugyan egyfelől 

alátámasztotta, hogy a zsidóság kereső népességének döntő hányada a kereskedelmi 

ágazatokban talált megélhetést. Azonban maga a kereskedelmi kategória sem homogén 

fogalom és az egyes alkategóriáinak a fejlődése magára a gazdasági folyamokra, a gazdasági 

hálózat kiépülésére, illetve a társadalomban bekövetkező változásokra is rámutat. A 

kereskedelem alkategóriáinak pontos megfogalmazására egyetlen összeírás során sem került 

sor, csupán az 1818. évi próbálta jövedelem alapján behatárolni az ebbe a csoportba 

tartozókat. Az egyes kereskedelmi ágazatok közötti különbségek, az egyes alcsoportok 

továbbfejlődése (azaz nem csupán hierarchikus, hanem mellérendelt kibontakozás) vizsgálata 

nem lehetséges a táblázatok alapján. Mindezt az 1848-as összeírás állítja középpontba. A 

kereskedők számának és relatív arányának a vizsgálata rámutatott arra, hogy a kereskedelmi 

szférában működők aránya mindenkoron magas, azonban az egyes alkategóriák közötti 

megoszlás nem minden területen homogén. A kereskedelmi szerepkörről alkotott vélemény a 

kortársak szemében alapjaiban nem változott, a negatív hangvétel mellett csak szórványosan 

találhatunk pozitív megítélést. Mindezt nem csupán egyéni benyomások alakították, hanem a 

hatóságok hozzáállása is, így elég csak II. József vélekedésére gondolnunk, amely szerint a 

kereskedelem nem produktív ágazat. E vélemény később mind a nem-zsidó, mind a zsidó 

társadalom köreiben erős befolyást gyakorolt. A kortársak nem feltétlenül árnyalták a zsidó 

kereskedők csoportjait a megítélésükben, noha különbséget tettek nagykereskedők és a 

vándorló házalók csoportjai között - megítélésükben azonban nem. 

A további főbb foglalkozási területnek tekinthető ipari tevékenység esetében egyfelől már a 

kezdetektől látható földesúri támogatás, majd a 19. századtól folyamatosan erősödő megyei. 

Az ipar területén kezdetben kifejezetten a mindennapi élet legfontosabb termékeit előállító 
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mesterségek felé fordultak: szabó, mészáros, üveges. A korszak folyamán a mesterségek 

palettája színesebbé vált, illetve az iparos szervezetbeli tagozódás is helyet kapott a 

struktúrában. Az iparos ágazatok elkülönítése, illetve az ipari tevékenység szintjeinek 

bemutatása nem lehetséges az összeírások táblázatai alapján, csupán az 1848. évi összeírás 

fordít gondot valamivel árnyaltabb kifejezésre. A külső társadalom részéről a támadások 

kezdetben nem az iparosok ellen irányultak főként, sokkal inkább az ipari termékekhez 

kapcsolódó kereskedelmi tevékenység ellen. Azonban ez igen gyorsan megváltozik, hiszen a 

18. század közepétől lassan erősödő változás veszi kezdetét, és a zsidó mesterek elleni 

támadás is meghatározó. A zsidó iparosok ellen mégsem olvashatunk olyan tömeges és 

olyannyira elítélő vélekedéseket, mint a kereskedők és árendátorok esetében. Ennek okaként 

egyfelől viszonylag kis számukat említhetjük, másfelől, hogy egy-egy iparos elleni fellépés 

legtöbbször helyi szintű problémává szűkül le, szemben a kereskedelmi ügyekkel. Igaz ez a 

céhekbe való belépés esetében is, amikor is elvileg lehetőség adódik erre a 19. század 

kezdetétől, azonban a harcok sokkal inkább egy-egy helyi céhvei bontakozik ki. 

Az árendátori tevékenységről jól láthatóan mindenkoron csakúgy, mint a kereskedelmi 

szerepkörről, nyílt és negatív véleményformálás létezett a társadalom tagjai részéről. A bérleti 

jogkörök folyamatos összeütközési pontokként szolgáltak. Az árendátorokra ugyanúgy 

szükség mutatkozott, mint a kereskedőre éppen közvetítői szerepkörük miatt. Másfelől a 

földesúri jogkörök továbbélése is éltette e szektort. Az árendátori kategórián belül a fentebbi 

két kategóriához hasonlóan végbemegy strukturális változás. Erről az 1848. évi összeírás 

tudósít. Noha az árendátori tevékenység színhelyei és területei is változnak a korszak 

folyamán - így bizonyos bérletek lehetősége lezárul előttük, ami a korszak végén számuk 

csökkenésében és a keresők körében relatív arányuk visszaesésében tükröződik- a fő 

foglalkozási területük a mészárszék bérlete illetve a kocsmatartás. 

Az összeírást végzők mindenkoron csupán a főbb kategóriák feltüntetésére fordítottak 

figyelmet - avagy ezt várta el tőlük a kormányszerv, míg azok értelmezésétől illetve más 

kategóriák feltüntetésétől eltekintettek. A keretek és fogalmak meg nem határozottsága és az 

összeírások területi lefedettsége közötti különbségek miatt egységes modell felépítése nem 

lehetséges, azonban a kiválasztott időpontokban lehetőséget biztosít az összeírok részéről 

alkotott benyomás nyomon követésére a zsidóság gazdasági életére vonatkozóan, illetve 

tendenciák vázolására. Azt, hogy a zsidóság működését az egyes ágazatokban a törvények, az 

egyes társadalmi csoportokkal való kapcsolata mennyiben befolyásolta a következőkben 

részletesebben vizsgáljuk. 
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III.A.5. Foglalkozási ágazatok - származási hely 

Az általános felfogás Magyarországon a zsidóságot, mint kereskedelemből élő népességet 

ábrázolja valamennyi korszakban. Az újkorban a foglalkozásstruktúra alakulását és 

változásait a fentebbiekben ábrázoltuk, azonban érdemes némi kitekintéssel élni a zsidóság 

foglalkozási helyzetére azokban az országokban, ahonnan Magyarországra érkeztek. 

Mennyiben látható eltérés? 

Vizsgálatunkat a 18. században két összeírásra alapozhatjuk: 1724-ben a bohémiai zsidóság 

felmérésre illetve 1764-ben a galíciai felmérésre.467 Az 1724. évi összeírás azért is megfelelő 

számunkra, mivel az 1735-ös magyarországi összeírás idején éppen a nyugatabbi területről 

érkező bevándorlási hullám igazán erőteljes. A bohémiai összeírás három fő foglakozási 

kategória felmérésére helyezi a hangsúlyt: kereskedő, iparos, árendátor, valamint szociológia 

fogalmat használ a szegény kategóriára (azonban nem igazán tudjuk kik azok, akik ide 

tartoztak). (Magyarországon hasonló kategóriák kerülnek bevezetésre.) Ennek alapján 1724-

ben a kereskedelemből élt a zsidóság 52%-a, iparból 19%-a árendátorként 14%-a, míg a 

fennmaradó 15% a szegény kategóriába tartozott. A magyarországi zsidóság 1735-ös 

összeírása a foglalkozási szerkezet néhány ponton való eltérését mutatja: így a 

kereskedelemből élt a lakosok egyharmada, egytizede iparból, illetve 20%-a árendából. 

Emellett igen jelentős a szolgák száma. A keresők egyharmada tartozott ebbe a kategóriába. 

(A szegények száma azonban elhanyagolható.) Az árendátorok magasabb aránya 

Magyarországon kapcsolható a szórtabb letelepedéshez, főként a keletebbi régióban. Mindezt 

alátámaszthatja, hogy az oberlandi és kis-burgenlandi régióban, amely a nyugatabbi 

bevándorlás fő körzetének számított, a fő foglalkozási ágak rátája hasonló a bohémiai 

példáéhoz (noha szegények száma jóval alacsonyabb). 

Az 1764-es galíciai összeírás összesített adatai szintén fontos háttéranyagként szolgálhatnak 

a zsidóság foglalkozási struktúrájával való egybevetés során. A galíciai felmérés adatai 

ugyancsak három fő foglalkozási kategóriára helyezik a hangsúlyt: kereskedő (50%-a a 

népességnek), iparos (20%-a), valamint árendás (30%-a). A galíciai zsidóság lakóhelye 

(1781-90) főként a mezővárosokba helyeződött, köszönhetően II. József rendeleteinek.468 

Ugyanekkor már jelentős elvándorlás is kezdetét vette, éppen Magyarország felé. A 

bevándorlás hatása Magyarországon már 1768-ban szembetűnő, de igazi nagyságában csupán 

a század utolsó harmadában bontakozott ki. Magyarországon a letelepedést nem az uralkodó 

irányította, sőt a fent jelzett időszakban és azt követően már a spontán megtelepedés vette 

467 Silber, 1990. 35. 
468 Kurdi Krisztina, 'Galícia és a galíciai zsidóság a 18. század végén' Múlt és Jövő 2005/4. 57-85. 
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kezdetét. Ez korántsem jelentette, hogy a letelepedés során nem kértek engedélyt a terület 

felett fennhatóságot bíró földesuraktól, azonban nem láthatjuk az irányított településpolitika 

jeleit nagyobb közösségekben való letelepítésre. A zsidóság túlnyomó többsége ekkor 

falvakban élt. A foglalkozási megoszlás a galíciai példával mutat rokon vonást: a lakosok 

szinte fele kereskedelemből élt, iparos megközelítően 17%-uk, árendátor, mintegy 33%-uk. 

Mindez azonban korántsem jelenti azt, hogy a magyarországi kerekedők anyagi helyzete 

illetve a galíciai kereskedőké között összehasonlítást tehetnénk. Hiszen nem ismerjük az 

egyes foglalkozási kategóriák pontos meghatározásait, önmagában az adott országokban más 

a helyzetük. Sőt ezen túlmenően a keleti régióban, amely ekkoriban a Galícia felől érkező 

bevándorlás fő célpontjának számított, éppen az árendátorok túlsúlya figyelhető meg. Azaz a 

bevándorlók nem feltétlenül egykori lakóhelyeiken való foglalkozási ágazataikban 

helyezkedtek el a magyarországi környezetben. A megtelepedés, miként említettük, gyakran 

elszórtan egy-egy faluban történt, és itt a megélhetést az árendabérlet biztosította. Sőt, amíg 

Galíciában az összeírások tanúsága szerint egy-egy faluban csak a legritkább esetben helyi a 

házaló, csupán a kocsmáros a helyi illetőségű, Magyarországon nem láthatunk ilyen 

foglalkozásbeli letelepedési különbséget.469 

A 19. század első évtizedeire a bevándorlás főbb hullámai lezárultak Magyarországra. Noha 

továbbra is érkeznek megtelepülök, a tizennyolcadik századi mértéket nem éri el. Az 1818. 

évi felmérések időszakában a magyarországi zsidóság települési jellemzői nem változtak nagy 

mértékben. Az összeírás, miként láthattuk új kategóriákkal bővült, így szegény és szolgák 

csoportjával, illetve a jövedelmi kategóriák bevezetésével. Érdemes megjegyezni, hogy a 

közel azonos időből származó poroszországi összeírás (1813) kategóriáival való összevetés 

rávilágít arra, hogy amíg poroszországi változások jobban nyomonkövethetőek: (művészet 

31%, kereskedelem 92%, ipar 4.6%, földművelés 0.5%).470 Magyarországon a már korábbi 

időszakból származó főbb kategóriák maradnak az állami szervek részéről használatban. 

(Emellett ekkoriban a német területeken élő zsidóság szellemi és kulturális központi szerepe 

kiemelkedő.471) Ugyanakkor a Poroszországban jellemző kereskedelmi szerepkör túlsúlya 

soha nem jellemezte a magyarországi zsidóságot. 

469 A galíciai adatokat elemzte: Judith Kallik, 'Ha-Ocar ha-Avud: Reshimot Masz ha-Gulgolet ha-jehudi be-
Meah ha- 18. se-be-Archion ha-Cava ha-Polani' Cion 2004. 341-342. (héberül) 
470 Henry Vasserman, Jehudim, Burganut ve-„Hevrah Bugranut" be-Idan Liberali be-Germania (¡840-1880) 
(Jerusalem, 1978) Ph.D. 200. 
471 

Michael K. Silber, 'The Historical Experience of German Jewry and Its Impact on Haskalah and Reform in 
Hungary' in: Toward Modernity the European Jewish Model ed. Jacob Katz (New Brunswick (U.S.A.) and 
Oxford (U.K.), 1987) 107-157. 
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Ugyancsak német területekről származó 1834-es összeírás azért érdemel figyelmet, mert 

kategóriái472: szabad foglalkozásúak, kiskereskedők, iparos, földműves, napszámos, szegény, 

hasonlatosságot mutat a magyarországi 1848-as összeírás kategóriáival. Általánosságban 

mindkét területen a foglalkozási struktúra tagoltabbá válásáról ámlkodnak a szélesedő 

foglalkozási kategóriák, azonban egybevetésük a fogalmi háttér bizonytalansága miatt nem 

adhat hiteles képet. Mindazonáltal Magyarország esetében megjegyezhetjük, hogy mindez 

nem lehet csupán egyetlen évtized eredménye, csupán az összeírások háttere, a felmérést 

végzők nézete illetve az összeírások sematikus kategóriái sugallták ezt. 

472 Vasserman, 1978. 202-203. 
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III.A.6. Foglalkozási ágazatok Magyarországon 

III.A. 6. a. Kereskedelem 

A 18. század kezdetén a zsidóság egyfelől a külföldről való kereskedelmi kapcsolatai révén 

szerzett információkat Magyarországról. A letelepülők fenntartották egykori lakóhelyeikkel 

való kapcsolatukat kereskedelmi téren is. Támogatóik ekkoriban a földesurak, akik 

beavatkoznak az uralkodó és a városok ellen kereskedőik védelmében. A gyakorlatban a 

kereskedelem a földesúri nagybirtok keretei között mozgott részben, míg ezen túlnyúlva 

erőteljes támogatásra szorult. A földesúri támogatás írásban rögzített bizonyítékai a 

privilégiumlevelekben és szerződésekben rögzített lehetőségek a kereskedelmi élet 

folytatására: így a szabad mozgás, szabad kereskedelem, illetve idegen kereskedők elől ezen 

lehetőségek megvonása.473 A zsidó kereskedők kezdeti sikerei több tényezőnek 

tulajdoníthatóak: már rendelkeztek bizonyos mobil tőkével az országba érkezésük idején, 

amellyel a nagybirtok terményeit felvásárolhatták, kapcsolataik révén összeköttetésben álltak 

távolabbi piacokkal is. Emellett, miként említettük a zsidóság magára vállalta a közvetítő 

szerepet az egyes társadalmi rétegek között, amely egyet jelentett a parasztságnak a gazdasági 

életbe való bevonásával (terményeik felvásárlása, illetve más termékek számukra való 

eladása). A közvetítő szerep során igen gyorsan a kereskedelmen belüli tagozódás képe tűnt 

fel az összeírást készítők számára valamennyi időszakban: mercator, quaestor,474 házaló. 

A mercatorok a nagykereskedők, a quaestorok a közép- és kiskereskedők (általánosítva), 

illetve a házalók (batyusok népies megnevezéssel). A mercator elnevezés maga is 

gyűjtőfogalom, hiszen a kereskedők különböző árukkal (gabona, bőr, gyapjú, bor) üzleteltek. 

Elméletileg bevételi összegeik és kiterjedt kapcsolataik azok, amelyek a másik két kategória 

473 Például a dunaszerdahelyi közösség számára Pálffy János által 1739-ben kiadott rendelkezések értelmében: 
„...Szabadságokban légyen, akármi néven nevezendő jószággal, és partékával kereskednyi, és élődnyi, valamint 
szintén a Nemes Curiakon practikáltatik." „Arra való nézve az Uraság Jószágán idegen Zsidóknak vagy 
Kalmároknak téltatik az házonként való Partékénak ároltatása ...". Közölte: Engel Alfréd, A dunaszerdahelyi 
zsidó hitközség emlékkönyve (Pozsony, 1995) 202-204.; Valamint később a földesúr és a zsidóság közötti 
gazdasági kapcsolat rendszer vizsgálata fejezetben részletesebben vizsgáljuk. 

74 Elméletileg a mercator jelentése „kalmárnak" nevezett boltos kereskedő, míg a quaestor, más néven tőzsér 
gabona- termény- és állatkereskedéssel foglalkozik. Azonban a forrásokban e két kategóriába tartozókat igen 
differenciálatlanul tűntették fel, hiszen gyakran olvashatunk bolttal rendelkező quaestorokról, illetve állat- avagy 
terménykereskedő mercátorokról. Mindemellett a későbbiekben a jövedelmük alapján való különböző 
adóosztályokba való besorolásuk is nagymértékben bonyolította az egyes kategóriákba való besorolást. Amíg az 
általunk vizsgált összeírások a fentebbi táblázat általi sematikus modellt biztosítják a lakosok foglalkozási 
ágazatait illetően, addig a Tagányi Károly és Eperjessy Géza által végzett vizsgálat az 1828-as általános 
összeírásra vonatkozóan rávilágít arra tényre, hogy maguk a kereskedők, mind a vagyonosabbak, mind pedig az 
átlagos jövedelműek különböző regálékat (malom, mészárszék kocsma bérleti jogát) birtokolták, amelyek 
további fontos bevételi forrást biztosítottak számukra. Tagányi Károly, Az 1828-iki összeírás végleges 
eredményei, Gazdaságtörténeti szemle 1896, 110-117.; 206-213.; Eperjessy Géza,Városi kereskedők a 
reformkorban in: A polgárosodás útján Tanulmányok a reformkorról szerk. Szabad György (Budapest, 1990) 57-
100. 
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felé emelik őket. 1735-1772-ig arányuk a kereskedelmi összkategórián belül hanyatlott, 

azonban mindez arra is rámutat, hogy egy-egy mercator kezében egy-egy körzeten belül 

nagyobb kereskedelmi hatalom összpontosult, amit gyakran politikai erőként is 

érvényesítettek: Michel Simon esete, aki megpróbál Pozsonyban megtelepedni, illetve 

közbenjár hitsorstársai érdekében Nagyszombat városánál.475 A mercatorok egy része a 

földesúri befolyás alól igyekezett kikerülni és uralkodói privilégiumot szerezni, amely 

kereskedelmi jogait meg tovább bővítette - elméletileg. Ők már a 18. század elején a 

kezükben felhalmozódó tőke révén olyan tervezeteket nyújtottak be a felsőbb 

kormányszervek irányába, amelyek az ország kereskedelmi lehetőségeit szélesíthették volna, 

illetve új területre a pénzügyletek felé nyithattak volna utat Az első ilyen kísérlet az említett 

Michel Simon nevéhez kötődik, aki már 1703-ban bank- és pénzintézetet kívánt nyitni 

Pozsonyban, azzal a megindoklással, hogy Magyarországnak szüksége van egy ilyen 

intézetre, mivel a török uralom miatt hosszú ideig Németországgal és más országok piacaival 

nem állt összeköttetésben, valamint a beink révén több pénz kerülne az országba.476 1712-

ben,477 majd 1715-ben visszatér a kérdésre, azonban az uralkodó, III. Károly nem akarta, hogy 
AHQ 

zsidó vallású valósítsa meg a tervet, noha magát az ötletet jóváhagyta. Mivel azonban a 

keresztény fél esetében sem a tőke, sem az alapötlet nem állt rendelkezésre, a terv kútba esett. 

A második 18. századi jelentős kísérlet Beer Salamon kamarai sószállító nevéhez köthető, aki 

1718-ban a Morva folyó szabályozására nyújtott be tervezetet, amely az örökös 

tartományokkal való hatékonyabb kereskedelmet segíthette volna elő.479 A terv ellenzői miatt 

a szabályzás ügyét elhalasztják.480 Az ipari tervek is megjelennek már e században, amit a 

gyáripar fejezetnél láthatunk a későbbiekben. 

A kereskedők második csoportjába tartozó quaestor elnevezés maga is több alkategória 

összefoglaló neve. Tagjaik egy része a felmérések adatai szerint bolttal rendelkezett, 

különböző árukkal kereskedve. 1735 és 1782 között jelentős emelkedés következett be a 

létszámukban és arányukban, mind a kereskedő kategórián belül, mind pedig az országos 

arányukat illetően (noha pontosan nem határolhatjuk körül a quaestor és mercator 

kategóriákba tartozók közötti különbségeket). Ez az az időszak, amikor egyfelől a földesúri 

nagybirtokrendszer illetve a földesúri védelem teremt lehetőséget a tőkével rendelkező 

475 MZsO IX. 550.; III. 51.; 99. 
476 MZsO 11.358. 
477 MZsO III. 54. 
478 MZsO VI/2. 1062. 
479 A/ZsO III. 124. 
480 MZsO III. 125. 
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rétegnek a gazdasági életbe való bekapcsolódásra. Másfelől az ország belsőbb területei felé 

való húzódás is segítséget nyújt ehhez, valamint a lassan újjáéledő piaci hálózat kialakulása. 

Ugyanebben az időszakban 1735-1782 közötti adatok alapján a kereskedők harmadik 

kategóriájába tartozó házalók aránya meglepő módon igen alacsonynak tekinthető a fentebbi 

kategória arányához viszonyítva (nem éri el a 10%-ot). Mindez éppen azzal a ténnyel 

magyarázható, hogy kezdetben a földesúri birtokrendszer adott lehetőséget a kereskedelmi 

tevékenységre, ahol a házalók helyett a kereskedők középrétegének a hangsúlyozódása 

figyelhető meg, legalábbis a felmérések adatai szerint. Mindehhez hozzá kell fűznünk, hogy 

ekkoriban a zsidóságot érintő felmérések a vagyoni helyzetet kívánták megállapítani a türelmi 

adóztatás érdekében. Éppen ezért érdemel figyelmet, hogy nem az alacsonyabb jövedelmű 

kategóriákba sorolják magukat. 

1790 után a magyar gazdasági életben jelentős változások vették kezdetüket, amelyek 

befolyásolták, mind a zsidóság gazdasági szerepvállalását, mind társadalmi tagozódását. 

Mindez azonban egyben feszültséget is teremtett a fennálló jogi helyzetükkel. A gazdasági 

virágzás elősegítette e réteg gyarapodását. Ugyanekkor a zsidóság kereskedelmi tevékenysége 

már átlépte a nagybirtok kereteit, és a feudális kereteket lassanként szétfeszítette. A 

kereskedelemben szerepet vállalók részéről két fontos irányvonal követhető nyomon a kiépülő 

felvásárló rendszeren belül: alsóbb szinten egy olyan mobil kereskedelmi hálózat épült ki, 

amely a boltosokkal (közép- és kiskereskedői réteg) és vándorkereskedőkkel együtt egészen a 

falusi fogyasztókig nyúlt le. Ebben a kiépülő rendszerben a városi hagyományos polgárság 

egyre inkább teret vesztett drága árújával, illetve magában az elosztó folyamatban való 

szerepét illetően is. Felsőbb szinten a háborús konjuktúra haszonélvezőinek, a nagytőkével 

rendelkező kereskedők számára a feudális keretek továbbélése új területek felé való fordulást 

eredményezett: a kezükben összpontosuló tőke hitelforrássá vált. A földbirtokosoknak 

nyújtott kölcsön az egész korszak folyamán fennmarad.481 Másrészt a felhalmozódó tőke a 

későbbiekben céhen kívüli tőkés ipari vállalkozás mozgatórugójává vált, a gazdasági élet 
J O A 

modernizációjában vállalva szerepet. 

A magyar társadalom részéről a válasz nem volt egységes a zsidóság magyarországi 

kereskedelmi szerepét illetően. Miként látni fogjuk a társadalom rétegeivel való 

kapcsolatrendszer elemzése kapcsán, a polgárság egyértelműen gátolta a folyamatot, főként a 

481 A földbirtokosok az ősiség törvénye miatt (1351) el nem adhatják földjeiket, a korszerűtlen gazdálkodás 
eredménye, hogy nincsenek bevételeik, a bankok nem nyújtanak számukra hitelt, és ezért nem képesek 
modernizálni a birtokaikat, és az európai piacokon versenyképesnek bizonyulni. Széchenyi István, Hitel 
(Budapest, é.n.). 
482 A témáról: Bácskai Vera, A vállalkozók előfutárai Nagykereskedők a reformkori Pesten (Budapest, 1989). 
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házalók elleni fellépésével, a szabad költözés és mozgás korlátozásával. A nemesség, amely 

az árutermelésben egyre szélesebb körben érdekeltté vált, erőteljesebb formában pártfogolta a 

zsidóság helyzetének megoldását jogi úton is. A kiindulópont az 1790. évi törvénycikkely, 

majd az azt követő bizottsági javaslatok igazolják. Azonban a következő évtizedekben 

bekövetkező gazdasági hanyatlás, illetve a Habsburg uralkodóval való hűvös viszony 

eredményeként csupán az 1825 után újjáéledő országgyűléseken kerül ismét előtérbe a 

felvetés. A zsidóság esetében meg kellett szüntetni a megkülönböztető jogállást (így kezdeti 

lépésként a türelmi adót). Az emancipáció kérdésköre azonban a nemességen belül is 

megosztottságot szült, végül az 1840. évi XXIX. tc. csupán részleges eredményt hozott, ebben 

engedélyezve a szabad letelepedés lehetőségét, amely a kereskedelem szempontjából 

elengedhetetlen feltétel a továbblépéshez. 

Maga a zsidóság is tudatában volt a lezajló változásoknak. 1790 után jogállásuk felvetése 

részükről gazdasági kérdéseket is felvetett egyben. Az uralkodó és a magyar nemesség felé 

intézett kérvényeik hangvételében új tónus jelenik meg: ebben benne rejlenek a kereskedelmi 

téren elért eredményeik hangsúlyozásai, ugyanakkor a külső korlátok miatti más gazdasági 

területre való továbblépés lehetetlenségét is megemlítve. A zsidóság önmaga látja a soraiban 

végbemenő rétegződés folyamatát, ezért 1807-ben beadott kérvényükben a következőket 

írják: „...Ellenben a zsidók egyedül az ország terméseinek kivételével foglalatoskodnak. 

Melyeket nagy munkával fáradhatatlan igyekezettel az Országnak minden szegletéből 

összekeresvén megvesznek és kihordanak. [...]".483 Éppen ezért a kereskedelmen túli területre 

való kilépés érdekében a zsidóságnak öt rendre való felosztását kérik: földművelő, fabrikás 

vagy mesterember, kereskedő, polgárok, házaló kalmárok. Előrelépés nem történt az ügyben 

ekkor. Mindemellett a zsidóság részéről a kereskedelmi területre való korlátozottság érzése 

mellett adoptálásra került II. József szemlélete, amely szerint a kereskedelmi tevékenység 

nem hoz hasznot az államnak és az ezzel foglalkozó polgárok nem produktívak. A zsidóság 

kérvényeiben a reformkor idején mindkét szemlélet megfogalmazódik egyidejűleg: egyfelől a 

kereskedelem terén az ország javára hasznot hozó eredményeinek felmutatása mellett, 

mindenkor megjelenik a hajlandóság hangsúlyozódása a más gazdasági ágak felé való 

elmozdulásra.484 (Mindezt a gyakorlat alátámasztja, hiszen az 5. táblázat adatai mutatják, 

483 „Petition der Juden beim ungarischen Reichstage von 1807" in: Leopold Low, Zur neueren Geschichte der 
Juden in Ungarn Beitrag zur allgemeinen Rechts-, Religions- und Kultusgeschichte. (Budapest, 1874) 37. 
484 „Vágynák helyek honnunkban, mellyekben letelepednünk nem szabad; - nincsen megengedve földet vermi, s' 
igy mezei gazdaságot űzni, de mi több ifjaink több főbb oskolákban honnunk törvényeinek tanulásától is 
eltiltatnak; - s' mindezek szerint csodálkozhatik valaki, hogy az egyedül a kereskedést űzhető zsidó csak a 
legnagyobb fukarsággal és zsugorasággal folytathatja é kereseté, miután más út élelmet megszerezni előtte zárva 
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hogy 1848-ban a szabadfoglalkozásúak aránya ugyan még nem számottevő, azonban a 

kezdetét veszi a változás a törvényes akadályok lerombolásával. Illetve a tagozódás a 

valóságban létezik, csupán a korábbi összeírások nem vettek erről tudomást.) 

III.A. 6.b. Árendátor 

A bérlet avagy árenda, azaz az ingatlan illetve a haszonbérleti (monopol) jogok készpénzzel 

való megvétele a kereskedelem mellett az egyik legfontosabb foglalkozási ágazatnak 

számított a zsidóság körében. Már a középkorban mind az állam, mind pedig a helyi vezetők 

részéről kísérlet történt a zsidóságnak ezen területről való kiszorítására, azonban ez 

végrehajthatatlannak bizonyult.485 Mindez nem változott az újkorban sem. A zsidóság, amely 

egyfelől igen mozgékonynak számított, másfelől mobil tőkével rendelkezett, illetve földesúri 

védelem alatt állt, alkalmasnak bizonyult a szerepkör betöltésére. Noha, mint később látni 

fogjuk, gyakran felmerül a bérlések esetén az eshetőség, hogy keresztény pályázót részesítsék 

előnyben az elbírálás folyamán, a gyakorlatban az ilyen jelentkezők hiánya, illetve anyagi 

versenyképtelensége miatt szerepük nem válik meghatározóvá az ágazatban. 

Magának az árendabérletnek a virágzása a feudális gazdasági szerkezet fennmaradásának a 

következménye, hiszen a földesúri jogok széles köre biztosította ennek kihasználását. A 

földesúri jogkörhöz tartozott például a területén bizonyos utak, vizek, hidak mentén való 

vámoltatás joga, húskimérés-, mészárszék tartásának a joga, illetve a kocsmáitatás, az 

alkohol illetve liszt előállításáé. A zsidó bérlők alkalmazása lehetőséget teremtett a földesúri 

bevétel növelésére. Azonban már a kezdetektől nyilvánvaló, hogy a bérleti rendszer kiépülése 

és működése nem csupán a nagybirtok keretei között valósult meg, a kisbirtokosok is bérbe 

adhatták a jogokat. A birtokosok azáltal, hogy jogot biztosítottak területeiken például a 

kocsmatartásra, elősegítették, hogy az azt bíró egyének, avagy családok éppen az uradalmi 

kereteken túl, gyakran magányosan más zsidó családoktól elszigetelve telepedjenek le. 

Ugyanakkor így biztosítva a közvetítőréteget az alsóbb néposztályok felé a gazdasági életben. 

Magának az uralkodónak a részéről is látható kísérlet a gazdasági érdekek szem előtt tartása 

miatt bizonyos bérleti jogok bérbeadására: így 1722-ben III. Károly a türelmi taxa esetében 

kijelenti, hogy a kincstár érdekeinek igénye miatt az bérbe adható.487 Noha a későbbiekben a 

vagyon?" 1843-ban a bonyhádi közösség kérvénye az országgyűléshez. Közölte: Büchler Sándor in Magyar 
Zsidó Szemle XIV( 1894) 661. 
485 Erre példa a visszatérő törvények a zsidóság bérletektől való eltiltására. A középkor folyamán a legnagyobb 
visszhangot kiváltó eset II. András időszakában történt, amikor maga a pápa avatkozott közbe az egyház 
érdekében a bérletek jogának megszerzésére illetve a zsidóság kiszorítására. 
486 Ezt a törvények próbálják korlátozni a század folyamán, erről esik szó a későbbiekben. 
487 MZsO III. 231. 
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keresztény pályázókat részesítenék előnyben, a gyakorlatban mindez csupán egyetlen egyszer 

következik be.488 

Továbbá, a városi hatóságok is kénytelenek meghátrálni a tény előtt, hogy beköltözési 

tiltásaik ellenére a zsidóság részt vehet a kereskedelmi életben nappal. Ehhez, azonban 

megfelelő ingatlanok bérlete szükséges a városban, így bolté, vendéglőhelyiségé. Ezen túl, 

miként Kőszeg város esete is bizonyítja, akár más jogok bérlete is átkerülhetett a kezükbe: így 

Kőszegen Schlesinger Israel a vámbérlet jogát nyerte el, és pozícióját mintegy fél évszázadon 

keresztül meg is tartotta.489 A városok esetében magasabb fokú versengést láthatunk a bérleti 

jogok birtoklásának elnyeréséért, hiszen egyfelől a polgárság, amely a városfalakon kívül 

akarta látni a zsidóságot nem nézhette tétlenül gazdasági vetélytársa térnyerését. Másfelől a 

zsidó bérlők között, illetve az őket támogató földesurak között. A földesurak gyakran 

fordultak támogató kérvénnyel alattvalóik érdekében a jogok elnyerése ügyében.490 A 

bérletpályázatok során mindenkoron nagy hangsúly esett a fizetendő összeg nagysága mellett 

a fizetés pontos teljesítésére is. Ennek tudható be, hogy Kőszegen a bérlőt, Schlesinger Israelt 

előnyben részesítették keresztény vetélytársaival szemben.491 

A zsidóság árendátori tevékenysége nem kevesebb visszhangot váltott ki a korszak 

folyamán környezetükből, mint kereskedelmi működésük. Már a bevándorlás első hullámait 

megelőzően értesülhetünk zsidó vámbérlőkről Magyarországon.492 A vámbérletek visszatérő 

problémát jelentettek a korszak folyamán. Az uralkodó mellett a földesurak is felismerték a 

földbirtokaikhoz kötött vámintézmények felhasználásának értékességét, amelyek egyben 

számottevő jövedelemforrásként is szolgáltak. A forgalmas útkereszteződések, vízi utak 

megadóztatása által teremtett lehetőségek folyamatos érdekkülönbséghez vezettek, mind más 

földesurakkal, mind pedig az udvarral. Magukról a vámokról való rendelkezések között 

figyelmet érdemelnek a zsidó vámbérlőkről alkotott törvények: amelyek lényegi tartama a 

zsidó vámbérlők eltávolítása tisztségükből (1630. évi XV. tc.; 1647. évi XCI. tc.; 1655. évi 

XXIX. tc., 1659. évi LVII. tc.). A 18. század folyamán megújulnak a zsidó vámbérlők elleni 

támadások, amelyeknek indokai egyfelől magas számuk, másfelől pedig, hogy más 

privilegizált csoportok jogait figyelmen kívül hagyják, csupán saját földesuraik érdekét tartják 

szem előtt. Az 1715. évi XV. tc. illetve az 1723. évi XV. tc. újfent kísérletet tesz a zsidó 

vámosok elmozdítására, teljesen sikertelenül. A környezet ellenséges fellépését jól példázza, 

488 MZsO III. 381. 
489 MZsO X. 395.; 444.; 491. 
490 MZsOX. 269.; II. 260. 
491 MZsO X. 444. 
492 A magyarországi zsidó vámbérlökről lásd: Grílnwald Fülöp, „Zsidó vámosok magyar földön" MZsO IX. 1-11. 
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hogy a törvények mellett a helyi hatalmi szervek intézkedések útján kísérelnek meg 

eredményt elérni: Szepesi kamara 1673-ban a felvidéki területekről,493 Kollonich Lipót 1690-

ben Sopron, Trencsén, Pozsony, Nyitra és Vas megyék területéről,494 az ungvári kincstári 

területről 1731-ben,495 míg 1764-ben Pozsony megye hatósága a megye területéről űzné el a 

zsidó vámbérlőket.496 A zsidó vámbérlők vizsgált korszakunkban való jelenlétére a visszatérő 

tiltások szolgáltatnak bizonyítékot. Még 1848-ban, az összeírás alkalmával is találunk példát 

zsidó vámbérlőre.497 A vámbérlők jelenléte a zsidóság településtörténete mellett a gazdasági 

helyzetre is rávilágít: a földesúri érdekek érvényesülése helyi szinten eredményes 

szembenállást eredményezett a felsőbb szintű rendelkezésekkel. Másfelől mutatja a feudális 

joggyakorlat továbbélését. A zsidó vámbérlők élete a gyakorlatban nem egyszerű, hiszen a 

vámoltatás során gyakran bántalmazásnak esnek áldozatul. A támadások a bérlők ellen 

kétszintűek: egyfelől támadják őket a beszedendő vámok miatt, amelyben a kiváltságolt 

osztályok tagjai saját érdekeik megsértését látják, a parasztság jogtalan adóztatásként könyveli 

el, másfelől a bérlőket támadják vallásuk miatt.498 Nem egyszer a viszálykodás tettlegességig 

fajul. Éppen ezért érdekes példa Kőszeg város említett esete, ahol 1692-173l-ig folytathatott 

bérleti tevékenységet Schlesinger Israel. Szerződését 7-8 évente újítják meg. Sőt annak 

ellenére, hogy a városban nem telepedhet meg zsidó lakó, engedélyezik kezdetben a 

letelepedést egy keresztény polgárnál, majd új helyre való költözést a közöttük kialakuló 

viszály nyomán, végül pedig házvásárlást.499 1730-as években az udvar részéről felerősödő 

nyomás ellenében is ragaszkodnak a pontosan teljesítő bérlőhöz, és noha engedélyt nem 

kapnak a tisztségében való megtartásra, a gyakorlatban a bérlő a haláláig betölti a posztot.500 

Azonban fia már nem tudja elnyerni a tisztséget, sőt a város részéről ellenséges magatartás 

nyilvánul meg irányába.501 

A vámbérlet mellett a második kiemelkedően érzékeny terület a kocsmabérlet és az alkohol 

árusítás joga. A kortársak gyakran hangoztatott vádaskodása, hogy a kocsmák révén a 

parasztokat az alkoholizmusra bírják és így teszik szegénnyé a köznépet. A közfelfogás 

mellett az összeírás adatai közül az 1848-as arról tanúskodik, hogy az országban az 

493 MZsOV/l. 1717. 
m MZsO 11. 191. 
495 MZsO III. 904. 
496 MZsO IX. 174. 
497 MOL, H 15. 
498 MZsO V / l . 821.; 854.; IX. 173.; V/2. 1021.; 1036. 
499 MZsO X. 395. 
500 MZsOX. 391.; 491.; 556. 
501 MZsO III. 423.; 424. 
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árendátorok mintegy háromnegyede a kocsmatartás jogát tartotta a kezében.502 Tevékenységi 

formájuk illetve a fogadók, valamint a parasztokkal való állandó kapcsolatuk nyilvánvalóvá 

tette keresetük módját, és mindez a védtelenné is tette őket a támadásokkal szemben. 

Az árendátorok helyzete korántsem tekinthető egyszerűnek a korszakban. Egyfelől 

rászorultak a védelemre, hiszen a szerződésben ígért összeg behajtásáról gondoskodniuk 

kellett, amit mind a zsidó, mind a nem-zsidó társadalom igyekezett a gyakorlatban 

meggátolni. A zsidó árendátorok részéről, magáról a foglalkozásukról nagyon ritkán 

hallhatunk olyan nyílt kijelentéseket, mint a kereskedők esetében.503 Hozzá kell azonban 

fűznünk, hogy az árendátorok maguk is részt vettek a kereskedelemben, noha a felmérések 

igyekeztek a kategóriákat leegyszerűsíteni. Az árendátorok hangjai leginkább személyes 

panaszok kapcsán hallhatóak, amelyeknek okai: az adósok nem fizetése, bántalmazás a 

behajtás során, ezért hivatali védelmet kémek. A panaszok rámutatnak arra, hogy gyakran a 

saját embereik védelmét kérik, azaz az árendátori kategórián belül is kialakul egyfajta 

rétegződés illetve hierarchikus rendszer az ipari szektor mintájára: legény, inas, segéd 

egyaránt helyet kap ebben az építményben. A külső támadások ellen leggyakrabban a 

földesúri pártfogás révén lehetséges sikeres fellépés, azonban nem ritka éppen a földesúr és 

bérlője között kialakuló ellentét sem. így Tolnában a földesúr ugyanazon haszonbérleti jogra 

több féllel is szerződést köt, - természetesen jogtalanul, hiszen az eredeti szerződés tartama 

ezt minden esetben kizárja - így rövidítve meg a panaszost.504 Súlyosabb esetben a földesúr 

nem csupán önkényesen módosítja a szerződésben foglaltakat, hanem megszünteti azt, sőt 

tettlegesen lép fel egykori bérlője ellenében. így történt ez a hunfalusi Ábrahám Dávid 

esetében 1769-ben, akinek saját tulajdonú eszközeit is elkobozta birtokosa.505 Az árendátorok 

emellett folyamatosan ki vannak téve egyfelől a versenyhelyzetnek, amely mindenkoron a 

jogok árának emelkedésében nyilvánul meg. Ez tükröződik az uralkodó részéről 1731-ban 

kiadott rendelet tartamában, amelyben a türelmi adó összegének bérleti díjának emelését 

502 Nem véletlen tehát, hogy II. József 1786. évi tervezete, amely el akarta tiltani a zsidóságot a kocsmabérlettől 
nagy riadalmat váltott ki. Míchael K. Silber, 'Hungary Before 1918' in: The YIVO Encyclopedia of Jews in 
Eastern Europe ed. Gershon Dávid Hundert, (New Haven & London, 2008) vol. I. 773. 
503 A kivételes példa 1767-ből Máramaros megyéből való, ahol a pálinkafőzők szomorú helyzetét tárja megyei 
zsidóság a megye elé. A panaszok kapcsolódnak a felsőbb szervek beavatkozásához amikor is a 
cserekereskedelmet tiltják meg. (így italt nem adhatnak tojásért, zöldségekért cserébe.) MZsO XVI. 63. 
304 MZsO XVIII. 540. 
505 MZsO XIV. 494. Ábrahám Dávid Szepes megyében Hunfalván élt. Földesura Berczeviczy István korábban 
szerződésben engedélyezte hogy a bérlő saját költségén pálinkafözőházat, pajtát és istállót építsen. Emellett 
kölcsönt biztosított földesurának és annak lányának. A földesúr azonban a felvett összeget nem fizette meg, 
eszközeit elragadta, emellett lovait, teheneit és házi ingóságait. Mindemellett börtönbe vetéssel fenyegette. 
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szorgalmazta,506 avagy Sopron város tevékenysége az 1770-es években, amely a városban 

található kóservendéglök bérleti díjának felemelésére irányult.507 

A bérelhető jogkörök sokszínűsége magának a foglalkozási kategóriának a színességét is 

eredményezte, hiszen az árendátori fogalom mögött korántsem egységes gazdasági helyzetű 

csoportot kell sejtenünk. így egy városi kóservendéglő jogának bérlője illetve egy kelet-

magyarországi kisbirtokos italmérési jogát kézben tartó kereső helyzete, vagyona, 

életminősége között igen nagy eltérés fogható meg. 

III.A.6.C. Ipari tevékenység 

Kézműipar 

A magyarországi gazdasági életben a feudális keretek továbbélése egyben azt is jelentette, 

hogy a zsidóság számára mindazon korlátozások, amelyeket a középkor folyamán életbe 

léptettek az ipar területére vonatkozóan tovább élnek az újkor folyamán is. Noha az 

államalapítás utáni kezdeti évszázadban a zsidóság előtt nyitva álltak a különböző 

mesterségek, a formálódó polgárság, illetve egyház gazdasági vetélytársnak tekintette őket. A 

kialakuló céhes keretek, amelynek szerveződése a foglalkozási kategóriák mellett a valláshoz 

is kötődött, egyet jelentett a zsidó mesterséget űzők kirekesztésével. Mindemellett a céhek 

igen hatékony közbenjárására, olyan törvények láttak napvilágot, amelyek megtiltották zsidó 

mestereknek keresztény legények alkalmazását: Az újkorban a XVIII. század utolsó 

negyedéig a továbbélő korlátozások és a céhek virágzása lezárta az utat az ipari területen való 

koncentrálódás előtt. Mindez korántsem jelenti, hogy a zsidóságon belül az ipari területen 

működők aránya teljesen elhanyagolható lenne. 1735-ben a felmérés tanúsága szerint 

országosan, mintegy 12%-a a kenyérkeresőknek az iparban keresi megélhetését, a további 

összeírások is erről árulkodnak. Az iparosoknak a földesúri magánbirtokok adtak lehetőséget 

a működésre. A földesúri hatalom ragaszkodott ahhoz az állásponthoz, hogy a céhszabályok 

nem érvényesek a földesúri birtokokon, sőt a céhes iparosok privilégiumai az uraság érdekeit 

sértik. Éppen ezért jogukban áll a számukra megfelelő iparost támogatni. Mindez nem csupán 

magának a mesterségnek a gyakorlásáról szóló vita. A zsidó iparosok egyfelől így gyorsabban 

és olcsóbban jutottak a feldolgozandó nyersanyaghoz, másfelől iparcikkeket is árusítottak, 

olyanokat is, amit nem ők maguk állítottak elő, valamint mindemellett nem kötötte őket a 

céhbeli időrend, árszabályzat sem. 

506 MZsO III. 381. 
507 MZsO XV. 389.; XIV. 473.; XVIII. 699.; 712-725.; Valamint Pollák Miksa, A zsidók története Sopronban A 
legrégibb időktől a mai napig (Budapest, 1896) 218-221. 
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Nem meglepő ezért, hogy a céhek minden módszerrel támadni próbálták a zsidó iparosokat: 

- Egyfelől bizonyos áruk felvásárlásától való eltiltás révén: 1690-ben Kőszegen a szűcscéh 

megtiltja a zsidóságnak báránybélés felvásárlását;508 1728-ban Pozsony városába csak a helyi 

tímárcéh hozhat be bőrt;509 1729: a soproni tímárcéh a nyersbőr vétele ellen tiltakozik.510 

- A zsidóság további adókkal való terhelése: 1789-ben soproni tímárcéh a zsidó bőrművesekre 

külön adót akar kivetni.511 

- Eltiltás a piacok látogatásától és az árusítástól: 1760: szegedi céhek a zsidó iparosok ellen 

szeretnék a rendeletet életbe léptetni;512 1716-ban a budai kalapkészítők a budai zsidó 

kalapkészítők kereskedelme elleni fogalmazványa.513 

- Avagy együttes fellépés sikeres zsidó iparos ellenében: Miként az a pozsonyi Wiener Löbl 

szabómester esetében történt. Az ő története azért is érdemel figyelmet, mivel a földesúri 

védelem helyett a helytartótanács támogatását élvezi, ezért Pozsony váralján mind 

földesurának Pálffy grófnak, mind pedig a pozsonyváraljai szabócéhnek a támadásaival fel 

kell vennie a harcot. Az események 1750-től bontakoznak ki, és egészen 1769-ig 

folytatódnak.514 A harcban a földesúr bebörtönözteti a szabót,515 a céhtagok elkobozzák az 

áruját,516 a vásárokon akadályozzák áruja kirakodását,517 üzleteit mindkét fél be akarja 

zárni.518 Halála után fia, Wiener Spitzer Götzel veszi át apja helyét.519 Működése során 

ugyanazokkal a nehézségekkel kell szembenéznie, mint apjának: üzleteit be akarják zárni, 

szekrényeit feltörik. A földesúr fellépése az önállósulni szándékozó iparosnak szólt a 

Wiener család esetében. Ugyanakkor ezen időben maga Pálffy gróf jelentette ki, hogy a 

birtokain dolgozó iparosok nem tekinthetők kontárnak.521 Teljes pártfogásáról biztosítja 

Bethlem József szabót, akinek már az apját is támogatta. Bethlem József maga rá is szorult 

a védelemre, hiszen mind a pozsonyi szabócéh, mind a pozsonyváraljai szabócéh tagjai 

panaszt emeltek ellene, mondván, hogy a települések közelsége és a szabók magas száma 

508 MZsO X. 310. 
509 MZsO IX. 669. 
510 MZsO XVII. 282. 
511 MZsO XVIII. 778. 
512 MZsO XV. 204.; Marjanucz László, A szegedi zsidó családok a 19. században (Szeged, 1988). 
513 MZsO XI. 340. 
514 MZsO XIII. 289. 
515 MZsO XIV. 29. 
516 MZsO XIV. 145. 
517 MZsOXIV. 149. 
518 MZsO XIV. 152. 
519 MZsO XIV. 487. 
520 MZsO XV. 373.; 376. 
521 MZsO XIV. 153. 
522 MZsOXIV. 247.; 248. 

228 



megfojtja iparuk hatékonyságát.523 Követelik ezért, hogy Bethlem József ne alkalmazhasson 

segédeket, fizessen 300 ft díjat, tegyen mestervizsgát, különben tiltsák el foglalkozásától. 

A fenti esetek több érdekes pontra is rávilágítanak a korszakban a zsidó iparosokat illetően. 

Egyfelől az iparos hagyománya gyakran családon belül marad, és apáról fiúra száll. A céhes 

kereteken kívüli iparosok esetében ugyanolyan szervezeti tagozódás veszi kezdetét, mint 

magában a céhes kereteken belül: az iparos mester mellett legények, inasok és segédek 

dolgoznak. Az összeírások közül az 1848-as mutatja ezt be a legegyértelműbben. A céhtagok 

viselkedése és fellépése jól illusztrálja a gazdasági feszültséget. Emellett az első család 

esetében arra kaphattunk példát, hogyan lehet valaki a földesúri ellenkezés ellenében is 

sikeres - természetesen támogatással, illetve a második család esetében pedig éppen a 

földesúri védelem adja meg a sikerhez való kulcsot. 

A zsidó iparos kategória már a XVIII. század első időszakában igen sokszínű, noha az egyes 

kategóriákon belül még nem találhatunk kifejezett szakosodást, miként az a későbbiekben 

bekövetkezik. 1735-ben az ipari mesterséget űzők körében a szabók és a mészárosok száma 

kiemelkedő. 

A zsidó iparosok esetében II. József időszaka jelenthetett volna új kiindulópontot. Már 

1781-ben engedélyezte, hogy a zsidók szabó, varga, ácsmesterséget és műasztalosságot 

valamint gyáripart űzhessenek.524 1783-ban pedig előírta, hogy zsidók szabadon űzhetnek 

ipari foglalkozásokat, az előírt iskola elvégzése után.525 A céhekből senkit nem lehet kizárni 

vallásuk miatt. Mindemellett engedélyezte számukra a szabad városi letelepedést, amely a 

falusi illetve uradalmi keretek között működő ipari tevékenységet új színtérre és keretek közé 

(azaz céhes keretek közé) helyezhette volna. Azonban ezen rendelkezései halálos ágyán 

visszavonásra kerültek. 1805-ben kiadott céhszabályrendelet úgy intézkedett, hogy a zsidók a 

mesterségüket csak saját vallásukhoz tartozó legények segítségével űzhetik.527 Az 1813-ban 

kiadott újabb céhszabályzat az 1805-ös rendelkezést hagyta érvényben. 

Az elkövetkező évtizedek során nem következett be igazi változás az iparban élők 

körülményeinek törvényi rendezésében. Továbbra is meg kellett küzdeniük az iparban 

működőknek a céhbeli támadásokkal, illetve más oldalról általánosságban megfogalmazva 

érezhették a földesúri támogatást. A táblázat adatai azt mutatják, hogy az 1818-as és 183l-es 

523 MZsO XIV. 255. 
524 Marczali Henrik, Magyarország története II. József korában II. k. XIX. sz. függelék (Budapest, 1886). 
525 Sistemática gentis Judaicae regulatio 1783 először közölte: Büchler Sándor, 'József császárnak a zsidókra 
vonatkozó rendszabálya' Magyar Zsidó Szemle (Budapest, 1896) 367-374. 
526 Mindennek az alapja, hogy a céhszabályok pontosan rögzítették a katolikus istentiszteleteken való részvételt, 
amely más vallásúak számára lehetetlenné tette a céhbe való belépést. 
527 Kassics Ignácz, A Magyar Országi Mester-Embereket, ezeknek Legényeit, és Tanítványait, nem különben a 
Mester-Czéheket illető Kegyelmes Királyi Rendeléseknek Kivonatai. (Bécs, 1835) 37. 
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felmérések az iparosok országos aránya mégis csekély marad: 1818-ban mintegy 6%-a, míg 

1831-ben mintegy 7%-a az ország zsidóságának él iparból. Azonban figyelmet kell 

fordítanunk arra tényre, amit korábbi kategóriák esetében már említettünk: az egyes 

kategóriák arányához hozzájárulhat a felmérés célja: a türelmi adó összegének megállapítása, 

így lehetséges, hogy ez állhat a háttérben. (Illetve a szegény kategóriáról már szóltunk 

fentebb.) Mindazonáltal az is egyértelmű, hogy az iparos pálya továbbra sem áll az 

elhelyezkedők érdeklődésének előterében, amelyhez több fontos tényező is hozzájárult. 

Magyarország a Habsburg birodalmon belül az iparilag fejletlenebb térségek közé tartozott. A 

korábbi évtizedekben ennek okaként a Habsburgok tudatos magyarországi ipart romboló és 

korlátozó szándékának hangsúlyozására került a nyomaték.528 Azonban a korszak európai 

gazdaságpolitikai helyzetét, valamint a magyarországi gazdasági lehetőségeket egybevetve 

arra a megállapításra juthatunk, hogy Magyarország gazdasági életének alakulásában egyfelől 

saját feudális társadalmi és gazdasági struktúrája döntő szerepet játszott (gyenge polgárság, 

céhek, mezőgazdasági konjuktúra kiaknázása), másfelől a Habsburg birodalom tágabb keretei 

között pedig nyersanyagkincsei révén meghatározott szerepet töltött be. Az 1809-es bécsi 

béke után a piaci lehetőségek köre leszűkült. Az ország általános lakosságának a körében is 

igen alacsony maradt az iparűző lakosság száma: 1828-ban 94553, míg 1839-ben 125569 fő, 

ami azt jelentette, hogy 1840 körül minden 89. kereső tartozott az iparosok közé.529 Az ipar 

fejlődését nem csupán külső tényezők befolyásolták (így a nyugati kereslet a mezőgazdasági 

termények iránt), hanem a tőke hiánya illetve a céhek virágzása. A céhek korszakban való 

hatalmának megnyilvánulása a zsidó mesterek elleni fellépéseik: így 1815-ben Csongrád 

megyében egyszerűen nem engedélyezik számukra a belépést a céhes keretek közé,530 egy 

máramarosszigeti tímárt, aki a püspöki uradalommal kötött kontraktust, a helyi tímárok 

eltávolították. A zsidóság azon törekvése, hogy saját önálló céhet alakítson ki, majdnem 

mindenkoron megbukik.532 Kivételt képez a miskolci zsidó kisiparosok esete, akik 1833-ban 

önálló egyesületet alkottak, majd 1836-ban 32 fővel izraelita sorcéhet hoztak létre.533 A céh 

528Eckhart Ferenc, A bécsi udvar gazdaságpolitikája Magyarországon 1780-1815 (Budapest, 1938); Mérei 
Gyula, Magyar iparfejlődés 1790-1848 (Budapest, 1951); Lederer Emma, Az ipari kapitalizmus kezdetei 
Magyarországon (Budapest, 1952); Dóka Klára, A Pest-Budai céhes ipar válsága (1840-1872) (Budapest, 1979) 
11. 

529 Ezzel szemben Ausztriában minden 13., Lombardiában minden 9., Galíciában minden 80. lakos tartozott az 
iparűzők körébe. Mérei, 1951. 77-85. 

MOL, C 49 Dep. Civ. 1815-6-304. 
531 MOL, C 49 Dep. Civ. 1828-2-23. 
532 Sátoraljaújhelyi szabók: 1823, 1839-ben: C 49 MOL, Dep. Civ. 1823-5-70., 1839-2-79.; Keszthelyi szabók: 
MOL, C 49 Dep. Civ. 1841-5-102., 1842-5-60., 1844-5-48. 
533 Tagok között található: szabó, cipész, festő, bádogos, aranyműves, pék, asztalos, szűcs, fehér- és vöröstímár, 
gyertyamártó, gombkötő. Vértesy Sándor, A miskolci zsidó céh. (Budapest, 1909) 7.; 49.; 53-55. 
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saját pecséttel rendelkezett, de királyi kiváltságlevele nem volt. Fontos szempont, hogy 

egyelőre maga a zsidóság is a fennálló keretek között akar működni, azaz a céhes keretek 

továbbélése tűnik meghatározónak, és elfogadottnak számukra. A helytartótanács önmaga 

nem igazán támogatta a zsidóság önálló céhalapítási kérelmeit és törekvéseit, ehelyett a céhes 

követelményeket sikerrel teljesítők esetében a helybeli céheket próbálta rábírni a 

befogadásukra.534 Másfelől azonban a zsidóság körében az ipar területe iránt eleve igen 

csekély az érdeklődés: a komoly kezdeti befektetés igénye, a hosszú oktatási folyamat, illetve 

a tanulmányok végén a bizonytalan befogadás mind hozzájárulnak ehhez. Az ellenük 

folytatott harc új síkra helyezése azonban utal egy erősödő iparosrétegről. 

A céhes virágzás, illetve a zsidóságnak a korszak folyamán végig kitapintható törekvése a 

céhes keretek közé való bejutásra tényeinek ellenére az ipar területének felfogásában a fenti 

gyakorlattal párhuzamosan egyidőben lassú változások veszik kezdetüket. A céhek 

támogatása a földesurak körében korábban sem fogható meg, míg a megyei hatóságok illetve 

a középbirtokos réteg új, az ipart érintő gazdaságpolitikában látják a megoldást, amelynek az 

alapja a modernebb ipar. Ennek feltétele a korszerűbb mezőgazdasági termelés feltételeinek a 

megalapozása, a meglévő feudális gátak lerombolása, illetve tőke felhalmozása. Az ipar 

területén a hatékonyabb előállítás, olcsó ár mellett a kereskedelmi értékesítés, illetve a 

szakemberek számának a növelése járulhatott ehhez hozzá. A zsidó mesterek támogatása 

testet öltött egyfelől tevékenységük engedélyezése révén a céhes tiltások ellenére: így Bereg 

megye már 1823-ban engedi a kalapárusítást, mivel az a „szükségszerű dolgok sorába 

tartozik", illetve a céhes követelések ellenére nem kötelezi a zsidó mestereket a céhes 

keretekbe való belépésre a céhtagságot felvenni nem kívánóknak.535 

Az 1830-40-es évek reformszellemisége az ipar területén is éreztette a hatását. Az 1840. évi 

XXIX. tc. a kézműipar fejlesztését szolgálta. A törvény engedélyezte a bennszülött, illetve 

lakhatást nyert zsidók szabad mozgását (a bányavárosok azonban továbbra is kivételt 

képeztek), emellett lehetővé tette számukra gyárak állítását, kereskedés és kézművesipar 

űzését. A zsidóság részéről is látható törekvés az ipar fejlesztésére: 1843-ban országos 

egyesületet hoznak létre a honi ipar előrelendítése érdekében, amelyhez Pesten ötszázan 

csatlakoztak (később Debrecenben is bővült a tagok száma).536 Mindez azonban korántsem 

jelentette a céhek és a zsidó iparosok közötti harc elcsitulását. A céhek legényként ugyan 

hajlandónak mutatkoztak foglalkoztatni zsidó vallásúakat, azonban a további előrelépést 

534 Gyöngyösi szabócéh felé kérelem: MOL, C 49 Dep. Civ. 1836-2-92.; munkácsi szabócéh, gombkötő és 
szűcscéh MOL, C 49 Dep. Civ. 1833-2-332. 
535 MOL, C 49 Dep. Civ. 1925-2-19. 
536 Pesti Hírlap, 1843. febr. 09. 
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megtagadták tőlük. Hosszabb távon azonban a gazdasági keretek átalakulásával a céhek léte 

megpecsételődött, hiszen a céh a közfelfogásban olyan intézményként rögzült, mint amely a 

„nemzeti ipar kifejlését gátló" tényező, ezért eltörlése szükséges.537 Magyarországon az 1840-

es években az ipar fejlesztése elsődleges célként szerepelt, amelynek kereteibe a céhes 

szervezet, sem ideológiai alapon, mint a vallás alapján csoportokat a polgári jogrendből 

kirekesztő intézmény, sem mint hatékony gazdasági intézmény nem illeszkedett. A zsidóság 

esetében a belső szerveződés, illetve a törvények által biztosított lehetőségek eredményeként 

az 1848-as felmérés adatai alapján az ipar felé való elmozdulás megtörtént (az ország 

zsidóságának mintegy 17%-a kereste megélhetését ezen a területen). Noha egyértelmű ipai 

területen való koncentráltságról továbbra sem beszélhetünk. 1850 után pedig már új 

foglalkozási ágazatok azok, amelyek vonzerőt gyakorolnak az elhelyezkedőkre.538 

Az 1848-as adatok alapján az ipari ágazatokon belül nagyfokú szórtságot tapasztaltunk. 

Több, mint hetven-féle iparágat különíthetünk el, amelyeken belül a szabómesterségnek 5-6 

különböző ága fejlődött ki. Az iparon belül továbbra is szembetűnően magas a szabók, 

mészárosok illetve az üvegesek aránya. Másfelől, miként említettük, céhes mintára kezdetét 

vette az egyes ágazatokon belüli hierarchikus szervezet kiépülése. 

Az 1848-as adatok szerint az iparosok országos aránya emelkedett a korábbi időszakhoz 

viszonyítva, azonban az iparosok egy része továbbra sem csupán termékek előállításával 

foglalkozott, gyakran kereskedett is azokkal. A foglalkozási határok elmosódása önmagában 

sem segítette elő a csak az ipari területen működők számának ugrásszerű fejlődését. 

Mégis elmondható, hogy az ipari forradalmat megelőző időszakban a korlátozások ellenére 

létezett egy olyan réteg, amely a zsidó társadalmon belül, és a zsidó és nem-zsidó társadalom 

között közvetít ipari termékeket illetve önmaga állította elő azokat. A 19. század folyamán ez 

a réteg a városi polgárság vékony csoportjának kivételével a nem-zsidó társadalom további 

részében előnyösebb fogadtatásban részesül, mint a vallási alapon szervező feudális értékeket 

fenntartani kívánó és közvetítő céhes intézmény. 

Gyáripar 

A céhes keretekre további veszélyt jelentett a gyáripar megjelenése. Noha mindez kezdetben 

csupán néhány iparágat érintett, később a kézművesipar szinte valamennyi területére betört. A 

gyáripar hatékonyan, nagy mennyiségben és olcsóbban állított elő termékeket, emellett a 

537 MOL, C 49 Dep. Civ. 1846-2-185. Zala megyei adatok. 
538 1 9 1 0-ben a zsidóság körében az ipari ágazatban működők arány továbbra is megközelítően 20%-a a 
keresőknek. Magyar Statisztikai Évkönyv 1910. (Budapest, 1929) 16. táblázat. 
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céhbeli kötöttség teljes hiánya jellemezte. Magyarországon az 1840-es gyáralapító törvényt 

megelőzően az osztrák tartományokkal azonos elvek érvényesültek a gyár alapításánál: az 

1808-as rendelet értelmében kétféle engedély kérésére nyílt alkalom: nagyobb (5000 forint 

jövedelem felett) illetve kisebb engedély. 

A zsidóság körében már igen korán az érdeklődés homlokterébe került gyáralapítás terve 

illetve megvalósítása: 1755-ben Angelo József, Dinderche Löbl Áron, Berisch Jákob, Löbb 

József és Simon Jákob a magyar kormányhoz fordul egy nyírfaolaj gyár felállítását kérve. A 

gyár megalapításra került, és 1756-tól működött. Azonban már igen korán arról olvashatunk, 

hogy Oppenheimer Sámuel Simon felügyelőt a nagyszombatiak nem csupán akadályozzák a 

szállításban, de be is börtönzik.539 Angelo József a későbbiekben egy bőrgyár felállítását is 

tervezte, amely az orosz bőrrel venné fel a versenyt, azonban nem következik be a 

megalapítása. 540 Az iparág, amely fejlődésnek indult a textilipar volt. 1785-ben az óbudai 

Goldberger Sámuel és fiai nyertek engedélyt kékfestőgyár alapítására, amelynek felfutása 

azonban csupán a XIX. század negyvenes éveitől vette kezdetét.541 Ugyancsak Óbudán 

Boskovitz Hirsch, aki maga textil-nagykereskedőként működött korábban, kékfestő üzemet 

létesített. 1810-ben már 42 főt foglalkoztatott az üzem, akiknek többsége zsidó vallású volt. 

(Áruikat az ország valamennyi pontján árusították: Óbuda, Pest, Debrecen, Arad, Szeged, 

Gyula, Nagyvárad).542 Boskovitz példája mutatja, hogy a kereskedelmi tőke felhalmozódása 

elősegíthette Magyarországon is a gyáripari befektetések kezdetét. Azonban az ipar 

fejletlensége és a zsidóságot sújtó korlátozások behatárolták a működési területet. További 

kísérlet a gyáralapításra Mautner Mihály és Guggenheim Jószef részéről Pesten történt 

(Terézvárosban), ahol 1820-ban olajfinomítót állítottak fel.543 

Az 1840-ben engedélyezett gyáripar-alapítási törvény tovább növelte az érdeklődést a 

gyáriparba való befektetésre, valamint a nemzeti ipar fejlesztésnek az ügye is erre ösztönözte 

a polgárokat. Az 1848-as összeírás (amely nem tartalmazza Pozsony, és Pest megyék adatait, 

amelyek döntő fontosságúak a gyáripar esetében) hiányossága ellenére mutatja, hogy a 

zsidóság aktívan szerepet vállal a gyáripar megteremtésében. Az összeírás alapján ugyan 

mindössze 29 fő adja meg megélhetésének forrásául a gyárt. Azonban az is kiderül, hogy 

mindössze ketten foglalkoztatottak (az egyik felügyelő), míg a további megnevezettek 

539 A gyárról: „...ut penes arrestati Judaei Demissionem tale remedium quod ratio publici comerci et ex hoc in 
Publicum redundantibus utilitatis exporcere videlitur ponere haud emittat." MOL, Acta Tax. Tol. Lad. A. Fasc. 
9. 
540 MOL, Act. Oecon. Lad. A. Fasc. 24. Nr. 10. 
541 A ¡50 éves Goldberger-gyár Magyar textilipar-történelem 1784-1934 (Budapest, 1935). 
542 Mérei, 1951.70. 
543 Mérei, 1951.71. 
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tulajdonosok. Az időközben megalapításra került gyárak a következők: gyufa, olaj, ecet, bőr, 

szivar, szesz, likőr, vatta. Noha a gyáripar kiteljesedése és a zsidóság aktív szerepvállalása a 

vizsgált korszakunkon túlnyúlva teljesedik ki, már a korszakunkban láthatók a csírái a mobil 

tőkének a nagyüzemi ipari vállalkozásokban való befektetésére. 

III.A. 6. d. Mezőgazdaság 

A középkor időszakától fennmaradt korlátozó döntvények, így a Könyves Kálmán által 

kiadott, amely szerint zsidók keresztény szolgát nem tarthatnak, az 1114-es esztergomi zsinat 

határozata, amely megerősítette ezt, illetve a föld tulajdonlását tiltó rendelkezések544 

önmagukban megnehezítették a mezőgazdasági életben való aktív részvételt. Mivel a zsidóság 

gyakran biztosított kölcsönöket, ennek fejében a nemesek és polgárok elzálogosították 

földjeiket.545 Nem-fizetés esetén a föld tulajdonjoga a hitelező kezére szállt. Már a 

középkorban történt kísérlet az ingatlanok elzálogosításának a meggátlására.546 Mindez 

azonban sikertelen maradt. A zsidóság főként a szőlővel beültetett földterületekre fordított 

figyelmet, hiszen ennek révén bekapcsolódhatott a borkereskedelembe, amelyben ekkoriban 

éppen az oberlandi és kis-burgenlandi területekre helyeződött a hangsúly. A középkor vége 

egyben a magyar zsidóság életében is lezárópontnak tűnt, hiszen lakóvárosaik kieszközölték 

az elűzésüket. Az újkorban a bevándorló zsidóság már olyan gazdasági keretek közé érkezett, 

ahol a mezőgazdasági tevékenységet ellátó paraszti réteg igen széles. A korlátozások 

továbbélése illetve más betöltésre váró szerepkör igénye miatt a mezőgazdasági tevékenység 

nem vált jellemzővé a zsidóság körében. 

Ennek ellenére találunk példát a földbérlőkre már korszakunk kezdetén. 1692-ben a rohonci 

zsidók Batthyány Ádám gróftól béreltek földet.547 A XVIII. századtól való további példáink 

azonban rámutatnak, hogy továbbra is csupán a föld bérleti jogáról van szó, nem pedig a 

földhöz magához kapcsolódó tevékenységről: így a kőszegi Schlesinger Israel egy polgár 

adóssága következtében jut hozzá a Hiercz nevű dűlőben fekvő szőlőhöz (1697),548 Izsák 

budai szőlőben szerez területet, noha tiltják számára a szüretet, amíg nem igazolja a 

544 Léderer, 1964. 57. 
545 Az elzálogosítás gyakorlata minden korszakban fontos szerepet töltött be. A zálogba adás bizonyítékául jó 
példát szolgáltatnak a városi telekkönyvek bejegyzései, amelyek a korábbi tulajdonos feltüntetésével megadják 
az átruházás időpontját: Mollay Károly, Első Telekkönyv (Erstes Grundbuch) 1480-1553 Sopron város történeti 
forrásai. (Sopron, 1993); a Pozsonyi telekkönyv a Magyar - Zsidó Oklevéltár negyedik kötetében került 
kiadásra. 
546 MZsO IV. kötet 1-10. 
547 Ujváry Péter, Magyar Zsidó Lexikon (Budapest, 1929) 'Mezőgazdaság' szócikk, 594. 
548 MZsOX. 327. 
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tulajdonjogát (1706),549 Hirschl Dávid nagymartom zsidó a Goldberg dűlőben nyer el szőlőt 

adósság fejében.550 Az említett példák mutatják, hogy a tőkével rendelkezők kölcsönt nyújtva 

szereztek szőlőterületeket. Mindez azt bizonyítja, hogy a föld termésének leszüretelése után 

bekapcsolódhattak a borkereskedelembe. Éppen ezért korlátozza a szőlőterületek 

elzálogosításának a módját 1737-ben Borsod megye.551 A szabályozás léte más szempontból 

is értékes, hiszen eddig csupán Buda és az oberlandi, kis-burgenlandi területeken láthattunk 

érdeklődést a földbirtokok iránt. Borsod esete jelzi, hogy mindez a középső, keleti régióban 

sem tekinthető kivételes jelenségnek. Másfelől a felvidéki borkereskedelem felvirágzásának 

kezdeti időszakában a hivatali szervek is felfigyeltek a zsidóság aktív szerepvállalására. 

A korai források közül az említett Izsák esetében nyíltan megfogalmazásra kerül, hogy a 

szőlő termésére igényt tart, míg ugyancsak Budán 1709-ben a pálvölgyi szőlőt kézben tartó 

keresztény Wurmb János és Bacharacher Wolf adja ki megmunkálásra. Ismételten 

hangsúlyos, hogy nem ők maguk dolgoznak a földeken. Mindez egyenes következménye a 

törvénybeli jogfosztottságnak, illetve bizonytalanságnak, hiszen a földterület kapcsán gyakran 

érik támadások a kölcsönt biztosítót. 

A mezőgazdaság területén II. József 1783-as intézkedése az, amely forradalmi változásokat 

kívánt bevezetni. Ennek értelmében a zsidóság bérelhetett földet, ha azt önmaga művelte, 

illetve szabadon tevékenykedhetett a mezőgazdasági szférában. A gyakorlatban valóban 

kezdetét vette bizonyos fokú érdeklődés a zsidóság részéről a mezőgazdaság felé. Ennek 

példája a Weisburg család, amely mind nemesektől, mind pedig polgároktól földet vásárolt. 

Azonban a források arra is rámutatnak, hogy továbbra is a kereskedelmi érdekekre 

helyeződött a hangsúly, hiszen a föld birtoklása a bor készítése illetve árusítása miatt vált 
f c i 

szükségessé, míg ők maguk nem a földműveléssel keresték a kenyerüket. 

Nem véletlen, hogy 1848-ig nem találunk külön kategóriát a felmérésekben a 

mezőgazdasági ágazatban működők számára. (A fentebb említett Fényes által közölt adatok 

ellenére.) Az 1840. évi törvénycikk azonban itt is mérföldkőnek tekinthető. 1848-ban az 

ország zsidó lakosságának már mintegy 5%-a a mezőgazdasági szférában kereste a 

boldogulását. A zsidóság ekkoriban elméletileg még mindig nem szerezhetett földbirtokot, 

noha szabadon elhelyezkedhetett ebben az ágazatban. 

549 MZsO XI. 143. Később a budai sütőcéh szerzi meg tőle a tulajdonjogot. 
550 MZsO VI. 1197. 
551 MZsO V/2. 1142. 
552 Roger W. Weiss, The Weissburgs A Social History (Chicago, 1985) művének függelékében közjjlt^v 
dokumentumok, például 5.; 10. / £ > 
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Az 1848-as felmérés adatainak mélyebb elemzése rávilágít arra a tényre, hogy biztosan 52 

főnek van saját tulajdonú földje, míg 486 fő szántóvető illetve földművelő. Emellett 

napszámosként illetve idénymunkásként további 240 fő dolgozott a mezőgazdaságban. A 

szántóvetők esetében nem egyértelmű, hogy saját földjüket művelték-e, avagy másét. 

Mindenesetre ez a kategória bizonyíték számunkra, hogy az 1840 utáni szabadabb mozgástér 

által biztosított lehetőségeket kihasználva megtörténik a mezőgazdaság szféra irányába 

elmozdulás, és nem csupán a nagytőkével rendelkezők részéről nemesi birtokok szerzése 

révén. (Valószínűleg már korábban is.) A mezőgazdasági területen elhelyezkedők esetében 

főként két régióban találunk erős koncentráltságot: az oberlandiban Trencsén megyében, míg 

a keleti régióban Szabolcs megyében. 

Mindezzel együtt azonban az adatok alapján illetve a későbbiekben a foglalkozási struktúrát 

vizsgálva az is nyilvánvalóvá válik, hogy a mezőgazdasági szféra a törvényi gátak lehullása 

után sem válik a legfőbb vonzerejű elhelyezkedési területté.553 Az 1848-as összeírás 

ugyanakkor példaértékű, hogy az ágazatban elhelyezkedők körében a földhöz kapcsolódó 

foglalkozások valamennyi szintjén megtalálhatóak: így tulajdonosok, bérlők, alkalmazottak. 

III.A. 6. e. Szolga 

Szinte valamennyi felmérés idején igen jelentős a szolgálóként elhelyezkedők aránya a 

zsidó társadalmon belül, csupán 1848-ban láthattunk ettől jelentős eltérést. Mindezt 

indokolhatja, hogy nagyobb központok adatai hiányoznak, amely jelentősen befolyásolhatta 

ezt a kategóriát. A szolgaság, mint foglalkozás átmeneti jellegű az esetek többségében. 

Mindez az általános és a zsidó társadalmat is jellemezte. A tanulással felhagyó vagy felhagyni 

kénytelen fiúk illetve lányok miután betöltötték 12-13. életévüket, legtöbbször más házaknál 

helyezkedtek el. Mivel maga a korabeli társadalom vándorló jellegű, ezért nem meglepő, hogy 

a fiatalok legtöbbször nem saját településükön kaptak munkát. így például a tejfalusi Heléna 

esetében a szülei Nagypákán szereznek tudomást áttérési szándékáról, és sietnek lányukhoz, 

aki a helyi kocsmában szolgálóként dolgozik.554 

A szolgálóként eltöltött időszak legtöbbször két időhatárhoz kötött: vagy a házasságkötés 

után családot alapítva lépnek ki, avagy férfiak esetében bizonyos tőke összegyűjtése után más 

kereseti ágazatban helyezkednek el. A szolgálók családi hátterének a vizsgálata nyomán az is 

világossá vált, hogy egy kiskereskedő apa gyermeke ugyanúgy szolgálóként keresheti a 

553 A témáról: Bernát Mandl, 'Magyarországi zsidók földművelési törekvései a XVIII. században' IMIT 1907. 
280-298. 
554 MOL, C 55 Dept. Jud. 1818. 6. Judeaorum Nr. 2. 
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kenyerét, mint egy házalóé.555 így Abelis Elisabeth, akinek apja Pozsonyban (valószínűleg 

Pozsonyváralján) kereskedő, az 1800-as évek elején Bécsben szolgálóként dolgozik, avagy 

Rosalia Strauss, akinek apja Márkus Strauss rohonci kereskedő (19. század eleje).556 Az 

elhelyezkedés rendszerint zsidó családoknál történt, azonban nem kizárólagosan: így 

találhatunk példát keresztényeknél is, például a kisbajcsi Klein Ádám a helyi bíró házában 

helyezkedett el szolgálóként.557 Az idegen környezet, az önmagára utaltság gyakran vezet 

azonban új értékek elfogadásához: így a keresztény értékrend elfogadásához, amelynek 

eredményeként jelentőssé válik körükben az áttérések száma.558 Ugyancsak feltűnő jelenség a 

korszakban a szolgálónők esetében a házasságon kívül született gyermekek bécsi 

árvaházakban való elhelyezése, míg ők maguk vagy visszatérnek Magyarországra, vagy 

Bécsben illetve továbbvándorolva más országban keresik a boldogulásukat.559 

Az összeírások általános adatai szerint 1735-től 1831-ig a szolgáló kategória lassú apadása 

követhető nyomon országos viszonylatban: a keresők mintegy 28%-áról 20%-ra. 1848-ra ez a 

folyamat felerősödik. Mindez talán, óvatosan megfogalmazva, (az adatok hiányossága miatt) 

előrevetíti azt a folyamatot, amely során a zsidó társadalomban a keresztényt megelőzve új 

tendencia érvényesülése mutatkozik. Ehhez járul hozzá az iskolázottság, amelynek során a 

tanulmányi idő kitolódik - gyakorlatilag a szolgálati idő rovására. Illetve 1840 után a 

gazdasági irányvonalváltással, illetve új foglalkozási szektorok megalapozódásával 

egyidejűleg a zsidóság iskolázottságával, mobilitásával és újonnan elnyert jogaival e területek 

felé fordulhatott. Másfelől a szolga kategória vizsgálata szintén felveti azt a kérdést, hogy kik 

azok, akik csak átmenetinek tekintették ezt a foglalkozást, és kik azok, akik életük végéig ezt 

a foglalkozást gyakorolták. 

A szolgaság miként említettük mindkét nem körében jelen volt. 1735-ben országos 

viszonylatban a női szolgálók aránya magasabb (51%-a az összes szolgálónak), és 

555 Hajdúdorogi Főesperesi Levéltár, D/316, sz. irat. 
556 Anna L Staduacher, Wegen jüdischer Religion - Findelhaus. Zwangstaufen in Wien 1816-1868. (Frankfúrt/M, 
Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2001) 29.; 394. 
557 MOL, C 55 Dept. Jud. 1815. 12. Judaeorum Nr. 2. 
558 MOL, C 55 Dept. Jud. 1818. 8. Judaeorum Nr. 2. 
559 Forrás: Anna L Staduacher, Wegen jüdischer Religion - Findelhaus. Zwangstaufen in Wien 1816-1868. 
(Frankfurt/M, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2001): Az adatok szerint főként szolgálók (220 
eset) szakácsnők (45 eset), és fizikai munkások (30 eset) mondanak le gyermekükről. A gyermekről való 
lemondás indoka főként a házasságon kívül szülés, de előfordul, hogy a megváltozott gazdasági helyzet 
kényszeríti erre a szülőt: így az özvegység (kereskedőké). Tudjuk, hogy az anyák közül 75 biztosan 
Magyarországon dolgozott, és innen ment át Bécsbe szülni - további sorsuk nem ismeretes. Az így 
megkeresztelt gyermekek száma 321, azonban a túlélők közülük mindössze 92 fÖ éri el a felnőttkort, míg a 
további gyermekek döntő többsége egy éves kora előtt elhalálozik. A szolgálók továbbvándorlására példa: A 
holicsi Weinberger Terézia 19 évesen (1821) szülte meg gyermekét Bécsben majd tovább vándorolt Linzbe. 
Staudacher, 2001. 414. Hasonló példa a komáromi Lehn Katharina esete, aki lányának születése után 1819-ben 
Badenbe vándorolt tovább. Staudacher, 2001. 227. 
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kiemelkedően magas a számuk Oberland és Kis-Burgenland térségekben, 65% illetve 55%-a a 

szolgálóknak nő, míg a dunántúli régióban feltűnően alacsony az arányuk 14%-a mindössze 

az összes szolgálónak. Ennek magyarázatául talán az szolgálhat, hogy a Dunántúlon éppen 

ebben az időszakban veszi kezdetét a betelepedés, és talán ezért főként a férfi szolgálókat 

részesítették előnyben. 1772-ben a férfi szolgálók országos aránya lesz a döntő (54%-a az 

összes szolgálónak), azonban az oberlandi és kis-burgenlandi régióban továbbra sem változik 

meg a helyzet, azaz a női szolgálók aránya a meghatározó. 1818-ban és 183l-re ismételten 

döntővé válik a női szolgálók száma (60% illetve 62%), és ez az ország valamennyi 

régiójában egyöntetű. 1848-ra az arány ismét a férfiak javára billen, amit azonban 

tulajdoníthatunk az összeírás jellegének, hiszen hajlamos a nők foglalkozási kategóriáit üresen 

hagyni, másfelől a nagyobb központok adatainak a hiánya is hozzájárulhat ehhez. 

A szolgálók magas száma fontos tényről ad számot, egyfelől a mobilitás elfogadott, sőt a 

mindennapi élet szerves része a társadalomban. A szolgálók viszonylag korán elhagyják a 

családi kereteket, és idegen család keretei közé érkeznek. Mindez megnehezíti a század 

demográfiai felmérését, amihez a gyermekszám vizsgálata során a meghatározott név hiánya, 

az állandó vándorlás mellett az ifjú gyermekek távolléte is hozzájárul. A szolgálati időszak 

legtöbbször csak átmeneti jellegű. 
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III.A.7. Gazdasági piacközpontoknak - telepítési- illetve letelepülési elveknek- zsidóság 

foglalkozási megoszlásának egymásra gyakorolt hatása 

A zsidóság letelepülése és a gazdasági központi szerepet betöltő települések kapcsolatának 

vizsgálata több kérdést is felvet: A zsidóság mennyiben tudatosan telepedett meg 

kizárólagosan egy meghatározott időszak gazdasági központjának tekinthető településen, 

illetve mennyiben befolyásolta ezt a telepítési politika megléte avagy hiánya? Továbbá a 

foglalkozási megoszlás és a gazdasági központokban való letelepedés egymásra hatása 

mennyiben kölcsönös, illetve egységes-e ez a gyakorlat valamennyi régióban?560 

Az 1735-ös országos zsidó lakosságot érintő felmérés értelmében az országban élő keresők 

65%-a az ország nyugati, északnyugati részében koncentrálódott (Oberland mintegy 37%, 

Kis-Burgenland 27%, Dunántúl 2.2%), míg a keleti régióban, azaz a betelepülés másik fő 

színterének számító kerületnek megyéiben a keresők mintegy 20.5%-a. A település irányának 

és a telepítéspolitika területi hangsúlyosságának a fényében nem meglepő a keresők ilyen 

arányú megoszlása. Korábbi elemzés rávilágított arra a tényre, hogy 1735-ben az egyes 

régiókban a kereskedelmi szférában foglalkozók aránya a meghatározó, a keleti régió 

kivételével, ahol az árendátorok kategóriája a döntő súlyú. A letelepedés avagy telepítés első 

időszakában éppen ezért az országban élő kereskedők a nyugati és északnyugati régiókban 

telepedtek le (a mercatorok több, mint fele Oberlandban élt, Kis-Burgenlandban további 

egynegyedük; közepes- és kiskereskedők közül Oberlandban mintegy 47%-uk, Kis-

Burgenlandban további egyharmaduk; míg a házalók közül pedig Oberlandban mintegy 50%-

uk, valamint mintegy 35%-uk Kis-Burgenlandban). Felvetődik a kérdés a letelepedés első 

szakaszának a végén mennyiben jelent vonzerőt egy-egy piackörzetként meghatározott hely? 

Illetve a kialakuló nagyobb zsidó közösségek éppen ezekkel összefüggésben alakultak-e ki? 

Kiindulópontként az ország tíz legnagyobb zsidó közösségét vizsgálva ebben az 

időszakban,561 Óbuda kivételével (középső régió) valamennyi közösség az oberlandi és a kis-

burgenlandi területen található. A piackörzetek (így központok és alközpontok) illetve a 

zsidóság letelepedésének az egybevetése révén - mivel ezen települések a kereskedelmi 

életnek, mint gazdasági elosztóhelynek a meghatározó színterei - a foglalkozásszerkezet 

elemzése egyértelműsítette a zsidóság gazdasági szerepkörét. Az 1715-1728-ban összeírt 

magyarországi településeknek mintegy 50%-a vallott piacot, amelyeknek gazdasági szerepe a 

560 Maguknak a magyarországi piacközpontoknak a kijelölése Bácskai Vera- Nagy Lajos, Piackörzetek, 
piacközpontok és városok Magyarországon 1828-ban (Budapest, 1984) művében meghatározottak alapján 
történt. 
561 Pozsonyváralja (Pozsony megye), Kismarton (Sopron megye), Lackenbach (Sopron megye), Nagymarton 
(Sopron megye), Vágújhely (Nyitra megye), Kittsee (Moson megye), Szenicz (Nyitra megye), Rohonc (Vas 
megye), Németkeresztúr (Sopron megye), Óbuda (Pest megye). 
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18. századtól kezdődően folyamatosan formálódott, így mind a kialakuló piackörzetük 

nagysága, mind pedig a vonzáskerülete állandó átalakulást mutat a következő egy évszázad 

folyamán.562 Visszatérve a zsidóság tíz legnagyobb közösségének településének színtereinek 

illetve az 1720-as évek piacközpontjainak az egybevetéséhez, a következő kép ábrázolható: öt 

esetben a nagyobb közösségek valóban egy-egy piacközpont helyszínén alakultak meg: 

Pozsonyváralja (Pozsony megye, Oberland), Vágújhely (Nyitra megye, Oberland), Kismarton 

(Sopron megye, Kis-Burgenland), Szenic (Nyitra megye, Oberland) valamint Óbuda (Pest 

megye, Középső) esetében, azonban a további nagyobb közösségek nem e korszak 

piacközpontjaiként definiált településeken indultak fejlődésnek. A további nagyobb 

közösségek helyszínei: Nagymarton (Sopron megye Kis-Burgenland), Lakompak, Köpcsény 

és Németkeresztúr a fenti Kismartonnal együtt az Eszterházy család védelmezése alatt 

létrejött gazdasági és jogi egység szerves részét képezte. Továbbá Rohonc (Vas megye, Kis-

Burgenland) ugyancsak a Batthyány család tervezett telepítéspolitikájának köszönhette 

megalapozását, védelmét. E területeken kialakuló nagyobb közösségek alapjait több tényezőre 

is visszavezethetjük, amelyeknek a szerepe ugyan nem alapvető nagyobb közösségek 

kialakulásához, azonban mégis hozzájárulnak ahhoz. Egyfelől a középkorban éppen a nyugat-

magyarországi régió nagyobb városaiban élt a zsidóság (illetve Óbudán), azonban a török 

uralom beköszönte után a városokból való kiűzéssel egyidejűleg a környező földbirtokosok 

védelme alá húzódtak. Noha nem beszélhetünk folyamatos jelenlétről a térségben, mégis az a 

tény, hogy e terület Habsburgok fennhatósága alá tartozott, valamint a gazdasági élet 

szempontjából fontos területnek számított, emellett a zsidóság helyismerettel rendelkezett, 

fontos nyomatékként szolgált az itteni letelepedéshez. Noha a nagyobb közösségek valóban a 

gazdaságilag hangsúlyos területeken találhatóak, azonban nem minden esetben csupán a 

központokban történik a megtelepedés, illetve a nagyobb közösségek létrejötte, hanem ennek 

alapját ekkoriban a földesúri támogató politikában kereshetjük. A földesúri 

nagybirtokrendszer, mint például az Eszterházyaké, a gazdasági életben olyan előnyöket 

nyújtott, amely felvette a versenyt magával a gazdasági központi település adta 

lehetőségekkel: így például szabad mozgás, szabad kereskedelem a birtokos uradalmain. 

Emellett a földesúr befolyása a központokban is érvényesült, így lehetőség nyílt annak 

gazdasági életében való aktív jelenlétre a megtelepedés nélkül is (Sopronnal szerződés563). 

562 A témáról bővebben: Bácskai Vera- Nagy Lajos, Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarországon 
1828-ban (Budapest, 1984). 
563 MZsO III. 41.; XII. 276.; 305.; 370.; 424.; 501.; 546.; 618.; XIII. 288.; 342.; 359.; 378.; 448.; 549.; VI. 1193.; 
XV. 66. 
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Amennyiben a vizsgálatot kiterjesztjük a zsidóság egészére, a lakosság mintegy 33%-a 

lakott piacközpontban vagy alközpontban.564 Az egyes régiók között számottevő különbséget 

tapasztalunk: a bevándorlás fő színterének számító Oberlandban a lakosság 33%-a élt 

biztosan piacközponti településen (1603 fő), akik a központnak számított 18 település közül 

9-ben telepedtek meg - avagy telepedhettek meg. A fennálló tiltások, így a szabad királyi 

városokban való megtelepedés eltiltása nagymértékben befolyásolta mindezt.565 Nem véletlen, 

hogy a lakosok nem Pozsonyban, hanem annak közelében Pozsonyváralján telepedtek meg, 

ahol a földesúri pártfogás lehetőséget teremtett erre. A földesurak nem csupán a központnak 

tekintett településeket jelölték ki lehetséges lakóhelyként, amelynek hátterében nyilvánvalóan 

meghúzódott az a szándék, hogy ezeket a területeket éppen a zsidóság gazdasági 

tevékenysége révén tegye a gazdasági élet szerve részévé. Ennek egyértelmű példáját 

láthatjuk a kis-burgenlandi régió esetében. A kilenc gazdasági központnak számító település 

között csupán négyben találunk 1735-ben zsidó lakosokat. Sőt a letelepedetteknek alig 20%-a 

él azokban. Ennek egyértelmű okának az Eszterházy befolyást tekinthetjük, és egyben a 

földesúri telepítő politika eredményét, amely ekkor a koncentráltabb nagyobb közösségek 

létrejöttét segítette elő, noha nem a gazdasági központokban, hanem a földesúri gazdasági 

érdekeknek megfelelően. 

A középső régió esete némiképp hasonlatos az oberlandi példához. A középső területen 

ebben az időben főként Óbuda jelentett vonzerőt a letelepedőknek, míg további területei nem 

igazán kerültek a bevándorlás fő irányvonalába. Az itt megtelepedők 17 piacközpont közül 

hatban találtak otthonra, és 37%-uk élt a régióban ezeken a településeken. A dunántúli 

régióban 1735 után erősödik fel a beköltözés, és a régió egyetlen 1715-1728 között írásos 

dokumentum által megjelölt központjában ugyan megtörténik a megtelepedés, azonban a 

régió lakosainak csupán mintegy 6%-a él itt. A keleti régióba a bevándorlás folyamatos, noha 

igazi felerősödés a század derekán veszi kezdetét. A betelepedők a 26 megjelölt központ 

közül tízben találhatóak, és a régió lakosainak csupán alig egytizedét teszik ki. A keleti régió 

esetében mindez tovább erősíti a korábban elmondottakat, amely szerint az árendátori 

működés a szórtabb megtelepedést vonta maga után. A lakosok ott találtak lakóhelyre, ahol a 

földesúri jogbérletet kiaknázhatták. Mindemellett szervezett telepítéspolitika nem irányította 

őket. 

564 Ekkor, 1720 körül, mintegy 95 település számított ide. 
565 Például: Ruszt: MZsO V/2. 1143.; Sopron: MZsO XV. 51.; Nagymarton: MZsO XIII. 464.; Pozsony: MZsO 
IX. 212. 
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Az 1735-ös összeírás arról árulkodik, hogy a betelepülés során a jogi és települési 

korlátozások, a nyugati területeken a földesúri szervezett telepítések, illetve a spontánabbnak 

tűnő keleti letelepülés eredményeként nem feltétlenül a piacközpontokban jönnek létre a 

legnagyobb közösségek, illetve nem ott koncentrálódik a lakosság. Ezt csupán egyetlen régió 

esetében fogható meg: a déliben. Azonban fontos hangsúlyoznunk, hogy ezen a területen a 

kamara szerzett a harcok során ellenőrzést, éppen ezért azon kevés létszámú zsidó lakosnak, 

akinek engedélyezte az itt tartózkodást, gazdasági indokok alapján a kereskedelem 

fellendítése érdekében tette meg, így ők csupán a központokban telepedhettek meg irányított 

szervezés folyamán, ez a gyakorlat éppen ellentétes irányú az országos gyakorlattal. 

Az 1768-as összeírás adatai a zsidóság foglalkozásstruktúrájának szerkezetében látszólag 

változást nem mutatnak. A kereskedelmi ágazaton belül az egyes kategóriák között döntő 

átalakulás nem megy végbe, a házaló rendszer lassú kiépülése kezdetét veszi, azonban 

országos arányuk még nem igazán magas (nem éri el a 10%-ot). Ezzel egyidőben a 

betelepülés folyamatosan zajlik, noha a letelepülés fő iránya áttevődik az északkeleti régióba. 

Emellett az országban a belső vándorlás is felerősödik az ország központi és délibb területe 

felé, amely a település szórtabb jellege felé mutat. A kereskedelmi kategóriák esetében lassú 

változások vették kezdetüket a régiók közötti megoszlás tekintetében: Az oberlandi területen 

élő mercatorok száma nem növekszik (1735: 140 fő, 1768: 141 fő), és arányuk az országban 

csökken, még inkább szembetűnő ez a kis-burgenlandi régió esetében, ahol számuk csökken 

(1735: 95, 1768: 55), noha országos arányuk a korábbi korszakhoz hasonló marad (23%). A 

közép- és kiskereskedők száma és aránya hanyatlott, amit ezen időszakban a közösség 

kereteinek megmerevedésében, illetve a gazdasági élet lassú hanyatlásában kereshetjük. Ezzel 

párhuzamosan az ország további régióiban a kereskedők kategórián belül a quaestorok 

arányában történik döntő változás. A keleti régióban az adatok szerint a kereskedők aránya 

továbbra sem meghatározó az árendátorokkal szemben, illetve az itt jelenlévő házalók 

országosan szinte elhanyagolható aránya egyértelműsíti, hogy az árendátori fogalom minden 

bizonnyal a kereskedelem meghatározott fokán működőket is magába foglalta. Mindezek után 

kérdés, hogy mennyiben történik a központok felé húzódás, avagy éppen ellenkező irányú 

folyamat zajlik-e le? Azaz új helyszínen letelepedve éppen ők alapoznak meg egy új 

központot. 

Elöljáróban meg kell említenünk, hogy a jogi korlátozások továbbra is fennállnak a 

zsidósággal szemben, így a szabad királyi városokban továbbra sem telepedhetnek meg. 

Másfelől a földesúri telepítéspolitika egyes területeken továbbra is igen aktív szerepet tölt be 

(Tata, Pápa - középső régió), szemben más régiókkal, ahol a tömeges bevándorlás során nem 
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találunk egyöntetű formába öntött szabályozást. Emellett a gazdasági élet átalakulását is 

szemmel kell tartanunk, amelynek során az újonnan felszabadított déli területek lassan 

bekapcsolódnak a gazdasági vérkeringésbe, a piachálózat fokozatos kiépülése zajlik. Mindez 

a piacközponti funkciót betöltő településekre is hatást gyakorol, hiszen új települések válnak 

meghatározóvá, míg mások eltűnnek. A felméréssel közel azonos időszakban vannak adataink 

a piacközpontok helyéről, illetve valamivel későbbről, 1796-ból.566 A két felmérés közötti 

különbség már önmagában árulkodik a folyamatos átalakulásról. így a déli régióban 12 

központ helyett már 16-ot találunk, a keleti régióban mindössze eggyel nő a számuk (32 

helyett 33), míg a középső régióban 26-ról 34-re. 

Az országban ekkoriban, az 1787-re kialakuló 10 legnagyobb zsidó közösségeinek a 

települési helyszíne alig mutat nagyobb szórtságot, mint az 1735-ös összeírás adatai.567 A 

közösségek az oberlandi (3), kis-burgenlandi (4), a dunántúli (1) illetve a középső (2) 

régiókban találhatóak. Maguknak a településeknek az esetében azonban az átalakulás már 

megfogható, amely újra felveti a kérdést, hogy a nagyobb közösségek esetében történt-e 

elmozdulás a piacközpontokban való letelepedésre? A legnagyobb közösség vizsgálata 

rávilágít, hogy a középső területeken Óbuda továbbra is fontos gazdasági központ, amely 

vonzza a letelepülőket. Másfelől ugyanebben a régióban új központ Balassagyarmat maga is 

kedvelt letelepedési helyszínnek számított. A régióban a piacközpontokon élők mintegy 63%-

a e két településen koncentrálódott. Az oberlandi nagyobb közösségek esetében a harmadik 

legnagyobb közösség Vérbő nem töltött be piacközponti funkciót. Míg a kis-burgenlandi 

régióban csupán Kismarton képviselte a piacközponti településeket, ráadásul ebben az időben 

éppen ez a település a zsidóság szemében, mint lakóhely veszített a vonzerejéből. A dunántúli 

régió esetében a legnagyobb közösség lakóhelyének számító Bonyhád, maga sem szerepelt 

piacközpontként a forrásokban. Mindezek alapján elmondható, hogy 1787-ben a tíz 

legnagyobb zsidó közösség közül 1735-höz hasonlóan ismét csupán öt esetében tapasztalható, 

hogy piacközpontban fejlődött. A kategória további tagjai ismételten felvetik azt a tényt, hogy 

nyugaton továbbra is él a nagyobb közösségek esetében a telepítési politika hatása: a 

kialakított Hét község rendszere, valamint a Pálffy birtokok védelmező politikája elősegíti a 

nagyobb lélekszámú közösségek létrejöttét. Azaz a zsidóság esetében egy-egy 

piacközpontban való koncentrált letelepedés nem egyértelműsíthető csupán a kereskedelmi 

566 Bácskai-Nagy, 1984. 15. táblázat. 
567 Óbuda (Pest megye), Pozsony váralj a (Pozsony megye), Vágújhely (Nyitra megye), Nagymarton (Sopron 
megye), Bonyhád (Tolna megye), Lakompak (Sopron megye), Kismarton (Sopron megye), Vérbő (Nyitra 
megye), Németkeresztúr (Sopron megye), Balassagyarmat (Nógrád megye). 

243 



előnyök kapcsán, a földesúri érdekek, a városi hatósági korlátozások ugyanúgy döntő szerepet 

játszanak a lakóhely kiválasztásában. 

A zsidóság egészére vonatkozó általános képet vizsgálva meg kell állapítanunk mennyiben 

láthatunk változást az 1735-ös viszonyokhoz képest: Az ország zsidó lakosainak mintegy 

17.5%-a élt piacközpontokban, és 128 ilyen jellegű településből 66-nak voltak zsidó lakosai. 

Az oberlandi régió esetében egyelőre gyenge hanyatlás következett be a korábbi adatokhoz 

viszonyítva, hiszen 29%-a a lakosoknak továbbra is piacközpontokban él (korábban 33%). 

Valamennyi további régióban, annak ellenére, hogy a piacközponti szerepet betöltő 

településekben magasabb számában telepedtek le, arányuk az összlakosságon belül hanyatlik: 

A déli régióban 19%-uk (korábban 54%) 12 település közül 7-ben találhatóak; Kis-

Burgenlandban 20%-ról 10%-ra csökken a lakosok aránya (9 település közül ötben laknak); a 

középső régióban: 37%-ról 23%-ra (18 település közül 1 l-ben); a dunántúli régióban 55%-ról 

15.7%-ra (6 település közül 4-ben), míg a keleti régióban 8.5%-ról 7.5%-ra (33 település 

közül 18-ban). Az adatok tanúsága szerint a piacközpontok nem elsődleges letelepedési 

célpontok. Sőt a tömeges betelepedés, a belső vándorlás, illetve másfelől a magyar gazdasági 

élet, a piachálózat tagozódása, azaz a falusi fogyasztókig való eljutás meghatározta a 

letelepedés jellegét. Mindez természetesen korántsem jelenti azt, hogy a betelepülők 

lakóhelyeik kiválasztásánál nem törekedtek a kereskedelmi szempontból előnyösebb 

lehetőségekkel rendelkező településekre (jó szárazföldi és vízi utak, vásárok, kiemelkedő 

nyersanyagok), azonban ez nem jelentett egyet magában a központban való letelepedéssel. 

Mindezt természetesen a fent említett korlátozások is behatárolták. 

1787-től 1835-ig újabb változások zajlottak le. A gazdasági életben a mezőgazdasági 

konjuktúra, majd az azt követő válság mellett fontos a piachálózat kiépülése. A zsidóság 

esetében II. József illetve az 1790-ben hozott törvények és rendeletek hatása felemás. így 

például noha történt kísérlet a városokban való megtelepedésre, azonban éppen az 1790. évi 

törvény kifordított értelmezése miatt ez nem vált tömeges jelenséggé egészen 1840-ig. A 

zsidóság jogi helyzete továbbra is tisztázatlan maradt, mindez pedig a gazdasági életben való 

szerepvállalásukra is hatást gyakorolt. 

A kereskedelmi ágazatok közül a házaló kategória szélesedése vette kezdetét, amelyet az 

1818-as és 183l-es összeírások tanúsítanak. A zsidóság kereskedelmi szerepvállalásának a 

példái valamennyi régióban közszájon forogtak. Megítélésük még a reformkorszak kezdetén 

sem mentes azonban az előítéletektől, amelyeknek a lényege a kereskedelmi szerepkör 
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kihasználása a lakosság megrövidítésére: „nehogy a köznép megcsalattasék". Emellett 

azonban éppen hangsúlyos jelenlétük világít rá, hogy a kereskedelemben nélkülözhetetlen 

feladatot látnak el: „Egyébiránt az egész kereskedés a zsidók .. kezeiben van".569 Ezen példák 

egyben azonban arra is rávilágítottak, hogy a zsidóság foglalkozásstruktúrája annak ellenére, 

hogy lassanként tagozódásnak indult, amit maga a zsidóság az 1807-ben beadott kérvényével 

is igazolni próbált, a nyilvánosság előtt továbbra is egyöntetűnek tűnt. Sőt a házaló rendszer 

kiépülésével a kereskedelmi szférában egy olyan kereskedő típust teremtett meg, amelynek 

állandó és túlnyomó jelenlétét a betelepülés kezdeteire is visszavetítette a közvélemény. 

A zsidóság foglalkozási struktúrájának vizsgálata során megállapítható, hogy az egyes 

régiókon belül a kereskedelmi kategóriákon belül döntő átalakulást tapasztalunk: A 

mercatorok aránya Oberlandban hagyományosan magas országos viszonylatban (22.5%), 

ugyanakkor azonban a kialakuló új gazdasági központ területén a középső régióban is 

jelentősen megemelkedik (23%). Figyelemreméltó tény, hogy a legnagyobb kereskedők a déli 

régióban keresik megélhetésüket a legnagyobb arányban (33%) országos viszonylatban. A 

quaestorok esetében az oberlandi (32%) és a déli régió jelent vonzerőt (23%). A házalók 

legmagasabb száma Oberlandban (35%), illetve a keleti régióban található (31%), amely a 

kiépülő piachálózatra utal. Illetve a tömeges bevándorlás és a letelepedés eredményei a 

foglalkozási struktúra területén közelítik a két korábban teljesen ellentétes képet adó régiót. 

1835-ben az ország 10 legnagyobb zsidó közösségének a soraiban 1787-hez viszonyítva 

jelentős változásokat tapasztalhatunk. A kis-burgenlandi régió nagyobb közösségei közül 

mindössze Nagymarton található továbbra is előkelő helyen (8.) azonban maga a település 

nem tekinthető piacközpontnak. Az oberlandi és a középső területekről egyaránt 4-4 közösség 

tartozik a legnagyobbak közé. A középső területről három esetében piacközponton való 

megtelepedésről beszélhetünk (Pest, Óbuda, Pápa). Az oberlandi közösségek közül 

valamennyi piacközpontban található.570 A keleti területen lévő Nagykároly maga is 

piacközpont. Ezek alapján a korábbi időszaktól eltérően a legnagyobb közösségek közül 8 

található piacközpontban. A településeket vizsgálva mindössze két esetben nem találjuk 

irányított telepítéspolitika nyomait (Pest és Csaba). Noha a század közepére a telepítéspolitika 

ereje hanyatlott, és a földesurak sokkal inkább korábban rögzített elveik fenntartására 

törekedtek, mindenképpen figyelemreméltó jelenség, hogy éppen azok a közösségek, amelyek 

568 Fényes, IV. 9. 
569 Fényes III. 94. 
570 Pest (Pest megye), Óbuda (Pest megye), Pápa (Fejér megye), Pozsonyváralja (Pozsony megye), Vágújhely 
(Nyitra megye), Nagykároly (Szatmár megye), Parutza (Nyitra külvárosa) (Nyitra megye), Nagymarton (Sopron 
megye), Csaba (Miskolc külvárosa) (Borsod megye), Szerdahely (Pozsony). 
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földesúri támogatást élveztek kezdetekben, és amelyek esetében piacközpontokban történt a 

megtelepedés, a legnagyobb lélekszámú közösséggé fej lödnek a korszakunk végére. A 

megtelepedés ekkor már jóval szabadabban zajlik, és talán a kedvező gazdasági lehetőségek 

és jogi védelem együttes hatásának tudatos szem előtt tartása éppen itt fogható meg. 

A zsidóság egészét tekintve 1787-hez viszonyítva valamelyest ugyan emelkedett a 

piacközpontokban élők aránya 23.5% (korábban 17.5%), azonban mindez még korántsem 

jelenti, hogy csupán a központok jelentenek vonzerőt a letelepedésre. Az országban ekkoriban 

számon tartott 142 piacközpont közül 115-nek voltak zsidó lakosai. A piacközpontok felé 

húzódásra a következő régiókban találunk egyértelmű példát: A déli régióban a lakosok 

mintegy 38%-a él itt, emlékezhetünk, hogy a kereskedő kategóriában a mercátorok és 

quaestorok igen magas aránya az országból itt összpontosult. A letelepedés során 22 központi 

település közül 15-ben találhatunk zsidó lakosokat. Ugyanez a helyzet a középső régió 

esetében, ahol a lakosság 38%-a összpontosul a piacközpontként számon tartott településeken 

(hasonlóképpen 22-ből 15-ben), ami egy tudatosabb letelepülési folyamatot feltételez, hiszen 

a nagymértékű bevándorlás ekkoriban zajlik a középső területekre. Oberlandban noha 

valamivel elmaradva ettől, de hasonlóképpen magas a piackörzetben lakók aránya (30%, 41 

településből 28-on találhatóak zsidó lakosok), amit a nagyobb közösségek léte a 

piacközpontokban is igazol. Ezzel szemben tejesen más képet festhetünk a keleti régió és a 

kis-burgenlandi régió piacközpontjaiban való lakosok arányáról. Noha a keleti területen 

történik minimális emelkedés a gazdasági központban koncentrálódok arányában (11.3%) 

mindez igen csekély része a lakosságnak. Mindezt egyértelműen a szórtabb letelepedés 

eredményének és a foglalkozásbeli jellemzőknek tekinthetjük, hiszen a haszonbérleti jogok 

megvétele a kisebb nemesektől meghatározta a működési és lakóhelyi helyszínt is egyben, és 

mindez nem tett lehetővé egyetlen nagyobb központban való koncentrálódást. Ugyanakkor a 

kis-burgenlandi régióban még a korábbi időszakhoz viszonyítva is visszaesés következik be: a 

lakosoknak alig 9%-a élt piacközpontnak tekintett településen. Mindez a kis-burgenlandi 

régió folyamatos térvesztésének az eredménye, hiszen egyfelől a nagyobb közösségek keretei 

megmerevednek, a zsidóság új letelepedési helyeket keres a dunántúli, illetve a keleti és 

középső régióban, illetve magának a régiónak a gazdasági szerepvállalása is visszaesést mutat 

országos szinten az oberlandi és középső régióval szemben. 

A gazdasági központok, a zsidóság foglalkozási megoszlása valamint a telepítéspolitikai 

jellemzők alapján a következő megállapításokat tehetjük: A zsidóság számára a gazdasági 

központok közelsége kiemelkedő jelentőséggel bírt, hiszen a vásárokon való részvétel, vagy a 
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központokban való bérlet a gazdasági életük és sikerük alapjának számított. Azonban éppen a 

társadalom rétegei között betöltött közvetítő szerepük és foglalkozási struktúrájuk nem tette 

lehetővé csupán egy-egy központban való koncentrációt. Mindehhez hozzájárult a gazdasági 

és jogi korlátozottság, a bizonyos területekre vonatkozó letelepítést végző földesúri érdek. A 

gazdasági hálózat árnyaltabbá és többszintűvé válása mellett a jogi korlátozások 

fennmaradása, valamint a letelepülés spontánabb jellege továbbra sem eredményezte csupán 

egy-egy nagyobb központban való megtelepedést. 1835-től azonban láthatóak változások, 

főként a déli és a központi régióban, amelyek az új betelepülés fő célpontjai, a központok 

vonzereje meghatározottabbá válik. Az 1840 után kialakuló új jogi keretek, a zsidóság 

körében végbemenő változások eredményeként a foglalkozási struktúrában jelentős átalakulás 

következik be, amelynek nyomán a letelepülés helyszíne is megváltozik. Ugyanakkor maga a 

lakóhely is változást gyakorol a foglalkozásszerkezet alakulására. 
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III.A.8. Hitközségekbeli foglalkozásszerkezet alakulása 

A magyarországi zsidóság településtörténete számot adott arról, hogy az országban a 

letelepülés nem egyszerre, hanem több hullámban zajlott, illetve különböző irányokból 

történt. A piacközpontok és a település viszonyának a vizsgálata rávilágított arra a tényre, 

hogy a zsidóság nem csupán egy-egy terület piacközpontjának tekintett településén kereste a 

boldogulását, amelyet a foglalkozási struktúrájának behatároltsága sem tett a gyakorlatban 

lehetővé. A magyar gazdasági életben bekövetkező változások mellett további faktorok (belső 

migráció, földesúri védelem) hatással lehettek egy-egy közösség alakulására. A 

következőkben néhány példán keresztül egy-egy közösségen belül vizsgáljuk meg tagjaiknak 

foglalkozási megoszlását 1735-1848 között. Mennyiben látható változás a foglalkozási 

megoszlásban, illetve az idők folyamán történik-e döntő átalakulás? 

Első példánk a Vas megyei Rohonc (Rechnitz, Kis-Burgenland). Rohonc a Batthyány 

család települése. Viszonylagos távolsága a nagyobb Moson, Sopron, Pozsony megyei 

központoktól lehetővé tette, hogy gazdasági szerepe megerősödjön. Emellett a határhoz való 

közelsége pedig biztosította a külfölddel való kereskedelmet. Noha maga a megye, Vas 

megye nem tartozott kezdetben az elsőszámú letelepülési célterületek közé, azonban a 

Batthyány család támogatásával már ekkoriban jelentős számú zsidó család telepedett meg 

Rohoncon. Sőt védlevelet is biztosított számukra, amelyben a kereskedelmi lehetőséget 

valamint a szabad mozgást biztosította. 1735-ben az ország legnagyobb zsidó közösségei 

között a nyolcadik helyet foglalta el. A megye zsidó lakosságának több, mint a fele (54%-a) 

ebben a mezővárosban koncentrálódott. A kis-burgenlandi régióba tartozó közösségben a 

foglalkozási ágazatok megoszlása a régióbeli átlagképhez hasonlatos értékeket ad: a keresők 

mintegy 58%-a a kereskedelem valamely ágazatában talált boldogulást, emellett az iparosok 

aránya igen magas, mintegy 29%, szemben az árendátorokéval (2.8%). Az iparosoknak az 

országos arányszámot meghaladó mértéke utal a földesúri támogatópolitikára, valamint egy-

egy nagybirtokszerkezeten belüli munkamegosztásra. A birtokokon belül az ipari termékek 

előállítása egyfelől saját használatra történik, céhes kereteken kívül, másfelől gyakran 

kereskednek is ezzel. Mintegy 7 iparos foglalkozást különíthetünk el: szűcs, szabó, 

bőrkészítő, borbély, könyvkötő, mészáros, üveges. Mind az iparosok, mind pedig a 

kereskedők a környező városok céhes szervezeteinek támadásainak vannak kitéve, azonban a 

földesúr pártfogásba veszi őket, sőt gyakran ő maga próbálja egyes városokba való 

belépésüket kezdeményezni.571 1720-ban a rohonci zsidóság marháinak legeltetése ellen lép 

571 MZsOX. 284.; 339.; 340. 
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fel Rohonc mezővárosa, sőt továbbmenve megtiltaná a marhák levágását és kiárusítását 

gazdasági érdekek miatt.572 Valamivel korábbi időszakban arról olvashatunk, hogy Frank 

Tamás kőszegi polgár a süveggyártóknak a rohonci zsidókkal kötött gyapjúszállításról szóló 

szerződésének a felbontását kéri, mivel ő maga is tudna gyapjút szállítani.573 A céhtagok több 

szinten is vetélytársat láttak a zsidóságban, hiszen egyfelől mobilitásuk révén felvásárolhatták 

a nyerstermékeket, majd eladhatták azokat, emellett a termékeket (akár ipariakat) olcsóbban 

hozhatták forgalomba, szemben a céhtagok kötöttségeivel. 

A foglalkozási struktúra 1735-ben rávilágít arra, hogy a közösségben a hitközségi keretek 

kiépülése is kezdetét vette, hiszen a foglalkoztatottak több, mint 8%-a a közösség 

alkalmazásában állt, noha ekkoriban rabbit és kántort még nem említ a forrás.574 

1735-1787-ig a rohonci közösség életében változások vették kezdetüket. Noha Rohonc 

továbbra is e térségben gazdasági központként tartható számon, a zsidóság esetében a belső 

vándorlás, valamint a bevándorlás új célpontjainak következtében, az itt élő lakosok 

lélekszáma 1787-re a közösségek sorában visszaesve a 12. legnagyobbnak számított. A megye 

lakossága a letelepedés során a szórtabb formát részesítette előnyben, már csupán mintegy 

24%-uk élt Rohoncon. A mezőváros lakossága továbbra is számíthatott a földesúri hathatós 

támogatásra. 

A foglalkozási struktúrát tekintve 1768-ban az összeírás szerint nem mutatkozik az egyes 

kategóriák feltüntetésében változás a korábbi időszakhoz viszonyítva: a kereskedők aránya 

ugyan visszaesik (mintegy 35%), a kategórián belül az összeírok szemében a tagozódás 

kezdetét vette - egyfelől megemelkedett a nagykereskedők száma, valamint a kereskedelmi 

közvetítő funkciót betöltő ügynökök, közvetítők megjelenésével sokszínűbbé válik az e 

területen megélhetést keresők rétegződése. Az ipar területén továbbra is magas a résztvevők 

aránya, azonban a foglalkozási ágak száma az összeírás szerint lecsökken 4-re (szűcs, szabó, 

mészáros, bőrkészítő). A közösségi keretek formálódására a rabbi, jegyző, kántor kategóriák 

adnak tanúbizonyságot. 

Az elkövetkező évtizedek már teljesen új helyzetet teremtettek a rohonci közösség számára. 

Egyfelől a terület gazdasági fejlődése háttérbe szorult az ország más területei mögött. A 

zsidóság maga is új területeken való megtelepedést részesítette előnyben, mind a Batthyány 

birtokrendszeren belül, mind pedig azon kívül. Kezdetben a Batthyány birtokokon maradva a 

Zala megyei Nagykanizsa (dunántúli régió) került az érdeklődés előterébe, majd pedig az 

572 MZsOm. 16. 
573 MZsOX. 342. 
574 Ugyanakkor 1707-ben 500 ft-ért megvásárolták a zsinagóga tulajdonjogát, majd 1727-ben egy újabbat 
építettek. 
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ország középső és déli régiói válnak kedvelt letelepedési helyszínné. Mindez a közösség 

lélekszámában és országos helyzetében is éreztette hatását: 1835-ben az itt élő 800 fős 

közösség az országban a 31. legnagyobb közösségének számított csupán, illetve a megye 

zsidóságának mindössze 19%-a élt itt. Mindez előrevetítette az elkövetkező évtizedek 

eseményeit, amelynek során a zsidóság lélekszáma lassú apadásnak indult. 

Az 1848-as foglalkozási struktúra elemzése igen figyelemreméltó adatokat tartalmaz. 

Mindenekelőtt megállapítható, hogy az 1735-ös, 1768-as valamint 1848-as felmérések szerint 

a közösség foglalkozási struktúrájának szerkezeti kategorizálása nem mutat nagyobb változást 

a korszak folyamán. Továbbra is a kereskedelemből élők száma és aránya a meghatározó. Az 

1768-ban a kereskedelem területén kiemelt jelenség, azaz az egyes ágazatok sokszínűbbé 

válása 1848-ban világosan megmutatkozik a kereskedelmi szférában az inasok, kereskedők 

igen magas számában. Az iparosok esetében hasonlóan a foglalkozási ágazatok sokszínűbbé 

válása következik be, mintegy 10 foglalkozási ágat különböztethetünk meg, amelyek közül 7 

rendelkezik legénnyel, illetve két további inassal és segéddel is (irhás és szabó). Mindez utal 

arra, hogy a zsidó iparosok körében a céhes szerkezeti forma követése megkezdődött, 

valamint az ipari rétegződés is. 

Rohonc példája igazolja, hogy a földesúri védelem alatt létrejövő közösség a térség 

gazdasági lehetőségeit kihasználva a korszak kezdetén a zsidó közösség elsői közé 

emelkedhetett, úgy, hogy nem tekinthető elsődleges bevándorlási központnak, valamint 

Rohonc gazdasági helyzete hasonlóképpen nem emeli a térség vezető gazdasági hatalmai 

közé. A földesúri támogatás befolyásának a gyengülésével, a gazdasági helyzet hanyatlásával 

Rohonc elveszti vonzerejét a betelepülőkre. A foglalkozási struktúra elemzése rávilágít arra 

is, hogy a nagyobb közösség keretei között igen korán létrejön a foglalkozási ágazatok közötti 

megoszlás, amely a korszak folyamán nem igazán változik. 

A keleti régióból való második példánk Ungvár. Kamarai mezővárosként a korszak 

kezdetén nem nyílt lehetőség nagyobb közösség azonnali megtelepedésére. Valójában az 

egész régiót a szórtabb megtelepedés jellemezte. 1735-ben mindössze 8 főt találunk a 

mezővárosban, és a három családfő foglalkozása a régióbeli hagyományos képet tükrözi: egy 

quaestor és két árendás található itt. A következő felmérés 1768-ban már 19 családfő 

foglalkozását adja meg. Mindez utal arra, hogy noha Ungvár Galícia szomszédságában 

feküdt, és az 1750 után Lengyelország felől felerősödő bevándorlás ösztönözhette volna 

nagyobb közösség létrejöttét, mégsem így történt. Egyfelől a régió más vonzóbb (Nagykároly-

földesúri védelem) települései a világi földesúri védelemmel előnyösebbnek tűntek a kamarai 

birtokokkal szemben. Mindemellett a térségben mindehhez hozzájárulhatott az erős egyházi 

250 



befolyás, hiszen a görög katolikus püspök székhelye is ezen a településen található (noha 

maga az egyház nem egyértelműen ellenezte a letelepedés lehetőségét ezen a területen). A 

foglalkozási megoszlás azonban mindenképpen figyelmet érdemel, hiszen szemben a keleti 

régiót jellemző általános árendátori hangsúllyal, egy viszonylag nagyobb közösségben (keleti 

régió viszonylatában) a következő foglalkozási megoszlás figyelhető meg: a keresők 37%-a 

quaestor, 32%-a árendátor, 16%-a iparos. Mindez a nyugati közösség esetében megfigyelhető 

tagozódásról ad tanúbizonyságot. 

1768 után a Galícia felől felerősödő bevándorlás nagymértékben elősegítette a keleti régió 

népességszámának növekedését. Mindez nem hagyta érintetlenül magát az ungvári közösséget 

sem. Ungvár gazdasági fontossága a térségben egyre inkább növekedett. Ekkoriban már nyolc 

országos vásárt is tartott.575 1835-re az ungvári közösség lélekszáma 624 főre növekszik, és 

ezzel az ország nagyobb közösségeinek a rangsorában a 47. helyre emelkedik. Az 1848-as 

foglalkozási megoszlás érdekes példát szolgáltat arra mi történik egy fejlődő közösségben: 

azaz folytatódik a foglalkozási struktúra tagozódása. A régióbeli általános helyzettől teljesen 

eltérő módon az árendátorok aránya igen alacsony, alig 6%-nyi, szemben a kereskedők 48%-

os illetve az iparosok 35%-os arányával. A kereskedők esetében az alkategóriák között 

további tagozódás veszi kezdetét, többségük ugyan közép -illetve kiskereskedőnek vallja 

magát, azonban a házaló, szatócs, rongyszedő, alkusz kategóriában szereplők is képviseltetik 

magukat. Rohonccal szemben az iparos mesterségek valódi színes tárháza alakul ki: 31 

mesterséget különböztethetünk meg. Érdekes jelenség, hogy a rohonci példával ellentétben 

nem találjuk meg a céhes típusú szervezeti keretek kiépülésére utaló nyomokat: így egyetlen 

esetben sem kerül sor segéd, legény, inas említésére. Mindemellett a korábbi évszázad 

összeírásai nem adtak számot a közösségi keretek alakulásáról, addig 1848-ban a hitközségi 

szervezet valamennyi tisztségét betöltötték: rabbi, metsző, sírásó, kántor, fürdős. 

Ungvár 1848-ban egy fejlődő közösség képét mutatta, és a XIX. század elején valóban a 

megye elsőszámú központjává fejlődött, amelynek jelentős súlya egyre inkább meghatározóvá 

vált a régió keretein kívül is. 

A két fentebbi közösség között alapvető eltéréseket tapasztalunk. A letelepedés során 

Rohonc esetében a betelepülők földesúri támogatást élveztek, szemben az ungváriakkal. Az 

idők folyamán a településtörténeti sajátosságok és a gazdasági élet hatásai ellenkező előjellel 

éreztették hatásukat e két közösségben. A foglalkozási struktúra alakulása Rohoncon a 

támogató politika mellett a régióbeli sajátosságokat követte, majd a közösség hanyatlásával 

575 Január 25., március 12., május 10., május 25., július 26., szeptember 6., szeptember 27., november 22. 
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ennek keretei is behatárolódtak - így az iparban a hagyományos mesterségek megtartása. 

Ungváron ezzel szemben a keleti szórtabb letelepedéssel szemben egy virágzó nagyobb 

közösség kialakulása vette kezdetét a korszak második felében. A nagyobb közösségben a 

foglalkozási struktúra alakulása eltérést mutatott a régióbeli általános irányvonaltól. 
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III.A.9. Münk család 

A Münk család a XVIII. század hetvenes éveiben telepedett meg Parutzán, Nyitra 

külvárosában.576 Azaz az ország északkeleti, úgynevezett oberlandi régiójában. Noha ez a 

terület éppen ekkortól folyamatosan teret veszített a középső és keleti területekkel szemben a 

bevándorlás és a belső migráció miatt, továbbra is igen kedvelt letelepedési helynek számított. 

A Münk család első Magyarországon felnövő generációjának (X. generáció) férfi tagjainak 

a foglalkozásszerkezetének a vizsgálata során világossá válik, hogy még egy családon belül is 

igen nagy eltérések mutatkoznak a testvérek foglalkozásai között. Az apai ág esetében Münk 

Adolf elbeszéléséből kiderül,577 hogy apja faluzó kereskedőként járta a környező településeket 

és tanulatlan ember volt. Ugyanakkor apja testvérei közül nem egy a talmudban jártas 

tudósemberként jelenik meg a memoárban, akik mindemellett a gazdasági életben is aktív és 

sikeres szerepet töltöttek be. A család foglalkozásszerkezete mutatja, hogy ebben az 

időszakban a talmud tanulás és a gazdasági életben való helytállás nem zárta ki egymást: 

Münk Emánuel Mendel talmud tudós, tanító és ékszerész.578 A családon belül a régi rendszert 

követő, hagyományos társadalmat jellemző munkamegosztás is tetten érhető, Gärtner Sámuel 

és Münk Rebeka házaspár esetében a férj a talmud tanulásának szenteli magát, míg a felesége 

gondoskodik a család gazdasági fenntartásáról, kereskedőnőként.579 

A férfiak körében tizenkét foglalkozásfélét különíthetünk el, azonban az országos 

arányokhoz hasonlatosan a fő megélhetési ágazat a kereskedelem a körükben (53%-uk él 

ebből). A kereskedőknek két kategóriáját különíthetjük el: a faluzó kereskedő (1); valamint a 

már kisebb üzlettel rendelkező kereskedő (3). Az országos irányvonalnak megfelelően 

kisáruval és textillel kereskedtek. Figyelemreméltó a családban az értelmiségi és a 

szabadfoglalkozási pályák felé vonzódás már igen korán, hiszen található körükben 

talmudtudós (a hagyományos társadalom értelmiségi rétege), több tanító (ekkoriban azonban a 

tanítói képesítés középfokú képzettséget jelent, aminek az előnye a gyors munkába állás 

lehetősége), valamint orvos. A családon belül iparral (cipész, és ékszerész) foglalkozókat is 

találunk, sőt a mezőgazdaság területén működőt is (mint gazdász). 

A X. generáció férfitársadalmának foglalkozásszerkezete egyfelől a hagyományos modellt 

tükrözi, de már magában hordja egy újfajta fejlődési irányvonal kibontakozásának a 

lehetőségét. Az anyai ág férfitagjai új vonalú fejlődést mutatnak gazdasági és kulturális téren 

576 A nyitrai, nagyváradi és budapesti Munk-család valamint a nyitrai, nagytapolcsányi, balassagyarmati, 
nagykanizsai, szentesi és budapesti Felsenburg-család geneológiája összeállította: Munkácsi Bernát (Budapest, 
1939). (továbbiakban: Münk család geneológiája). 
577 Meir Avraham Münk, Életem történetei (Budapest-Jeruzsálem, 2002) 16. 
578 1 8 1 6- (talán) 1856, Szenitzen ésNyitrán élt. Münk család geneológiája, 1939. 52. 
579 Münk család geneológiája, 1939. 52.; 58. 
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a korábbi nemzedékhez viszonyítva, hiszen új területek felé nyitnak: így az orvosi pálya. 

Ugyanakkor az apai ág sokkal inkább egy hagyományosabbnak tűnő gazdasági modellt követ: 

így a kereskedők, valamint a talmud tudósok. 

A család e generációjának nőtagjainak körében a legtöbb esetben nem kapunk választ arra a 

kérdésre mi a foglalkozásuk. Ennek okát több tényezőben is kereshetjük: a gyermekek 

születése közötti időszak igen rövid, és minden idejüket ez tölti ki; új típusú szemlélet 

megjelenése, amely szerint a férfi a családfenntartó; esetleg nem adják meg mivel foglalkozott 

(hiszen a nők alig egynegyedének ismerjük a foglalkozását avagy pontosabban gazdasági 

szerepvállalását). A rendelkezésünkre álló alapján hasonló következtetésekre juthatunk, mint 

a férfiak esetében: látható új jelenség, azaz elmozdulás az új foglalkozások irányába: 

szülésznő (képzett) Felsenburg Henriette Hindel, mellette a hagyományos forma továbbélése, 

az említett Munk Rebeka kereskedőnő esetében, amely a nők gazdasági tevékenységét nem 

zárja ki. Munk Adolf visszaemlékezéseiben írja, hogy mostohaanyja baromfikereskedőként 

saját bevételre tett szert. A nők körében az apai ág nőtagjainak körében a hagyományos elvek 

domináltak. Ugyanakkor az anyai ág nőtagjainak körében már megtaláljuk a szakképzett 

szülésznőt, olyan tanítónőt, aki saját iskolát nyitott. Mindkét foglalkozás a későbbiekben is 

igen népszerű az általános zsidó lakosság körében, hiszen egyfelől lehetőséget biztosított a 

tanulásra, másrészt pedig a gazdasági önállóság megteremtésére. 

A Munk család következő generációjának tagjainak körében fő irányvonalként jelenik meg 

a vándorlás. Mindez az általános magyar zsidó társadalom képét tükrözi, hiszen ebben az 

időszakban az országon belüli belső vándorlás felerősödése következik be. A vándorlás 

eredményeként a családok tagjait megtaláljuk szinte valamennyi régióban: Oberland (Nyitra, 

Trencsén), középső régió (Miskolc, Buda-Pest, Komárom); keleti régió (Nagyvárad); déli 

régió (Szentes, Hódmezővásárhely, Arad), sőt az országhatárokon túl is, így Bécsben. A 

nemzedék tagjai új magyarországi helyzettel találták szembe magukat: hiszen amíg a század 

húszas éveinek kezdetén számos korlátozás határolta be a foglalkozási lehetőségeiket, addig a 

korszak folyamán ezek lassanként eltűntek: 1840-től a városok kapui megnyíltak a zsidóság 

előtt, szabad iparűzésre jogosultak. Mindemellett a zsidóság körében is változások vették 

kezdetüket, hiszen a reformeszmék terjedésének korában a vallás területén kihívással kellett 

szembenézniük. A gazdasági életben pedig új pályák felé való orientálódás lehetőségére 

adódott alkalom. 

A család esetében a férfitagok foglalkozásszerkezetének a vizsgálata képet ad az átalakulás 

folyamatáról: Noha továbbra is a hagyományos megélhetési szakmában, a kereskedelmi 

ágazatokban találhatjuk a családtagok többségét (mintegy 48%-át), ezen a téren valamennyi 
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régióban hasonló adatokat tapasztalunk. A kereskedők többsége közép- és nagykereskedőként 

működik önálló üzlettel, azaz a korábbi időszakhoz viszonyítva előrelépés tapasztalható. Az 

általuk kínált kereskedelmi áruk forgalma is bővült: bor, gabonafélék, textil, óra, ékszer, üveg. 

Gyakori azonban továbbra is, hogy a kereskedelem mellett más foglalkozási ágat is űznek: így 

Baruch Joseph, aki bor nagykereskedése mellett hadseregszállító, városi bérlő, valamint a 

Nagyváradi ortodox közösség pénzügyi elöljárója is egyben.580 A korábbi generáció esetében 

említettük, hogy a család tagjainak körében a hagyományos értelmiségi réteg szerepe jelentős, 

és nincs ez másképp ebben a nemzedékben sem. A vallási reformszellem a család tagjaira 

egyelőre nincs látványos hatással, amit az igazol, hogy a családtagok mintegy 23%-a 

főállásban valamely hagyományos közösségben tölt be pozíciót, mint metsző, kántor, 

egyházfi, avagy talmud tudós. Kiváltképpen figyelemreméltó ez a tény lakóhelyük 

ismeretében a déli és a középső régióban. Tehát éppen azokban a területeken, amelyre a 

legkorábban elérkezett a reformeszmék befolyása. Mindezek fényében tükröződik, hogy a 

családon belül továbbra is igen erős képviselete létezett a hagyományos társadalmi 

értékeknek. 

Az iparosok aránya (18.7%-a a család férfi tagjainak) nem igazán magas a családtagok 

körében, amely utal arra, hogy a korlátozások enyhülése, valamint későbbi megszűnése nem 

ösztönözte őket e pálya felé. Ennek okai egyfelől lakóhelyeikben is kereshető, jobbára főként 

városias letelepedés jellemezte őket, ugyanakkor nem igazán olvashatunk földesúri 

befolyásról (holott az iparosok egy része éppen a pártfogók révén lehetett sikeres), másfelől 

pedig az ipari pályán való elhelyezkedés komoly előtanulmányok mellett kezdeti 

tőkebefektetést igényelt és a környező társadalomban erős szerepet vállaló céhek miatt a 

sikeresség nem eleve biztosított. Az iparosi pályák, amelyekben a család tagjai elhelyezkedtek 

hagyományosnak mondhatóak: cipész, szabó, szűcs, ékszerész, ablakos - noha a korábbi 

időszakhoz viszonyítva a paletta szélesedett. Az értelmiségi és szabadfoglalkozású pályák 

felé fordulás jelei ismételten megtalálhatók a család foglalkozásában: hírlapíró. 

A száraz adatok mögött mindenképpen figyelmet érdemel az a mobilitás, amellyel a család 

tagjai megválasztották foglalkozásaikat. Legkiválóbb példa erre maga Munk Avraham, aki 

kiváló jesiva növendékből tanító lett, majd hites gabonakereskedő. Apja mély sajnálkozását 

fejezi ki e fordulat felett, azonban a visszaemlékező soraiból sokkal inkább a megelégedettség 
c o i 

hangjai törnek elő. Gazdasági tevékenysége során vallási meggyőződését továbbra is őrzi, 

580 Baruch Joseph, Munk Jakab, borkereskedő, hadseregszállító, városi bérlő, vállalkozó, háztulajdonos. Munk 
család geneológiája, 1939. 11. 
581 Munk, 2002. 'Nagyszombati tanítóévek, Nagyváradon', valamint 'Gabonakereskedő leszek' című fejezetek. 
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sőt még a segítségére is lesz, hiszen gabonaügynökként éppen az ortodox ügynökökhöz 

tartozik, valamint a nyelvismerete is igen nagy hasznára válik. Nem kevésbé érdekes pályát 

futott be Pollák Jónás, aki kezdetben katonáskodott - ami már önmagában az új, az államnak 

felelősséggel tartozó polgár képét jeleníti meg -, majd marhával kereskedett, végül pedig 
Í M 

könyvelő lett. A foglalkozások mögött a család történetét tekintve nem hiányzik sem a 

tragédia, sem pedig a sikertörténet: Klein Manó, aki faluzó kereskedőként kereste a kenyerét, 

házalás közben rablógyilkosság áldozatává vált.583 Története mutatja, hogy milyen veszélyek 

leselkedtek a vándorkereskedőkre a korszakban. Munk Béla a luki, puchói valamint trencséni 

izraelita iskolák igazgatójaként működött, amely már önmagában kiemelkedően fontos poszt, 

emellett az oktatás új szervezeti kereteire világít rá Magyarországon.584 1 8 75-ben magán 

polgári iskolát nyitott Trencsénben és munkájának elismeréseként 1883-ban a Közoktatási 

Minisztérium elismeréssel díjazta, míg a trencséni közösség pedig a morenu címmel és 

tiszteletbeli iskolaszéki tagsággal tüntette ki. 

A férfiak mellett a nők esetében továbbra sem tüntették fel gyakran a foglalkozásaikat. 

(Noha ekkoriban a gyermekek átlagszáma igen alacsony, tehát ez nem szerepelhet indokként.) 

A megadott adatok alapján a nők a következő területen működtek: egészségügy: szülésznő; 

ipar: varrónő; kereskedő-vállalkozó: üzlettulajdonos avagy szállodai vezető. A szülésznő 

kategória ebben az időszakban mintegy hagyományos foglalkozási ágnak tekinthető - hiszen 

viszonylag rövid képzési idő után lehetőség adódott akár gazdasági önállóságra. A varrónők 

hasonlóképpen a gazdasági önállóság megteremtését tarthatták szem előtt, az ebben a 

foglalkozásban elhelyezkedők adatai alapján tudjuk, hogy mindketten elváltak.585 Azonban, 

amíg Johanna esetében a Brachfeld üzlet varrónőjéről beszélünk, addig Katalin az évek 

multával önálló műhelyt hozott létre, és vezetése alatt 10-12 varrónő működött. A gazdasági 

önállóság mellett a munkavállalás további indoka a hagyományos családmodell továbbélése a 

foglalkozás terén: azaz a félj, Krausz Dávid, az ortodox hitközség elnöke (Pozsony), felesége 

Silberstein Katalin Zali pedig az üzleti ügyek intézője. 

A fenti kép egyfajta átmeneti állapotot mutat, amikor a hagyományos foglalkozási ágak 

mellett már az újak szektorok felé (hírlapíró) lépés megtörténik. A hagyományos világnézet 

továbbélése a foglalkozásban is érezteti hatását. A nők esetében egyelőre nem igazán 

találhatunk igazi változást, hiszen saját vállalkozás indítása nem tekinthető rendkívülinek. 

582 Munk családgeneológiája, 1939. 40. 
583 Munk család geneológiája, 1939. 79. 
584 Izraelita iskolarendszer szemben hederrel, Munk család geneológiája, 1939. 44. 
585 Sonnenschein Johanna és Katalin, Munk család geneológiája, 1939. 90.; 93. 
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Noha a következő generáció tagjai a vizsgált korszakunk időszak végén születtek és később 

teljesedett ki a karrierjük, mégis érdemes megvizsgálnunk, mennyiben tapasztalunk eltérést a 

korábbi generációtól. Hiszen számukra a jogi korlátozások falai leomlottak, a magyar 

gazdasági életben a modernizáció évtizedei vették kezdetüket. Emellett az új szektorok: így a 

magánszektoré, szabadfoglalkozásúé vette kezdetét. Kérdésünk lehet, mennyire történik 

elmozdulás a család tagjainak körében a hagyományos foglalkozásoktól? 

A generáció férfitagjainak a körében kétirányú folyamat zajlik le a foglalkozási szerkezet 

alakulásában: a hagyományos foglalkozási ágazatokban működők aránya igen magas marad, 

ugyanakkor a Magyarországon bekövetkező változások hatása is nyilvánvaló: az ipari és a 

szabadfoglalkozású pályák felé való elmozdulás révén. A kereskedelmi téren működök aránya 

igen nagymértékű marad: mintegy 45%-a a keresőknek. A kereskedők 93%-ának az esetében 

ismeretes, hogy önálló üzlettel rendelkeznek, azaz a korábbi nemzedékhez viszonyítva 

további fejlődés vette kezdetét. Továbbá 19 esetben (57-ből) teljes bizonyossággal ismeretes, 

hogy nagykereskedőkről van szó. A kereskedelmi áruk tárháza széles: textil, vászon, 

fehérnemű, élelmiszer, fűszer, csokoládé, tej, bor, ipari termékek (vas, technikai cikkek), 

ékszer. Mindemellett a kereskedelmi szférához kapcsolódó szolgáltatások területén is 

megjelennek: kávéház, vendéglő üzemeltetése, bérkocsi tartása. 

Az iparban, noha a családtagok körében továbbra sem tartozik ez a terület az érdeklődés fő 

homlokterébe, kétirányú fejlődés veszi kezdetét: egyfelől tovább él szerény keretek között a 

kisiparosság intézménye (19%), amelynek területe szabó mesterség Másfelől a kialakuló 

gyáripar is vonzza a családtagokat, vagy mint befektetőket: szövőgyár, bádoggyár, játékgyár, 

hímző-gyár, pamutnemesítő-gyár, vagy pedig, mint ezen gyárak felső vezetőségében 

elhelyezkedő hivatalnokok jelennek meg. 

Az oktatás és a szabadfoglalkozású pályák hasonlóképpen egyre nagyobb vonzerővel bírnak 

(orvos, ügyvéd, jogász, tanár, művész egyaránt megtalálható a körükben) és arányuk mintegy 

14% a családtagok között. A formálódó bankszférában és a mezőgazdaság területén is 

találunk képviselőket, azonban számuk csekély marad. 

Mindemellett nem feledkezhetünk meg továbbra sem a család egyes ágainak ortodox 

szemléletmódjáról, hiszen a keresők 6%-a továbbra is hitközségi alkalmazottként keresi a 

megélhetését, noha amíg ezek száma a korábbi generáció tagjainak a körében az oberlandi 

területen a döntő (7 fő), addig most a képviselőiket a középső (5 fő) és a keleti régióban 

találhatjuk (2 fő), ami a vándorlás irányát is mutatja egyben. A családon belül azonban az új 
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eszmék is megjelennek, így bizonyos családtagok magyarosítják a neveiket, illetve a mások a 

cionizmus aktív támogatónak sorához csatlakoznak.586 

A nők esetében a korábbi generációkhoz hasonlóan igen alacsony azoknak a száma, akiknek 

az esetében a kereset módja feltüntetésre került. Mégis a megadott adatok alapján a nők 

foglalkozás megoszlásbeli struktúrája is bővült: A kézimunkából élők száma két fő. A 

hagyományosnak tekinthető kereskedelmi területen is csupán két fő esetében jelölik ezt meg. 

A kialakuló bankszférában már megtalálhatjuk a család egyik nőtagját, mint tisztviselőt. Még 

érdekesebb a tény, hogy két fő is egyetemen szerez képesítést: a bölcsészkaron, illetve a 

vegyészeten (ő később vállalkozó lesz, mint egy kozmetikai intézet alapítója). Valamint hírt 

kapunk még egy okleveles tanárnőről is. A nőknek az üzleti életben való aktív jelenléte soha 

nem számított rendkívüli jelenségnek, azonban a felsőbb szintű tanulmányok folytatása 

rávilágít a korszakban lezajló szemléletváltásra. 

A család generációinak foglalkozásstruktúrájának vizsgálata bemutatta azt a változási 

folyamatot, amelynek során egy kezdetben „hagyományos" foglalkozású családban az idők 

folyamán lezajlik. A betelepedő család tagjainak egy része a hagyományos társadalom 

intelligenciájához tartozott, emellett azonban a gazdasági életben a betölthető helyek és 

lehetőségek felé fordult. A család ágai részt vesznek a vándorlásban, és talán éppen ez az, ami 

a kereskedelem folyamatos hangsúlyozódását fenntartja a körükben. Azonban a korszak 

folyamán a kereskedelmi pozícióikban változás következik be, a család kereső tagjainak 

jelentős hányada sikereket ér el és nagykereskedő státuszba emelkedik. A férfiak részéről igen 

korán érdeklődés fordul az újólag megnyílt és kialakult területek felé: bankszféra, gyáripar, 

szabadfoglalkozású pályák. A nők esetében az ismert adatok fényében mindez azokra 

helytálló, akik munkába álltak. Az adatokat tekintve a családtagok kereskedelemben való 

hangsúlyozódása nem mutat eltérést az országos átlagtól. Ugyanakkor a különböző régiókban 

élők között nem tapasztalunk éles különbséget, holott országos átlagos adatokban ez 

szembetűnő: így a keleti régió árendátorai - amire a család esetében nem találunk példát. 

586 Albers Abelesz - Bécsben hitközségi elöljáró és egyben a cionisták vezetője. Munk család geneológiája, 
1939. 70. 



III.B. Magyarországi társadalmi csoportok és a zsidóság gazdasági kapcsolata 

A zsidóság foglalkozásszerkezetének a vizsgálata során már utaltunk arra a tényre, hogy a 

magyarországi jogrendszer, a különböző társadalmi és gazdasági csoportok egymáshoz való 

viszonyrendszere nagymértékben befolyásolta a zsidóság gazdasági életének lehetőségeit. A 

következőkben az egyes csoportok illetve a zsidóság között fennálló viszonyrendszer 

egymásba fonódó jellemzőire világítunk rá: egyfelől e kapcsolatok jogi bonyolultságára, 

másfelől a zsidóság adóztatásának kérdéskörére. 

III.B.l. A zsidóság és az uralkodó kapcsolata 

A 17. század végétől a Magyarországra bevándorló zsidóság esetében a Habsburg uralkodók 

jogilag megalapozottnak vélték, hogy az újonnan érkezők sorsáról ők dönthetnek. 

Ugyanakkor a magyarországi valóság - miként azt látni fogjuk - nem tette lehetővé számukra 

ezen elv gyakorlati következetes megvalósítását. A zsidóság egészére vonatkozó döntésük, 

amely a zsidóság adóztatását rendelte el és egyben jogállását is meg kívánta határozni - a 

korszak folyamán folyamatos érdek-összeütközési ponttá vált, emellett maga az adó 

folyamatos jelentéstartalommal bővült, egyfelől jellemezte az udvar zsidóság felé tanúsított 

magatartását, más részről azonban mindenkoron túllépte e kapcsolat kereteit. A 

következőkben a türelmi adó történetét illetve jogi- és gazdaságtörténeti vonatkozásait 

vizsgáljuk meg: 

A magyarországi zsidóság történetének újkori kutatásában csupán bizonyos időszakok - így 

a XIX. század végi emancipációs küzdelmek kora - tartottak számottevő érdeklődésre a 

kutatók részéről. A 18. századi gazdaságtörténeti kérdések és ezen belül a türelmi adó kérdése 

nem került a történészek érdeklődésének az előterébe. Mindössze néhány nevet említhetünk 

meg - nem számítva természetesen az egyes monográfiákban illetve tanulmányokban 

bizonyos hitközségekbeli taxák megjelölésére vonatkozó irodalmat - akik megpróbálták a 

türelmi adó történetét ismertetni. így Lőw Lipót és Bernstein Béla, akik a magyarországi 

zsidóság egészére vonatkozóan vizsgálták ezen adónemet az 1740-es évektől kezdődően, 

illetve Laczer Dénes, aki rövid tanulmányában az adóra vonatkozó néhány gazdaságtörténeti 

kérdést vetett fel.587 

587 Lőw Lipót, 'Die Schicksale und Bestrebungen der Juden in Ungarn' in: Isidor Busch, Calendar und 
Jachrbuch für Israeliten (Bécs, 1840-47) 54-105.; Bernstein Béla, 'Die Toleranztaxe der Juden in Ungarn' in: 
Gedenbuch zur Erinnerung an David Kaufmann eds, M. Brann and F. Rosenthal (Breslau, 1900) 599-629.; Uö, 
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E kutatók munkáinak megírása óta eltelt időszakban, az adó vizsgálata nem került továbbra 

sem a kutatások középpontjába. Noha a magyarországi zsidóság történetében a türelmi adó 

(taxa tolerantialis) mintegy százötven éves időszaka során jelentős szerepet töltött be egyfelől 

a zsidóság jogi helyzetének meghatározásában, míg másfelől pedig a megszüntetéséért vívott 

harc és annak eredményessége az emancipációért való küzdelmek során az első sikerkőnek 

tekinthető. Ezen adónem nem csupán egy, az uralkodónak lerovandó tételként került 

felfogásra: hiszen amíg a zsidóság számára a gazdasági teher mellett, már a nevében benne 

rejlett a hátrányos megkülönböztetés (és ez kiváltképpen a 19. század első évtizedeitől válik 

egyre hangsúlyosabbá), addig a magyar társadalom kezdetben az uralkodói önkény 

érvényesülését látta ebben, lévén, hogy az országgyűlés megkerülésével rendeleti úton került 

bevezetésre, később pedig emellett a liberális eszmék hirdetői is az adónem ellen emelték fel a 

hangjukat. Á következőkben az adó bevezetésének történetét, szervezeti kereteit, valamint az 

ehhez kapcsolódó megnyilvánulásokat követjük nyomon, mind a zsidó, mind a nem-zsidó 

társadalmon belül. 

A fentiek vizsgálatához forrásként rendelkezésünkre állnak oklevelek (kiadott és 

kiadatlanok egyaránt), uralkodói rendeletek, kormányzati szervek, megyei szervek részéről 

kibocsátott iratok, illetve a zsidó közösség iratanyaga. 

III. B. l.a. Az adó bevezetése és érvényessége I. Lipót időszakában 

A zsidóság számára a középkorban az adóztatás viszonylag egyszerű keretek között zajlott, 

az uralkodótól való közvetlen függés (servis camarae) egyben azt is meghatározta, hogy az 

adójukat neki fizetik. Éppen ezért nem ritkák a városok részéről megnyilvánuló panaszok, 

amelyekben a zsidó lakosokat az uralkodónál azért panaszolják be, mert nem hajlandóak 

kivenni a részüket a városi közteher viseléséből (árokásás, adózás).588 Az újkor kezdetén az 

országban megtelepülő zsidóság új függőségi rendszerben találta magát. Az uralkodók 

továbbra is úgy tekintettek a zsidóságra, mint olyan kívülálló csoportra, amelynek tagjainak a 

lakhatását az országhatárokon belül ők határozzák meg. Ugyanakkor ez a fennhatóság már 

korántsem foglalta magában a középkorban magától értetődő védelmi szerepkört. Ezt a 

korszakban azok a függőségi rendszeren belül új szerepkört felvállaló földesurak (természetes 

'A türelmi adó Vasmegyében' MlOK 1902. 184-207.; Laczer Dénes, 'A türelmi-adó és a magyar zsidó gazdasági 
helyzete a reformkor elején' Jubileumi emlékkönyv Dr Blau Lajos hatvanötödik születésnapjára szerk.: Hevesi 
Simon, Klein Miksa, Friedman Dénes (Budapest, 1926) 276-279.; Grószmann Zsigmond pedig a Zsidó Lexikon 
'Türelmi adó' címszava alatt az adó történetét az uralkodók által a török korban szedett hadi segélyekre vezeti 
vissza, amit Mária Terézia örökösödési háborújának idején kötelezővé tett. Mindez azonban két külön adónem 
összemosása. Zsidó Lexikon szerk. Újvári Péter (Budapest, 1929) 914-915. 
588 MZsO I. 343.; 344.; Házi Jenő, Sopron szabad királyi város története (Sopron, 1923)11/2. 186-187. 
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és mesterséges személyek) biztosították, akik a zsidóság megtelepedését birtokaikon 

irányították, segítették vagy nem gátolták. Mindez azonban részükről azt is jelentette egyben, 

hogy jogukban állt ezért ellenszolgáltatást kémi adóztatás formájában. Erről az uralkodó sem 

mutatott hajlandóságot lemondani. A zsidóság megadóztatásának törvényesítésére az 

országgyűlésen éppen ezen érdekelt földesurakat kellett volna meggyőznie arról, hogy ő 

jogosult a zsidóság megadóztatására. Erre reális esély nem volt, ezért az uralkodók rendeleti 

úton tettek kísérletet az adó behajtására. Mindez nem gátolta az ezzel egyidejű földesúri és 

megyei adóztatást, azonban a gyakorlatban a súlyos terhek már elméleti síkon nyilvánvalóvá 

tették, hogy a zsidóság ilyen többszintű adóztatást hosszú távon nem bír el. Mindezen túl 

azonban mindkét fennhatóságot gyakorló fél önmagát vélte jogosultnak a befolyó adóra, 

mindez pedig a türelmi adó rendszerét alakította. 

Noha a szakirodalom gyakran csupán a 18. század negyvenes éveinek végétől tartja 

fontosnak hangsúlyozni az adó életbe léptetését, valójában már a 17. század utolsó éveiben 

sor került a bevezetésére vonatkozó rendelet kiadására. I. Lipót a törökkel szembeni sikeres 

harcok során, illetve a magyar területek visszahódításának idején előrelátóan igyekezett 

rendezni a jövőbeli berendezkedést. Az elnéptelenedett területekre érkező zsidóságról is szót 

ejtett a 17. század vége felé készült tervezet, amelyben Kollonich érsek kettős adóteherrel 

kívánta elérni, hogy a zsidóság „önként" elhagyja az országot, bár ő maga is kifejtette erre a 

földesúri érdekek miatt nem lehet számítani.589 I. Lipót álláspontja sem tekinthető 

következetesnek a zsidóság irányába, mivel 1670. március 1. rendeletének értelmében 

Bécsből száműzte a lakosságot.590 Azonban a császárváros érzékeny veszteségei 

szembetűnővé váltak: az élelmiszerek ára zuhant, a kereskedelem akadozott, a közvetítők 

hiánya megmutatkozott. Az uralkodó a hatalma alá tartozó magyarországi területek 

zsidóságával szemben éppen ellentétes lépésre szánja el magát: védlevelet állít ki 

számukra.591 Mindezt tulajdonítható egyfelől korábbi tapasztalatainak, másfelől ezen területek 

földesurainak (Eszterházy, Batthyány, Pálffy) hathatós fellépésének. Miután Magyarország 

területének jelentős része a kezére került, az uralkodó új gazdasági erőforrás után kutatott. 

Ennek egyik formája az uralkodói jognak az érvényesítése, mint a zsidóság lakhatását az 

országban engedélyező szervnek, azaz a zsidóság megadóztatása. Ezért 1698. dec. 1. 

589 Varga J. János, 'Berendezési tervek Magyarországon a törők kiűzésének időszakában. Az 
„Einrichtungswerk"' Századok (1993) 34.; Kalmár János, 'A Kollonich-fele Einrichtungswerk és a 18. századi 
bánsági berendezkedés kérdése' Századok (1993) 43. 
590 Kaufinann Dávid, A zsidók utolsó kiűzése Bécsből és Alsó-Ausztriából (Budapest, 2002) 105. 
591 MZsO II. 140-141. Pozsony, Moson, Vas megyék területére. 
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rendeletében Lipót egy háromtagú bizottságot jelölt ki,592 amelynek feladata az országban élő 

zsidóság név-, hely- és vagyoni állapot szerinti összeírásának kivitelezése megadóztatás 

céljából.593 A rendelet felszólítja az ország főbb tisztségviselőit (Esterházy Pál nádort, 

Batthyány Ádám tanácsost, Erdődy Györgyöt és Kristófot), hogy az országos zsidóösszeírást 

segítsék létrehozni. Az összeírás célját világosan rögzíti az okirat: „...pro füturo vero 

tolerabilis taxa annua juxta cujuslibet facultates ex conscriptione eruendes...", azaz ez a 

jövőbeli toleranciális taxa alapjául szolgál, amely évenként kerül beszedésre. Sőt ha valaki 

később vándorolna be az országba, ugyanígy fel kell mérni a vagyoni helyzetét az adóztatás 

érdekében. Az összeírás országos szintű megvalósulása kérdéses. Bizonyossággal csupán azt 

tudjuk, hogy a felső magyarországi területekről 1698-ban és 1699-ben készültek 

felmérések.594 Mivel a háromtagú bizottság 1698-ban még nem kezdte meg a tevékenységét, 

valószínűnek látszik, hogy ezt a Szepesi Kamara rendeletére készítették el a bártfai, eperjesi, 

hublói, szatmári, sztropkói harmincadkerületekben, majd 1699-ben pedig a bártfai, homonnai, 

kurimai, szatmári, szőllősi és sztropkói kerületekben. Ez utóbbi évben készített felmérés sem 

igazolja, hogy a bizottság intézkedésének nyomán került volna rá sor. Ugyancsak nem 

találunk utalást a bizottság munkájára abban a jelentésben, amelyben a homonnai kerületben 

összeírást végző Domik Menyhért panaszolja, hogy Zichy Péter az uradalmán lakó zsidóság 

esetében gátolja munkáját.595 Mindez jelzi a fentebbi felvetést, amely szerint a földesurak úgy 

vélték, az oltalmuk alatt élők felől csupán ők kaphatnak felvilágosítást. A bizottság 

munkájáról csupán 1749. ápr. 29-ei udvari bizottsági jegyzőkönyvben található feljegyzés, 

amely szerint ez a bizottság 24000 fit adót hajtott be 1699-ben.596 További részletek nem 

ismeretesek, azonban a megjegyzést igen kétségessé teszi a későbbiekben ezekben az években 

behajtott adó mennyisége (2000, illetve 800 fit). Ugyanakkor, arra hogy a zsidóság számát és 

vagyoni állapotát illetően országos szintű felmérésére mégis történt kísérlet 1699-ben, két 

utalást találhatunk a forrásokban, ez pedig egyfelől az a kamarai feljegyzés amely szerint 

Bornemissza János és Horváth János e célból kiküldetett.597 Illetve 1730-ban ezen 

Bornemissza-féle összeírást keresi vissza a kamara tájékozódás céljából.598 

592 MZsO XI. 70. bizottság: Johann Francesco Olbern bécsi udvari tanácsos, valamint Georgio Antonio Ferschner 
kamarai tanácsos. Magyar részről bizottsági tag a kamarai tanácsos Bornemissza János. 
593 MZsO V / l . 871. 
594 MZsO II. 257.; 262.; 263.; 264.; 265.; 266.; 272.; 273.; 274.; 276.; 277.; 279. Feltételezhetően más 
harmincadkerületben is kezdetét vette az összeírás, azonban ennek írásos nyoma nem maradt. 
595 MZsO II. 275. 
596 MOL, Magyar Kanc. A 1 (Lvt. Orig. Ref.) Nr. 81. (1749). 
597 MZsO II. függelék, 1699. 04. 20. 
598 MZsO III. 342. 

262 



A türelmi adó gyakorlati bevezetését igazolja I. Lipót 1703. áprilisában kelt rendelete, 

amelyben kihirdeti, hogy az ország belsejében keletkezett felkelési mozgalmak elnyomására 

szükséges kiadások fedezéséhez a Dunán-inneni és túli kerületekben lakó zsidók is („... 

quatenus Iudaeis in Districtibus Cis- et ultra Danubuianis existentibus propter sui ibidem 

tolerantiam et obtentam camaralem protectionem...") kamarális türelmi- és védpénz címén 

2000 Ft-tal járuljanak hozzá, és azt a magyar királyi kamara pénztáránál fizessék le.599 

Mindezzel kifejezte, hogy az ország északkeleti régiójában élő zsidóság már fizet, és ehhez 

hasonlóan szükséges cselekednie az ország nyugatabbra fekvő területein található zsidó 

lakosoknak is. Feltűnő, hogy az ekkoriban éppen a bevándorlás fő célpontjaként számon 

tartott és nagyobb közösségekkel bíró körzetek nem fizetnek türelmi adót. Azaz a nagyobb 

hatalommal rendelkező földesúri védelem érezteti a hatását. Ezzel egyidőben Felső-

Magyarországon, ahol az összeírások szerint egy-egy faluban mindössze egy-két fő telepszik 

meg, a kamarai befolyás jobban érvényesül, aminek a magyarázata ezen indok mellett 

rejtőzhet az itteni kisnemesek magasabb számával, a nemesség érdektelenségével (hiszen nem 

találunk ekkoriban védlevelet ezeken a területeken). 

I. Lipót megtette az első lépéseket a toleranciális taxa bevezetésére, bár az adószedés keretei 

egyelőre képlékenyek és érvénye csupán az ország meghatározott részére korlátozódott. 

III. B. 1. b. III. Károly és a türelmi adó kereteinek az alakítása 

III. Károly uralkodása alatti kezdeti időszakból a türelmi adó létére csupán abból az 

utalásból értesülhetünk 1711-ből, amely szerint az országos adószedő Alexander Sámson.600 

Működésének részletei homályban maradnak, azonban címe igazolja, hogy III. Károly 

uralkodása kezdetén sem mondott le a türelmi adóból származó jövedelemforrásról. 1721-ben 

ez az állítás további alátámasztást nyer, ugyanis ekkor a felső-magyarországi körzetekben az 

adóztatás érdekében újbóli összeírásra kerül sor.601 Még ugyanebben az évben az uralkodó 

elrendeli, hogy az országgyűlés költségeihez a magyarországi zsidóságnak is hozzá kell 

járulnia (csakúgy, mint a szabad királyi városoknak). Mindezt a pozsonyi királyi kamara az 

országos főrabbinak kinevezett Wertheimer Simsonnak úgy továbbította, hogy folyó év 

november hatodikára ő vagy helyettese jelenjen meg a pozsonyi kamara előtt és a zsidóság 

által fizetendő 800 ft türelmi adóból fizessen le ott 200 ft-ot országgyűlési célokra.603 

599 MZsO II. 324. 
600 MZsO III. függelék, 893. 
601 Diósgyőri, szentmiklósi, munkácsi és szatmári körzetek MZsO 111. 211.; 213.; 214.; 215.; 216.; 220.; 221. 
602 MZsO III. 202. 
603 MZsO III. 206. 
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Nyilvánvaló, hogy az uralkodó nem a türelmi adóból kívánta a diéta költségeinek a kivonását, 

azonban a kamara egyszerűbben próbálta megoldani a pénz behajtását. Újabb figyelemre 

méltó tény, hogy a rohonci közösség (Vas megye, Kis-Burgenland) 100 ft-t fizet le a rá 

kivetett országgyűlési taksából,604 azaz türelmi adót nem hajlandóak magukra vállalni, 

azonban diéta adót igen. Másik érdekes pontja a kamarai utasításnak a türelmi adó összegére 

vonatkozik, 800 ft-ot jelölve meg, amely csökkenést mutat az 1703-ban fizetett kétezer 

forintnyi összeghez viszonyítva. Az uralkodó jövedelmének gyarapítása érdekében nem is 

késlekedik új eszközhöz folyamodni 1722-ben: „...Iudaeorum... tolerantiales census 

exarendari posse censeret", vagyis a zsidók által fizetendő türelmi adó is bérbe adható.605 

Mindez két szinten is előrelépést eredményezhet: egyfelől az új módszerrel, a bérbeadással az 

ezt felvállalók - elméletileg - befizetik az adót, és több jelentkező esetén ez a kincstárnak 

további hasznot eredményez, másfelől a földesúri ellenkezéssel is a behajtóknak kell 

megküzdeniük. Mindez azért is fontos, mivel a kormányszervek tehetetlenségét jól jelzi, hogy 

1723-ban csupán három megye mutatott hajlandóságot válaszolni arra a kancelláriai felvetésre 

hogyan gátolják a türelmi adó beszedését megyéikben, ami a földesúri beavatkozásnak 

köszönhető.606 

1723-ban a kassai kincstár a királyi utasítás értelmében bérbe adja a homonnai 

Salamonovics Mihálynak három évre az egész észak-keleti Felvidék kóserbor készítését és 

toleranciális adóját.607 Az utasítás jelzi, hogy továbbra is csak ezen a területen lehetett az 

adószedést elérni. Már ugyanebben az évben panasszal fordul Salamonovics Mihály a szepesi 

kamarához, amelyben részletesen leírja az adó behajtását nehezítő körülményeket, 

amelyeknek fő háttere a földesúri beavatkozás.608 Ezért segítséget kér a beszedéshez, amit a 

kamara jóváhagyóan továbbít a kancelláriának. A nehézségek nem tántorították el a bérlőt, 

mivel 1728-ban arról értesülünk, hogy 2150 ft bérösszegért három évre ismételten bérbe veszi 

a felső-magyarországi türelmi- és kóserbor adót.609 Azonban működési területének 

csorbításáról is olvashatunk, mivel 1729-ben a Schönborn család tagja, gróf Schönborn 

Frigyes Károly würtzburgi püspök amint átvette a munkácsi-szentmiklósi uradalom kezelését, 

604 MZsO III. 223. 
605 MZsO III. 231. 
606 MZsO III. 238.; A válaszadó három megye: Gömör - ahol a bányavárosok közelsége miatt nem települhetnek 
meg zsidó lakosok, Heves - ahol számuk ekkoriban igen csekély, valamint Ugocsa. 
607 MZsO VIII. 455.: Abaúj-Torna, Sáros, Zemplén, Borsod, Ung, Bereg, Ugocsa, Bihar, Szatmár, Szabolcs, 
Szepes. 
608 MZsO III. 234. 
609 MZsO III. függelék 1728. 09. 06. 
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igényt tartott az ott élő zsidó lakosok által fizetett türelmi adóra is.610 1731-ben pedig már 

arról kapunk hírt, hogy az uralkodó négy évre jóváhagyta a felső-magyarországi zsidók 

adóztatására Uhlein Dávid szepesi királyi kamarai tanácsossal kötendő szerződést (2600 ft), 

azzal a kikötéssel, hogy az itt élőket újra összeíratja, és vele akkor magasabb összeg fejében 

új szerződés köthető.611 Az új szerződés rávilágít arra, hogy az udvar figyelemmel kísérte 

bevándorlás folyamatát, illetve ezeken a területeken zajló belső vándorlást, ezért 

szükségesnek véli az újabb tájékozódást. Másfelöl az új szerződő fél egyfelől keresztény, 

másfelől pedig magasabb bérleti összeget kínál, amit a kincstár örömmel fogadott. 

Mindeközben az adó egykori bérlője, még 1733-ban sem tudja behajtani az 1728-1731 között 

felhalmozódott hátralékokat.612 Az adóhátralék összege 1475 forintra rúgott. A kerületekben 

az hátralék felhalmozódása minden esetben általános jelenség, hiszen az adósok többsége 

három évnyi fizetést mulasztott el vagy teljesített részlegesen. Az adóbehajtás érdekében ezért 

a bérlő a kamarához fordul hivatalos segítség reményében. A számtalan nehézség ellenére 

azonban 1736-ban ismételten Salamonovics Mihály kerül az adószedői bérlet székébe, mivel 

a szepesi kamarai adminisztrációtól 3050 ft bérösszeg fejében és 1000 ft biztosíték ellenében 

elnyerte azt. A forrás beszámol arról, hogy a változásnak az oka, hogy Uhlein tanácsos 

időközben elhalálozott, ezért a helyét átveheti a korábbi bérlő. Az is kiderül a beszámolóból, 

hogy a tanácsos valóban felmérte a zsidóság lélekszámát, és ebből adódóan 4000 ft összeget 

gondolt megfelelőnek, mint adómennyiségnek.613 Ezt Salamonovics Mihály is felvállalta, 

ezért három évre újra bérbe vehette az adót. 1738-ban azonban ismételten új névvel 

találkozunk, mint a felső-magyarországi türelmi adó bérlője, aki nem más, mint Berko 

Dalovics. Ő 3450 ft bérösszegért cserében kaphatta meg a tisztséget.614 A személyváltozás 

oka ismételten a korábbi bérlő elhunyta.615 Azonban az ő helyzete sem könnyebb, mint 

elődeié, hiszen már tisztsége első évében a bérösszeg leszállításáért esedezik, amelynek 

okaként a kereskedelem hanyatlását, a fizetésképtelenséget valamint a földesúri akadályokat 

említi. Szándékát el is érte, hiszen 1738-ban királyi jóváhagyással az udvari kamara 

leszállított bérösszeg alapján kötött vele szerződést (3250 ft) ismételten három évre.616 Már 

ugyanebben az évben újabb panasszal fordul a bérlő a kamarához, mivel a borkereskedelem 

610 Jüdische Archív II. évf. l-2.f. 2.1. Sas Andor közölte. Azonban a bérlő is be akarta hajtani az adót, ami a 
hátralékos adók listája alapján kiderül. 
611 MZsO III. 381. 
612 MZsO III. 401-404. A sztropkói, szatmári, kassai, ungvári, késmárki, tokaji, váradi és újhelyi harmincad 
kerületekbeli adóhátralék kimutatások. 
613 MZsO III. 442. 
614 MZsO III. 1736. évi függelék; illetve III. 467. 
615 MZsO III. 467. 
616 MZsO III. 474. 
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tilalma, a török háború a pestis, és a járványok illetve a vásárok megszűnése miatt az adó alig 

folyik be. Ezért nem tud készpénzben fizetni, helyette szeretne a királyi nagykereskedésnek 

szállítandó nagyobb szeszmennyiséggel fizetni.617 Ez az ajánlat magának a bérlőnek is nagy 

lehetőséget teremtene új státusz kialakítására, hiszen a királyi kincstár beszállítójává válhatna. 

Azonban a kamara mindössze arra a tényre reagál, miért és kik akadályozzák az adó 

behajtásában a bérlőt, és ezért a helytartótanácsot felszólítja vizsgálja ki az ügyet Bereg és 

Ung megyékben.618A megyék késlekedtek a válaszukkal, azonban időközben a 

helytartótanácshoz újabb hírek érkeznek, amely szerint nem csupán gátolják a bérlőket az 

adószedésben, hanem segítőiket verik is.619 A bérlők hányatatott élete a későbbiekben sem 

változik. Fontos hangsúlyozni, hogy a bérlők önkéntes alapon kerülnek tisztségükbe (ami a 

későbbi korokban változni fog). Az adóbérlők személyének bemutatása egyfelől vázolta 

számunkra, hogy az ország bizonyos területén - Felső- Magyarországon - az uralkodó és a 

kormányzati szervek fellépésének eredményeként lassan kikristályosodó rendszer vette 

kezdetét kiépülő szervezeti keretekkel: azaz a kormányzati szervek irányítása alatt álló 

főadószedőt illetve annak beosztottjait magába foglaló egység. Másfelől azonban éppen a 

kormányzati szervek szerepeinek a kuszasága - kamara, kancellária, helytartótanács620-

bonyolította ennek a hatékony működését, amelyhez természetesen a földesúri ellenkezés, a 

megyék és a zsidóság ellenállása is hozzájárult. Mindezen faktorok együttesen alakították a 

türelmi adórendszer kereteinek az alakulását. 

A felső-magyarországi adóztatás időszakában 1740-ig a kormányszervek részéről 

többirányú törekvés öltött testet a zsidóságot illetően. Az uralkodó rendeletében felszólította a 

helytartótanácsot, hogy 1725-ben a zsidóság hely-, számszerinti összeírása mellett 

adófizetésének mértékét is tüntessék fel, ugyanakkor a megyék válaszaikban arra is 

reagáljanak nem lehetséges-e számuk csökkentése.621 1727-ben újabb „specifica conscriptio"-
C.'yy 

ra érkezik utasítás. A helytartótanács nem is késlekedett válaszában feltüntetni, hogy a 

617 MZsO III. 488. 
618 MZsO III. 494. 
™ MZsO XI. 65. 
620 j 724 eiőtt a magyar kamara (Camara Regia Hungarica) az, amely a zsidóösszeírásokat lebonyolította. 1724 
után a helytartótanácsnak, mint országos kormányhatóságnak az ország közigazgatása mellett - kivéve kamarai, 
kincstári és katonai ügyeket - a zsidóságot érintő ügyek is a hatáskörébe tartoztak. A helytartótanács közvetlenül 
az uralkodónak volt alárendelve, hozzá intézte a felterjesztéseit. Azonban a gyakorlatban a királyi 
rendelkezéseket a kancellária (Cancellaria Regia Hungarica Aulica) készítette. így hozzá érkeztek be a 
helytartótanácsi jelentések, és általa lett beterjesztve az uralkodóhoz. 1725-1748 között itt készültek az uralkodói 
rendelkezések a zsidóságot érintő ügyekben. Ezért voltaképpen a kancellária a helytartótanács felettesének 
tekinthető. Mindezek mellett az uralkodó gyakran birodalmi kormányszerveit is meghallgatta a magyar helyzetre 
vonatkozóan. 
621 MZsO III. 271. 
622 MZsO III. 317. 
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lélekszám csökkentésének megoldása a zsidóság beköltözésének megakadályozása.623 Idővel 

azonban a kormányzati szervek számára is világossá vált, hogy lehetetlen a zsidóság 

száműzése, emiatt sokkal inkább a gazdasági lehetőségek kiaknázására terelődött a hangsúly -

azaz az adóztatásra. 1723-ban maga a kancellária sem látta át a türelmi adó rendszerét és a 

kamarától kért segítséget az adónem megvilágítására: „Quia vero Cancellariae Hungarica 

Regiae nequequam constaret, qualis utpote praetensa illa Taxa sit, et quamdiu iam usus 

eiusdem introductus habetur?"624 1732-ben ugyancsak a kamara szolgál felvilágosítással a 

kancelláriának arra vonatkozóan, hogy a magyarországi zsidóság földrajzi különbség nélkül 

mind a türelmi adónak, mind pedig az országgyűlési díjaknak a fizetésére kötelezett: „Iudaeos 

indifferenter ad tolerantialem censum obiigari, taxamque Dietalem a tolerantiali censu 

distingui...". Mindez rávilágít arra a tényre, hogy egyfelől a kormányzati szervek 

működésében is felfedezhetőek zavarok. Másfelől az ország nyugati részében élő zsidóság 

továbbra sem fizeti a toleranciális taksát, sőt némiképpen felmerülhet az a gyanú, hogy az 

országgyűlési díjat éppen ennek egyfajta helyettesének tekintették. Bár mindez világossá vált 

a kormányzati szervek körében is, a helyzet változatlan marad, miként azt már igazolta az a 

tény, hogy csupán felső-magyarországi adóbérlők ismeretesek ezen időszakban. Illetve az a 

tény, hogy 1738-ban az udvari kamara újfent arra a kéri az udvari kancelláriát, hogy 

támogassa azt a törekvést, amely a már adóztatott zsidóság mintájára a Dunán-inneni és túli 

zsidókat is évi adó fizetésére szorítaná.626 

III. Károly uralkodásának időszakában azonban ezt nem sikerült véghezvinni, amihez a fent 

nevezett indokok együttesen járultak hozzá. Amíg az ország nyugati zsidó közösségeiben 

egyszerűen lehetetlennek tűnt az adó kivetése, addig keleten a kamarai befolyás erőssége és 

az adó léte, szervezeti kerete mellett is szembe kellett néznie a kormányszerveknek a fizetés 

akadozásával, adóhátralékkal, illetve bérlőik megfélemlítésével. 1740-ig csupán a 

kormányszervek rendelkezéseiben illetve az adóbérlők panaszaiból kaphatunk képet magáról 

az adóról és behajtásának nehézségeiről (miért nem tudnak pontosan fizetni, a földesurak 

hogyan akadályozzák őket). A megyék részéről az irányító szervek mindenkoron a lojalitást 

várták el, azaz a bérlő támogatását akár hivatali erők kirendelésével. Ezzel szemben már 

1732-ben Máramaros megyét a helytartótanács igyekszik felelősségre vonni, amiért éppen a 
697 

megyei hatóság az, amely az adószedést gátolja. 1738-ig a helyzet változatlan marad, ezért 

623 MZsO III. 319. 
624 MZsO III. 236. 
625 MZsO III. 389. 
626 MZsO III. 465. 
627 MZsO III. 459. 
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maga az uralkodó követel választ.628 Az indok valószínűleg Sáros megye válaszában 

kereshető, amelynek fő- és köznemessége a megye közgyűlés alkalmával kijelentette, hogy a 

kivetett új adó a jogaikat sérti, sőt „illa in partibus Trans et Cis Danubias hactenus fuisset 

incognita", azaz a Dunán-inneni és túli területeken ez az adó nem ismeretes, milyen címen 

lehetséges akkor a területükön árendát bíró zsidóságot toleranciális taksával súlytani. Mindez 

rávilágít arra a tényre, hogy a megye, mint a nemesség hatalmi szerve saját érdekeit látta 

veszélyeztetve az adónemben. Fáy Gábor helytartótanácstag kivizsgálást tart az ügyben és a 

kamarától várja a megoldást abban, hogy Sáros megye is csupán annyit fizessen, mint más 

megyékben szokás. 

III. Károly időszakában a türelmi adó keretei csupán a felső-magyarországi régióban 

öltöttek meghatározott formát, azonban a helyi hatalmi szervek ennek megszilárdulását 

meggátolták. 1740 után Mária Terézia trónra lépésével új fejezet vette kezdetét a türelmi 

adórendszer történetében is. 

III.B.l.c. Mária Terézia uralkodása és az egész országra kiterjedő toleranciális taxa 

bevezetése 

Kezdeti törekvések (1740-1748) rendkívüli adó illetve rendkívüli türelmi adó formájában 

Mária Teréziának trónra lépése idején fel kellett vennie a harcot örökségéért. 

Magyarországon azonban köszönhetően a III. Károly időszakában életbe léptetett Pragmatica 

Sanctio-nak (amely kimondja a nőági örökösödést), hatalmának jogossága nem került 

megkérdőjelezésre. Az uralkodónőnek a külső háborúk eredményeként sürgős anyagi 

erőforrást kellett találnia. A gazdasági kényszerítő érdekek mellett már ebben az időszakban 

megmutatkozott vallási hitbuzgalma, amely a katolikus hit támogatása mellett harcos 

misszióstudatot is magára vállalt, ezért terveiben szerepelt a zsidóság létszámának 

csökkentése országhatárain belül, esetlegesen teljes elűzésük. A két érdek már uralkodása 

kezdetén ellentétbe került egymással, hiszen a zsidóság megadóztatása a gazdasági bevételek 

növekedésének egyik forrása. Mindamellett Magyarországon a feudális jogi keretek 

továbbélésének értelmében a földesúri érdekekkel és egyben jogi lehetőségeikkel is szembe 

kellett néznie a zsidóság ügyét tekintve. 

Mária Teréziát Bohémiában a gazdasági érdekek sem gátolták abban, hogy a már az apja 

uralkodása idején is csökkentett létszámú zsidóság végleges elűzését tervbe vegye. 1744. 

628 MZjOXIII. 89. 
629 MZsO III. 451. 
630 MZsO XIII. 86. A helytartótanács is helyesli (MZsO XIII. 87.), azonban gyakorlatilag nem történik változás. 

268 



decemberében kiadott császári pátense értelmében csupán a következő év júniusáig kívánta 

megtűrni őket Bohámia területén. Azonban a bohémiai és morva zsidóságnak sikerült elérnie, 

hogy tíz évre 300000 ft összeg fejében megváltsa helyben maradását, majd ez az adó állandó 

türelmi taksává alakult át 1846-ig.631 

Közel azonos időben 1743. februárjában az uralkodónő a magyarországi zsidóság esetében 

is cselekvésre szánta el magát.632 Felszólítja a helytartótanácsot, hogy a királyi kincstár nagy 

szükségletei miatt adjanak véleményt, hogyan lehetne a magyarországi zsidókra egyelőre 

rendkívüli adót kivetni: „... norma et modalitate iudaei in atelato nostro Hungáriáé regni 

existentes de praesenti extraordinarie ac pro modernis publicis necessitatibus taxari et 

collectari possint?". A tartalom világosan rámutat arra, hogy szemben a bohémiai zsidóság 

esetével, az uralkodónőt nem a lélekszám korlátozása indította a zsidóság helyzetének a 

felmérésére, miként az a korábbi esztendők említett népszámlálásainak okaként 

megfogalmazható, hanem gazdasági érdekek miatt. Azonban az is nyilvánvaló, hogy ezt 

átmeneti tervezetnek minősítette, mint ahogyan magát a taxát is rendkívüli adónak. A 

helytartótanács márciusban Festetics Kristóf helytartótanácsost bízta meg, hogy foglalkozzon 
Z l l n 

az üggyel. O a felvetést elvetette és azzal érvelt, hogy újabb adót kivetni az adóalap révén 

lehetséges, ami pedig csupán rendi végzéssel, országgyűlési úton mehet végbe. Másrészt 

pedig a hadiadó kivetése során a zsidóság is fizet. Emellett a korábbi diétán számos panasz 

hangzott el a megyék részéről, mivel a Szepesi Kamara a fennhatósága alá eső tizenhárom 

megye zsidóságát is megadóztatja. Az országban csupán 2430 zsidó család él (ezt az 1735-ös 

összeírás alapján határozta meg), éppen ezért szükségtelen is egy új döntés. A felvetés 

tartalma kifejezi, hogy az uralkodó váltás nem befolyásolta a felső-magyarországi területeken 

az adóztatás rendszerét, és a türelmi adó beszedésére továbbra is sor került kamarai irányítás 

alatt. 

Festetics tervezetét vette alapul a helytartótanács, amikor is aggályait közli az 

uralkodónővel, ugyanakkor megoldást is keres az adóztatás lehetőségére.634 Vélekedése 

szerint erre az 1595. évi 10§ ad alkalmat, amely minden zsidó családra havi 50 dénárt vetett 

ki.635 Ennek alapján az országban élő zsidó családokat egyszeri alkalommal 6 forintnyi adó 

lefizetésére lehetne kötelezni. Mivel azonban a zsidó családok vagyoni helyzete igen 

631 A magyarországi zsidóság is értesült a történtekről és böjtnapot rendeltek el. Bernstein Béla, 'A türelmi adó 
Vasmegyében' MIOK 1902. 186-187. 
632 MZsOXWL 94. 
633 MZsO XIII. 95. 
634 MZsOXIII. 97. 
635 1595. évi 10§: Az anabaptisták és a zsidók személyükre nézve minden hónapban egyenként ötven dénárt 
fizessenek. CorpusJuris Hungarici 1526-1790. törvények (Budapest, 1896). 
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különböző, lehetőséget kellene biztosítani számukra, hogy az adót egy megyén vagy adott 

városon belül önmaguk osszák fel. Mária Terézia ezek alapján elfogadta a véleményt és 

utasította a helytartótanácsot, hogy írjon a törvényhatóságokhoz ezen tárgyban, majd pedig 

tájékoztassa őt az eredményről.636 A helytartótanács nem is késlekedett áprilisban a megyék, 

majd júniusban pedig a szabad királyi városok számára kiadott leveleiben megindokolni a 

kivetendő adók hátterét az 1595. évi 10. tc. alapján. Azonban a korábbi évek gyakorlata már 

igazolta, hogy egy-egy rendelet korántsem készteti a megyéket és városokat cselekvésre. 

Emellett az adóztatás ügye az egyik legkényesebb kérdésként tartható számon a rendek és az 

uralkodónő viszonyában. A megyék nem ismerték el az uralkodónő jogát, hogy külön is 

megadóztathassa a zsidóságot. Éppen ezért válaszukban egyértelmű elutasító magatartást 

mutatnak. Mindössze tizenhárom megye (amelyek közül Zala megye válasza csupán onnan 

ismeretes, hogy a helytartótanács válaszolt az elutasításokra) illetve egyetlen város válaszolt. 

Pest és Borsod viszont két alkalommal is kifejtette az ellenkezését. Mindössze egyetlen 

megye nem utasította el az adóztatást, ez pedig Vas megye. Azonban ezt a megye önös 

érdekek miatt tette, mivel magának kérte a befolyó adót.637A helytartótanács ezt lehetetlennek 

tartja, de nem ellenzi, hogy a megye is hasonló adót vessen ki a zsidó lakosaira. A nemleges 

választ adó egyetlen város, Buda sem a zsidóság érdekeit tartotta szem előtt. Buda ekkoriban 

aktív tevékenységet folytatott a városfalakon belül megtelepedett zsidóság elűzésének 

érdekében. Úgy vélte a város tanácsa, hogy egy esetleges felmérés a zsidóság lélekszámára és 

vagyonára vonatkozóan éppen ellenkező hatást érne el, azaz a kincstári érdekek érvényesülése 

miatt tervük kudarcot vallana.638 

A negatív választ adó megyék: középső régióból: Nógrád, Pest, Borsod, Fejér639; 

Oberlandból: Pozsony640; Kis-Burgenlandból: Moson641; keleti régióból: Ung, Sáros, Szatmár, 

Zemplén642; dunántúli régió: Zala; déli régió: Bács.643 A megyék közül négy (Nógrád, Pest, 

Fejér, Moson) törvényes alapra helyezi a kérdés megoldását, azaz az 1595. évi 10. tc. hatályát 

az 1715. évi 8. tc. feloldotta, ezért nem lehet alkalmazni. A törvény a nemesség 
s 

kötelességeiről ejt szót, emellett pedig rögzíti, hogy az országgyűlés: az adókivetés dolgában 

636 MZsO XIII. 98. 
637 MZsO XIII. 116. 
638 MZsO XIII. 114.; Büchler Sándor, A zsidók története Budapesten a legrégebbi időktől 1867-ig (Budapest, 
1901)250. 
639 MZsO XIII 99.; 100.; 110.; 101.; 111.; 102. 
640 MZsO XIII. 103. 
641 MZsO XIII. 124. 
642 MZsO XIII. 104.; 109.; 112.; 119. 
643 MZsO XIII 115. 
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is tanácskozhassanak és határozhassanak.644 Mindehhez Moson megye hozzáfűzi, hogy 

további törvénycikk is feloldotta a törvény hatályát, így az 1662. évi 12. te., illetve az 1741. 

országgyűlés végzése.645 

Az elutasítás második fő okaként (Sáros, Szatmár, Bács és Moson) a megyék a nemesi 

kiváltságok védelmezését hozzák fel példaként, a korábban említett jogalap alapján. További 

indokként szolgál az elutasításra, hogy a zsidóság adóterheinek emelése az adózó népre hárul 

(azaz a termékek árának emelkedése révén) (Fejér, Pozsony, Bács). A felsorolt érvek mellett a 

zsidóság érdekét védelmező kitételeket is találhatunk: Egyfelől a zsidóság már eddig is 

hozzájárult az adókhoz. Azonban fontos látnunk, hogy az ezt említő pozsonyi és mosoni 

hatóságok a bavariai és a sziléziai hadiköltségekben való részt vállalásokra céloztak, szemben 

Sárossal, amely a türelmi taxáitatást nehezményezi, sőt eltörlését kívánja. Meglepő módon a 

felső-magyarországi régióban adóztatott további megyék indokai között ez a pont nem 

szerepel nyíltan (Borsod, Ung, Szatmár, Zemplén). Ugyanakkor a második indok, amely 

szerint az újabb adó a népesség elszökését vonná maga után, amely hosszabb távon éppen a 

kincstári érdekeket sértené (Borsod, Ung, Szatmár, Zemplén) éppen azon megyék érveként 

szerepel, amelyekben a türelmi adóztatás állandósult. Gyakorlatilag itt fedezhető fel utalás a 

türelmi adóra, azonban nem a megszüntetésért szólalnak fel, hanem az új adó ellen. Végezetül 

pedig a zsidóság védelmében még megemlítik, hogy nem húznak hasznot a háborúból, ezért 

új taksa kivetése méltánytalan. Összességében az elutasítás egyértelmű. 

1744. májusában az uralkodó leiratban közölte a helytartótanáccsal, hogy a megyék fenti 

indokait nem tekinti helytállónak, ezért újra szólítsa fel őket az összeírás elvégzésére. A 

helytartótanács egy négytagú bizottságot jelölt ki a feladat elvégzésére.646 A bizottság 

javaslatában előtelj esztette, hogy a fizetni vonakodó megyékben újabb felhívást kell 

közzétenni, míg az adózásba belenyugvók esetében a behajtást kell végrehajtani.647 A 

helytartótanács nem is késlekedett és már két nap múlva számot adott arról az uralkodónőnek, 

hogy a fizetni vonakodó megyék felszólításban részesültek, hogy Szent Mihály napjáig 

(szeptember 29.) hajtsák be az adót.648 

644 CorpusJuris Hungarici 1526-1790. törvények (Budapest, 1896). 
645 A törvény értelmében, az országban tartózkodóknak hozzá kell járulniuk a hadi kiadásokhoz, így a zsidóságot 
a megye adóztassa meg és a befolyó adót a megye katonai szükségleteire kell fordítani. Az 1741. évi 
országgyűlés határozata értelmében 1741. évi XXII. tc. módosítja az 1715. évi te. rendkívüli esetekben hozott 
intézkedéseit. 
646 A bizottság tagjai: Pehm András, Ordódy Lajos László, Schlossberg László és Domsics Mihály MOL, C 55 
Lvt. Jud. Lad. B. Fasc. 7. No.2. 
647 MZsO XIII. 131. 
648 MZsO XIII. 132. 
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A felhívásra több megye ismételten a helytartótanácshoz fordult az adófizetés tárgyában. 

Trencsén megye adókönnyítést kért,649 Nyitra és Moson teljes adómentességet szeretne 

elérni,650 míg Pest megye továbbra is állhatatosan kitart korábbi indokai mellett és nem 

hajlandó fizetni.651 Máramaros megye segítséget kér a helytartótanácstól az összeírás 

elvégzésére, mivel mint kifejtik a zsidóság kárára van az itt élő népességnek, olcsón 

vásárolják fel a gabonát, a jó minőségű pénzt kiviszik az országból.652 Ezért az adó beszedése 

után céljuk a zsidóság elűzése. Mindez azonban nem következett be, sőt az adó behajtására 

sem került sor. Viszont jelzi a helytartótanács tehetetlenségét is. Csupán két további megye 

reagált jóváhagyóan a felhívásra: Pozsony és Vas megye.653 Vas megye továbbra is a 

házipénztára számára szeretné fenntartani a befolyó adót. Pozsonyváralján pedig a helyi 

zsidóság áll ellen a behajtás teljesítésének. Az uralkodónő többszöri felszólítással követelte a 

népesség összeírását és az adóbehajtást. 1744. decemberében, valamint 1745. februárjában.654 

1745. júniusában rendeletében a helytartótanácstól kéri annak kimutatását hova, mikor, 

mennyi adó folyt be. 

Összegezve az 1743-45 közötti a rendkívüli taksa kivetésére tett kísérletet az 

eredményessége igen csekély. Az uralkodónő felhívására az ország 42 megyéje közül 

mindössze 22 reagált, ebből nyolcnak nem voltak zsidó lakosai,655 tizennégy további 

válaszadó közül mindössze nyolc esetében került sor adó behajtására is.656 A városok esetében 

hét írta össze és adóztatta meg lakosait.657 Trencsén város esetében a kormányszervek 

javaslatának elfogadásával történt az adóztatás, hiszen egyes családfőkre magasabb, míg 

másokra alacsonyabb adót vetettek ki, azaz a vagyonosság arányában történt az adószedés, 

így Abraham Ulcsek, akit szegényként tartottak számon 1,5 ft fizetett, szemben Mandel 

Lazarral, aki 8-at. 

Az adóztatás sikertelenségének az okát a magyar rendek és az uralkodónő közötti hatalmi 

helyzetben kereshetjük. Az uralkodónő a háború éveiben rákényszerült a rendek 

támogatására, ezért nem léphetett fel velük szemben kellő eréllyel. A zsidóság 

649 MZsO XIII. 133. 
650 MZsO XIII. 134.; 135. 
651 MZsO XIII. 142. 
652 MZsO XIII. 146. 
653 MZsO XIII. 138.; 145. 
654 NZSO XIII. 140.; 143. 
655 Baranya, Békés, Csongrád, Heves, Hont, Túróc, Záránd, Zólyom. 
656 Abaúj 12 ft, Bács 85 ft, Csanád 12 ft, Győr 150 ft, Sáros 120 ft, Trencsén 152 ft, Pozsony és Vas - adatok 
nincsenek, de behajtás volt. MZsO VII. 1743-as összeírás. 
657 Bártfa 6 ft, Buda 186 ft, Győr 36 ft, Kőszeg 6 ft, Modor adóztatna, de az egyetlen lakos nem hajlandó fizetni, 
Szakolca 72 ft, Trencsén 86,5 ft. MZsO VII. 693-721. 
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megadóztatásának a kérdésében pedig a fent említett kettős függőségi rendszer nyomán mind 

két fél magát vélte teljhatalmúnak. 

Az 1743-as adóbehajtás sovány eredménye, illetve a háborúskodás tovább folytatása, és a 

kincstár szükségletei ismételten arra ösztönözték az uralkodónőt, hogy bevételi forrásainak a 

körét gyarapítsa. Ezért 1746. májusában a helytartótanács tudomására hozza, hogy minden 

zsidó családfő, aki azt kívánja, hogy az országban megtűrjék, a háborús költségek fedezésére 

két forint rendkívüli türelmi adót kell, hogy fizessen családtagjainak személyei után. Az adó 

fizetési határideje három vagy négy hét, fizetési késés ötszörös büntetési illetéket von maga 

után. Mindenkit, aki az adót nem fizeti meg úgy kell tekinteni, mint proskribáltat 

(jogfosztottat). A nem-fizetőket le kell tartóztatni. A megyék kötelesek adószedőket és 

összeírókat kirendelni, akik a befolyó adó 1%-át kapják meg.658 A rendelet szövege több 

lényeges elemet is tartalmaz: az uralkodónő hangsúlyozza régi-új jogát megtűrni a zsidóságot 

az országhatáron belül legfelsőbb szervként, az adó rendkívüli türelmi adó néven kerül 

bevezetésre, az adó kivetésének személyekre történő módszere újítás, egyben elveti a 

zsidóságra építő felosztási elvet, és ez érzékenyen érinti a gazdaságilag gyengébb rétegeket. A 

behajtás sikerességét az adószedők személye, mint megyei megbízottak, és anyagi 

motiválásuk, valamint az igen szigorú fellépés igyekszik elősegíteni. 

Pozsony megye megdöbbenve értesült a helytartótanács júniusi leveléből a kivetett újabb 

adóról.659 Mint íiják, más megyékkel ellentétben ők a korábbi hat forintos adót befizették, így 

eleget tettek a trón iránti hűségüknek a bebizonyítására. Az új adóztatás és összeírás 

sikerességét erősen kétlik. Moson megye egyfelől próbálja védelmezni a zsidóságot hasonló 

érvekkel, mint amelyekre 1743-ban hivatkozott, eszerint a zsidóság minden adóból kiveszi a 

részét.660 Mindamellett várakozó álláspontra helyezkedik, mégpedig, ha valamennyi további 

megye fizet, abban az esetben ők is, bár a haladékidőt már előre kérik. 

Az összeírás és az adóztatás lassan mégis kezdetét vette: Pozsony ugyan kéri, hogy a 

szegényeknek engedjék el az adóját, Csanád közli, hogy az összeírás hírére két család 

elmenekült, míg Zemplén kezdetben arról tudósít, hogy az adót nem képes behajtani, később 

azonban mégis megteszi, de reméli több ilyen adó nem lesz.661 Mária Terézia 1746. 

augusztusában meghagyja a helytartótanácsnak, hogy a megyék panaszaival mit sem törődve 

az utasítást végre kell hajtani. Mivel szeptember közepéig csupán három újabb megye 

658 MZsO XIII. 147. 
659 MZsO XIII. 148. 
660 MZsO XIII. 149. 
661 MZsO VII. 1746. évi összeírás 25. sz. 
662 MZsO XIII. 150. 
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(Zemplén, Trencsén, Bereg) hajtotta végre az összeírást, az uralkodónő újabb leiratot intézett 

a helytartótanácshoz, amiben egy hónap határidőt szabott ki a befizetés teljesítésére. Ezután 

kerületi biztosokat kötelesek értesíteni, akik azonnali katonai végrehajtást alkalmazzanak.663 

Új helyzet teremtődött ezáltal, hiszen a tartományi bizottsági szervezet sokkal inkább függött 

a helytartótanácstól és az uralkodótól, mint a megyék. Emellett a zsidóság esetében a már 

lefizetett összegről való bizonylatot is a kerületi biztosok előtt voltak kötelesek bemutatni. 

Mindennek az eredményeként lassanként sikerült az ország zsidóságának az összeírása és 

megadóztatása is. A végeredményről gr. Balassa Pál tartományi főbiztosnak a 

helytartótanácshoz küldött táblázata tudósít.664 Eszerint az országban élő zsidóság lélekszáma 

14847 fő, azaz a kivetett fejadó 29694 ft-ra rúgott. Ebből sikerült 25900 ft-ot behajtani 1748. 

júliusáig. A hátramaradó összeg még inkább mérséklődik, mivel a jelentést író gr. Balassa 

külön kategóriába sorolta a szegények és elhalálozottak restanciáját, az elszököttekét, és 

levonja a preceptoroknak járó díjat is. Ennek alapján csupán 1914 ft 35 krajcár a hátralék, 

amit a kincstár képtelen volt behajtani. A fizetést elmulasztó vagy részlegesen teljesítő 

megyék és városok listája igen szűk: mindössze hét megyében illetve egyetlen városban 

találunk erre példát.665 A késlekedés valamennyi régióban megtalálható: Mindössze egyetlen 

megye Szabolcs (keleti régió) marad teljes hátralékban az adóval. A további megyék adójuk 

10-17%-át nem képesek behajtani, kivételt képez Pozsony megye (Oberland), amely 

mindössze 1 ft adóhátralékban marad. A városok közül Buda (Pest megye) esetében 374 ft-

nyi adóból 172 ft marad el, azonban fontos hangsúlyoznunk, hogy az itteni zsidóság adójának 

44%-át úgyis befizette, hogy 1746-ban száműzték őket a városfalakon kívülre.666 

Az 1746. évi adóbehajtás sikeréhez nem férhetett kétség.667 A megyék az adó befizetésével 

megpróbálták elérni az uralkodónál azt az ígéretet, hogy többet ilyen adóra nem lesz példa. A 

zsidóság is megpróbálja felemelni a hangját, így 1744-ben Sopron, míg 1745-ben a Zala 

663 MZsO XIII. 151. 
664 MZsO XIII. 160. 
665 Oberland: Pozsony (az adó 0,03%-a marad hátraékban), Nyitra megyék (12%); Kis-Burgenland: Vas (17%), 
Sopron (6%) megyék; Dunántúl: Zala (10,6%) megye; Középső régió: Veszprém (14%) megye, Buda város 
(46%); Keleti régió: Szabolcs megye (100%). 
666 MZsO XIII. 93.; Büchler Sándor, A zsidók története Budapesten a legrégebbi időktől 1867-ig (Budapest, 
1901) Buda fejezet. 
667 Bemstein Béla szerint a megyék ellenállása miatt ez az 1746-os behajtás is kudarcot szenvedett, és „így lépett 
előtérbe a taxa tolarantialis: a türelmi adó új terve 1749-ben". Bernstein, 1902. 186. Azonban a fentebbi adatok 
több szempontból is módosítják ezt a nézetet, hiszen az adóbehajtás 1746-ban egyértelmű sikert ért el, még ha az 
összeírás módja nem is a formáknak megfelelően zajlott. Emellett a türelmi adó terve sem új, egyfelől már 
létezett, míg másfelől éppen 1746-ban az adószedés rendkívüli türelmi taksáitatás cím alatt került bevezetésre. 
1749-ben az adónem állandósításának a gondolata, és egész országra való kiterjesztésének gyakorlati 
megvalósítása, az ami új. 
668 MZsO XIII. 135. 
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megyeiek669 nyújtják be panaszaikat, amelyben adómentességet kémek. Érveik a rossz 

gazdasági helyzetükre irányul, illetve a kereskedelem hanyatlására. Az udvar azonban saját 

céljait szem előtt tartva igyekezett kialakítani az adózás kereteit. 1743-45 között mindez nem 

járt igazi eredménnyel, noha már ekkor is sikerült olyan megyékben adóra szert tenni, amely 

eddig ellenállt minden uralkodói és helytartótanács általi felszólításnak. Az 1746. évi rendelet 

során az uralkodó belátta, hogy a megyéken és a városokon keresztül lehetetlen szándékait 

keresztülvinni, ezért egy olyan szervet bíz meg az ellenőrzéssel (kerületi biztosok), amelyek 

felett befolyása döntő. Az adó nevében nyíltan kifejezésre kerül a türelmi jogon szedett 

jogalap, azaz a befolyó adó - noha egyelőre csupán rendkívüli - türelmi adó. Új rendszert is 

életbe léptet a behajtás során: egyfelől személyek után kell fizetni, másfelől a megyék 

kötelesek kijelölni a behajtókat. A behajtás folyamata azonban rávilágít arra is, hogy nem 

sikerült egy év alatt az adó beszedése (1746-1748-ig), ezért ez előrevetíti egy éves adó 

beszedésének a problematikus mivoltát. 

Az 1740-1748-ig zajló adóztatási formák azonban csupán kiindulópontját jelentették az 

elkövetkező évek eseményeinek, amelyeknek középpontjában az állandó türelmi taxa 

bevezetése állt. 

Az állandó türelmi adó bevezetése, szervezeti kereteinek alakulása 

A korábbi évek sikerein felbuzdulva az uralkodónő 1749-ben elérkezettnek látta az időt a 

zsidóságot sújtó állandó türelmi taxa bevezetésére. 1749. május 16-án a magyar királyi 

helytartótanács tudomására hozza, hogy „Quaestioque ista iam etiam antea anno scilicet 1698. 

per divum Leopoldum imperatorem ... iudeaorum in regno nostro Hungáriáé partibusque 

eidem annexis ulterius etiam tolerandum certa annui taxa ad fiscum nostrum...nostrum 

praeter et ultra id, quod in médium comitatuum et civitatum contribuere...". Azaz I. Lipót 

1698-as rendeletének mintájára az ország zsidó lakosai toleranciális taxát kötelesek a királyi 

kincstárba befizetni, ugyanakkor földesuraiknak, a megyéknek valamint a városoknak az 

általuk eddig fizetett illeték hátránya nélkül. Valamint a helytartótanács a kamarával karöltve 

vegyesbizottságot alakítson meg, amely az eddigi zsidóösszeírásokat alapul vételével a 

türelmi adó nagyságát, kivetését és behajtását a legcélravezetőbb módon rendezze. A 

bizottság felállítása rövid időn belül megtörtént és 1749. júniusában a helytartótanács azt a 

javaslatot teszi az uralkodónak, hogy a türelmi adó összege a zsidó küldöttekkel való 

669 Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai 1716-1849 szerk.: Németh László (Zalaegerszeg, 2002) 
7. számú okirat. 
670 MZsO XIII. 165. 
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tárgyalás után kerüljön megállapításra.671 Az uralkodónőnek azonban határozott elképzelései 

voltak ezt illetően is, mivel e hónap végén a helytartótanácsnak adott válaszában kifejti, annak 

eredményeként, hogy 1746-ban (pontosabban 1746-48 között) a két forintos fejadó 29694 ft 

adóbevételt eredményezett, ezért évente legalább 30000 forint türelmi adót igyekezzenek a 

zsidóságtól elérni.672 Azt azonban figyelmen kívül hagyta, hogy az adóbehajtása egyszeri 

alkalomra szólt, és így is mintegy két év alatt sikerült behajtani azt. Az uralkodónő új elemet 

is beépít az adószedés rendszerébe: felveti a korábbi tanácsok alapján, hogy a zsidóság 

minden megyéből küldjön követeket Pozsonyba. A helytartótanács ennek szellemében 

intézkedik, amikor 1749. júliusi körlevelében tudatja a megyékkel és városokkal, hogy az 

uralkodónő a megyék ezirányú aggályaitól eltekintve elhatározta, hogy a magyarországi 

zsidóság évente türelmi adót köteles fizetni. A megyék feladata, hogy a zsidóság küldötteit 

Pozsonyba küldjék tárgyalás céljából. A zsidóság megtörésének vagy elűzésének a joga a 

királynő kegyétől függ, ezért a helytartótanács szerint természetes a külön adó fizetése. Az új 

adó az összes eddigi terheiken felüli, valamint a zsidóság egyetemlegesen felelős ezért kiűzés 

terhe alatt. Az 1746-os rendelethez viszonyítva új módszerrel találkozunk, mivel a zsidóságra 

bízza az adó iránti felelősséget, illetve visszatér a családonként és vagyoni helyzet alapján 

fizetett kvótához, noha az adó megyékre történő lebontása az 1746-os népességszám alapján 

fizetett adómennyiségre alapozódott. 

1749. szeptember elején a küldöttek megérkeztek Pozsonyba, ahol a vegyesbizottság által 

ajánlott türelmi adó illetve a zsidó küldöttek által felkínált összegek egybevetésére került 

sor.674 Az egyeztetés során a zsidó küldöttek indoklásaikat is felhozták az adó megajánlásának 

összegére vonatkozóan.675 A zsidó közösségek valamennyien a vegyesbizottság vezetőjéhez 

gr. Balassa Pálhoz fordulnak, kérelmezve az adókivetés során jóindulatát. A vegyesbizottság 

részéről az adókivetés egyértelműen az 1746-48 között befolyt adómennyiséget vette alapul, 

noha emelve a megyei kvótát, miként azt az alábbi táblázat is mutatja: 

671 MZsO XIII. 170. 
672 MZsO XIII. 173. 
673 MZsO XIII. 174. 
674 MZsO XIII. 261. 
675 MZsO XIII. 261.; 192-261.: megyei indokok. 
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1. tábla: 1746-os adóösszeg és 1749-ben az adó összegének egyeztetése a bizottság és a zsidóság részéről 

1746-ban fizetett vegyes bizottság zsidóság 1746-ban % bizottság% Zsidóság% 

1749 1749 1749 1749 
Oberland 

Pozsony 4254 4800 3350 14.3% 15.1% 16.8% 
Nyitra 4906 5000 2900 16.5% 15.7% 14.5% 
Trencsén 1646 1700 820 5.5% 5.3% 4.1% 
Árva 54 60 40 0.2% 0.2% 0.2% 
Liptó 102 120 70 0.3% 0.4% 0.4% 
Gömör 36 0 0 0.1% 0% 0% 
Kis-Burgenland 

Sopron 2626 3200 1950 8.8% 10.1% 9.8% 
Vas 2274 2500 1400 7.7% 7.9% 7% 
Moson 1178 1300 700 4% 4.1% 3.5% 

Dunántúl 

Somogy 546 600 430 1.8% 1.9% 2.2% 
Tolna 512 550 400 1.7% 1.7% 2% 
Zala 672 700 430 2.3% 2.2% 2.2% 

Középső 

Győr 342 350 175 1.2% 1.1% 0.9% 

Veszprém 654 700 350 2.2% 2.2% 1.8% 

Esztergom 272 325 175 0.9% 1% 0.9% 

Komárom 288 300 300 1% 0.9% 1.5% 

Fejér 640 700 450 2.2% 2.2% 2.3% 

Pest 1426 1500 1000 4.8% 4.7% 5% 

Nógrád 306 350 175 1% 1.1% 0.9% 

Borsod 558 600 400 1.9% 1.9% 2% 

Keleti 

Abaúj-Torna 472 450 360 1.6% 1.4% 1.8% 

Szepes 134 150 90 0.5% 0.5% 0.5% 
Ung 432 450 370 1.5% 1.4% 1.9% 

Zemplén 1064 1150 650 3.6% 3.6% 3.3% 

Sáros 562 600 450 1.9% 1.9% 2.3% 

Máramaros 696 700 500 2.3% 2.2% 2.5% 

Szatmár 730 500 500 2.5% 1.6% 2.5% 

Szabolcs 442 500 330 1.5% 1.6% 1.7% 

Bihar 504 525 375 1.7% 1.7% 1.9% 

Ugocsa 270 300 175 0.9% 0.9% 0.9% 

Bereg 554 600 350 1.9% 1.9% 1.8% 

Déli 

Arad 112 130 85 0.4% 0.4% 0.4% 

Bács 406 400 250 1.4% 1.3% 1.3% 

Csanád 24 0 0 0.1% 0% 0% 

Békés 10 0 0 0% 0% 0% 

Összes 29704 31810 20000 100% 100% 100% 

így Pozsony 1746-48-ban 4250 fit-ra kötelezett, míg 1749-ben 4800 ft-ra. Csupán néhány 

esetben láthatunk ettől a módszertől eltérést: egyfelől az olyan megyékben, ahol a zsidóság 

lélekszáma alacsony: Békés megye egy fő; Heves megye kilenc fő (az általuk készített 

összeírás szerint), nem vetnek ki adót. Másfelől Szatmárra vonatkozóan csökkenést láthatunk 

(730 ft-ról 500 ft-ra), amikor is a küldöttség elfogadja a megyeiek által felajánlott összeget, 
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ami ugyan alacsonyabb, mint a korábbi porció, és a lélekszám adatokat feltüntető táblázatban 

sem kerül Szatmár bejegyzésre, valószínűsíthetően adatok hiányában. Ezzel szemben Sopron 

megyeiek esetében látványos emelés következik be (2626 ft-ról 3200-ra), holott a megye a 

korábbi alkalmakkal is igen aktív ellenkezést fejtett ki az adóztatás ellen. Vélhetően a térség 

kiemelkedő gazdasági lehetőségeivel, az itt élő zsidóság magas lélekszámával, és ütemes 

növekedésével, illetve virágzó közösségeivel számoltak a kivetők. Az 1746-os alapra való 

támaszkodást igazolják a százalékos adatok, hiszen gyakorlatilag nem csupán a régióbeli 

megoszlásban, hanem megyei szinten is arányos rátát vetettek ki. A zsidó küldöttek által 

megajánlott összegek hasonlóképpen az 1746-48-as kivetésben tőlük elvárt összegét vették 

alapul, azonban csaknem minden esetben annak felét, esetleg kétharmadát ajánlották fel. 

Egyetlen kivétel Komárom megye (középső régió), amely közel azonos adómennyiséget 

kínált fel (288 ff helyett 300 fit). Az adó megoszlásának országos szintű aránya párhuzamot 

mutat a vegyes bizottság általi követelésekkel, azonban az összegek mindenkoron 

alacsonyabbak. Mindez igazolja, hogy a zsidóságon belül is kialakult a kép, amely az egyes 

területek közösségeinek gazdasági helyzetét tükrözte, és ekkoriban ez egybeesett a hivatali 

szervek által meghatározott képpel. A közösségek adó-megajánlási indokaiban általános 

okként a szegénység szerepel. Emellett számos fontos információt is közölnek helyzetükre 

vonatkozóan. Valamennyi megyében meghatározzák a földesúri és megyei adóterhek 

mértékét, ezzel is igazolva terheik nagyságát. Adóterheik teljesítését több tényező is 

akadályozza: természeti csapások: tűzvész - Nyitra, Pozsony megyékben; országos 

pestisjárványok. Emellett kereskedelmi akadályozások. Például Baranya megye nem csupán 

a területén való letelepedést tiltja meg, de más megyékből érkező zsidó kereskedők 

tevékenységét is, amely több régióba is kihat, így Kis-Burgenlandban és a Dunántúl 

régiójában élők lehetőségeit is csorbította.676 Noha az uralkodó is közbelép és hivatkozik 

felségjogára engedélyezni a kereskedést, Baranya a század végéig makacsul ellenszegült.677 A 

kereskedésben való korlátozottságuk másik okaként a hazai zsidóság az idegen kereskedők 

jelenlétét említették: például Nyitra és Pest megyékben. A zsidóságra kivetendő adó 

meggyőző oknak tűnik a zsidóság szemében akár a legfelsőbb fórumon is a vetélytársa 

ellehetetlenítését kérni kincstári érdekekre hivatkozva. Mindezek mellett a zsidó küldöttek 

jelentésében igen fontos helyet foglal el a kettős adózás terhének középpontba állítása. Ez két 

formában is testet ölthet: egyfelől a morva földesuraktól magukat függetleníteni nem tudó 

zsidó családfők problémája a kettős adóteher: Trencsén, Nyitra, Szepes, megyékben. Az 

676 MZsO XIII. 312.; 327. 
677 MZsO XV. 363.; 370.; 377.; MZsO XIV. 173. 
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uralkodónő 1740-es évek közepétől külön figyelmet szentel a kérdésnek, arra helyezve a 

hangsúlyt, hogy a morva alattvalók térjenek vissza egykori lakóhelyeikre korábbi 

földesuraikhoz, ami magát a kettős adóztatást is leegyszerűsítené.678 Mindez azonban 

megoldhatatlannak bizonyult. A kettős adóztatás másik formája a letelepülés sajátosságából 

eredt: Somogy megyében (dunántúli régió) számos rohonci (Vas megye, Kis-Burgenland) 

kereskedő élt, ugyanez volt a helyzet Zala megyében (dunántúli régió), ahol kis-

burgenlandiak telepedtek meg, akiknek anyaközössége például Kismartonban volt. Mindkét 

megye tisztségviselői számítottak a megyei adóterhekből való részt vállalásra, amelynek 

azonban az érintettek ellenálltak. 

A türelmi adó tárgyában értekező hatóságokhoz még egy igen figyelemre méltó kérvény 

érkezett, mégpedig Máramaros megye részéről. Korábban említettük, hogy az 1743-as 

összeírás időszakában a megye végső célként a zsidóság adóztatása után annak a megye 

területéről való elűzését tekintette feladatának. 1749-ben azonban teljesen új hangvétel 

nyilvánul meg kérvényeikben, amelyben a megye a bizottság jóindulatát kéri attól való 

félelmében, hogy a túlzott megterhelés a zsidóságot Lengyelországba való visszatérésre fogja 

kényszeríteni.679 Mi indíthatta a megyét ilyen állásfoglalásra? Talán annak a felfogásnak a 

meggyökerezése, aminek világos kifejtése egy Zala megyei főispán tollából származott: 

„...hogy amely kevés commercium az országban, annyiban actu virágzik, nagyobbrészt 

zsidók által. Akik tudniillik egyedül magokat arra adták, folytattatik, úgyannyira, hogyha azok 

nem volnának, se a földesúr, se a szegénység magok jószágbeli mercatiojokat, úgymint 

gyapjút, mindenféle bőröket, mézet, gubacsot, száraz gyümölcsöt, az helyben el nem 

adhatván, sokszor az utazásokra és vámokra többet, mintsem a portéka magában érne költeni 

kénytelenítettnének. A szegény ember pedig, hogy sem egy bőröcskét vagy kevés gyapjút és 

másféle hasonló portékát költséggel és fáradsággal messzire vigye, inkább odahaza veszni 

hagyná, holott ugyanezekből leginkább magok adójukat sokan fizetheti." Mindez egyszerű 

formában, de megkérdőjelezhetetlenül kifejti a zsidóság nélkülözhetetlen gazdasági szerepét 

az országban, amely nem csupán a zsidóság számára biztosít megélhetést, hanem más 

társadalmi rétegeknek is egyben, és végső soron a kincstári érdekek is a zsidóság gazdasági 

aktív szerepvállalását kívánják. 

A vegyesbizottság és a küldöttek felajánlásai azonban igen nagy összegű eltérést mutattak: a 

bizottság 31810 ft-ot várt el, ami gyakorlatilag az uralkodói utasításokat követte, míg ezzel 

678 MZsO XV. 148. 
679 MZsO XIII. 206.; 207. 
680 Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai ¡716-1849 szerk.: Németh László (Zalaegerszeg, 2002) 
10. számú okirat. 



szemben a zsidó küldöttek - 31 megyéből - 20000 ft felajánlást tettek. A tárgyalások során a 

pozsonyi küldöttek elérkezettnek látták az időt, hogy panaszaikat és egyben felajánlásuk 

indokait benyújtsák a bizottsági tagoknak. Sérelmeik orvoslását remélték, mivel mint írták, 

csak így lehetséges a majdani megállapított és elfogadott türelmi adó megfizetése. 

Kérelmeiket hat pontban foglalták össze, amely szemmel láthatóan az országbeli zsidóság 
£Q 1 

által felhozott érvek mellett új témákra is fókuszál : 

Szabad mozgást egész Magyarországon (a bányavárosok kivételével). 

- Zsidóktól több híd-, vám- és révpénzt ne követeljenek, mint másoktól. 

- A Szepesi kamara által rendelt türelmi adó szűnjön meg. 

- Zsidó iparosok iparukat szabadon űzhessék. 

- Morvaországi terhek alól mentesüljenek. 

E pontok megfogalmazása tükrözi a zsidóság körében kialakuló új megközelítést is egyben: 

a zsidóság általánosan elfogadja, hogy új kincstári adót vetettek ki rá. Ugyanakkor ezen adó 

fizetése révén biztosítani szeretné a jobb, nyitottabb gazdasági lehetőségeket (mind a 

kereskedelem, mind az ipar területén). Az adó megfizetésével egyben elnyerni a jogot arra, 

hogy mint Magyarország lakosa hasonló terheket viseljen az ország további lakosaihoz. 

A tárgyalások idején, szeptember elején valamennyi megye kötelezvényt állított ki az általa 

felkínált összegről, amelyet két részletben január elsejei illetve július elsejei határidővel való 

befizetésre az arra kijelölt kincstári pénztárba.682 A kötelezvényeket az egyes közösségek és 
ART 

az adott megyék megbízottai írták alá. 

681 MZsO XIII. 265. 
682 MZsO XIII. 262.; 263. A kijelölt kincstári kasszák sóhivatalok illetve harmincadhivatalok helyei: Oberland: 
Pozsony megye: pozsonyi kamarai kassza; Nyitra megye: pozsonyi kamarai kassza, Trencsén megye. Pozsonyi 
harmincadhivatal, később 1759-ben a megye a pozsonyi kamarai kasszába, majd 1760 után pedig a trencséni 
harmincadhivatalba fizet; Liptó megye: Likovai uradalmi kasszába, Árva megye: Likovai uradalmi kasszába; 
Kis-Burgenland: Moson: pozsonyi kamarai kasszába, Vas megye: soproni harmincadhivatalba, Sopron megye: 
soproni harmincadhivatalba; Dunántúli régió: Zala megye: ráckanizsai harmincadhivatalba, Somogy megye: 
kanizsai sóhivatal pénztárába, Tolna megye: földvári harmincadhivatalba; Középső régió: Győr megye: győri 
harmincadhivatalba, Pest megye: budai adószedő hivatalba, majd 1760-tól a budai harmincadhivatalba történik a 
fizetés, Komárom megye: komáromi sóhivatal, Veszprém megye: győri harmincadhivatal, Nógrád megye: pesti 
sóhivatal, Fejér megye: budai adószedő hivatalba, majd 1760 után a budai harmincadhivatalba, Esztergom, budai 
adószedő hivatalba, majd 1760 után a helyi kamarai sóhivatalba, Borsod megye: tokaji sóhivatalba; Keleti régió: 
Abaújvár. Kassai kamarai kassza, Zemplén megye: tokaji sóhivatal, Sáros megye: bártfai harmincad hivatalba, 
Szepes megye: Kassai kamarai kassza, Ung megye: Kassai kamarai kassza, Máramaros megye: Szigeti 
harmincadhivatalba, Szatmár megye: szatmári harmincadhivatalba, Szabolcs megye: debreceni 
harmincadhivatalba, Bihar megye: Nagyváradi harmincadhivatalba, Ugocs: Újlaki sóhivatalba, Bereg megye: 
munkácsi harmincadhivatalba; Déli régió: Bács-Bodrog megyék: szegedi adószedő hivatalba, majd 1760 után a 
péterváradi harmincadhivatalba és a bajai sóhivatalba, Arad megye: aradi harmincadhivatalba (később Csanád 
megye is ide kezdi fizetni az adót). MZsO XV. 262.; 391. Az adatok rávilágítanak arra, hogy az adó fizetése 
során átszervezések is életbe léptek, a rendszer hatékonyabb működése érdekében. 
683 MZsO XIII. 264. Mintegy 101 küldött írta alá az okmányokat. Pozsony megyeiek összeegyeztethetetlen 
nézeteik miatt eleve három kötvényt állítottak ki (Pozsony, Transmontani és Cismontani megjelölésekkel), 
mindez azonban korántsem jelenti, hogy az elkövetkezőkben ez az egymás közötti viszályt megoldaná. A 
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Hosszas tanácskozás után 1749. szeptember 16-án a vegyesbizottság a helytartótanácsnak 

jelentette, hogy nagy erőfeszítés révén megállapodásra jutottak a zsidó küldöttekkel, eszerint 

20000 ft türelmi adót fizetnek évente, két részletben. A zsidóság kérelmezi, hogy ez a kvóta 

nyolc évig maradjon érvényben.684 A vegyesbizottság kitér a hat pontos panasz ügyének 

elemzésére, és igen kedvező hangnemben nyilatkozik, belátja, hogy Baranyában lehetőséget 

kell biztosítani a szabad mozgásra, azaz a szabad kereskedelemre, a Szepesi kamara által 

türelmi adó címén szedett taxát meg kell szüntetni, az iparosok tevékenységét támogatni kell, 

a Moráviával való vitás kérdéseket pedig rendezni kell. 

1749. novemberében Mária Terézia három éves hatállyal elfogadja, hogy a magyarországi 

zsidóság évi 20000 ft türelmi adót fizet, valamint jóváhagyja, hogy a Szepesi Kamara külön 

adót türelmi taxa címén nem vethet ki. A türelmi adó ügyében eljáró vegyesbizottság tagjait is 

kijelölte: Pozsonyban br. Keller Károly kamarai tanácsos elnökletével, Konkel Károly 

kamarai, br. Révay József helytartótanácsos és Fabiankovich György helytartótanácsos 

személyében. A hat pontos kérvény ügyének elintézését a helytartótanácsra hárította.685 

A helytartótanács ezek után kihirdeti a zsidóság számára, hogy három éves időtartalommal a 

felajánlott taxa elfogadásra került. Az adót a zsidóság maga között veti ki, amennyiben 

megegyezés nem jön létre az adott helyek rabbijaira illetve írástudóira hárul a feladat, ők 

pedig a helytartótanácsot keressék fel kéréseikkel.686 

Ezzel bevezetésre került az állandó türelmi adó, amely a magyarországi zsidóság egészét 

érintette. Az adó hivatalos neve türelmi taxa- következményeként a rendelet kivetésekor 

szövegében megfogalmazott szóhasználatnak. A magyarországi zsidó népajak az adót a 

királyné pénzének (malche geld) titulálta. Az adó gazdasági súlya mellett rögzítette a 

zsidóságnak az országon belüli megtűrt, idegen státuszát. 

A bevezetés próbája azonban szervesen kapcsolódott a következő időszak gyakorlatához: 

azaz mennyiben válik hatékonnyá az évenkénti adóztatás, mennyiben állandósul az adóforma, 

köldöttek meghatározó része érkezett a bevándorlás első főbb célpontjainak tartott oberlandi (38 fö/5 megye) 
valamint kis-burgenlandi (23 fó/3 megye) térségből, amelyeknek megyéiben szinte minden esetben valamennyi 
jelentősebb közösség saját képviselő útján vállalta a terheket. Ezzel szemben a dunántúli (6 képviselő/3 megye), 
keleti régió (17 képviselő/10 megye), középső régió (15 fő/8megye) esetében szembetűnő az eltérés: a dunántúli 
régió megyéi közös képviselőt küldenek, minden megyéből kettőt, míg a középső régióból általában kettőt, néha 
egyet illetve hármat, míg a keleti régióból pedig egy illetve két föt. A gyéren lakott déli régióból pedig csupán 
egy-egy közös képviselőt küldenek. Mindez magyarázható egyfelől, hogy a nagyobb közösségek és a nagyobb 
adófelajánlások a nyugatabbi területekhez kapcsolódnak, míg az ország további területein a szórtabb letelepülés 
mellett a távolság is meghatározó lehetett a követek számának kijelölésében. 
684 MZsO XIII. 266. 
685 MZsO XIII. 268. 
686 MZsO XIII. 277. 
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illetve hogyan viszonyul az új adóhoz az adó kivetését ellenző nemesi réteg illetve a terhet 

viselő zsidóság? 

A behajtás kezdetben a vegyesbizottság aggódó figyelme alatt zajlott, és már 1750. 

februárjában közölte, hogy ott, ahol a türelmi adó behajtása még nem vette kezdetét „militaris 

assistencia" segítségét kell igénybe venni. Ezzel az 1746-48 közötti adószedés hatékony 

módszeréhez való visszatérést javasolja.687 A bizottság munkáját az sem gátolta, hogy 

időközben a kinevezett elnök elhalálozott.688 

Az adó rögzítésével és befizetésével egyidejűleg több kérdés is felmerült. Egyfelől a 

zsidóság ismét felvetette, hogy a türelmi adó fizetéséhez a kereskedelem szabadabb 

kereteinek a biztosítása szükséges. Továbbra is nagy vihart kavart, hogy a baranyai területekre 

nem léphetnek be, a kis-burgenlandi és zalai panasztevők mellé Tolna megyeiek is 

felsorakoztak.689 A megyék részéről többféle megnyilvánulás öltött formát: Sopron megye 

korlátozta a zsidóság kereskedelmét, amelynek nyilvánvaló következménye az adófizetés 

során éreztette volna a hatását. Veszprém megye a kérvényező adóbehajtóknak nem nyújtott 

segítséget, míg Borsod megye nyíltabban járt el, egyszerűen gátolta az adószedők 

tevékenységét.690 

A kisebb-nagyobb fennakadások ellenére úgy tűnt a türelmi adórendszer keretei határozott 

formát öltöttek: az uralkodónő viszonylagos elégedettséget mutatott, és 1752-ben miután a 

türelmi adó fizetésének a szerződésben megjelölt három éves határideje lejárófélben volt, még 

további két évre meghosszabbította.691 Mindez kapcsolódhatott egyfelől ahhoz a tényhez, 

hogy időközben nem került sor újabb adatgyűjtésre. Másfelől pedig a megyék, így Zala 

megye a zsidók gazdasági szerepét úgy ítélte meg, hogy a magasabb taxa ellehetetlenítené 

őket, amely nem csupán a kereskedelmet „amely úgy mondván az országnak a lelke 

elégtelenné ne tétessék", hanem az egész rendszert rombolja le.692 Az uralkodónő azonban 

már a jövőbe tekintett és újabb adatgyűjtésre is számot tartott, ezért felszólította a megyéket, 

hogy a következő év elejére küldjék be a megyéikben élő zsidóság összeírását, különös 

tekintettel az adóikra, amelyet fizetnek. Természetesen az összeírások menete most sem 

zajlott egyszerűen, elegendő Sopron megye példáját említenünk, amely kiterjedt levelezést 

folytatott a helytartótanáccsal köszönhetően annak, hogy kezdetben nem végzi el az 

687 MZsO XIII. 295. 
688 MZsO XIII. 304. 
689 MZsO XIII. 312. 
690 MZsO XIII. 332. 
691 MZsO XIII. 376. 
692 Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai 1716-1849 szerk.: Németh László (Zalaegerszeg, 2002) 
10. számú okirat. 
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összeírást, majd hiányos adatbázist nyújt be, míg később pedig újabb ígéretet tesz a 

benyújtásra.693 Sopronban a helyzetet tovább mérgesíti, hogy a megye mindenkoron előtérbe 

helyezné a saját érdekeit és követeli, hogy a zsidóság vegye ki a részét a megyei közterhekből 

elsősorban.694 Mindez erősen emlékeztet a középkori helyzetre, amikor a Sopron városában 

lakó zsidóságtól követelték a városi adóterhekben való részvételt. 

A két éves intervallum lejárta előtt, 1754. decemberében a zsidó követek megjelentek 

Pozsonyban.695 A helytartótanács 1755. februári jelentésében közölte, hogy a zsidóság 

önkéntes alapon „...illorum deputatis conventione sacra sua majestas 5000 fi summán ultra 

quod hactenus annue titulo taxae tolerantialis praestiterunt sponte oblatam clementer 

acceptarisset ac per decursum quinque annorum duratum benigne resolvisset.", 5000 fit 

emelést ajánlott fel a korábbi összeghez viszonyítva, így a befizetendő adó mennyisége 25000 

ff, öt évi tartalommal.696 A zsidóságot valószínűsíthetően a lélekszámuk emelkedéséről 

terjedő hírek, valamint a közelgő háború előjelei ösztönözte magasabb tétel megajánlására. Az 

önkéntességnek azonban mindenképpen ellentmond a vegyesbizottság jelentése, amely szerint 

több napos rábeszélés során sikerült elérniük az emelés eme mértékét.697 A helytartótanács 

Zala, Komárom és Zemplén megyék jelentéseinek információira alapozva belátja, hogy az 

adó emelése igen negatív hatást fejt ki a gazdaságra, másrészt a közösségek teherbíró 

képessége az ilyen időütemben való emeléseket nem bírja el, ezért az uralkodónőnek 
/QQ 

javasolja, hogy a megajánlott adó tíz évig maradjon érvényben. Az uralkodónő azonban 

csupán az intervallum felét öt évet lát megalapozottnak a jelenlegi összeg alapján történő 

fizetési időszaknak.699 A helytartótanács az adó fizetésének körülményeiből tapasztalatot 

merítve nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a türelmi adó összege kötött, ezért azok akik más 

közösségekbe kívánnak átvándorolni, csupán az adó lefizetése után tehetik meg, ezzel 

egyfajta helyhez kötés fogalmazódik meg, még ha a gyakorlatban ez nem is valósul meg 

(későbbi példák ezt igazolni fogják). Ezen kijelentés a távozni szándékozók számára azzal 

jelentett egyet, hogy otthonaikat titokban, szökve hagyták el. Épp ezért a helytartótanács új 

kiegészítése a közösségek figyelmét arra hívja fel, hogy a szököttek után is fizetniük kell az 

adót, azaz a tagok felügyeletét a közösség hatáskörébe utalja át ezzel.700 

693 MZsO XIII. 380.; 383.; 411-13.; 421-23.; 428. 
694 MZsO XIII. 428. 
695 MZsO XIII. 427. 
696 MZsO XIII. 430. 
697 MZsO XIV. 92. 
698 MZsO XIV. 93. 
699 MZsO XIII. 430. 
700 MZsO XIII. 433. 
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Az országos egyeztetés után a megyén belüli felosztás vette kezdetét, amely az országoshoz 

hasonlatosan nem zajlott békés úton. 1756-ban a rajkai közösség (Moson megye) úgy vélte a 

rá hárított adóteher túl magas a megye közösségeihez viszonyítva.701 A helytartótanács 

azonban úgy vélte a felosztás megfelelő, és Moson megye hatáskörébe utalja az 

intézkedést.702 Zala megye zsidósága azért emel panaszt, mivel adójukat 1756-ban 

kétszeresen kellett befizetniük.703 Trencsén városa pedig a morvaországi földesurakkal 

elhúzódó konfliktus során rámutat, hogy a már 1740 előtt náluk lakókat is gr. Kaunitz 

alattvalóinak nyilvánítják, és ez pedig az adófizetés nehézségeit veti fel.704 

Hasonlóan problematikussá vált a behajtás. A kincstár kiadási miatt igen nagy gondot 

fordított a zsidóság adójának a behajtására és figyelemmel kisérésére. Azonban már ekkor, 

mintegy 10 évvel az állandó adó kivetését követően világossá vált, hogy az adó pontos 

behajtása lehetetlen. Az állami irányító szervek kimutatásokat vezettek arról honnan, mennyi 

adó folyt be. 1757 júniusáig 12500 ft összegből csupán a fele 6166 ft került a kincstárba, 

míg a hátralék összege 1755 óta 12373 ft-ot érte el.706 Noha a helytartótanács a megyék 

részéről követeli az erőteljesebb fellépést, mindez csupán papírra vetett szó maradt. 1759-re 

az adóhátralék 1755-1759 között 24061 ft-ra rúgott. A beszedés évről-évre való nehézségét 

igazolja, hogy amíg 1755-ben a behajthatatlan adó mennyisége mindössze 375 ft, addig 1759-

ben az évi adóból 10695 ft-ot képtelenek a kormányzati szervek behajtani. Négy év alatt az 

adó mintegy 21.35%-áról volt szó. Mindez korántsem jelenti azonban, hogy minden közösség 

ugyanolyan mértékben adósodott volna el a hatóságok felé: Pozsony megye adójának 33%-át, 

Máramaros 55.35%-át, míg Bács megye 10%-át nem fizette be a négy év során. Az azonban 

világos, hogy egy-egy területen mindenkoron meghatározott faktorrá vált: az adott 

közösségek külső és belső helyzete, azaz fennáll-e viszály, bekövetkezett-e valamilyen 

természeti csapás, milyen a gazdasági helyzetük, valamint emellett milyen a megye 

hozzáállása, amely elméletileg ellenőrző szervként felügyelte a behajtást, azonban a 

gyakorlatban ez nem mindenkoron érvényesült. Pozsony megye minden évben ígéretet tesz a 

helytartótanácsnak az adó pontos behajtására, de mindenkoron hátralékban marad (amit 

magyaráz a rá kivetett igen magas országos kvóta is egyben). A vegyesbizottság nem 

késlekedne fellépni a hátralékosokkal szemben, azonban mindenkoron tekintettel kell lennie a 

701 MZsO XV. 138. 
702 MZsO XV. 139. 
703 MZsO XV. 147. 
704 MZsO XV. 147. 
705 MZsO XV. 147. 
706 MZsO XV. 148. 
707 MZsO XV. 152. 
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földesúri érdekekre. Ezért azoknál, akik a földesúri kúrián kívül laknak azonnali katonai 

végrehajtást rendel el, azonban azok esetében, akik nemesi birtokon laknak, először megyei 

rendezést követel. Ha azonban a nemes ennek vonakodna eleget tenni, ilyen esetben itt is 

katonai végrehajtást kell életbe léptetni. Az ellenkező nemesek neveit pedig hozzájuk kell 

felterjeszteni. Mindez mutatja a korszakban a nemesi érzékenység magas mivoltát, másrészt 

pedig a megyei szintű ellenállás hatékonyságát. 

Nyitra megye ekkoriban a helytartótanácshoz eljuttatott feliratában elérkezettnek látja az 

időt megragadni a lehetőséget, hogy a kormányszerv támogatását kérje abban az ügyben, 

hogyan lehetne a zsidóság kereskedelmét fellendíteni, amely természetesen kincstári 

érdekeket tart szem előtt, és így az adófizetés is hatékonyabbá válna. Eszerint a megye 

javasolja, hogy a zsidóságnak a bányavárosoktól hét mérföldes körzetekben való kívül 

tartására vonatkozó törvények módosításával, lehetőség nyílna a szabadabb kereskedelemre, 

új lehetőségeket teremtene. Noha a megye pontos helyrajzot ad az új határokról, az állami 

szervek nem támogatják a kérést. 

1759-ben az újabb ötéves intervallum lejártával a vegyesbizottság újólag bejelentette az 

összeírás tényét.709 Kifejtette, hogy annak az összeírásnak már egyöntetűnek kell lennie, és 

Keresztelő Szent János Napjáig (június 24.) tart a benyújtási határidő.710 Az összeírás híre 

hatalmas riadalmat keltett az ország közösségeiben, ezért mind Mária Terézia, mind pedig a 

helytartótanács irányába könyörgéssel fordultak ennek elvetése ügyében.711 Az uralkodóhoz 

intézett kérvényükben részletesen hangsúlyozásra került az a tény, hogy elégedjen meg az adó 

jelenlegi összegével, mivel az emelés a zsidóság teljes romlását idézi elő, aminek 

következménye a már sokszor emlegetett indok, azaz, hogy a kincstárnak származik kára 

ebből. A helytartótanács minden megjegyzés nélkül továbbította a kérelmet az 

uralkodónőnek,712 aki végül a községek kérésére összeírástól eltekintett.713 A helytartótanács 

októberre Pozsonyba rendelte a zsidó küldötteket az adó megbeszélésére, illetve felszólította a 

magyarországi lakosokat a hátralék lefizetésére.714 Újabb felszólításában már rátér annak 

hangsúlyozására is, hogy az összeírás elmaradása ellenére, az uralkodónő ismételten legalább 

5000 ft-tal való megemelését tartja indokoltnak.715 Illetve annak érdekében, hogy az 1754. évi 

nagy tömegcsődületet elkerüljék, csupán a Pozsonnyal szomszédos megyék, valamint Pest 

708 MZsO XV. 149. 
709 MZsO XV. 150. 
710 MZsO XV. 151. 
711 MZsO XV. 152-153. 
712 MZsO XV. 155. 
713 MZsO XIII. 471. 
7,4 MZsO XIII. 528. 
715 MZsO XV. 156. 
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megye és Buda város küldöttei jelenjenek meg, a további megyék csupán 

meghatalmazottaikat rendeljék ki, illetve ne feledkezzenek meg a hátralék befizetéséről. E 

rendelet tükrözi, hogyan zajlott a való életben egy-egy felajánlás: Pozsonyba az egyes 

megyékből számos közösségi tag érkezett, akik igyekeztek elérni saját helyzetük 

könnyebbítését. Másfelől fontos pontja a rendelkezésnek, hogy Pest megye küldötteit várják, 

holott e térség még nem esett a bevándorlás fő irányvonalába. Az 1759. októberi adó-

megajánlási gyűlésen a vegyesbizottság több alkalommal is folytatott megbeszéléseket a 

küldöttekkel.716 A vegyesbizottság tízezer forintos emelést javasolt, azonban a megbízottak 

ragaszkodtak a Mária Teréziának felterjesztett levelükben leírtakhoz, és az adóösszeg 

fenntartását, esetleges egyszeri alkalommal való 1500 arany lefizetését tartották 

kivitelezhetőnek. Válaszul a bizottság hétezer forintos emelést javasolt, de ez sem oldotta meg 

a helyzetet. A tárgyalások holtpontra jutottak, a követek új fogalmazvánnyal fordultak 

őfelségéhez, a távolabb lakók hazatértek otthonaikba, míg a többiek Pozsonyban várták a 

híreket. A helytartótanács megalapozottnak vélte a kérvényezők érvelését és a türelmi adó 

25000 ft-os alapon való megtartása mellett a felajánlott összeg elfogadását javasolta, 

tekintettel a zsidóság nehéz gazdasági helyzetére, illetve a türelmi adó hátralék mennyiségére, 

amelyet jelzésértékűnek tartott.717 Mindehhez a vegyesbizottság hozzáfűzte, igaz ugyan, hogy 

a hátralék bizonyos hányadát sikerült behajtani (24061 ft-ról 16716 ft-ra csökkent), azonban 
71 fi 

további siker csak úgy lehetséges, ha a kezességet vállaló megyéktől hajtják be azt. Az 

uralkodónő igen röviden válaszolva az előterjesztésekre, változatlanul ragaszkodott az emelés 

mértékéhez.719 A vegyesbizottság ezek után visszatért a tárgyalásokhoz, és előrevetítette, 

hogy az emelés mértéke ötezer forint lesz, de kérdés mennyi időre.720 A zsidóság az adó 

bevezetése óta először, igen erős ellenállást fejtett ki, és újra csak az uralkodónőnél próbálja 

elérni az adó változatlan formában való behajtását, azonban eredménytelenül.721 A 

vegyesbizottság végezetül 1760. júliusában rögzíti a 30000 ft összegű türelmi adó 

bevezetését, és annak a megyék közötti felosztását.722 A beszedésre vonatkozóan újfent inti a 

megyéket, hogy segédkezzenek ebben, illetve a zsidóság védelmében a kereskedés és az 

iparűzés engedélyezését is hangsúlyozza. Továbbra is tanácstalan azonban a taxa érvényességi 

idejét illetően. Az adó felosztásában döntő változások nem történtek: 

MZsO XV. 158. 
717 MZsO XV. 159. 
718 MZsOXV. 161. 
719 MZsOXV. 162. 
720 MZsOXV. 163. 
721 MZsOXV. 170. 
122 MZsOXV. 172. 
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2.a. táblázat: A korszak folyamán kivetett adóösszeg (forintban) és az 1846-os megváltási felajánlás 

1749 1755 1760 1772 1778 1812 1846 
Összes 20000 25000 30000 50000 80000 160000 1200000 

Oberland 

Pozsony 3350 4187,3 4632 7720 4598,95 7487,56 96565,09 
Nyitra 2900 3625 4770 7950 9495,14 19583,55 63782,82 

Trencsén 820 1025 1290 2150 4329,2 8970,33 41784,8 

Árva 40 50 100 166,5 325,17 670,8 7313,43 

Liptó 70 87,3 137,3 229 418 861,22 4558,24 

Turócz 0 0 0 0 185,84 384,53 2604,48 

Kis-Burgenland 

Sopron 1950 2437,3 2565 4275 3229,35 6660,62 29931,11 

Vas 1400 1750 1860 3100 2751,76 5674,04 39552,53 

Moson 700 875 1110 1850 2062,7 4252,91 9067,4 

Dunántúl 

Somogy 430 537,3 675 1125 3361,19 6936,43 9190,25 

Baranya 0 0 0 0 760,1 1566,92 14984,89 

Tolna 400 500 570 950 2058,4 4241,52 27589,39 

Zala 430 537,3 587,3 485 3432,16 7051,66 38105,17 

Középső • 

Győr 175 218,45 329,42 550 996,07 2053,79 15596,54 

Veszprém 350 437,3 585 975 2298,17 4735,65 35280,29 

Esztergom 175 218,45 190 316,5 354,4 730,92 4896,06 

Komárom 300 375 600 1000 1279,1 2638,92 41759,84 

Fejér 450 562,3 695 1158,5 1381,53 2849,7 8080,25 

Pest 1000 1250 1680 2800 7847,6 16185,92 277197,65 

Nógrád 175 218,45 210 350 1422,45 2933,89 17365,2 

Borsod 400 500 570 950 2241,34 4622,73 21365,51 

Heves 0 0 355,6 733,76 14216,46 

Jászkun 0 0 0 0 9,2 19,15 

Keleti 

Abaúj-Torna 360 450 588,42 981 2023,33 4174,71 18556,36 

Szepes 90 112,3 153 255 415,28 856,55 8266,19 

Ung 370 462,3 460 766,5 1328,31 2740,26 24301,45 

Zemplén 650 812,3 1095 1825 6576,49 13563,91 41072,21 

Sáros 450 562,3 735 1225 1432,53 2954,58 19998,77 

Máramaros 500 625 780 1300 2242,34 4624,77 23626,32 

Szatmár 500 625 800 1333,5 2761,93 5691,56 29672,52 

Szabolcs 330 412,3 570 900 2453,21 5059,62 46013,54 

Bihar 375 468,45 420 700 662,44 1366,62 19635,55 

Ugocsa 175 218,45 214,3 357,5 615,2 1119,76 2713,2 

Bereg 350 437,3 513 855 1037,41 2140,13 21402,31 

Hajdú városok 0 0 0 0 8,56 18,26 5079,15 

Déli 

Arad 85 106,15 110 183,5 458,2 944,42 17767,01 

Csanád (+Arad) 70 116,5 457,3 942,41 4832,29 

Zágráb 8105,1 

Bács 250 312,3 339 565 2139 3930,84 53839,49 
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Békés 60,48 124,84 2798,24 

Csongrád 54,43 113,15 13150,63 
Krassó 4341,2 
Kőrös (város) 33,26 68,9 2703,2 
Pozsega (város) 18 37,7 1085,2 
Szerém 719,35 
Temes 6243,93 
Varasd 66,53 138,19 3555,56 
Verőcze 306,33 631,39 5205,45 
Zombor (város) 1365,17 

2.b. táblázat: A kivetett összegek százalékos meghatározása megyei és körzeti lebontásban 

1749 1755 1760 1772 1778 1812 1846 

Összes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Oberland 

Pozsony 16.8% 16.7% 15.4% 15.4% 5.7% 4.7% 8% 

Nyitra 14.5% 14.5% 15.9% 15.9% 11.9% 12.2% 5.3% 

Trencsén 4.1% 4.1% 4.3% 4.3% 5.4% 5.6% 3.5% 

Árva 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.6% 

Liptó 0.4% 0.3% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 

Turóez 0% 0% 0% 0% 0.2% 0.2% 0.2% 

Kis-Burgenland 

Sopron 9.8% 9.7% 8.6% 8.6% 4% 4.2% 2.5% 

Vas 7% 7% 6.2% 6.2% 3.4% 3.5% 3.3% 

Moson 3.5% 3.5% 3.7% 3.7% 2.6% 2.7% 0.8% 

Dunántúl 

Somogy 2.2% 2.1% 2.3% 2.3% 4.2% 4.3%! 0.8% 

Baranya 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1.2% 

Tolna 2% 2% 1.9% 1.9% 2.6% 2.7% 2.3% 

Zala 2.2% 2.1% 2% 1% 4.3% 4.4% 3.2 % 

Középső 

Qyőr 0.9% 0.9% 1.1% 1.1% 1.2% 1.3% 1.3% 

Veszprém 1.8% 1.7% 2% 2% 2.9% 3% 2.9% 

Esztergom 0.9% 0.9% 0.6% 0.6% 0.4% 0.5% 0.4% 

Komárom 1.5% 1.5% 2% 2% 1.6% 1.6% 3.5% 

Fejér 2.3% 2.2% 2.3% 2.3% 1.7% 1.8% 0.7% 

Pest 5% 5% 5.6% 5.6% 9.8% 10.1% 23.1% 

Nógrád 0.9% 0.9% 0.7% 0.7% 1.8% 1.8% 1.4% 

Borsod 2% 2% 1.9% 1.9% 2.8% 2.9% 1.8% 

Heves 0% 0% 0% 0% 0.4% 0.5% 1.2% 

lászkun 0% 0% 0% 0% 0.01% 0.01% 0% 

Keleti 

Abaúj-Torna 1.8% 1.8% 2% 2% 2.5% 2.6% 1.5% 

Szepes 0.5% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.7% 

Ung 1.9% 1.8% 1.5% 1.5% 1.7% 1.7% 2% 

Zemplén 3.3% 3.2% 3.7% 3.7% 8.2% 8.5% 3.4% 

Sáros 2.3% 2.2% 2.5% 2.5% 1.8% 1.8% 1.7% 

Máramaros 2.5% 2.5% 2.6% 2.6% 2.8% 2.9% 2% 



Szatmár 2.5% 2.5% 2.7% 2.7% 3.5% 3.6% 2.5% 

Szabolcs 1.7% 1.6% 1.9% 1.8% 3.1% 3.2% 3.8% 

Bihar 1.9% 1.9% 1.4% 1.4% 0.8% 0.9% 1.6% 

Ugocsa 0.9% 0.9% 0.7% 0.7% 0.8% 0.7% 0.2% 

Bereg 1.8% 1.7% 1.7% 1.7% 1.3% 1.3% 1.8% 

Hajdú városok 0% 0% 0% 0% 0.01% 0.01% 0.4% 

Déli 

Arad 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.6% 0.6% 1.5% 

Csanád (+Arad) 0% 0% 0.2% 0.2% 0.6% 0.6% 0.4% 

Zágráb 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.7% 

Bács 1.3% 1.2% l.l%j 1.1% 2.7% 2.5% 4.5% 

Békés 0% 0% 0% 0% 0.1% 0.1% 0.2% 

Csongrád 0% 0% 0%j 0% 0.1% 0.1%, 1.1% 

Krassó 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.4% 

Kőrös (város) 0% 0% 0%, 0%̂  0.04%, 0.04% 0.2% 

Pozsega (város) 0% 0% 0% 0% 0.02% 0.02% 0.1% 

Szerém 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.1% 

Temes 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.5% 

Varasd 0% 0% 0% 0% 0.1% 0.1% 0.3% 

Verőcze 0% 0% 0% 0% 0.4% 0.4% 0.4% 

Zombor (város) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.1% 

Pozsony megyében a közösségek az ország zsidó lakosaira kivetett adó mintegy 15%-át 

fizették (korábban 17%-át), Pest 5.6% (korábban 5%). Az egyes körzetekre előirányzott 

adóösszeg sem változott: Oberlandban élők a teljes adóösszeg mintegy 36%-át fizették 1760-

ban, a kis-burgenlandiban mintegy 20%-át, a középső régióban mintegy 15%-át, keletiben 

pedig 21%-át. (A jelentős változás 1778-ban következik be, amiről a későbbiekben lesz szó.) 

Annak ellenére, hogy a türelmi adó kivetésének és behajtásának a rendszere kialakult 

csatornán keresztül zajlott, az adófizetés továbbra is akadozott. Továbbra sem ritka, hogy 

valaki úgy távozik egykori lakóhelyéről és közösségéből, hogy adóhátraléka maradt, amit az 

új helyre való átköltözése után nem hajlandó fizetni - holott ez tilos. Más esetben a megyék 

kérnek segítséget a behajtáshoz: Zemplén, Moson és Csanád megye gyakran fordult a 

helytartótanácshoz.724 Nem ritka, hogy a zsidóság hamis kivetéssel próbálja elodázni a 

befizetést, ebben az esetben a helytartótanács megrovóan intézkedik a helyes kivetés 

érdekében.725 A kivetés kérdése önmagában vitákat eredményez, így Nyitra megyében a 

rendelet kiadását követő fél év elteltével sem sikerült megegyezni abban, hogy hol tartsák 

meg a gyűlést az adófelosztás elvégzésére. Más esetben a kivetés megtörténik, azonban 

723 MZsO XV. 201. 
724 MZsO XV. 179.; 192.; 208. 
725 MZsO XV. 212.; Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai 1716-1849 szerk.: Németh László 
(Zalaegerszeg, 2002) 14. számú okirat. 
726 MZsO XV. 189. 
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hiányosan, a kirótt összeg kisebb az előírtnál.727 Noha a megyék minden esetben a lakosok 

mobilitásával és nehéz gazdasági helyzetével érvelnek, a helytartótanács nem nézheti tétlenül, 

utasítja őket egyfelől újabb felosztásra, másfelől pedig magyarázatot követel a kiosztás 

hiányainak igazolására. Komárom megye, ahol 71 ft hiánnyal sikerült elvégezni a felosztást, 

úgy kívánja ezt pótolni, hogy a húsra és italra kivetett adó révén fizeti be utólag.728 Ezt a 

helytartótanács elutasítja, mondván az adó személyek után kerül beszedésre. Gyaníthatóan a 

komáromi zsidóság a Vas megyeiek példáját kívánta követni, mivel azok a türelmi adó 

fennállása óta ezt az adónemet a hús-és borfogyasztás után fizették.729 Hangsúlyoznunk kell, 

hogy a Vas megyei zsidóság 1766-ig nem került adóhátralékba, tehát a rendszerük jól 

működött, annak ellenére, hogy a nem a központi utasítás szerint jártak el. Ez a tény pedig 

önmagában rávilágít arra, hogy az utasítások érvényessége és értelmezése sohasem öltött 

egységes formát. 

A fentebbiek mellett az uralkodónőnek az adó bevezetése óta elsőként szembe kellett nézni 

a zsidó közösségek részéről közvetlenül hozzá érkező nyílt panaszáradatokkal, amelyben 

valamennyien adóterheik méltányosabb elbírálását kérvényezték. Az uralkodónő leiratában 

közli, hogy a megyék tartsák kézben a közösségek ügyeit és ne engedjék, hogy azok a 

legfelsőbb fórumhoz forduljanak a megyei hatóságok megkerülésével.730 Egyetlen kivételes 

esetben fordít figyelmet az uralkodónő a kérdés tisztázásra, és fel sem vetődik miért fordult a 

stomfai közösség közvetlenül az irányába. Ennek magyarázatát kereshetjük abban a tényben, 

hogy Pozsony megyét és közösségét a leghűebb uralkodópártiaknak tartották. A megye 

sohasem tétovázott adót fizetni, amelynek mértéke országos viszonylatban mindenkor a 

legmagasabbra rúgott ebben az időben (noha adóhátraléka tetemes). Azonban már a türelmi 

adó bevezetésének az időszakában problémák merültek fel az adófizetéssel kapcsolatban a 

megyén belül, aminek eredményeként a megye közössége nem egy váltót állított ki, hanem 

járásainak megfelelően hármat. A három főbb (Hegyen inneni, -túli, és Pozsony központú) 

egység közötti viszály mindennapossá vált, amelynek egyik csúcspontját Stomfa 

mezővárosában lakó zsidóság fellépése jelentette. A történet 1760-ban vette kezdetét, amikor 

is a közösség kijelentette nem hajlandó fizetni.731 A mezővárosi közösség indoklása szerint a 

pozsonyi három kerület között a felosztás mértéke igazságtalan, és a stomfai rész olyan 

727 Veszprémben 18 ft 48 kr a hiány (MZsO XV. 218.); Zemplénben 70 ft (MZsO XV. 217.); Szatmár esetében 
569 ft (MZsO XV. 221.). 
728 MZsO XV. 219. 
729 MZsO XV. 254. 
730 MZsO XV. 205.; 206. 
731 MZsO XV. 171. 
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magas, hogy lehetetlen az megfizetni (807 ft).732 Az uralkodónő felszólította az állami 

szerveket vizsgálják ki az ügyet, amire a helytartótanács nem is késlekedik gyors válaszában 

kifejteni, a közösség pusztán makacsságból nem hajlandó fizetni.733 Hat hónapnyi vita után az 

uralkodónő úgy döntött, vizsgálják ki alaposan az ügyet, de addig is a közösség zsinagógáját 

és temetőjét zárják be.734 A közösség alapvető vallási életét fenyegető intézkedések sem törték 

meg a lakosok ellenállását. Az uralkodónő ezért úgy vélte a türelmi adó szabályzatában 

lefektetett elvek szerint kell eljárni, azaz a rabbik és írástudók döntsenek és vessenek ki új 

adót. A vegyesbizottság ez ellen élesen tiltakozott, mondván, ha Stomfán engedélyezik az új 

felosztást, ez példaértékűvé válik, valamennyi elégedetlen közösség lázadozva új felosztást 

követel, ami alapjában rázná meg az adórendszert.735 Ekkor mintegy másfél évvel a 

viszálykodás kezdete óta, Pozsonyváralja hajlandónak mutatkozott bizonyos összeg (200 ft) 

átvállalására az ügy békés rendezése érdekében,736 azonban ez nem tűnt elfogadhatónak a 

stomfaiak számára. Egyetlen megoldás maradt, új felosztás elrendelése. Pozsony megye a 
77*7 

váraljai rabbit jelölte ki erre a feladatra, ki ellen a stomfaiak óvtak. A helyzet kényes 

mivoltára utal, hogy a rabbi beteget jelentett,738 sőt orvosi igazolást szerzett, hogy még három 

hét múlva sem lesz képes a felosztás elvégzésére.739 Stomfa ekkor felvetette, hogy az adójuk 

megállapítására morvaországi rabbikat szükséges meghívni, amit a pozsonyváraljaiak 

utasítottak el.740 Mária Terézia azonban engedélyt adott a morvaországi rabbik behívására.741 

Az öt behívott rabbitól megkívánja, hogy a felosztás után a viszály lehetősége szűnjön meg.742 

A kivetés rendben lezajlott.743 A viszály és rendezése megvilágítja egyfelől az adókivetés 

nehézségeit, másfelől pedig a térségben zajló folyamatokat. Ebben a korszakban a 

morvaországi földesurak az utolsó nagyobb erőfeszítéseket teszik morva alattvalóik 

visszatérésre bírásának ügyében. Noha Mária Terézia pártolná a gondolatot, reális lehetőség 

nem létezett ennek véghezvitelére, és maga a helytartótanács a földesurakat bizonyos egyszeri 

adóval kívánta kárpótolni egykor alattvalóiktól. Ugyanakkor a földesuraktól való elszakadás 

732 MZsO XV. 174. 
733 MZsO XV. 188. 
734 MZsO XV. 197. 
735 MZsO XV. 222. 
736 MZsO XV. 231. 
737 MZsO XV. 236. 
738 MZsO XV. 239. 
739 MZsO XV. 240. 
740 MZsO XV. 242. 
741 MZsO XV. 243. 
742 MZsO XV. 247. 
743 MZsO XV. 248. A stomfaiak adóját leszállítva 527 ft-ben jelölték meg, a pozsonyváraljaiakét 2760 ft-ban, 
míg a dunaszerdahelyiekét 1354 ft-ban.; Jacob Koppéi Dusinsky, Toldot Jakov ve-Hu Korot Haie ha-Gaon 
Rabbi Koppéi Y'sr 1766-1836 (héberül) (London, 1918). 
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korántsem jelentette egykori lakóhelyeikkel, illetve közösségeikkel való azonnali és végleges 

szakítást, ezt magyarázza a morvaországi rabbik tekintélyébe vetett bizalom. Másfelől az 

uralkodónő aktív magatartása is igen élesen jelentkezik ebben a történetben. A pozsonyi 

hűség mellett valószínűsíthetően ő maga is belátta, hogy az ország legtekintélyesebb 

közösségeinek (amelyek lélekszámukat, kulturális helyzetüket tekintve példaértékűnek 

számítottak más közösségek szemében) a viszályát gyorsan, hatékonyan kell megoldani, 

éppen a jövőbeli hasonló esetek elkerülése végett. Külföldi szaktekintély engedélyezése 

magyarországi tolerancia ügyben egyértelműen utal a kapcsolatok továbbélésére ebben a 

régióban, amit az uralkodónő is felismert. 

A következő évek ismételten próbára tették a rendszer teherbíró képességét, hiszen a 

viszályok mellett számos közösségben tűzvész ütötte fel a fejét. A korszakban a csapás nem 

tekinthető ritkának, és a kárvallott közösségek fizetésképtelenekké váltak. Ebben a helyzetben 

az előírtak szerint a zsidóság egésze felelős, így tehát a károsultak adója egyenlő mértékben 

oszlik meg más közösségek között, míg a maguk a károsultak három éves adókedvezményben 

részesülnek.744 Noha ugyan mindez keltett némi ellenérzést a további közösségekben, a 

helytartótanács nem tétovázott felosztani a terheket, és eszerint kellett a befizetéseket 

végrehajtani.745 

A felosztás és a keménykezű politika ellenére az adóhátralék összege emelkedett, és 1762-

ben 20431 ft-ra rúgott.746 Az adóhátralékosok közül kiemelkedett Pozsony és Máramaros 

megye, azonban Vas, Győr, Zala és Somogy megye eddig pontosan teljesítette a rá kiszabott 

összeg befizetését. 1767-re módosul ez a helyzet, mivel az adóhátralék mintegy kétszeresére, 

42440 ft-ra nőtt, és az adósok között találjuk az eddig mindig pontosan fizető Vas megyét 

is.747 Az adóhátralék felgyülemlése rávilágít arra a tényre, hogy hosszú távon az éves 

adóztatás kudarca egyértelműsíthető, kiváltképpen a folyamatos emeléssel. A zsidóság 

többirányú adóztatása, és a gazdasági korlátozásuk tovább szűkítette a fizetés lehetőségét. 

Mindezeken felül 1767-ben az uralkodónő olyan rendelet kiadását készítette elő, amely a 

zsidóság kereskedésének további korlátozására irányult.748 Az állami szervek maguk is úgy 

vélték közbe kell avatkozniuk, ezért a helytartótanács véleményében kifejtette, hogy a 

zsidóság gazdasági tevékenységének ilyen magas fokú korlátozása, illetve a súlyos büntetések 

nem orvosolják a helyzetet, sőt inkább válságot idéznek elő. Ezért az uralkodónő úgy döntött 

744 MZsO XV. 259.; 278. Az 1760-as években tűzvész sújtotta az oroszvári közösséget, általános tűzvész 
Nógrádban és Sopron megye területén ütötte fel a fejét. 
745 MZsO XV. 278. 
746 MZsO XV. 251. 
747 MZsO XV. 292. 
748 MZsO XV. 274. 
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további három évre érvényben hagyja a taxa mennyiségét, de amint ez a határidő lejár újabb 

összeírást kell végrehajtani. Emellett továbbra is feltett szándéka a korlátozások életbe 

léptetése. A hátralékok ismeretében felveti a kérdést vajon nem lenne-e célszerűbb az 1743. és 

1746. évi adórendszerhez való visszatérés.749 Az uralkodónő intézkedései hűen tükrözik 

ingadozását a zsidóság gazdasági létének teljes ellehetetlenítése és a gazdasági érdekek 

szemmel tartása között. Másfelől a felvetése, a türelmi adónak az 1743. illetve 1746. évi 

rendszere alapján történő behajtáshoz való visszatérése, önmagában újabb kérdést vet fel, 

mivel a két rendszer alapvetően különböző: az első családok, míg a második személy után 

adóztat, illetve az első a megyei hatóságok intézkedési erejére épít, míg a második a katonai 

behajtásra, illetve arról nem is beszélve, hogy az 1743-as kísérlet kudarcot vallott. 

A vegyesbizottság szerint sokkal célszerűbb egy új rendszer kiépítése, amelynek lényege a 

megyei és állami szervek összefogásával történő hatékonyabb együttműködés.750 A 

helytartótanács és a kamara egyetért a felvetéssel.751 Hosszabb távon azonban a megyék 

részéről a hozzáállás mit sem változott. Mindemellett magának a vegyesbizottságnak a 

további tevékenysége is rövidéletűnek bizonyult, 1769-ben beolvadt a gazdasági bizottságba. 

A három éves határidő lejárta ugyan még távolinak tűnt, azonban 1768-ban a türelmi adó új 

összegének meghatározása előtt két névtelen javaslat is érkezett az állami szervekhez, 

amelyekben a magyarországi zsidóság megadóztatásának kérdésével foglalkoztak. Az első 

tervezet igen széleskörű ismeretekről ad tanúbizonyságot. Számbaveszi a Cseh- és 

Morvaországban fizetett adó mennyiségét: Csehországban 200000 ft a tolerancia adó mértéke, 

amiből csupán a prágaiak a felét fizetik, míg Morvaországban pedig a fennmaradó további 

százezret kötelesek behajtani.753 A tervezetkészítő szerint vagyonuk 6-7%-át róják le adó 

749 MZsO XV. 283. 
750 MZsO XV. 327. 
751 MZsO XV. 330.; 331. 
752 MZsO XV. 336. 
753 Az adó mennyisége mellett a szerző nem említi a lakosság számát. Ha azonban 1787 körül vizsgáljuk a 
lakosságot Bohémiában mintegy 43800 fő élt (ebből megközelítőleg 8200 fő Prágában), ami a Magyarországi 
zsidóság lélekszám felére tehető. A Moráviában élő zsidóság lélekszáma ugyanekkor 28300 fő. Az adatok: 
Michal K. Silber, 'The Jews in the Hapsburg Empire Late Eighteenth Century' in: Atlas of Modern Jewish 
History ed.: Evyatar Friesel (New York-Oxford, 1990) 36-37.; Noha a magyar zsidóság folyamatosan 
kérvényezte az adóterheik súlyossága miatt annak enyhítését, valójában a Habsburg uralom alatt élő szomszédos 
államokban élő zsidósághoz viszonyítva helyzetük előnyösnek tekinthető, hiszen a magyar zsidóság csupán 
egyetlen központi adó fizetésére volt kötelezve. Emellett a magyarországi zsidóság lélekszáma folyamatosan 
emelkedett, így az egy főre jutó adóösszeg csökkent (az adó összegének folyamatos emelése ellenére). 
Ugyanakkor Galíciában többféle adó fizetését írta elő az uralkodói határozat: kóserhús adó, gyertyaadó (1797-
töl), 1780-as évektől tolerancia taxa, illetve 1799-1822 között a klassensteuert is. Moráviában családi adó (5 ft), 
hadiadó fizetése kötelező, míg Bohémiában családi adó (300 ft jövedelem felett), vagyonadó, húsadó. A 
birodalom bevétele a zsidó alattvalóitól 1783-ban 608,070 ft - ebből Magyarországról 80,000 ft, 1840-ben 
988,500 ft - ebből Magyarországról 160,000 ft. 1783-ban a moráviai és a magyarországi zsidóság szinte azonos 
adóterhet bír, noha lélekszámban a moráviai zsidóság messze elmarad a magyarországiétól. Mindemellett később 
az adó megváltása is kedvezőbb feltételek mellett zajlik Magyarországon, mint Galíciában, hiszen ott annak 
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formájában. Magyarországon ezzel szemben csupán vagyonuk 1-1.5%-át a szegényebbek, a 

gazdagabbak pedig ennél is kevesebbet. Sőt Magyarországon több olyan zsidó lakos is élt, 

akinek vagyona ötvenezer forint értékű (mintegy száz fő). Végeredményében 

Magyarországon emelni kellene a gazdagabbak vagyonára kivetett adót 2-3%-ra, míg a 

szegényebbek egy forint fej adóval tartoznának, e számítás szerint Magyarországon évi 70000 

Ft türelmi taksa behajtására nyílna alkalom. A második névtelen javaslat a felosztás 

rendszerében végrehajtandó változtatásokban látta a lehetőséget az emelésre.754 Eszerint nem 

a helytartótanács rátája alapján szükséges a felosztást elvégezni, hanem az emelt összeg 

kiporciózását a zsidóság hajtsa végre. Az engedetlenekkel szemben a kemény kéz politikája 

hathatós, azaz a legsúlyosabb büntetést kell mérni rájuk. 

Az új rendszer kiépítésének tervezete, az összeírás elrendelése,755 illetve az emelésre történő 

javaslatok, az uralkodónő rendeletei előre jelezték, hogy a türelmi taxa mértékének az 

emelése várható. Az összeírás módja is érzékeltette ezt, hiszen a hatóság a jövedelem 

bevallásában mindenkoron csupán a bevallók igazmondásában és lelkiismeretében bízhatott. 

Az 1768-as összeírás lehetőséget biztosít arra, összevessünk két nagyobb közösséget, hogyan 

is zajlik az adófelosztás, illetve mit közvetítenek az adatok. A két nagyobb közösség, 

amelynek tagjainak a fizetett tolerancia taxáját és annak kivetési módját összevetjük: 

pozsonyváraljai közösség (Pozsony megye Oberland, valamint a Nagymartonban élő 

közösség (Sopron megye, Kis-Burgenland). 1787-ben lakosaik száma Pozsonyváralján 1512 

fő, míg Nagymartonban 732 fő, ezzel az előbbi a második legnagyobb közösség, míg ezen 

utóbbi a negyedik legnagyobb közösség Magyarországon, a pozsonyváraljaiak kulturális és 

gazdasági vezető szerepe elvitathatatlan az országban.756 Mindkét közösség már a letelepedés 

kezdeti szakaszában kedvelt célpontnak számított, noha a későbbiekben a század folyamán a 

pozsonyváraljai közösség esetében ez továbbra is helytálló, a nagymartom közösség esetében 

csak mérsékelt fejlődés követhető nyomon. A fizetendő türelmi taxa mennyisége tükrözte e 

két közösség erőviszonyait: a pozsonyváraljai közösség 2448 forintnyi adót fizet, míg 

ellenére, hogy csupán 100,000 ft a tartozásuk, egymillió forint fejében válthatják meg az adó eltörlését. Ennek 
indokait egyértelműen a magyarországi helyzet különlegességében kell keresnünk. A zsidóság adóterheinek 
részletes vizsgálatát lásd: Michael K. Silber, Roots of the Schism in Hungarian Jewry:Cultural and Social 
Change from the Reign of Joseph II. until the Eve of the 1848 Revolution (Ph.D. Jerusalem, 1985) 'Az állami 
beavatkozás a magyarországi zsidóság életébe: Adók, 1749-1846' című fejezet 96-102. 
754 MZsO XV. 337. 
755 MZsO XV. 352. 
156Pinkas ha-Kehilot Slovakia (Jerusalem, 2003); Hugo Gold, Gedenbuch der Untergegangenen Judengemeinden 
des Burgenlands (Tel-Aviv, 1970); Fritz P. Hodik, Beiträge zur Geschichte der Mattersdorfer Judengemeinde im 
18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Eisenstadt, 1975); Magyar Zsidó Lexikon, szerk. Újvári Péter, 
(Budapest, 1929) 'Nagymarton' címszó. 
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Nagymarton 800,16 forintnyit.757 Alapjában véve mindkét közösség igen tekintélyes összeget 

fizet, azonban a Pozsony megyei közössége háromszorosa a az ország negyedik legnagyobb 

közössége által fizetettnek. Mivel az adózás során a vagyoni helyzet a döntő, mindez jelentős 

gazdasági erőkülönbségről árulkodik. Sőt, amíg Pozsonyváralján ezt az összeget 84 fő fizeti 

és nincsenek feltüntetve azok, akik nem fizetnek, addig Nagymartonban az adó összege 145 

főre kerül leosztásra. Azaz mindez önmagában jelzi, az egy főre eső adóösszeg közötti 

különbséget. Mivel - elméletileg - az adókivetésnél a családfő vagyoni helyzetét kell 

figyelembe venni, és ennek arányában kell adóztatni, mindez szemléletes módja lehetne a 

tágabb értelemben vett térségben a vagyoni állapotok közötti különbségek bemutatására.758 

Pozsonyváralján a legmagasabb türelmi adóösszeg 300 ft, azaz csaknem 12%-át a 

közösségnek egy kereskedő, Abraham Mandel fizeti be. Őt követi 200 ft-os adójával Mandel 

Dávid, aki szintén kereskedő, illetve 150 ft-os adójával Hisrchl Mandl kereskedő. A 100 ft és 

afölötti adófizetők kategóriájába hatan tartoztak, közülük ketten mercatorok, míg a két 

alacsonyabb adót fizető pedig quaestor - azaz mindez elméletileg megfelel a jövedelem 

szerinti adózásnak. Ők hatan (855 ft) fizetik a közösség türelmi adójának egyharmadát. A 30-

60 ft közötti adókategóriába 15 fő tartozik. A kategória tagjai főként középkereskedők, 

valamint egy iparos. Nagymartonban a legmagasabb adóösszeg 93 ft, amelyet Gottlieb Jakab 

mercator fizet. Ő saját közösségében hasonló arányban vállal részt az adó lefizetésében, mint 

Ábrahám Mandel, noha jól látható a kettejük anyagi helyzete közötti különbség. A további 

három legmagasabb adót fizető foglalkozási megoszlása érdekes képet mutat: az 53 ft-ot 

fizető Aron Schey kereskedő, a 45 ft-ot fizető Moyses Pierstoff Bécsben áll alkalmazásban, 

míg a 39 ft-ot fizető Abraham Leeb császári és királyi pénzszállító. Ők négyen a közösség 

türelmi adójának több, mint egynegyedét fizették. Ugyanakkor szemben Pozsonnyal nincs 

igazán jelentős középkategóriába tartozó adózó réteg, ehelyett az adófizetők mintegy fele a 

legalacsonyabb adóösszeg, az 1,66 Vz ft lefizetésére kötelezett. 

Mindez több tényre világít rá: Egyfelől az ország ekkoriban egyik legjelentősebb 

közösségének számító pozsonyváraljaiban nagymértékű gazdasági és társadalmi tagozódás 

körvonalazódott. Az adófizetők korlátozott száma utal arra, hogy a közösségben a jogszerűen 

nem fizetők mellett (rabbi) jelentős számban éltek szegények, akik még a legalacsonyabb 

757 Ekkoriban a Tolna megyei (dunántúli régió) paksi közösség tagjai 107 ft-ot; a Bács megyei Újvidéken élők 
(déli régió) 41,29 ft-ot; a Máramaros megyei Szigeten élők (keleti régió): 72 ft-ot; a Fejér megyei 
Lovasberényben élők (középső régió): 71,2 ft fizetnek. MZsO XVI. 33.; 6/2.; 22.; 14. 
758 Ugyanakkor a viszályok, amelyekről később olvashatunk erősen formálhatják ezt a képet. Arról nem is 
szólva, hogy éppen az 1768-as felmérésben Máramarosban Joseph Simon Felső-Vison élő árendátor árendaként 
177 ft-ot fizet, türelmi adófizetői besorolása 8 ft, ugyanakkor a Szigeten élő Motyo Davidovics, aki mindössze 
20 ft-nyi árendát fizet (foglalkozása mercator) 20 ft-nyi türelmi adót fizet. A besorolás mindig erősen függött a 
besoroló személyétől is. MZsO XVI. 22. 
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fizetési rátát sem tudták magukra vállalni. Létezett egy vékony középréteg, akik részt 

vállaltak az adófizetésből. Illetve emellett egy vékony igen vagyonos réteg, amely élénken 

bekapcsolódott a térség gazdasági életébe. Feltehetően Pozsonyt éppen a Bécshez való 

közelsége miatt választották lakóhelyül - kedvező gazdasági adottságai mellett. Mivel a 

Bécsben való megtelepedés igen nehézkes ekkoriban, a pozsonyi megtelepedés több szinten 

előnyösnek bizonyult a számukra: aktívan részt vállalhattak a Béccsel folytatott 

kereskedelemben, a pozsonyváraljai földesúr hathatós védelmével. Nagymarton esetében egy 

kiegyenlítettebnek tűnő gazdasági és társadalmi kép tárul elénk. Eszerint ugyan itt is létezik 

egy vékony vagyonos réteg, akik közvetlen kapcsolatban állnak Béccsel. (Az alkalmazott -

igen érdekes megjelölés egy magas adókategóriába sorolt számára.) Emellett a társadalom 

további tagjai igen nagy számban fizetnek alacsony összeget - azaz ezzel a legszegényebb 

kategória szűkül. Mivel az összeírás rögzíti a nagymartom tagok esetében a családfők 

tulajdonában lévő házat avagy házrész nagyságát adódik a kérdés, mennyiben találunk 

korrelációt az adófizetés nagysága, a háztulajdon illetve a foglalkozás típusa között? Az 

összeírás alapján önmagában az a tény, hogy valakinek nincs a tulajdonában ház avagy 

házrész nem feltétlenül jelenti alacsonyabb adókategóriában való feltüntetését: így Lazar Adsl 

19 ft-nyi (középkategória) adót fizet. Ugyanakkor az 1,66 '/z ft minimáladót fizetők körében 

ugyanúgy találkozunk házat bíróval, mint tulajdonjoggal nem rendelkezővel. Az a felvetés, 

hogy a kereskedők bírnak házat, szintén nem fogható meg az összeírás szerint: hiszen Isac 

Peer fleischneider ugyanúgy lA-ed házrészt bír, Moyses Joseph fellhandler és egyaránt 1,66 ft-

nyi adót fizetnek. Sőt a legmagasabb adót fizető Gottlieb Jakab csupán fél házrésszel 

rendelkezik. 

A két közösség példája mutatta, hogy a közösségeken belüli felosztás erősen a helyi 

viszonyokhoz kötött. A gazdasági életben a nyugatabbi területeken a nagykereskedők kezében 

összpontosuló vagyoni erő megnyilvánul az adófelosztásban. 

A formálódó türelmi adófizetés rendszerében 1769-ben a bevallóknak már esküt kellett 

letenniük, amelyben kijelentették, hogy nem állítanak hamis adatokat büntetés terhe alatt.759 

Az összeírásban a családtagok, szolgák és szolgálók mellett a kereseti forrásból származó 

759 Az eskü szövege: Juden-Jurament. Ich shwere nach der wahren Meynung des Allmächtigen Gottes, auch nach 
der wahren Meynung deren Rabinern ohne einige Hinterlist oder Betrug, auch ohne einige falsche Gedanken, 
dass ich alle diejenigen Puncten, über welche ich befraget werde, treulich und wahrhafting beantworten will, und 
im geringsten (so mag Nahmen haben, wie es wolle) nichts verschweigen will. Wenn aber (bewahre Gott) ich 
falsh schwehre und ein oder anderen Puncten, wissentlich Falsch beantworten möchte, so sollen alle Fluchen, 
welche in unsere Bücher Moyses beschrieben seynd, Uber mich kommen, so ferner aber ich recht schwehre, so 
sollen alle Fluchen in Seegen varändert werden. Amen. Az eskü szövegét elsőként közölte: Bernstein, 1902. 199. 
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jövedelmet is kötelező volt feltüntetni. Mindezek alapján 1771 végén megszületett a döntés, 

hogy az adó eddigi összege 50000 ft-ra emelkedik, érvényességi ideje három év. 

A változtatások fontosságának hangsúlyozása ellenére a taxa behajtásában továbbra sem 

történik változás. A helytartótanács közölte a megyékkel, hogy a bevándorlók esetében külön 

adót vessenek ki rájuk.760 Az adó országos felosztásában továbbra sem történik átalakulás 

(lásd a 2. táblázat adatait), így Sopron megyei közösségek az adó 8.55%-át fizették, 1772-ben 

pedig 8.6%-át. Azonban Sopron megye helyzete országos viszonylatban éppen ebben az 

időszakban változóban volt. Amíg a század elején a nagybirtokosok hathatós támogatásával a 

letelepülők jelentős közösségeket alakítottak ki, amelyek országosan ismertté váltak kulturális 

és gazdasági erejükről (Eisenstadt), amelyhez természetesen környezetük adottságai 

nagymértékben hozzájárultak. 1750-es évek körül ezen közösségek esetében a válság első 

jelei mutatkoztak meg: gazdasági visszaesés, a közösségek kereteinek a megmerevedése, 

illetve a régiónak, mint elsőszámú bevándorlási területnek a megszűnése, a belső területek 

felé húzódás, valamint új szellemi, kulturális és gazdasági központ felemelkedése Pozsony 

központtal. A folyamat a század második felében tovább folytatódik, és az adatok szerint 

amíg 1735-ben az ország zsidó lakosainak 16%-a Sopron megyében élt, addig 1787-ben 

csupán 4%-uk. Az adókivetés, amelynek az alapja éppen az 1746-ban a személyekre 

(népességre) kivetett adó mennyiségét tükrözte, mindezt nem vette figyelembe. Mindemellett 

a megyei zsidóság esetében Sopron város negatív fellépése tovább szűkítette a gazdasági 

lehetőségeket.761 

Természetesen valamennyi régióban adódtak problémák az adó fizetésével, ezért a restancia 

összege 1774-re már 56638 ft-ra növekedett. A kiemelkedően eladósodott megyék között 

tartható számon Nyitra, Szatmár, Pozsony, Sopron megye, azonban Ugocsa, Bereg, Komárom 
IftJ 

megyék velük szemben pontosan teljesítették fizetési kötelezettségüket. Az uralkodónő a 

három éves intervallum lejárta után ismételten meghosszabbította az adófizetés határidejét, 

1778-ig jelölve meg azt. Időközben ismételten új személyi és vagyoni összeírást rendelt el, 

amely alapján az adó újbóli emelését tűzte ki célul. A zsidó közösségek ezért elérkezettnek 

látták az időt, hogy szót emeljenek adóterheik elviselhetetlensége ellen: a Veszprém megyei 

zsidóság levelében kifejti, a megyei elöljárók már jól ismerik őket, házalásból, 

760 MZsO XV. 342. 
761 A negatív megkülönböztetés és hátráltatás formái a városba való belépés tiltása: MZsO VI. 1164.; külön adó 
szedése a városba érkezőktől: MZsO XIV. 312.; 377.; 405.; 438.; adóemelés lehetőségeinek keresése: így a 
kóservendéglős adójának emelése, mivel a zsidóság folyamatosan a városban tartózkodik a város állítása szerint: 
MZsO XIV. 319. 
762 MOL, C 29 Acta Jud. ad Lad. B. Fasc. 13. Nr. 3. 
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kölcsönpénzekből élnek főként, a legtöbben pedig koldusok.763 Ahhoz, hogy időben le tudják 

fizetni a kvótát (Veszprém eddig csupán 562 ft tartozást tudhat magáénak), mindenkoron a 

vagyonosabbak kölcsöneire utaltak, mivel sokan 3-4 éve képtelenek a fizetésre. A preceptorok 

nem hajlandóak saját költségükre ezt a továbbiakban felvállalni. Azonban a közösség sem 

hajlandó eleget tenni az adóbehajtók követelésének, hogy mindenkoron meghatározott időben 

összegyűljenek, mivel ez jövedelem kiesést eredményez. Mindemellett az összeírás ténye 

gyanút ébreszt a zsidóságban, hiszen 1760-ról 1772-re mintegy kétszeresére nőtt a 

befizetendő adó mennyisége, és aggódnak, hogy egy esetleges újabb felmérés hasonló 

eredményre vezetne. Ezért a megyei elöljáróság védelmét kérik a felsőbb hatóságokkal 

szemben. Ez a levél rávilágít a közösség összefogására vészterhes időben, valamint arra 

tényre, hogy az adófizetés eddig is csupán a vagyonosabbak áldozatvállalása révén vált 

kieszközölhetővé. 

A Győr megyei zsidóság is a megyei hivatali szervek felé fordul levelével, fizetési 

elmaradásuk indokai között a szegénység, a kereskedelem lelassulása, valamint a hideg tél 

szerepel.764 Egyfelől ugyan kifejezik hűségüket az uralkodónő felé, másfelől azonban három 

fő kérdést helyeznek a középpontba: a türelmi taxa méltányosabb kirovását, ha ez nem 

lehetséges a harmincados zaklatásainak megtiltását, esetleg a megyei adó elengedését (vagy 

haladékkal történő befizetése). A zsidóságon belül ugyanebben az időben igen kiterjedt 

viszály veszi kezdetét, amikor is Joachim Levi preceptort a közösség egyik tagja azzal vádolja 

meg, hogy kilenc éve elsikkasztja a türelmi adót.765 Meglepő módon az ispán tájékozódása 

után kiderül, hogy az adószedővel a többség elégedett, ennek ellenére az ispán elrendeli az új 

kivetést a rabbi és szolgabíró jelenlétében.766 

A pozsonyváraljai zsidóság részletesen számot ad a be nem fizetett összegekről, amiből 

világosan kiderül, hogy Stomfa továbbra sem hajlandó fizetni, azaz a viszály az 1760-as évek 
"Jfitl 

óta folytatódik, noha már nem a nyílt színen. 

A zsidóság mellett a helyi szervek is negatív véleményt adnak az adóemelés lehetőségével 

kapcsolatban: így 1776-ban az Eszterházy birtokok kormányzója Rahier az, aki jelentésében 

az eisenstadti zsidóság rossz gazdasági helyzetének okaként a mértéktelen türelmi adót nevezi 

763 MOL, C 29 Acta Jud. ad Lad. B. Fasc. 13. Nr. 3. 
764 MOL, C 29 Acta Jud. ad Lad. B. Fasc 13. Nr. 3. 
765 MZsO XV. 271. 
766 MZsO XV. 284-290. 
767 MOL, C 29 Acta Jud. ad Lad. B. Fasc 19. Nr. 3. 
768 MZsO XII. 390-1.; 437-439.; 451-452. 
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A panaszok mellett az adó beszedhetetlenségének újabb bizonyítéka, hogy 1776-ban már 

83925 ft-ra rúgott a befizetetlen összeg. Mária Terézia ugyan utasítja a helytartótanácsot, 

hogy írja össze a restancia mértékét és szólítsa fel a megyéket fizetésre, azonban mindez 

eredménytelennek bizonyult.769 

A fentebbi tények sem bizonytalanították el az uralkodónőt, aki 1777-ben a helytartótanács 

tudomására hozza, hogy az adó összegét évi 80000 ft-ra emelte fel.770 A felosztás a kamarai 

szervekkel való egyeztetés illetve a zsidóság beleegyezése után, a zsidóság önmaga oszthatja 

fel, azonban továbbra is az udvari bizottság rátájának a figyelembe vételével. A hátralék 

behajtásáról katonai erővel kell gondoskodni. Tanítóknak, rabbiknak nem kell adót fizetnie. 

Új lakóhelyre költözés továbbra is csupán abban az esetben lehetséges, ha a költözködő 

lefizette az adóhátralékát. A közösségen belüli adóról továbbra is a közösség maga dönt, 

illetve viszály esetén írástudók és a rabbi bevonásával. 

A megfogalmazás ellenére a felosztás országos szinten új szempontok érvényesülése 

mellett zajlott le (lásd a 2. táblázat vonatkozó adatait): Az állandó adóhátralékban lévő 

Pozsony megye esetében a kivetett adó összege mintegy 15.6%-ról 5.7%-ra csökkent le 

(országos viszonylatban), ugyanígy Nyitra esetében 16.8%-ról 11.8%-ra, valamint Sopron 

megyében 8.6%-ról 4%-ra. Vélhetően az összeírások eredményei, amelyek ezen a területen az 

országos viszonylatban relatív népességszám csökkenését tükrözték, eredményezték a 

felosztás módosítását. Erre utal az a tény is, hogy az ugyancsak folyamatos adóhátralékban 

lévő Zemplén megye esetében nem vették ezt tekintetbe, sokkal inkább azt a tényt, hogy a 

megye a bevándorlás új fő célpontja, ezért emelik a terheket. Emellett a középső területek is 

lassanként a hatóságok figyelmének az előterébe kerül, amit igazol, hogy Pest megye 

adóösszegét 5.7%-ról 9.8%-ra emelik. A felosztás mértéke egy új állapothoz próbált igazodni, 

anélkül, hogy alapvető változásokat léptetett volna érvénybe. Az egyes régiók 

adófelosztásában is hangsúlyos változások érzékelhetőek: Oberlandban a korábbi 36% helyett 

csupán 24%-át fizetik az országos adónak, Kis-Burgenlandban 20%-ról 11%-ra esett vissza. 

Szemben a keleti új bevándorlási területen az adó mértéke 21%-ról 26%-ra nőtt. Hasonló a 

helyzet az új belső vándorlás eredményeként benépesülő régiók esetében is: a középső 

régióban 15%-ról 21%-ra nőtt az adó mértéke, a Dunántúliban 5%-ról 12%-ra, illetve a még 

igen kezdeti betelepülési fázisban lévő déli régióban is 1.7%-ról 4.5%-ra nő a lerovandó 

adótétel. Az adónem új felosztása azonban nem minden esetben állt egyenes arányban a 

népességszám alakulásával. Pest megyében az ország lakosainak 6%-a élt, ennek ellenére 

769 MOL, C 29 Acta Jud. ad Lad. B. Fasc 13. Nr. 3. 
770 MOL, C 29 Acta Jud. ad Lad. B. Fasc 15. Nr. 3. 
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emelkedik az adóterhük. Ezért csak feltételezhetjük a lélekszám alakulásának befolyásoló 

szerepét, de nem egyértelműsíthetjük. 

A növekvő népességszám ellenére, az új adóemelés minden eddiginél súlyosabb terheket 

rótt a zsidóságra. Azonban az 1749-ben éves taxaként rendeleti úton bevezetett, és az egész 

országra kiterjesztett türelmi adó és rendszere meghatározott formát öltött. A kormányzati 

szervek látva a rendszer hibáit, igyekeztek a szervezeti kereteket megreformálni, a 

hatékonyabb megyei együttműködés reményében bízva. Ez nem váltotta be a hozzáfűzött 

reményeket, lévén a megyei érdekek sérültek az állami adóztatás kapcsán. A türelmi 

adórendszerben a növekvő terhek mellett fontos lépésnek tekinthető az 1770-es évek közepén 

a kormányzati szervek részéről történő azon felismerés, hogy a kivetés rátájában változást kell 

végrehajtani a megváltozott népességszám alakulásának illetve az egyes területek vélt vagy 

valós jelentőségének alapján. 

III.B.l.d. II. József és a kamarai taxa 

1780-ban Mária Terézia halála után örököse II. József került a magyar trónra. A zsidóság 

részéről felmerült a remény egy esetleges kedvezőbb megítélés lehetőségére. Ezt látszott 

igazolni az uralkodó 1783-as Systematica Gentis Judaicae Regulatio rendelete is, amelynek 

nem titkolt célja az ország alattvalóinak hatékony állampolgárokká való átformálására 

irányult.771 Ennek alapja az oktatás terén végrehajtandó reform: így a zsidóság köteles elemi 

iskolákat emelni (a heder rendszer helyett), valamint gyermekeik keresztény iskolákat is 

látogathatnak. Okirataikat ezentúl az országban használatos nyelven (latin, német, magyar) 

kötelesek kiadni. A rendelet gazdasági téren is beható változtatásokat kívánt életbe léptetni, 

amelynek egyértelmű célja a zsidóságot a „haszontalan" kereskedési foglalkozási ágazatoktól 

más szakmák felé irányítani. Emellett kereskedést vagy üzletet egy-egy kérelmező csupán 

abban az esetben nyithat, ha igazolta, hogy iskolába járt. Új lehetőségként alkalom nyílt föld 

bérlésére (ha nem vettek segítségül keresztény munkaerőt), illetve céhek tagjai közé is 

felvételt nyerhettek. Mindezeken túl szabad letelepedést biztosított számukra a szabad királyi 

városok falain belül. 

Mindez a zsidóság számára az ország nem-nemes lakosaival hasonlatos jog szerinti elbírálás 

lehetőségét vetítette előre. Azonban a zsidóság esetében továbbra is kérdés maradt a 

nyomasztó türelmi adó, amely már a megnevezésében hátrányos megkülönböztetést hordott. 

A türelmi adó kérdésében azonban úgy tűnt minden a megszokott mederben folytatódik: erre 

771 MZsO XIII. 323-4.; 367-74. 
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utal, hogy Zala megye alispánja 1781-ben rögzíti a toleranciális taxa befizetésének a rendjét, 

amely hűen tükrözi az 1777-es protocullum rendelet főbb pontjait: a kivetés módját, a 

megfelelő királyi kincstárba történő befizetést, a költözés megakadályozását nem fizetés 

esetén, illetve új érkező idegenek adóztatását.772 Ez utóbbi ponton az alispán utasítása eltér az 

uralkodóétól, aki a kivetett türelmi adón kívül kívánja megadóztatni őket, míg helyi rendelet 

értelmében az érkezőkre is vonatkozik a megyére kivetett adó. Fontos kitétele ugyanakkor az 

utasításnak, hogy a kivetés vagyoni állapot szerint történjen, azaz a szegényebbeket kíméljék, 

míg a gazdagabbakat magasabb adóval illessék. A megyéhez ezért több helyiség is panasszal 

fordult (Kanizsa, Gebe, Egerszeg), hogy a kivetett taxa éppen a gazdagokat kíméli.773 A 

kivetők pontos kimutatással próbálták igazolni a támadások igaztalanságát. Azonban az 

adatok tanúsága szerint valóban valamennyi kivető könnyítést nyert a korábbi évekhez 

viszonyítva. Amit úgy magyaráznak: „Sámson volt bíró gr. Festetics juhait bírta árendában, 

ezáltal lett károsítását bizonyította, ezért volt reá tekintet", indokul a földesúri haszonbérlet 

szolgált. Másfelől a felosztást végzők ismerve a helyi viszonyokat, a felhasználásnál szerintük 

ezt helyesen vették figyelembe, mivel: Schabl Israel (kanizsai adókivető) és Löbl Moyses 

eisenstadti (!) lakos korábban egyenlő mértékű taksát fizetett (11 fit) Az adó felemelése után, 

az új kivetés során gazdasági helyzetükben a kivetők szerint alapvető változás következett be: 

Schabl 55 fit-ot, míg Löbl Moyses 43 fit-ot fizetett, majd az újabb felosztás még inkább 

torzította a helyzetet, mivel az első lakos 70 fit, a második 36 fit fizetésére lett kötelezve. 

Azonban a kivetők szerint gazdasági helyzetük éppen ellenkező adóztatást kívánt volna meg, 

mivel Schabl kereskedő, de bolt nélkül, Moyses viszont több ezer pengő értékű portékával 

rendelkezett a boltjában, emellett olyan útlevél tulajdonosa, amely Horvátországban is 

kereskedelemre jogosítja fel. Éppen ezért kapott Schabl könnyítést. A történet több ponton is 

tanulságos: egyfelől Schabl Israel nem más, mint a kanizsai bíró, aki ellen a panasz szólt, 

tehát helyzetének bemutatása kétségeket ébreszt. Kereskedelmi vetélytársát ezzel szemben 

úgy próbálja beállítani, mint aki kijátssza a közösség bizalmát. Azonban a féltékenységének 

hangjai még e sorok mögött is átszűrődnek: „Örömest mások hellette a toleranciális taxát 

duplán is megfizetnék csak passzusával élhetnének szabad kereskedést megnyerhetnék." 

Másik fontos momentum, hogy a kismartoni kereskedő Zalában fizeti az adóját. Nyilvánvaló, 

hogy ezt az eisenstadti közössége nem vette jó néven, tehát a helybeli támadások mellett 

egykori lakóhelye követeléseivel is szembe kellett néznie. 

772 Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai 1716-1849 szerk.: Németh László (Zalaegerszeg, 2002) 
22. számú okirat. 
773 Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai 1716-1849 szerk.: Németh László (Zalaegerszeg, 2002) 
23. számú okirat. 
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A türelmi adó kapcsán az első főbb változások II. József uralkodásának idejében az 

összeírások kapcsán vették kezdetüket. 1783-tól az Adóügyi Osztály (Departamentum 

Contributionale) hatáskörébe került a toleranciális adó és az összeírások kérdése. Míg a 

zsidóügyek szervezésére pedig egy újabb ügyosztályt a „Departamentum Judeorumot" 

állították fel, amelynek feladata a II. József által kiadott rendelkezések nyomon követése. 

Az uralkodó 1783-as rendelete megerősítette azt az érzést, hogy elérkezett az idő, hogy a 

terhes és már nem időszerű (hiszen lassan az ország más nem-nemes polgáraival hasonló 

státuszba kerülnek) türelmi adó terhétől megszabaduljanak. Azonban az uralkodó 

rendeletének szellemével ellentétesen nem mutatott hajlandóságot lemondani a zsidóságtól 

befolyó adó összegéről. Valamiféle kárpótlásként új elnevezéssel illette azt, hogy megfossza 

addigi negatív előhangjától. Ezért 1787-ben az uralkodó az adónak a kamarai adó néven való 

behajtását rendelte el.774 Ezzel a különbséget hangsúlyozó és bántó élét az adó nevének 

megszüntette, azonban a gyakorlatban semmilyen könnyítést nem tett. Az adó átnevezése sem 

tekinthető sikeresnek, hiszen egészen az adónem végső megszüntetéséig a türelmi taksa 

elnevezés használatban marad mind az állami szervek, mind pedig a zsidóság körében. Az adó 

fennmaradását az is indokolta, hogy az uralkodó engedélyezte korábban a személyes vám 

eltörlését. E vám a határokon átkelő zsidó személyeket adóztatta meg egy forint 

követelésével. Noha a kancellária a szegények bevándorlásának akadályozó tényezőjeként 

továbbra is fenn kívánta tartani a vámot, a császár csupán a külföldi zsidó személyekre 

engedélyezi a kivetését. Mindez jelentős kincstári veszteséget is jelentett egyben. A hiányzó 

összeg pótlására egyik lehetőségként a tolerancia taxa emelése révén mutatkozott, azonban ez 

egyelőre csupán lehetőség maradt. II. József maga is sürgette az adó behajtását, emellett 

követelte, hogy a községi tagok tegyenek nyilatkozatot arra vonatkozóan milyen a vagyoni 

helyzetük, illetve mikor fizetik be a hátralékot.775 Majd 1788. novemberében elrendeli, hogy 

személyenként írják össze az utolsó hat év alatti adózást.776 

II. József uralkodása idején a türelmi adó szerkezetében, mennyiségében változás nem 

történt. Halálos ágyán 1790-ben valamennyi rendelkezését visszavonta, ezért a zsidóság 

figyelme az új uralkodó felé fordult remélve sorsának jobbra fordítását. 

774 MZsO VIII. 770. 
775 MOL, C 55 8270. sz. rendelet, (mikrofilm) 
776 MOL, C 55 42739. sz. (mikrofilm) 
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III. B. l.e. A türelmi taxa rendszerének és mennyiségének alakulása a reformkor kezdetéig 

Kezdetben úgy tűnt II. Lipót trónra lépésével valóban lehetőség nyílik a zsidóság 

helyzetének rendezésére, mind jogállásukat, mind gazdasági lehetőségeiket tekintve. Már 

általános síkon változás szele fújdogált, hiszen 1790-ben huszonöt évnyi szünet után újra 

összehívásra került az országgyűlés. Sőt a megyék, így Sopron megye azzal bízta meg 

követeit, hogy a zsidóságot érintő kérdésekben a türelmi adó leszállítása mellett szálljanak 
777 

síkra. Sopron megye önös érdekeket is szem előtt tart, hiszen kérvényezi, hogy az adót ne a 

királyi kincstárba, hanem a megyei pénztárba kelljen befizetni. A zsidóság maga az 

uralkodóhoz fordult, miután Pesten valamennyi megye képviselői megjelenve 

megfogalmazták a sérelmeikről szóló kérvényt. Ebben a folyamodványban fontos hangsúlyt 

kapott a zsidóság negatív megítélésének előtérbe helyezése: "Legnagyobb fájdalmunkra eddig 

megvetettek bennünket, de nem önhibánk miatt; itt-ott nem úgy bántak velünk, mint 

emberekkel, egy és ugyanazon ország lakosaival szokás, hanem miként rabszolgákkal, hogy 

ne mondjuk igásmarhákkal.[...] ... hogy mi az országban gyűjtött vagyont nem visszük 

külföldre, hanem az országban fogyasztjuk el, vagy folytonos cirkulációban tartjuk; miután mi 

és családjaink az adófizetők sorába tartozunk, sőt a közterheken kívül még királyi cenzust, 

vagyis türelmi adót is fizetünk..."778 Mindez már egy új hangvételt jelent a korábbi korszak 

zsidóságának hangjaihoz viszonyítva, hiszen eddig csupán az adó nehézsége miatti panasz az, 

amely helyet kap érveléseikben. Ebben a kérvényben már az ország további polgáraival 

azonos bánásmódot kérnek. Másfelől felerősödik a hon iránti szeretet mellett II. József 

időszakában hangoztatott világnézet elsajátítása: „Szabadjon nekünk is polgároknak, a haza 

hasznos polgárainak lenni. Nincs a földkerekségen Magyarországon kívül más hazánk, nincs 

más atyánk, mint a király, kinek kormányzatára a világ ura Magyarországot és népeit bízta, 

nincsenek más pártfogóink, mint a közhatóságok és a földesuraink, nincs más oltalmunk, mint 

a haza törvénye, nincs más menedékünk, mint az emberiség ama kötelességei, amelyekkel 

ember ember iránt kivétel nélkül tartozik."779 Kilenc pontos kérvényükben kereskedelmi, 

iparűzési és költözési szabadságot kérnek illetve hangsúlyt fektetnek a vallás szabad 

gyakorlására. Meglepő módon 1787 után a zsidóság még csak kísérletet sem tett újra 

kérvényezni a kamarai adó csökkentését avagy teljes megszüntetését. Alapjában véve a 

zsidóság ekkor (a rendek támogatásával) a városok ellen vette fel a harcot, amelyek el akarták 

érni a zsidóság ismételt kiszorítását a városfalakon kívülre. Azonban az 1790. évi XXXVIII. 

777 Marczali Henrik, Magyarország II. József korában I. (Budapest, 1885) 217. 
778 Büchler Sándor, 'De Judaeis' IMIT 1900. 277-304.; Venetianer Lajos, A magyar zsidóság története 
(Budapest, 1901)484-489. 
779 Uott. 
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tc. De Judaeis, csupán ideiglenes megoldást kínált a zsidóság helyzetére. Ebben megengedte 

azon a lakóhelyen maradásukat, ahol már letelepedtek. Ugyanakkor ezt a városok éppen 

ellenkező előjellel az újabb betelepedés gátlására használták fel. Noha gr. Haller József 

vezetésével ülésező bizottság a zsidóságra vonatkozó törvényjavaslatok kidolgozását kezdte 

meg, mindez félbeszakadt, mivel 1792. márciusában II. Lipót elhunyt. Holott egy olyan 

javaslat került kidolgozásra, amely szerint a zsidóságnak engedélyezni kell a szabad 

kereskedelmet, a tudományos pályákra való lépést, a szabad iparűzést és szabad letelepedést, 

mivel ez az államnak több milliós hasznot eredményez.780 

A hatalomra kerülő új uralkodó I. Ferenc időszakában a zsidóság joghelyzetét szabályozó 

törvény nem változott. Azonban az uralkodása alatti évek jelentős változásokat 

eredményeztek. Egyfelől gazdasági téren érződött ez: a napóleoni háborúk által teremtett 

konjuktúra eredményeként megnövekedett a mezőgazdasági termékekre és nyersanyagokra az 

igény Európában, amely Magyarország gazdasági életére is befolyással bírt. A nemesi 

birtokok egy része a birtokrendszer modernizációjával próbálkozott. A zsidóság számára a 

kibontakozó árucsere növekvő lehetőségeket illetve az új formálódó szerepkörök betöltését 

biztosítja földesúri védelem alatt. A napóleoni háborúk vége egyben lezárta ezt a fejezetet, 

hiszen a fennmaradó feudális gazdálkodási keretek korlátozták a továbblépést. Másfelől I. 

Ferenc időszakától kezdődően új ideológiai áramlatok éreztették hatásukat Magyarországon. 

A már korábban is kifejtett eszmeiség „haza polgárai" széles körben elteijedtté vált, valamint 

az országban néhány közösségben a nyugaton már hódító reformeszmék is táptalajra találtak. 

A zsidóság ebben a közegben maga mögött tudhatta a gazdálkodó nemesség csoportját, és a 

terhes türelmi adótól, amit mindig is jogtalannak vélt, hangos tiltakozással próbál 

megszabadulni. 

Ugyanebben az időben az uralkodó nem csupán jogosnak vélte a kamarai adót, hanem úgy 

vélte rendezni kell annak kereteit, amely az utóbbi években repedezni kezdett. Mindezt 

kiváltképpen alátámasztotta, hogy 1793-ig mintegy 377320 fit hátralék halmozódott fel. Éppen 

ezért az uralkodó nem habozott új összeírást elrendelni, valamint követelte az adó behajtását. 

Az adó rendszerének megszilárdítása érdekében az adók összeírását rendszeressé kell tenni, 

azaz három évenként végrehajtandó (ami elméletileg a kivetendő adómennyiség érvényességi 

idejének felelt meg). Az összeírás formáját a helytartótanács véglegesítette.781 1793-ban az 

adó behajtásának pontos módozatának a meghatározására is újból sor került: „Oktatás, Mi 

780 Lőw Lipót, Der Jüdische Kongress (1871)19. 
781 A tábla rovatai: családfő neve, azután a családtagok, népességszáma (házigazda, feleség, özvegy, fiú, lány, 
rokon, testvér, szolga, szolganő). A jövedelmek rubrikái: kereskedelem, árenda, kéziipar, birtok (ház, szőlő, 
szántó, kaszáló, kert), majd a háziállatok rubrika: ló, marha, ökör. 
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módon adjanak számot a 'zsidó Pénzbe szedők (perceptorok) a' reájok bízott Türedelem 

pénztől, és a Mellesleg való Adóról" című könyvecskéből. Azaz a zsidóság két fajta adó 

befizetésére kötelezett: a türelmi adóra és a járulékos adófajtára. Minden adófizető 

adókönyvet (Liber praetiatiorum) kapott, amelyet nyugtaként is használt egyben. A 

pénzbeszedők és felügyelők minden bevételt és kiadást feljegyeztek két példányban, amelyik 

közül az egyiket a szolgabírónak kellett átadniuk (megyei ellenőrzés céljából). Emellett 

vezetniük kellett a számolókönyvet is (Liber Liquidationis), amelyben egyfelől a bevételt 

könyvelték el: a) rendes adó, azaz a türedelempénz, egykori kifejezéssel (láthatóan marad a II. 

József kora előtti titulus); b) mellesleg való adók; másfelől pedig a kiadást: a) a pénzbeszedők 

és felvigyázók fizetése; b) királyi kasszába való beszállítás pénzbeli kiadása; c) útiköltség; d) 

kancelláriai szoba költségei. 

Az adózás szigorú rögzítése mellett a megyék is igyekeztek az egyes községeken belül a 

kivetés révén kialakuló viszálynak elejét venni, éppen az összeírás kategóriájára alapozva: így 

például Vas megye minden személyre egy forint adót vetett ki, a vagyonfelmérés alapján 

pedig minden 1000 fi: után hat ff, minden 100 ff után 20 krajcárt, üzlet esetén minden ezer 

forint után 2 ff, míg minden 100 ff után 60 krajcárt. Azaz egyértelmű törekvés történt a 

vagyonosabbak magasabb rátával való megadóztatására. Azok pedig, akik vagyontalanok 

minden teher alól felmentést nyertek, éppen ezért nem véletlen, hogy az összeírások során a 

vagyontalanok száma az ország valamennyi régiójában igen magasra rúg.782 

Az adóztatás a hozott javító intézkedések ellenére sem hozta a kívánt eredményt, ezért 1798 

júniusában kiadott uralkodói rendelet az erőszakos behajtáshoz való visszatérésre ad 

parancsot.783 Mindemellett az adószedőknek a belső vándorlás felgyorsulásával is szembe 

kellett néznie, amelynek eredménye, hogy számos család úgy költözött más helyre, hogy nem 

fizette be adóját, avagy adóhátralékát. Ezért az uralkodó 1798-ben újabb rendelettel próbálja 

782 Az összeírásokban a vagyontalanok száma igen magasra rúg, az adatokhoz további számításba kell vennünk, 
hogy nem minden esetben jegyezték fel a vagyontalanokat, valamint gyakran az összeírások hiányosak. 1782-
ben az összeírás tanúsága szerint a családfők és egyedülállók 6.37%-a szegény országos átlagban. Az egyes 
területek között kezdetben 1782-ben az eltérés csupán a keleti régióban található, ahol a lakosok 3.6%-a vallja 
magát szegénynek szemben más területeken átlagos 5-9%-kal. A további évekre vonatkozóan elöljáróban annyit 
jegyeznénk meg, hogy 1818-as felmérés az adó lehetséges emelésének szellemében zajlott, aminek hatása a 
bevallott adatokban érződik is: Oberlandban a lakosok 34%-a, Kis-Burgenlandban 20%-a, Dunántúlon 17%-a, 
Középső régióban 21%-a, a Keletiben 23%-a, míg Déliben 17%-a vallotta magát szegénynek. Az 1831-32-es 
összeírás ugyan újra csak az adó emelésének lehetőségét tartogatta, azonban tény, hogy 1828 óta nem sikerült 
behajtani az adót, míg a bevallásban szereplő szegények száma is alacsonyabb. Oberland: 17%, Középső: 11%, 
Keleti 16%, Déli: 6%. Azonban Dunántúliban (25%), és a Kis-Burgenlandi régióban (24%) emelkedés mutatja 
ezen térségekben lezajló általános gazdasági helyzet alakulását is, az adóztatástól való félelem mellett. Az 
adatok feldolgozása a MOL, C55 szekciójában található vonatkozó összeírások adataira alapul (mikrofilm). 
783 Richtmann Mózes, 'A régi Magyarország zsidósága' Magyar Zsidó Szemle 29(1912) 111. 
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ennek elejét venni és ismételten megtiltja az adósok elköltözését.784 Mindezek mellett további 

problémát jelentett maga a háborús időszak. A harcok során, 1799-től kezdődően Kismarton 

és az Eszterházy birtokok további közösségei beszámoltak arról a tényről, hogy az adó egy 

részét forintban, míg más részüket úgynevezett bankócédulákban vetették ki rájuk.785 1799-től 

1811-ig egymilliárd forint névértékű bankócédula került kibocsátásra. 1811-ben kiadott 

császári pátens a bankócédula névértéket 1/5-re devalválta, és új papírpénzzel helyettesítette a 

régit. A bankócédula rendszere egyben az adóterhek további növeléséhez vezetett, mivel 

névértékének romlása a fizetendő adó növekedését vonta maga után.786 A háború évei alatt a 

zsidóság nem csupán a rá kirótt adókat fizette, hanem hozzájárult a napóleoni háború 

költségeihez is.787 A türelmi adó fizetésében továbbra is fennakadások mutatkoztak, ezért az 

uralkodó újabb rendeletével a zsidó közösségek elöljáróira hárítja a felelősséget az adó pontos 

behajtására.788 Ez a gyakorlat egészen az adó megszűnéséig érvényben marad, noha 

eredményessége továbbra is vitatható. 

A századfordulón a magyar társadalom hangvételében is megjelenik az a tónus, amely 

később a reformországgyűlések időszakában válik meghatározóvá, azaz az 1802. 

országgyűlésen a zsidóságot illetően olyan jogokat kívánnak biztosítani számukra, éppen az 

általuk viselt nagy adóterhekre való tekintettel, mint amelyeket a nem-nemes országlakosok is 
7RQ 

bírnak. 

A magyarországi zsidóság esetében már 1790-től kezdődően megfigyelhető az öntudatosabb 

fellépés. Magán a magyarországi zsidóságon belül jelentős változások veszik kezdetüket. A 

közösségek rangsorában már említettük, hogy az egykori gazdasági és kulturális központnak 

tekintett Sheva Kehillot közösségei lassanként háttérbe szorulnak és helyüket a közvetlen 

környezetében fekvő Pozsony(váralja) veszi át.790 A 18/19. század fordulóján újabb lassú 

784 Uott. 
785A bankócédula nem más, mint papírpénz, bankjegy, eredetileg bécsi vagy úgynevezett fekete bankó 
elnevezéssel illették (Wiener-Stadt-Banco-Zettel). Bernhard Wachstein, Urkunden und Aktén Zur Geschichte der 
Juden in Eisenstadt und den Siebengemeinden (Wien und Leipzig, 1926) 363. sz. okirat. 
786 Mindezt rögzítette 1829-ben a helytartótanács beszámolója is. MOL, C 55 1829. 12872. sz. (mikrofilm) 
787 Richtmann, 1912.39-40. 
788 Richtmann, 1912.41. 
789 Richtmann, 1912. 111. 
790 Ezt tükrözi annak példája is, amikor egy erőszakos áttérítési eset kapcsán a Veszprém megyéből származó 
kétségbeesett apa éppen a pozsonyi befolyásos közösség közbenjárására kívánt támaszkodni az udvarnál: 
„Az apa elhatározta, hogy közvetlenül Pozsonyhoz folyamodik, annak reményében, hogy elnyeri az ottani 
befolyásos zsidók közbenjárását, és segítségét. Látta, hogy valamennyi közösségi tagot egybehívták a 
találkozóra, és ekkor a szegény apa forró könnyek között, szenvedéseinek súlya alatt megtörve előadta a 
történteket. Esdekelt a közbenjárásukért és támogatásukért. Valójában a tanácsukra és közbenjárásukra volt 
szüksége, míg a szükséges költségeket ő maga akarta állni. Igazából mindenét odaadta volna azért, hogy szeretett 
gyermeke a börtönbeli szenvedéseitől megszabaduljon és megmaradjon a hitében. 

A közösség ájtatos tagjait mélyen megérintette a rettenetesen szomorú történet, és egyhangúan megígérték a 
siránkozó apának felhasználni az erejüket és befolyásukat annak érdekében, hogy visszahelyezzék az „élettelen" 
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változás körvonalazódik: Pozsony megtartja kulturális vezető helyét, amit vezetőjének 

elismert tekintélye is segít (Chatam Szofer), azonban mellette egy gazdaságilag igen erős 

közösség emelkedik Pesten. A pesti közösség ereje lassanként formálódik, több tényező is 

segíti, hogy később az idő előrehaladtával elsőrangú központtá váljon. Helyzetét elősegíti, 

hogy a kormányszervek áttelepültek az ország középső régiójába Pestre és Budára, országos 

vásárai kitűnő alkalmat biztosítanak a gyülekezésre, és a vitás kérdések megvitatására, 

másfelől pedig központi fekvése a keleti és déli régiókban élőknek is megközelíthetőbb. 

Időközben a belső vándorlás eredményeként az itteni középső régióban, Pesten és 

vonzáskörzetében a zsidó lakosok száma folyamatos emelkedést mutat, szemben a korábbi 

központok országos, relatív népességszámával. Emellett Pest a prágai és bécsi csatornákon 

keresztül érkező nyugati ideológiák befogadójává is vált, ami hasonlóképpen hozzájárult 

közösségi kereteinek alakulásához. A pesti közösség szerepe a türelmi adó elleni harcban is 

döntő jelentőségűvé válik. 1807-ben a zsidóság döntő lépésre szánja el magát: a Pesten 

gyűlésező követek két fontos kérvényt fogalmaztak meg. Egyiket az ülésező diéta felé: „...a 

velünk való szabados bánásmódtól valahára az ország törvénye által felszabadíttasunk és a 

polgári társaságnak jussaiban részesüljünk, azon társaságban, amelyben élünk, a hasznos 

polgárok rendjébe felemeltessünk, és így minden igazságos teher viselésére alkalmasak 

leszünk."791 Mindemellett kérik az országgyűlést, hogy a kereskedelmen kívül más területen 

is tevékenykedhessenek, amit azzal magyaráznak, hogy más kereskedők (görög, olasz, 

sziléziai) nem csupán magyar termékekkel kereskednek, és ezzel az ország hasznát kisebbítik, 

szemben a zsidóság a magyar termékeket vásárolja fel és azt viszi ki az országból. A 

kereskedelmi tevékenység mellett, a bekövetkező tagozódás miatt szükséges, hogy a 

zsidóságnak öt csoport szerinti társadalmi kategóriába való szervezése: a) földműves, b) 

fabrikus vagy mesterember, c) kereskedő, d) polgárok, e) házaló kalmárok. Kérvényük 

tartama ismét a jozefinista szemlélet táptalaján áll, a hasznos alattvaló megjelölést 

hangsúlyozza. Másrészről elérkezettnek látják az időt jogállásuk végleges rendezésére, 

amelyben ha nem is nyílt formában, de benne rejlett adóterheik kereteinek átalakítása. Az 

apát az élő közösségbe. Késedelem nélkül kiválasztották maguk közül a legbefolyásosabb embert, és Bécsbe 
küldték őt követségbe a király Őfelségéhez. [ . . . ] 

Azonban a pozsonyi és bécsi zsidók sem maradtak tétlenek, és még egyszer bátorkodtak a királyi palotába 
felmenni, könyörögni a királyhoz új folyamodvánnyal, annak érdekében, hogy a drága gyermeket adják vissza az 
ő gyászoló szüleinek. A következőket állították, többek között: „Szükségtelen a gyermeket továbbra is börtönben 
tartani és szenvedést okozni neki; mivel bebizonyosodott, hogy az áttérítésére irányuló próbálkozás kudarcot 
vallott, és még ha a kislányt száz évig is tartják ott, az eredmény ugyanaz marad." H. Flesch, 'An Eighteenth 
Centurry Narrative of Attempted Conversion of a Jewish Girl in the Time of Maria Theresa' The Jewish 
Quarterly Review vol. XV(1924-25) 389-407. (angolul közölve az eredetileg héber forrás). 
791 Lőw Leopold, 'Petition der Juden beim Reichstage von 1807' Zur Neueren Geschichte der Juden in Ungarn 
(Budapest, 1874) 37- 46. 
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1807-ből származó második kérvény a helytartótanácshoz szólt, amelyben nyíltan a türelmi 

adójuk megszüntetését kérik. Egyelőre nem az adó jogosságára helyeződik a hangsúly, sokkal 

inkább a megszüntetés lehetőségére, amelyre utal, hogy ezért cserébe megváltási díjat 

ajánlanak fel, amelynek összege 1,6 millió forint.792 A kormányzati szervek azonban nem 

fogadták el a felajánlást. A két javaslat bemutatta a zsidóság öntudatosabb fellépését 

érdekeiben, amelyhez alapot adtak a társadalmi, gazdasági, ideológia átalakulások. A 

továbblépés azonban a feudális keretek továbbélése miatt egyelőre nem lehetséges. A 

változások elérésére mindenképpen szükségük van a magyar társadalom befolyásos erőinek 

támogatására - ez pedig a magyar liberális nemesség lesz a következő évtizedtől. 

1811 után egészen a reformországgyűlések időszakáig a korábbi reményteljes időszak után 

a korábbi rendszerhez való visszatérés, sőt annak a kereteinek a szigorodása következett be. A 

háború utolsó éveiben a gazdasági helyzet romlása egyre nyilvánvalóbbá vált. Az 1811 -ben 

bevezetett új papírpénz devalválódását a kormány új úgynevezett anticipáció- jegyekkel793 

próbálta ellensúlyozni, azonban ezek a békekötés után sem értek többet névértékük 1/3-ánál. 

Ennek hatását tovább fokozta az 1816-ban bevezetett újabb devalváció, amelynek 

eredményeként a lakosok vagyonuknak jelentős részét elvesztették. Az 181 l-es devalváció 

kimondása elmérgesítette az udvar és a magyar rendek viszonyát is egyben, mivel az 

országgyűlés nem akarta elismerni a bécsi kormányszervek befolyási jogkörét 

Magyarországon. Ferenc ezután egészen 1825-ig nem hívta össze a diétát. Hatalmának 

megerősítése érdekében visszatért a keménykéz politikájához, és a rendeleti úton történő 

kormányzáshoz. 

A zsidóság esetében a türelmi adó behajtásának rendszere változatlan formában maradt 

1812-ig. Mindez természetesen azt is jelentette egyben, hogy a beszedés körülményei sem 

változtak, ugyanazon nehézségek érvényben voltak, mint a korábbi években. A megyei 

közösségek fizetése akadozott, amit a háborús helyzet még inkább nehezített. Az ellenség 

támadásit közvetlenül felfogó Moson megye kérvényében hivatkozik is erre: „a francia 

ellenség által mindenféle húzásokkal, vonyásokkal annyira nyomorgattatta", azonban a 

792 Lőw Leopold, 'Protokoll der Zirkular-Deputation in Betreff der Regulirung der Juden. Verfast am 24. Nov. 
1807.' Zur Neueren Geschichte der Juden in Ungarn (Budapest, 1874) 53-62. A kérvényt november 18-án 
fogalmazta meg a küldöttség Pesten: Pest megye: Naphtali Rosenthal, Liebmann Rosenfeld, Uberham Löbel, 
Nattan Offenheimer, Jacob Berliner, Peter Schönwald, Markus Sachs. További követek, akik a megyéiket 
képviselték: Oberland: Pressburg: Mandel Mendel, Moses Leidesdorfer, Moyses Schlesinger; Középső régió: 
Borsod megye: Moyses Schal; Veszprém megye: Josef Singer; Kis-Burgenland: Moson megye: Salamon 
Rosenthal; Keleti régió: Szatmár megye: Simon Roes; Zemplén megye Maner Chajim; Szabolcs megye: Jákob 
Rerndel. 
793 Jelentése: a későbbi jövedelem előzetes felvétele. 
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kárvallottaknak még a türelmi pénzt is fizetniük kell.794 A fizetés elmaradásának az ellenség 

miatti érve szerepel Sopron, illetve Veszprém megyék esetében is.795 Az ellenség csapásait a 

természeti katasztrófák tovább súlyosbítják: így Moson megyében igen gyakoriak a 

tűzesetek. Ennek megoldását a korábbi évtizedek gyakorlatához hasonlatosan remélik a 

közösség tagjai, azaz más közösségek vállalják át a részüket, ők pedig maguk adómentességet 

remélnek. Sopron a türelmi adórendszerben bevezetett bankócédulák és forintban való 

kivetése okozta átláthatatlanságot is felemlegeti. A fizetést tovább nehezíti, hogy a belső 

vándorlás továbbra is igen erős, valamint sokan elmenekülnek egykori lakóhelyeikről. Ilyen 

esetről számol be Komárom megye, ahonnan Rosenthal Illés és Austerlitzer Dávid Pestre 

költözött. Korábban Rosenthal Illés adóbehajtóként működött. Költözésük után a megye 

panasszal fordult a helytartótanácshoz, amiben kijelentette, hogy éppen ők azok, akik nem 

fizették be az adót rendesen.797 Ezzel szemben a két egykori lakos állította, hogy ők minden 

tartozásukat lerótták. 

Maguk a megyék sem igyekeztek a kivetett adó mennyiséget behajtani, amit elmondásuk 

szerint súlyosan nehezít az 1806-ban a toleranciális taxán kívül kivetett 50 ft rendkívüli adó. 

Somogy megye a helytartótanácshoz benyújtott válaszában csupán reményét fejezte ki, hogy 

katonai beavatkozásra nem lesz szükség, azonban az adó behajtására reményt nem lát.798 

Máramaros megyében nem a behajtással adódnak gondok, hanem a megye felveti hová küldje 

a pénzt.799 Természetesen szó sincs ebben az esetben igazi tépelődésről, mindez csupán azt a 

célt szolgálja, hogy a behajtott adómennyiséget a megye önmagának akarja megtartani. A 

hátralékok felhalmozódása is félreértéseket eredményezhet, miként ez Borsod megye esetében 

történt: a megyei követek a megye közgyűlésen megdöbbenve hallották, hogy jelentős 

hátralékban vannak. Állításuk szerint ők már mindent lefizettek, aminek a megyei alispán 

eleinte nem akar hitelt adni, azonban a kimutatás szerint valóban teljesítették 1808-tól a 

befizetéseiket.800 (Ez azonban nem jelenti, hogy előtte valót is.) 

A helytartótanács ismételt fizetési felszólításai ellenére a hátralék folyamatosan emelkedett 

1811 végéig, mintegy 450000 ft-ra. A helytartótanács 1811-ben új összeírás elrendelését 
OA1 

jelölte ki. E tény valamint a devalváció a zsidóság körében aggodalomra adott okot, hogy a 

következőkben a türelmi taxa emelése következhet be. A beérkező összeírások vizsgálata után 
794MOL, C 55 1810-64-1 . 
795 MOL, C 5 5 1812-26-1.; 1812-47- 1.; 1812-10-1. 
796 MOL, C 55 1810-8-1.; 1810-5-1. 
797 MOL, C 55 1810-16-1. 
798 MOL, C 55 1811-35-1. 
799 MOL, C 55 1808-37-1. 
800 MOL, C 55 1812-18-1. 
801 MOL, C 55 181 1-38-1. 
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az uralkodó a türelmi taxa mértékének emelését rendelte el 160000 ft-ra.802 A felosztás 

mértékét tekintve nem következett be 1778. évhez hasonló változás az egyes közösségekre 

kivetett adó mennyiséget tekintve (2. táblázat vonatkozó adatai). Pozsony megye terhei ugyan 

valamelyest újólag csökkentek (5.7%-ról, 4.59%-ra) azonban további esetekben a növekedés 

aránya igen alacsony. A régiókat tekintve a felosztás mértékrendszere az 1778-as állapotokat 

vette alapul. A fizetés terén Pest megye központi szerepe nem hangsúlyozódik, terhei alig 

0.12%-kal nőttek a korábbi felosztáshoz viszonyítva. Az adó kétszeresére való emelésének 

magyarázata egyfelől ahhoz a tényhez köthető, hogy a zsidóság 1807-ben felajánlott 1,6 

millió forint egyszeri megváltási összeget, másfelől pedig a korábban már említett gazdasági 

helyzet. A háború utolsó éveiben és az azt követő években a termelés csökkenése és 

devalváció vette kezdetét. A belföldi kereskedelmet az utak járhatatlansága, a nyersanyag 

drágasága és a külföldi kereskedők versenye hátráltatta. Mindehhez hozzájárult a hegyaljai 
Ortl 

borkereskedelmet gátló rendelkezések bevezetése. Továbbá a természeti csapások (tűzvész, 

áradások) valamint a járványok is hozzájárultak a gazdasági helyzet romlásához. A háború 

lezárását követően az újabb devalváció még inkább megnehezítette az adó befizetését, éppen 

ezért a zsidóság 1817. novemberében újabb pesti gyűlést szervezett, amelyen megfogalmazták 

az uralkodóhoz benyújtandó kérelmeiket.804 A kérvény adóterheik mérséklését kéri az 

uralkodótól. Mivel ezt nem érik el, 1818. márciusában újabb kéréssel a türelmi adó 

felosztásának a rendszerét szeretnék új alapra helyezni, azaz most már a felosztás ne a 

helytartótanács rátája alapján, hanem a zsidóság belső meghatározása révén kerüljön 

felosztásra.805 Mindez alapjában véve az 1778. évi helytartótanácsi új szemléletre alapozódik, 

hiszen akkoriban maga az államirányítási szerv is felismerte, hogy a személy után szedett adó 

kivetésénél (még ha a felosztás során a vagyonosabbakat magasabb adóval is lehet súlytani) a 

népességszám alakulásának változását időközönként figyelembe kell venni. Az uralkodó noha 

nem reagált ezekre a kérvényekre, a zsidóság lélekszámának és vagyoni állapotának 

felmérésére újabb összeírásokat rendelt el 1817-18-ban és 1821-22-ben. Ezek a felmérések új 

tolerancia taxa felosztási terve kidolgozását célozták, ami utal arra, hogy a kérvények 

felkeltették az uralkodó illetve a kormányszervek figyelmét. Az új behajtási és felosztási terv 

kidolgozása 1822-ben vette kezdetét, azonban csupán 1828-ban került volna át a gyakorlatba. 

802 MOL, C 55 1812-23-1.; C 55 1812-21-1.; C 55 1812-25- l . ; C 5 5 1812-13-1. 
803 Roger M. Weiss, The Weissburgs (Chicago, 1975) A Weissburg családra vonatkozó források közül a 20. 
számú bemutatja hegyaljai borkereskedelem területére kivetett szigorú kormányzati korlátozásokat. 
804 Ullman Mózes, Abeles Nathan, Saphir Gottlieb, Rosenthal Salamon, Stern Márkus, Lemberger Ábraham 
Hirsch a kérvény megfogalmazói. 
805 Mindehhez a közösségek érvelése is hozzájárult: szegények nem tudnak fizetni. MOL, C 55 1818 Jud. Nr.l . 
ad 24674. (mikrofilm). 
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Időközben a birodalmon belüli események (itáliai: nápolyi és szardíniai felkelések), a terjedő 

liberalista eszmék, arra ösztönözték az uralkodót, hogy a magyar rendekkel a megbékélésre 

törekedjen, ezért 1825-ben újra összehívta a rendi országgyűlést. Az uralkodó törekvése 

ideiglenesen Magyarországon sikert ért el, hiszen a magyar nemesség még az 1830-as évek 

forrongásai alatt is hű maradt a koronához. Új korszak vette kezdetét a reformkorszak, 

amelynek eszméi és eseményei a zsidóság jogi helyzetét is befolyásolták, illetve ehhez 

kapcsolódóan türelmi adóterheit is. 

III.B.l.f. Reformkorszak és a türelmi adó utolsó évtizedei 

Az új felosztási tervezet kidolgozásának időszakában 1824-ig a türelmi adóteher-hátralék 

már 633,064 ft-ra emelkedett, míg 1827-ben pedig ez az összeg elérte a 910,491 ft-ot.806 

Ennek az áldatlan állapotnak próbált véget vetni a helytartótanács, amikor 1828. januárjában 

elrendelte, hogy az 1822. évi jövedelembevallás után kivetett adót kötelező befizetni.807 A 

beszedés végrehajtójaként pedig a közösség zsidóbíróit jelölte ki. A rendszerben ezzel újra 

változtatást léptetett életbe, hiszen konkrétan meghatározta ki tartozik felelősséggel a 

behajtandó adóért. A helytartótanács ismételt felszólításaira a zsidóság válaszul az adó 
AAO 

mérséklését kéri. Azonban az államszervezetek hajthatatlanságról tettek tanúbizonyságot. 

Az adóhátralék mértéke 1832-ben egymillió forintra emelkedett.809 A kormányszerveknek 

szembe kellett néznie azzal a ténnyel, hogy a türelmi adó behajtása szinte teljesen lehetetlen 

1828 óta, míg a hátralék behajtása pedig egyáltalán nem lehetséges. Újabb és újabb 

felszólításaikra egyszerűen a közösségek szegénységét hozzák fel indokul.810 A behajtás 

egyszerűen lehetetlenné válik. 

A fennálló helyzet kialakulását több tényező is elősegítette. A hátrányos gazdasági helyzet 

és a mértéktelen adóztatás már önmagukban hosszú távon a hátralékok felhalmozódásának 

elősegítők Ebben az időszakban beértek azok a társadalmi és ideológiai eszmék, amelyek 

révén a változtatás igénye megfogalmazódott a társadalomban. Ennek élére a nemesség állt, 

akik éppen a Habsburg udvarral való megbékélés révén újra lehetőséget kaptak a diéta 

összehívására, és ezzel együtt arra, hogy Magyarországon új törvényeket hozzanak létre. A 

liberalista eszmék egyik központi tételéül szolgált a jogegyenlőség kérdése. Mindez azt 

jelentette, hogy a rendszeresen ülésező országgyűléseken állandó napirendi pontként szolgált 

806 MOL, C 55 3712. sz.; 17873. sz. (mikrofilm). 
807 Hajdú-Bihar megyei Levéltár Hajdúböszörményi Fióklevéltára (a továbbiakban HBML. HbFl.), IV. A. 502/b. 
26. k. 157. o. 623. 
808 HBML. HbFl., IV. A. 502/b. 27. k. 150. o. 829. 
809HBML. HbFl., IV. A. 502/b. 27. k. 436. o. 790. 
810 MOL, C 55 Borsodból: 1831-829-1; Esztergom Jud. Nr. 1. 33692. (mikrofilm). 
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a zsidóság ügyének a kérdése. Az egyenlősítő törekvések során elsőrendű felvetéssé vált 

magának a türelmi adó létének a tisztázása is. A taxa nem csupán a zsidóság esetében tűnt 

sérelmesnek, hanem magának a rendeknek is, hiszen rendeleti úton az országgyűlés 

kizárásával került bevezetésre, mint ahogy ezt mintegy évszázaddal korábban már világosan 

kifejtették. Az elméleti ellenkezés mellett azonban a helyi körzeti tisztviselők - akik nem 

függtek a központi kormányszervektől - negatív hozzáállása is elősegítette. 

A türelmi adó kérdésében ebben az időszakban több színtéren zajlottak a küzdelmek: az 

állami szervek továbbra is ragaszkodtak a létéhez, az országgyűlésen a nemesség az 

emancipációs törvények bevezetőjeként tárgyalta, míg a zsidóság kérvények útján fejtette ki 

álláspontját, másfelől minden eszközzel gátolta a befizetést. 

Az 1830-as évektől kezdődően minden érdekelt fél igyekezett saját ügyében előrelépést 

elérni. A közelgő országgyűlés hírére a Zala megyei zsidóság 1831-ben a megyéhez nyújtja 

be kérvényét, amelyben ennek támogatását kéri az érdekében.811 A kérelemben a haza 

hasznos polgáraivá válásának indoka az első helyen szerepel, ezt azonban gátolja foglalkozási 

struktúrájuk behatároltsága, hiszen szinte csak a kereskedelmi pályán érvényesülhetnek. 

Gyermekeiket a keresztény céhmesterek nem veszik fel tanulóik közé, így jövőjük csupán egy 

irányba mutathat. A zsidóság azonban már igazolta hasznosságát az állam felé, hiszen a 

türelmi adón kívül, újoncokat is kiállít. Válaszul Zala megye Deák Ferenc által 

megfogalmazott utasítást adott követei számára: „A Magyarországban tartózkodó zsidókra 

kivettetni szokott türelmi adó semmilyen hazai törvényben nem gyökerezik, s ennél fogva az, 

mint a királyi kamara egy különös jövedelmének sem beszedésére, sem kivetésére, sem 

rendessen fizetésére a vármegyének ez ideig soha törvényes kötelességes felügyelése nem 

lévén, abban éppen bele nem is avatkozott." Mindehhez a következőket fűzi hozzá: 

"Minthogy pedig a vármegye a mostani felvilágosodott században azt, hogy valaki azért mert 

más vallást követ, a rendes és törvényes által meghatározott terheken kívül, akármely néven 

nevezendő más tartozásokkal is nyomattassék, az emberiséggel és közigazsággal 

ellenkezőnek tapasztalá."812 Ezen állásfoglalás általános felfogásként vált elteijedtté 

Magyarország megyéiben, aminek eredményét az elkövetkező országgyűlés igazolta. A 

humanista eszmék és a megyei érdekek együttesen is a türelmi adó megszüntetését 

indokolták. A zsidóság követei a pesti lipótnapi vásáron tartottak gyűlést, amelyen 

811 Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai 1716-1849 szerk.: Németh László (Zalaegerszeg, 2002) 
41. számú okirat. 
*12 Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai 1716-1849 szerk.: Németh László (Zalaegerszeg, 2002) 
39. számú okirat.; Molnár András, „Deák Ferenc és a rendszeres munkálatokra tett észrevételek." 'Javítva 
változtatni' Deák Ferenc és Zala megye 1832. évi reformjavaslatai Zalai Gyűjtemény 49. (Zalaegerszeg, 2000) 
270- 271. 
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elhatározták, hogy négytagú bizottságot jelölnek ki az országgyűlésen érdekeik védelmére. 

Löwenstein Nagykanizsáról, Holländer Eperjesről, valamint egy pesti és pozsonyi lakost. A 

bizottság költségeit a türelmi adóból kiutalandó 800 Ft-tal kívánták segíteni, azonban ez több 

közösség ellenkezését váltotta ki. A megyék ezért a kancelláriától kértek engedélyt, de az 

elutasította a további intézkedést.813 

Mindeközben azonban a helytartótanács nem habozott 1830-3l-ben levelében felhívni a 

megyék figyelmét arra, hogy mivel 1822 óta nem történt összeírás, szükségessé vált az adó 

miatt.814 A megyék vonakodva bár, de végrehajtják az összeírást, 1831 és 1832 között, ezzel 

egyidejűleg az országgyűlésre készülődtek ekkor. Az 1832-36-os országgyűlési tanácskozásra 

maga zsidóság is lelkesen készülődött, és nyolc követett választottak a pesti gyűlés tagjai, 

hogy érdekeiket képviseljék Pozsonyban. Az országgyűlés a türelmi adó ügyét, mint 

alkotmány- és törvényellenest vetette fel. Az alsóház azonnal elfogadta az adó eltörlését, majd 

háromszori üzenetváltás eredményeként a főrendek is belegyezésüket adták.815 A király 

azonban nem szentesítette a javaslatot, hiszen ez hatalmi jogkörét kérdőjelezte meg 

(gazdasági érdekeiről nem is beszélve). 

Az országgyűlés időtartama alatt sem pihentek a kormányszervek az adóbehajtás ügyének 

előmozdítása érdekében, noha ennek sikertelenségét éppen a hátralék összegének egymillió 

forintra való növekedése mutatja.816 A vármegyéken belül az adó beszedhetetlenségének a 

kérdése állandó napirendi pont ezekben az időkben.817 A korábbi időszakokhoz hasonlóan 

maga a kivetés is folyamatos panaszra és viszályra ad okot a zsidó közösségeken belül. 

Általános panasz a gazdagabbak javára való kedvező döntés.818 Másfelől magának az adó 

behajtásának a lehetősége is válságot okozhat. így a hajdúböszörményi Fried Dávid nem 

hajlandó felvállalni az adóbehajtás tisztségét. A megyei hatóságok többszöri felszólítására is 
OIQ 

azt válaszolja nem is tudja mikor választották meg zsidóbírónak. Névrokona, Fried Márton 

Hajdúnánáson kezdetben beleegyezik, mint bíró az adószedésbe, de később belátva a 

813 Az adatokat Rosenthal Salamon írta meg Prossnitzer Dániel pozsonyi dajannak 1831. niszán 25-én. A forrás 
kivonatát közölte: Büchler Sándor, 'Adalékok a hazai zsidó közösségek történetéhez 1830-1848' I. Magyar 
Zsidó Szemle VII(1890) 469. 
814 MOL, C 55 Jud. Nr. I. 26919. sz. (mikrofilm) 
8 , 5 A főrendek kezdeti ellenkezésüket a következőképpen fejezték ki: „Miután minden adó nemének 
meghatározása a dolgok természeténél fogva a törvényhozó hatalomhoz tartozik, az 1790. évi 38. tc. pedig 
ellenkezőt nem rendelvén, csupán a zsidóknak az országban levő maradása felől lehet szó, annak minden 
alkotmányos jus publikum szabályaival ellenkező magyarázatot adni nem lehet." Jegyzőkönyv az 1832-36. 
országgyűléshez VI. 383. ülés iratai. 
816 HBML. HbFl. IV. A. 502/b. 27. k. 436. o. 790. 
8 , 7 MOL, C 55 1831-829-1; 1832-65-1; 1832-88-1.209; 1834-47-1 (19908. (mikrofilm)). 
818 Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai 1716-1849 szerk.: Németh László (Zalaegerszeg, 2002) 
48. számú okirat. 
819 HBML. HbFl., IV.A. 502/b. 188. cs. 15. fasc. 29. 
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reménytelen helyzetet, inkább elköltözik a városból.820 A megye aggódva figyeli mindezt, 

mivel fél, hogy mások is hasonló példát követnek, ha rájuk erőltetik az adóbeszedést. 

Azonban a történet érdekessége, hogy 1844-ben Fried Mártont ismételten a bírói poszton 

találjuk, sőt a megye segítségét is kéri a behajtáshoz. Másfelől maguk a megyei szervek is 

igyekeznek kijátszani a központi kormányszervek figyelmét: így Szatmár megye 1834-ben a 

területén élő zsidóság összeírása helyett egyszerűen azokat sorolta fel, akik nem teljesítették a 

türelmi adó fizetésének a kötelezettségét és annak indokát. A mintegy 307 családfőre 

vonatkozóan közöl adatokat, azonban az is gyorsan világossá válik, hogy ezek közül 117 

(mintegy 40%) nem vonható felelősségre, mivel vagy meghaltak, vagy elhagyták a megye 

területét, esetleg kikeresztelkedtek. A nem-fizetés második nagyobb csoportja a szegényeké. 

Az ide tartozók esetében több indok is szolgál szegénységükre: - szegény (indok nélkül) (46 

eset), - sok gyermek (20); - özvegy (2); - tűzben elvesztették vagyonukat (15); - tolvajok 

kirabolták (4); - betegség (ők maguk, avagy családtagjaik, amikor is a gyógykezelés 

felemészti a család vagyonát, avagy a vállalkozás összeomlik) (65); - illetve gazdasági csőd: 

szinte valamennyi gazdasági ágban bekövetkezhet ez: kereskedelem (6); árenda (4); szolgálat 

(1); pálinkafőző (13); adósság (8); avagy pénzt ad hitelbe (l).821 

Az új országgyűlés 1839 és '40 között tartott. A szakirodalom egyszerűen a „dicsőséges 

1840. évi országgyűlés" megjelölésével illette, mivel mind az országgyűlést megelőzően, 

mind pedig annak idején a liberalizmus eszmeisége érzése töltötte be Magyarországot. A 

politikai foglyok (Kossuth Lajos, Wesselényi Miklós) kiszabadultak, a hitel- és váltótörvény 

ekkor került elfogadásra (mindez rést ütött a nemesi kiváltságokon, nemesi segítséggel). A 

zsidóság képviselői a diétát megelőzően ismét Pesten gyűléseztek és minden közösség két 

küldöttel képviseltette magát. Tizenkét küldöttet választottak, akik a diéta tartama alatt zsidó 

ügyekben eljárnak.822 A vármegyebeli zsidóság ismételten kéréssel fordultak megyéikhez 

támogatásért. Közben pedig országos választmányuk 1840 januárjában Schwab Löw, pesti 

rabbi vezetésével egy kérvényt szerkesztett és adott át az országgyűlésnek. A megyék egy 

részéről a támogatás nyílt kifejezést öltött (Esztergom, Zala, Pest megyék).824 A 

tanácskozáson azonban a zsidóság polgárosításának eszméje, illetve valamennyi nem-nemesi 

820 HBML. HbFl., IV.A. 502/a. 33. k. 106. o. 509. 
821 MOL, C 55 19343. sz. (mikrofilm). 
822 Lőw Leopold, Zur Neueren Geschichte der Juden in Ungarn (Budapest, 1874) 174-175.. A követek nevei: 
Boscovitz J. L. (elnök), Bäsch Josef, Boscovitz Mark, Diener Samuel, Holländer Leo, Löwenstein Mór, Löwy 
Herman, Schey Philip, Singer M. L., Steinitz Jakob, Ullmann Gábor, Wodianer Samuel. 
823 A kérvényt közölte Lőw Leopold, Zur Neueren Geschichte der Juden in Ungarn (Budapest, 1874) 174. oldal 
lap alján való jegyzetében. 
8 Bernstein Béla, Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz és a zsidók (Budapest, 1898) 9. Ellenkező megyék: 
Szatmár, Pozsony. 
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jogban való részeltetése megosztottságot szült. A türelmi adó eltörlésére vonatkozó 

törvényjavaslatot az alsóház a következők alapján javasolja: „A türelmi adó az ország 

rendjeinek tudta és beleegyezése nélkül vettetvén ki, és az ország törvényhatóságának 

befolyása nélkül szedetvén be, az adózásnak ezen nemét sem az alkotmány fogalmával, 

általán véve, sem pedig a honi alkotmánynyal különösen megegyeztetni nem lehet; de 

ezenkívül a mellett, hogy az előbbi századokban a zsidók ellen gyakorlott üldözések emlékét 

hordja magával, az adóztatás józan elvével is ellenkezik, mert ennek egyedüli alapja a polgári 

haszon."825 Azaz a zsidóságot meg kell szabadítani egy olyan teher viselésétől melynek alapja 

nem más, mint a józan ésszel ellenkező gyűlölködés, valamint emellett nem elhanyagolható 

szempont az sem, hogy rendi beleegyezés nélkül történt. Első számú törvénycikként kívánta 

elfogadtatni az alsóház az adó megszüntetését, míg második törvénycikként pedig a zsidóság 

nem-nemesi polgárjogokban való részesítését tárta a felsőház elé. A főrendek a türelmi adó 

kérdésében egyetértésüket fejezték ki, azonban a polgári jog esetében mindezt túlzottnak, 

korainak vélték és fokozott formában való bevezetését javasolták. Az uralkodó továbbra sem 

kívánta megadni a felmentést a türelmi taksa alól, azonban az udvar is érezte a változásokat 

éppen ezért a nyílt elutasítás helyett az uralkodó 1840. májusi resolutiójában kifejti, 

kormányszéki meghallgatást követően dönt a kérdésben. A diétái események a zsidóság 

számára ugyan eredményeztek némi előrelépést, hiszen lehetőség nyílt ezután a városokban 

való szabad letelepedésre.826 Az uralkodó válaszának eredményeként a pesti közösség 

elérkezettnek látja az időt meggyőzni az uralkodót a türelmi taksa megszüntetéséről, ezért 

kérvényükben a következőket vallják: bár az 1840. évi XXIX. törvénycikk Magyarország 

törvényes lakóinak ismerte a zsidóságot, „Sohasem tudnak Magyarország legalázatosabb 

izraelitái a nekik jutott kegynek vidám szívvel örvendezni, sohasem képesek a 

825 Bernstein, 1898. 11. 
826 Corpus Juris Hungarici 1836-1868. törvények (Budapest, 1896) 175-176.: 1840. évi XXIX. törvénycikk: A 
zsidókról: 
„Addig is, mig a zsidók állapotjárói a törvény bővebben rendelkezik, ez úttal határozatik: 
1. § Mindazon zsidók, kik az Országban vagy kapcsolt Részekben születtek, valamint szinte azok is, kik az itteni 
lakásra törvényes úton engedelmet nyertek, ha ellenök erkölcsi magaviseletük tekintetéből bebizonyított alapos 
kifogás nincsen, az egész Országban és kapcsolt Részekben akárhol szabadon lakhatnak, - kivévén egyedül az 
1791-dik esztendei XXXVIII. törvénycikkelyben említett bánya-városokat s azon helyeket, mellyekből a bányák 
és bányászi intézetek tekintetéből törvényes régi szokás mellett jelenleg kizárva vannak. 
2. § A fenálló feltételek mellett gyárokat a zsidók is állíthatnak, kereskedést és mesterségeket akár maguk 
kezükre, akár vallásukbeli legények segítségével is űzhetnek, s ifjaikat ezekben taníthatják, - azon tudományokat 
pedig és szép mesterségeket, miknek gyakorlatában eddig is voltak, ezután is gyakorolhatják. 
3. § Egyébiránt köteleztetnek, hogy állandó vezeték- és tulajdon nevekkel éljenek, a születendők pedig vallásuk 
papjai által vezetendő anya könyvben bejegyeztessenek; - továbbá kötelesek 
4. § Minden okleveleket és szerződéseket a hazában és a kapcsolt részekben divatozó élőnyelven szerkeztetni. 
5. § A mennyiben az izraeliták polgári telkeknek (fundus) szabad szerezhetése gyakorlatában lennének, az illy 
városokban ezen gyakorlat jövendőre nézve is megállapíttatik. 
6. § Minden ezen törvénynyel ellenkező törvény, szokás, rendelet vagy határozat eltörültetik és megszüntetik.". 
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legkegyelmesebb szándékok szerint magukat reczipiált honfiaknak tekinteni, soha szellemi és 

erkölcsi nemesítésükben kívánatos sikerrel előrehaladni, a míg ezen minden jobb törekvéseket 

akadályozó bilincs nem távolíttatik el; a míg ezen szégyenletes és nyomasztó tehertől nem 

szabadíttatik meg." Mindez hűen tükrözi, hogy a zsidóság felemás helyzetbe került, hiszen a 

törvény ugyan törvényes polgároknak tekinti őket, azonban az adó léte idegenként határozza 

meg fizetőit. A kérvény megérkezése után az uralkodó egyelőre hallgatásba burkolózott. 

A megyék körében azonban a türelmi adó ellen széleskörű agitáció vette kezdetét. A türelmi 

adó ellen folyamatos panasszal élnek és a helytartótanács felszólítása ellenére sem hajlandóak 

segédkezet nyújtani a behajtáshoz.827 

A közelgő 1843-44-es országgyűlés kezdetén a zsidóság újra követeket választott és elő-

értekezletet tartott, mi legyen a fő céljuk. Kilenc követet választottak, akiknek a fő 

megbízatása a türelmi adóról való tárgyalás a megyei követekkel. Már a képviselők 

megválasztása előtt viszálykodás ütötte fel a fejét, mivel az időközben gyors előretörésnek 

indult reformeszmék miatt sokan a követek küldése ellen emeltek szót. A félelem arra 

alapozódott, hogy az engedményekért cserébe a követek vallási árat ajánlanak fel.828 Magának 

az újabb országgyűlésnek (1843-44) általános eredményessége megkérdőjelezhető, azonban a 

zsidóság számára érdekes tanulságul szolgált. A fő kérdés a polgárosítás ügyének megvitatása 

során, az azért síkraszállók illetve az azt ellenzők körében a türelmi adó mindkét fél részéről 

bizonyítékként szolgált érveléséhez. A polgárosítás ellen küzdők egyike nyomatékosította 

beszédében, hogy a zsidóságot azért nem lehet egyenlő rangra emelni, mert az 

emancipációhoz függetlenség szükséges, ők pedig nem azok, mivel türelmi adót fizetnek. 

Továbbá az ellenzők véleménye szerint, a zsidóságot nem lehet egyenlősíteni, mivel külön 

törvény alatt áll. A polgárosítás ügyét felvállalók tábora kifejezte értetlenségét ebben a 

tárgyban és felvetette ugyan milyen külön törvény alatt, hacsak az nem, hogy plusz terhet 

viselnek, a kamarai taksa révén. A polgárosodás mellett síkraszállók érvrendszerében ez az 

adó nem más, mint a humán és keresztény értékrend elleni vétek, ezért tilos további 

fenntartása. Valamint az adó nem más, mint annak a kifejezése, hogy a „zsidó néposztály volt 

mindenkoron a legjobb fejőstehene a tisztviselőnek".829 Mindezek után a türelmi adó 

eltörlését az országgyűlés egyhangúlag elfogadta. Az országgyűlésen felszólaló kincstári 

827 Pesti Hírlap következő számai:, Pozsony - 1841. 04. 07. 28. szám; Máramaros - 1841.04. 17. 31. szám; Győr 
- 1841. 03. 10. 20. szám; Vas - 1842. 03. 03. 122. szám; Csanád - 1842. 06. 23. 154. szám; Csongrád - 1842. 10. 
09. 185. szám; Ung - 1843. 02. 19. 223. szám; Békés - 1843. 04. 23. 223. szám; Komárom - 1843. 04. 16. 239. 
szám; Baranya- 1843. 05. 28. 251. szám; Krassó - 1844. 04. 25. 346. szám. 
828 Az országgyűlés előtt valóban felterjesztésre került a Rabbiszeminárium ügye, azonban a hír kitudódott és a 
felvetés nem járt sikerrel. Büchler Sándor, 'Adalékok a hazai zsidó közösségek történetéhez 1830-1848' II. 
Magyar Zsidó Szemle VII(1890) 535. 
829 Pesti Hírlap, 1843. 10. 15. 291. szám. 
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elnök, ugyan nem pártolja ezt, de maga is elismeri, még a neve is ellenkezik a „19. század 

szellemével". „Elismerte azt is, hogy e neme az adónak ama sötét századokban vette eredetét, 

amellyekben ezen üldözött népfajnak a „hatalmasok" protekcióját drágán kellett 
o i n 

megvásárolniuk". Az országgyűlés felhívja az uralkodó figyelmét arra is, hogy a 

kormányszervek meghallgatásától tette függővé ezen adó eltörlését, azonban eddig nem 

történt érdemleges előrelépés az ügyben.831 

Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy eközben a kormányszervek feladták a reményt az 

adó behajtására. Ennek eléréséhez követelte a zsidóság újbóli összeírását vagyoni állapot 
o i i 

szerint. Az összeírás csak részlegesen valósult meg és a megyék világosan kifejtették 

válaszukban, hogy az adó behajthatatlan. 

A türelmi adóhátralék összege 2,5 millió forintra rúgott. Az uralkodó felajánlotta a zsidó 

közösségnek a hátralék összegének a befizetésével az adó megszüntetésének a jogának a 

megváltását. A megegyezés a túlzott követelés miatt elmaradt. A tárgyalások azonban tovább 

folytatódtak, így 1846. márciusában Pesten Magyarország és kapcsolt részeinek zsidósága 42 

megyéből és 10 városból követeket küldött, és megvitatta a helyzetet. Döntésük 

eredményeként a zsidóság 1,2 millió forint fejében megváltja a türelmi adót, amiből minden 

közösség magára vállal bizonyos összeget (A felosztás alapja 49 megye és 14 szabad királyi 

város). Tíz százalékát a vállalt összegnek a közösség kifizeti, míg a fennmaradó részről 

adósságlevelet állít ki.835 Az uralkodó 1846. júniusában belegyezését adta a türelmi adó, a 

népességi és jövedelem összeírások eltörlésébe, és erről júliusban gr. Széchény értesítette az 

ország összes hivatalát. A közösségek körében általános lelkesedés hangjai nyilvánultak 

meg és ez a különböző ünnepi alkalmakkor mondott beszédeikben ki is nyilvánították. 

Az adó felosztásáról szóló pesti tanácskozáson kijelölt bizottság elhatározta, hogy a fizetés 

olyan személyekre is vonatkozik, akik a teljesítés időszakában válnak adókötelesekké. A 

rabbik kötelesek erkölcsi befolyásukat felhasználni a rendszabály véghezvitelére. Azok a 

830 Pesti Hírlap, 1844. 10. 06. 393. szám. 
831 Pesti Hirlap, 1844. 10. 06. 393. szám. 
832 MOL, C 55 Jud. Nr. l . 9876.sz. (mikrofilm). 
833 HBML. HbFl., IV.A. 502/a. 33. k. 198. 0. 1175. 
834 Silber, 1985. 101. 
835 Budapesti Hiradó, 1846. aug. 06. 
8 3 6 L Ő W Leopold, Zur Neueren Geschichte der Juden in Ungarn (Budapest, 1874) 195.; HBML. HbFl., IV.A. 
502/a. 34. k. 400. 0. 749.; Érdekes lehet Fényes Eleknek a levele a zsidó kezelőbizottság jegyzőjéhez, Barnay 
Ignáczhoz: 1847-ben arról érdeklődik, mennyire tehető az izraeliták száma Magyarországon, illetve mennyi a 
türelmi adó hátralékuk, amit meg kell fizetniük. Magyar Zsidó Szemle 1(1888) 668. 
837 így: Moshe Dreifuss, Predigt über die Festfeier Aushebung der Toleranzteuer (29. August 1846) (Varasd, 
1846); Steinhardt Jakab, Beszéd a türelmi adó eltörlésekor (Arad, 1846); Hirschl Liebman, Danke und Gebeth 

für Se. Majestät den Kaiser Ferdinand I. und desselben glorwürd. Namens V. König von Ungarn. Zum Danke für 
den Israeliten Ungarns und der Nebenländer ertheilten Befreiung von Toleranzsteuer. (M. Theresiopol, 1846). 
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közösségek, amelyek nem jelentek meg (Bars, Hont, Jászkun) hasonlóképpen fizetésre 

kötelezettek. A tervezett törlesztési határidő 11 év. A nádor ezt határidőt öt évre módosította. 

Az adó beszedésére a kezelőbizottságot Pesten jelölték ki, valamint Pest közössége vállalta a 

kezességet a beszedendő adóért.838 

Az adó felosztása az egyes megyék és régiók között rávilágított az elmúlt évtizedek alatt 

kikristályosodott szerepkör váltásra. Pest megye, amely eddig türelmi adó formájában 9.8%-át 

fizette az országos adónak, most 23.1%-át vállalta magára, régiója középső régió pedig 35%-

ot. Pozsony megye esetében ugyan növekedés figyelhető meg 4.5% egykor, most pedig 8%, 

azonban térségében Oberlandban visszaesés vette kezdetét. Még inkább szembetűnő a déli 

körzetben élő zsidóság fejlődése, hiszen 4.5% helyett mintegy 10%-ot vállal magára. Az adó 

felvállalása nem feltétlenül a népességszám alakulását vette figyelembe, hiszen keleten a 

lakosság országos értelemben vett magas arány (31%) ellenére fizetési vállalásuk a korábbi 

adóterhekhez képest visszaesést mutat (27%-ról 21%-ra), ami nyilvánvalóan a térság 

gazdasági lehetőségeinek behatároltságát fejezte ki. Pest megye központi szerepe mind 

kulturális, mind gazdasági, mind pedig ideológia értelemben egyértelművé vált. 

A türelmi adót megváltó összeg behajtása ugyan nem zajlott egyenletesen, de végül sikerrel 

teljesítették a közösségek. 

III.B.l.g. A türelmi adómérték továbbélése 

A türelmi adó megszüntetése után még egyszer használták a közösségi rátát adó kivetésére. 

1849-ben a forradalom és szabadságharc leverése után az ország közösségeire kivetett 

hadisarc összegének felosztásához használták mértékül. A felosztás rávilágít arra a tényre, 

hogy noha találhatunk egyezést az egyes megyékben éló zsidóság lélekszámának országos 

aránya, illetve a fizetendő adótétel között, a gyakorlatban egyfelől sokkal inkább az egyes 

területek szerepkörének a kifejezésévé vált a fizetendő összeg: így Pozsony megyében 

mintegy kétszeresére emelkedik a korábbi rátához viszonyítva (4.7%-ról 8%-ra), illetve Pest 

szerepének hangsúlyozódása (10% helyett 23%-ot vállal). Másfelől rávilágít a gazdasági 

helyzetre is: így Zemplén megye, ahol az ország zsidó lakosainak mintegy 7%-a él, csupán 

3.4%-át az adónak vállaja fel. Noha az összeg beszedése ekkor sem zajlott zökkenőmentesen, 

838 HB ML. HbFl., IV.B. 602. 4. es. 1. fasc. 2. sz. 1599.; A kezelőbizottság tagjai: Kassovitz J. H.; Barnay 
Ignácz, Hellsinger Mór, Lakenbacher Jakab, Pollák Márkus, Schlesinger Éliás, Spitzer Gerson. 



végül a befolyt pénzösszeg Ferenc József döntésének értelmében a zsidóság használatában 

maradt, és a későbbiekben megalapított iskolaalap tőkéjét képezte.839 

III.B.l.h. Összegzés 

A türelmi adó történelmét tekintve kezdetben I. Lipót idején gazdasági érdekek miatt került 

bevezetésre. Noha kitérjedési területe a 18. század közepéig korlátozottnak tekinthető, léte 

súlyos terhet jelentett a felső-magyarországi zsidóságnak. A 18. század negyvenes éveitől 

kezdve a türelmi taxa fizetése országos kiterjedésűvé vált, ugyanakkor jelentése új 

tartalmakkal bővült. Mária Terézia korától kezdődően, az uralkodónő az állandó türelmi taxa 

bevezetésével mind a magyar rendek, mind a magyar zsidóság felé kifejezte álláspontját. Az 

uralkodó az adóban korlátlan jogát látta megtűrni idegeneket az országhatárokon belül, illetve 

rendelkezni sorsuk felől, másfelől lehetőséget látott gazdasági érdekeinek biztosítására. Az 

uralkodónő közismert vallási hitbuzgalma ugyanakkor még inkább megerősítette a türelmi 

adó különleges mivoltának negatív aspektusát, illetve az idegenség hangsúlyozását. A rendek 

számára az adó egyenlőnek tűnt az uralkodói önkénnyel, egyfelől országgyűlési végzés 

nélküli bevezetése miatt, másrészt a zsidóság feletti hatalomgyakorlás jogosságának kérdése 

miatt. II. József, aki a zsidóságot hasznos polgárokká kívánta emelni, felismerte az 

elnevezésből adódó problémát. Az adóról, mint gazdasági erőforrásról ugyan nem mutatott 

hajlandóságot lemondani, azonban a név módosításával „kamarai taxa", az adó jelentésének 

elhomályosítását remélte. A liberalizmus időszakában a zsidóság nyíltan hangoztatta, hogy a 

haza polgára, és éppen ezért a türelmi adó megszüntetésében jogállásának, mint idegennek a 

megszüntetését látta, illetve továbblépési lehetőséget az emancipáció felé. Szüksége volt 

azonban segítőkre, akiket a liberális nemességben talált meg. A rendek számára a türelmi adó 

megszüntetése két jelentést is hordott magában: Egyfelől ennek megszüntetése orvosolja 

évszázados jogi sérelmeiket, ami semmiképpen nem kapcsolható az új felvilágosult 

eszmeiséghez. Másfelől a liberális nemesség a felvilágosodás eszméi alapján a zsidóságnak 

biztosítani akarja az adótól való megszabadulását. Ugyanakkor ennek eltörlése nem feltétlenül 

jelenti a polgárosítást magát is, amelynek biztosítását több ponton a zsidóság részéről a 

magyar társadalom felé történő „önkéntes" új szerepvállaláshoz köti. 

A türelmi adó rendszerének kereteiben végig döntő szerepet kap a hatalmi szervek 

érdekeinek egymásnak feszülő ellentéte. Noha az adóbehajtási rendszer szervezeti keretei 

839 Bernstein, 1898. 304-305.; Friedlieber Ignácz, 'A zsidó alap' - forrásközlés Magyar Zsidó Szemle V(1888) 
321-322. Az adó kivetésénél további elmozdulás figyelhető meg 1846 óta a középső megyék szerepének 
erősödése felé, hiszen most a kivetett adó (egymillió forint) 37.5%-át (1846-ban az országos adó 35%-át) 
vállalják úgy magukra, hogy képviselőik nagyobb számban vannak jelen más képviselőkkel szemben. 
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valamennyi szinten lassan kiépültek (adóbehajtók és segítőik; megyei ellenőrzés, illetve 

kormányhivatalok ellenőrzése), a rendszer hatékony működését több tényező is hátráltatta: 

egyfelől a megyék és a kormányzati szervek közötti érdekellentét, a zsidóság 

településtörténeti sajátossága: a bevándorlás és a belső vándorlás rátája a korszakon keresztül 

magas marad, illetve a zsidóság aktuális gazdasági helyzete. 
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III.B.2. Városok és a zsidóság 

A magyarországi feudális keretek továbbélése az újkor kezdetén a településszerkezet 

tekintetében is meghatározó maradt. Eszerint Magyarországon mintegy 42 szabad királyi 

város (később számuk emelkedett) mellett a mezővárosok illetve a falvak aránya a döntő 

súlyú. Noha a korszakban újabb települések emelkednek a szabad királyi város rangjára, 

számuk így is igen csekély. A városok, mint a középkori jogrendszer szülöttei, az újkorban 

továbbra is e jogok alapján kívántak működni. Ennek alapján csupán az uralkodó 

gyakorolhatott jogokat felettük, neki adóztak, a nemesek pedig, még ha letelepedési jogot 

nyertek is, nemesi jogaikat nem gyakorolhatták a városban. Az újkor kezdetén a bevándorlás 

során az országba érkező zsidóság esetében hasonlóképpen a középkor végi gyakorlathoz 

kívántak visszatérni. A középkorban ugyanis az uralkodó engedélyezte a zsidóságnak a 

városokban való szabad megtelepedést, sőt némely esetekben ezt magának a városnak adott 

kiváltságoló levélében rögzítette.841 Mindennek hátterében a korporatív szervezetek léte, 

illetve saját gazdasági érdeke rejtőzött. 1526-os mohácsi vész után a széthulló országban a 

zavaros politikai viszonyokat kihasználva az ország nyugati városai elérték, hogy az 

uralkodónő privéligiumban rögzítse számukra, hogy a továbbiakban nem kell „megtűrniük 

zsidókat a városfalakon belül".842 A városi hatóságok nem is késlekedtek saját hasonló 

szellemű városi statútumaik kibocsátásával, illetve a zsidóság kiűzésével. Az újkor kezdetén a 

berendezkedő új nagyhatalomtól, a Habsburg-háztól a nyugati városok igyekeztek elérni e 

joguk újólagos megerősítését. A gyakorlatban sikerként könyvelhették el, hogy gazdasági 

vetélytársaik a városfalakon kívül rekedtek. Azonban az ellen már nem tehettek semmit, hogy 

a városokat övező földesúri fennhatóság alatt álló területeken a támogató letelepítő politika 

következtében mégis megtörténjen a megtelepedés: így Pozsony környékén Zukermandl és 

Schlossberg, Nyitra környékén Parutza alakult ki. Az ország további szabad királyi városai 

(illetve városi rangú települései) nem haboztak a nyugati városok példáját követni: 

Esztergom, Ruszt, Fehérvár, Szombathely statútumai igazolják, hogy a városi joggyakorlat 

alapján próbálták korlátozni a zsidóság szabad beköltözését. A korlátozás indoka továbbra is 

kimondva és kimondatlanul is a zsidósággal szembeni gazdasági és vallási alapon 

840 A településekről készített felmérések: Az 1715. évi országos összeírás (Cd-rom, 2004); Ludovicus Nagy, 
Notitiae politico-geographico-statisticae Inclyti Regni Hungáriáé Partiumque eidem adnexarum (Buda, 1828); 
Fényes Elek, Magyar Országnak 's a' hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statisztikai és 
geográfiai tekintetben (Pest, 1836-1840); Uő., Magyarország leírása (Pest, 1847); B. Lukács Ágnes, 
Magyarország népessége törvényhatóságok szerint az 1820-as években (Budapest, 1979). 
841 Sopron, I. Károly kiváltságlevele: MZsO I. 61-62. 
842 MZsO I. 172., 222.; V/2. 10.; MZsO V/2. 11. 
843 Esztergom: MZsO V/2. 1125.; Ruszt: MZsO V/2. 1143.; Fehérvár: V/2. 1156.; Szombathely: MZsO V/2. 
1166. 
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szembenálló céhek tiltakozása szolgált. Fontos hangsúlyozni, hogy céhes keretek nem csupán 

városi keretek között működtek, azonban esetükben erejük éppen a városi kiváltságokban 

rejlett. 

A gazdasági vetélkedés eredményeként a városi hatóságok minden úton-módon igyekeztek 

korlátozni a gazdasági vetélytárs lehetőségeit. Éppen ezért a városban való megtelepedés 

tiltása, avagy korlátozása mellett igyekeztek számtalan úton megnehezíteni gazdasági 

működésüket. A következőben a vizsgálat alá vont szabályok utalnak arra, hogy a városok a 

gazdasági életben gyakran szembekerültek az uralkodó, nemesség, megyei hatóságok 

érdekeivel és azoknak a tárgyban kiadott rendelkezéseivel, ezért a zsidósággal szembeni 

fellépésük, noha folyamatosan fennmaradt a korszakban, folyamatosan veszít erejéből és 

hatékonyságából. 1783-ban történt az első kísérlet a városi joggyakorlat zsidósággal szembeni 

fellépésének a megszüntetésére, amely kizárta őket a városfalakon kívülre.844 Azonban II. 

József váratlan halála miatt a városi letelepedés folyamata félbeszakadt. Az említett 1790. évi 

törvény pedig kedvező lehetőséget biztosított a városi szerveknek a zsidóság további városi 

letelepedésének a meggátlására.845 Lassú beszivárgás ennek ellenére kezdetét vette, azonban 

jelentős változás csupán 1840 után következett be a korlátozások feloldásával. A városokban 

ezután a zsidóság - ellenes aktív fellépés egyetlen fórumon, a hanyatlóban lévő céhes 

intézmények részéről fogható meg.846 Illetve 1848-ban a forradalom által keltett zűrzavaros 

eseményeket kihasználva a korábbi helyzet visszaállítására törekedtek. 

A következőkben vizsgálatunkat a városi intézkedésekre irányítjuk, amelyek révén a 

zsidóság gazdasági lehetőségeit igyekeztek korlátozni, illetve a mindennapi gyakorlati 

megoldásokra. 

Miként fentebb említettük, a városok részéről az első lépés a zsidóságnak a városokban 

való megtelepedése ellen irányult. A fentebbiek ismeretében az állandó megtelepedés 

megakadályozását illetően sikereket könyvelhettek el 1840-ig. Azonban a városok, mint 

gazdasági központok, piac és vásárok helyszínei nem zárkózhattak el a gazdasági életben 

résztvevők elől. Az uralkodói rendelet értelmében a piacok és a vásárok idejére lehetőséget 

kellett biztosítaniuk a zsidóságnak a városokban való belépésre. A vásárokon meghatározott 

helyen kirakodhatták az áruikat, ilyenkor áruik számára raktárt is biztosítottak (a vásárok több 

844 Sistemático gentis Judaicae regulado közölte: Büchler Sándor, MTESZ, 1896. 367-374. 
845 Hiszen kimondja, hogy azok, akik a városban laknak nem távolíthatóak el. Mindezt a városi szervek úgy 
értelmezik, hogy további betelepedésre azonban nincs lehetőség. 
846 Például: Szatmár megyében: MOL, C 49 Dep. Civ. 1846/2/77; Zala megye: MOL, C 49 Dep. Civ. 
1847/2/203. 
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napon át tartottak).847 Sőt olyan helytartótanácsi rendelkezésről is értesülhetünk, amely a 

vásárok idejére engedélyezi a városban való éjjeli szállást (ami máskor tilos).848 A városok 

azonban még ilyen esetekben is igyekeztek megnehezíteni a zsidóság helyzetét, így a vásár 

területén kívül engedélyezték termékeik árusítását, ami azonban nem akadályozza meg már a 

korszak kezdetétől, hogy zsidó kereskedők érkezzenek a belső vásárterekre termékeikkel.849 A 

hatóságok ugyan igyekeznek a bejárást valós, vagy vélt járványveszélyekre hivatkozva 

megtiltani - mindez azonban csak ideiglenes távoltartást eredményez.850 

A városban való tartósabb jelenlét lehetőségére két forma adott lehetőséget: a) egy földesúr 

szerződést kötött a városi hatóságokkal és bizonyos összeg fejében a zsidó alattvalói naponta 

bejárhattak a városba (Sopron - Eszterházy, Kőszeg - Batthyány, Pozsony - Pálffy)851, avagy 

letelepedést nyerhettek ott (Buda),852 b) második forma, amikor is egy-egy személy általában 

földesúri, esetleg uralkodói támogatással nyeri el a jogot a letelepedésre - rendszerint üzleti 

tevékenységére hivatkozva.853 

Az első típus esetében Budán az úgynevezett kiváltságoltak letelepedést nyertek és üzleti 

tevékenységüket folytathatták. A gyakorlatban a zsidóság kiűzésére törekvő városi hatóság 

gazdasági életük teljes ellehetetlenítését tűzi ki célul: plusz adót vetnek ki a zsidóságra,854 

igyekeznek megakadályozni boltnyitást, 1723-ban a kereskedés és a házalás korlátozására hoz 

statútumot a város, a mészáros céh akadályozza a kóservágást, illetve eltiltják a 
occ 

keresztényeknek a hús átvételét, valamint a város dupla hajóhíd vámot szed tőlük. Noha 

kezdetben III. Károly megvédi, sőt támogatja a commoransokat a városban, Mária Terézia 

1746-ban a kiűzésüket rendeli el.857 Ez a tény kiváltképpen azért figyelemreméltó, mivel 

ugyanazon időszakban, amikor Bohémiában számtalan megszorítás érte a zsidóságot, a prágai 

elűzésre vonatkozó rendelet visszavonását sikerül kieszközölni, ugyanakkor Magyarországon, 

ahol a zsidóság folyamatos lélekszám-emelkedése következik be, az uralkodónő véghezviszi 

847 Például: Nagyszombat: MZsO III. 51., 99.; Pest: MZsO V/2. 1151.; XIII. 171.; Pozsony: MZsO IX. 223.; 
Székesfehérvár: MZsO XV. 180.; Debrecen: A hajdú-Bihar megyei zsidóság történetének levéltári forrásai 
(Debrecen, 1997)4. 
848 Székesfehérvár: MZsO XV. 180.; Sopron: MZsO VI. 1125/b. 
849 Pest: MZsO V/2. 1151.; Pozsony: MZsO IX. 573.; Szakolca: MZsO 11.485.; Szombathely: MZsO XII. 69. 
850 MZsO III. 470.; VI. 687.; XVI. 58. 
851 Kőszeg - Batthyány: MZsO X. 285.; 297., 298.; Sopron - Eszterházy: MZsO VI. 192.; XII. 482.; XIII. 378.; 
Pozsony - Pálffy: MZsO IX. 332. 
852 MZsO XI. 45. 
853 MZsO II. 183.; 190.; 494.; Akadt példa a városi polgárság kijátszására is: így Ernyei Miklós földesúr 
befogadta Lázár Hirscht Budára a saját házába, ami ellen a polgárok élesen tiltakoztak, de nem tehettek semmit: 
MZsO II. 146.; 197.; 200.; 265. 
854 MZsO XI. 627.; III. 469. 
855 MZsO V/2. 1132.; XI. 871.; III. 469. 
856 MZsO III. 188.; 189.; 324. 
857 MZsO XVII. 388.; 390.; 399. 
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Budán a kiűzést, a városi tanács hathatós támogatásával. Mindez ugyanakkor egy új központ, 

Pest felemelkedésének a kezdetét jelenti egyben. 

E csoport második típuspéldája Pozsony, ahol nem lakhatnak zsidók (17 1 2),858 a város 

engedélyezi a nappali városi belépést. A város területére való lépés esetén egy forintot kell 

fizetniük, meghatározott kapun - Vödriczki - léphetnek csak a városba, és belépéskor egy 

cédulát kapnak. Ha a belvárosba igyekeznek további két garast kell adniuk. Eszterházy nádor 

ugyan megpróbált nyomást gyakorolni a városi hatóságokra, azonban ennek ellenére a város 

minden lehetőséget megragad a szabad kereskedelem és iparűzés korlátozására.859 

E csoport körébe tartozik harmadik példánk Sopron város esete, ahova kezdetben 

Pozsonyhoz hasonlóan csupán szerződés révén léphettek be muskétás kíséretében.860 A város 

egyes részeiben való belépésnek külön tarifája volt: így a belsőbb területekre 8, míg a 

külsőbbekre 4 dénár a megszabott ár. Sopronnal szemben Eszterházy nádor hatékonyabban 

lépett fel: már 1714-ben a fennhatósága alá tartózó Hét község nevében szerződést köt a 

várossal, amelyben kiköti, hogy éves díj lefizetése ellenében alattvalói ügyeik intézésre a 
RA1 

városba léphetnek. Noha a kaboldi közösség 1737-ben felbontja ezt a szerződést, és ezért a 

tagjai nem kereskedhetnek Sopronban,862 a további közösségekkel a szerződés megújításra 

kerül. Sopron igyekezne kihasználni e lehetőséget a díj mértékének emelésére, azonban végül 

mégis az eredeti egyezmény kerül aláírásra. A szerződést azonban minden évben megújítják, 

noha változó összegekkel: 200 ft, majd 180 ft, 1747-ben 115 ft, 1749-ben 120 ft, végül 100 ft-
RA7 

ra mérséklődik. A fizetendő összeg zuhanása kapcsolódhat a zsidó közösségek 

hanyatlásához, illetve súlyos terheikhez is egyben. Mindez azonban korántsem akadályozza a 

soproni városi hatóságokat, hogy külön belépési díjat szedjenek, a pestis idején lezárják 
RAD 

előttük az utat, illetve bizonyos cikkekre vételi tilalmat vessenek ki. 

A második csoportba tartoznak a város és az egyén közötti szerződések - amelyek általában 

földesúri támogatással jönnek létre: így Kőszeg város, amely statútumában kijelentette, hogy 

a területén nem lakhat zsidó, két nagyhatalmú földesúr fellépése nyomán is engedélyezi, hogy 

állandó zsidó lakosok megtelepedjenek. Eszterházy nádor amiatt tiltakozik a városi 

hatóságoknál, hogy Sopron megyei alattvalóit nem engedik kereskedni a város területén.865 A 

város a nyomás következményeként megújítja Scheck Salamon kismartoni kereskedő 
858 MZsO IX. 506. 
859 MZsO II. 206.; 260.; 278.; IX. 713. 
860 MZsO VI. 192. 
861 MZsO III. 41. 
862 MZsO XV. 58. 
863 MZsO XV. 66.; XII. 501.; 546.; 618.; XIII. 288.; 342. 
864 MZsO VI. 1163.;1166.; 1175. 
865 MZsO. X. 222. 
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engedélyét. Noha további esetekben a tanács elzárkózik az engedélyek megadásától. 

Batthyány gróf esetében a város a területén működő rohonci kereskedők ellen él panasszal. 

Batthyány gróf viszont további engedélyeket kérvényez.868 Végül a város engedélyezi 
• • 8 6 0 alattvalójának a boltnyitást, azonban a helyi kalmárok ez ellen igen éles hangon tiltakoztak. 

Igazi ellenkezést azonban mindenkoron az uralkodó által privilegizált zsidóság 

letelepedésének engedélye vált ki. Az udvarral sikeres gazdasági kapcsolat 

következményeként kiváltságot szerzettek családjaikkal az ország területén bárhol (kivéve a 

bányavárosokat) letelepedhettek. A városi hatóságok azonban ebben autonómiájuk 

megsértését vélték és minden eszközzel harcoltak letelepedők ellen, noha ezek gyakran 

sikeres üzletembereknek számítottak. A gyakorlatban éppen ez a sikeresség az, ami a helyi 

kereskedők, esetleg iparosok ellenkezését váltja ki, hiszen az önálló, minden társulati és 

céhbeli kötöttségtől mentes vetélytárs jelenléte veszélyt rejtett számukra.870 

Némelykor azonban maga a városi hatóság dönt úgy, hogy befogad egy-egy sikeresen 

működő zsidó lakost, aki előremozdítja az üzleti életet. így Kőszeg város esetében már 

említett Schlesinger Israel nem csupán megbízható vámbérlőnek bizonyult, aki rendszeresen 

fizette az adót, hanem emellett kereskedelmi tevékenysége is jelentős hasznot eredményezett 

a városnak. Noha kezdetben kereszténynél kellett laknia, aki mellesleg féltékenyen figyelte 

üzleti tevékenységét és megpróbálta átvenni a helyét, később éppen az ellentétek miatt a város 
871 

engedélyezik számára az elköltözést, illetve saját ház vételét. Mindemellett a vámbérletből 

való kirekesztés uralkodói rendelete után a város egyfelől kérvényezi, hogy megtarthassa 

pozícióját, másrészt nem tesz semmit az elmozdítására. Fiával szemben azonban ez a 

nagyfokú támogatás már nem magától értetődő, és a város mindent megtesz a városból való 
877 

eltávolítása érdekében. 

A 19. század nem eredményez számottevő eltérést ettől a gyakorlattól. A városi hatóságok 

ereje ugyan gyenge, azonban továbbra is igyekeznek meggátolni, mind a letelepedést, mind a 

gazdasági életben való szerepvállalást. Gyengeségükre jellemző példa Dorog (Hajdú városok) 

esete. A település, mint hajdúváros a szabad királyi városokhoz hasonló jogot tulajdonított 

magának, és a nyugati városok mintájára nem kívánta engedélyezni zsidó lakosok 

megtelepedését. Azonban Spitz Mátyás, aki igen erős földesúri támogatást bírt (a 

866 MZsO X. 252. 
867MZSO X. 276.; 331. 
868 MZsO X. 284.; 291.; 339.; 340. 
869 MZsO X. 339.; 340.; 368. 
870 Pozsony: Wiener Löbl Simon MZsO XIV. 145.; Buda: Simon Michel MZsO XI. 45. 
871 MZsOX. 360-361.; 371.; 391.; 444.; 491.; 556. 
872 MZsO III. 423.; 424. S 



dokumentum nem adja meg földesura nevét), sikeresen dacolt a városi hatóságokkal. Egyfelől 

kiterjedt gazdasági tevékenységet gyakorolt a városban: így a városi legelőkön legeltette 

állatait, kölcsönöket nyújtott a lakosoknak, ipari termékeket kínált megvételre, emellett 

mindenféle termékkel kereskedett, sót szállított, kocsma-árendát bírt. A városi elöljárók 

gyakran értekeztek a tárgyban, azonban maguk is belátva gyengeségüket igen meglepő 

őszinteséggel foglalták írásba tehetetlenségüket. Időközben Spitz Mátyás házat is vásárolt. A 

városi vezetők ezért hatékony fellépés érdekében el akarták távolíttatni a város területéről, 

mire válaszul Mátyás a kiérkező csendőröket megpofozta. Ekkor ugyan börtönbe vetették, de 

földesúri közbenjárásra hamarosan szabadult, és tevékenységét folytatta. A város mintegy 

másfél évtizednyi viszály után egyezségre lépett vele, amely szerint a városi kölcsönök 

elengedése fejében letelepedési jogot nyert, sőt gyermekei számára is biztosította azt.873 E 

történet mutatja, hogy az ellenállás a városok részéről előbb-utóbb a hatóságok 

meghátrálásával ért véget. Ugyanakkor a letelepedési jog korlátozása, avagy megvonása 

korántsem jelenti azt, hogy a zsidóság a városok életében ne játszott volna aktív gazdasági 

szerepet. 

Mindezt a városi polgárság is érzékelte. A magyarországi gyenge polgárság a középkori 

jogrendszer továbbélése miatt megtartotta szervezeti kereteit: azaz a vallási és szakmai alapon 

szerveződő céhes formát. Mindez már eleve hátrányt jelentett a mobil tőkével rendelkező és 

mobilitását, kapcsolatait kihasználó zsidósággal szemben. Korábban már láthattuk, hogy a 

mindennapi gyakorlat során a céhek hogyan próbáltak fellépni a zsidósággal szemben: 

termékek felvásárlásának tilalma, vásárokon való megjelenés tiltása.874 A visszatérő 

rendelkezések igazolják fellépésük sikertelenségét. Maguknak a céheknek néhány tagja is 

felismeri a zsidósággal való üzleti kapcsolatban rejlő gazdasági lehetőséget, így a céhes 

szabályokat megszegve bonyolítanak le üzleteket: bőr, pálinka felvásárlása a szabályok 

megkerülésével. A szabálysértőkkel szemben mind a céhek, mind pedig a városi hatóság 
87 f\ 

keménykezű fellépést szorgalmazott. Noha II. József engedélyezte a zsidóságnak a céhekbe 

való belépését, a gyakorlatban a céhek kirekesztő politikája miatt mindez nem valósult meg. 

Ugyanakkor miként fentebb már említettük, a zsidó iparosok körében - a céhes 

megkötöttségek nélkül - hasonló tagozódás vette kezdetét. 

873 Hajdúdorogi Főesperesi Levéltár, 23/15. iratanyag. 
874 MZsO IX. 669.; 672.; 689.; VI. 328. 
875 így például Hofer Péter drogista egy becsempészett hordó bort vásárolt meg: MZsO VI. 1059.; egy soproni 
német varga bőrt vásárolt Schmol Dávidtól, aki egyébként visszatérő csempészként jelenik meg a városi 
feljegyzésekben: MZsO VI. 321.; 328.; 471. Avagy a tiltások ellenére éjjeli szállást biztosítanak, természetesen 
fizetség ellenében: MZsO VI. 798. 
876 MZsO VI. 259.; IX. 589.; 590. A visszatérő tiltások mutatják a rendelkezések erélytelenségét. 
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A város és a zsidóság kapcsolata ugyanolyan sokszínű, mint a társadalom további 

rétegeinek kapcsolatrendszere. Az általános elutasító kép mellett mindenkoron felfedezhetőek 

kivételek. Másrészt a város, mind belső tényezők, mind külső nyomástényezők miatt, 

mindenkoron rákényszerült a zsidósággal való kapcsolatrendszer fenntartására. A zsidóság 

részéről a letelepedési korlátozások ellenére a korszakon keresztül törekvés tapasztalható a 

gazdasági központok felé, még ha nem is lakhatnak ott. A korszak kezdetén a város a zsidóság 

döntő hányadának gazdasági területet jelentett és nem lakóhelyet, noha a 19. század folyamán 

lassú változás veszi kezdetét. A gazdasági korlátozások és céhek befolyása miatt azonban 

csupán azok érhettek el számottevő eredményt, akik kivételesen sikereseknek bizonyultak a 

kereskedelem, avagy vállalkozás területén erre utal a pesti Ullman és a Szegedről induló 

Wodianer nagykereskedő családok példája.877 Wodianer Sámuel Szegeden gyapjúházat tartott 

fenn, valamint kölcsönzött is a városnak, később 1828 körül mégis Pesten kérvényezte a 

letelepedést, mivel: „Magyarország középpontjában ahova minden áramlik, ami csak az üzleti 

életben mozog". (Testvére Rudolf, már 1810-től Pesten működött). E szemléletmód később 

nem csupán a gazdaságilag kivételesen sikeresek körében válik meghatározóvá. 1840-től a 

törvények értelmében a városok kapui kitárultak a zsidóság előtt, ezzel egyidejűleg a céhek 

hanyatlása egyértelművé vált, a gazdasági élet átalakulása következett be. Mindez a vizsgált 

korszakunkon túlnyúlóan új kapcsolatot eredményezett a város, mint lakóhely, és mint 

gazdasági egység és a zsidóság között, erős befolyást gyakorolva a foglalkozási struktúra 

alakulására. 

877 Történetüket Bácskai Vera dolgozta fel a Vállalkozók előfutárai (Budapest, 1989) munkájában. 
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III.B.3. Földesurak és a zsidóság gazdasági viszonyrendszere 

A földesurak és a zsidóság közötti gazdasági érdekkapcsolatot már a 17. század utolsó 

negyedében Kollonich érsek nyíltan kifejtette, amely szerint a „zsidóságot a földesúri érdekek 

miatt nem lehetséges elűzni az országból".878 A gazdasági helyzet, valamint a magyarországi 

társadalmi csoportok alakulása miatt, miként azt fentebb láthattuk, a gazdasági érdekek 

általánosan megkövetelték a zsidóság jelenlétét. A betelepülés során világossá vált, hogy ezt 

nem csupán a mágnások ismerték fel, hanem a közép- és kisnemesség is, éppen ezért 

támogatta is egyben a folyamatot. 

A földesúri támogatás kifejezése több formában ölthetett testet: - közösségek számára adtak 

védlevelet, - egyénnel kötöttek szerződést, amely rögzített időre és területre vonatkozóan 

határozott meg kedvezményeket, illetve ezekkel karöltve aktívan fellépett az alattvalói 

védelmében a megyei, a kormányszervekkel illetve a városi hatóságokkal szemben. A jogok 

és védelem biztosításáért cserébe azonban kötelezettségeket is rótt a zsidó alattvalókra: így az 

állami adó mellett a földesúri védelmi pénz, ajándékok (ünnepek, jeles alkalmak) terhe, 

valamint jól körülhatárolt szabályrendszer kidolgozása. A vizsgált korszakunkban a feudális 

normarendszer továbbélésének következményeként azonban mégis változás következett be a 

földesurak és a zsidóság közötti viszonyrendszerben: hiszen amíg a középkorban a zsidóság 

különálló korporativ egységként csupán az uralkodónak volt alávetve, mindez az újkorban 

megváltozik. Korábban a türelmi adó vizsgálata kapcsán láthatóvá vált az uralkodó és a 

földesúri ellentét alapproblémája. Gazdasági szempontból mindez újabb változást 

eredményez, hiszen a földesúr az uralkodóhoz hasonlóan igényt tart a zsidóság adójára. A 

jogállás és ezzel együtt a gazdasági kérdések esetében a változtatás lehetősége a reformkor 

időszakától kerül felvetésre. 

A földesúr és zsidóság közötti gazdasági viszonyrendszer vizsgálata elsőként a birtokosok 

által kiadott privilégiumlevelek gazdaságtörténeti vonatkozó pontjaira irányul. 

A földesurak által kiadott ismert privilégiumlevelek 1676-1838 között láttak napvilágot. Az 

általunk ismert első védlevél kibocsátója Zichy István, aki az Oroszvárott letelepedőknek, 

1676-ban határozta meg a jogait és a kötelességeit.879 

1676-tól 1741-ig az ország négy régiójában került sor közösségek számára kibocsátott 

védlevél kiadására: Oberland, Kis-Burgenland, középső területek, valamint a keleti régióban. 

A településtörténeti jellemzők, azaz a nyugatabbi területekre való bevándorlás illetve az itt élő 

878 Varga J. János, 'Berendezkedési tervek Magyarországon a török kiűzésének az időszakában. Az 
„Einrichtungswerk'" Századok (1993) 34.; Kalmár János, 'A Kollonich-féle Einrichtungswerk és a 18. századi 
bánsági berendezkedés kérdése' Századok (1993) 43. 
879 MZsO VIII. 364. 
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nagybirtokosok támogató politikájára ezek a dokumentumok alkalmas bizonyítékok. Az 

oberlandi területen valamennyi földesúr által kiadott privilégiumlevél ebben az időszakban 

látott napvilágot (1689 Vágújhely, 1714 Pozsonyváralja, 1722 Stomfa, 1739 
880 

Dunaszerdahely), azonban meghosszabbításaik egészen a század közepéig nyomon 

követhető (Stomfa 1758, Pozsonyváralja 1732, 1740, 1751, 1752, Dunaszerdahely 1751),881 

amelyek a közösség lélekszámbeli növekedésével, szervezeti kereteinek alakulásával 

magyarázhatóak egyfelől, másfelől a feudális szokásjog továbbélésével, amely szerint új 

birtokos esetén a közösség aggódott megújítani a szerződést (csakúgy, mint a középkorban az 

uralkodók halálának esetén). Azaz a zsidóság esetében a régi szemléletmód a függőségi 

rendszer új ágához kapcsolódik az újkorban. Oberland esetében mindkét privilégiumot 
887 881 

biztosító család (Pongrácz és Pálffy ) nagybirtokosnak számított. A kis-burgenlandi régió 

esetében hasonlóképpen a nagybirtokos arisztokrácia járt élen a privilégiumlevelek 
884 ooc 886 

biztosításában a nagyobb közösségek részére: Zichy, Batthyány, Eszterházy családok. 

Az Eszterházy Pál által 1690-ben kiadott kismartoni védlevél példaértékűnek bizonyult, és 
887 

más közösségek is ennek mintájára részesültek jogokban. A kismartoni védlevél a közösség 

számára 1739-ig folyamatosan került megújításra (1693, 1709, 1718, 1736, 1738, 1739),888 

figyelemre méltó tény, hogy éppen ezen időszak után veszi kezdetét az egykor kulturális, 

gazdasági szempontból virágzó közösség hanyatlása. 

880 Vágújhely: közölte Dávid Kaufmann, a Monatsschroft für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums 
XXXIV(1893) 327-330.; MZsO II. 161-165.; Pozsonyváralja: MZsO III. 30.; Stompfa: MZsO V/2. 1075.; 
Dunaszerdahely: közölte Engel Adolf, A dunaszerdahelyi zsidó hitközség emlékkönyve (Pozsony, 1995) a 17. 
számú jegyzetben. 
881 Pozsonyváralja: MZsO III. 385.; 510.; Dunaszerdahely: Engel, 1995. 18. számú jegyzet. 
882 A Pongrácz család Liptó megye egyik legrégibb nemzetsége, szentmiklósi és óvári gróf. A család éppen az 
újkorban kezdett emelkedni, 1608-ban a bárói rangot szerezve meg, majd pedig 1763-ban a grófi rangot. Palias 
Nagy Lexikona, (Cd-rom) Pongrácz- család címszó. 
883 A Pálffy család másképpen az Erdödy herceg és gróf, az ország legmagasabb hivatali méltóságait töltötték be. 
1636-ban nyert a család grófi rangot, majd 1807-ben hercegit. A család ágai: detrekői, borostyánkői valamint 
vöröskői ág. Pallos Nagy Lexikona, (Cd-rom), Pálffy- család címszó. 
884 A grófi család a nevet az ősi birtokáról kapta. A család ágai: palotai, oroszvári ág, és amelyek további ágakra 
terebélyesedtek. Pallas Nagy Lexikona, (Cd-rom) Zichy-család címszó. 
885 A Batthyány család Fejér megyéből származott, a nevet az ottani Battány községről kapta. A család hercegi 
illetve grófi ágakra bomlott. Pallas Nagy Lexikona ona, (Cd-rom) Batthyány-család címszó. 
886 Az Eszterházy család ősi központja a Csallóköz volt. A család a nevet az Eszterháza község neve után kapta. 
Rokonaik közé tartozott az Illésházy, Salamon, Salamonváry családok. A család fénykora a XVI. századtól vette 
kezdetét. 1687-ben Eszterházy Pál a hercegi címet nyerte el, a család két fo ágra bomlott a hercegi és a grófi 
családokra. Pallas Nagy Lexikona, (Cd-rom) Eszterházy-család címszó; A család birtokairól: Rebecca Gates-
Coon, The Landed Estates of the Esterházy Princes Hungary during the Reforms of Maria Theresia and Joseph 
II. (Baltimore and London, 1994). 
887 Kismarton: MZsO V / l . 537.; köpcsényi közösségnek: MZsO V / l . 825.; nagymartom közösségnek: MZsO 
V/l . 837.; kaboldi közösségnek: MZsO V/2. 1069.; lakompaki közösségnek: MZsO V/l . 825., lajtaujfalusinak: 
MZsO III. 177.; keresztúri közösségnek: MZsO V/2. 1095. 
888 MZsO V / l . 537.; 836.; MZsO V/2. 1104.; MZsO III. 475.; MZsO X. 654. 
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A középső régióban a Zichy család Óbuda számára biztosít kiváltságot, az itt élő nagyobb 

közösségnek. 1737-ben.889 A keleti régióban 1723-ban a szintén nagybirtokos Károlyi 

család890 próbálja ezúton ösztönözni birtokán a nagyobb közösség kialakulását, ezért jogokat 

biztosít számukra. A korszak végén 1731-ben és 1741-ben újra megerősítésre kerül a 
• • • 891 

privilégium, tehát e gyakorlat hasonlatos a nyugati mintáéhoz, valamint a feudális elvek 

fennmaradásához. Később azonban nem találunk példát közösségek számára kiadott 

védlevelekre ebben a régióban, amit magyarázhatunk a szórtabb letelepülés mellett a tömeges 

bevándorlással a kisnemesek birtokaira, akik a fennmaradó dokumentumok tanúsága szerint 

inkább egy-egy bérlővel kötöttek megállapodást. 

1740-1780-ig az új betelepedési helyszíneken láthatunk példát új privilégiumlevelek 

kiadására: A Dunántúli régióban a Batthyány család Nagykanizsán, míg a középső területeken 

az Eszterházy család Pápa és Tata közösségeinek esetében a korábbi évtizedek gyakorlatát 

követve biztosít jogokat.892 Ugyancsak a középső régióban a kamara, mint földesúr megerősíti 

Óbuda korábban a Zichy családtól elnyert kiváltságait - azaz a tulajdonosváltás ismét életre 

keltette a régi gyakorlatot.893 Az oberlandi és a kis-burgenlandi régióban a már létező 

szerződések megerősítésére kerül sor ebben az időszakban (Pozsonyváralja, Stomfa, 

Dunaszerdahely, illetve Nagymarton és Kabold esetében). 

1780 után elvétve kerül sor privilégiumlevél kiadására, ekkor is két régióban: a középső és a 

dunántúliban. A középső régióban a virágzó Tata esetében a nagybirtokos Eszterházy család 

megerősíti 1838-ig folyamatosan a kiváltságot (gyakorlatban a legtovább tartva fenn ezzel az 

intézményt).894 Ugyanakkor Paks (1781)895 és Zsámbék (18 1 2)896 esetében már több nemes 

által kiadott védlevélről van szó. A dunántúli régióban 1837-ben a Zala megyében fekvő 

óhidai és mihályfai közösségek esetében biztosított szabályzat esetében ugyanez a helyzet.897 

Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy a betelepülés arculatának megváltozásával a nagyobb 

közösségek létrejötte nem kapcsolható egy-egy nagybirtokos támogató politikájának a 

hatásához. Másfelől a nemesség körében él a felfogás a döntési jogaik hangsúlyozásáról zsidó 

alattvalóikkal szemben. 

889 MZsO III. 462. 
890 MZsO VIII. 456/7. 
891 MZsO VIII. 498.; MZsO XI. 1059. 
892 Nagykanizsa: Magyar Zsidó Szemle 11(1885) 622.; Tata: MZsOXIII. 503.; Pápa: MZsO XIII. 159. 
893 MZSSZ VIII( 1891) 255-259. 
894 Goldberger Izidor, 'A tatai zsidók szervezete a XIX. század elején' MZSSZ XXXIII(1916) 19-27.; uő., 
'Esterházyak szerződései a tatai zsidó hitközséggel' IMIT 1918. 228-242. 
895 MZSSZ 11(1886) 502-503. 
896 MZSSZ 11(1885) 140-142. 
897 Németh László, A Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai 1716-1849 (Zalaegerszeg, 2002) 54.; 
55. 
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Miért tartottuk fontosnak ismertetni a védlevelek kiadóinak személyét, idejét és helyét? A 

privilégiumlevelek tartama illetve az általunk korábban ismertetett foglalkozásstruktúra 

általános képe rávilágított bizonyos tényekre: így a kereskedelem a meghatározó foglalkozási 

ág a zsidóság körében. Egy-egy nagybirtokos befolyása, birtokainak nagysága és kiterjedtsége 

meghatározta az oltalmazottak működési területét is egyben. A kiadott privilégiumlevelek 

sarkalatos pontjai a következők: egyfelől a védelmi pénz fizetésének a rögzítése, a szabad 

kereskedelem és a szabad mozgás biztosítása a földbirtokos területein, illetve idegen 

kereskedők jelenlétének a tiltása. Mindez egy Eszterházy birtokon élő kereskedő esetében azt 

jelentette, hogy az ország mintegy 20 megyéjében, szinte valamennyi régióban biztosított 

számára a kereskedelem, vámmentességben részesül, illetve számíthat az út során felmerülő 

akadályok esetében a földesúr aktív fellépésére. Ezzel szemben egy-egy kisbirtokos csoport 

által biztosított szabad mozgás és kereskedelem joga csupán az adott területre szűkült le, amit 

a környező területek birtokosainak előjogai még tovább korlátozhattak. 

A privilégiumlevelek további vonatkozásai a foglalkozási struktúrát érintően tartalmaznak 

fontos szabályokat: a dunaszerdahelyi kiváltságlevél a következőképpen engedélyezi az 

iparosok tevékenységét: „Aszerint azon uraság alatt közöttük szabad maradás adatik akármi 

Mestereknek és manufaktúrát értő zsidóknak ... munkájukat békessigessen minden 
OQO 

háborgatás nélkül űzzék." Amelynek párhuzamai megtalálhatóak az Eszterházy, Batthyány 

illetve Pálfíy által kiadott más oklevelekben is. Mindez nagy fontossággal bír a városok és 

céhek támadásainak kereszttüzében. 1723-ban a Károlyi család által Nagykároly 

közösségének kiadott privilégium még tovább megy, mivel a letelepedők esetében a 

földművelést is engedélyezte: „Azért hozá tévén, hogy ha valamelyik földemen szántást s 

vetest tenne, az illendő kilenczedvel tartozzék...".899 Mindez a fennálló mezőgazdasági 

tevékenység lehetőségét csírájában elfojtó országos törvények és rendeletek ismeretében 

meglehetősen haladó szellemű intézkedésnek számít, noha a térségben a dokumentumok nem 

árulkodnak folytatásról.900 

A védlevelek gazdasági pontjai kettős célt szolgálnak: a zsidóság jogbiztosítása mellett be is 

határolja azokat a földesúri érdekeknek megfelelően. Az idegen kereskedők eltiltása, amellett, 

hogy a helyi kereskedők érdekeit védte, egyben a földesúrét is, hiszen amellett, hogy ne 

legyenek megbízhatatlanok a területén, a saját bevételi forrását erősíti. A földesúri jogok 

védelmét mutatja a bor- és húskimérés jogának a bérletrendszere is. A privilégiumlevelek 

898 Engel, 1995. Jegyzetek 17. sz. 
899 MZsO VIII. 456/7. 
900 A fentebb említett törvények értelmében földbirtokot nem bírhattak, keresztény szolgát nem tarthattak. 
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tartama szerint: A húskimérés joga a szerződés megkötése után biztosított a közösségnek (így 

a mészárszék tartásának a joga). Azonban a kóserhús kiméréséről ugyancsak engedélyt kell 

kérni, noha ezután lehetséges keresztényeknek is eladni ebből. A kóserbor esetében azonban 

egészen más a helyzet. A közösségnek csupán saját használatára engedélyezik a birtokosok 

annak készítését, és súlyos pénzbüntetést helyeznek kilátásba ennek megsértése esetén.901 

Egyetlen esetben találunk eltérést ettől a gyakorlattól ideiglenesen: Nagykárolyban 1723-ban 

Károlyi gróf még ugyan tiltja a kóserbor árusítását, azonban 1731-ben engedélyezi ezt, noha 

maga is bevallja egyelőre mindez kétséges számára „Kóser borral is, kóser mészárszékkel, 

pap, mester tartással és szabados kereskedéssel, mint más zsidóság az hazában, szabadosok 

lesznek, az mészárszékkel, aki húsok magok szükségétől marad, Keresztényeknek is 

adhattyák."902 1741-ben azonban már végérvényesen megtiltja: „A kóser bornak a 

korcsmárolása megh, noha eddig is homályos volt, ... úgy hogy ott husz forint büntetés alatt 

(mely részemre lészen) csak egy iczét is ne adhassanak keresztényeknek".903 A fogyasztásra 

szánt bor behozatala a birtokon kívülről mindenkoron és minden területen tilos - minden 

birtokos saját termését igyekszik eladni.904 Az égetett szesz készítését engedélyhez kötik. 

A földesúri érdekek mellett és miatt fontos szempontnak számított a nem-zsidó és zsidó 

lakosság közötti rend fenntartása a gazdasági élet területén is. A privilégiumok pontjai ennek 

kapcsán két területre világítanak rá: egyfelől az említett szabályok bizonyos termékek 

eladására, másfelől a munka ideje illetve a bűnözés megfékezése. A keresztény közösségek 

részéről gyakran felhangzó vád, hogy a zsidóság dolgozik a (keresztény) ünnepnapokon.905 

Ezért a földesurak külön pontban rendelkeznek ennek tiltásáról.906 A bűnözés ellen illetve a 

félreértések elkerülése végett a privilégiumokban különös hangsúllyal esik latba az idegen, 

gyanús, homályos eredetű tárgyak megvételének tiltása.907 (Esetleges átvétele esetén azonnal 

jelenteni kell a földesúri hatóságoknak, ezzel előzve meg mindennemű bonyodalmat.) 

A privilégiumok viszonylag kis száma azonban arra is rámutat, hogy a közösségek életét 

szabályozó pontok a Magyarországon élő zsidó lakosságnak csak bizonyos részére 

vonatkoztak. Gyakran éppen ezek a privilégiumok határolták be egy közösség gazdasági 

901 Kismartoni 1690-es privilégium 4. pontja. Köpcsény, Lakompak hasonló rendelkezések. A pozsonyváraljai 
1714-es rendelkezés 8. pontja. Mihályfalvi és óhidai rendelkezése 5. pontja. 
902 MZsO VIII. 498. 
903 MZsO XI. 1059. 
904 Például lajtaújfalusi védlevél 13. pontja, avagy az 1718-as Eszterházy védlevél, amelyben valamennyi 
közössége számára rögzíti ezt. 1838-ban a tatai privilégium levél megerősítése kihangsúlyozza, hogy az 
Eszterházy birtokra máshonnan bor nem hozható be a birtokos engedélye nélkül. 
905 MZsO V/2. 893.; VI. 357.; XIV. 169. 
906 Például: Kismarton 1690-es védlevél 8. pontja. 
907 Kismarton 1690. évi védlevél 6. pontja; nagymartom védlevél 14. pontja; lajtaújfalusi védlevél 11. pontja. 
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fejlődésének további lehetőségét. Másrészt azonban nagyobb biztonságot jelenthettek a tagok 

számára, mint az egyéni szerződések. A közösségben való lét nem jelentette azt, hogy valaki 

nem köthetett külön szerződést a földesurával, illetve ugyanígy a közösségi kereteken kívül 

élők szintén szerződésekkel biztosíthatták jogaikat a gazdasági élet területén. Ezeknek a 

szerződéseknek a jellemzője, hogy meghatározott időre szóltak, lejáratuk ideje előtt is 

lehetőség nyílt felbontásukra.908 Másfelől azonban szemben a privilégiumlevelekkel, a nemesi 

réteg valamennyi kategóriájában széles körben elterjedtté vált az egyénekkel kötött szerződés. 

Egy-egy földesúr bizonyos jogokkal ruházta fel szerződő felét, anyagi ellenszolgáltatásért 

cserébe. Korábban említettük, hogy egy-egy nagybirtokos védelme előnyt jelenthetett 

gazdasági szempontból, valamint tágabb mozgásteret biztosított. Ugyanakkor helyi szinten a 

kisnemesek jogaik érvényesítése révén megnehezíthették mindezt, hiszen börtönbe vethették a 

területükön áthaladókat, tevékenykedőket. 

A földesurak a területükön élő zsidóságra úgy tekintenek, mint akik segítenek gazdasági 

érdekeik előremozdításában. Kezdetben maguk a földesurak biztosítanak állást a területeiken 

megtelepedőknek, mint vámbérlők.909 A kereskedelem területén ugyancsak a földesúr 

biztosítja a piackörzeteken és a különböző településeken való szabad megjelenést és 

átvonulást, amelyért cserébe saját beszerzéseinek a lebonyolítását is elvárja. Az Eszterházy 

család látja Sopron megyei területének legfőbb központjának, Sopron városának az 

ellenkezését a zsidóság befogadására, ezért kieszközli a városi hatóságoknál a 

szerződéskötést, amely meghatározott összeg fejében engedélyezi településeinek 

zsidóságának gazdasági lehetőségét a városban.910 Emellett támogatják alattvalóikat üzleti 

tevékenységeik városbeli kiszélesítésében: Batthyány család támogatja Markot 

Szombathelyen boltnyitás ügyében.911 Azonban nem ritkán hosszabb távon éppen a 

városokban sikeres alattvalóik igyekeznek magukat a földesúri függéstől függetleníteni, 

uralkodói támogatást kérvényezve.912 Mindez azonban a továbbiakban sem gátolja a 

földesurakat alattvalóik kérvényének támogatásában. A pénzügyletekben szerepet vállalók is 

számíthatnak földesuraik támogatására. Maguk a nemesek is gyakran kölcsönökre utaltak.913 

908 így például a Szentgróton lakó, hamuzsír főzéssel foglalkozó Izsák Mózes 1755-ben adósságának elengedését 
kéri, mivel a Csákányi birtokossal kötött szerződésben foglaltakat nem tudja teljesíteni. Németh, 2002. 13. 
909 Eszterházy birtokon: Sopronnyék MZsO VI. 276.; 637.; X. 223.; Lakompak MZsO VI. 110.; Sérc MZsO X. 
302.; Kapuvár MZsO IX. 216.; Szárazvám MZsO IX. 306.; Léka MZsO V/2. 900.; Köpcsény MZsO IX. 474.; 
Pápa MZsO VI. 392.; Szered MZsO X. 432. Batthyány birtokon: Szentgrót, Körmend: MZsO II. 221.; Sárvár, 
Ikervár: MZsO V / l . 670.; Rohonc: MZsO V / l . 830.; Muraszombat: MZsO XII. 167. Pálffy Pozsony környéki 
„törvénytelen" vámosairól: MZsO IX. 173. 
910 Lásd 863. lábjegyzet. 
911 MZsOXW. 109. 
912 MZsO XIV. 140. 
913 MZsO III. 25. 
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A kiadott kölcsönök visszaszerzése nem minden esetben egyszerű, ezért gyakran a 

földesuraknak kell bevetniük befolyásaikat. A szombathelyi tanács például azon az alapon 

nem kívánja megadni a Batthyány alattvalótól felvett kölcsönösszeget, hogy a kurucok úgyis 

elvették volna tőle.914 Az iparűzés területén ugyancsak a nemesség az, amely segítséget nyújt 

a szűk körű ipari tevékenység kezdeti kibontakozásához. Ennek egyfelől az iparűzés 

engedélyezése, másfelől pedig az árucikkek kereskedelmi forgalomba hozatala biztosít 

lehetőséget. Nem meglepő, hogy a céhes szervezetek számtalan panasszal élnek a 

földesurakhoz a tárgyban. így zsidó alattvalóikat vádolják a nyerstermékek felvásárlásával,915 

a vásárokra tiltott áruk becsempészésével,916 sőt egyes céhtagokkal a szervezeti kereteket 

kijátszó üzleti kapcsolatok fenntartásával.917 A földesurak azonban e téren is fenntartják 

maguknak a jogot annak eldöntésére, hogy kit támogassanak. A pozsonyváraljai (Pozsony 

megye, Oberland) Pálffy gróf fellépése éppen ezért érdemel figyelmet. A pozsonyváraljai 

privilégiumlevél engedélyezte tagjai számára a szabad iparűzést és termékekkel való 

kereskedelmet. Ugyanakkor ebben az időszakban mind Pozsonynak, mind Pozsonyváraljának 

erőteljes iparos rétege fejlődött ki a keresztény lakosok körében. A gróf birtokán működő 

zsidó iparűzőkben a céhek olyan vetélytársakat láttak, akik szabad kereteik révén egyfelől 

megsértik érdekeiket, másfelől megfojtják iparukat. Éppen ezért az uralkodótól vártak 
01R 

segítséget - hiába. Másrészről azonban a zsidóság körében is versenyhelyzet teremtődött 

egyes ipari ágak felfutása miatt: így a szabómesterségen belül. A birtokon a korábbiakban már 

említett Wiener szabómester igen korán az önállósulásra törekedett: az uralkodótól kért és 

nyert privilégiumot. Földesura Pálffy gróf ebben érdekeinek megsértését látta, és nem 

hajlandó a szabó kiváltságait figyelembe venni. Vele szemben egy másik helyi szabót részesít 

támogatásban, aki valóban sikeres is lesz.919 Wiener esetében ugyanakkor arra is példa, 

hogyan lehet dacolni a földesúri akarattal sikeresen, másrészt az önállósulási törekvések is 

megmutatkoznak, amire éppen a gazdasági sikerek teremtenek lehetőséget. 

A foglalkozási struktúra következő kategóriája a különböző földesúri jogkörök bérlete: 

mészárszék, kocsma-vendéglőtartás joga. A szerződés mindenkoron írásban történt. 

Meghatározott időszakra szólt és meghatározott bérösszeg is rögzítésre került. A bérlet 

összege versenytárgyalás során a legmagasabb összeget felajánló kezébe került. Noha a 

szerződésekben minden esetben szigorú kikötésként szerepelt, hogy az összeget tilos 
914 MZsO XII. 63. 
915 MZsO II. 213., XIV. 147.; 230. 
916 MZsO XII. 482. 
917 MZsO VI. 259. 
918 MZsO XIV 157.; 158. 
919 MZsO XIV. 140. 
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felemelni, és idő előtt a szerződést felbontani, a gyakorlatban mindez nem így történt. Néha 

még a szabályokat átlépő földesúr haragjával is szembe kellett néznie a bérlőnek. így a 

hunfalusi (Szepes megye) Ábrahám nem csupán elvesztette a bérleti jogát, de a földesura saját 

tulajdonú eszközeitől is megfosztotta.920 A szerződések tartami jellege, formája a korszak 

folyamán nem változott, a 18. század elején keletkezett dokumentum egybevetése egy 18. 

század utolsó harmadából származóéval nem mutat nagy eltérést, ami egy bevett eljárásra 

utal, amely a korszak folyamán fennmaradt.921 

Az egyedi szerződések a földesúr és a zsidóság között gazdasági megfontolásokat tartották 

szem előtt. A közösségeknek kiadott privilégiumlevelek hosszú távúak, és gyakran kerülnek 

megerősítésre, míg ezzel szemben az egyéniek ideje behatárolt. Hosszabb távon a közösségi 

privilégium gazdasági szempontból is hangsúlyos, hiszen az adó meghatározása megkívánta a 

közösség tagjainak a helyben maradását illetve gazdasági hatékonyságát. A helyi gazdasági 

viszonyok változásai erősen éreztették hatásukat - amelynek eredménye lehetett egy közösség 

megerősödése, de ugyanígy hanyatlása is. Az egyéni szerződések esetében eleve az adott 

gazdasági lehetőségek kiaknázása került a figyelem középpontjába. A földesúr ebben az 

esetben is oltalmazottjának tekinti a szerződő felet, azonban mindez meghatározott 

intervallumra szól, illetve nem gátolja meg másokkal való újabb szerződés lehetőségében. 

Az adóztatás kérdése 

A földesúr a feudális jogrendszer alapján az alattvalóitól a védelemért cserébe 

ellenszolgáltatást vár, adó formájában. Jogi alapon, mint a zsidóság védelmezője és 

befogadója, jogosnak tartotta a megadóztatást. Ezzel éles ellentétbe került az udvarral, amely 

önmagát vélte erre jogosultnak. A földesurak az udvar által bevezetett türelmi adó behajtását 

minden eszközzel próbálták megakadályozni (az idők folyamán egyre nagyobb sikerrel, mint 

fentebb láthattuk). Az általuk követelt adó pontos behajtását mindenkoron jogszerűnek és 

kötelező érvényűnek tekintette. 

Az adóztatásról maguk a privilégiumlevelek is tanúskodtak, hiszen a zsidóság tartozott 

védelmi pénzzel, közösségek esetében ezt önmaguk között oszthatták fel, ugyanakkor egyéni 

védelem esetén meghatározott normát követve a földesúr és a védelmezett között jött létre 

egyesség az adóról. Emellett azonban más adófajták megfizetését is megkövetelte a földesúr. 

920 MZsO XIV. 494. 
921 'A lévai urad. sör- és pálinkafőzés szabályozása 1719-ben' közli: Merényi Lajos, Magyar gazdaságtörténelmi 
Szemle 3. évfolyam (1896) 2. sz. 175-184.; 'Fejér-egyházi Palinkas Zsidó Contractussa' (1780-ból) in: 
Petánovics Katalin, A Festeticsek balatonkeresztúri uradalmának kontraktusai (1772-1793) 303. Mindkét 
kontraktusban meghatározzák az árenda összegét, a földesurat illető összeget. 
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A háztulajdonosok külön adót róttak le minden egyes ház után, illetve esetleges birtok után.922 

Külön adó illette a bor- és húsfogyasztást, valamint a dohánytermékeket. A vallási élet 

színterei: zsinagóga telke, épülete, temető helye a megvétel után adóztatás tárgyát képezte. 

Mindemellett a földesúr meghatározott termékekre és szolgáltatásokra is külön adót róhatott 

ki, miként Eszterházy nádor a faszállításra 2 ft adóterhet irányzott elő, azonban 1718-ban saját 

községeinek lakóit mentesítette ez alól.923 Az alattvalók ezen felül különböző 

terményjáradékkal tartoztak meghatározott ünnepnapokon, jeles alkalmakkor (házasság, Szent 

Márton napja). 924 

Az adóösszegek nagyságáról az összeírások alapján alkothatunk fogalmat. Az 1735-ös 

összeírás kifejezetten a zsidóság lélekszámának és vagyoni helyzetének felmérésére irányult, 

ezért az összeírok figyelmet fordítottak és rögzítették a földesúrnak fizetett adó mennyiségét 

is. A felmérés emellett arra a tényre is kitért, hogy ekkoriban a magyarországi zsidóság egy 

része még nem függetlenítette magát külföldi földesurától, és fizet adót számára. 

Az 1735-ös összeírás a földesúrnak fizetett összeget tünteti fel, amely valószínűsíthetően 

nem csupán a védelmi pénz összegét foglalta magába, hanem további kötelezettségek 

lerovásának a díját is. (Sőt a keleti területek esetében felvetődik az árendák összegének a 

beszámításának a lehetősége, miként az 1749-ben és 1768-as összeírásokból egyértelműen 

kiderül.) Ezt támasztja alá az a tény, hogy a keleti régióban, ahol az ország zsidóságának 

mintegy 17%-a él ebben az időszakban, közel azonos összeget fizet a földesurainak, mint az 

oberlandi régióban élők (ahol ekkoriban az ország zsidóságának a 40%-a élt). 

Az összeírás alapján 32580 ft 62 krajcár összegű földesúri adót fizetett a zsidóság a 

magyarországi földesurainak, illetve 2006 ft 33 krajcárt a külföldi örökös földesurainak. 

Valamennyi régióban találunk példát a külföldi földesuraknak való adófizetésre. 

Kiemelkedően magas azonban az adó az oberlandi régióban (1306,51 ft), amely a letelepedés 

első hullámainak fő célpontját tükrözi. Mindez igazolja számunkra, hogy a letelepülők nem 

szakadtak el egykori földesuraiktól, avagy azok nem engedték el őket, miként az a Kaunitz 

alattvalók történetéből világosan kiderül.925 Másrészt a betelepülők saját egykori közösségei 

felé is felelősséget éreztek - legalábbis kezdetben. Az adóterhek súlyosságáról már e korban is 

fogalmat kaphatunk, hiszen a keleti régióban a földesúri adó mellé türelmi taxával, megyei 

taxával illetve korábbi földesúri adó lefizetésével is tartoztak. Ennek ellenére a betelepedés 

922 Védlevelek alapján a földesurak pontosan rögzítették a háztulajdonosok számát. 
923 MZsOlll. 121. 
924 Például: Bemard Wachstein, Urkunden und Aktén zur Geschichte der Juden in Eisenstadt und den 
Siebengemeinden (Wien, 1926) 352. 
925 MZsOX II. 190.; 488. 
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folyamatosan zajlott, így Kollonich érsek azon tervezete, hogy a zsidóságot kettős 

adóztatással kell hosszútávon az ország elhagyására kényszeríteni - a gyakorlatban sikertelen 

maradt.926 

Nem véletlen tehát, hogy Mária Terézia azon törekvése, hogy az ország egész területére 

általános érvénnyel bevezesse az állandó türelmi taksát, kétségbeesett panaszáradatot indított 

el. Balassa gróf, aki a zsidóság vagyoni helyzetének felmérését végezte, mintegy 
097 

harminchárom megyétől és zsidóságától kapott esedező levelet az adóterhek enyhítésére. A 

levelek tartama feltárja az adóterhek nagyságát, rendszerint kitérve a földesúrnak és a 

megyének fizetendő összegek nagyságára. Noha nem minden esetben közölnek pontos 

összegeket, hiszen gyakran családokra átszámítva kijelentik, hogy 2, 6, illetve 10 ft a 

földesúrnak fizetendő adó mennyisége, mégis ennek alapján a következő megállapításokat 

vonhatjuk le: Egyfelől a külföldi földesuraktól való mentesség továbbra sem teljes, (sőt a 

korábban említett források szerint éppen ez idő tájt a morva földesurak erősödő fellépése vette 

kezdetét). Noha a részükre fizetett adó mennyisége mindössze 85 ft (valamint Szepes megye 

esetében csupán a fizetés ténye világos), ami töredéke és elenyésző hányada a fizetett adónak, 

mégis egy továbbra is fennálló állapotot tükröz. Mivel e levelek a türelmi adó bevezetése előtt 

készültek, a megyék igyekeztek a fizetett adó mennyiségét éppen a szegénység előtérbe 

helyezése révén csökkenteni: Zemplén, Ung, Ugocsa például a vándorlással és a 

szegénységgel magyarázza miért nem tüntet fel pontos összeget.928 A földesúrnak fizetett adó 

mennyisége 15346,1 ft, ami 1735-höz képest visszaesést mutatna önmagában. Azonban jelen 

esetben kifejezetten a védelmi pénz leírására helyeződött a hangsúly, azaz valószínűsíthetően 

a befizetett adóösszege jóval magasabb. így például Boldogasszony közössége 450 ft-nyi 

összeget ró le védelmi pénz címén, azonban a földesurának fizetett összeg a további 

járulékokkal együttesen 1390ft-nyi adót tett ki.929 Azonban néha még így is kétséges, hogy az 

összeírás csupán a védelmi pénzt tünteti fel önmagában, hiszen Pest megye (1134 ft) illetve 

Bereg (900ft) megyék magas adói felvetik, hogy az árendák összege ismételten beszámításra 

került. 

A levelek tartama mindemellett szót ejt arról a viszályról, amely a "több területen élők" 

esetében az adóztatásnál felmerül. így az egykoron a rohonci (Vas megye) közösség tagjainak 

számítók közül többen Zala megyében telepedtek le, általában ugyan ugyanazon földesúrnál 

926 Varga J. János, 'Berendezkedési tervek Magyarországon a török kiűzésének az időszakában. Az 
„Einrichtungswerk"' Századok (1993) 34.; Kalmár János, 'A Kollonich-féle Einrichtungswerk és a 18. századi 
bánsági berendezkedés kérdése' Századok (1993) 43. 
927 MZsO XIII. kötetében (megyék indokainál találhatjuk pontos találati helyeiket). 
928 MZsO XIII. 249.; 250.; 260. 
929 MZsO XIII. 208. 
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(Batthyány). Azonban fizetéskor mindkét közösségük, avagy falvakban való letelepedésükkor 

az egykori közösségük igényt tart, hogy náluk fizessék be az adót a földesúrnak, amire 

természetesen nem hajlandóak.930 

1768-ban az összeírás során nem egységes gyakorlat fogalmazódott meg, ezért a földesúri adó 

meghatározása nem egységes módon történik. Igen gyakran feltüntetik a fizetett összegben az 

árendátori bérösszeget is, gyakran pedig nem adnak meg pontos Összeget. A pontatlan adatok 

azonban nem tulajdoníthatók csupán az egységes gyakorlat hiányának a következményének, 

hanem azon ténynek, hogy a földesurak nem szívesen engednek betekintést alattvalóik anyagi 

helyzetébe, illetve saját anyagi helyzetükre. Az adófizetés gyakorlata az alattvalói státuszra 

alapozódva az 1830-as évekig nem került megkérdőjelezésre, illetve a földesúrnak fizetett 

járadékok eltörlésének a lehetősége a jobbágyi terhek eltörlésével párhuzamosan került 

felvetésre. A privilégiumlevelek kapcsán említettük, hogy a letelepülés spontánabbá válásával 

a kiadott védelmi levelek száma csökkent, ugyanakkor ez azonban nem jelenti, hogy az 

újonnan letelepedők nem vették fel a kapcsolatot a földesurakkal. Erre utal 1800 körül a 

dorogi tanácsnak az a megállapítása, hogy a városukban gazdasági tevékenységet folytató 

Spitz Mátyás ellen a földesúri támogatás miatt lehetetlen hatékonyan fellépni. A 

földesuraknak fizetett adó behajtása körül is adódtak problémák némelykor, miként azt 1749-

ből származó kismartoni levél tudatja, hogy csak behajtással hajlandóak a tagok fizetni a 

földesúrnak.931 A földesúri adó elsődlegessége megmutatkozik a megyei és uralkodói adók 

halogatásában azon indoklással, hogy túlzottan magas földesúri adók terhelik őket.932 

A földesúr és zsidóság gazdasági kapcsolatrendszere a feudális jogrendszerre alapozódva 

jött létre és magán hordja annak valamennyi jellegzetességét. A földesúri támogatás saját 

érdekeit szem előtt tartva egyfelől támogatta a zsidóság gazdasági lehetőségeit, ugyanakkor 

azonban ez a feudális keretek (jogi, gazdasági) további erősödését szolgálta. A 19. század 

folyamán a gazdasági keretek változása, az új ideológiai eszmék megjelenése változást 

eredményez, a polgári eszmékért való küzdelem elméleti síkon magának az adóztatás 

jellegének a változását is megcélozza. Az uralkodói adó ellen egyöntetű a fellépés az ország 

rendjei között.933 A földesúri adóztatás és a zsidóság jogállásának meghatározása a birtokosok 

körében is megosztottságot szült. A gyakorlatban az országgyűléseken elhangzó kijelentések, 

így az egykor támogató politikát folytató mágnás osztály éles szembehelyezkedése miatt a 

zsidóság jogi helyzetének rendezése elhúzódik. Mindez a gazdasági életben is 

930 MZsO XIII. 258. 
931 MZsO XIII. 239. 
932 MZsO XIII. kötet a megyei közösségek vonatkozó levelei. 
933 Látható a türelmi adó elleni küzdelemben. 

338 



megmutatkozik. Ezzel egyidejűleg a mindennapi életben továbbra is fennmarad a szerződések 

és adóztatás rendszere a vizsgált korszakban. 
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III.B.4. A megyei szervek és a zsidóság gazdasági kapcsolata illetve az adóztatás 

kérdésköre 

Magyarországon a megyék önmagukat, mint autonóm igazgatási szervek határozták meg. 

Eszerint a megye területén felmerült kérdésekben teljes körű jogkörrel rendelkeztek. Éppen 

ezért a zsidóság esetében más alattvalókhoz hasonlóan mind a letelepedésüket, mind 

gazdasági tevékenységüket és ennek megfelelően adóztatásukat a megyének jogában áll 

meghatározott statútumokkal, illetve rendszabályokkal irányítani. A megyék jogkörét 

ugyanakkor csorbította az államszervek beavatkozása, valamint a földesúri, városi jogkörök 

léte, amelyekkel szemben számos alkalommal próbáltak szembehelyezkedni, mindez azonban 

csupán hosszantartó viszálykodást eredményezett.934 A megyék fellépésének a hatékonysága a 

kormányszervek felé mégis sokkal erőteljesebbnek bizonyult, mint a birtokosokkal szemben, 

így a kormányszervi döntés, amely engedélyezi a házalást, nem gátolja a megyéket saját tiltó 

rendelkezésük kiadására e témában.935 Azonban azokban a megyékben, amelyeknek a 

területén nagybirtokosok, egyben jelentős országos méltóságot betöltők éltek - Eszterházy 

Sopron megyében - sokkal inkább a városok ellen irányul a szembenállás.936 Azokban a 

megyékben, ahol a birtokosok és a megye közös érdekből együttesen lép fel zsidó alattvalóik 

védelmezésére igazi sikereket tulajdoníthatnak maguknak: így a kereskedelem, ipar 

területén.937 

A megyék és a zsidóság gazdasági kapcsolatának alakulásában az első mérföldkő a 

letelepedés engedélyezése, avagy elutasítása. Láthattuk a letelepedés nem egyértelműen 

magának a megyének a saját döntése, illetve az elutasítás sem kizárólagos, így a vásárokon 

való megjelenés engedélyezése általános. A 18. század folyamán egyetlen megye, Baranya az 

(a bányavárosok megyéit (Hont, Gömör) illetve a Jász-Kun kerületet leszámítva), amely 

egyáltalán nem akar a területére zsidó kereskedőket engedni 1770-ig.938 Azonban a kialakuló 

gazdasági hálózat, valamint a letelepedés alakulása kényszerítő erejűvé teszi a terület 

megnyitását más megyebeli zsidóság (Tolna, Vas, Somogy) belépése előtt. Az első repedések 

a megyében való megtelepedésre mégsem a kereskedők, hanem a hamuzsírfőzők tartós 

934 Sopron megye elrendeli, hogy tilos kölcsönök felvétele a megyei lakosoknak zsidó lakosoktól: MZsO XIII. 
297., azonban a Helytartótanács érvényteleníti azt, azzal az érveléssel, hogy a közérdekeket más úton-módon 
kell megvédeni MZsO XIII. 308. 
935 Engedély: MZsO XVIII. 673. Tiltás: Békés megye: MZsO XVI. 86. Noha akad ellenkező példa is: így Ugocsa 
megye éppen az uralkodói engedély miatt ad maga is lehetőséget a házalásra: MZsO V/2. 1165. 
936 Sopron megye elrendeli, hogy Pálffy birtokokon élő zsidó kereskedőket engedjék működni Sopron város 
területén: MZsO XII. 250. 
937 Sopron megyében szabad kereskedelem és ipar: MZsO XIV. 171.; megye engedélyezi külföldi posztó 
behozatalát: MZsO XVIII. 566. Zala megye: szabad ipar és kereskedelem: MZsO V/2 1126. 
938 MZsO XV. 370. 
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jelenléte révén jelennek meg.939 Végül a kereskedők, majd pedig a tömeges letelepedés előtt 

az uralkodói rendelet oldja fel a zárlatot.940 

A megtelepedést követően, amit mint láthattunk a megyei hatóság nem igazán képes 

irányítani, a megyei lakosok esetében gazdasági életük és annak működési kereteinek 

rögzítésében a megye már aktív részvételt követel: így a foglalkozási területek behatárolása, a 

megyei adóztatás formáinak rögzítése. E folyamat során a megyei szervek felelősnek érzik 

magukat a zsidóság érdekében avagy ellenében egyes szerveknél fellépni gazdasági ügyek 

kapcsán (kormányszervek, városok, földesurak). 

A megyék esetében sohasem tapasztalunk következetes álláspontot a zsidóság felé: így 

Máramaros megye a 18. század közepéig a zsidóság elűzésére és gazdasági lehetőségeinek a 

korlátozására törekedett,941 később azonban támogatja kérvényeiket. Zemplén megyében a 

szőlőföldek és ehhez kapcsolódóan a borkereskedelem esetében látunk határozott fellépést a 

kereskedők ellen, ugyanakkor egyének esetében - így a Veissburg család esetében, akik aszút 

készíthettek, kivételekre is akadt példa.942 A megyei döntések nagymértékben függtek 

hivatalnokaik személyétől. Azaz egy zsidóságot támogató birtokostól joggal lehetett 

kedvezőbb elbírálást remélni megyei szinten is. 

Gazdasági kérdésekben és döntésekben a megyék részéről egyetlen irányelv tűnik 

meghatározottnak: a keresztény lakosság gazdasági érdekeinek hangsúlyozása és ennek 

megfelelően a zsidóság gazdasági lehetőségeinek a lehatárolása: így Somogy megyében a 

céhek védelme érdekében 1723-ban a megye megtiltja a mészárosoktól a marha-és borjúbőr 

elővételét (mivel ez a céhes árak további emelkedéséhez vezet- a céhtagok szerint)943; 

Máramarosban a megye 1752-ben megtiltja a szesz hitelbe történő árusítását, mivel az az 

adózó nép elszegényedéséhez vezetne.944 Sopron megye hasonló indokkal 1750-ben eltiltotta 

a kölcsönök kiadását és vételét a megyei lakosok és a zsidók között (noha ismeretes, hogy 

maga a megye is kölcsönhöz folyamodott hozzájuk).945 

Mindemellett azonban a megye a területén élő zsidóság iránt felelősséget érez, és gyakran 

pártfogásba veszi őket - kiváltképpen más megyebeliek, illetve más szervek ellenében. 

939 MZsO XIV. 390. 
940 MZsO XV. 178. 
941 1718: pálinkafőzés és kereskedelem tilalma: MZsO V/2. 1127.; 1745: vádak a zsidó lakosokról, akik a 
gabonát olcsón felvásárolják, a pénzt és ékszert a határokon túlra csempészik: MZsO XIII. 146. 

42 N. Kiss István, 'Szőlő-monokultúra a Hegyalján, XVI-XVIII. század (Termelés, export, ár, minőség)' 
Agrártörténeti Szemle XV(1973) 3-4. sz. 383-389.; MZsO VIII. 376.; Roger W. Weiss, The Weissburgs A Social 
History (Chicago, 1975)43. 
943 MZsO XII. 492. 
944 MZsO V/2. 1155. 
945 MZsO XIII. 297. Somogy megye Sámuel Jakab vámostól vesz fel kölcsönt 1760-ban: MZsO XIV. 165. 
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Spitzer Mihály bőrüzletet kívánt nyitni Sopron városában, a város határozottan ellenállt. A 

megye folyamatosan kérdőre vonja az ügyben a várost.946 A kormányszervek felé való 

fellépés gazdasági érdekek miatt válik fontossá Nyitra és Turóe megyék esetében.947 Mindkét 

megyét érzékenyen érintette a zsidóságnak a bányavárosoktól hétmérfőldes körzetben való 

letelepedés tilalma. Kereskedelmi okokból e törvény alól való mentességet kívánják elérni. 

Turóe megye magyarázatában rávilágít arra tényre, hogy a megye belátja, hogy a keresztény 

kereskedők nem jutnak el (bár a megye megfogalmazása szerint nem akarnak eljutni) 

bizonyos területekre, ezért mindenképpen szükséges a zsidóság szerepvállalása, azonban a 

nevezett területek a bányavárosok közelében fekszenek.948 Nyitra hasonlóan gazdasági 

megfontolásokból a letelepedés tiltott határainak a módosítását kívánja kieszközölni.949 Noha 

mindkét beadványra elutasító válasz érkezik, a megyék továbbra sem lankadnak. Egy-egy 

megye szigorúan őrködött saját területének előnyeinek a saját zsidó lakosainak a 

fenntartására, ugyanakkor élénk érdeklődést mutatnak, ha egy másik megye területére 

törhetnek be gazdasági lehetőségek kiaknázására. A megyék a zsidóság ellen gyakran, mint 

idegen vándorló elemek ellen léptek fel, amit azonban lakóhelyeik szerinti megyéik nem 

nézhettek tétlenül, és felsőbb szervek felé fordultak kérvényeikkel: Nógrád megyeiek 

követelik, hogy zsidó alattvalóik Heves megyében kereskedhessenek,950 Pest és Pozsony 

megye Moson megye ellen nyújt be panaszt,951 Tolna megye Somogy megye ellen.952 

Ugyanakkor gyakori, hogy az új területre érkező, gazdasági kapcsolatai során a helyszínt 

megismerő kereskedő, iparos, már nem kíván visszatérni egykori lakóhelyére, amit az 

adóztatás miatt az egykori megye igen érzékeny veszteségként könyvel el. A megyék 

igyekeznek ugyanakkor megvédeni a közigazgatási határaikon kívül is lakosaikat. így élénken 

tiltakoznak alattvalóikra kivetett vámok, adók miatt.953 A megye a zsidóságának a 

megadóztatását saját kizárólagos jogának tekintette, mint, ahogyan azt a későbbiekben látni 

fogjuk. 

A zsidóságnak a megye gazdasági életben játszott szerepe nyilvánvalónak tűnt a kortársak 

szemében is. így az 1830-as évek közepén az ország állapotáról számot adó Fényes Elek a 

megyék gazdaságtörténeti fejezeteiben fontosnak tartja megemlíteni a zsidóság szerepét: így a 

18. században a letelepedést még gátló Baranyában: „a gyapjú, nyersbőr és a gubacs, a 

946 MZsO XVIII. 760.; 761.; 764.; 769.; 775. 
947 MZsO XV. 149.; MZsO XIV. 37. 
948 MZsO XIV. 37. 
949 MZsO XVII. 318. 
950 MZsO XV. 185. 
951 MZsO XIV. 73.; XVI. 66. 
952 MZsO XVIII. 537. 
953 MZsO III. 451., 457. 
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dohánykereskedelem teljes egészében zsidó kézben van".954 Árva megyében: „a sör és a 

pálinkafőzés a legszámottevőbb elfoglaltság, de ezek már legnagyobb részt zsidó kézben 

vannak".955 A megyék és régiók közötti kapcsolattartásban is képet kapunk a zsidóság aktív 

részt vételéről: „Az érmelléki bort (Bihar megye, keleti régió) főképpen a galíciai, beregi, 

ungi és máramarosi zsidók vásárolják fel, de ebből a Mezőségre, Nagykunságra, Hajdú 

városokra, Pestre, sőt Bécsbe is jut",956 „A (bihari) gubacsot a zsidók veszik meg és 

egyenesen Pestre (középső) vagy Gyulára (déli régió) szállítják".957 A példáink jól mutatják, 

hogy amellett, hogy a zsidóság a megyében a felvásárló és a megyék, régiók közötti elosztó 

szerepet felvállalja, a kereskedelem valamennyi ágában jelen van (távolsági, helyi). 

Az adóztatás kérdése 

A megye szempontjából fontos a zsidóság gazdasági szerepvállalása adóztatásuk miatt. A 

megye maga is belép a korábban említett függőségi rendszerbe, amelyben a résztvevők 

alattvalóiknak tekintik zsidó lakosaikat. A megye az uralkodó által megfogalmazott indok 

tartamát átvéve, azt vallja, hogy a fennhatósága alá kerülő zsidóságtól adóra számít. Az 

adóztatás során elméletileg a zsidóságot a jobbágyság mintájára kívánja terhelni, noha az adó 

mértéke a személyek életkora, vagyoni állapota, illetve éves jövedelme után kerül 

kivetésre.958 Az adóztatás kereteinek a rögzítését rendszabályok biztosítják.959 Sőt 1713-ban 

Moson megye a zsidóságot a jobbágyok mintájára helyhez is kötné.960 Az adóztatás 

gyakorlati megvalósulásáról éppen a türelmi adó bevezetését megelőző időszakból 

értesülhetünk konkrét formában. A megyék hevesen tiltakoznak az uralkodói adóztatás ellen: 

1736-ban Sáros megye felháborodását fejezi ki, hogy amíg a nyugat-magyarországi zsidóság 

nem fizet türelmi adót, addig a saját megyei zsidó lakosai ezt teszik.961 A kormányszervek 

válasza erre meglehetősen kitérő, hiszen nem a fennálló adózási helyzetet értékelik, hanem a 

megye úgynevezett hozzáállását, mivel véleményük szerint a megyének a zsidóság számának 

az apasztására, nem pedig szaporítására kellene törekednie.962 

954 Fényes, 1836.1. k. 16. 
955 Fényes, 1836. II. k. 9-10. 
956 Fényes, 1836. IV. 44-55. 
957 Uott. 
958 MZsO XII. 341.; XV. 147. 
959 1733: Pozsony: MZsO X. 562.; 1743: Veszprém rendelkezik az adó behajtásáról. 
960 MZsO V12. 1124. 
961 MZsO III. 451. 
962 MZsO III. 457. 
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Az állandó türelmi adó hirére 1749-ben a megyék panaszos levelekkel árasztották el gróf 
061 

Balassa Pált. Ezekben részletezik milyen adók terhelik a zsidó alattvalókat, ezzel is a 

bevezetendő adó lehetetlenségét hangsúlyozva. A levelek által megadott megyei adó összege: 

3781,98 ft - ezzel szemben a földesúri adó ekkor 15346,1 ft- felveti a gyanút az adatok 

valóságossága iránt, ugyanakkor néhány megye (Ugocsa, Ung) nem is közöl adatokat. Nem 

hiányzik a levelekből a meggyőzés érdekében a megye „áldozatkézségének" a felmutatása 

sem, hiszen Bihar és Somogy megyék a szegénységre hivatkozva közlik, hogy nem is sújtják 

adóval emiatt zsidó lakosaikat.964 Mindezt Biharban a földesúrnak fizetett adó mértéke alá is 

támasztja, hiszen 19 család mindössze 11 ft-nyi adót fizet, azonban Somogy esetében erős 

kétséget kelt a 75 család által fizetett 2250 ft-nyi földesúri adó. (A levelek alapján megadott 

összegek alapján Pozsony után a legmagasabb összeg!) Noha felmerülhet, hogy a földesúrnak 

fizetett adónál az árendák összege is beszámításra kerülhetett, azonban ez nem igazán 

támasztotta alá a szegénységre utaló képet. A dokumentumok további problémákra is 

rávilágítanak. Az uralkodónő által hatékonynak vélt katonai behajtás lehetőségét Sopron 

megye azzal utasítja el, hogy Kismartonban a megyei adó behajtása még így is lehetetlen, sőt 

a földesuruknak is alig hajlandóak fizetni.965 E megjegyzés mindenesetre érdekes 

megvilágításba helyezi a megyei és földesúri adóztatás kérdését, hiszen úgy tűnhet, hogy a 

megye is belátja, hogy a zsidóság elsősorban a földesurának fizet, majd azt követően a 

megyének - ugyanakkor az uralkodói terhet túlzott követelésnek minősíti. További 

nehézséget jelent a korábban már említett „kettős adóztatás" problémája: a belső vándorlásból 

eredően a vándorlók egykori megyéi illetve az új megyéi is megkívánják az adótétel lerovását 

- így Vas és Zala megyék esete erre a legjobb példa.966 

Mindezekhez járulva a megyék a földesurakkal egyetértésben törvénytelennek tartják olyan 

új adó bevezetését, amely rendeleti úton került kivetésre, miként ez a türelmi adó fejezetben 

nyilvánvalóvá vált. Éppen ezért a megye a türelmi adó beszedése esetében a nem - fizetőkkel 

igen elnéző magatartást mutat. Mindez azonban nem jelent változást saját kasszájába folyó 

adó fizetésének a megkövetelését illetően. 1768-ban a felmérés nagyon hiányos formában 

ugyan, azonban kitér a megyei kasszába fizetett adóösszegre: 12578,14ft - azonban számos 

megye nem vallott a behajtott adóról.967 Éppen ezért az adatok nem adnak lehetőséget 

963 MZsO XIII. 192-260. 
964 MZsO XIII. 199.: „Das löbliche comitat habe mit unsere armuth und noth mitleidung, befreye uns der portion 
und taxe."; MZsO XIII. 237. 
965 MZsO XIII. 239. 
966 MZsO XIII. 251.; 258.: . . .von unss juden, die sich in Salladientzer comitat beffilnden, welche schon durch dir 
Rechnizer gemeinde beschrieben worden ...". 
967 MZsO XVI. kötetében közölt 1768. évi összeírás. 
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messzemenő következtetések levonására. Ami egyértelműsíthető, hogy a megye nem mond le 

adószedési jogáról a folyamatosan emelkedő tolerancia taxa és a földesúri adó ellenére sem. 

Még tovább erősítik ezt a képet a zsidóság részéről elhangzó panaszok, amelyekben megyei 

terheik enyhítését kérik.968 A megyei adóterhektől való megszabadulás lehetősége a reformkor 

és az emancipációs törekvésekkel érkezik el. 

968 Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai ¡716-1849 szerk.: Németh László (Zalaegerszeg, 2002) 
19.; 21. 
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III.B.5. A jobbágyság és a zsidóság kapcsolata 

A jobbágyság és a zsidóság mindennapi életének a kerete teljesen eltérő képet mutatott. A 

vallási különbség mellett e két csoportot alapvető társadalmi és gazdasági életkörülmény 

jellemezte. A jobbágyság a nagycsaládos és többgenerációs együttélési formát tekintette 

hagyományosnak és elfogadottnak. A földet tekintették életük középpontjának, amelynek 

értéke mindenek fölött való. Éppen ezért gyakran nem hagyták el szülőhelyüket életükben. 

Noha a török uralom után a felszabadított területekre új jövevények érkeztek, ők hamar 

visszatértek a hagyományosnak tekintett formához. Velük szemben a zsidóság a nukleáris 

családmodellt részesítette előnyben (azaz csupán a gyerekek és a szülők éltek együtt).969 Noha 

a háztartásban néha helyet kaptak rokonok, illetve nagyszülők, mindez csak átmeneti jellegű. 

Ugyanígy meghatározott időre szólt az úgynevezett Készt intézménye, amelynek során a 

megházasodott gyermek házastársával bizonyos ideig a szülőkkel élt együtt - a férj 

tanulmányainak folytatása idején, illetve amíg az üzleti élet alapvető fortélyait elsajátítja. A 

Magyarországon megtelepedők nem maradtak egyetlen településen, a korszakunkban 

valamennyi generációra jellemző a nagyfokú mobilitás. A Nyitra megyei Munk család több 

generációjának vizsgálata bemutatta korábban, hogy az ország valamennyi régiójában 

megtelepedtek a családtagok. A zsidóság foglalkozási struktúrájában a mezőgazdasági 

tevékenység - a korlátozó törvények miatt is - nem játszik meghatározó szerepet, sőt az ezen 

a területen működők is, mint birtokirányítók dolgoztak. A földdel való kapcsolat kiváltképpen 

kölcsönök révén hozzájuk kerülés, avagy bérlet formájában ölt testet. Lassú változás ugyan 

történik e téren 1848-ra, hiszen megnő a földbirtokosok, a zsellérek, napszámosok száma és 

némiképp aránya a zsidóságon belül, azonban mindez a zsidóságnak csak igen kis hányadát 

érinti.970 

Az újkorban a magyarországi betelepülés sajátosságainak megfelelően a zsidóság mintegy 

60%-a falvakban élt, sőt nagy szórtságban gyakran 1-2 család egy-egy településen. Éppen 

ezért mindennapjaikban közeli kapcsolatba kerültek a falvak népességével, azaz a 

jobbágysággal, illetve viszont. Kapcsolatukat és érintkezésüket tovább mélyítette a 

foglalkozási szerkezetből fakadó indok: a zsidóság gazdasági közvetítő szerepe révén a 

jobbágyságot bekapcsolta a gazdasági élet körforgásába. 

Jogilag mindkét csoport a földesúri alattvalók sorába tartozott. Amíg a jobbágyság esetében 

mindez a középkori feudális szokásjogból eredendően nem tekinthető újításnak, addig a 

zsidóság esetében ettől eltérően igen. Noha esetében is a feudális szokásjog hangsúlyozása 

969 Jakov Katz, Hagyomány és válság (Budapest- Jeruzsálem, 2005). 
970 1848-ban a keresőknek, mintegy 5%-át. 
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került előtérbe, azonban a gyakorlatban a középkortól eltérő függőségi rendszerben új 

kötelezettségekbe helyeződött. 

A zsidóság és jobbágyság gazdasági kapcsolatrendszerét nagy mértékben befolyásolta a 

fennálló szükségszerű gazdasági helyzet illetve az előítéletek. Miként korábban említettük a 

jobbágyság az újkor kezdetén a gazdasági életben nem volt képes betölteni a közvetítő 

szerepet, amely elengedhetetlen feltétele a működő gazdasági életnek. Egyfelől magának a 

jobbágyságnak egy része betelepülés útján érkezett az országba, azonban a zsidóságtól 

eltérően előzetes helyismeret nélkül, emellett ekkoriban a piachálózat kialakulatlan, tovább 

nehezítve a szárazföldi utak járhatatlanságával, illetve a fölesurak egymással szembeni feszült 

viszonyával. Mindemellett a jobbágyság nem rendelkezett mobil tőkével a termények 

felvásárlásához, sem pedig kapcsolatokkal helyi és távolsági szinten. Éppen ezért szükség 

mutatkozott egy olyan közvetítő rétegre, aki terményeiket felvásárolja, hitelt nyújt, a szállítást 

végzi, illetve igényeket teljesít. Ezt a szerepet a zsidóság vállalta magára. Azonban a fentebb 

említett különbségek igen hamar előítéletek kialakulásához is vezettek: így a parasztság úgy 

érzi áron alul vásárolják fel áruit, amelyet aztán nagy haszonnal adnak tovább. E negatív 

szemléletmód több tényezőnek az együttes eredménye a fentebbi különbségek mellett: a 

parasztság érzését megerősítették a kormányszervek részéről érkező visszhangok: így 

Máramarosban pénzrontással vádolják a zsidóságot,971 II. József a kereskedelmi 
Q79 

tevékenységet haszontalan cselekedetnek tekintette, illetve a különböző szervek vádjai, 

hogy a zsidóság az eladandó áru értéket túl magasan állapítja meg.973 Ugyan másfelől ezekre 

az állításokra gyakori a pozitív értékelés: így ha a zsidóság nem vásárolná fel a terményeket, 

azok rászáradnának az uraságokra.974 

A termények felvásárlása mellett az eladás terén is szoros kapcsolat alakult ki a zsidóság és 

jobbágyság között: a falusi fogyasztókig lenyúló kereskedelmi hálózatban folyamatosan egyre 

nagyobb szerepet kaptak 1780-tól a házalók, avagy népies megnevezéssel a bugyrosok, 

batyusok. Noha a köztudatban a zsidó kereskedők úgy kerültek felfogásra, mint batyuval a 

hátukon a hét valamennyi napján vándorlók, a valóságban az összeírások alapján a házalók 

száma éppen 1800 után duzzadt fel, következményeként a szórtabb letelepedésnek és a 

szélesedő piaci hálózatnak. A házaló kategória maga sem tekinthető homogénnek, mivel a 

források számot adtak arról, hogy voltak, akik egyedül házaltak, léteztek olyanok, akik 
971 MZsO XIII. 146. 
972 A hatékony állampolgárokká való átformálás fogalma mély befolyást gyakorolt a későbbiekben mind a 
zsidóság, mind pedig a nem-zsidó környezet felfogásában és érvrendszerében. 
973 MZsO XV. 187. 
974 Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai 1716-1849 szerk.: Németh László (Zalaegerszeg, 2002) 
41. 
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bizonyos kereskedők megbízásából járták a falvakat. A vándorkereskedők nem érezhették 

magukat biztonságban az út folyamán, hiszen árujuk illetve az ezért kapott ellenérték vonzerőt 

jelentett a bűnözőknek és gyakori a kirablásuk illetve meggyilkolásuk. Ugyanakkor a 

vándorkereskedők gyakran alakítanak ki jó kapcsolatot a helybeliekkel, akik fizetség 

ellenében engedélyezik számukra a külső építményekben való éjszakázást, ami némileg 

biztonságot nyújtott számukra. 

A gazdasági kapcsolatok következő színtere a kölcsönügyletek területe. A kölcsönök 

kiadása természetesen az adósok és a fizetni nem akarók részéről újabb vádaskodást 

eredményezett, amely szerint a zsidóság a kölcsönökkel szegényíti a népet. Mindezek mellett 

a parasztság számára csupán ez az egyetlen lehetőség készpénz felvételére. A kölcsönök 

felvételét és lejárati idejét írásban rögzítették. A kiadott összeget maga a kölcsönző sem 

minden esetben pénzben kívánta visszakapni, amelyről a Sopron megyei jegyzőkönyv 

dokumentuma is tanúskodik. 1725-ben a megye 29 településének jobbágyai éltek kölcsön 

felvételével.975 A rögzített adatok megadják a felvett összeget, az időközben lerótt összeget 

illetve más esetben a lerótt must és bor mennyiségét. Sopron környéke ebben az időszakban 

még jelentős borkereskedelmi körzetnek számított, a bor fontos kereskedelmi árucikknek 

bizonyult, amelynek értékesítése révén jelentős bevételt eredményezhetett. A Sopron megyei 

közgyűlés által készített táblázat adatai szerint mintegy 29 településről 137 fő kölcsönzött 

pénzt, 63 különböző pénzkölcsönző személytől, mintegy 1352 ft-nyi összeget. A 

kölcsönzésben kiemelkedő a kismartoniak magas száma - mintegy 20 kölcsönt biztosító 

ismeretes, akik 592 ft-ot adtak ki. A Sheva Kehillot további soproni közösségeinek tagjai 

ugyancsak szerepet vállalnak a megye kölcsönügyleteiben. Kabold, Lakompak (322 ft), 

Nagymarton (107 ft), Németkeresztúr. Számos kölcsönző lakóhelyére nem derül fény. A 

kölcsönzés során bevett gyakorlat az összeírás alapján arra enged következtetni, hogy 

általában egy-egy faluban élőknek ugyanazon közösség tagjai biztosítottak hitelt. Mindez 

magyarázható a helyismerettel, a személyes kapcsolatok formálódásával. 

A kölcsönügyletek mellett a következő érintkezési pont és egyben a támadásoknak 

leginkább kitett terület a kocsmák tartása. A földesúri érdek megkívánta, hogy a birtokán a 

szeszes ital, borok eladásából származó jövedelemre tegyen szert, illetve haszonra, így a 

jogokat a legtöbbet ígérőnek adta el. Leggyakrabban e posztot a zsidóság töltötte be. A 

foglalkozási szerkezet országos viszonylatban mutatta, hogy igen magas az árendátorok 

aránya, és ezen belül a kocsmatartók aránya is igen tekintélyes. Nem meglepő tehát, amikor is 

975 MZsO XVII. 283. 
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Ber Bolechow, lengyel kereskedő arról ír, hogy egyik magyarországi üzletfele számos további 

kocsma felett is ellenőrzést gyakorol a Felvidéken.976 Másik általa leírt jelenség még inkább 

rávilágít a jobbágyság és a zsidóság közötti problémára: miután a lakosok megitták a 

fogadóban árult bort, a bor nehézsége miatt egy napig nem dolgozhattak.977 Emellett a bort 

hitelbe is árulták a kocsmárosok, amely a szegények eladósodását vonta maga után. A zsidó 

fogadós és kocsmáros sztereotip figurája a hagyományos társadalom irodalmi alakjává vált, 

amelyet az útleírások tovább erősítettek.978 

A gazdasági érintkezési pontok rávilágítottak arra, hogy mindkét fél meghatározott szerepet 

játszott a gazdasági életben. A parasztság számára elengedhetetlen a gazdasági életbe való 

bekapcsolódáshoz a közvetítőként működő zsidóság. A reformkorban a jobbágyterhek 

feloldásával és a zsidóság jogállásának tisztázásával a nemesség e két csoport egyenlő 

jogokkal való felruházását célozta. Azonban a jogok megadása két különböző gazdasági és 

társadalmi alapon álló csoportot érintett, ami gazdasági szempontból is más-más típusú 

fejlődést teremtett meg. A parasztság esetében a terhek lerázása, nem teremt forradalmi 

változást életszemléletükben, hiszen a hagyományos elvek és a földhöz való ragaszkodás 

megmarad (noha bizonyos réteg a városokba vándorlással új helyzetbe kerül). Ugyanakkor az 

aprózódó birtokok nem teszik lehetővé korszerűbb gazdasági modell alkalmazását (a század 

vége felé ezért veszi kezdetét a kis azaz egygyermekes paraszti családmodell követése). Ezzel 

szemben a zsidóság esetében az adóterhek és a költözési foglalkozási korlátozások eltörlési új 

lehetőséget teremt. Mindez hosszabb távon jelentős változást eredményez a lakóhely 

típusának a megváltoztatásában. Illetve a gazdasági életben való elhelyezkedés területén az új 

területek - modern gazdasági területek felé való fordulás kezdetét veszi - amelynek az alapját 

az iskoláztatás teremti meg. (A mezőgazdasági szféra nem igazán jelent vonzerőt számukra.) 

976 M. Vishnitzer, The Memoirs of Ber of Bolechow (1723-1805) (London, 1922) 122. 
977 Uott, 123. 
978 John Paget, Hungary and Transylvania (London, 1839) I. 120.; Jókai Mór, A kőszívű ember fiai- ban Tallérosy 
Zebulont zsidó kocsmáros szökteti át a német seregeken. (Budapest, 1965) 345. 
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IV. Kultúrtörténet 



IV. A. Az áttérés és a zsidóság 

A 18. század illetve a 19. század első évtizedeinek magyarországi zsidóságának a 

kutatásában igen csekély érdeklődésre tart számot a vallást elhagyók illetve elhagyni 

szándékozók vizsgálata. A szakirodalomban azon a következtetésen túl, hogy számuk az adott 

korszakban igen csekély volt, nem találunk mélyebb analízist.979 Holott a magyarországi 

levéltárakban bőséges anyagot találhatunk a témában. Noha a kitérők (vagy szándékozók) 

aránya valóban nem meghatározó a zsidóság számát tekintve, mégis a kitérés számos 

demográfiai, gazdasági valamint társadalmi kérdést vet fel, valamint tényt hordoz magában 

mind a zsidó, mind pedig a keresztény társadalmat illetően. Hiszen korszakunk kezdetén a 

keresztény vallást követő társadalom önmagát vallási alapon határozza meg, amelyhez a zsidó 

vallású individuum nem tud közeledni. Korszakunkban, noha a felvilágosodás eszmei 

áramlata lassanként eljutott Nyugat-Európából Kelet-Európába,980 még nem beszélhetünk 

olyan mértékű változásról, amely a zsidóság önképének értelmezésében forradalmi újítást 

hozott volna. A zsidóság önmagát idegennek tekintette az őt körülvevő nem-zsidó 

népességben. Ugyanez a felfogás tükröződik a társadalom tagjainak körében, amely a 

zsidóságot idegen, kívülálló csoportként kezeli, annak ellenére, hogy generációkon keresztül 

együtt élnek és szoros mindennapi kapcsolat (gazdasági, kulturális) alakul ki közöttük. A 

zsidó individuum a vallás elhagyásával nem pusztán egy új hit felvételére kötelezi el magát, 

hanem elméletileg a társadalomban is új helyet és szerepet kap. E hagyományos 

társadalomban a kikeresztelkedés jellemzője, hogy főként a társadalmilag hátrányos 

helyzetűek esetében fordul elő. Az áttérés során, amely akár őszinte volt, akár hátsó 

szándékkal történt, minden esetben a keresztény hitelvek elfogadása került a középpontba. 

E hagyományos társadalomból a modem társadalomba való átmeneti időszakban, illetve 

magában a modem társadalomban, a keresztény környezet már nem várja el, hogy az áttérők 

eljussanak a kereszténység alaptételeinek felismeréséhez. Már maguk az áttérők sem ezt 

helyezik magyarázatként tettük megindoklására. A keresztény társadalom felsőbb rétege és az 

intelligencia képviselői a kereszténységet olyan kulturális közegnek fogták fel, amely az 

979 Részleges elemzést végzett: Raphael Patai, The Jews of Hungary History, Culture, Psychology (Detroit, 
2000); William O. McCagg, 'Jewish Conversion in Hungary in Modern Time' in: Jewish Apostasy in the 
Modern World ed. Todd M. Endelmann (New York - London) 142-165.; Újvári Péter, Magyar zsidó Lexikon-a 
(Budapest, 1929) az áttérés címszónak, mintegy hasábnyit szentel, amelynek első felében a zsidó felfogást 
tárgyalja az áttérésről. Magáról a kikeresztelkedésről a következőt jegyzi meg: „A valláscsere tehát a legújabb 
időkig csak szórványosan bontotta meg a zsidó sorokat." 69. 
,S0Michael K. Silber, 'The Historical Experience of Germán Jewry and Its Impact on Haskalah and Reform in 
Hungary' in: Toward Modernity the European Jewish Model ed. Jacob Katz (New Brunswick (U.S.A.) and 
Oxford (U.K.), 1987) pp. 107-157. 
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individuum szellemi és erkölcsi értékeire hat. Éppen ezért a zsidóságra úgy tekintettek, mint 

akinek nevelés útján kell elsajátítania az európai kultúrát. A zsidóság számára a hagyományos 

társadalmi keretek felbomlásával megváltozik az áttérések jellege is. Korábban az áttérés 

egyet jelentett egy új társadalmi környezetbe és helyzetbe való átlépéssel, és a zsidó 

társadalommal való szakítással. Most a keresztény és zsidó társadalom között kialakultak 

olyan érintkezési pontok - Jacob Katz megfogalmazásában fél-semleges társadalom - amely 

megkönnyítette nemcsak a keresztény értékek alaposabb megismerését, hanem az egyik 

közösségből a másikba való átmenetet is, anélkül, hogy a korábbi kapcsolataikat teljesen 

feladták volna.981 

Vizsgálatunkat ezért különböző elemzési pontokra kell fókuszálnunk, így az egyén 

helyzetének, céljainak illetve a zsidó közösséggel, valamint a világi és egyházi társadalommal 

való kapcsolatának a felderítésére. 

IV.A.l. Az áttérések dokumentumai 

A magyarországi áttérések vizsgálatakor a rendelkezésünkre álló források két főbb csoportra 

bonthatók: a Magyarországon fellelhető adatokéra illetve a Bécsben található 

dokumentumokéra. 

A magyarországi források a Magyar Országos Levéltár iratanyagában, a helyi állami és 

egyházi levéltárakban, az Izraeli Állami Levéltárban, a Magyar- Zsidó Oklevéltárban közölt 

forrásanyagban, levéltári forráskiadványokban találhatóak meg. A dokumentumanyag külső 

és belső forrásokat egyaránt tartalmaz. Belső forrásként említhető meg a zsidó közösségek 

jelentései illetve személyek kérvényei az állami hatóságok felé, illetve az az irodalmi alkotás, 

amely egy veszprémi (sikertelen) áttérítési történetről ad számot.983 A külső források 

csoportját alkotják: - az állami szervek leiratai: így felsőbb szinten a Helytartótanács 

rendelkezési, míg alsóbb szinten a megyei hatóságoké; - az egyházi dokumentumok: felsőbb 

szinten az egyházi felsőbb vezetés közbenjárását a helyi plébánosok tetteinek vizsgálatában, 

illetve alsóbb szinten a helyi plébánosok által kiadott iratok (a kitéréskor a keresztség 

felvételének a kinyilatkoztatásáról szóló, a kereszteléskor használatos kátéról szóló adatok, 

valamint a felsőbb állami vezetés felé benyújtott kérvények kiskorúak esetében). 

981 Jacob Katz, Kifelé a gettóból A zsidó emancipáció évszázada 1770- 1870 (Budapest, 1995) 110-131. 
982 így: Németh László, A Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai 1716-1849 (Zalaegerszeg, 2002). 
983 H. Flesch, 'An Eighteenth Centurry Narrative of Attempted Conversion of a Jewish Girl in the Time of Maria 
Theresa' The Jewish Quarterly Review vol. XV(1924-25) 389-407! (angolul közölve az eredetileg héber forrás). 
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Forrásaink másik csoportját a Bécsben található egyházi dokumentumok alkotják. Anna L. 

Staduacher több forráskiadványában984 gyűjtötte össze, és adta közre a feltárt adatokat az 

áttérőkre vonatkozóan. Az adatokat vizsgálva világossá válik, hogy a kikeresztelkedők 

jelentős aránya Magyarországról érkezett Bécsbe. Az áttértek nem minden esetben maradtak 

Bécsben, gyakran visszatértek Magyarországra (avagy Európa más országaiba vándoroltak 

el). Mindez felveti azt a kérdést: miért tér át valaki Bécsben, és miért nem az országban, 

hiszen ez nem tiltott? 

A két csoportba tartozó dokumentumok tartalmi vizsgálata az áttérők eseteiben az időbeli, 

kor- és nem-specifikus, geográfiai adatok alapján lehetőséget nyújt társadalmi- gazdasági- és 

kultúrtörténeti elemzés elvégzésére. 

IV.A.2. A magyarországi zsidóság vallásgyakorlatának és áttérésének jogi keretei 

A 18. század a katolikus egyház számára számtalan új kihívást hozott. A modernizáció 

eszméje, a növekvő anti-klerikalista hangok, az elvilágiasodás illetve a vallási türelem 

irányába való elmozdulás miatt az egyháznak újra kellett fogalmaznia a hitelveit és 

meghatározni a céljait. Az áttérések ügyének rendezésére XVI. Benedek pápa985 tett kísérletet, 

aki 1747. febr. 28-ai „Postremo mense" bullájában, majd pedig 1751. dec. 15-ei „Probe te" 

konstitúciójában ad útmutatást a vallást változtatni kívánók ügyében. Eszerint az áttérni 

szándékozó gyermek akaratát a szülők nem befolyásolhatják. Az áttérést érettséghez köti, de 

szerinte ez már egy 7 éves gyermeknél adott.986 Mária Terézia, aki maga is a hitbuzgalmáról 

volt híres, hűen követte rendelkezésiben a pápai irányelveket birodalmában.987 

A magyarországi államhatalom valamint a letelepedést támogató földesurak a bevándorló 

zsidóság számára vallási szempontból is bizonyos nyugalmat biztosítottak. A főurak már a 

korszak kezdetén törvényes keretekben rögzítették a zsidóság vallási életét: Hol építhetik fel 

vallási intézményeiket, keresztény ünnepekkor hogyan kell viselkedniük.988 A rendelkezések 

azonban csak a földesurak birtokainak határáig voltak érvényben. 

Az állam a zsidóságot megtűrt népességnek tekintette, akiknek a türelmi adó lefizetésével 

kellett biztosítaniuk az országon belül maradásukat. Vallásuk gyakorlása ellen az állam nem 

emelt kifogást, ugyanakkor jogaikat törvény sem rögzítette. Állami szintű intézkedés 

984 Anna L Staduacher, Jüdische Konvertiten in Wien 1782-1868 (Frankfurt/M, Berlin, Bem, Bruxelles, New 
York, Oxford, Wien, 2002); Wegen jüdischer Religion - Findelhaus. Zwangstaufen in Wien 1816-1868. 
(Frankfurt/M, Berlin, Bem, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2001). 
985 XIV. Benedek pápa (Prosper Lambertini) 1740-1758 között viselte a legmagasabb papi méltóságot. Magyar 
Katolikus Lexikon (Budapest, 1932) XIV. Benedek pápa címszó alatt. 
986 De Baptismo Judaeorum, Sive Infatum, Sive Adultorum (Roma, 1747). 
987 Gerson Wolf\ Judentaufen in Oesterreich (Wien, 1863). 12. 
988 Például: Eszterházy privilégium: MZsO V / l . 806. 
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bevezetésére 1782-ben II József uralkodása idején, valamint 1791-ben került sor. A vallás 

szabad gyakorlása mellett, az uralkodó elejét kívánta venni azoknak a peres ügyeknek, 

amelyek a csecsemőként megkeresztelt zsidó gyermekek érdekében folytattak a szülők. Éppen 

ezért törvényében elrendelte, hogy 18 éves koráig egyetlen egyén sem térhet át más vallásra. 

Abban az esetben, ha a szülő áttér, a hasonló nemű gyermekeket 7 éves koráig a szülő új 

vallására téríthetik. A 18 éves korig szülői beleegyezés nélkül eszközölt áttérés jogilag 

hatálytalan, ugyanakkor szülői vagy uralkodói engedéllyel már 14 éves kortól lehetséges az 

áttérés.989 

Az állami intézkedések azért is szükségessé váltak, mivel mind a világi társadalomban, 

mind pedig az egyházi alsó társadalomban meghatározott formát öltött a „missziós tudat". 

Eszerint a keresztség eltörölhetetlen jellegű, és általa nyerhet egyedül üdvözülést az ember. 

Minden megkeresztelt a keresztény egyházba vétetik fel, illetve annak fennhatósága alá kerül. 

A katolikus egyház ereje a század folyamán rohamosan hanyatlott. A modern központi 

államhatalom kiépülésének következtében az egyházi vezetés kénytelen volt eltűrni, hogy az 

állam beleavatkozzon hitbeli ügyekbe, valamint az állam törvényei szerint kellett eljárnia. Ez 

azonban nem jelenti azt, hogy nem próbálja a keresztény egyház elsőbbségét biztosítani, így 

törvényekben igyekeznek rögzíteni a zsidóság ünneplési lehetőségeit.990 Ugyanakkor az alsó 

egyházi képviselők - plébánosok, papok -, miként azt az esetek vizsgálata is mutatja a 

későbbiekben, gyakran az állami törvényt megsértve gyermekeket vettek fel a keresztségbe. 

Ez a felfogás tapasztalható a világi társadalom hithű tagjainak a körében is, akik zsidó 

csecsemők megkeresztelésével idejekorán biztosítani kívánták azok lelki üdvét. 

IV.A.3. Az áttérések száma, demográfiai jellemzői 

IV. A. 3. a) A megkereszteltek száma, nem- és kor-specifikus adatai 

A magyarországi zsidóság körében vizsgálva az áttérők számát két csoportot kell 

elkülönítenünk: az első csoportba tartoznak azok, akik Magyarországon tértek át és továbbra 

is az országban élnek; míg a második csoportba azok, akik Bécsben térnek át. Ez utóbbi 

csoport esetében sem magyarázható az áttérés pusztán egy új városba (és országba) való 

989 j782. törvénycikk Corpus Juris Corpus Iuris Hungarici Magyar Törvénytár 1740-1835. ed. Csiky Kálmán 
(Budapest, 1901) 156.: „nulla Judaica Proles antequam 18. annum attingat baptisetur".; MZsO XVIII. 637.; 
Gerson Wolf, 1863. 12. 
990 így például a Purim csendes megünnepléséről szóló rendelkezés. Hajdúdorogi Főesperesi Levéltár 
(továbbiakban HFL) D/108, számú irat; Elliot Horowitz, 'The Rite to Be Reckless: On the Preparation and 
Interpretation of Purim Violance' in: Poetics Today Purim and the Cultural Poetics of Judaism ed.: Daniel 
Boyarin vol. 15., number l(Spring 1994) 9-54. 
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költözéssel, hiszen gyakran értesülünk arról, így Ullmann Móric esetében,991 hogy továbbra is 

Magyarországon él, csupán az áttérés miatt tartózkodott Bécsben. Vizsgálatunk fókuszában e 

két csoport áttértjeinek az adatainak az elemzése áll: 

3.1. táblázat: Az áttérők száma az egyes korszakokban régiók szerint 

1750-ig 1750-1800 1801-1840 
Régiók Magyaro Bécs Magyaro Bécs Magyaro Bécs 

Oberland 1 8 14 40 107 

Kis Burgenland 1 25 10 34 

Dunántúl 5 1 7 25 

Középső 9 13 4 34 55 

Keleti 41 3 18 30 

Déli 1 1 3 5 

Nincs 7 4 3 10 

Összes 11 0 75 52 115 266 

Az 3.1. táblázat adatainak tanúsága szerint mind Magyarországon, mind pedig Bécsben 

1800 után emelkedik meg az áttérők száma számottevően, hiszen a korszakban az összes 

áttérés 73,4%-a ebben a periódusban zajlik. Az országban áttérők aránya alacsonyabb, mint a 

bécsi. A jelenség nem tekinthető tömeges méretűnek a zsidó közösségen belül. A bécsi 

magyar vonatkozású áttérések számát kiegészíthetjük azoknak a megkeresztelt gyermekeknek 

a számával (322 fő), akiknek anyja Magyarországról érkezve lemondott a megszületett 

gyermekéről. Mivel e gyermekek anyjai nem térnek át, csupán magát a jelenséget 

szándékoztunk kiemelni, azaz az áttérések száma jóval magasabb a gyakorlatban, mint azt 

meghatároztuk.992 

A magyarországi áttérők esetében az áttérők száma nem csak a végérvényesen és 

hivatalosan is áttértek számát tartalmazza, hanem az áttérni szándékozókat is. Arra a kérdésre, 

miért nem különítjük el a két kategóriát, azzal az érvvel válaszolhatunk, hogy valójában az 

áttérni szándékozók felveszik a keresztséget, azonban gyakran kiskorúak. Számukra 

szükséges nemcsak a felsőbb egyházi, hanem az állami elismerés is. Az egyház és a 

társadalom szemében ők már kereszténynek számítanak, azonban a hataloméban még nem. 

Fentebb már említettük, hogy az államhatalom szigorú keretet szabott az engedélyezhető 

áttérések életkorát illetően. Az áttérők ezért kérvényekben próbálják kieszközölni áttérésük 

991 Az áttérés éve: 1825, a bejegyzés szerint a keresztségben Ullmann Moses a Móritz Johann nevet kapja, és a 
Szent Stefan egyházban történt az áttérés. A. Staudacher, 2002. 506.; Ugyanakkor életének további 
magyarországi fejezetéről lásd: Bácskai Vera, A vállalkozók előfutárai (Budapest, 1989) 145-146. 
992 Forrás: Anna L Staduacher, Wegen jüdischer Religion - Findelhaus. Zwangstaufen in Wien 1816-1868. 
(Frankfurt/M, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2001): Az adatok szerint főként szolgálók (220 
eset) szakácsnők (45 eset), és fizikai munkások (30 eset) mondanak le gyermekükről. Tudjuk, hogy az anyák 
közül 75 biztosan Magyarországon dolgozott, és innen ment át Bécsbe szülni - további sorsuk nem ismeretes. 
Az így megkeresztelt gyermekek száma 322, azonban a túlélők közülük mindössze 92 fÖ éri el a felnőttkort, míg 
a további gyermekek döntő többsége egy éves kora előtt elhalálozik. 
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legitimizálását. Az adatok kor- és nem-specifikus vizsgálata világossá teszi miért halmozódik 

fel Magyarországról a Helytartótanács felé intézett kérvények száma: 
3.2.a. táblázat: A Magyarországon keresztény hitre áttérő zsidó lakosok kor- és nem specifikus száma és aránya 

Életkor Férfiak % Nők % Összes % 
0 éves 2 4% 2 2.4% 

1-7 éves 6 15.4% 6 13% 12 14.1% 

8-10 éves 4 10.3% 2 4% 6 7.1% 

11-13 éves 4 10.3% 5 11% 9 10.6% 

14-17 18 46.2% 21 46% 39 45.9% 

19-25 5 12.8% 8 17% 13 15.3% 

26-35 2 5.1% 1 2% 3 3.5% 

36-45 1 2% 1 1.2% 

46-55 

56+ 

Összes 39 100% 46 100% 85 100% 

3.2.b. táblázat: A forrásokban életkor nélküli Magyarországon áttérők nem-specifikus adatai 

életkor nincs % 

fiú 14 12% 

lány 16 14% 

férfi 65 56% 

nő 19 16% 

Nincs megadva 2 2% 

Összes 116 100% 

3.2.c. táblázat: A Bécsben keresztény hitre áttérő zsidó lakosok kor- és nem specifikus száma és aránya 

Életkor Férfiak % Nők % Összes % 

0 éves 1 0.5% 1 0.3% 

1-7 éves 6 2.9% 9 8% 15 4.7% 

8-10 éves 3 1.4% 3 3% 6 1.9% 

11-13 éves 3 1.4% 8 7% 11 3.5% 

14-17 7 3.4% 11 10% 18 5.7% 

19-25 65 31.4% 36 32% 101 31.8% 

26-35 73 35.3% 30 27% 103 32.4% 

36-45 31 15% 10 9% 41 12.9% 

46-55 9 4.3% 9 2.8% 

56+ 1 0.5% 1 0.3% 

Nincs 8 3.9% 4 4% 12 3.8% 

összes 207 100% 111 100% 318 100% 

A 3.2.a. táblázat életkor szerinti beosztásánál a következő elvet követtük: hét éves koráig a 

szülő önkényesen áttérítheti gyermekeit a saját vallására. 7-10 éves korig a gyermekeket 

továbbra is a szülők akarata alapján keresztelik meg. 10 éves kortól azonban a gyermekek már 

önként is jelentkeznek. 14-17 éves korig szülői vagy uralkodói engedéllyel lehetséges az 

áttérés, míg 18 éves kortól ez szabadon megtehető. Az 3.2.b. táblázatban szereplő személyek 

pontos életkori adatai ugyan nem szerepelnek a forrásokban, azonban mindenkor jelzik, hogy 

felnőtt avagy gyermek az áttérést kérvényező. 
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a) Korcsoportvizsgálat 

A táblázatok adatainak fényében szembetűnő, hogy a Magyarországon áttérők életkora 

számottevően alacsonyabb, mint a bécsieké, hiszen az áttérők, mintegy 56.5%-a a 11-13 éves 

illetve a 14-17 éves korosztály tagjainak sorából kerül ki. Ezzel szemben Bécsben a 19-25 

illetve a 26-35 éves korcsoportok a leginkább érintettek (mintegy 64.2%-a az összes 

áttérőnek.) Sőt esetükben az idősebb korosztály körében sem ritka az áttérés. A két csoport 

közötti eltérés magyarázata abban a tényben rejlik, hogy a Bécsbe bevándorlók gyakran csak 

Bécsben alapítottak családot és az áttérő gyermekek (akik már ott születtek) nem tartoznak a 

vizsgálatunk alá. Emellett az áttérők magas életkorát magyarázhatjuk a vándorlás tényével is, 

hiszen az új környezet, nyelv, kultúra megismerése időt kívánt. Másfelől a bécsi áttérések -

miként azt később láthatjuk - az áttérések új modelljeként, nem feltétlenül a keresztény 

hitelvek elfogadásaként történik, hanem beilleszkedés egy új kulturális környezetbe.993 

(Mindehhez az áttérők társadalmi helyzete is magyarázatul fog szolgálni.) 

A korcsoport vizsgálat alapján a Magyarországon áttérőket két fő csoportra bonthatjuk: a 

kényszeríttettek, akiket a szülői döntés alapján keresztelnek meg; illetve a második csoportot 

az önkéntes áttérők alkotják. Az első csoportba sorolhatjuk 10 éves korosztályig a 

gyermekeket. A második csoporton belül további alcsoportokat kell elkülönítenünk: A 18 év 

feletti áttérők esetében az állami hatóságok nem gördítenek akadályt keresztény mivoltuk 

elismerésére. Figyelemreméltó, hogy a 36 éves kortól nem találunk áttérőket (legalábbis a 

pontos éveiket megadók esetében). Ami a közösségben való elhelyezkedéssel és 

megállapodottsággal magyarázható. Míg a második alcsoport a 10-13 éves korcsoportba 

illetve a 14-17 éves korcsoportba tartozó áttérők, akik együttesen a megkeresztelkedők 

legnagyobb hányadát teszik ki, mintegy 56.5%-ot. Ez ad magyarázatot arra, miért nő meg az 

állami hatóságok felé benyújtott kérelmek száma, amely keresztényi mivoltukat hivatalosan is 

elismerné. Az állami hatóságok azonban ebben a kérdésben következetesen ragaszkodtak a 

törvényben előírtakhoz és válaszuk az esetek többségében ugyanaz, mint a bodrogkeresztúri 

Joseph Szkalár (16/17éves) számára, hogy csupán a 18. év betöltése után lehetséges az 

áttérés.994 Mielőtt feltételeznénk, hogy ilyen esetben a fiatal visszatér a családjához, érdemes 

idéznünk azt a forrást, amelyben a Klein Ádám fia, 13 éves áttérő bejelenti, hogy őt a 

dunaszegi bíró keresztény fiának fogadta, és az ő házában élhet.995 Emellett ezek a fiatalok 

993 Nemesítésre: 1781-ben Wolf Epstein udvari tanácsos tér át, 1789-ben nemesi címet kap (új neve: Wenzel 
Tobias F. J.); operaénekes: Kari Wolff 1846-ban, mivel udvari operaénekesként működött, ezért tért át, a 
keresztségben a Kari Josef Maria nevet kapta. Anna L Staduacher, 2002. 106.; 547. 
994 MOL, C 55 Dept. Jud. 1817. 2. Judaeorum Nr. 2. 
995 MOL, C 55 Dept. Jud. 1815. 12. Judaeorum Nr. 2. 
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legtöbbször nem is közvetlenül otthonukból szöknek meg, hanem szolgálati helyükről. Ezek a 

fiatalok kikerültek a családi közegből, a szigorú ellenőrzés alól, új környezetben új 

élményeket szereztek. Mindez gyakran túl erős hatással volt rájuk. Az a tény, hogy 

lehetőségük volt valakihez fordulni - patrónus, plébános - bátorságot adott egy új élethez. 

Az állam a fiatalkorú önkéntesek közül azokat engedélyezte korkedvezménnyel, akik árvák 

voltak, mint Reibes Anna.996 Esetükben ugyanis a szülők nem kérték az államot a gyermek 

visszaadására, és a zsidó közösség egyetlen esetben sem kérte az államot a gyermek kiskorú 

voltára való tekintettel a döntés elutasítására. 

A fentebbiekből következik, hogy az állam a törvény szerint megfelelő korúak kérvényét 

jóváhagyta, míg kiskorúak esetében meghagyta a választás lehetőségét. Ugyanakkor a 

hatalom nem volt érdekelt a kiskorú gyermekek erőszakos megkeresztelésében és 

elválasztásában szüleitől, mivel mindez nemcsak peres ügyekhez, hanem valódi 

háborúskodáshoz is vezethetett. így történt a felső-vissói Dávid Salamon997 esetében is, 

akinek áttérő felesége kiskorú gyermekeit is elvitette a plébános segítségével. Dávid Salamon 

sógorával a plébános házába ment, ahol már nagy tömeg gyülekezett (zsidók és keresztények 

egyaránt), és a tanúk elmondása szerint lárma, zajongás és verekedés vette kezdetét.998 Az 

állam nem volt érdekelt semmiféle erőszakos cselekménysor elindításában. Ugyanígy nem 

fűződött érdeke a zsidóság nagyszámú áttéréséhez sem. Hiszen az áttérők belépve a 

keresztény társadalomba új szerepben találták magukat. Eddig a zsidó közösség képviselte 

őket a szélesebb társadalom, valamint a hatóságok felé, míg az állam a közösségen keresztül 

ellenőrizhette, adóztathatta őket. A megkeresztelkedés után egy a gyökereit és gyakran 

kapcsolatait elvesztő ember számára kellett biztosítani az átmenetet. 

A Bécsben áttérők esetében ugyanígy megtalálható a két fő csoport. Azonban arányuk az 

áttérőkön belül egészen másképp alakul. A bécsi áttérők többsége a törvény által előírt 

életkort betöltve szánta rá magát az áttérésre, így azt szabadon megtehetik. Az áttérők 

gazdasági háttere szélsőséges képet mutat: egyfelől a szegényebb réteg soraiból kikerülők 

(cselédek) választják az áttérést, ami a hagyományos áttérési modellnek felel meg, míg 

másfelől a nagyon gazdag réteg tagjai, akik számára ez már egy új társadalmi helyet biztosít. 

Mindez az átalakuló értékrendekre is rávilágít egyben. 

996 MOL, C 55 Dept. Jud. 1821. 2. Judaeorum Nr. 2. 
997 Dávid Salamon szabó volt Felső-Vissón Máramaros megye (keleti régió). A forrásokban egészen 1818-ig 
szerepel, amelyből kiderül, hogy új családot alapított, gyermekeinek a száma hat volt, egy fiú és öt lány - nem 
tudhatjuk, hogy a két fentebb említett gyermekei szerepelnek-e ebben az összeírásban. MOL, Dept. Jud. C 55 
139. Judaeorum Nr. 1. 

998 MOL, C 55 Dept. Jud. 1799. 3. Judaeorum Nr. 2. 
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b) Nemek 

Az áttérők nemi megoszlása szerint mindkét vizsgálati csoportunk esetében a férfiak 

körében magasabb az áttérők aránya (Bécsben 65%-a az összes áttérőnek, Magyarországon 

mintegy 59.2%-a). A bécsi áttérők esetében a nem- és kor-specifikus vizsgálat együttesen 

mutat abba az irányba, hogy az érettebb, anyagi biztonsággal rendelkező, vagy éppen annak 

elérésére törekvő (például jogi hallgatók999) férfiak körében volt hajlandóság az áttérésre. 

Ugyanakkor a magyarországi források esetében ezt a képet némileg módosítanunk kell. 

Azokban az esetekben, amikor pontosan tudjuk a kikeresztelkedők életkorát a két nem között 

nem tapasztalhatunk szignifikáns eltérést. Mindkét nemi csoport szinte ugyanolyan mértékben 

hajlik a kereszténység felvételére, és döntő hányaduk 14-17 éves kor között határozza el 

magát erre a lépésre (fiúk 46.2%-a, lányok 46%-a). Ennek magyarázatát kereshetjük abban a 

tényben, hogy a korszakban a hagyományos zsidó társadalomban azok a fiúk, akik nem 

mutatnak kellő előrehaladást tanulmányaikban, vagy pedig nem gazdag családból származtak 

(természetesen minden viszonylagos, hiszen az üzleti vállalkozások nagy rizikófaktora miatt 

nagyon sok család szegényedett el egyik napról a másikra1000) igen korán munkába álltak, 

legtöbbször szolgálónak vagy segédnek szegődtek el.1001 A lányok oktatása, otthon családi 

környezetben zajlott, őket még az iskola sem kötötte, így ők is igen hamar szolgálóként 

dolgoztak a házasság előtt. Otthonaiktól távol kerülve nagyobb lehetőségük volt új ismeretek, 

elvek megismerésére. Mindezzel azonban nem zárható ki, hogy a gazdagabb családból 

származó fiatalok, lányok, fiúk egyaránt ne érezzenek vonzódást az új vallás felé, ami már 

sokkal inkább szellemi vonzás miatt alakult ki.1002 

A meg nem határozott korú felnőttek esetében a férfiak sokkal nyitottabbak az áttérésre. 

Mindezt gazdasági indokokkal is magyarázhatjuk, hiszen, mint gazdasági önállósággal 

rendelkezők bátrabban vállalkozhatnak az áttérésre. 

IV.A.3.b) A megkereszteltek geográfiai megoszlása 

Az áttérők adatainak a vizsgálata felveti azt a kérdést, mely régiókban erősebb a hajlam az 

áttérésre, és milyen szociális -gazdasági háttér tulajdonítható ennek? 

999 A Nagykanizsáról származó (Zala megye, Dunántúli régió) Lichtenstein Ferdinánd 1839-ben tért át, mint 
joghallgató (új neve Ignátz Ferdinánd) Anna L Staduacher, 2002. 285. 
10(® Jacob Katz, 'Házasság és nemi élet a középkor végének zsidóságánál' (héberül) Cion 10 (1944/45) 22-54. 
1001 Például a tejfalusi (Pozsony megye, Oberland) Helena Nagypákára (Pozsony megye, Oberlánd) szegődött el: 
MOL, C 55 Dept. Jud. 1818. 6. Judaeorum Nr. 2. 
I002így a jómódban élő kereskedő lánya: HFL, D/316, számú irat; Klein Ádám fia, akinek 200 forintot ígér apja, 
ebben a korszakban a gazdagok türelmi adókent 40 ft-ot fizetnek ebben a korban. MOL, C 55 Dept. Jud. 1815. 
12. Judaeorum Nr. 2. 
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3.3. táblázat: Az áttérők időbeli és régióbeli megoszlásának indexe 

Magyarország Bécs Összes 

1750-ig 1751-1800 1801-1840 1750-ig 1751-1800 1801-1840 1750-ig 1751-1800 1801-1840 

Oberland 2 ,5^ 33 ,33 210,5 58,33 557 ,9 2 ,56 91 ,66 768 ,42 

Kis-Burgenland 3,77 125 250 425 3 ,77 2 5 0 550 

Középső 82,56 67 ,56 138,15 20,79 223 ,48 82,56 88,35 361 ,64 

Dunántúl 62,5 87,5 12,5 312,5 75 4 0 0 

Keleti 146,32 52,72 10,07 87,97 157,04 140 

Déli 38, 51,45 38.16 85,76 76 ,33 137,22 
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• Oberland 

• Kis-Burgenland 

• Középső 
• Dunántúl 

• Keleti 

• Déli 

A 3.3. táblázat az áttérések időbeli és régióbeli lebontásának indexét ábrázolja. Az index 

értékét az áttérések számának illetve az adott régióban élő zsidó népesség lélekszámának az 

aránya határozza meg. Az időbeli határok egyfelől a településtörténet főbb határkorszakait 

követik (1750-ig a bevándorlás első évtizedei; 1750-1800-ig a Lengyelország felől érkező 

bevándorlás; míg 1800 után pedig a kívülről történő vándorlás lassú apadásának időszaka); 

míg másfelől pedig tükrözik, hogy 1800 után új korszak körvonalazódik (reformeszmék lassú 

megjelenése, mindezt Bécs esetében már a 18. század utolsó évtizedeitől feltételezhetjük). 

Általánosságban az összes áttérő esetét vizsgálva a geográfiai szórtság tekintetében látható, 

hogy a jelenség minden régióban megtalálható, 1750 után. Az áttérések területi 

megoszlásának erős ingadozását látjuk, hiszen 1750-ig főként a középső régió érintett, noha 

ekkor mindössze az ország zsidó lakosainak csupán 10.9%-a élt ebben a régióban. A középső 

területeken egyértelműen az Óbudán - amely gazdasági és kulturális központnak számított 

ekkor - élő közösség tagjainak sorából kerülnek ki az áttérők, gyakran olvashatunk azonban 

arról, hogy döntésükben az anyagi támogatásnak nagy szerepe volt. Az ekkor a betelepülés fő 

célpontjaiként számon tartott oberlandi (az ország zsidóságának, mintegy 39%-a élt itt) és kis-

burgenlandi területek (26.5%) életében az áttérés teljesen marginális szerepet töltött be. 

1750-1800-ig új helyzettel találjuk szembe magunkat. A hagyományos társadalom a 

virágkorát éli, ugyanakkor azonban a század utolsó évtizedeiben a bomlás csírái már 

megmutatkoznak. Egyfelől az ország valamennyi, még a zsidóság által leggyérebben 

benépesített déli régióbeli áttérések indexe sem kirívóan alacsony más régiókhoz viszonyítva. 

Szembetűnően magas az áttérési arány a keleti területeken, a magyarországi áttérők körében. 



1765-ben Máramaros megyében mintegy 30-an térnek át keresztény hitre. Noha a hivatalos 

megyei indoklás szerint ennek a türelmi taxa fizetése előli menekülés az oka, joggal 

feltételezhető ideológiai háttér. Ebben az időben a térségben a frankizmus1003 igen jelentős 

teret hódított, éppen ezért az áttérés indítékául is szolgálhatott. Határozott emelkedést 

láthatunk a kis-burgenlandi régió lakosainak a körében az áttérésre, illetve némileg az 

oberlandi régióban élők körében is. A két terület között azonban mind gazdasági, mind 

kulturális téren ellenkező irányú folyamatok játszódtak le, azonban az áttérések 

szempontjából az eredmény hasonlatos. A kis-burgenlandi régióban a század közepéig 

virágzó, kialakult nagy lélekszámmal rendelkező közösségeinek a keretei a korszakban 

merevvé váltak (Kismarton). Emellett a térség gazdasági súlypontvesztése is jelentős. A 

közösségek tagjai gyakran a közösség keretein kívül keresték boldogulásukat, így Bécsben 

(emellett a közösség tagjai maradtak). Ugyanakkor ebben az időszakban az oberlandi 

területek továbbra is a bevándorlás egyik fő célpontjai, a közösségek kulturális és gazdasági 

szerepe erős (Pozsony, Nyitra). Bécs közelsége azonban itt is vonzerőt jelent, másfelől a 

gazdasági kapcsolatok mellett Bécs a kulturális közvetítőcsatorna szerepét is betölti. 

Az áttérések eseteinek a vizsgálata a két vizsgálati csoportnál jól látható különbséget mutat: 

Hiszen amíg a magyarországi áttérők társadalmi helyzete a hagyományos áttérési modellnek 

megfelelően az alsóbb osztályokat tükrözi: szolgáló, tolvaj, gyermek (műveletlenebb réteg). 

Bécsben az áttérők egy részének foglalkozási szerkezete eltérést mutat a hagyományos 

modelltől: gazdasági vezetőréteg (nagykereskedő), intelligencia (tanár, egyetemi hallgató) 

soraiból kerül ki. Azaz számukra az áttérés már egy új kulturális közegbe való belépést jelent. 

1800 után a folyamat tovább erősödik, hiszen az oberlandi, a kis-burgenlandi területeken 

áttérők indexének emelkedése mellett a dunántúli területeké is növekszik, amelyek 

hasonlóképpen gazdasági és kulturális kapcsolatban álltak Béccsel. Figyelemreméltó, hogy az 

úgynevezett „oberlandi" területeken, amely egész Európa szemében ekkor az ortodox hit 

védőbástyája volt, Chatam Szofer időszaka, az áttérések száma igen magas országos 

viszonylatban. A keleti területeken, ahová elméletileg a hagyományőrző zsidóság telepedett 

le, az áttérés, mint olyan nem ritka jelenség, bár számuk csökkenő. Az áttérések miértjére 

később, külön fejezetben próbálunk választ keresni az áttérők vallomásai alapján. Elöljáróban 

annyit megállapíthatunk, hogy a még leginkább hagyományőrző területeken sem találhatjuk a 

zsidóságot olyan mértékben elkülönülve az őt körülvevő társadalomtól, hogy annak hatásai 

kívül rekednének közösségének határain. 

1003 Messianisztikus mozgalom, a 18. század közepén keletkezett Podóliában. Vezetőjük Jacob Frank. Bővebben: 
Encyclopedia Judaica, 'Jacob Frank and the Frankists' címszó alatt (Cd-rom). 
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A két vizsgálati csoport esetében jól látható a nyugati területek esetében Bécs vonzereje, 

hiszen az áttérők sokkal nagyobb arányban térnek ott át. Az áttérés modelljében a 

magyarországi áttérők esetében nem következik be változás, hiszen továbbra is a szolgálók, 

illetve az alsóbb társadalmi rétegek tagjai hajlandóak erre. Ezzel szemben azonban Bécsben 

jól elkülöníthetően két réteget érint az áttérés: ez magában foglalja a hagyományos áttérési és 

a modern áttérési modellt. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy vannak példák, amikor a 

Bécsben áttérő nagykereskedő Pesten él továbbra is. Mindezek szerint létezett igény 

Magyarországon a modern típusú áttérésre, azonban valamilyen oknál fogva ezt a lépést 

Bécsben egyszerűbb volt megtenni. Valószínűleg a környezetük közvetlen befolyása elől 

kívánnak így kitérni. 

A régióbeli áttérések vizsgálata mellett felvetődik az a kérdés milyen korreláció áll fenn a 

kikeresztelkedők és az egyes településtípusok között? 

Az összes áttérő arányának és a magyarországi zsidóság egyes településtípusokon való 

megoszlásának az arányának az összevetése azt a tényt sugallja, mintha a szabad királyi 

városok zsidóságának a körében az áttérés nagyobb tömegeket vonzott (26%-a az összes 

áttérőnek szabad királyi városban élt, míg az ország zsidó lakosainak csupán 3-7%- a lakott a 

korszak folyamán a szabad városokban). A falvakban az áttérés alulprezentált (az áttérőknek 

csupán 24.42%-a szemben az országban élők 60% (1735) majd 53% (1835) arányával). A 

mezővárosokban élők aránya hasonlóságot mutat az e településtípusokon élő zsidó lakosok 

arányával. Célszerű azonban a vizsgálatunkat két további elemzésnek alávetni: -Milyen 

különbség mutatkozik a magyarországi és Bécsben áttérők származási helye között?; illetve -

Az egyes régiókban mennyire válnak meghatározóvá az áttérések esetében az egyes 

településtípusok? 

A Magyarországon áttérők körében noha a szabad királyi városokban áttérők aránya 

valamivel felülprezentált az ott élők országos arányához viszonyítva (11.9%), más 

településtípusok esetében ez az arány kiegyenlített. Nem így történik a bécsi áttérők esetében, 

ahol a szabad királyi városokból érkezők (34.9%) illetve a mezővárosi gyökerűek (39%) 

válnak meghatározóvá, míg a falvakból érkezőké igen alacsony (17%). Mindez természetesen 

összefüggésben áll azzal egyfelől azzal a ténnyel, hogy a Bécsben való áttérés 1780 után 

erősödik fel, amikor is a zsidóság újra megtelepedhetett a szabad városokban. Noha a 

letelepedés számos akadályba - így városi hatóságok ellenállásába - ütközött, 1790 után, II. 

Lipót rendeletének eredményeként lassú megtelepedés indult meg a későbbi korlátozások 
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ellenére is.1004 Másfelől a bécsi áttérők gyakran a kialakult nagyobb nyugati közösségekből 

érkeztek. 

Az egyes régiókban vizsgálva az áttérés és a településtípusok viszonyát, jelentős eltéréseket 

tapasztalunk: Az oberlandi területeken valamennyi településtípus esetében igen magas az 

áttérők aránya, azonban a szabad királyi városokban arányuk csak 1800 után emelkedik 

(gyakorlatilag ekkortól kezdődik a városokba való beszivárgás ezen a területen) történik. A 

Magyarországon áttérők körében egyértelműen a falusi áttérők magas aránya a meghatározó. 

Ezt azzal a ténnyel magyarázható, hogy a nagyobb közösségek mezővárosokban (később 

városokban) jöttek létre, és itt a közösségi keretek egyfajta visszatartó erőnek bizonyulnak, és 

a hagyományos zsidó társadalom fenntartására törekszik. A falvakban a kapcsolatrendszer az 

ott élő nem-zsidó lakossággal sokkal szerteágazóbb és közvetlenebb, tekintve, hogy 2-3 zsidó 

család élt egy-egy településen, ami sokkal nagyobb egymásra hatást feltételez a gazdasági 

kapcsolatok mellett kulturális téren is. A középső régióban a falusi és mezővárosi áttérők 

esetében viszonylagos egyensúly látható. Ezzel szemben a magyarországi áttérők esetében a 

keleti régióban éppen a mezővárosi lakosok körében felülprezentált az áttérés. Annak 

ellenére, hogy a keleti régióban a szórtabb falusi letelepedés a jellemző (1787-ben az ország 

falusi zsidó lakosainak 33%-a él itt (944 faluban); 1835-ben ez az arány 45%-ra növekszik 

(2050 faluban)). A megoldást abban feltételezhetjük, hogy itt a mezővárosok, mint gazdasági 

és kulturális központokként értelmezhetőek, azaz az új értékek kerültek előtérbe, 

közvetlenebb kapcsolat a társadalom többi tagjával. Ugyanakkor a falvakban továbbra is a 

hagyományos társadalmi értékek a meghatározóak. Ami érdekes ellentétpárra utal a keleti és 

nyugati területeken. 

A Bécsben áttérők esetében a vizsgálat azt mutatja, hogy az oberlandi és a középső 

területekről érkezők a szabad királyi városokból érkeznek, míg a kis-burgenlandi és keleti 

területek áttérői mezővárosi gyökerűek. Mindez arra utalhat, hogy a nagyobb központokban 

az újabb eszmék, reformideák utat találnak szélesebb tömegekhez, másfelől esetükben 

gyakran az áttérés hátterének változása is megjelenik. Azaz a gazdasági előrelépés mellett 

társadalmi térén is előrelépésre törekszenek az áttérés révén. 

IV.A.4. Az áttérés gyakorlati megvalósulása 

Az áttérések statisztikai elemzése után, az esetek tanulmányozásán keresztül a mögöttük 

húzódó gazdasági, társadalmi és kulturális kérdésekre próbálunk választ keresni. 

1004 II. Lipót 1790. évi dekrétuma §38. 'A zsidókról' in: Corpus luris Hungarici. Magyar Törvénytár 1740-1835. 
ed. Csiky Kálmán (Budapest, 1901) 186-187. 
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Az állami törvények a hétköznapi ember számára távoli, idegen fogalmat jelentettek. A 

mindennapi életük létezési formája a közvetlen környezetük normái szerint zajlott. A zsidóság 

számára Magyarországon két fő letelepedési forma létezett: vagy általában nagyobb 

közösségek tagjaiként éltek, vagy pedig kis településen egy-két család. Még a nagyobb 

közösségben élők sem éltek szigorúan elzártan a szélesebb társadalomtól, hiszen az egyik fő 

foglalkozás a házaló kereskedelem volt. A falusiak pedig eleve keresztény szomszédaik 

közvetlen környezetében telepedtek le. 

A keresztény társadalmon belül erős szerep jutott a közösségi tudatnak, amelynek a 

középpontjában a hit állt. Az egyház központi funkciót töltött be a mindennapokban. 

A zsidóság a mindennapi kapcsolatok révén közeli kapcsolatba is kerülhetett a keresztény 

társadalom egyes tagjaival. így például Helena (Léni), aki Tejfalun született, majd Nagypákán 

szolgálóként helyezkedett el a helyi korcsmárosnál. Munkája alatt megismerte Bittó Viktorné 

nemesasszonyt, aki a hitélet egyes elemeit kezdte el neki magyarázni, majd megtanította 

keresztet venni.1005 A kislány életkora kérdéses, mivel az apa állítása szerint 12 éves, míg 

saját bevallása szerint már betöltötte a 15-öt.1006 Ezt tulajdoníthatjuk annak, hogy a 14 év 

egyfajta vízválasztó az áttérés tekintetében, és ezzel mindkét fél tisztában volt, ezért a lány 

öregbíteni, míg az apa fiatalítani akarta. Miután az áttérő - jelen esetben Helena - elhatározta, 

hogy áttér két lehetősége van: vagy az őt pártfogóhoz költözik, miként történetünkben,1007 és 

utána a plébánoshoz, vagy azonnal a plébánoshoz fordul, aki a házába fogadja.1008 Ezután 

további tanulás veszi kezdetét a hitvallás alapelveiről, illetve a vallás törvényeiről. Ez több 

hetet is igénybe vehet és addig az áttérni szándékozók az őket befogadóknál, vagy a plébánián 

tartózkodnak.1009 

Következő lépésként a plébános tanúk jelenlétében egy olyan vallomást kér, amelyben az 

áttérni szándékozó kinyilvánítja szándékát. Fontos, hogy a jelenlévő tanúk keresztények és 

zsidók egyaránt lehetnek. A tanúvallomás formája a következő: 

„Nagyságos Győr Vármegyében 

Kiss Bajtson szolgálló Klein Adam 

Zsidónak tizenhárom esztendős fiának 

tulajdon szájával felelt alább 

megíratott kérdésekre 

1005 MOL, C 55 Dept. Jud. 1818. 8. Judaeorum Nr. 2. 
1006 MOL, C 55 Dept. Jud. 1818. 6. Judaeorum Nr. 2. 
1007 MOL, C 55 Dept. Jud. 1818. 10. Judaeorum Nr. 2. 
1008 MOL, C 55 Dept. Jud. 1799. 3. Judaeorum Nr. 2. 
1009 Miként történt Dávid Salamon feleségének az esetében is: MOL, C 55 Dept. Jud. 1799. 3. Judaeorum Nr. 2. 
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1° Mivégre hattad el te az te 

Atyádat, Anyádat, Atyádfiait 

És az zsidó népet, - s mit 

Akarsz te a Dunaszegi kö-

röszténység között? 

Mivel én akartam, és mivel én 

akarok körösztényé lenni. 

2. Hát tégedet valaha, valahol, valamely 

körösztény tsak valamileg 

kisebb szóval is beszillte 

reá, hogy légy körösztényé? 

Engemet sehol senki még tsak 

leg kisebb szóval sem beszéllet reája 

hogy legyek körösztényé. 

3. Mioltátul fogva vagyon néked szándékod 

körösztényé lenni? 

Három esztendőtől fogva. 

4. Hát te ezen szándékodat hogy körösz-

tényé akarsz lenni, jelentettedé az te 

szüleidnek, vagy atyádfiainak azon 

három esztendő alatt, vagy pedig, 

ha jelentetted, mit feleltek reája? 

Igenis és azértis akart egyszer az 

én örög atyám, máskor pedig az én 

atyám Dunában ölni 

5. Hogyan tőrtént azz? 

Következendő okkal és móddal: az én 

Öreg atyám pálinkát vitt Kis Bajtsrul 

Rétháthoz, és az úton dunánál erdő mellet 

meg állapodott és szollétott engem barátságosan 

leszállani az Kobival, és azonnal 

engemet megragadott, és az dunában 

akart vetni, és az zokogó szabodásomra 

megengedett ugyan az én életemet, 

hanem megtiltotta erössen, hogy az dolgott 

senkinek meg ne mongam, és ez történt ez 

előtt három sztendövel; és én az után 

elszöktem; mivel pedig még az körösztények között 



az előtt sehol sem voltam, 

hogy engemet befogattak volna, mivel 

ugy mint tiz esztendős gyermek szolgálatra 

való nem voltam. És az én szülőim 

és az többi zsidók dorgálásokkal 

és égéretekkel engemet fenyegettek, és 

azért tértem ismét visza az én szülő 

imhez de mivel mind azon altal se 

szándékomat, se akaratomat meg nem 

változtattam , hanem abban maratam, 

én körösztényé lészek, azértis akart 

az én atyám ez előtt egy esztendővel, mi-

dőn én vele Györbül Pékfalun kö-

rösztül,Bátsa felé utaztunk volna, 

az dunában akart dobni, de megen-

gette az én életemet ismét sok szabó-

dásom után; hanem el küldött Morva ország-

ban az zsidók közé, az honan 

elszöktem és mivel ott sehova sem tuttam menni 

ismét ezen tartományban az 

hazámba visza tértem... 

6. Hátha az zsidók néked 

most meg égérik, hogy téged soha 

többé leg kisebbel sem fognak 

meg bántanni, sött ők tégedet 

kosztal, Ruházattal jól és csi-

nossan tartanak, és ők tégedet 

semi féle dologra nem 

hajtanak, és minden jókat 

véled ezenn a világon 

tselekszenek? 

A Mégsem akarok én zsidó maradni, 

hanem tsak körösztényé lenni. 

7. Hátha téged az zsidók mivel 

tölök el akarsz válni alattomban 

az dunában ölnének, vagy más 

féle móddal el tsikksztanának? 

Ha én aztat most bizonyosan tudnám 

is, mégis azt felelném, hogy én valóban 

tsak körösztény akarok lenni. 



8. Ha pedig tégedet körösztölés után 

a zsidók meg nem ölnének ugyan 

se nem követnének, hanem az 

Dunaszegi bíró, akinél néked 

Most jól vagyon dolgod, té-

gedet a házátul el kergetne, 

és meg betegednél, és más kö-

rösztényeknél semi segedelmet 

nem találnál, következendőképp 

az te életedet nyomoruságossan 

el végezned köllene. 

Ha én mind ezeket előre tudnám is 

még sem akarnék zsidó maradni, 

hanem körösztényé lenni. 

9. Hát te ezen kilencz kérdésekre 

az te szülőidnek úgy feleltélé, 

mind itt? 

Igenis;- az én Atyámnak Rárói 

rabinust és az ásványi zsidókat Sz 

Paly Plébánus Úr, ugyan Sz. Pály 

Plébánia Házhoz öszve hévatta en-

gemet meg hallani; ottis azt feleltem 

amit az előtt három nappal; ugyan há-

rom körösztény embereknek jelenlétében, 

úgy mint: Dunaszegi Bíró jelenlétében, aki 

engemet körösztényi fiának bé fogadott, és 

ugyan Dunaszegi törvénbíró Szeredy Jósefh 

és öreg Tanáts Nagy Mihály jelenlétében 

mind azokat vallottam, mellyek ezen pon-

tokban föl jegyeztettek.. ,"I0I° 

Természetesen a tanúvallomások kérdései nem minden esetben ugyanezek, azonban a 

következő kérdéskörökre fókuszálnak: Mióta akar valaki keresztény lenni? Mennyire 

állhatatos ebben? Önként vagy kényszerből dönt-e az áttérés mellett? Illetve milyen az illető 

családi háttere, azaz élnek-e még a szülei? Segítik-e tervében vagy pedig éppen ellenkezőleg? 

A tanúságtétel után az átkeresztelés következik. A ceremónia során megkeresztelkedők a 

következő vallomástételt illetve esküt mondják el, amit írásban is rögzítettek: 

1010 MOL, C 55 Dept. Jud. 1815. 12. Judaeorum Nr. 2. 
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„Ki vagy Te? 

Én az üdvösség útjától eltévedt, és zsidói hitetlenséggel gonoszul megvakított ember vagyok. 

Miért jöttél az Isten szentegyházához, és mit kivánsz tölle? 

Az Isten szentegyházához - jöttem hitet tanulni - és azt felvenni s vele egyesülni kivánok. 

Mit ád néked a hit? 

Ád örök életet. 

Ha akarsz az örök életet bírni, tartsd meg a parancsolatokat melyeket a mi Urunk és Istenünk Jézus Krisztus 

parancsolt t.i. szeressed a te Uradat Istenedet tellyes szivedből, tellyes lelkedből, és minden elmédből1011, 

felebarátodat pedig szeressed mint önnön magadat. A keresztény Katholikus hit pedig az: hogy hidjed az 

anyaszentegyház hogy hidjük előnkbe azha akár irva légyen akár nem; a mit már az előleges tanitásokbol bőven 

megérthettetek. Ez az a tisztaságon és üdvözítő ker. hit mellyet az egy közönséges és apostoli anyaszentegyház 

tart ezt tanítottak az Isten apostolai ezt minden nem zetek adták elő: ezt vallották a vértanuk - martyrok- és 

vérökkel pecsételték; ezt tanították az Istennek választott férjfiai is, és nékünk is által adták. 

Akarjátok é ti ezt a tisztaságos keresztény hitet tiszta szívből alfogadni? 

f.(elelet) Akarjuk tiszta szívből. Térdepelyetek le! 

Mindenekelőtt kérdezlek benneteket: ellene mondottok é a zsidó tisztátalan hitetlenségnek és a keresztények 

elleni káromlásaiknak? ellene mondottok. 

f.(elelet) Ellene mondunk! ej Átkozzuk! 

Ellene mondottok é minden zsidó ünnepeknek, a környülmetélésnek, és minden Ó testamentumi szokásoknak és 

haszontalan czeremóniáknak? ellene? 

f.(elelet) Ellene mondunk! és Átkozzuk! 

De igazán és valóban mondjatok é ellene mindazoknak? 

Valóban és igazán mondtunk ellenek. K.(érdés) Átkozzátok é azokat? átkozzuk, és köpünk rájok?- Ha 

ezeket igazán mondjátok az Isten és sz. egyház előtt esküdjetek meg. 

Mondjátok hát mindnyájan: 

Én N. ki ma a zsidóságból a keresztény hithez járulok a mindentudó Úr Isten előtt, kit ma én igazán vallottam, és 

az ő szentegyháza előtt igazán vallom és ezen vallomásomat esküvéssel és átokkal pecsételem: hogy én a zsidó 

hit- és törvénynek nem mondok ellene valami szükségből, félelemből, vagy valami más különös tekintetből, és a 

keresztény hithez járulok, hanem a keresztény hitnek az igazsága felől meggyőzvén egyedül lelkemnek 

üdvössége miatt tiszta szivből és lélekből a Megváltó Krisztus Jézus igaz messiás eránt való szeretetből járulok a 

Keresztény hithez; ebben akarok élni, ebben meg is halni, és kivánok a szent keresztségnek méltó felvételében 

részesülni. Ha ezeket nem igazán akarom és valaha a zsidósággal veszedelmes és titkos társalgásba élnék 

büntessen engem e világon az anyaszentegyház és a világi törvényhatóság, a másik világon pedig legyek 

átkozott, lelkem legyen a sátáné és ghenna tüzében és örökké való kínokban. Ámen. 

Következik a keresztelés."1012 (Majd a ceremónia lezárásaként a Miatyánk kezdetű imát mondják el a 

jelenlévők..) 

1011 A vastagon jelölt rész pontos tükörfordítása a Shma Israel imának. Mindez gyanakvást kelt afelől, vajon ki 
írhatta ennek az eskünek a szövegét, hiszen nagyon jól ismeri a zsidó hagyomány szokásait. 
1012 HFL, D/298, számú irat. 
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A megkeresztelési ceremónia után az újonnan átkereszteltek egy jegyzőkönyvet írnak alá, 

amelyben neveik mellett feltüntetik keresztszüleik nevét (kettőt).1013 

Az eskü szövegéből világossá válik az egyház fő célkitűzése: a zsidóságnak önálló 

felismerés révén, önként kell elismernie a katolikus hit igazságát szemben a zsidó hittel. Az 

áttérők korábbi tanításokból megismerik a keresztény hitelvek alapjait - miként azt korábban 

a tanúvallomásokban is láthattuk. A keresztséggel egy életre elkötelezték magukat a katolikus 

hit mellett, valamint elismerik a katolikus egyház fennhatóságát. 

Az egyházból kilépő új keresztény hívő a korábbi közösségét elhagyva új útra lép. A 

társadalomban meg kell találnia a helyét, mivel eddig a zsidó közösség képviselte az érdekeit 

a külső társadalom felé. Éppen ezért hangsúlyos, hogy a különböző tanúságtételekben minden 

esetben találunk patrónusokat, akik szállást, munkát kínálnak az átkeresztelkedetteknek.1014 

Nők esetében gyakori a házassági kapcsolat, ami a társadalmi beilleszkedés hatékony 

formája.1015 

A keresztelést követően a plébános jelenti az állami hatóság felé az átkeresztelés tényét, 

noha gyakran kiskorúak esetében kérvény formájában teszi ezt.1016 Abban az esetben, ha az 

áttértek a törvény ellenére tértek át, azaz kiskorúak, a Helytartótanács szigorú ellenőrzést 

követel, amelybe bevonja a felsőbb egyházi vezetést, a megyei hatóságokat és az adott 

település illetékeseit.1017 A felsőbb egyházi vezetés válaszaiban következetesen hangsúlyozza 

az állami törvények betartásának fontosságát,1018 azonban igazi fellépést nem tapasztalható az 

azt megszegő alsóbb egyházi képviselők ellen.1019 Az állami hatóságok beavatkozása is 

esetleges, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a már fent említett Helena esete, aki ugyan 

csak a nagykorúságának elérése után lehet kereszténnyé hivatalosan, azonban már a 

nemesasszonynál lakik, családját erővel tartják távol tőle.1020 Ezzel szemben Dávid Salamon 

feleségének a szökése után, a plébános éppen a helyi hatósági közeget használja fel a 

hátrahagyott gyermeknek a plébánosi lakba való elhozatalára.1021 Az állam hiába próbálja a 

plébánost tanúvallomásra bírni, az egyházmegye válasza szerint a jelentés útközben elveszett, 

de később pótolják.1022 A plébános magabiztosságát jól példázza, hogy később, amikor az új 

1013 HFL, D/298, számú irat. 
1014 MOL, C 55 Dept. Jud. 1818. 8. Judaeorum Nr. 2. 
1015 Például: Erzsébet: MZsO XVI. 145.; Catherina Simon: MOL, C 55 Dept. Jud. 1802. 2. Judaeorum Nr. 2. 
1016 MOL, C 55 Dept. Jud. 1818. 14. Judaeorum Nr. 2. 
1017 Dávid Salamon esetében a MOL, C 55 Dept. Jud. 1799. 3. Judaeorum Nr. 2. szám alatt kiterjedt levelezést 
tartalmaz. 
1018 MOL, C 55 Dept. Jud. 1813. 11. Judaeorum Nr. 3. 
1019 HFL, 22/18. számú irat. 
1020 MOL, C 55 Dept. Jud. 1818. 10. Judaeorum Nr. 2. 
1021 MOL, C 55 Dept. Jud. 1779. 3. Judaeorum Nr. 2. 
1022 MOL, C 55 Dept. Jud. 1779. 3. Judaeorum Nr. 2. 
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keresztény asszony, Anna (korábban Jitl) második férjétől (aki keresztény), gyermekeit 

hátrahagyva elmenekül, a gyermekeket az apa (Dávid Salamon) kérése ellenére ismeretlen 

helyre viteti.1023 

Abban az esetben, ha a hatóságok jóváhagyják az áttérést (és feltételezhetően akkor is, ha 

nem), a továbbiakban az egyház feladata ellenőrizni, hogy a frissen áttért valóban betartja-e a 

hitélet szabályait és keresztényhez illő életet követ-e? 

Gyakori azonban, hogy az új keresztények nem tudnak, vagy nem akarnak megmaradni új 

hitükben. Kiskorúak esetében a családi nyomás mértéke olyan erős lehet, hogy „önként" a 

visszatérést választják, miként Rotter Léni tette.1024 Ugyanakkor valóban önkéntes visszatérést 

(ami természetesen törvénytelen) láthatunk a nagykorú Anna Peszl esetében, akinek a 

története igen nagy vihart kavart. 1804-ben ugyanis egy egyházi ellenőrzés során kiderült, 

hogy Anna elköltözött Nagy-Tapolcsányból (Nyitra megye, Oberland) és Irsán (Pest megye, 

középső régió) telepedett le. Az ottani zsidó közösség egyik tagjával (Mahol) való 

együttéléséből három gyereke is született (mindannyian fiúk). Ő maga a zsidó vallást követve 

élt.1025 A zsidó közösség állítása szerint mit sem tudott az átkeresztelkedésről.1026 A 

helytartótanács rendelete szerint a gyermekeket el kell venni az anyától és a közösségtől, 

mivel kereszténynek számítanak.1027 Hasonlóan bonyolult helyzet áll elő, amikor egy család 

vállalkozik az áttérésre, de később az egyik fél a visszatérés mellett dönt. Noha elméletileg ez 

lehetetlen, mégis azt látjuk, hogy az állami hatóságok érdemben foglalkoznak az üggyel, tehát 

nem igazán következetesek a kérdésben. Ilyen esetekben az áttérők a család összetartásának 

kényszerítő erejére hivatkoznak az áttérés indokaként (azaz kényszerből cselekedtek). 

Gyakori, hogy mindkét fél a gyermekeket akarja, azonban a hatóságok minden esetben a 

keresztény fél kérését részesítik előnyben, miként ez történt a visszatérést választó 

németújvári (Vas megye, Kis-Burgenland) Rézi esetében is. 

A modern típusú áttérések esetében azonban teljen új típusú életformát tapasztalunk. Mivel 

az áttérés egy modern társadalomban adott társadalmi előrelépést - nemesítés, hivatalokban, 

egyetemeken való alkalmazás - a keresztény vallás, mint olyan, csupán eszközként szolgált 

ennek elérésére. Az áttértekről gyakran hallható olyan vád, hogy nem élnek keresztényi 

hitelvek szerint, sőt nem ritkán a zsidó vallás elveit követik. Nem ritka az sem, hogy 

házastársaiktól, akik megmaradnak hitükben, nem válnak el, vagy csak jóval később. 

1023 MOL, C 55 Dept. Jud. 1779. 3. Judaeorum Nr. 2.; MOL, C 55 Dept. Jud. 1779. 22. Judaeorum Nr. 2. 
1024 MOL, C 55 Dept. Jud. 1803. 17. Judaeorum Nr. 2. 
1025 MOL, C 55 Dept. Jud. 1804. 16. Judaeorum Nr. 2. 
1026 MOL, C 55 Dept. Jud. 1804. 25. Judaeorum Nr. 2. 
1027 MOL, C 55 Dept. Jud. 1804. 27. Judaeorum Nr. 2. 
1028 MOL, C 55 Dept. Jud. 1808. 11. Judaeorum Nr. 2. 
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Valamint kapcsolataik továbbra is fennmaradnak (gyakran gazdasági okok miatt). 

Ugyanakkor nem láthatunk az egyház részéről semminemű beavatkozást, ami utal magának 

az egyháznak a gyengeségére, másfelől a változó társadalmi felfogásra. 

IV.A.5. Az áttérés indokai 

A tanúságtételekben minden esetben a kérdések között szerepel, miért akar áttérni valaki. A 

vallomásokban kivétel nélkül fő indokként az igaz hitben való üdvözülést jelölik meg 

meghatározó okként. Emellett azonban sok esetben indokaikhoz olyan megjegyzéseket is 

hozzáfűznek, amelyek igazolják, hogy az új társadalmi szerep és helyzet eléréséhez fontos 

lépésnek tartják a megkeresztelkedést. Azokban az esetekben sem tekinthetjük őszintétlennek 

a tanúvallomást, ahol valaki „csupán" a hit miatt tér át, hiszen a vizsgált korszakunkban a 

vallás lelki szükségletként rejlett a társadalomban, amelyhez nagymértékben hozzájárult az 

ismeretlen jövőtől való félelem is.1029 A bécsi áttérések példája azonban már jól mutatja a 

gondolkodás és magának a kereszténység felfogásának a változását. Az áttérők élettörténetei 

pedig már az új, modern típusú áttérésre adnak típuspéldát. 

A hitben való üdvözülés mellett a következő indokokat találhatjuk a vallomásokban, 

amelyek már mélyebb gazdasági és társadalmi kérdéseket is felvetnek: 

IV.A. 5.a) Házasság 

A keresztények és zsidók közötti házasság tiltott volt, és mivel a zsidó hitre nem lehetett 

áttérni, csupán keresztényként lehetett házasságot kötni. Az áttérők közül keresztény féllel 

kötendő házasság miatt nők és férfiak egyaránt áttértek. Számukra ez egyet jelentett volt 

családjuktól való elszakadással. A szakítás lehetett egyoldalú, mint 1769-ben a koltai 

(Pozsony megye) Erzsébet esetében, ő miután férjhez ment, hiába kereste a szüleit, mert 

ismeretlen helyre költöztek, hogy ne kelljen a hozományát kiadni számára.1030 Ezután a 

házasságával is problémák merültek fel, mivel férje a hozomány elmaradása miatt 

bántalmazta. Bonyolultabb helyzet állt elő, ha a keresztény féllel házasodni kívánó nő 

féijezett volt és gyermekei is születtek a kapcsolatból. Ebben az esetben soha nem hallunk 

arról, hogy a férj a feleségnek ne biztosította volna a válást, ugyanakkor a gyermekek 

elhelyezését mindkét fél magának követelte.1031 így a már említett Dávid Salamon felesége, a 

plébános és a falusiak segítségével nem csak a gyermekeit, hanem vagyontárgyakat is 

1029 így az a tolvaj, aki halálos ítélettől tartott. MZsO XVIII. 698. 
1030 MZsO XVI. 165. 
1031 MOL, C 55 Dept. Jud. 1808. 11. Judaeorum Nr. 2. 
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magával vitt, amit a hozományának is tekinthetünk.1032 Más esetben az új keresztény 

asszonynak le kellett mondani gyermekeiről: így történt ez Catherina Simon esetében (1809), 

aki ugyan szeretné magához venni a gyermekeit, de anyja sírva fenyegetőzött, hogy inkább 

kárt tesz a gyermekekben, csak keresztények ne legyenek. Ezért a pszichikai nyomás alatt 

ugyan lemondott Catherina a gyermekeiről, később azonban peres úton próbálja meg 

visszaszerezni őket.1033 Gyakori azonban, hogy az újólag áttértek nyomát vesztik utódaiknak, 

mivel a házastárs ismeretlen helyre költözik azért, hogy nehogy elvegyék tőle a 

gyermekeket.1034 

A házasság miatti átkeresztelkedés azonban történhet más indokból is, miként azt már 

említettük. A család az áttérés mellett dönt és ilyenkor a nem túl meggyőzött fél a 

házasságának a megmentése érdekében tér át.1035 Azonban ezek csakúgy, mint a keresztény 

féllel kötött házasságok többsége, a források tanúsága szerint hosszabb vagy rövidebb távon, 

de kudarchoz vezetnek. 

A bécsi áttérők esetében azonban azt láthatjuk, hogy a családok együttesen térnek át, s ezek 

később is fennmaradnak. 

IV.A.5.b) Erkölcsi okok 

Az áttérés erkölcsi oka jól tükröződik Jitl, ignétzi (Bereg megye, keleti régió) 

özvegyasszony esetében, akiről a közösségen belül negatív vélemény alakult ki. A közösség 

tagjai támadták erkölcstelen viselkedése miatt, valamint, hogy gyermekeit munkára 

kényszeríti, így kisfiát koldulásra.1036 A közösség hathatós fellépést fontolgat ellene, amikor a 

nő áttér, és fiait is megkeresztelteti, viszont lányait nem. Jitl számára úgy tűnik a közösségen 

1032 MOL, C 55 Dept. Jud. 1799. 3. Judaeorum Nr. 2. A tanúvallomás alapján a következő tárgyakat vitte 
magával: „... látta a tanú szemeivel, hogy egy ládába Voltak az asszonynak ruhái, egy kammertuch szoknya 
mely mag érkezett, 5 röff volt egy darabba 5 röff veress strasni modon, melly meg érkezett, 5 vonostrot egy 
asszonynak való zsidó mellre való voltak egyébb zsidó viselethez. Szükséges fejér darabonka ruhák mellyeknek 
azárát a tanú ki nem szabhattya, hozattak ezen kívül négy nagyobb párnát, egy kisebb, a nagyobbak fejér gyolcs 
fokkal voltak, úgy egy ócska derékalj egy néhány kendők és abroszok, egy szita, két fazék 's egy néhány tyúk 
mind ezeket Contralor Groszmidt 's Plébános Nagy Pál Úr által írásba felvétettek, megbecsültettek, 's azoknak 
felébül a zsidónak lész pénzül visszafordíttattak. A nevezett zsidónak a felesége az el szökése alkalmátosságával 
egy tsomóba kötött vizes ruhákat is vitt magával Renicher házához, de ezek mind az asszony ruhái voltak, hozott 
ezen kívül Fruchner Joszip zsidó még egy pár gyertya tartót, melyeket azon zsidó, a Dávid zsidó feleségétől egy 
téli stringli árába zálogul vett el, ezeket a tisztelendő úr maga fizette ki." (Fruchner Joszip Felső-Vissón lakott 
már 1795-től (a források szerint) és önmagát, mint kereskedőt jelölte meg. A közösségen belül a türelmi 
adófizetők sorában a második legmagasabb összeget fizette (128 forintot) MOL, C 55 Dept. Jud. 1795. 159. 
Judaeorum Nr. 1.; MOL, C 55 Dept. Jud. 1818. 139. Judaeorum Nr. 1. A zálogba tett tárgyakkal valószínűleg 
azért igyekezett, mert nem szeretett volna peres ügybe keveredni a hatósággal.) 
1033 MOL, C55 Dept. Jud. 1809. 2. Judaeorum Nr. 2. 
1034 MOL, C55 Dept. Jud. 1816. 5. Judaeorum Nr. 2. 
1035 MOL, C55 Dept. Jud. 1808. 11. Judaeorum Nr. 2. 
1036 MOL, C55 Dept. Jud. 1812. 2. Judaeorum Nr. 2. 
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belül nem maradt hely, ezért fordult a keresztény társadalom felé. Példája mutatja, hogy a 

világi hatóság erejét a közösséggel szemben felismerte. 

IV.A.S.c) Oktatás hatása 

II. József 1783. évi Türelmi rendeletének értelmében a zsidó gyermekek is tanulhattak az 

állami oktatási intézményekben (noha a közösség saját tagintézetet is felállíthatott).1037 Az 

állami intézményekben az oktatás világi és hitbeli oktatásra egyaránt alapozódott. A szülők 

már a kezdetektől gyakran engedélyezték gyermekeiknek az úgynevezett nemzeti iskolák 

látogatását, ahol azok a keresztény társadalom életével is megismerkedtek. Ennek hatása 

megmutatkozik abban, hogy két tanuló esetében, (Salamon Vallach (Sopron)1038 és Pintér 

Laurentius1039) az iskolai hatás miatt történik áttérés - amiről tudunk ugyanakkor ez nem 

válik tömeges jelenséggé. 

IV.A.S.d) Katonaság 

Magyarországon a zsidóság 1796-ig nem volt sorozásra kötelezve.1040 Ebben az évben 

október 18-án a Magyar Helytartótanács előkészítette azt a rendeletet, amely szerint a 

zsidóság személyes szolgálatra kötelezett.1041 Azonban egészen 1800-ig az ország a Habsburg 

birodalmon belül egyfajta menedékhelynek számított a sorozás elől menekülő zsidóság 

számára. 1800-tól a katonai szolgálat kérdése újra előtérbe került, és a kötelező szolgálat 

tényét 1807-ben az országgyűlés rögzítette.1042 A zsidó közösség feladata volt az újoncok 

kiállítása. A zsidóság körében a döntés nagy riadalmat keltett. 

Forrásaink beszámolnak a katonasághoz kapcsolódó áttérésről is. Eszerint Sámuel 

Schmidegg a túrái zsidó közösség tagja bejelentette áttérési szándékát a helyi plébánosnál. 

Időközben azonban a közösség őt jelölte, mint újoncot.1043 Természetesen mindkét fél részéről 

felvetődhet a gyanú: hiszen lehet, hogy a fiatalember arra a hírre, hogy a közösség őt jelöli, 

szánja el magát az áttérésre, de ugyanígy a közösség hallva az áttérési szándékáról jelölte őt, 

gondolva arra, hogy mint a katonai listán szereplőt a hatóságok nem tétováznak elvinni 

katonának. A megye reakciója valóban határozott volt: a legény, mint keresztény is 

szolgálhatja katonaként a hazáját.1044 Azonban a Helytartótanács átlátta a helyzet 

1037 MZsO XVIII. 650. 
1038 MOL, C 55 Dept. Jud. 1818. 18. Judaeorum Nr. 2. 
1039 MOL, C 55 Dept. Jud. 1797. 15. Judaeorum Nr. 2. 
1040 Richtmann Mózes, A régi Magyarország zsidósága Magyar Zsidó Szemle XXIX (1912) 91. 
1041 Uő, A régi Magyarország zsidósága Magyar Zsidó Szemle XXIX (1912) 91. 
1042 A katonaságról: Michael K. Silber, Absolutism, Hungary and the Jews A Comparative Study of Military 
Cosncription ofThe Jews in the Habsburg Lands: 1788-1815 M.A. (Jerusalem, é.n.). 
1043 MOL, C 55 Dept. Jud. 1813. 17. Judaeorum Nr. 2. 
1044 MOL, C 55 Dept. Jud. 1813.17. Judaeorum Nr. 2. 
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bonyolultságát, hiszen a fiatal, mint keresztény, nem vihető el a zsidó közösség 

újoncaként.1045 

Ugyanakkor a katonaságba való belépés nem minden esetben váltott ki negatív visszhangot, 

így például 1801-ben, amikor a kötelező katonai szolgálat ténye még nem bevett, egy fiatal 

fiút próbálnak rávenni, hogy álljon katonának. A hatóság felé maga az anya fordul 

kérvénnyel, hogy fiát vegyék fel, sőt kijelenti azt is, hogy „bizonyos Jóseff nevű fia, ha 

körösztényé lenne, nem ellenkezne".1046 

Később a katonai pályára lépők körében az áttérés lehetőséget biztosított magasabb posztok 

betöltésére, miként ezt a bécsi áttérők esetei igazolják.1047 

A fentiekből következik, hogy a katonaság negatív és pozitív háttér ok egyaránt lehet a 

megkeresztelkedéshez. 

IV.A.5.e) Gazdasági indokok-jobb élet lehetősége 

A 18. század folyamán a zsidóság Magyarországon letelepedhetett, azonban jogi és 

gazdasági értelemben egyaránt számos korlátozás vonatkozott rájuk. A gazdasági életben 

meghatározó szerepük ellenére számos tiltás nehezítette tevékenységüket: így nem 

birtokolhattak földet, nem tartozhattak céhes kötelékhez, valamint mind a hatalom, mind a 

helyi hatóságok számos zsidóságot sújtó rendelkezést léptettek életbe (vásárokon, utakon, 

adók).1048 

A keresztény társadalomra ezek a korlátozások nem vonatkoztak, éppen ezért kívülállóként 

jobbnak tűnhetett ez az életforma. Ez olvasható ki abból a tanúságtételből, amit a Helena 

adott. Ő maga szolgálóként dolgozott és a nemes asszonnyal való ismeretsége révén 

megismerhette annak életmódját. Noha az asszony saját vallomásában azt nyilatkozta, hogy ő 

a kislányt felkészítette arra, hogy keresztényként is szenvedni fog.1049 Kérdés azonban ezt a 

lány milyen értelemben hitte (földi siralomvölgy), vagy pedig megtévesztette a nő 

kedvessége. A túlzott adóterhek is okot szolgáltathattak az áttérésre - hiszen Máramarosban 

1765-ben látszólag éppen a túlzott fizetési kötelezettség miatt történik a tömeges áttérés.1050 

1045 Uo. lásd 65. lábjegyzet. 
1046 MOL, C 55 Dept. Jud. 1801. 1. Judaeorum Nr. 2. 
1047 Maximilian Breisach Pápáról (Fejér megye, középső régió) 1835-ben katonaként tér át (új neve:Wilhelm) 
Anna Staduacher, 2002 .71 . 
l048Zsidók letelepedése ellen: Nagyszombat: MZsO III. függelék 1719.; Céhek elővásárlási joga bőrre: MZsO 
XVIII. 534.; Türelmi adó: MZsO XVIII. 535. 
1049 MOL, C 55 Dept. Jud. 1818. 6. Judaeorum Nr. 2. 
1050 MZsO XVI. 65.; A zsidó közösség a türelmi hátralék könnyítése érdekében írt folyamodványában említi az 
áttérők számát. 
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Noha itt, miként fentebb említettük ideológiai okokat is gyaníthatunk. Azaz a térségben 

befolyásra szert tevő frankizmus eredményezheti a tömeges áttérést. 

A magyarországi viszonyok sok külföldön élő számára tűnhettek biztatóbb jövővel 

kecsegtetőnek, mint saját hazájukban. Sámuel vallja, hogy azért hagyta el Lengyelországot 

1801-ben, „mert hallottam, hogy Magyarországon jobb lakni".1051 Mindebből kitűnik hogy 

köszönhetően a rokoni kapcsolatoknak, illetve a korábbi lakóhellyel való kapcsolattartásnak, 

a hírek igen gyorsan eljutnak az országhatárokon túlra.1052 Arra kérdésre miért akar 

keresztény lenni, azt válaszolja, hogy jobbnak tapasztalta azt a zsidó hitnél. Némi érdeket is 

felfedezhetünk a szavai mögött, mivel, mint vallja, ha az országból elűzik, nem tudja hova 

menjen - nyilvánvaló, hogy a kereszténység egyfajta lehetőség az országban maradásra. 1770 

után, Lengyelország felosztásával, a Magyarországra való betelepülés felerősödik. A hatalom 

próbálta felmérni az érkezők számát. A kérdezősködés híre azonban riadalmat kelthetett, ezért 

kiválthatott olyan reakciót, amely a biztonságra törekvést mutatta - például 

megkeresztelkedést. 

A fenti indokok példája mutatja, hogy a keresztény hit, mint szellemi vonzerő mellett 

gyakran előtérbe kerültek egyéni érdekek, amelyek elérésében az áttérés a megfelelő eszköz. 

A bécsi áttérők esetében a felsőbb gazdasági réteg, illetve az intellektuelek körében ez az 

indok meghatározóvá válik. Noha a jobb élet helyett talán pontosabb a társadalmi 

érvényesülés kifejezését alkalmazni. Hiszen például a nemesítés eléréséhez egyértelműen 

szükség volt a keresztény felekezethez való csatlakozásra. Csakúgy, mint a különböző 

hivatalok elérésében, amelyek a társadalmi lehetőségek mellett, gazdaságiakat is biztosítottak. 

IV.A.6. A környezet és az áttérők viszonya 

Az áttérők indokainak, helyzetének vizsgálata nem lehet teljes a környezetük feléjük való 

viszonyának ismerete nélkül. A megkeresztelkedés egyfelől szakítást jelent a korábbi 

életükkel, másfelől belépést a keresztény társadalomba. 

IV.A. 6. a) A zsidó társadalom 

A zsidó társadalom az áttérést elítélte. Az áttérni szándékozók vagy fiatalkorú áttértek 

esetében mindent elkövettek, hogy valamiképpen eltérítsék őket szándékuktól. A kezdeti 

szóbeli meggyőzés után a családtagok békés vagy erőszakos eszközökhöz folyamodtak: 

1051 MOL, C 55 Dept. Jud. 1801. 16. Judaeorum Nr. 2. 
l052Joseph Ben Dávid, 'A magyarországi modem zsidó társadalom kezdetei a 19. század első felében' (héberül) 
Cion 17(1952) 101-128. 
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ígérgetésekkel: pénzt kínáltak Laurentius Pintérnek mintegy 200 forintot, ami jelentős 

összegnek számított; megfélemlítéssel: Klein Adam fiát a Dunába akarják fojtani;1053 vagy 

pedig száműzéssel: ugyanezt a fiút Morvaországba küldik rokonai, hogy eltántorítsák 

szándékától.1054 A család és közösség előtt éppen ezért gyakran titkolva, vagy szökve 

történik az áttérés. Azonban még ebben az esetben kiskorú esetében soha, míg nagykorú 

esetében sem mindig látunk végérvényes szakítást a családdal. A család számára ekkor 

egyetlen eszköz marad: a világi hatalomhoz fordulni gyermekeik megkeresztelésének 

eltörlésének érdekében. Helyzetüket nehezíti, hogy noha a Helytartótanács döntése 

várakozásra készteti a kiskorú áttérteket, a helyi egyházi képviselők meggátolják, hogy velük 

érintkezhessenek.1055 Ilyen esetekben a család sem maradhat tétlen. Gyakori, hogy a rokonok 

összefogva megpróbálnak együttesen fellépni és visszaszerezni rokonaikat, ha kell erőszakos 

módszerekkel is.1056 Figyelemreméltó, hogy a világi hatóságok még garázdaság esetén is 

viszonylag enyhe büntetést szabnak ki ilyen esetekben (egy éjszaka a börtönben).1057 

Abban az esetben, ha egy család bomlik fel az egyik fél áttérése miatt, a helyzet 

bonyolulttá válik. Sok múlik egy adott nagycsalád erején, tagjainak tekintélyén. így a már 

példaként említett áttért Catherina Simon apja köztekintélynek és jó hírnek örvendett a 

megyei hatóságok körében, így a gyermekek nála maradhatnak a végső döntésig.1058 (Noha 

rendszerint a keresztény felet pártolták a hatóságok.) Más esetben azonban a 

megkeresztelkedés után nem azonnal zajlik le a válás. így Ullmann Móritz 1825-ben tért át, 

és feleségétől, aki zsidó hiten maradt csak 1830-ben költözött külön, és két évnyi különélés 

után váltak el. Sőt a válás után a feleségnek biztosított járadék a következő megindoklással 

került megállapításra: „a magyar nemesség tagjává válásáig (Ullmann) nagy szorgalommal 

vezette a háztartást és így hozzájárult a nem jelentéktelen vagyon szerzéséhez".1059 

Ugyanakkor a Ullmann Móritz áttérése után sem szakította meg kapcsolatait rokonaival és 

végrendeletében is megemlékezik róluk. 

Áttérések esetén a közösség összetartásán is sok múlt, még ha erejük gyenge is a külvilág 

felé. A már fentebb említett németújvári Rézi miután visszatért ősei hitére, a közösség 

védőbástyája mögé rejtőzött gyermekeivel. A közösség a megyei érdeklődére azt válaszolta, 

1053 MOL, C 55 Dept. Jud. 1815. 12. Judaeorum Nr. 2. 
1054 Uo. 
1055 MOL, C 55 Dept. Jud. 1818. 6. Judaeorum Nr. 2. 
1056 MOL, C 55 Dept. Jud. 1799. 3. Judaeorum Nr. 2.: „az (Dávid Salamon) onnan visszajővén egy más idegen 
zsidót is hozott magával". 
1057 MOL, C 55 Dept. Jud. 1799. 3. Judaeorum Nr. 2. 
1058 MOL, C 55 Dept. Jud. 1809. 4. Judaeorum Nr. 2. 
1059Bácskai, 1989. 146. A feleség 230000 forintot kapott, azonban ezt nem adományozhatta el, és végrendeletileg 
is csak az összeg töredékéről, 10000 forintról rendelkezhetett. 
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hogy a gyermekek nincsenek a településen. Azonban valaki mégis közölte a megyei 

hatóságokkal, hogy a mezővárosban rejtőznek, és a hatóságok azonnal magukkal vitték a 

gyermekeket.1060 

A határokon is túlmutató eset a budai Krisztián József példája. Ő, miként a neve is mutatja 

megkeresztelkedett. Felesége, Volf Katalin tartva attól, hogy magának követeli a 

gyermekeket, a közösség segítségével Moráviába menekült. Ott újra férjhez ment és új félje 

utódaiként próbálta feltüntetni a gyermekeit. Végül azonban a magyar hatóságok tudomást 

szereztek róla és a Morva Gubernóriumot a gyermekek kiadására kérték.1061 (Mivel a morva 

hatóságok kérésére a magyar hatóságok sem igyekeztek teljesíteni az onnan érkezők 

kiadását, kétségünk lehet az ítélet végrehajtása felől.) Mindez bemutatja, hogy a család aktív 

szerepvállalásával szemben a közösség sokkal inkább igyekszik elhallgatni az ügyeket, 

többségében sikertelenül. A keresztény hitre áttértek ereje jelentősen megnő a közösséggel 

szemben, ami nagymértékű változás a korábbi helyzetükhöz viszonyítva. 

Érdekes kérdés a zsidó közösség tagjainak a viselkedése egy-egy keresztelési ügy kapcsán. 

Meglepő módon az áttérés szándékának kinyilvánításakor zsidó tanúkat is találunk.1062 A 

peres ügyekben tett vallomásaikból pedig kiderül, hogy a közösség tagjai igen jól ismerték 

az adott család anyagi hátterét - Dávid Salamon szegény -; belső életét - viszály a feleség, 

Jitl és Dávid Salamon között -; a családtagok napirendjét, azaz mikor jár el a féij otthonról; 

hová és hogyan járt el a feleség.1063 A tanúk a vallomásaikban nem félnek minderről 

beszélni. Soha nem olvashatunk azonban arról, hogy az áttérőkről véleményt 

nyilvánítanának. Ezt csak a közösség elöljárói illetve a házastárs teszi meg jelentésében 

illetve kérvényében.1064 

IV.A.ó.b) A keresztény környezet 

A keresztény környezet és az áttérők kapcsolata igen bonyolult rendszert mutat, hiszen az 

állami, az egyházi illetve mindennapi élet színterében résztvevő emberek egyaránt alakítják 

azt. 

Az egyházzal való viszony látszólag egyszerű, a gyakorlatban azonban igen összetett. Az 

egyház a hitelve alapján támogatja az áttérést. Az egyház alsó papsága segítséget nyújt az 

áttérni szándékozóknak, hiszen szükség esetén menedéket kínál, munkát biztosít illetve 

1060 MOL, C 55 Dept. Jud. 1808. 11. Judaeorum Nr. 2. 
1061 MOL, C 55 Dept. Jud. 1816. 22. Judaeorum Nr. 2. 
1062 például: MOL, C 55 Dept. Jud. 1818. 14. Judaeorum Nr. 2. 
1063 MOL, C 55 Dept. Jud. 1799. 3. Judaeorum Nr. 2. 
1064 MOL, C 55 Dept. Jud. 1799. 3. Judaeorum Nr. 2. 
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taníttatást nyújt számukra. Sőt gyakran még a fizikai fellépéstől sem riadnak vissza, miként 

azt Dávid Salamon esetében olvashatjuk: „a tisztelendő Úr ... az asztaláról egy pisztolyt 

kapván aval Dávid zsidót vagy kétszer meg ütötte a másikat pedig egyszer aval őket 

kikergette, 's ekkor ott maradott Dávid Salamon zsidónak egy zsidó kis sapkája is".1065 

Ugyanakkor az áttért nem válik teljes értékű egyházi taggá, hiszen életével kell igazolnia 

szándékának komolyságát. Az egyházi iratokban a megnevezése továbbra is áttért zsidó, 

vagy neophita lesz.1066 

A keresztény társadalmon belül hasonlóképpen az áttértek megnevezése mindenkor 

megmaradt áttért zsidónak. A katolikus hitet felvenni szándékozók felé megnyilvánul 

egyfajta jóindulat: tanítják őket, befogadják, sőt segítséget nyújtanak a szökésnél.1067 Nem 

ritkán a városi hatóságok pénzbeli segítséget is nyújtanak1068 Az áttéréseket a hétköznapi 

emberek nagy figyelemmel kísérik, és ezt látszik igazolni a már fentebb említett Dávid 

Salamon feleségének a története is. A zsidó tanúk mellett keresztény tanúk is megszólalnak a 

per során. Tudásanyaguk a családról csaknem ugyanannyi, mint a közösségé. Pontosan 

ismernek minden apró részletet, a házasságról, a gyermekek életkoráról, a szökés idejéről, 

sőt az asszony által elvitt dolgokról is számot adnak.1069 Az áttérő asszony védelmében 

felsorakoznak a ház előtt, igyekezve meggátolni a férjet a bejutásban. Nem véletlen, hogy a 

hatalom nem kívánta kiskorú gyermek átkeresztelését, hiszen ez a két hívő lakosság között 

könnyen verekedéssé fajulhatott, miként ez meg is történt.1070 

A hithű buzgalom túlzott formája is jelen van a társadalomban, amit azon bábaasszonyok 

esete igazol, akik a megszületett csecsemőt titokban megkeresztelik. A megkeresztelés 

tényét sohasem tartják titokban, sőt bejelentik a plébánosnál. 1804-ben Szarvas Katalin, 68 

éves bábaasszony vallotta be, hogy Philipp Israel újszülött lányát titokban felvette a 

keresztségbe.1071 A szülő asszonyhoz azért hívták a katolikus bábaasszonyt, mivel a 

közösség bábája nem volt a faluban. Mindez utal a kisebb közösségek problémájára, hiszen 

több településhez tartozott egy bábaasszony, aki nem mindig érkezett időben. A katolikus 

bábát azért is hívták bizalommal, mivel más zsidó asszonyoknál is segített levezetni a 

szülést. A gyermek világrajövetele után a bába - saját bevallása szerint - túl gyengének 

találta, és féltette, nehogy az igaz hit felvétele nélkül haljon meg. (Azonban a gyermek egy 

1065 Uo. 
1066 MOL, C 55 Dept. Jud. 1816. 5. Judaeorum Nr. 2. 
1067 MOL, C 55 Dept. Jud. 1799. 3. Judaeorum Nr. 2. 
1068 MZsO III. 16. 
1069 MOL, C 55 Dept. Jud. 1799. 3. Judaeorum Nr. 2. 
1070 MOL, Dept. Jud. C 55 139. Judaeorum Nr. 1. 
1071 MOL, C 55 Dept. Jud. 1084. 6. Judaeorum Nr. 2. 
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éves korában is él még.) A keresztelést a fürdetés idején végezte el: a vízből a fejére 

csorgatott, majd kijelentette, hogy megkeresztelte és ennek megerősítéséül még négyszer 

megismételte a locsolást.1072 A kislányt a keresztségben Marisnak nevezte el. Egyúttal azt is 

kijelentette, hogy józanul (azaz nem alkohol befolyása alatt) cselekedett. Ez az elejtett 

megjegyzés bizonyára fontos hangsúlyt kapott a per során, és egyben rávilágít arra, hogy az 

alkoholprobléma nem volt ritka. A bábaasszony azt is kijelentette, hogy soha nem hallotta, 

hogy tilos zsidó gyermeket megkeresztelni. Mindez érzékelteti, amit már korábban 

említettünk, hogy a hétköznapi ember számára a hatalmi intézkedések távolinak tűntek és 

sokkal inkább a helyi normarendszer került előtérbe. Ezt számukra a vallás területén a helyi 

egyházi képviselő testesítette meg. Az asszony szavai ugyan felvethetik a gyanú árnyékát, 

azonban másfelől a korszakban feltételezhetjük, hogy valóban mély vallásos 

meggyőződésből cselekedett. A zsidó család számára azonban mindez nagy csapást jelentett, 

hiszen hosszantartó pereskedés vette kezdetét azért, hogy a gyermek a szüleinél 

maradhasson illetve saját vallását követhesse. 

A csecsemőátkeresztelés még súlyosabb típusát tárja elénk, Páger Éva bábaasszony 

története. Ő Jákob Herczer kislányát keresztelte meg.1073 Minderre azonban csak a 

bábaasszony halála után derült fény, így őt magát nem lehetett kérdőre vonni. Ilyen esetben 

tanúkat hívtak, akik mendemondák alapján értesültek az eseményekről. A szülők számára 

ebben az esetben is egyetlen út, a per maradt gyermekük megtartására. 

Hasonló esetről értesülünk egy irodalmi alkotásból, amely egy veszprémi sikertelen térítési 

történetet mesél el a korszakból.1074 A történetben jelentős szerephez jut a bába, aki hamis 

tanúzással a plébános segítségére siet, amely szerint 12 évvel korábban megkeresztelte a 

gyermeket. A hatóságok azonnal elválasztják a gyermeket a szüleitől és megpróbálják elérni, 

hogy kolostorban nevelkedve önként a keresztény hitre térjen. Törekvésük minden 

erőpróbán kudarcba fullad. A történet jól példázza egyfelől a tényt, hogy a keresztény 

szülésznők bejáratosak a zsidó állapotos asszonyoknál, hű szövetségesei a helyi egyházi 

képviselőknek. Másfelől pedig azt, hogy a hagyományos társadalomban a hatóságok nagy 

hangsúlyt fektettek arra, hogy a keresztény vallásra lépők valóban annak elvei szerint 

éljenek. Emellett a zsidó családok kiszolgáltatottságát vallási téren a külső társadalom felé, 

u u . 
1073 MOL, C 55 Dept. Jud. 1804. Judaeorum Nr. 12. 
1074 H. Flesch, 'An Eighteenth Centurry Narrative of Attempted Conversion of a Jewish Girl in the Time of 
Maria Theresa' The Jewish Quarterly Review vol. XV(1924-25) 389-407. (angolul közölve az eredetileg héber 
forrás). 
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illetve, hogy csak a nagyobb közösségek tagjainak segítségével lehetséges bármilyen 

eredmény elérése (Pozsony közössége). 

A vallomásokból következik, hogy a zsidó és keresztény környezet nem élt egymástól 

elzárt különálló világban. Valamint nemcsak a férfitársadalom tagjai kerülhettek közvetlen 

kapcsolatba a külvilággal a gazdasági kapcsolatok révén, hanem a nők is. Szó sem volt 

elzárkózásról, hanem mindkét fél - így a keresztény és a zsidó egyaránt figyelemmel kísérte 

és gyakran ismerte is a másik fél szokásait. 

IV.A.7. Összegzés 

Az áttérések vizsgálata során megállapíthatjuk, hogy a jelenség az ország lakosainak 

csupán kis hányadát érintette. Ezzel együtt a statisztikai elemzés mutatja, hogy az áttérés két 

fő típust tükröz: a hagyományos áttérési modellt, illetve modem típusú áttérést. Az első típus 

képviselőit mind a Magyarországon, mind a Bécsben áttérők körében megtaláljuk, főként a 

az alsóbb rétegeket érinti, amely vallási, gazdasági illetve társadalmi okokból kész egy új 

életformát elfogadni. A modem típusú áttérésre a példák a bécsi esetek között találhatóak: a 

zsidóságon belül a gazdasági felsőbb osztály, valamint az új típusú intelligencia tagjai azok, 

akik már a társadalmi előrelépés érdekében készek e lépés megtételére. 

Az államhatalom nem érdekelt a zsidóság tömeges mértékű áttérésében, sokkal inkább a 

törvények betartására törekszik. Az egyház felsőbb vezetése ugyan az állami törvényeket 

követi, a gyakorlatban azonban nem foganatosít lépéseket a törvényeket megszegő alsóbb 

egyházi képviselők ellen. A zsidó közösségnek pedig szembe kell néznie azzal a ténnyel, 

hogy a közösség tagjai gyakran új életformát választanak, és ebben támogatást kapnak a 

külső társadalomtól. 
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IV.B. Névhasználati gyakorlat 

A magyarországi zsidóság névtörténete az iparosodás előtti korszakban jelentős 

fontossággal bír egyfelől a zsidóságnak az államhatalomhoz, illetve az országhoz való 

kapcsolatának a bemutatásához, másfelől a zsidóságon belül a névválasztáson keresztüli 

identitás meghatározásának a kifejezésében, valamint a témánkhoz kapcsolódóan pedig a 

bevándorlás illetve a megtelepedés hatása illetve a foglalkozási családnevek típusainak és 

arányának alakulása az adott korszakban. 

A 17-18. század fordulóján az országba érkező zsidóság hagyományai szerinti, illetve 

korábbi lakóhelyein előnyben részesített neveit adta meg az összeírás során. Általánosságban 

elmondható, hogy még gyakori az egyetlen személynév megadása. Ebben az időszakban az 

általános lakosság körében már elterjedt az állandó családnevek használatának a gyakorlata. A 

zsidóság esetében az a tény, hogy a szülő nem adományozta az azonos nemű gyermekének a 

saját utónevét, elősegítette a megkülönböztethetőség miatt, hogy nem került sor állandó 

családnév felvételére. Mindezt tovább erősítette a megtelepedés során világossá vált tény, 

hogy a szórt letelepedési forma, amely l- l faluban egy-egy család jelenlétét jelentette, 

továbbra sem tette szükségessé ezt. 

A bürokratizálódó államhatalom, illetve az állami befolyás erősödése szükségszerűvé tette, 

hogy a lakosság névhasználata meghatározott formát kövessen. II. József, aki birodalmának a 

megreformálást tűzte ki célul, és ennek szellemében a birodalmon belül élő csoportok közötti 

távolságot kívánta csökkenteni, 1075„Zur Vermeidung aller Unordnungen" kezdetű 1787. évi 

rendeletében az állandó német személynevek illetve állandó családnevek felvételére kötelezte 

államának zsidó lakosait (azaz itt nem rögzítette a kötelező német családnevet).1076 Az 

államhatalom beavatkozása a zsidóság mindennapi életébe ezzel az intézkedéssel nyílt formát 

öltött. A zsidóság éppen ezért rákényszerült állandó név felvételére, amely később állandó 

témát szolgáltatott az irodalomnak annak bemutatására milyen nagy jelentőséget 

tulajdonítottak a beavatkozásnak a zsidóság köreiben. 

A névválasztás során már kezdetektől felmerül a kérdés milyen nevet választanak avagy 

választhatnak, és mennyiben változik ez a korszak folyamán? E kérdés vizsgálata lehetőséget 

nyújt egyfelől a zsidóság magyarországi akkulturációjának kérdéskörének a vizsgálatára, 

másfelől az állami és a magyar állami szervek lépéseire a korszakban. Településtörténeti 

szempontból annak a kérdésnek a felderítésére, hogy a családnevek alakulása mennyiben tért 

1075 Gonda László, A zsidóság Magyarországon 1526-1945 (Budapest, 1992) 314. 
1076 Leopold Löw, 'Schicksale und Bestrebungen der Juden in Ungarn' (1846/47) in: uö, Gesammelte Schriften, 
IV (Szegedin, 1898) 342-425.; Bergl József, A magyarországi zsidók története (Kaposvár, 1879) 72-74. 
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el a zsidóság egykori lakóhelyein használatostól, illetve gazdaságtörténeti szempontból pedig 

annak bemutatására milyen foglalkozásnevek váltak kedveltté a gyakorlatban. 

IV.B.l. A forrásokról és a módszerről 

A névhasználat vizsgálata Magyarországon a múltban nem igazán keltette fel a kutatók 

figyelmét, és ennek köszönhetően kevés tudományos igényű publikáció létezik.1077 A 

középkorra és a kora- újkorra vonatkozóan egyetlen átfogó mű jelent meg, amelyben 

Scheiberné Bernát Lívia a zsidóság személy- és családneveit vizsgálja II. József koráig.1078 

Schwartz Elemér egyetlen nyugat- magyarországi régióban vizsgálta meg a családneveket.1079 

Az újkorra és legújabb-korra vonatkozó források hozzáférhetővé válásával Kozma István 

vállalkozott arra, hogy a XIX. század utolsó évtizedeitől a névváltoztatási gyakorlat 

módszerét kutassa a társadalom valamennyi rétegét vizsgálva.1080 Tanulmányában kiemelten 

foglalkozik a zsidóság családnév-változtatási gyakorlatával. Ennek történelmi vonalának 

ismertetését Karády Viktorral közösen egy kötetben bocsátotta közre.1081 Ebből következik, 

hogy az általunk vizsgált korszak időszakában a névvizsgálat szinte feltáratlan. 

A korszak zsidóságának a névanyagának a vizsgálatát az e korszakban elvégzett 

kizárólagosan a zsidóságra vonatkozó felmérések teszik lehetővé. Mindez biztosítja a 

korszakon keresztül meghatározott időpontokat kiemelve hosszú távú elemzést. Az általunk 

választott időpontok: 1735; 1768; 1822 illetve 1848. Az időpontok kiválasztásakor a 

következő szempontokat tartva szem előtt: 1735-re jelentős számú zsidóság érkezett az ország 

területére, akiknek személyi, vagyoni állapotának felmérése érdekében III. Károly országos 

összeírást rendelt el. (Noha a felmérés csupán a férfiak névanyagát ölelte fel.1082) 1768-ra a 

lakosság lélekszáma tovább emelkedett, és már a keleti területekről is magas a bevándorlók 

száma, ugyanakkor II. József rendelete még nem létezett, éppen ezért egy olyan állapotot 

tükröz, amelynek során az országban generációk óta élő, illetve éppen ekkoriban megtelepedő 

1077 Az európai zsidóság esetében azonban a nevek vizsgálata kutatott téma, íme néhány példa: Dietz Bering, The 
Stigma of Names Antisemitism in German Daily Life, 1812-1933 (Polity Press, 1992); These Are the Names 
Studies in Jewish Onomastics ed. Aaron Demsky, Joseph A. Reif, Joseph Tabory (Bar-Ilan University Press, 
1997); Alexander Beider, A Dictionary ofJewish Surnames from Galicia (Avotaynu, 2004). 
1078 Scheiberné Bernát Lívia, A magyarországi zsidóság személy -és családnevei II. József névadó rendeletéig 
(Budapest, 1981). 
1079 Igazából csupán a Tolna megyei két körzet névváltoztatóit vizsgálta meg. Schwartz Elemér, A 
nyugatmagyarországi zsidó családnevek (Sopron, 1926). 
1980 Kozma István, 'Családnév-változtatás és történelem (1894-1956)' Századok (1997) 383-452. 
1081 Karády Viktor- Kozma István, Név és nemzet Családnév-változtatás, névpolitika és nemzetiségi erőviszonyok 
Magyarországon a feudalizmustól a kommunizmusig (Budapest, 2002). 
1082 Kivételt képeznek az özvegy nők, hiszen ők maguk is családfőnek és a vagyonuk birtokosának számítottak. 
Az összeírások a Magyar Zsidó Oklevéltár (később MZsO) VII. kötetében kerültek közlésre. 
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lakosok névhasználatát mutatja be.1083 Kérdés milyen változások tanúi vagyunk a névadás 

gyakorlatában, ha egyáltalán létezett változás. A XIX. század mind Magyarország, mind 

pedig a zsidóság körében sorsdöntő változások évszázadává vált. A változások a társadalmi és 

gazdasági területek mellett a kulturális szférát sem hagyták érintetlenül. A zsidóság számára 

ez a korszak két irányban is új fejezetet nyitott: egyfelől a zsidóság és Magyarország 

kapcsolatában, másfelől a zsidó közösségen belüli új irányzatok révén. A következő választott 

időpontban, 1822-ben, azonban mindössze a változások halvány csírái foghatóak meg.1084 A 

Habsburg államhatalom részéről már a 18. század végén erőteljes fellépés történik a közösségi 

autoritás alapjainak aláásására. II. József névadó rendelete érvényben maradt és 1822-ban már 

láthatjuk milyen mértékben és módon valósult meg. Az 1822-es összeírás a változás 

bemutatásához nyújt lehetőséget, azonban maga a felmérés továbbra is a férfi társadalom 

névanyagát rögzítette csupán (köszönhetően az összeírás jellegének, amely a vagyoni állapot 

feltárására törekedett). 1820-1848-ig a fentebb vázolt változások rohamos előretörése 

következik be, amelyek a magyar társadalom valamennyi szegmensét érintették. A magyar 

közvélemény érdeklődése, és figyelme elsőként fordul a zsidóság felé. Az államhatalom ás a 

zsidóság kapcsolata komplexebbé válik: az állam lépéseket tesz kiterjeszteni befolyását olyan 

területekre, amelyek addig közösségi autoritás alatt álltak (oktatás, vallásügyi kérdések), 

ugyanakkor a zsidóság részéről teljes lojalitást vár el, míg a zsidóság már ekkoriban lépéseket 

is tesz ennek kifejezésére (magyar nyelv, nevek), amely második akkulturációs folyamathoz 

vezet. Mennyiben érintette mindez a névválasztást? - Erre ad választ az 1848-as összeírás.1085 

Az 1848. évi összeírás minden hiányossága ellenére - hiszen önmagában az összeírás 

indítéka, a pogromok felerősödése miatt már problematikus az adatok teljességének 

hitelessége1086 -, új eljárást követett: a család valamennyi tagját név szerint felsorolta. Mindez 

lehetőséget nyújt a női családtagok névanyagának szerény mértékű értékelésére. 

Az adatok mennyisége a vizsgálat során arra indított, hogy annak kereteit behatároljuk. 

Ezért Magyarország valamennyi régiójából kiválasztottunk egy-egy megyét, amelyet a kijelölt 

korszakhatáron keresztül vizsgáltunk meg. A megyék kiválasztásánál fontos szempontnak 

1083 Az összeírások a MZsO XVI. kötetében kerültek kiadásra. 
1084 A forrásanyag kiadatlan, helye Magyar Országos Levéltár, Dep. Jud. (C 55) 1822. évi összeírások. 
1085 A forrásanyag jelentős része kiadatlan, helye: MOL, H 15. 
1086 „A közrend, a személy-és vagyonbátorság megtámadtatott, az erkölcsi életnek legszentebb támasza, a 
vallásnak az ürügye alatt, éspedig több helyen és pusztító erőszakkal. [ . . . ] A vakbuzgóság elsőbben az izraeliták 
ellen indíttatott meg, félni lehet, hogy az más vallásbeliek ellen is irányoztathatnék. [. . .] 1) A hatóság e rendelet 
vételétől számítandó öt nap alatt egy, vagy a körülményekhez képest több bizottmányt nevezend, mely a -
törvényhatóság határában létező zsidókat családonként, minden hozzátartozóikkal pontosan öszveírandja." 
Szemere Bertalan belügyminiszter 1848. május 13-ai leirata valamennyi megyéhez. (Példaként közölve: Német 
László, Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai 1716-1849 (Zalaegerszeg, 2002) 78. 
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számított, hogy egyfelől már kezdetektől legyenek zsidó lakosai, másfelől pedig, hogy 1848-

as összeírás tartalmazzon reá vonatkozó adatokat. így: Trencsén (Oberland), Moson (Kis-

Burgenland), Tolna (Dunántúl), Fejér (Középső), Máramaros (Keleti), Bács (Déli) megyék 

váltak a vizsgálat területeivé. Az 1848-as felmérés azonban Máramaros megye és Bács megye 

esetében csupán területük egy részét érintette, ezért a körzetük további megyéinek anyagát 

csatoltuk adataikhoz, így Máramaroshoz a Hajdú-kerület, míg Bács esetében pedig a Békés és 

Csongrád megyei adatokat. E további megyék mindegyikének esetében jellemző vonás, hogy 

csupán a 18. század utolsó harmadában kezdődik meg az aktív megtelepedés időszaka, éppen 

ezért kérdés, mennyiben térnek el névanyagukban a megtelepedés korábbi színhelyének 

számító régióbeli megyétől? 

A megadott összeírások lehetőséget biztosítanak egyfelől általános az egész országra 

kiteijedő, illetve az egyes körzetekre vonatkozó kép bemutatására és árnyalására a korszakon 

keresztül a zsidóság névhasználati gyakorlatát illetően: mind a család-; mind pedig a 

személyneveket illetően. (Az alábbiakban megadott értékek csupán irányadó jellegűek és a 

folyamatok bemutatására törekszenek.) A felmérések jellegéből adódóan az adatok 1820-ig a 

férfi lakosság eseteiről adnak útmutatást. Csupán az 1848. évi összeírás tér el ettől a 

gyakorlattól. A nevek esetében mindenkoron fontos hangsúlyozni, hogy adódóan a 

lejegyzések módjából, a nevek különbözőképpen kerülhettek feltüntetésre (így Kohn, Khon, 

Kon, Khun), ez nem egyéni döntés eredménye. 

Az összeírások mellett, amelyek egyfajta modellt biztosítanak számunkra, lehetőségünk 

nyílik megvizsgálni a névhasználati gyakorlatot egy a korszakban élő család, a Munk család 

esettanulmánya kapcsán. A generációkon keresztüli elemzés lehetőséget biztosít annak 

megvilágítására, mennyiben tapasztalunk eltérést az országos gyakorlattól, milyen 

folyamatokat tapasztalunk egy család történetének és az országos viszonyok egymásra 

hatásának a történetében. Illetve az egyéni döntésekre, amelyeknek felderítésére az 

összeírások éppen rögzített és meghatározott formájuk miatt nem engednek és engedhetnek 

betekintést. 

IV.B.2. Családnevek 

IV.B.2.a. Családnevek eredete 

Az iparosodás előtti korszakban Magyarország területén élő zsidóság családneveinek 

történetének a vizsgálata eleve önmagában rejti a kérdést, hogy az országba különböző 

irányból érkező betelepülők milyen gyakorlatot követtek? Illetve hogyan változott mindez a 
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korszak folyamán az országon belül? Milyen szerepet játszott ebben az államhatalom illetve a 

XIX. században az erősödő magyar nemzettudat befolyása? 

A következőkben az 1. táblázat adatai számot adnak arról, hogy országos átlagban hogyan 

alakult a családnevek eredetének az aránya: 

1. táblázat: A családnevek eredete számuk és arányuk vonatkozásában az egyes megyékben'087 

1735 Trencsén Moson Tolna Fejér Bács Máramaros összes Arányuk 

Héber 84 88 18 13 9 11 223 49% 

Német 48 88 16 19 8 12 191 42% 

Latin 9 3 1 1 1 2 17 4% 

Magyar 1 1 0% 

Szláv/szlávosftott 8 3 2 3 2 18 4% 

Egyéb 2 2 1 5 1% 

Összes 151 184 38 33 22 27 455 100% 

1768 

Héber 127 81 63 45 25 32 373 42% 

Német 102 104 35 35 44 20 340 38% 

Latin 14 12 5 8 2 1 42 5% 

Magyar 4 2 4 2 2 14 2% 

Szláv/szlávosított 30 1 1 1 2 75 110 12% 

Egyéb 2 1 3 1 7 1% 

összes 279 201 111 92 73 130 886 100% 

1822 

Héber 32 37 39 40 32 98 278 6% 

Német 973 307 563 418 617 769 3647 80% 

Latin 18 11 8 3 2 6 48 1% 

Magyar 33 7 9 20 22 65 156 3% 

Szláv/szlávosftott 46 6 25 2 21 324 424 9% 

Egyéb 4 1 1 1 7 0% 

Összes 1106 368 644 484 695 1263 4560 100% 

1848 Trencsén Moson Tolna Fejér Újvidék Csongrád Békés Máramaros Hajdú-ker ö s szes Arányuk 

Héber 82 13 40 34 3 4 3 1 8 188 1% 

Német 1709 461 519 842 243 356 221 36 140 4527 91% 

Latin 26 2 1 1 1 31 0% 

Magyar 27 13 8 11 6 10 13 9 17 114 5% 

Szláv/szlávosított 1 2 7 5 8 1 2 1 27 0% 

Egyéb 2 1 2 1 4 3 13 1% 

összes 1847 492 577 892 262 374 242 48 166 4900 100% 

1087 Az egyes nevek típusaira példákat a későbbiekben közlünk 
alatt a hagyományos zsidó neveket értjük. 

. A táblázatban a héber eredetű nevek kategóriája 



1735-ben, az összeírás idején az országba érkező zsidóság olyan környezetben telepedett 

meg, amelyben már kialakult keretei léteztek az állandó családnév viselésének a 

gyakorlatának (mindez a XVI. századtól folyamatosan formálódó folyamat eredménye1088). A 

zsidóság magyarországi középkori gyakorlatában a rögzült családnevek viselésének bevett 

formája nem valósult meg. Az újkorban az országba több irányból érkező zsidóság esetében a 

családnevek használata továbbra sem öltött rögzült formát.1089 Egyfajta változás azonban 

mégis megfogható, hiszen két személynevet adnak meg, amelyből az egyik, mint családnév 

szolgált. Azonban szó sem volt még ekkoriban generációról generációra átörökített állandó 

névről. Az 1735-ös összeírás alapján megvizsgált esetekben 54 fő csupán egyetlen nevet ad 

meg, míg 455 fő esetében találunk második nevet. Mindez alátámasztja a fentebbi tényt. Az 

egyetlen nevet megadók megtalálhatóak a nyugatabbi (Trencsén (Oberland); Moson (Kis-

Burgenland)) régiókban is, noha lakosaik körében az arány igen csekély (mintegy 4-5%). A 

keleti régióban azonban a lakosok több, mint fele csupán egyetlen nevet viselt. Eszerint az 

ország további régióiban lassan kialakul a többtagú nevek használata, szemben a keleti 

régióban ez a folyamat még igen elmaradott, és következetesen az egytagú nevek használata 

tovább él. 

A kettős nevet bírók esetében a nevek főként két nyelvből merítették forrásaikat: a héber és 

a német. A családnévként funkcionáló nevek anyagának közel fele héber eredetű (Abraham, 

Isac, Salamon), azonban erősen közelíti ezt az arányt a német eredetűeké is (42%) (Liebl, 

Godfridus, Friedmon). Minderre magyarázatként szolgál egyfelől a hagyományőrzés, 

másrészt a német nevek esetében a bevándorlási származási hely (hiszen a zsidóság ebben az 

időszakban főként a német ajkú területekről érkezett az országba). Mellettük találunk példát 

latin (Sebastian, Franciscus), és szláv eredetű családnevekre is (Moskovitz, Sinkovitz). Az 

egyes régiókban a német és a héber vezetéknevek használatának az aránya az országos 

átlaghoz hasonlatos megoszlást mutat, csupán Trencsén megye esetében látható jelentős 

eltérés, ahol a héber nevek (55%) aránya jóval meghaladja a német eredetűekét (33%). 

Az 1735-1768-ig terjedő időszakban a zsidóság letelepülése folyamatosan zajlott 

Magyarország területére.1090 Az államhatalom belátva, hogy a zsidóság megtelepedését nem 

áll módjában meggátolni, az újonnan érkező lakosok esetében gazdasági szempontokra 

1088 Például: Mollay Károly, Középkori soproni családnevek (Budapest, 1938). 
1089 Scheiberné Bernát Lívia, 1981. 43. 
1090 A betelepüléssel a következő tanulmányok foglalkoznak: Acsády Ignác, 'A magyar zsidók 1735-1738-ban' 
IMIT 1897. 173-188.; Marton Ernő, A magyar zsidóság családfája (Kolozsvár, 1941); Scheiber Sándor -
Grílnvald Fülöp, 'Adalékok a magyar zsidóság településtörténetéhez a XVIII. század első felében" MZsO 
VII(1963) 5-48.; Varga László, 'Zsidó bevándorlás Magyarországon' Századok (1992) 59-79.; Haraszti György, 
'Újratelepülés az újkori magyarországi zsidóság első évszázada, 1690-1790' in: uő, A magyarországi zsidóság 
rövid története a kezdetektől az ortodoxia és a neológia szétválásáig (Budapest, 2004) Ph.D. 49-111. 
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hangsúlyt helyező politikát nyomatékosított, ebben is elsődlegesen az állandó adóztatás 

kereteinek a megteremtését biztosítva. Egyelőre azonban 1768-ig a bürokratizálódó 

államgépezet is formálódott, míg ezzel párhuzamosan a bevándorlás erősödött (sőt 

Lengyelország felől tömegessé vált), valamint a belső vándorlás is felerősödött. Az 1768-as 

összeírás tehát egy olyan állapotot tükröz, amikor az országba ékezők magukkal hozzák 

egykori lakóhelyeiken kialakult szokásgyakorlatukat, az országban több generáció óta élők 

kialakítják a sajátjukat, az államhatalom pedig törvényileg és rendeleti úton még nem tett 

lépéseket a fennálló helyzet megváltoztatására. 

A vizsgált esetek közül 118 fő csupán egyetlen nevet viselt, míg 866 kéttagú nevet, azaz 

már vezetéknevet is. Mindez mutatja, hogy 1735 és 1768 között alapjában véve továbbra sem 

beszélhetünk döntő változásokról a családnévhasználat terén, sokkal inkább egy formálódó 

átalakulásról. Ekkoriban valamennyi régióban találkozunk családnevet nem viselőkkel. 

Azonban az egyes megyékben az arányuk jelentős eltérést mutat: Moson (mintegy 3%), Bács 

(Déli régió) (1.3%) megyékben az arányuk teljesen elenyésző, Fejér (középső) megyében 

valamivel magasabb (5%). Tolna (dunántúli) (15%) és Trencsén megyékben (mintegy 11%) 

jelentősebbnek tekinthető a vezetéknév hiányával rendelkezők száma. Mindennek okaként 

feltételezhető egyfelől a hagyományos névadáshoz való ragaszkodás, másfelől talán éppen a 

korábbi gyakorlat tér azzal vissza, hogy a megtelepedettek, ismerve egymást, nem tartották 

fontosnak a megkülönböztető név felvételét (hiszen az főként az idegen környezet és hatósági 

szervek számára számított fontosnak). A keleti régióban, Máramaros megyében a korábbi 

időszakhoz hasonlóan továbbra is igen magas az egytagú nevet birtoklók aránya (mintegy 

28% a megyén belül), azonban ez jelentős visszaesést is mutat egyben a korábbi periódushoz. 

Mindebben talán a változások folyamatának a kiteljesedését kell látnunk. 

A családnevek nyelvi eredetének a meghatározása nem mutat döntő változást az 1735. évi 

összeírás adataihoz viszonyítva, noha apróbb elmozdulások tetten érhetőek: A héber eredetű 

nevek (Jacob, Abraham, Barrach) továbbra is meghatározóak, a német eredetű nevek aránya is 

jelentős (Wolf, Faischl, Godfridus), noha némileg csökken országos átlagban. Ugyanakkor 

erőteljesebbé válik ebben az időszakban a „szlávosított személynevek" súlya, azaz a 

hagyományos személynevek -vics képzővel való ellátása (mintegy 12%-a a neveknek) 

(Berkovics, Davidovics). A vezetéknevek gyakorlatában a latin és magyar eredetű nevek is 

léteznek, noha arányuk igen csekély (Marcus, Szabó). 

Az egyes régióbeli megyék között a döntő különbség két fő területen érvényesül: egyfelől 

az országban a keleti régióban egyedülállóan magas az aránya a szláv vezetékneveknek 

(mintegy 58%-a az összes névnek), (Trencsénben 10%-a). Másfelől a további megyék közötti 
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különbség abban fogható meg, hogy német avagy héber nevek aránya hangsúlyosabb-e a 

névadásban (héber: Trencsén, Tolna, Fejér; német: Moson és Bács). Ez utóbbi megyék nem 

estek a bevándorlás fő irányvonalába ekkoriban (Moson már nem, Bács még nem), azonban 

ennek egyértelmű hatása nem fogható meg a névadásban. 

1768-1822-ig terjedő időszak a jelentős változások időszakának tekinthető. A 

bürokratizálódó államhatalom megpróbálja szabályozni alattvalói életét, és olyan területeken 

érvényesíteni a befolyását, ahol korábban nem. A hivatali szervek szempontjából elsődleges 

feladat az állampolgár helyének és szerepének meghatározása az állam keretein belül. Ehhez 

szükségszerű magának a polgárnak a nevének, lakóhelyének, vagyoni- és családi állapotának 

felmérése. Országos szinten az első nagyobb általános összeírásra is ekkoriban kerül sor.1091 

A zsidóság esetében további nyomatékként szolgált mindehhez az állandó, türelmi adójuk, 

vagy, ahogyan II. József korától hivatalosan nevezték, a kamarai taksa kereteinek a világossá 

tétele, ezért az államhatalom igen nagy fontosságot tulajdonított az adózó személyének a 

pontos behatárolására. Hiszen éppen az állandó családnevek hiánya, illetve az állandó 

vándorlás következményeként mindez igen nehezen megoldhatónak számított. Ezért 1787. 

július 23-ai rendeletében II. József kötelezővé tette a zsidó alattvalói számára a német 

személynév felvételét és viselését, illetve állandó családnevét. Az intézkedést a hivatali 

szervek példátlan gyorsasággal végre is hajtották.1092 Az állandó családnevek viselése rögzült 

formát öltött. Mindeközben a zsidóság körében társadalmi, gazdasági, kulturális változások 

vették kezdetüket, és széles körben elteijedt körükben a német nyelv használata (1. 

akkulturációs folyamat).1093 Éppen ezért figyelemreméltó, hogyan alakul a családnevek nyelvi 

háttere illetve hogyan a személyneveké? 

Az 1822-es felmérés hűen tükrözi ezeket a változásokat. Az egytagú nevek használatának a 

gyakorlata teljesen eltűnt (csupán Máramaros megyében egyetlen fő esetében van 

tudomásunk erről). A megvizsgált 4560 családnév több, mint nyolcvan százaléka (3647) 

német eredetű (Deutsch, Feuerman, Groszman), amely egyértelműen az uralkodói rendelet 

hatékony mivoltának bizonyítéka, noha nem a személynevek területén. Ugyanakkor a szláv 

családnevek sem tűntek el a gyakorlatból, azonban arányuk mindössze 9%-a az összes névnek 

(424) (Chaimovits, Herskovics, Zelmanovics). Mégis mindez önmagában utal a 

1091 Dányi Dezső és Dávid Zoltán (szerk.), Az első magyarországi népszámlálás (1784-1878) (Budapest, 1960) 
(Erdéllyel); Dányi Dezső és Dávid Zoltán (szerk.), 'Pótlás a józsefkori számláláshoz' Történeti Statisztikai 
Tanulmányok no. 2. (Budapest, 1975). 
1092 MZsO XVIII. 743.; 746.; 748.; 756. 
1093 Michael K. Silber, Roots of the Schism in Hungárián Jewry.Cultural and Social Change from the Reign of 
Joseph 11. until the Eve of the 1848 Revolution (Ph.D. Jerusalem, 1985) 20-22.; uö, 'The Historical Experience 
of Germán Jewry and Its Impact on Haskala and Reform in Hungary' in: Jacov Katz, Toward Modernity the 
European Jewish Model (New Brunswick and Oxford, 1987) 107-157. 
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magyarországi névfelvétel során kialakuló szokásokról. Egyfelől a német kötelező 

személynevekhez elméletileg társult a német vezetéknév felvétele, noha a gyakorlat nem 

támasztja alá ezt a tézist. (Előre bocsátva: a német családnevek dominanciája mellett a 

személynevek esetében egészen más irányú folyamat tanúi lehetünk, amit a következő 

fejezetben láthatunk.) Másrészt azonban az is feltételezhető, hogy mivel ebben az időben a 

keleti irányból érkező bevándorlás felerősödött, a bevándorlók pedig korábbi 

szokásgyakorlatukkal éltek, és a szláv/szlávosított vezetékneveket választották. További 

jelentős változás a héber eredetű családnevek teljes visszaszorulása (6%) (Katz, Isac) a 

fentebbi okok miatt, illetve a magyar nevek arányának lassú emelkedése (mintegy 3%) 

(Lengyel (!), Szabó, Sáfár). 

Az egyes régiók között nem láthatunk döntő eltérést: a német eredetű családnevek aránya a 

döntő súlyú. Kivételt képez némileg Máramaros megye, ahol a szláv nevek aránya továbbra is 

tekintélyes marad, hiszen a nevek valamivel több, mint egynegyedét adja, és amelynek 

indokát talán éppen a bevándorlás származási helyének és célpontjainak miértjeiben kell 

keresnünk. 

1820-1848-ig terjedő időszak újabb sorsdöntő változások ideje, mind Magyarország, mind 

pedig a zsidóság történetében. Magyarország esetében a reformkor, az erősödő nemzeti 

öntudat illetve a Habsburg uralkodó-házzal kiélezedő kapcsolat időszaka ez. A reformkor 

eszméi ráirányítják a figyelmet a társadalom jogfosztott rétegeinek a helyzetére, így a 

zsidóság jogi, gazdasági státuszának kérdésére - jogorvoslást keresve. Másfelől a magyar 

állam és társadalom elvárásokat állít velük szemben, amely a magyar nemzethez való tartozást 

állítja előtérbe: így a nemzeti nyelv, illetve név viseletét (noha ennek hangsúlyozódása a 

vizsgált korszakunk után erősödik fel). A zsidóság esetében többirányú, bonyolult, egymással 

párhuzamosan lezajló folyamatok periódusának tekinthető ez az intervallum. A német 

akkulturáció beteljesedésének lezáró szakasza zajlik, amikor is a zsidóság a bécsi és prágai 

közvetítő csatornán keresztül a németországi reformeszmék hatásaival találkozik.1094 Mindez 

kérdéseket vet a hagyományos társadalmi élet kereteit illetően. Emellett az erősödő öntudat, 

illetve az országban előretörő reformeszmék hatásai sem hagyják érintetlenül a zsidóságot. 

Nyíltan kiállnak jogaik kérvényezése mellett, a magyarországi hatóságok és társadalmi rendek 

segítségét kérve. A feléjük irányított feltételek, valamint önálló kezdeményezésük hatására 

újabb akkulturációs folyamat veszi kezdetét: a magyarosodás. Kezdetben a nyelv elsajátítását 

1094 Silber, 1987. 
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tekintik elsőrendű feladatnak (saját társulatot is alapítanak ennek terjesztésére1095), illetve 

lassan teret hódít a név magyarosításának a szokása is. Azonban ekkoriban a névváltoztatást 

kérők aránya még igen alacsony.1096 Kérdésünk lehet, hogy az 1848-as felmérés milyen képet 

mutat, mennyiben foghatóak meg a változások? 

A vezetéknevek használata 1848-ra rögzültté vált a zsidóság mindennapi gyakorlatában, 

noha 4 esetben találunk példát egytagú nevet megadókkal. E személyek mindegyikének a 

foglalkozása szolga, talán ezért nem tartják fontosnak közölni a családnevet, noha általánosan 

nem ez a gyakorlat. Az általunk vizsgált 4900 családnév döntő többsége (mintegy 91% -

4527) német eredetű (Kaufmann, Adler, Glück). Mindez rávilágít arra a folyamatra, amely 

már a korábbi időszakban kezdetét vette. A magyar családnevek aránya ismét emelkedést (5% 

- 114) (Papp, Vass, Selyem) mutat a korábbi időszakhoz viszonyítva, azonban, az is 

nyilvánvaló, hogy a második akkulturációs folyamat hatása a családnevek esetében egyelőre 

nem bontakozott ki. Érdekes jelenség, hogy a keleti régióban, Máramarosban találjuk az 

összeírásban az egyetlen névváltoztatásra utaló esetet: Nagy Izrael esetében, aki Grószról 

változtatta meg a nevét.1097 Az összeírás másik jelentős pontja a szláv nevek látszólagos szinte 

teljes eltűnése, azonban mindez talán éppen annak a ténynek tulajdonítható, hogy a 

máramarosi összeírás nagyon hiányos. Azonban a régió másik területén, a Hajdú-kerületben 

már egyértelműen a német eredetű nevek túlsúlya a döntő. Az egyes régióbeli megyékben 

nem találunk eltérést, valamennyi esetben a német nevek aránya a döntő. 

IV.b.2.b. Családnevek típusai 

A családnevek számának és nyelvi eredetének a vizsgálata után a kissé már érintett kérdés 

kerül felvetésre, azaz milyen típusú nevek válnak a gyakorlatban vezetéknevekké, mennyiben 

változik ez a korszak folyamán, illetve látható-e különbség az egyes régióbeli megyék között? 

1095 1844-ban megalakult a magyar nyelvet terjesztő egylet -Magyarító Egylet néven. Alapszabályzatáról: A' 
honi izraeliták között magyar nyelvet terjesztő pesti egyletnek... alapszabályai (Pest: Landerer & Heckenast, 
1847); és Első magyar zsidó naptár és évkönyv az 1848-ik szökőévre (Pest, 1848) 81-93. 
1096 1834-ben 3 fó, 1839-ben 9 fő, 1843-ban 48 fó, 1847-ban 97 fó kérelmezi a névváltoztatását (ha a zsidóság 
lélekszámát legóvatosabb becslések szerint is 208000-250000 főre tesszük, az adatok ennek fényében igen 
elenyészőek. 1848. márc. 15-től 1849. augusztusig 674 névváltoztató került ki soraikból, azaz számottevő a 
növekedés. Adatok: Szentiványi Márton, Századunk névváltoztatásai. Helytartósági és miniszteri engedélylyel 
megváltoztatott nevek gyűjteménye 1800-1893. (Budapest, 1895) 23-253. A kérelmezők között a zsidóság aránya 
1835-1847 között 14-26%, 1848-1849-ben 3-25%. (Az első szám a minimális, míg az utóbbi a maximális 
lehetőségek számának lehetőségét jelzi, mivel a nevek esetén a szerzőknek maguknak kellett dönteniük, hogy 
valóban a zsidósághoz tartozó névről van-e szó.) Karády-Kozma, 2002. 14.1/3. táblázat. 
1097 MOL, H 15. Máramaros megyei összeírás (mikrofilm). 
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2. táblázat: A családnevek típusai és arányuk 

1735 Trencsén Moson Tolna Fejér Bács Máramaros ö s szes 

személynév 138 157 29 31 13 25 393 86.4% 

foglalkozás 3 7 2 1 4 17 3.7% 

hely 10 17 6 1 5 l 40 8.8% 

állatnév 2 2 0.4% 

természeti 0% 
anyag 0% 

szín 0% 

fogalom 1 1 0.2% 

növény 1 1 0.2% 

fizikai 1 1 0.2% 

0% 

összes 151 184 38 33 22 27 455 100% 

1768 

személynév 237 162 92 76 58 128 753 84.9% 

foglalkozás 7 8 7 2 8 2 34 3.8% 

hely 33 27 7 10 6 83 9.4% 

állatnév 1 2 3 6 0.7% 

természeti 1 1 0.1% 

anyag 0% 

szín 0% 

fogalom 4 4 0.5% 

növény 0% 

fizikai 2 1 3 0.3% 

ismeretlen 2 1 3 0.3% 

összes 279 201 111 93 73 130 887 100% 

1822 

személynév 179 85 125 95 118 588 1190 26% 

foglalkozás 282 82 137 74 124 229 928 20.3% 

hely 273 111 166 86 202 123 961 21% 

állatnév 33 7 14 15 21 93 183 4% 

természeti 7 4 5 5 17 18 56 1.2% 

anyag 17 4 8 9 21 17 76 1.7% 

szfn 84 26 57 69 34 29 299 6.5% 

fogalom 29 20 8 25 36 31 139 3.3% 

növény 27 5 8 11 8 16 75 1.6% 

fizikai 139 20 88 74 95 90 516 11.1% 

ismeretlen 4 1 7 7 2 21 0.5% 

bibliai 7 1 11 5 10 34 0.7% 

rang 4 11 3 12 10 40 0.9% 

tárgy 21 3 5 6 7 42 0.9% 

összes 1106 368 644 484 695 1263 4560 100% 

1848 

Trencsén Moson Tolna Fejér Újvidék Csongrád Békés Máramaros Hajdú-ker Összes 

személynév 180 94 95 107 32 46 18 10 19 601 12.3% 

foglalkozás 456 120 148 161 42 82 61 8 15 1093 22.3% 

hely 492 133 133 201 106 114 69 6 43 1297 26.5% 
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állatnév 94 14 3 14 2 13 5 2 5 152 3.1% 

természeti 23 4 8 20 2 8 8 1 74 1.5% 

anyag 17 8 6 34 1 5 1 1 15 88 1.8% 

szfn 147 32 69 123 12 22 27 8 20 460 9.4% 

fogalom 51 16 14 37 11 14 8 11 162 3.3% 

növény 81 4 16 12 3 2 17 2 6 143 2..9% 

fizikai 239 58 72 141 45 53 18 11 23 660 13.5% 

ismeretlen 6 1 3 7 5 22 0.4% 

bibliai 8 1 4 6 3 3 1 26 0.5% 

rang 9 7 3 8 3 1 1 32 0.7% 

tárgy 44 3 21 3 7 6 6 90 1.8% 

összes 1847 492 577 892 262 374 242 48 166 4900 100% 

1735-ben a 455 családnév 134 különböző vezetéknevet takart. A vezetéknevek jelentésük 

alapján a következő csoportokra sorolhatóak: 

a) Személynevekből képzett családnév. Országos átlagban a nevek döntő többsége e 

kategóriába sorolható (mintegy 86%-uk). Kiemelkedően gyakori az Ábrahám, Hirschl, 

Isak, Jacob, Josef, Lebl, Volf nevek vezetéknévként való használata. Ezek a nevek -

miként majd a későbbiekben is látható - a személynevek körében is igen nagy 

népszerűségnek örvendenek e korban. 

b) Helyre utaló családnevek csoportja, amely a második hangsúlyosabb csoport (a nevek 

mintegy 9%-a tartozik ide). Maga a kategória több alcsoportra bontható, hiszen az 

országnevek, városok nevei, illetve helyszín egyaránt tartozhat ebbe a csoportba. A 

bevándorlás irányainak helyszínei megjelennek a névanyagban: Pollák, Nikolsburger. 

Azonban a nevekről a származási helyre való visszakövetkeztetés nem egyértelmű, így 

például a nyugati régióban élő Pollák esetében nem tüntetik fel honnan érkezett.1098 

c) Foglalkozást jelölő családnevek. Noha ekkoriban e kategória nem játszik igazán jelentős 

szerepet (a nevek alig 4%-a). Azonban képet kaphatunk arról, hogy a gazdaság mely 

ágazataiból merítik a névanyagot: Egyfelől kapcsolódik a vallási élethez: Schames. 

Másfelől a kereskedelmi élethez: Trager, Kaufman.1099 Érdekesség azonban, hogy az 

elnevezések legszélesebb skálája az iparűzéshez kapcsolható: fényűzési cikket előállító 

iparosok: Kuldschmied; Schnürmacher; ruhaipari termékeket: Schneider. 

E főbb kategóriák mellett további négy kategóriába tartozó neveket találhatunk: állatnevek, 

növénynevek, külső fizikai avagy jellemző viselkedési formára utaló nevek, illetve elvont 

fogalom. 

1098 így a stomfai oppidumon élő Hirschl Pollák nem közli honnan érkezett. MZsO VII. (Pozsony megyei 
összeírás) 474. 
1099 Scheiberné Bernát Lívia azonban vitatja, hogy ez valóban a kereskedői kategóriát jelölné, véleménye szerint 
ez Jákob név változata. Scheiberné Bernát Lívia, 1981.81. 
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Az egyes körzetekben fekvő megyék családnévanyagában nem találunk szembetűnő 

eltérést, valamennyi területen ekkoriban főként a személyneveket alkalmazzák a második 

tagként. 

1768-ra ez a helyzet számottevően nem változik, miként a 2. táblázat adatai mutatják. A 

mintegy 887 családnév 235 féle családnevet takart. A tabella adatai szerint továbbra is a 

személynevekből képzett vezetéknevek csoportja a meghatározó (mintegy 85%-a a 

neveknek). Sőt a személynevek népszerűségi listájához hasonlatosan, a családnevek körében 

is azon személynevek, avagy képzett formáik válnak divatossá: Ábrahám, Ábrahámovics, 

Lebl, Mózes, Isac. A családnevek körében továbbra is a második helyet foglalja el a 

helynevekre utaló vezetéknevek csoportja (9.4%). A helynevek esetében mind a nyugati, és 

keleti, valamint a magyarországi területek anyaga is megjelenik: Brod, Pollák, Hagendorfer, 

Eisenstadt, Pusztivám, Cságberény. 1735-höz hasonlóan a harmadik csoport a foglalkozáshoz 

kapcsolódó vezetéknevek továbbra sem válnak döntő súlyúvá (3.8%). Arra kérdésre, hogy a 

név valójában a foglalkozás megadása lenne, nem felelhetünk egyértelmű igennel, hiszen 

éppen Varin oppidumon (Trencsén megye) Jacobus Szklar mercator, holott a neve üvegest 

jelent, viszont Jacobus Szklenar ugyanott valóban vitriárius.1100 A foglalkozásnevek 

csoportjában ismételten felbukkannak a szellemi, vallási és oktatási élethez kapcsolódó 

nevek: Rabin; a kereskedelmi életre utalók: Trager. Ismételten a legszélesebb kategóriát 

biztosító ipari tevékenységről: Sachter, Schneider, Fischer, Schmplicher, Schuster, Schmiedt, 

Szabó, Szklár, Glazer. Szembetűnő, hogy éppen a legkedveltebbnek számító ipari 

foglalkozás, a szabóság magyar nyelven jelenik meg a névanyagban. 

A családnevek további kategóriái: állatnevek, fizikai és viselkedésre utaló megnevezés, 

azonban e csoportok aránya egyelőre igen csekély. 

Az egyes körzetekbeli megyék névanyagát vizsgálva továbbra is egyöntetű a kép, noha a 

családnevek eredete eltérést mutat a keleti és más régióbeli megyék között, azonban típusukat 

tekintve a személynevek a meghatározóak. 

Az 1768-1822-ig teijedő időszak a családnévanyag jelentésének csoportjainak egymáshoz 

viszonyított arányában döntő változást eredményezett. A 4560 családnév esetében a 

személynevekből képzett vezetéknevek kategóriájának az aránya jelentősen visszaesett (26%-

a az összes neveknek), noha még így is e kategória maradt a leghangsúlyosabb. A 

személynévként e korban népszerű nevek (Jakab, Josef, Abraham) illetve azokból képzett 

nevek virágzása hasonló a korábbi felmérések idején tapasztaltakhoz. Ezzel párhuzamosan a 

1100 1768-as Trencsén megyére vonatkozó összeírás, MZsO XVI. 278. 
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helyre és a foglalkozásra utaló családnevek aránya ugrásszerűen megemelkedik az országos 

átlagon belül. A helynevek a vezetéknevek mintegy 21%-át teszik ki. II. József rendeletének 

2. pontja eltiltotta a nevek melletti helynevek, mint családnevek bejegyzését, azonban e 

rendelettől kezdetektől eltekintettek. A források anyagában továbbra is jelentős szerepet kap 

a nyugati területek (Deutsch, Bamberger, Frankfurter), a keleti régió (Pollák) illetve a magyar 

helységek (Reichnitz, Eisenstadter, Pressburger) alkalmazása. Emellett kisebb helyi 

egységekre utalás sem ritka, így a Goldberger név utalhat a Sopron határában fekvő 

Goldberger szőlőterületre."01 A harmadik kategória a foglalkozásnevek arányának rohamos 

előretörése is szembetűnő (mintegy 20%). 165 foglalkozásnév forgott használatban, mint 

családnév, azonban számos esetben egy mesterségnek többféle illetve különböző nyelven 

való kifejezése is megjelent: Gazler (német) - Obiokos (magyar)-Szklenar (szláv). A 

családnevek a gazdasági élet szinte valamennyi területét lefedték: 

- kereskedelem: Kaufman, Rongyos (!), Handelman, Trogler, Mautner 

- vallási- és oktatási élet: Rabbiner, Schames, Kántor, Schulsinger 

- jogi- és közélet: Jurovics, Jurist, Schreiber 

- Pénzügylet: Bank 

- Egészségügy: Doctor 

- Szállítás: Laufer 

- Mezőgazdaság és intézői feladatok: Bauer, Sáfár 

- Iparos tevékenység: fémipari: Goldschmiedt, Rézműves; ruhaipar: Schneider, Szabó, 

Scnürmacher, Herrenhutter; üveg: Obiokos, Glazer, Flaschner; húsipar: Schachter, 

Fleischman; bőrfeldolgozás: Lederer, Scherer, Szűcs; malomipar: Miller 

- Szórakoztató: Gajner (Hegedűs). 

A nevek sokszínűségét továbbra is az ipari ágazatból merített nevek szolgáltatják. Sőt a 

magyar családnevek zöme is ehhez a területhez kapcsolható. Azonban továbbra sem 

egyértelműsíthető a nevek és a foglalkozás egybeesése. 

A 2. táblázat adatai azonban arra a tényre is rávilágítanak, hogy a kötelező névválasztás 

eredményeként a nevek jelentésének igen széles palettája alakult ki. így a fent említett 

kategóriák mellett már tekintélyesebb súllyal bírt a fizikai és viselkedésbeli jellemzők alapján 

kialakított vezetéknév (összes név mintegy 11%-a). Ugyancsak gyakoribbá vált a színről való 

elnevezés (Veisz, Schwartz, Blau, Braun, Gelb) (mintegy 6%-a a neveknek), valamint az 

állatnevek családnévként való alkalmazása (Adler) (mintegy 4%). 

1,01 Mollay Károly, Első telekkönyv (Erstes Grundbuch, 1480-1553) (Sopron, 1992). 
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Az egyes körzetbeli megyéket illetően jól látható különbség rajzolódik ki a keleti régióbeli 

Máramaros megyében: a további megyéktől eltérően továbbra is döntően a személynév a 

családneveinek az alapja (mintegy 47%). Mindez talán a bevándorlók hagyományőrzésének a 

bizonyítéka. Emellett a második leghangsúlyosabb kategória a családneveknek a 

foglalkozásból ered (18%). 

Az 1848. évi összeírás az 1820-ban tapasztalt változások további felerősödését vetíti elénk. 

A családnevek esetében a helynevek válnak döntő súlyúvá, noha arányuk közel azonos a 

foglalkozásnevekből eredő vezetéknevekkel (26.5% illetve 22.3%). Ezzel egyidejűleg a 

családnevek körében a személynevek aránya teljesen visszaszorult: 12.3%. Némileg tovább 

nőtt a fizikai és viselkedésbeli jellemzőkre utaló családnevek használata (13.5%). 

A helynevek esetében továbbra is a korábbi gyakorlat továbbélése követhető nyomon: mind 

a nyugati (Hollander, Deutsch), mind a keleti régió (Pollák, Brod), illetve a magyarországi 

területek névanyagának (Pressburger) a használata. A korábbi időszakhoz hasonlóan egyes 

városok körzeteinek a névanyaga is bekerül a névállományba: így a pozsonyi Czukermandl. 

A konkrét helységekre utaló nevek mellett általánosabb értelmű helynevek is gyakoriak. 

Berger, illetve Falu. 

A foglalkozásnevek esetében a korábbi időszakhoz hasonlóan a német nyelvű 

meghatározás a mérvadó, noha a korábbiakban állandósult magyar nevek megtalálhatóak 

(Szabó, Suszter, Ablakos). A nevek a gazdasági élet valamennyi ágához kapcsolódnak, sőt 

újabb kifejezések is megjelennek: kereskedelem: Hauer (borkereskedő); ipar: Fejerman 

(fehérbőr feldolgozó); Blakner (fehérítő). Ismételten az ipar az, amely a vezetéknevekhez a 

legszélesebb tárházat biztosítja, mint forrás, azonban korántsem jelenti, hogy ez a 

foglalkozásuk is. 

Az egyes körzetekbeli megyék esetében 1848-ban nem találunk számottevő eltérést. Ismét 

ki kell emelnünk Máramaros megyére vonatkozó összeírás hiányosságát, ami azért is fontos, 

mivel 1822-ben igen éles különbséget mutatott a további megyékhez viszonyítva. 

IV.B.2.C. Összegzés 

Az újkor kezdetén a zsidóság körében a családnév használatának a gyakorlata során a 

következő megállapításokat tehetjük: Az országba érkező és letelepedő zsidóság körében 

kezdetben tetten érhető különböző névhasználati gyakorlat, hiszen, amíg a nyugaton 

megtelepedők körében a kéttagú nevek használata a döntő, addig a keleti régióban az egytagú 

neveket bírok aránya valamivel magasabb a kéttagú nevet viselőknél. 1768-ig a névhasználat 

során a változás annyiban fogható meg, hogy keleten a szlávosított személynév alkalmazása 
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meghatározó családnévként, míg a nyugatabbi területeken az eredeti személynév alak. 1787 

után az állami beavatkozás az, amely alapjaiban megváltoztatja a név alkalmazás gyakorlatát, 

és elvezet az állandó családnevek használatához. A családnevek nyelvi eredete döntően 

németre változik, és a személynevek családnévként való használata hanyatlik. 1848-ban 

egyelőre e folyamatnak a kiszélesedése követhető nyomon, azonban csíráiban megjelenik egy 

új folyamat (magyar nevek) bontakozása, illetve később a magyar állam fellépése újabb 

változásokat eredményez, azonban már a vizsgált korszakon túl. (Noha német nevek túlsúlya 

egészen a II. világháborúig megmarad."02) 

IV.B.3. Személynevek 

IV.B.3.a. Férfiak személynevei 

IV.B. 3. a. a. Nyelvi eredet 

A családnevek történetében bekövetkező változások felvetik a kérdést, vajon a 

személynévadás gyakorlatában milyen folyamatok zajlottak le nyelvi eredet és típus 

tekintetében? Hogyan alakul a különböző régiókbeli megyékben élők és letelepülők 

gyakorlata, látható-e közöttük számottevő eltérés? 

A korszakunkból származó felmérések döntő hányadukban a családfő illetve egyedülálló 

férfiak nevét adták meg: 

3. táblázat: A férfi személynevek nyelvi eredetük, számuk és arányuk 

Férfi nevek 1735 1768 1822 1848 1735 1768 1822 1848 

héber 351 691 3047 6239 67% 70% 68% 54% 

német 128 212 954 2111 24% 21% 21% 18% 

latin 32 64 382 1331 6% 6% 8% 12% 

magyar 4 8 52 1739 1% 1% 1% 15% 

szláv 3 3 13 5 1% 0% 0% 0% 

egyéb 6 15 63 99 1% 2% 1% 1% 

összes 524 993 4511 11524 100% 100% 100% 100% 

A vizsgálat pontjai szerint a vizsgált korszakon keresztül a héber eredetű nevek (avagy 

másképpen a zsidóságot jellemző nevek) maradtak kedveltek a férfiak körében, noha e nevek 

aránya folyamatosan csökken: 1735-ben 67%-a az összes neveknek, míg 1848-ban mintegy 

54%-a. A családnevek történetének az alakulása után és II. József névadó rendelete után 

meglepő módon a német személynevek aránya maga is csökkenést mutat: 1735-ben 24%-a, 

míg 1848-ban mintegy 18%-a az összes neveknek. (Kiváltképpen figyelemreméltó annak 

1102 A zsidóság 1894-1956-ig a névváltoztatások során 85%-ban német családi nevet, 12.5%-ban hagyományos 
zsidó nevet, 1,3%-ban szláv nevet, míg a fennmaradó hányad magyar, román, olasz és francia hangzású nevet 
akar megváltoztatni. Mindez utal arra, hogy milyen típusú nevek léteztek. Karády-Kozma, 2002. 23. 
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fényében, hogy 1787-től elméletileg kötelező a német személynév.) E két csoporttal 

ellentétben a latin és a magyar nevek aránya emelkedik folyamatosan (latin nevek: 1735-ben 

a nevek 6%-a, míg 1848-ban 12%-a; a magyar nevek: 1735-ben alig 1%, míg 1848-ban 

mintegy 15%), noha arányuk így is elmarad a korábbi kategóriákétól. A változásokra a 

személynevek maguk adnak majd a későbbiekben magyarázatot, a nyelvi eredet kezdetben 

bizonyult igazán hangsúlyosnak. (Már itt megjegyezhetjük, hogy a latin nevek esetében 

gyakran úgy kerültek felfogásra, mint a külső környezettől átvett nevek, azaz nem a nyelvi 

eredet a hangsúlyos.) Figyelemreméltó azonban, hogy a német nevekkel ellentétben a szláv 

személynevek és a szláv családnevek társítása nem vált bevett szokássá. 

Az egyes régiókban fekvő megyék esetében nem tapasztalunk döntő eltérést a héber nevek 

népszerűségét illetően. A korszak folyamán csupán Máramaros megye esetében figyelhető 

meg némi eltérés az országos modelltől, hiszen 1735 után 1822-ig a megyén belül a héber 

személynevek aránya folyamatosan teret veszít a német eredetűekkel szemben, azonban 

1848-ra éppen a héber nevek reneszánsza köszönt be. Amely egyfelől éppen a 

hagyományőrző társadalom első kifejezési formájának a megnyilvánulása lehetne a 

korszakban terjedő reformokra, másfelől azonban maguk a nevek az alábbiakban éppen a 

környezet felé nyitás folyamatára is rávilágítanak. 

A magyar nevek valamennyi régióban az 1848-as összeírás során kapnak hangsúlyt a 

névadási gyakorlatban. A keleti régió az, amely ismételten eltérő képet mutat: Már 1735-ben 

viszonylag jelentős a magyar nevek jelenléte a vizsgált megyében (6%), noha ez folyamatosa 

hanyatlik. A magyar nevek megjelenésének okát talán éppen a szórtabb letelepedés 

jellegében kereshető, hiszen a közvetlenebb kapcsolat a helyiekkel elősegíthette ennek a 

névadási gyakorlatban való tükröződését. 

A német nevek esetében szinte valamennyi régióban a felmérések során erős ingadozás 

mutatkozik. A családnevekkel ellentétben a személynevek esetében a német nyelvi eredet 

kötelező érvényű, amelynek hatása nem tapasztalható a névadásban. Másrészt a latin nevek 

fontossága talán éppen itt emelhető ki, hiszen úgy kerültek felfogásra, mint idegen nevek. 

Azonban a német és latin nevek együttes súlya sem döntő a névanyagon belül. Ugyanakkor a 

személynevek esetében az egyes divathullámok faktortényezőjét sem szabad figyelmen kívül 

hagyni. 

IV.B.3.a.b. Nevek típusai 

A férfiak személynévadási gyakorlatában a választott nevek forrása folyamatosan bővült: 

1735-ben 73 féle (524 név); 1768-ban 120 (993); 1822-ben 262 (4511); míg 1848-ban 268 
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(11524) különböző személynév az, amelyet viseltek. Ugyanakkor ezeket az adatokat 

óvatosan kell kezelnünk, mivel gyakori az egyes személyneveknek a különböző nevekről 

való átfordítása, és ez szűkíti a gyakorlatban alkalmazott személynevek számát: 

1735-ben: Wolf (német) - Farkas (magyar) nevek egyidejű használata, 

- 1768-ban: Éliás (héber) - Illés (magyar); Wolf (német) - Farkas (magyar) - Volyva 

(szláv); Michael (héber) - Mihály (magyar); Matthias (héber) - Mátyás (magyar), 

- 1822-ben: Éliás (héber) - Illés (magyar); Wolf (német) - Farkas (magyar) - Volyva 

(szláv) - Lupul (latin) - Volfgang (német); Judah (héber) - Júdás (magyar); Mark (német) 

- Marcus (latin); Matthias (héber) - Mátyás (magyar); Michael (héber) - Mihály (magyar), 

- 1848-ban. Alexander (görög) - Sándor (magyar); Anton (latin) - Antal (magyar); Denis 

(héber) - Dénes (magyar); Éliás (héber) - Illés (magyar); Fridrich (német) - Frigyes 

(magyar); Wolf (német) - Farkas (magyar) - Lupul (latin) - Volfgang (német); Gábriel 

(héber) - Gábor (magyar); István (magyar) - Stephan (latin); János (magyar) - Joannes 

(német); Judah (héber) - Júdás (magyar); Károly (magyar) - Carolus (latin); Laurentius 

(latin) - Lőrinc (magyar); Lipót (magyar) - Leopold (német); Lajos (magyar) - Louis 

(francia), Manó (magyar) - Manuel (héber); Mark (német) - Marcus (latin); Matthias 

(héber) - Mátyás (magyar); Michael (héber) - Mihály (magyar); Mór (magyar) - Móritz 

(latin);1103 Petrus (latin) - Péter (magyar); Vilhelm (német) - Vilmos (magyar); Zsigmond 

(latin) - Zsiga (magyar). 

Ezért szigorúan véve 1735-ben 72 féle, 1768-ban 115, 1822-ben 252, míg 1848-ban 244 

féle személynév forgott használatban. 

4. táblázat: A legnépszerűbb férfinevek 

Férfi nevek 1735 1768 1822 1848 

1. Jacob héber Jacob héber Jacob héber Jacob héber 

2. Ábrahám héber Ábrahám héber Josef héber Josef héber 

3. Mózes héber Isac héber Ábrahám héber Móritz latin 

4. Isac héber Josefhéber Mózes héber Salamon héber 

5. Hirsch német Leb német Isac héber Ignác latin 

6. Salamon héber Mózes héber Salamon héber Mózes héber 

7. Josefhéber Hirsch német Marcus latin Ábrahám héber 

8. Marcus latin Marcus latin Hirsch német Hermán német 

9. Leb német Salamon héber Dávid héber Dávid héber 

10. Sámuel héber Sámuel héber Simon héber Leopold német 

1103 Fontos hangsúlyozni, hogy egyfelől az írásmódja a neveknek soha nem rögzített: így a Móric név szerepelhet 
Móriczként (Móritz) is, ez mindig a lejegyző írásmódja határozta meg. Másrészt például a Móric név nyelvi 
eredete latin, azonban a viselése és népszerűsége folytán univerzálissá vált, így sokkal inkább a zsidóságon belül 



A 4. táblázat adatai szerint, amikor is a 10 legnépszerűbb férfi személynév az összes nevek, 

mintegy 60-át tette ki a Jacob név a legnépszerűbb. Sőt egészen 1848-ig tartja is a vezető 

helyét. A Jacob név héber eredetű, azonban a gyakoriságához nagymértékben 

hozzájárulhatott az a tény, hogy az általános lakosság körében is igen nagy népszerűségnek 

számított: így Szepes megyében 1769-1774 között a 4.; Zemplénben a 11.; Sárosban a 6., 

Beregben a 4.; míg Nyitrában pedig a 13. legnépszerűbb névnek számított.1104 Valószínű, 

hogy kezdetben a szülők a hagyományos értékrend miatt adták gyermeküknek a Jacob nevet, 

amely hagyományosnak tekinthető, azonban később a Jakab név már a modernebb elveket 

vallók számára is megfelelőnek tűnt, hiszen sokkal inkább semleges, az általános társadalom 

körében elfogadott névnek számított (szegedi neológok körében 1820-ban hasonlóképpen 

első helyet foglalja el a férfiak körében).1105 1735-ben a nevek között a Josef még csupán a 

7., azonban az összeírások bizonyítják, hogy folyamatosan egyre divatosabbá vált (1768: 4.; 

1822: 2.; 1848: 2.). A név előretörését hasonlóképpen magyarázhatjuk a Jacob névhez. Az 

általános lakosság körében nagy elterjedtségnek örvendett: 1769-1774 között: Szepes 

megyében 10.; Zemplénben: 7.; Sáros: 14.; Bereg: 11.; Nyitra: 7..1106 Maga a József név 

héber eredetű, azonban e korban már nem kizárólagosan egy etnikumhoz, népcsoporthoz, 

avagy csoporthoz tartozónak számított, sokkal inkább „köznévnek". 

1735-ben a népszerűségi lista további férfi személynevei egy hagyományos neveket 

előnyben részesítő társadalom képét mutatják: Ábrahám, Mózes, Isac, Sámuel nevek 

gyakorisága alapján. A lista német nevei hasonlóképpen a zsidóságra jellemző neveket 

(Hirsch, Lebl) tartalmazza. Egyetlen kivétel a latin eredetű Marcus, azonban ennek 

használata kapcsolható a tényhez, hogy a Mordechaj megfelelőjeként alkalmazták. 1735-ben 

a használatos személynevek nyelvi eredete is utal a hagyományosabb névanyaghoz való 

ragaszkodáshoz, hiszen 37 féle héber név szerepel a forrásokban, ugyanakkor 24 német 

illetve a héber nevek közül közhasználatú nevek már ekkoriban képet adnak arról, hogy nem 

csupán hagyományos nevek játszottak szerepet a névadásban. 

1104 Udvari István, 'Szepességi szlovák községek elöljáróinak keresztnevei Mária Terézia korában: Lengyelek-
magyarok-szomszédaik.' Tanulmányok a KLTE Lengyel Nyelv és Irodalom Tanszéke 1994. október 25-26-án 
rendezett konferenciájának anyagából. Szerk. Nagy László Kálmán (Debrecen, 1994) 139-166.; uő, 'Zemplén 
vármegyei szlovák községek elöljáróinak keresztnevei MáriaTerézia korában (1772).' Studia Slavica Savariensia 
nr. 2. (Szombathely, 1994) 52-69.; uő, 'Ung és Bereg vármegyei jobbágyok Tokaj-Hegyalján Mária Terézia 
korában' Kárpátaljai Szemle 2. évf. (Ungvár, 1994) 24-26.; Benda Kálmán, 'A felvilágosodás és a parszti 
műveltésg a XVIII. századi Magyarországon' Valóság 1976/4. 54-61. 
1105 Czeglédi Zoltán, 'Keresztnévvizsgálat a szegedi születésű neológ zsidóknál (1810-1944)' MNyTK 209. sz. 
162. 
1,06 Lásd 1104. lábjegyzet. 
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1768-ban a listán szereplő 10 legnépszerűbb név az összes személynevek mintegy 58%-át 

adja, amely nem mutat igazán nagy változást a korábbi időszakhoz. Sőt a neveket látva, a 

rangsorban elfoglalt helyük ugyan változik, de a listát ugyanaz a 10 név alkotja. A használt 

nevek körében tovább erősödik a héber eredetű nevek sokszínűsége: 59 féle név szerepel a 

forrásokban, a német eredetűek közül 36, szláv 2, magyar 5, ami továbbra is a 

hagyományosabb névanyag felé fordulás mellett a közhasználatú nevek jelenlétére is 

rávilágít. 

1822-ben a tíz legnépszerűbb név az összes személynév mintegy 51%-át tette ki. A nevek 

közül a Leb név már csak a 11. legnépszerűbb, helyét a listán a Dávid név veszi át. Igazi 

váltás tanúi annak ellenére nem lehetünk, hogy éppen ebben az időszakban történik meg a 

német családnevek előre törése. Mindez ugyan elősegíti a német személynevek népszerűbbé 

válását és használatát, azonban a férfiak körében nem válik kizárólagossá és tömegessé. 

1822-es összeírás ennek jó példája, hiszen, 102 német név kerül használatba a 95 héberrel 

szemben, ez azonban korántsem jelenti, hogy tömegesen alkalmaznák azokat. 

1848-ig Magyarországon a névadás területén kétirányú folyamat zajlott: egyfelől a 

családnevek esetében a német típus virágzik. Ugyanakkor a személynévadás gyakorlatában 

az elmozdulás igen lassú, hiszen a legnépszerűbb nevek (mintegy 46%-a az összes neveknek) 

közé 2 német és 2 latin név került be. A latin/német nevek közül a Móritz és az Ignátz, a 

Hermán és a Leopold. A legnépszerűbbnek számító magyar Fülöp név csupán 18. a 

népszerűségi listán. A Jacob és Josef nevek közkedveltségének oka, hogy sokkal inkább 

„köznévként" foghatóak fel, mint egy meghatározott csoport névkifejezésének. A további 

héber nevek: Salamon, Ábrahám, Mózes, Dávid még a hagyományos értékrendek 

fenntartását tükrözik. Történik mindez annak ellenére, hogy a hasznosított német és héber 

személynevek forrásának száma közel azonos (87 illetve 85). Figyelemre méltó a magyar és a 

latin nevek sokszínűsége (35 illetve 28), még ha arányuk igen alacsony is és igazán csupán a 

vizsgált korszakunk után válnak meghatározóvá. Mindez azonban mutatja a környezet felé 

fordulást a nevek választásakor. 

IV.B.3.a.c. Kettős névadás 

A személynévadás során a férfi társadalomban jellemző kettős személynév adása a 

családnevek mellett. A kettős névvel bírók száma mindenkoron igen alacsony: 1735-ben 8; 

1768-ben 5; 1822-ben 27; 1848-ban 48 esetről van tudomásunk. 

1735-ben a háromtagú névvel rendelkezők esetében a második név utalhatott: 

- Életkorra (Junior, Senex). 
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- Foglalkozás megjelölése (Schneider). 

- Családnév mellett két személynév megadása. Ebben az esetben általában héber név mellé 

német nevet társítottak, de előfordult két német név adására is példa. 

1768-ban az összes név arányához viszonyítva még inkább háttérbe szorult a háromtagú 

név alkalmazása. Kizárólag a nyugati régióbeli megyékben (Trencsén és Moson) találunk 

erre példát. Minden esetben két személynévét adnak: héber név mellé német nevet (Löbl 

Joseph). 

1822-ben noha már 27 esetben beszélhetünk háromtagú nevekről, az összes nevekhez 

viszonyított arányuk elhanyagolható. Mégis érdekes jelenség, hogy milyen típusú neveket 

kapcsolnak össze. A háromtagú nevek gyakorlatában Moson, Tolna, Fejér egységesen két 

személynevet rendel egymás mellé, és az esetek többségében egy héber és egy német 

személynevet adnak az újszülöttnek. Ez talán utalhat a családnév nyelvi változásának a 

hatására és egy új irányvonalra, azonban egyelőre igen szűk körben elterjedve. A német 

nevek minden esetben Hirsch és Leb. Emellett megtalálható a forrásanyagban a német-latin, 

német-német személynevek megadása. Bács megyében előforduló egyetlen esetben egy 

görög és egy héber név került egymás mellé. Valószínűleg itt divatosabb nevet is kívántak a 

csecsemőnek adni. Máramaros megyében a háromtagú nevek alkalmazása során egyfajta 

visszatérés figyelhető meg az 1735-ös gyakorlathoz: egyfelől az életkor kifejezése, 

foglalkozás kihangsúlyozása (Schachter, Szabó), illetve két személynév megadása egyaránt 

megtalálható. A nevek minden esetben egy héber és egy német nevet kapcsoltak egymáshoz. 

1848-ban a háromtagú nevek száma ugyan emelkedett, arányuk azonban még inkább 

csökkenő tendenciát mutat országos átlagban. Valamennyi megyében két személynév egymás 

mellé rendelése történik meg. A személynevek nyelvi eredetének szélesedése érezteti a 

hatását, hiszen a különböző eredetű nevek valamennyi kombinációja előfordul: a 

legnépszerűbb a héber-német nevek kombinációja (25), emellett magyar - német (4), magyar 

- héber (5), latin - német (4), héber - héber (3), latin - magyar, német - német, latin - héber 

( l - l ) is előfordul a forrásanyagban. 

IV.B.3.a.d. Összegzés 

A férfiak személyneveinek vizsgálata a kijelölt megyékben a következő megállapításokhoz 

vezetett bennünket: egyfelől a hagyományőrzésre való törekvés a személynévanyagban az 

egész korszakon keresztül megfogható a héber eredetű személynevek magas arányú 

használatán keresztül. Igaz ez akkor is, ha a használt nevek egy része inkább „köznévként" 

funkcionált az általános társadalom számára, mint a zsidósághoz kapcsolódó speciális 
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névként. A korszak folyamán bekövetkező változások nem hagyták érintetlenül a 

személynévadás kereteinek a formáit sem: a német, latin, magyar nevek kedveltté és 

elfogadottá válása a magyarországi zsidó férfi lakosság körében. Ennek jele lehet a 

„köznevek" további tömeges használata. Ugyanakkor a felsőbb szervek beavatkozása, amely 

a családnevek nyelvi eredetére igen nagy befolyást gyakorolt, úgy hogy nem tette kötelezővé 

a német családnevet, nem mutatott parallel jelenséget a férfi társadalom személyneveinek 

azonnali módosulásával a német nevek felé, holott elvileg ez kötelező érvényű. 

IV.B.3.b. Női személynevek 

A korszak felmérései a fentebbiekből következően a családok vagyoni helyzetét, létszámát 

vették górcső alá, adóztatási illetve katona állítási szempontokat figyelembe véve. Éppen 

ezért a személyenkénti összeírás a férfi társadalom névanyagát rögzítette. Kivételt csupán 

néhány esetben találunk: így egy-egy megye néhány körzetében 1768-ban feltüntették a női 

neveket: Moson, és Ung megyékben,1107 valamint 1787-ben a névadó rendeletet követően 

Tolna megyében írják össze két kerületben név szerint a női lakosokat.1108 Csupán 1848-ban 

találkozhatunk a gyakorlattal, amely során a férfi lakosok mellett a női lakosok neveit is 

feltüntetik. 

Az adatok a következő kérdések vizsgálatára biztosítanak lehetőséget: Vajon 1768-ban az 

ország két különböző régiójában fekvő megyékben fennmaradt névállomány (Ung (keleti) 

Moson (Kis-Burgenland), illetve az 1787-ből származó Tolna megyei adatok (dunántúli 

régió) miről tanúskodnak? Mennyiben eltérő avagy hasonló a női névanyag? Másfelől a 

Tolna megyei névváltoztatási adatok milyen irányvonalat tükröznek a női lakosok körében? 

Végül pedig az 1848-as adatok az egyes régióbeli megyékben milyen névválasztási 

gyakorlatról árulkodnak, mennyiben mutat ez eltérést a férfi társadalom körében 

tapasztaltakétól? 

Az 1768-as Ung és Moson megyei adatokat valamint Tolna megye esetében az 1787-es 

adatokat (a változtatás előtti névanyag) vizsgálva egyértelmű, hogy mind a nevek eredetét, 

mind pedig azok arányát tekintve hasonló a helyzet az ország különböző pontjain. Eszerint a 

három megyében a női nevek eredete a vizsgálat alapján héber, magyar, latin, német és 

görög. Országos átlagban zömében (79%, 293 név/370 név). A héber nevek túlnyomó 

többsége a meghatározó (a nevek sokszínűsége is ebből a névanyag csoportból származik). A 

további kategóriákból kikerülő nevek aránya egyelőre nem hangsúlyos és állománytik is igen 

1107 Moson és Ung megyei összeírások: MZsO XVI. 23.; 38. 
1108 MZsO XVIII. 743.; 748. 
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szerény. Mindez utalhat a női társadalomban a hagyományos értékrendekhez való 

ragaszkodásra. Moson megyében, 1768-ban egy már igen régen, egy évszázada 

megtelepedett lakosságról van szó. A megye ekkor már nem esik a bevándorlás fő 

irányvonalába, sőt sokkal inkább az elvándorlás veszi kezdetét. A bevándorlók jelentős része 

a nyugati területekről érkezett. Mindezekkel együtt a hagyományos héber női nevek 

hangsúlyozódása a meghatározó (119 név). Azonban a környezet felé való nyitásra utalhat az 

olyan női nevek használata, amelyek igen népszerűek az általános társadalom körében: 

Therézia, Rosalia, és Catharina.1109 Ugyanebben az időben Ung megyében a nőkre vonatkozó 

névanyag (59 név) hasonló képet mutat. Annak ellenére, hogy e terület éppen ekkoriban kerül 

a keleti bevándorlás fő áramába a névanyag nyelvi típusai nem mutatnak eltérést Moson 

megyétől. A megyében mindössze a latin nevek hiánya a szembetűnő, azonban itt is a 

hagyományos héber nevek válnak kedveltté (Rachel, Rebeka, Sára, Malka, Eszter). Az 

általános lakosság körében népszerűnek számító nevek közül az Erzsébet, Anna, Mária, Rézi 

található meg viszonylag magas számban (15 név). Mindezek mutatják, hogy mindkét 

területen a névválasztásban egyelőre a hagyományos nevek domináltak, azonban 

megfigyelhető nyitás a divatosabbnak tartott közhasználatú nevek felé. A nők esetében ezt 

felfoghatjuk a környezetük felé való nyitásnak, hiszen a napi kapcsolattartás, a nyelvismeret 

elősegítette mindezt. 

A Tolna megyei 1787-es felmérés, amely a névváltoztatásokról számol be, több értékes 

információt is tartalmaz: Egyfelől a hivatali szervek igen gyorsan végrehajtották Tolna 

megyében az uralkodónak a zsidóság névváltoztatási rendeletére vonatkozó utasítását. 

Másfelől a zsidóság névváltoztatás előtti anyaga lehetőséget ad más megyebeli gyakorlattal 

való összevetésre, illetve annak elemzésére. Hogy a névváltoztatás milyen eredményre 

vezetett és milyen új típusú neveket részesített előnyben a Tolna megyei női társadalom? 

Az 1787-es lista szerinti eredeti női nevek (192) alapjában véve rokon vonást mutatnak az 

Ung és a Moson megyei listák jellegzetességeivel: a héber nevek arányának és 

sokszínűségének túlsúlya a meghatározó (Sara, Eva, Rebeka, Rachel, Anna, Eszter). Emellett 

német, latin, magyar nevek is divatosak e korban. Az általános lakosok körében népszerű 

Erzsébet, Katalin, Teréz, Mária, Anna egyaránt megtalálható a zsidó női lakosok 

névválasztási gyakorlatában is. 

Az összeírás tanúsága szerint a női társadalom az állandó családnév felvétele során a régi 

hagyományos személynevektől való megválást is előnyben részesítette. Azt, hogy a nők 

1,09 Zólyomi Ferenc, Csitár története (Csitár, 1999) 41. táblázat. 
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körében mind a szülők, mind a gyermekek esetében ez az irányvonal a meghatározó, jól 

példázza, hogy amíg a férfi társadalom 51%-a ragadja meg az alkalmat személynevének 

módosítására, addig a nőknél ez az arány mintegy 66%. A szülők esetében az apák 52%-a 

megtartja az eredeti nevét, azonban fiúgyermekeik esetében ez az arány csupán 45% körüli. 

A nők esetben a szülők mintegy 64%-a, míg a lánygyermekek 66%-a kap új személynevet. 

A női személynevek kiválasztásánál a nyelvi eredetet tekintve ugyan továbbra is a héber 

neveket részesítik előnyben (mintegy 47%), azonban emellett a latin (2.5%), görög (mintegy 

18%), magyar (mintegy 10%) válnak kedveltté. Feltűnő módon a német női nevek nem 

kapnak teret. A héber eredetű nevek közül azokat részesítik előnyben, amelyek az általános 

lakosság körében is teret hódítanak: Erzsébet, Anna. Ugyanakkor szembetűnően erős a 

ragaszkodás az Eszter névhez, amelynek viselői közül senki sem változtatta meg a nevét. 

Ennek hasonlóképpen a fentebbiekhez az lehet a magyarázata, hogy noha az Eszter név nem 

a legdivatosabb, azonban széles körben elteijedt. Ekkoriban válik kedveltté az Éva név, 

amely az új személynév választásakor elsőséget élvezett. A latin nevek esetében a Rosália 

válik igen gyorsan népszerűvé, illetve a héber eredetű Máriát a Mariann váltja fel. A magyar 

nevek ekkoriban még nem igazán váltak elterjedtté, sőt gyakori, hogy az általános lakosság 

körében népszerű magyar forma helyett a zsidó női társadalom a görög formát részesítette 

előnyben: Helena népszerű, Ilonára nincs példa. Összességében a nevek kiválasztása a 

divatosabb nevek felvételére irányult, fel sem merült a német családnevekhez német nevek 

kapcsolása. 

Ebből következik a kérdés 1848-ban miről árulkodik a női névanyag, illetve mennyiben 

követi a férfiak gyakorlatát? Mennyiben kap helyet a magyar névanyag? Mennyiben 

láthatunk egyezést az általános társadalom népszerű neveivel? 

Az 1848-as összeírás adatai közül a férfiak esetében kijelölt megyékben követtük nyomon a 

női társadalom neveinek az alakulását. A mintegy 10728 személynév listája 225 féle utónevet 

tartalmaz, amely között héber, latin, magyar, szláv és német eredetű egyaránt megtalálható. 

Az utónevek legszélesebb skáláját a német személynevek biztosítják, mintegy 69 féle női 

név. Ezt követi a magyar nevek sokszínűsége (33 féle), illetve a latin (26) és a héber (26). 

Mindez látszólag abba az irányba vezet bennünket, hogy a német nyelv és kultúra befolyása e 

típusú nevek hangsúlyozódását segítette elő. Azonban csakúgy, mint a férfiaknál szó sincs 

erről. Hiába az említett csoportok változatossága, a német nevet viselők aránya mindössze 

mintegy 7%-a az összes névnek. A héber nevek aránya hangsúlyos (mintegy 43% (4541)). 

Azonban, ha megvizsgáljuk milyen héber neveket választanak, ez a kép módosul: Anna 

(580), Mária (907), Erzsébet (146), azaz olyan neveket, amelyeknek a népszerűsége az 
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általános lakosok körében is igen magas. Sőt hasonlóan a Jakab és József nevekhez, sokkal 

inkább „köznevekként", nem pedig egy csoport sajátos névanyagaként kell tekintenünk. 

Mindez a környezet felé való nyitást igazolja. Emellett az összeírás másról is tanúskodik: 

amíg korábban az Erzsébet név Elizabeth formáját alkalmazták (noha ez továbbra is 

megtalálható az anyagban), most már a „magyarosított" formát. 

A latin eredetű nevek előretörése (20%) ugyancsak erősen kapcsolódik az általánosan 

elfogadott nevek befogadásához: így a Julianna (637) név népszerűvé válása. Mindemellett a 

magyar nevek térhódítása sem elhanyagolható (23%), mindezt két névnek az alkalmazása 

eredményezte: a Katalin (773) illetve a Rozália latin név magyar önállósult formáinak: a 

Rózsának és a Rozinak a kedveltsége. Az idegen eredetű nevek magyarosításának a 

gyakorlati igen elfogadott, elég itt csak a Loisi helyett a Lujzi, a Magdaléna helyett a Léni, 

Lenke, Magda nevek gyakori használatára gondolni. Azonban fontos hangsúlyozni, hogy 

csakúgy, mint a férfi névanyagban, mind az eredeti formák, mind a magyarosított formák 

megtalálhatóak az anyagban. A magyar nyelvújítás eredményeként létrejött magyar neveket 

is igen szívesen alkalmazzák: Borbála, Etelka. 

Az általános női lakosság körében kedvelt nevek (Rozália, Erzsébet, Katalin, Teréz, Ágnes, 

Borbála, Anna, Mária. Ilona) mindegyike felfedezhető az összeírás névanyagában.1110 

Ugyanakkor, ha az összeírások alapján a zsidó lakosság körében legkedveltebb tíz nevet 

vizsgáljuk azt látjuk, hogy négy héber eredetű, amelyek közül a Mária és Anna esetében a 

„köznévvé" válásukat emeltük ki, azonban a Hanah és a Száli név egyértelműen a zsidó 

közösséghez kapcsolódó hagyományos név. A magyar nevek közül a Katalin és a Rozi széles 

körben elteijedt, csakúgy, mint a latin eredetű Júlia, avagy a görög Teréz. A legnépszerűbb 

nevek listájára egyetlen német név a Babett került fel. 

1848-ban a nők körében tehát a héber nevek aránya a döntő, azonban mégsem állíthatjuk 

teljes bizonyossággal, hogy a hagyományokhoz való ragaszkodás szolgált erre indokul. E 

nevek jelentős része divatos köznévként szolgált. 

IV.B.4. Munk család névanyaga 

Az általános képhez viszonyítva lehetőségünk adódik egy család esettanulmányán keresztül 

megvizsgálni a családtagok névhasználati gyakorlatát. A Munk család tagjainak élettörténete 

"1 0 Zólyomi, 1999. 41. táblázat. 
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fontos adalékként szolgál éppen a névválasztás kérdésében.1111 Neveik a vizsgált 

korszakunkon túlnyúlóan is rendelkezésünkre állnak, így lehetőség adódik megvizsgálni a 

változásokat még 1848 után is- hogyan változik meg a szülőtársadalom szemlélete? Másfelől 

az individuum döntéseit egy-egy korszak eseményeire, amely hasonló lehet az általános zsidó 

társadalomban bekövetkezőkével, avagy éppen ellentétes azzal. A vizsgálat alapjául az egyes 

generációkat vesszük, azért, hogy láthassuk az egyes nemzedékváltás során lezajló 

változásokat. A XIII. generáció alapjában véve már nem tartozik a vizsgált időszakunkba, 

azonban éppen a tagjai körében kialakult névhasználati gyakorlat árulkodhat a változásokról, 

amelyeknek csíráit még csak felfedezhettük az általános összeírások során 1848-ban. 

A Munk család névhasználatának vizsgálatakor a névkérdés három fő területére kell 

fókuszálnunk: a) családi nevek típusai az egyes nemzedékekben; b) a névváltoztatás 

gyakorisága a családon belül; c) a személynevek típusai. 

IV.B.4.a) Családnevek 

IV. B. 4. a. a. A családnevek típusai 

A Munk család névhasználatában természetesen nem csupán a szigorúan vett családot, 

hanem a kiterjedtet vetettük vizsgálat alá: így ide tartoznak a családba beházasodottak és 

gyermekeik nevei is. 
5. táblázat: A Munk családnév-típusai számuk és arányuk szerint 

X. gen. XI. gen XII. gen XIII. gen X. gen. XI. gen XII. gen XIII. gen 

Német 14 39 97 74 82% 75% 73% 62% 

Héber 3 8 7 7 18% 15% 5% 6% 

Magyar 5 25 35 0% 10% 19% 29% 

Egyéb 3 3 0% 0% 2% 3% 

összesen 17 52 132 119 100% ' 100% 100% 100% 

A X. generáció esetében1112 már megszilárdult családnevekről beszélhetünk, mind a férfiak, 

mind a nők esetében. A nevek döntő többsége német név (mintegy 82%), emellett a héber 

eredetű (héber személynév családnévként való használata) látható. Mindez utal arra, hogy 

idejükben már létezett a családnév használatának kötelező érvénye, emellett a család a német 

területekről érkezett. A XI. generáció esetében a német nevek dominanciája még erősebben 

érvényesül, ami már a családba beházasodottak névanyagát is jellemzi: német nevek 75%, 

héber 15% és magyar 10%. E generáció idejében a német akkulturáció hatása igen erős a 

zsidóságon belül. Ugyanakkor fontos jelezni, hogy a generáció tagjainak életük során 

1111 A nyitrai, nagyváradi és budapesti Munk-család valamint a nyitrai, nagytapolcsányi, balassagyarmati, 
nagykanizsai, szentesi és budapesti Felsenburg-család geneológiája, Ősök es ivadékok Összeállította: Munkácsi 
Bernát, Kiegészítette, átdolgozta és sajtó alá rendezte Munkácsi Ernő (Budapest, 1939). 
1112 1800-tól. 
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többirányú változás veszi kezdetét. így az ortodox családon belül a két gyermek Meir 

Avraham és Baruch Josef a héber neveiket viselik, azaz a családnév nem a zsidó közösségen 

belül, hanem az állami hivatalok számára nélkülözhetetlen. Ugyanakkor ezen generáció 

tagjainak életében új akkulturációs folyamat is kibontakozik, a magyar. Noha Meir Avraham 

visszaemlékezéseiben bevallja, hogy még élete alkonyán sem beszél igazán jól magyarul, ez 

azonban nem hátráltatta a magyar kereskedőkkel való üzleti életben, mivel sógorával társult, 

aki igen jól beszélte azt.1113 A magyar akkulturációs folyamat igazi nagyságában a XII. 

generáció időszakától kezdetét veszi. Ennek során a zsidóság körében a magyar nyelv 

használata teijed el (avagy ezt vallják anyanyelvüknek). A táblázat bemutatja, hogy csakúgy, 

mint az általános zsidó társadalom körében tapasztaltak esetében a magyar családnevek 

alkalmazása ugyan felerősödik (19%), de továbbra is a német marad a meghatározó 73%. A 

változások gyors felerősödése azonban szembetűnő a XIII. generáció tagjainak körében, 

amikor is a magyar nemzetállam megteremtésének ideológiájának ösztönzésének idején a 

német családnevek aránya jelentősen csökken 62%-ra, míg a magyar neveké 29%-ra nő. (Ez 

a folyamat még inkább felerősödik később, noha ennek oka a családon belül abban a 

demográfiai tényben keresendő, hogy a magyar családnevűek nagyobb arányban vállalkoztak 

családalapításra, mint a német nevűek, így a magyar családnevek aránya magasabb értéket 

mutatott a fiatalabb generáció körében.) 

IV.B.4.a.b. A családnevek változtatása 

A névváltoztatás kérdését két területen kell megvizsgálnunk: egyfelől elméleti síkon, míg 

másfelől a gyakorlati megvalósulásban. 

A X. generáció körében nem találkozunk névváltoztatóval. Családi neveikhez való 

ragaszkodást (annak ellenére, hogy alapjában véve az új keletű) tükrözhetik Meir Avraham 

apjának szavai, akit megrázott, hogy fia elhagyta a héber nevét: „... mondta, hogy a név 

megváltoztatása az első bűn istenfélő bochur számára, mert áldott emlékű bölcseink 

mondották, három dolog érdemében váltottak meg őseink Egyiptomból. És ezek egyike volt, 

hogy nem változtatták meg a nevüket."1114 Az apa szavai ugyan csak a 19. század második 

felének elején hangzottak el, és az ekkoriban szárnyra kapó ultra-ortodox alapelvet tükrözik, 

azonban mindez utalhat a hagyományos társadalom felfogására már a korábbi évtizedekben 

1113 Méir Ávrahám Munk, Életem történetei 267. „... mert a magyar nyelv mindig nehéz volt nékem". 
1114 Méir Ávrahám Munk, Életem történetei 190. 

407 



is.1115 (Maga Meir Avraham nem fejezi ki nyíltan névváltoztatásának az okát, sokkal inkább 

sejtjük azt.) 

A XI. generáció tagjainak körében négy esetben hallhatunk névváltoztatásról, minden 

esetben férfiakról van szó. (Nők nem is kérvényezhették ebben az időszakban nevük 

megváltoztatását.)1116 A váltás indokait egyfelől az általános irányvonal hatásában 

kereshetjük, másfelől az egyéni törekvések eredményeként. A névváltoztatók foglalkozási 

megoszlása is ebbe az irányba mutat, hiszen három esetben vállalkozó vagy kereskedő, míg 

egy esetben pedig egy orvos változtatja meg a nevét. Az általános zsidó társadalom körében 

hasonlóan e két foglalkozási ágban működők köréből kerül ki a névváltoztatók legmagasabb 

hányada (kereskedők az összes névváltoztatók több mint 11%-a; míg az orvosok több, mint 
1117 

8%-a). A névváltoztatás indokát elsődlegesen egy jó hangzású névvel szerzett előnynek 

tulajdoníthatjuk, ami gazdasági téren nyilvánul meg. A haza iránti lojalitás nem érhető tetten 

Avraham Meir visszaemlékezéseiben, de mindez nem zárja ki ennek lehetőségét. A 

névváltoztatás során kétféle modellt különíthetünk el: 

1) eredeti nevet új családi- és személynévvel váltja fel (3 eset): Ellbogen Elkan - Nyitrai 

Elek 

2) a családi nevet megváltoztatja és zárójelben jelzi a korábbi nevét (1): Sziklai (Felsenburg) 

Károly. 

Miként fentebb a családi nevek típusai fejezetben láthattuk, a XII. generáció tagjainak 

körében a magyar nevek aránya növekedett. Nem minden magyar név esetében tudjuk 

meghatározni, hogy mikor és milyen nevek megváltoztatása történt, de jelzi az országos 

folyamatot. Azoknak az esetében, akikről biztosan tudjuk, hogy megváltoztatták a nevüket, a 

következőket állapíthatjuk meg: a család tagjai közül tíz férfi használ új nevet, míg a 

családba beházasodottak közül kilenc férfi és két nő (akiknek az esete azt mutatja, hogy 

családjaik névváltoztatást kérelmeztek az egész családnak). A névváltoztatási modellek a 

következőek: 

1) A régi név zárójelben való feltüntetése (5 esetben). 

2) A régi és az új név együttes használata (7 esetben). 

3) Az apa nevének a magyarosítása (1 eset). 

1115 Michael K. Silber, 'The Emergence of Ultra-Orthodoxy: The Invention of a Tradition' in: The Uses of 
Tradition Jewish continuity in the Modern Era ed. Jack Wertheimer (New York and Jerusalem, 1992); Jákob 
Katz, Végzetes szakadás Az ortodoxia kiválása a zsidó hitközségekből Magyarországon és Németországban 
(Múlt és Jövő Kiadó, 1999); Nathaniel Katzburg, 'The Jewish Congress of Hungary, 1868-1869' in: Randolph L. 
Braham, Hungárián Jewsih Studies 11. (New York, 1969) 1-33. 
1116 Kozma, 1997. 391. 
1117 Karády-Kozma, 2002 .44 .1 /6 . táblázat. 
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4) Új név feltüntetése (9 eset). 

A névváltoztatások során a következő jelenséggel találkozunk: 

1) A családból csak egyetlen személy változtatja meg a nevét. 

2) A család férfi tagjai megváltoztatják a nevüket, míg a nők neve továbbra is az eredeti 

családnév marad. 

3) A család nőtagjai is új nevet viselnek. 

A gyakorlatban a férfiak névváltoztatása a meghatározó. Ennek indokait az egyéni 

érdekekben kereshetjük, illetve azon felfogásban, hogy a férfi viszi tovább a családnevet, így 

a nők számára ez a lépés nem szól hosszútávra, hiszen férjhezmenetelük után ismét 

megváltozna a nevük. Ekkoriban a névváltás jelentős anyagi áldozatot is követelt. 

A foglalkozási struktúra és a névváltoztatás összefüggése ismét parallelitást mutat az 

országos átlaggal: a kereskedők, szabad foglalkozásúak, értelmiségiek köréből kerül ki a 

változtatók többsége. Mindez ismételten igazolja, hogy az egyéni érdekek mellett a magyar 

társadalomba való integráció jelentős mértékben növelte a névváltoztatás igényét. Mindehhez 

környezetük hatása is hozzájárulhatott (zsidó, nem-zsidó egyaránt), hiszen a korszakban 

éppen Budapesten (36.5%), a Duna-Tisza közén illetve a dunántúli területeken élők körében 

igen magas a névváltoztatók aránya, ami a család tagjainak letelepedési helyeivel mutat 

rokonságot.1118 

A XIII. generáció tagjainak körében a névváltoztatás számát tekintve (20 eset) hasonló, 

mint a korábbi generációban, noha arányában a családtagok számához viszonyítva 

emelkedést mutat. Mind a családtagok, mind a családba beházasodók körében azonos 

mértékű (10-10). Az új családi nevek használatának a következő típusait láthatjuk: 

1) zárójelben jelzik a régi nevet (általában a névváltoztatók első generációjára jellemző) (14 

eset) 

2) a régi és az új név együttes használata (4 eset) 

3) az új név használata (2 eset). 

A korábbi generációtól eltérően magasabb lesz a női névváltoztatók aránya (30%-a az 

összesnek, ami az országos átlagot valamivel meghaladja (25%)'119). Új jelenség a családon 

belül, amikor a névváltoztatás a kitéréshez kapcsolódik (két esetben). 

A névváltoztatók foglalkozási megoszlása hasonló képet mutat, mint a korábbi generáció 

esetében: Tanár, ügyvéd, orvos, kereskedő, bankigazgató köréből kerülnek ki az új nevet 

viselők. (Nők esetében egyetlen esetben sincs foglalkozás feltüntetve, azonban egyelőre 

11,8 Karády-Kozma, 2002 .42 .1 /4 . táblázat. 
1119 Karády-Kozma, 2002. 101. 
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továbbra is érvényben él az a korlátozás, hogy nők nem kérhetik nevük megváltoztatását.) 

Geográfiai szórtság tekintetében ismét párhuzamot láthatunk az általános zsidó 

társadalomban lezajló folyamatokkal: a névváltoztatás teret hódít a keleti lakosság körében, a 

vizsgált család esetében: Orosháza, Kolozsvár, Szinyérváralja, de jelentős marad a középső 

területeken is (főként Budapesten). 

IV.B.4.b) Személynevek 

A Munk család személyneveinek vizsgálata lehetőséget biztosít: 

- a család különböző generációinak körében használt névtípusok bemutatására és ezek 

használatának okaira, 

- a családban használatos utónevek, valamint a zsidó és nem-zsidó társadalom neveinek 

összehasonlítására különböző korszakokban. 

IV.BA.b.l. Személynévadás gyakorlata 

A Munk család személynévadási gyakorlatában egyetlen esetben sem találunk példát arra, 

hogy a gyermek a szülő nevét kapta volna. Annak ellenére, hogy ez nem is volt jellemző a 

zsidó társadalom szokásaiban, az 1848-as összeírás tanúsága szerint már találhatunk erre 

példát. 

Két személynév 

A Munk családban a két személynévadás gyakorlata valamennyi generációban 

megtalálható. Az országos gyakorlatban láthattuk ennek aránya elenyésző a lakosokhoz 

viszonyítva a család esetében más folyamatot figyelhetünk meg. 

6. táblázat: Két személynév a Munk családférfi és női tagjainak körében 

X. gen XI. gen XII. gen XIII. gen X. gen XI. gen XII. gen XIII. gen 

férfi 7/21 3/59 9/177 2/153 33.3% 5% 5% 1.3% 

női 5/20 3/49 6/152 9/133 25% 6.1% 3.9% 6.8% 

A két személynév szerepe a férfiak névadásában folyamatosan hanyatló tendenciát mutat (a 

X. generációban még mintegy 33%, később a XIII. generáció esetében alig haladja meg az 

1%-ot). A nők esetében az országos átlagtól eltérően változó irányvonal érvényesül: 

kezdetben a férfiakéhoz hasonlóan csökken a kettős nevet viselők száma (X. generációban 

még a csald nőtagjainak egynegyede kettős nevet birtokol, a XII. generáció időszakára ez 

mindössze 3.9%). A XII. generáció körében ismét emelkedik azoknak az aránya, akik két 

személynevet kapnak, noha ez számszerűleg nem igazán nagy változás a családtagok körében 

(később a XIV. generáció körében ismét nagy divatnak örvend a két személynév). 



A kettős nevek szerkezeti jellege, ha nem is ad pontos képet az utónevek típusainak 

változásairól, árulkodik a névadás gyakorlatában bekövetkező folyamatokról: A X. generáció 

férfitársadalmában a két személynévvel rendelkezők döntő többsége héber nevet visel és 

emellé kap vagy héber, vagy pedig német nevet. A XI. generáció körében ez még inkább 

dominánssá válik, azaz mindenki legalább egy héber névvel rendelkezik, és emellé kapnak 

második héber vagy német nevet. A XII. generáció esetében már jelentős fordulat következik 

be: a két személynevet viselők többsége (több, mint 60%-a) már egyáltalán nem rendelkezik 

héber névvel, a szülők a német illetve latin neveket részesítették előnyben. Ez a folyamat 

tovább erősödik a XIII. generáció körében, ahol kettős személynevűek esetében nem találunk 

példát héber személynévre (természetes, az egytagú személynevek körében van erre példa). 

Mindez egyértelműen kapcsolható a korábban említett folyamattal, egyfelől a névváltoztatás 

eleve jelzi a környezet felé fordulást, másfelől, még ha nem is változtatják meg a családnevet 

a személynévként a divatosabb neveket részesítik előnyben. 

A nők körében kezdetben hasonló, mégis ettől eltérő helyzet tárul elénk. A X. illetve XI. 

generáció női családtagjai valamennyien rendelkeznek héber névvel, amennyiben kettős 

névadásról van szó. A XII. generáció női tagjainak körében már csak minden második nőnek 

van legalább egy héber személyneve, ugyanakkor a kettős nevet viselők túlnyomó többsége 

magyar második nevet visel. Ez a jelenség önmagában is figyelemreméltó, mivel a nőtagok 

körében ekkoriban a magyar nevek használata még igen kismértékű. A XIII. generáció 

időszakában további elmozdulás figyelhető meg a héber nevektől a kettős személynévadás 

gyakorlata során (már alig egynegyedüknek van legalább egy héber neve). Új jelenség a 

nevek kiválasztásánál, hogy sokkal nagyobb szórtságot tapasztalunk a típusokat illetően 

(német-francia, latin-latin, latin-magyar, latin-görög). A nőknél a héber nevek 

fennmaradásának az okát a nevekben magukban kereshetjük, miként azt a későbbiekben látni 

is fogjuk. 

IV. B. 4. b. 2. Nevek típusai 

A Munk családban használt személynevek típusai nemzedékről nemzedékre változó képet 

mutatnak: 
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7. táblázat: Munk családférfi nevének száma és aránya típusai szerint 

Férfiak X . g e n XI. gen XII. gen XIII. gen X. gen XI. gen XII. gen XIII. gen 

héber 15 32 46 10 71% 54% 26% 7% 

német 4 13 44 46 19% 22% 25% 30% 

magyar 5 37 49 0% 8% 21% 32% 

latin 1 8 45 26 5% 14% 25% 17% 

egyéb 1 1 5 22 5% 2% 3% 14% 

összes 21 59 177 153 100% 100% 100% 100% 

8. táblázat: Munk család női neveinek száma és aránya típusaik szerint 

Nők X. gen XI. gen XII. gen XIII. gen X. gen XI. gen XII. gen XIII. gen 

héber 15 24 31 36 75%. 49% 20% 27% 

német 1 6 35 23 5%. 12% ' 23% 17% 

magyar 2 8 19 31 10% 16% 13% 23% 

latin 7 51 29 0% 14% 34% 22% 

szláv 2 0% 0% 0% 2% 

egyéb 2 4 16 12 10% 8% 11% 9% 

összes 20 49 152 133 100%. 100% 100% 100% 

A X. generáció férfi tagjai főként héber nevet viseltek (71%-uk), és ezeknek a neveknek a 

fő jellemzője, hogy bibliai nevek (Abraham, Sámuel). A további nevek német, latin 

eredetűek, azonban miként fentebb említettük ezek ,járulékos" nevek, azaz egy-egy héber 

személynév mellett szerepelnek. A XI. generáció férfitagjainak körében úgy a héber nevek 

dominanciája megmarad (54%), azonban ebben a korszakban erőteljes elmozdulás figyelhető 

meg a német eredetű nevek használatának az irányába (22%). E jelenség magyarázata az első 

akkulturációban kereshető. A folyamat további megerősödése megfigyelhető a XII. generáció 

idejében, ahol a héber nevek számának nagymértékű zuhanása (csupán a férfiak 

egynegyedének van héber neve), a német nevek divatjának fennmaradása és a magyar nevek 

használatának jelentős emelkedése (21%, korábban 8%) válik meghatározóvá. A magyar 

kultúra felé való elmozdulás első jelei felfedezhetőek a személynévadásban, noha emellett a 

régebbi hagyományok is tovább élnek (mégis más irányú a folyamat, mint a családnevek 

esetében). A XIII. generáció idején a héber nevek teljes visszaszomlása (7%) mellett a 

magyar nevek használatának további erősödése (32%) válik meghatározóvá, valamint 

továbbra is hódit a német és latin nevek divatja. (A német nevek esetében az I. világháború 

utáni hangulat eredményez jelentős negatív irányú változást.) 

A 8. táblázat a Munk család női tagjainak személynév típusaira világít rá a nyelvi eredet 

alapján. A nők körében a folyamat nem ilyen egyenes vonalú, sőt más irányú. A X. generáció 

nőtagjai a hagyományos társadalmi normáknak megfelelően héber neveket viselnek, és csak 

412 



ezek mellett találhatunk esetenként idegen eredetű neveket - német, francia, magyar. A XI. 

generáció tagjainak körében erőteljesen csökken a héber nevek használata (már csupán a nők 

fele visel ilyet), ehelyett a német, magyar, latin nevek önálló használata válik meghatározóvá 

(noha arányuk együttesen éri el a héber kategóriáét). A XII. generáció idejében a nőknek 

csupán egyötöde visel héber nevet, a német és latin nevek virágzása felerősödik, alapjában 

véve párhuzamos jelenség a férfi társadalomban tapasztaltakkal. Azonban a XIII. generáció 

körében meglepő módon ismét a héber nevek kerülnek előtérbe, valamint a magyar nevek 

viselete erősödik fel, míg a német és latin nevek hangsúlyos arányuk ellenére lassan teret 

veszítenek a névadásban. A jelenség magyarázata magukban a nevekben keresendők- azaz 

milyen típusú héber nevet viselnek és ez ad magyarázatot az újabb virágzásra, (nem 

feltétlenül a hagyományok felé való visszafordulás). A magyar nevek használatának lassú 

fejlődése egy másik lényeges pontra is rámutat: a nők körében nincs kényszerítő erő jó 

hangzású magyar név felvételére, mint a férfiaknál, hiszen nem állnak munkába, és a 

használatban lévő héber nevek gyakran „köznevek", így nem jelentenek elhatárolódást az 

általános társadalomtól. Ugyanakkor a magyar nevek használata kezdetektől egyenletesebb, 

mint a férfiaknál, ami éppen a környezettel való kapcsolattartásra és befolyásra világít rá. 

IV.B.4.b.3. A használatban lévő nevek, számuk és vizsgálatuk tágabb kontextusban 

A fentiekből következik a kérdés, hogy bizonyos névtípusokon belül mennyire elteijedt 

egy-egy név használata illetve milyen külső hatások tükröződhettek a névadásban: így a zsidó 

társadalomban elterjedt nevek befolyása, avagy éppen az általános népesség névadási 

gyakorlata? 

A X. generáció tagjainak a körében, miként említettük a héber nevek túlsúlya a jellemző. 

Ennek megfelelően a héber nevek sokszínűsége jelenik meg a család utóneveiben, amit 

ugyanakkor az a tény határol be, hogy jelenleg csupán szűk névállományáról beszélünk. 

A férfi családtagok körében 17 féle férfinév került használatba. Egyértelműen a bibliai 

nevek dominanciája: Abraham, Benjámin, Sámuel, Gábriel. Ha a korszakból származó 

szegedi hitközség (Csongrád megye, déli régió) adataival hasonlítjuk össze a nyitrai 

(Oberland) család adatait, mindkét esetben a bibliai nevek hangsúlyossága szembetűnő.1120 

Ugyanígy a Móritz név mind a család, mind a szegedi közösség anyagában megtalálható. Az 

általános társadalom körében népszerű nevek (János, István, András) ebben az időszakban 

1120 Czeglédi Zoltán, 'Keresztnévvizsgálat a szegedi születésű neológ zsidóknál' (1810-1940) MNyKT 209. sz. 
163. 
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nem hódítanak teret a zsidóság névadási gyakorlatában.1121 Egyetlen kivétel a József név, 

azonban a család esetében ez a név, mint bibliai, hagyományos név funkcionál, szemben az 

általános társadalom körében már elveszítette egyetlen csoporthoz kapcsolódó jellegét és 

köznévként fogható fel. 

A X. generáció nőtagjainak körében 17 féle névvel találkozunk. A férfiakhoz hasonlóan a 

héber nevek sokszínűsége (12 féle) a jellemző. A forrásanyag nevei (Sara, Rebeka, Lea, 

Eszter) átfedést mutatnak a szegedi közösség adataival. Ugyanakkor az átlaglakosság 

körében kedvelt Erzsébet, Anna (héber eredetűek), Rozália (latin) egyáltalán nem jelenik 

meg a forrásban. A külső társadalom felé fordulás feltételezhetjük ugyanakkor a Mária (héber 

eredetű, de közhasználatúként elterjedt név), a Sára (magyarosított Sara), illetve a Sarolta 

(magyar) nevek használatában.1122 

A XI. generáció időszakában a névadások területén már láthatóak az első jelei a héber 

nevek visszaszorulásának, illetve a német és latin nevek alkalmazásának. A család 

férfitagjainak körében 39 féle név válik használatossá. A héber nevek sokszínűsége továbbra 

is meghatározó (22 féle). A német és latin nevek esetében azonban egy-egy név válik igazán 

dominánssá, így a német Adolf, valamint a latin Móric, ami jelzi a külső környezet felé 

fordulást. A szegedi közösség férfi névállománya ismételten hasonlóságot mutat.1123 Érdekes 

jelenség, hogy azok a magyar nevek, amelyek a család körében használatosak (Gyula, Géza, 

Béla) nem tartoznak az általános társadalom kedveltjei közé.1124 

A nők körében valamivel kevesebb névféleség kerül használatba (29 féle). Esetükben a 

héber nevek sokfélesége figyelhető meg (13 féle). E nevek közül továbbra is kedvelt a Mária 

név, amely az általános társadalomban is elteijedt. A latin Rozália mind a családtagok, mind 

a szegedi közösség, mind az általános társadalom körében széles körben elterjedt.1125 

A XII. generáció időszakában láthattuk a nagy átalakulás periódusát, amely során a héber 

nevek helyett a német, latin, magyar nevek térhódítása következett be. 

A férfiak körében 67 féle név volt használatban. A latin, héber, német, magyar 

névcsoportokon belül egyaránt igen sokszínű a nevek palettája: német 19 féle- a 

legkedveltebb az Adolf, latin 15 féle legkedveltebb a Móric, magyar 14 féle legkedveltebb a 

Béla. A héber nevek esetében a sokféleség ugyanígy feltűnő - 15 féle név közül a 

legkedveltebb a József, illetve a Jakab - amelyek azonban rávilágítanak egyben arra is, hogy 

1,21 Zólyomi, 1999. 41. táblázat. 
1122 Zólyomi, 1999. 41. táblázat. 
1123 Czeglédi Zoltán, 'Keresztnévvizsgálat a szegedi születésű neológ zsidóknál' (1810-1940) MNyKT 209. sz. 
163. 
1124 Zólyomi, 1999. 41. táblázat. 
1125 Zólyomi, 1999. 41. táblázat. 
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éppen ezek a nevek a legkedveltebbek az általános társadalomban is, és már nem 

hagyományos névként tartották őket számon. A szegedi zsidó közösség férfi névanyaga ismét 

egyező mintát biztosít számunkra: hiszen a József, Jakab nevek a gyakoriak a héber nevek 

közül (ami egy neológ közösség esetében nem meglepő), emellett ugyancsak kedvelt az 

Adolf, Mór és a Lajos név (ez utóbbi kettő ugyancsak felfedezhető a család körében is).1126 

A nők XII. generációjának tagjainak körében valamivel kevesebb névféle kerül használatba 

(64 féle). A férfi társadalomhoz viszonyítva egyetlen eltérést tapasztalunk: a magyar eredetű 

nevek használata jóval kisebb arányú, ugyanakkor a latin neveké felerősödik. A korszak 

kedvelt női nevének mind a magyar, mind a latin megfelelője kialakul (Rozália, Róza, Rózsi-

ez a magyar zsidó társadalom esetében rokon vonást mutatott 1848-ban).1127 Továbbra is 

népszerű a héber eredetű Mária, valamint új a magyar Ilona népszerűsége. Érdekesség 

azonban, hogy a női névanyag szinte teljes egyezést mutat a magyar társadalom kedvelt női 

neveivel: Mária, Erzsébet, Ilona, Rozália, Teréz. Azaz, annak ellenére, hogy nem egyértelmű 

az elmozdulás a magyar nevek felé, olyan neveket viselnek, amelyek az általános 

társadalomban köznévként kerülnek felfogásra, tehát ez mutatja a nyitást az általános 

társadalom felé (annak ellenére, hogy nincs az a kényszerítő faktor, mint a férfiak esetében). 

A Munk család XIII. generációjának férfi tagjai 62 féle nevet viseltek. A német nevek 

sokszínűsége (24 féle) mellett a magyar nevek közül mindössze 14-et részesítettek előnyben, 

annak ellenére, hogy ekkoriban már a magyar nevek aránya a legmagasabb körükben. A 

magyarázat a második akkulturációs folyamatban és az erősödő integrációs szándékban 

kereshető. (A család tagjainak kedvelt letelepedési településtípusa a város, illetve 

foglalkozási struktúrájában a magas arányú kereskedelmi szerepkör mellett a 

szabadfoglalkozású pályák, illetve az ipar területe a meghatározó. Mindez hozzájárul a 

névválasztáshoz.) A család névanyagának és a szegedi közösség anyagának az összevetése 

ismét arra az eredményre vezet: a magyar nevek (Béla, Zoltán, Gyula, Kálmán), a szláv 

eredetű László, illetve a magyarosított Sándor tartoznak a kedvelt nevek közé. A héber nevek 
1 1 

közül a József az egyetlen, amelyet többen viselnek. Az általános társadalom kedvelt 

nevei továbbra sem válnak kizárólagossá a családtagok körében. (Amely rávilágít az 

általánostól eltérő modellre, egy-egy család esetében.) 

A női társadalom tagjainak körében a korábbi generációhoz viszonyítva valamivel csökken 

(59 féle) a használatban lévő nevek típusainak a száma. A magyar és héber nevek használata 

1126 Czeglédi Zoltán, 'Keresztnévvizsgálat a szegedi születésű neológ zsidóknál' (1810-1940) MNyKT 209. sz. 
163. 
1127 Zólyomi, 1999. 41. táblázat. 
1128 Zólyomi, 1999. 41. táblázat. 
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felerősödik. Azonban főként egy-egy név pozíciójának megerősödése adja meg ennek az 

alapját: így a héber eredetű Erzsébet (a magyar társadalomban köznévként kerül már 

felfogásra), a magyar Ilona és Róza. A divat eredményeként azonban érdekesség, hogy 

eltűnik a Mária név használata ehelyett vagy helyette a Margit név válik kedveltté. Mindez 

egyben mutatja, hogy az egyéni ízlés befolyása sem elhanyagolható. A szegedi közösséggel 

szemben a női névanyag ellentétes képet vázol: amíg Szegeden virágzik a német női nevek 

használata (minden harmadik női név német), addig a család tagjainak körében már kezdetét 

veszi az azoktól való lassú eltávolodás.1129 

A személynevek vizsgálata a férfiak esetében hűen vázolta számunkra a társadalomban 

lezajló eseményekre való reagálást, az egyének szemszögén keresztül. Ez nem mindig mutat 

egybeesést az általános zsidó társadalomban lezajló irányvonallal. A nők esetében az 

átalakulások sokkal gyorsabbak és nem feltétlenül magukhoz az eseményekhez köthetőek. 

Mindkét nem esetében a környezeti hatások befolyásának nagy jelentőséget kell 

tulajdonítanunk magában a névhasználat kérdésében is. A névkérdés vizsgálata ugyancsak 

fontos adalék annak a kérdésnek a vizsgálatához, hogyan alakul a környezetükkel való 

kapcsolat, megerősítve azt, hogy teljes elzárkózás soha nem létezett. 

1129 Czeglédi Zoltán, 'Keresztnévvizsgálat a szegedi születésű neológ zsidóknál' (1810-1940) MNyKT 209. sz. 
163. 
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V. Összegzés 

A disszertáció központi témái az újkori magyarországi zsidóság demográfiatörténetének 

kérdéseinek vizsgálata illetve gazdasági szerepkörének árnyalása. A dolgozatban országos 

színtű elemzésre törekedtünk, valamint másfelől olyan regionális egységek kialakítására és 

ezek alapján való analízisre, amelyek mind a demográfia- mind a gazdaságtörténet 

vonatkozásában egységesnek tekinthetőek. Ezen túlmenően a magyarországi adatok elemzését 

mindenkoron egybevetettük az egykori származási helyek mutatóival. Ennek alapján az újkori 

zsidóság magyarországi demográfia- és gazdaságtörténetében azokat a faktorokat kerestük, 

amelyek e területeken a zsidóság egyediségét és sikerességét határozták meg. 

A magyarországi zsidóság történetében a zsidóság sikertörténetének az idejét a gyakran 

hangoztatott nézet a XIX. század végére helyezi, az emancipációs (1867) és a recepciós 

(1895) törvények időszakára. Azonban dolgozatunkban a vizsgálat bemutatja, hogy az újkor 

kezdete „sikertörténetnek" tekinthető, mivel a Habsburg fennhatóság alatt álló 

Magyarországra olyan Habsburg államokból érkeztek alattvalók, ahol lélekszámuk 

csökkentése hosszú ideig sikeres (Morávia és Bohémia). Magyarországon a hithű katolikus 

uralkodóház azonban ilyen jellegű korlátozás bevezetésére nem képes. Éppen ezért a 

bevándorlás folyamatos a vizsgált korszakunkban - miként láttuk a migráció hatása jelentős 

lélekszám - alakító faktor (mind a kívülről érkező, mind az országban zajló - regionális 

szinten). Noha Magyarországon a középkori jogrendszer az újkorban is továbbélt, az 

uralkodók nem tartották fenn a jogot maguk számára a zsidóság védelmezőinek szerepkörére 

(mint a középkorban), ehelyett a függőségi rendszerbe új faktorok kapcsolódtak be -

kezdetben közülük is kiemelkedő szerepkörrel a főnemesség. Hatáskörük kiterjedtségét 

mutatta az általuk kiadott privilégiumlevelek gyakorlata és tartalma (hiszen ez a középkorban 

uralkodói jogkörnek minősült). Mindez, illetve a függőségi rendszer további faktorai azok 

(akár erősek, akár gyengébbek), amelyek az uralkodói intézkedések ellen hathatósan felléptek. 

A zsidóságnak az országban való megtelepedése során a földesurak irányított 

telepítéspolitikája az ország lakosainak csak kis hányadát érintette, mellette és később pedig 

szinte kizárólagosan a spontán letelepedés érvényesült (noha ez mindig engedélyhez kötött). 

A letelepítés vizsgálata során megállapíthattuk, hogy nem találhatunk még egy földbirtokos 

területein sem egységes irányelvet erre vonatkozóan. A megtelepedés helyszíneinek 

kiválasztása során a zsidóság korlátozásokkal került szembe, ezért csakúgy, mint egykori 

lakóhelyein a településtípusok kiválasztása nem önálló döntés eredménye. Amíg azonban ez 
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egykori lakóhelyeiken a városias népesség hangsúlyozódása felé mutatott, Magyarországon 

éppen ellenkező irányú folyamatra utal. A szabad királyi városok, a bányavárosok és 

kezdetben a déli régió területei zárva maradtak előttük. Másfelől a földesúri letelepítési 

politika hatása a nyugatabbi régióban kezdetben éreztette a hatását, hiszen főként 

mezővárosokban, nagyobb közösségekben telepedtek meg, szemben a keleti régióval, ahol az 

egyetlen ismeretes telepítési kísérlet hatása később válik jelentőssé, ehelyett a szórt, falusi 

megtelepedés a mérvadó. A spontán letelepedés és a jogkorlátozások lanyhulása később 

mindkét területen ellentétes irányú folyamatokat indikál, amely országos szinten egységesebb 

kép kialakulásához vezet. A korszakunkban éppen ezért a városi jelző nem jellemzi a 

magyarországi zsidóságot (azonban ez nem spontán fejlődés eredménye). 

A zsidóság gazdaságtörténeti szerepkörének vizsgálata során abból az alaptézisből kellett 

kiindulnunk, hogy a 17. század végi és 18. századi eleji Magyarország gazdasági életében 

több kisebbség vállalt szerepet. A magyarországi gyenge polgárság szerepkörének 

betöltésében, azaz a közvetítői szerepben, amelyet a magyar jobbágyság nem tudott, míg a 

nemesség nem akart magára vállalni, a zsidóság emelkedett ki az e pozícióra törekvő 

kisebbségek közül a korszak folyamán. Mindez több faktornak is köszönhető: így a magasabb 

fokú mobilitás, tőkeerő, kiterjedt kapcsolatrendszer, lélekszám növekedése a bevándorlással 

támogatva, illetve nem utolsó sorban a gazdasági adóteher felvállalása valamint az ezzel járó 

jogi státusz elfogadása, úgy hogy az országot továbbra is hazájuknak tekintették (szemben 

más csoportokkal). 

A zsidóság foglalkozásstruktúrájának vizsgálata némileg alátámasztotta az általánosan 

elfogadott nézetet, amely szerint a fő foglalkozási területük a kereskedelmi szféra. Azonban a 

dolgozatban mind statisztikai, mind kvalitatív források bevonásával árnyaltuk e képet: azaz az 

ipari, árendátori szektorok kibontakozására és sokszínűvé válására felhívva a figyelmet; 

illetve a változások csíráinak kezdeteire a napóleoni háborúk időszakától. Rávilágítva 

mindemellett arra a tényre, hogy maga a kereskedelmi szféra sem homogén. 

A gazdasági szerepkör statisztikai elemzése után megvizsgáltuk az egyes társadalmi 

csoportokkal való gazdasági viszonyrendszert. A gazdasági kapcsolatok rávilágítottak arra, 

hogy a zsidóság működési területe szorosan kapcsolódott a jogi helyzettel: így az uralkodó, a 

földesurak, megyei szervek, sőt a városok mindannyian feljogosítva érezték magukat a 

zsidóság gazdasági szerepkörét érintő döntvényeket hozni. Ugyanezen csoportok mindegyike 

az adóztatásra is jogot formált. Az uralkodó, a földesurak, és a megye esetében közvetlen 

formában kivetett adókról esett szó. A gyakorlati életben valamennyi csoport a saját 

adóterhének jogosságát igyekezett igazolni. Az uralkodói türelmi adó ellen az ország rendjei 
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kiváltságaik megsértése miatt egy emberként lázadtak és igyekeztek annak beszedését gátolni. 

A városok esetében, mivel állandó zsidó lakosaik nem, avagy alig voltak, a nappal a 

gazdasági életben részt vállalókat sújtották adóterhekkel közvetett formában. Más a 

viszonyrendszer a jobbágyság és a zsidóság között. A jobbágyságnak szükséges a zsidóság 

közvetítése, hiszen terményeiket felvásárolta, kölcsönöket nyújtott nekik, valamint bizonyos 

terményeket eljuttatott számukra. Azonban, mint kizárólagos közvetítőkkel szemben a 

kiszolgáltatottság érzése növekedett és feszültséget eredményezett, és amelyet a két csoport 

vallási és társadalmi alapon álló különbsége tovább erősített. 

A kultúrtörténet területének két olyan aspektusát emeltük ki záróegységként a 

dolgozatunkban, amelyek kapcsolódnak a fentebbi területekhez. Az áttérés korszakbeli 

vizsgálata rávilágított arra a tényre, hogy a ezen időszakban a vallásváltoztatók esetei egyfelől 

egy még létező hagyományos társadalom képét tárják elénk, másfelől azonban már az 

átmeneti (modern) társadalom formálódása is kezdetét vette. Az áttérések háttérindokaként a 

gazdasági mindenkoron jelen volt. 

A névhasználati gyakorlat esetében egyfelől a különböző helyekről érkező zsidóság 

magyarországi gyakorlatát láthattuk 1787-ig. Ezt követően az állami beavatkozás 

eredményeinek a hatása erősödik fel: kezdetben az állandó családnevek használata (döntő 

többségében német nevek), illetve a reformkorszaktól az önkéntes magyar név választása. 

Mindez a férfi társadalom körében gyakran kapcsolódott gazdasági érdekekhez is egyben-

noha a korszakunkban ez csak a folyamat kezdete. 

Az országos és régiónkénti elemzés mellett a fentebbi területeken az analízist esettanulmány 

kapcsán mélyítettük. A Munk család több generációjának tagjainak adatai nem minden 

esetben mutattak egyezést az országos avagy a helyi irányvonallal. Példájuk lehetőséget 

nyújtott mélyebb elemzésre, amely az egyének körében lezajló trendekről árulkodik. A család 

története arra is rámutatott egyben, hogy még a család tagjainak körében is számos ellentétes 

irányú folyamat zajlik: mind a gazdasági élet területén (felemelkedés avagy bukás), az oktatás 

területén (világi tanulmányok felé fordulás - ami később gazdasági karrier alapja is lehet 

avagy jesiva növendékek). 
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VII. Függelék 

Demográfiatörténet 
1. függelék: A zsidóság lélekszámának alakulása megyei lebontásban az 1735., 1787., 1835. évi felmérések 

idején valamint növekedési ütemük az összeírások közötti időszakban 

Megyék Régió 1735 1787 1835 1735 -1787 1787-1835 

Pozsony oberlandi 1974 6882 13037 349% 189% 

Nyitra oberlandi 1964 8525 18782 434% 220% 

Trencsén oberlandi 844 3342 9314 396% 279% 

Árva oberlandi 29 250 1538 862% 615% 

Liptó oberlandi 68 370 1111 544% 300% 

Túróc oberlandi 0 248 602 243% 

Zólyom oberlandi 0 0 0 

Komárom középső 180 1365 2895 758% 212% 

Pest középső 563 4964 18452 882% 372% 

Nógrád középső 0 1796 3590 200% 

Heves középső 22 28 2889 127% 10318% 

Esztergom középső 48 331 692 690% 209% 

Fejér középső 170 1340 3341 788% 249% 

Veszprém középső 243 2484 7158 1022% 288% 

Győr középső 56 842 2204 1504% 262% 

Gömör középső 0 6 0 

Borsod középső 155 2211 7333 1426% 332% 

Jászkun középső 0 0 102 

Hont középső 0 18 0 

Moson kis-burgenlandi 850 1412 3419 166% 242% 

Sopron kis-burgenlandi 1938 3409 5927 176% 174% 

Vas kis-burgenlandi 412 2184 4298 530% 197% 

Máramaros keleti 355 2668 7936 752% 297% 

Szatmár keleti 14 2378 7075 16986% 298% 

Szabolcs keleti 0 2324 9056 390% 

Bihar keleti 81 694 3940 857% 568% 

Ugocsa keleti 117 1413 1039 1208% 74% 

Bereg keleti 220 756 3374 344% 446% 

Hajdú városok keleti 0 16 257 1606% 

Abaúj keleti 166 2906 8662 1751% 298% 

Zemplén keleti 534 6412 14933 1201% 233% 

Sáros keleti 313 2136 6474 682% 303% 

Szepes keleti 36 560 1312 1556% 234% 

Ung keleti 168 1890 5663 1125% 300% 

Zala dunántúli 104 2606 5317 2506% 204% 

Somogy dunántúli 2 2226 4316 111300% 194% 

Baranya dunántúli 0 584 1612 276% 

Tolna dunántúli 185 1942 3484 1050% 179% 

Csongrád déli 0 170 1040 612% 

Csanád déli 0 318 1269 399% 

Arad déli 96 358 1537 373% 429% 

Békés déli 2 28 290 1400% 1036% 

Bács déli 95 981 5316 1033% 542% 

Közép Szolnok déli 0 606 845 139% 

Záránd déli 0 0 

Alsó-Fehér déli 0 44 

Hunyad déli 0 10 

Szeben déli 0 0 

Fogaras déli 0 8 
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Háromszék dél 0 0 
Udvarhely dél 0 6 

Torda dél 0 358 
Belső Szolnok dél 0 704 

KQkilllő dél 0 223 

Kolozs dél 0 28 
Szerém dél 0 116 384 331% 
Verőcze dél 0 17 327 1924% 

Pozsega dél 0 12 171 1425% 

Temes dél 0 420 1414 337% 

Torontál dél 0 186 2144 1153% 

Krassó dél 0 44 184 418% 
Zágráb dél 0 25 274 1096% 

Kőrös dél 0 22 87 395% 

Varasd dél 0 16 306 1913% 

Tengerpart dél 0 0 0 

Kővár dél 0 0 0 

Szeverin dél 0 67 105 157% 

Őrvidék dél 0 0 496 

összes 12004 78267 207341 652% 265% 

2. függelék: A zsidóság lélekszámának megoszlása a felmérések idején az egyes településtípusok között 

régiónkénti lebontásban valamint növekedési ütemük az összeírások közötti periódusokban 

Szkv 1735 1787 1835 1735 1787 1835 1735-1787 1787-1835 

Oberland 230 1326 1527 45.4% 44.6% 10.1% 576.5% 115.2% 

Kis-Burgenland 1 21 197 0.2% 0.7% 1.3% 2100% 933.3% 

Dunántúl 1000 0% 0% 6.6% 

Közép 183 254 7156 36.1% 8.5% 47.3% 138.8% 2817.3% 

Kelet 22 78 662 4.3% 2.6% 4.4% 354.5% 848.7% 

Déli 71 1295 4599 14% 43.5% 30.4% 1823.9% 355.1% 

összes 507 2974 15140 100% 100% 100% 586.6% 509.1% 

Mv 1735 1787 1835 1735 1787 1835 1735-1787 1787-1835 

Oberland 3086 8274 21584 47.4% 29.31% 25.95% 268.11% 260.87% 

Kis-Burgenland 2247 5024 10360 34.5% 17.8% 12.45% 223.59% 206.21% 

Dunántúl 268 2588 5206 4.1% 9.17% 6.26% 965.67% 201.16% 

Közép 486 6204 18959 7.5% 21.98% 22.79% 1276.54% 305.59% 

Kelet 329 5506 20505 5.1% 19.5% 24.65% 1673.56% 372.41% 

Déli 92 634 6570 1.4% 2.25% 7.9% 689.13% 1036.28% 

összes 6508 28230 83184 100% 100% 100% 433.77% 294.67% 

Falu 1735 1787 1835 1735 1787 1835 1735-1787 1787-1835 

Oberland 1563 10017 21273 31.33% 21.28% 19.51% 640.88% 212.37% 

Kis-Burgenland 952 1960 3088 19.08% 4.16% 2.83% 205.88% 157.55% 

Dunántúl 23 4770 8523 0.46% 10.14% 7.82% 20739.13% 178.68% 

Közép 768 8909 22559 15.39% 18.93% 20.69% 1160.03% 253.22% 

Kelet 1653 18569 48554 33.13% 39.46% 44.54% 1123.35% 261.48% 

Déli 30 2838 5020 0.6% 6.03% 4.6% 9460% 176.89% 

összes 4989 47063 109017 100% 100% 100% 943.34% 231.64% 
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Gazdaságtörténet 
3. függelék: Az Összeírások foglalkozási kategóriáinak megoszlása megyei lebontásban 

3.1. táblázat: Az 1735. évi összeírás foglalkozási megoszlása megyei lebontásban 

Megyék Körzetek Mercator Quaestor Házaló Iparos Árendátor Szegény Hitközségi Nincs egyéb Szolga Összes 

Liptó Oberland 2 3 6 4 1 16 

Árva Oberland 1 2 1 1 0 0 0 1 6 

Trencsén Oberland 26 9 56 23 13 25 3 37 192 

Nyitra Oberland 61 64 85 83 67 35 8 8 18 121 550 

Pozsony Oberland 50 121 53 67 51 13 13 12 30 169 579 

Turóc Oberland 0 0 

Moson Kis-Burgenland 13 14 42 44 8 5 5 8 20 61 220 

Vas Kis-Burgenland 23 15 24 33 16 4 3 6 38 162 

Sopron Kis-Burgenland 19 79 77 129 33 12 8 3 33 168 561 

Somogy Dunántúl 1 1 2 

Baranya Dunántúl 0 0 

Zala Dunántúl 8 1 3 13 25 

Tolna Dunántúl 7 5 13 5 3 1 1 2 2 15 54 

Győr Középső 0 8 1 0 4 6 19 

Esztergom Középső 1 1 5 0 1 1 3 12 

Komárom Középső 4 6 10 2 10 3 2 13 50 

Nógrád Középső 0 0 

Borsod Középső 0 10 1 0 19 1 12 43 

Pest Középső 11 37 20 18 15 6 3 10 51 171 

Fejér Középső 4 9 4 4 6 1 1 25 54 

Veszprém Középső 4 12 1 2 12 1 3 35 70 

Heves Középső 1 4 0 0 3 0 8 

Máramaros Keleti 66 49 115 

Sáros Keleti 0 8 0 3 94 1 38 144 

Szepes Keleti 2 0 2 1 1 3 9 

Szabolcs Keleti 0 0 

Szatmár Keleti 4 3 7 

Abaúj Keleti 0 1 0 2 33 1 0 0 2 9 48 

Bereg Keleti 0 4 0 2 47 0 0 7 27 87 

Ugocsa Keleti 1 21 17 39 

Ung Keleti 1 0 0 43 1 6 9 60 

Bihar Keleti 2 2 2 3 4 1 1 18 33 

Zemplén Keleti 2 4 2 121 11 2 1 54 197 

Békés Déli 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Bács-Bodrog Déli 0 7 4 0 3 10 24 

Arad Déli 0 2 0 0 9 1 1 5 15 33 

Csongrád Déli 0 0 

Csanád Déli 0 0 

Temes Déli 0 0 

Szerém Déli 0 0 
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Pozsega Déli 0 0 

összes 243 428 407 428 710 111 43 61 138 1022 3591 

3.2. táblázat: Az 1768. évi összeírás foglalkozási megoszlása megyei lebontásban 
Megyék Körzetek Mercator Quaestor Házaló Iparos Arendátor Nincs Összes 

Liptó Oberland 14 7 2 5 5 33 

Árva Oberland 0 2 2 2 7 13 

Trencsén Oberland 36 127 0 46 67 276 

Nyitra Oberland 55 206 32 113 172 578 

Pozsony Oberland 35 132 61 78 112 418 

Hont Oberland 1 1 0 0 0 2 

Turócz Oberland 0 11 0 4 19 34 

Moson Kis-Burgenland 17 79 14 9 8 127 

Vas Kis-Burgenland 41 58 20 52 48 219 

Sopron Kis-Burgenland 33 154 59 110 35 391 

Somogy Dunántúl 0 0 19 26 26 71 

Baranya Dunántúl 0 0 

Zala Dunántúl 16 61 3 41 25 146 

Tolna Dunántúl 2 67 7 18 31 125 

Győr Kis-Burgenland 4 32 4 3 31 74 

Esztergom Középső 2 2 23 3 19 49 

Komárom Középső 10 44 8 13 53 128 

Nógrád Középső 

Borsod Középső 3 10 12 16 77 118 

Pest Középső 13 95 9 52 27 196 

Fejér Középső 0 18 16 19 12 65 

Veszprém Középső 0 0 0 0 0 0 

Heves Középső 1 1 

Máramaros Keleti 2 0 0 6 156 164 

Sáros Keleti 0 0 0 0 3 3 

Szepes Keleti 3 0 6 2 19 

Szabolcs Keleti 

Szatmár Keleti 0 29 0 6 58 93 

Abaúj Keleti 0 0 0 1 31 32 

Torna Keleti 0 0 2 2 12 16 

Bereg Keleti 0 0 0 0 28 28 

Ugocsa Keleti 1 0 0 1 25 27 

Ung Keleti 0 7 0 5 98 110 

Bihar Keleti 8 10 0 0 46 64 

Hajdú városok Keleti 2 0 0 0 2 4 

Békés Déli 0 0 0 0 1 1 

Bács-Bodrog Déli 0 29 0 0 0 29 

Arad Déli 3 6 0 5 19 33 



Csongrád Déli 0 0 

Csanád Déli 0 0 0 0 0 0 

Temes Déli 0 0 

Szerém Déli 0 0 

Pozsega Déli 0 0 

Neoplantensis Déli 1 2 4 5 0 12 

összes 302 1197 297 647 1255 1 3699 

3.3. táblázat: Az 1818. évi összeírás foglalkozási megoszlása megyei lebontásban 

Megyék Körzetek Mercator Quaestor Házaló Iparos Árendátor Szegény Szolga összes 

Liptó Oberland 0 8 20 9 7 52 3 99 

Árva Oberland 0 5 103 23 10 82 36 259 

Trencsén Oberland 0 25 81 24 177 112 84 503 

Nyitra Oberland 29 471 613 117 272 1412 387 3301 

Pozsony Oberland 78 140 633 217 312 570 398 2348 

Moson Kis-Burgenland 5 28 176 19 1 73 40 342 

Vas Kis-Burgenland 42 90 214 55 94 162 239 896 

Sopron Kis-Burgenland 9 92 257 0 6 203 149 716 

Somogy Dunántúl 5 6 55 23 56 43 60 248 

Baranya Dunántúl 15 28 89 15 52 36 120 355 

Zala Dunántúl 12 71 241 148 52 179 162 865 

Tolna Dunántúl 7 70 224 65 131 187 212 896 

Győr Középső 33 82 104 77 29 35 101 461 

Jászság Középső 3 4 1 1 1 2 5 17 

Esztergom Középső 13 19 45 4 19 43 56 199 

Komárom Középső 3 116 79 37 233 77 91 636 

Nógrád Középső 23 28 144 58 157 160 152 722 

Borsod Középső 22 57 149 52 255 307 168 1010 

Pest Középső 17 195 463 126 256 320 428 1805 

Fejér Középső 13 13 187 55 89 130 107 594 

Heves Középső 2 31 115 16 162 88 83 497 

Máramaros Keleti 7 26 12 20 604 444 108 1221 

Sáros Keleti 6 7 35 58 384 208 160 858 

Szepes Keleti 6 43 79 20 46 65 103 362 

Szabolcs Keleti 28 40 152 71 451 334 318 1394 

Szatmár Keleti 22 36 175 51 297 353 155 1089 

Abaúj Keleti 9 11 13 36 730 269 253 1321 

Torna keleti 0 25 0 0 38 14 2 79 

Bereg Keleti 13 8 77 41 419 111 82 751 

Ugocsa Keleti 0 4 3 2 263 19 51 342 

Ung Keleti 16 21 22 30 554 128 184 955 

Bihar Keleti 32 43 154 45 211 178 188 851 

Békés Déli 3 5 18 0 3 6 14 49 

Bács-Bodrog Déli 107 190 255 82 13 177 281 1105 



Arad Déli 17 18 26 17 68 20 79 245 

Csongrád Déli 8 29 95 6 5 24 80 247 

Csanád Déli 8 5 34 11 4 103 15 180 

Temes Déli 8 18 31 5 4 2 40 108 

Szerém Déli 0 5 0 0 1 1 6 13 

Pozsega Déli 4 3 12 0 13 7 27 66 

Zágráb város Déli 3 3 0 2 0 3 20 31 

Újvidék Déli 7 21 46 11 1 39 26 151 

Kőrös Déli 1 0 0 0 0 0 3 4 

Kőrös Déli 3 3 8 0 3 0 6 23 

Kapronca Déli 1 1 1 1 0 0 3 7 

Krassó Déli 6 2 11 1 0 1 7 28 

Összes 646 2146 5252 1651 6483 6779 5292 28249 

3.4. táblázat: Az 1831. évi összeírás foglalkozási megoszlása megyei lebontásban 

Megyék Körzetek Mercator Quaestor Házaló Iparos Árendátor Szegény Szolga ö s szes 

Liptó Oberland 9 12 21 9 71 20 13 155 

Árva Oberland 0 5 21 20 22 65 85 218 

Trencsén Oberland 56 46 148 122 674 341 294 1681 

Nyitra Oberland 68 343 603 467 968 814 769 4032 

Pozsony Oberland 56 237 684 212 466 261 388 2304 

Turőc Oberland 2 15 0 9 77 34 6 143 

Cibinensis város Oberland 0 0 1 3 3 0 7 14 

Moson Kis-Burgenland 23 30 107 18 33 96 37 344 

Vas Kis-Burgenland 

Sopron Kis-Burgenland 41 226 306 40 92 277 134 1116 

Kőszeg város Kis-Burgenland 0 9 2 0 4 0 12 27 

Somogy Dunántúl 6 46 79 46 43 206 111 537 

Baranya Dunántúl 39 40 93 29 82 30 129 442 

Zala Dunántúl 44 175 105 113 112 270 217 1036 

Tolna Dunántúl 53 70 129 72 96 92 106 618 

Kunság Középső 1 10 0 0 4 3 8 26 

Esztergom Középső 1 9 43 8 23 26 30 140 

Komárom Középső 26 16 64 11 121 69 100 407 

Győr Középső 11 44 113 33 85 99 100 485 

Borsod Középső 28 17 149 49 592 208 159 1202 

Pest Középső 95 155 675 206 302 178 556 2167 

Fejér Középső 36 54 192 67 117 193 175 834 

Heves Középső 7 48 176 41 196 95 263 826 

Máramaros Keleti 2 1 32 43 1409 244 187 1918 

Sáros Keleti 12 41 27 55 750 338 339 1562 

Szepes Keleti 4 4 55 24 97 51 58 293 

Szabolcs Keleti 

Szatmár Keleti 

Abaúj Keleti 0 8 11 28 678 126 425 1276 

Torna keleti 0 0 3 4 60 88 8 163 

Bereg Keleti 



Ugocsa Keleti 0 0 1 16 323 172 61 573 

Ung Keleti 5 20 32 34 417 146 128 782 

Bihar Keleti 

Békés Déli 0 4 17 0 12 6 17 56 

Bács-Bodrog Déli 185 160 173 51 65 219 853 

Arad Déli 15 22 40 31 116 9 99 332 

Csongrád Déli 12 74 1 10 33 3 51 184 

Csanád Déli 12 21 133 15 18 63 29 291 

Temes Déli 10 21 60 6 13 8 54 172 

Szerém Déli 1 0 2 0 1 2 2 8 

Pozsega Déli 2 4 7 1 8 20 25 67 

Varasd Déli 1 3 18 10 6 7 24 69 

Teréziaváros Déli 1 65 0 6 2 7 17 98 

Caprona Déli 0 0 1 2 0 0 2 5 

Újvidék Déli 28 61 15 17 13 29 51 214 

Zágráb Déli 1 14 0 3 2 0 26 46 

Zombor Déli 2 11 0 2 8 0 19 42 

Kőrös Déli 2 0 0 0 0 0 4 6 

Kőrös Déli 0 1 2 2 1 1 7 14 

Krassó Déli 6 12 1 4 0 3 40 66 

Összes 903 2154 4342 1939 8215 4700 5591 27844 

3.5. táblázat: Az 1848. évi összeírás foglalkozási megoszlása megyei lebontásban 

Megye Körzet kereskedő iparos árenda közösségi szabadfog! gyár agrár szegény szolga egyéb összes 

Trencsén Oberland 530 372 610 132 12 3 188 146 28 30 2051 

Szakolca város Oberland 39 1 1 2 1 44 

Szentgyörgy város Oberland 48 27 2 9 86 

Nagyszombat város Oberland 29 5 3 3 3 1 44 

Modor város Oberland 4 1 5 

Túrócz megye Oberland 92 67 90 19 1 1 270 

Moson Kis-Burgenland 381 50 4 38 4 10 9 3 9 508 

Sopron város Kis-Burgenland 18 3 2 1 24 

Vas Kis-Burgenland 725 135 124 65 4 15 57 111 29 1265 

Tolna Dunántúli 323 164 88 46 21 1 8 41 8 700 

Baranya Dunántúli 410 69 114 31 1 1 4 38 4 672 

Zala Dunántúli 81 54 3 10 3 2 5 2 2 22 184 

Győr Középső 407 86 53 37 4 19 14 12 18 650 

Fejér Középső 545 193 134 51 7 2 34 25 25 15 1031 

Veszprém Középső 350 153 143 59 3 1 28 9 19 765 

Esztergom Középső 106 20 13 13 1 9 3 24 1 190 

Komárom Középső 452 87 101 30 1 2 4 33 12 4 726 

Gyöngyös város Középső 137 75 27 18 2 2 9 6 4 280 

Miskolc város Középső 249 198 88 48 5 14 11 221 16 850 

Máramaros Keleti 7 3 30 3 43 

Ung Keleti 321 259 657 112 3 2 324 89 74 45 1886 
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Bihar Keleti 178 237 191 35 2 5 13 2 115 34 812 

Debrecen város Keleti 15 1 9 2 1 4 9 41 

Hajdú Keleti 103 21 26 13 10 4 9 7 193 

Szabolcs Keleti 757 479 541 181 4 7 179 51 124 31 2354 

Eperjes város Keleti 19 14 3 4 4 1 1 46 

Újvidék Déli 131 56 1 12 3 17 33 1 5 259 

Békés Déli 187 24 33 11 2 3 7 6 273 

Zombor város Déli 21 15 21 1 2 1 61 

Csongrád Déli 249 58 1 16 4 1 10 3 11 17 370 

Csanád Déli 315 101 32 37 3 8 29 42 8 575 

Krassó Déli 113 21 61 9 2 3 1 210 

Kraszna Déli 37 20 90 16 8 2 13 4 190 

Közép-Szolnok Déli 74 41 243 26 28 3 14 1 430 

Összes 7453 3109 3539 1089 97 27 912 568 946 348 18088 
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