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A pesti zsidó levéltárban található hivatali jiddis nyelvű iratok leírása 

  

Bevezető 

A nyelvkutatás iránya a strukturális elemzésben áttevődik a nyelvi fenoménok 

infrastruktúrájára.1 A nyelvi struktúrákkal foglalkozik jelen leírás is, ugyanakkor szem előtt 

tartja a nyelvi környezet társadalmi és gazdasági viszonyait. Vagyis a szigorúan strukturális 

elemzésből kilépünk az olyan lexikai analízis felé, amely a tartalomra is irányul. Ezt az 

elhatározásomat megerősítette Sztyepanova M. D. , aki „A szinkrón lexikai elemzés 

módszerei” című könyvének elején így idézte Hans Glinzet: „Gyümölcsöző csak a „nyitott” 

strukturalizmus lehet…mint a nyelvtudomány, amely úgy a tartalomra, mint a funkcióra 

orientálodik.”2 Így a szó teljességének (Ganzheit) strukturális fogalmát nem sértjük meg. 

            Kutatásunk két olyan nyelv területére terjedt ki3, amelyet a 18. század végén – 19. 

század elején a pesti zsidók a hivatalos és az üzleti levelezésben használtak. A pesti 

zsidókon keresztül a német és a jiddis nyelv szoros kapcsolatba került egymással, holott első 

látásra – már csak a grafikai ábrázolás miatt is – két nyelv között jelentős eltérések 

mutatkoznak. 

            Azonban a földrajzi és az exisztenciális kölcsönhatás következtében strukturális – 

elsősorban lexikai-nyelvtani - hasonlóságok fejlődtek ki a magyarországi német nyelv és ama 

jiddis nyelvi variáció között, amelyet Magyarországon élő zsidók beszéltek. 

  

  

 Claus Jürgen Hutterer a jiddis nyelvről 

  

Hutterer Claus-Jürgen (Miklós, 1930-1997), aki főleg a német nyelvjárásokat kutatta, és már 

ezért sem hagyhatta szó nélkül a magyarországi jiddist, állította, hogy a jiddis egy több 

nyelvjárásból alakuló önálló nemzeti nyelv sajátos írásbeliségével.4 A jiddist nem egy 

dialektusnak, hanem a német nyelv egyik melléknyelvének tekintette, amely „als Ergebnis 

der Integrierung zahlloser Sprachhorste und Sprachklippen den Stand einer Nebensprache – 

mt einem anderen Ausdruck – Nahsprache erlangte.”5 

            Ezt a nyelvet Hutterer német irodalmi nyelv mintájára „Hochjiddis”-nek nevezte, 

vagyis egy normatív nyelvnek Megjegyezhetjük, hogy Hutterer szerint a jiddis nyelvjárások 

között a litvániai áll fonetikailag legközelebb a német normanyelvhez.6 A magyarországi 

zsidók jiddis nyelvjárására a felsőnémet nyelvjárások (Oberdeutsch) hatottak 

nagymértékben. 

            „Das Jiddis der ungarischen Städte hat sich Jahrhunderte lang im engen, sprach-

geographisch motivierten Kontakt mit der ostdonaubairischen Mundart derselben Städte, 

aber auch mit der zeitgenössischen Wiener Verkehrssprache und der deutschen Schrift- und 

Umgangssprache entwickelt. Hinzu kam der zunehmende Einfluss der ungarischen 

Umgebung und der vielfach auch strukturell abweichenden ost-zentral-jiddischen Mundart“.7 
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            A magyarországi nagyvárosok jiddis diglossziája (a normanyelv és a mellette működő 

lokális nyelvi variáció, amelyet németül Jüdisch-Deutsch-nak neveznek) a nyugati jiddis 

nyelvjárások rendszerében egy önálló, nyitott nyelvrendszer kialakulásához vezetett. 

  

 Bakonyi József8 a jiddisről, mint a zsidóság nemzeti nyelvéről 

  

Bakonyi József munkája a héber hangtan jiddis nyelvre kifejtett hatásáról az 1946-s Magyar-

Zsidó Szemlében jelent meg először, amikor a szerző már nem volt az élők sorában. 

Bakonyi szerint a zsidóság a hosszú történelme folyamán többször változtatta meg 

nyelvét, de a népi egyéniségét sohasem adta fel. Ez önmagában is elég forradalmi 

kijelentés, ha arra gondolunk, hogy a nyelv egy-egy népcsoport meghatározó magatartási 

normája. Bakonyi tovább is megy ebben az irányban állítva, hogy a zsidók az idegen 

területeken való letelepedésük során sajátos nyelvi stratégiákat dolgoztak ki, amelyeknek 

egyik eredménye a jiddis nyelv. Cikkének 4. oldalán Bakonyi azt írja, hogy a zsidók sohasem 

változatlanul vették át az adott terület nyelvét, hanem azt „asszimilálták önmagukhoz” (!) A 

jiddis tehát a diaszpora nyelvalkotása, a nyelvhordozója az askenáz zsidóság. A zsidóság 

„antropológiai alkata és faji tulajdonságai mozdították elő elsősorban a sajátos zsidó 

nyelvjárások kialakítását” – írja Bakonyi cikkének 7. oldalán, majd összefoglalja, hogy a gálut 

körülményei között a jiddis „a nemzeti nyelv rangjára emelkedett” (13. old.). 

            Jiddis származását illetően Bakonyi a rajnamelléki középnémet dialektusokra mutat 

rá, de azt is bizonyítja, hogy a nyelv „lelke” vallási héber eredetű: „A héber a jiddis 

szókincsben a lelki kultúra kifejező elemei” (40. old.). A konkrét eredeti elemek közé Bakonyi 

a status constructust sorolja, amely más, mint „az árja nyelvekben” (42. old.). 

            A hangtani sajátosságok között elsőször a Patach furtivumot említi a kárpátaljai 

mintákból összegyűjtött példák felvonultatásával. Említi még az –r (res) sajátosan héberes 

gutturális hangzását. Harmadik jellemző a –b (bet) dentolabiális hanggá (-v) való 

átalakulása, amely Bakonyi szerint ugyancsak a héber nyelv eredeti jelensége. 

            A szegoláció a következő feltűnő fenomén, amelynek eredetét a szerző a héber 

nyelvhez köti. A jelenség lényege, hogy a szóvégi kettős mássalhangzót feloldja a rövid –e: 

elf > elev, fünf > finev, Hemd > hemed stb. Ez a jelenség azonban nem mindig szabályként 

jelenik meg, mert a jiddis alkotó ereje – Bakonyi szerint – „még nem fejezte be működését”.9 

            A felsoroltaknál sokkal fontosabbnak tartja Bakonyi a hangsúlyos és hangsúlytalan, 

nyílt és zárt szótagok kapcsolatát a szótagok magánhangzóinak hosszúságával. Szerinte ez 

a jiddisben a héber hangtani szabály alapján valósul meg, vagyis a zárt szótagban csak 

rövid, a nyílt szótagban a hosszú magánhangzó lép fel (25. old.). Ennek a szabálynak 

köszönhetően alakulhattak ki az olyan formák, mint: ki (Kuh), hiten (hüten), ze (sehen), gáj 

(gehen), zugen (sagen), num (Nahme), vojnen (wohnen).10 

            A fenti állítás vizsgálata nem tartozik feladataink közé, de nem hagyhattuk említés 

nélkül ezt a hipotézist, amint azt is észre kellett venni, hogy a zsidó jiddis kutatók szívesen 

foglalkoztak a nyelv sajátos, a német normanyelvtől eltérő fonetikai jelenségeivel.11 
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A zsidók pesti jelenlétének írásos bizonyítékai 

  

Jelen dolgozatban a pesti jiddis hivatali formájával foglalkozunk. Ez egy olyan hivatali nyelv, 

amelynek szubsztrátumát (nyelvi alapját) a jiddis diglosszia képezte, de amelyre a pesti 

német nyelvjárás és a budai hivatali nyelv12is erős hatást gyakoroltak. 

            A jiddis iratok, és a német nyelvű zsidó levelezés is bizonyítják Hutterer hipotézisét a 

kölcsönös nyelvi hatásokról és az egyéni fejlődési utakról. Főleg a szókincs nyújtja a pesti 

hivatali jiddis ősi forrásokból való kacskaringós kialakulásának példáit. Így, például, a családi 

állapot rovatában az 1827-es adóösszeírásban (conscripcióban) lépten-nyomon találkozunk 

a „witib” bejegyzéssel, amely mint „Witwe” (özvegy) értendő. A „witib” alak „Witwe” szó egyik 

mellékformája. Az utóbbi forma az ahd. (althochdeutsch) wituwa-ból (vö. mhd. witewe, a latin 

vidua, illetve az orosz vdova alakokat) fejlődött ki.13 A német nyelvű iratokban, sőt az 1826-

as zsidó összeírásban sem találtunk „witib” alakot, amelyet valószínűleg valamelyik írnok 

saját nyelvi környezetéből hozhatott be 1827-ben Pestre, meggazdagítva ez által a pesti 

jiddis szókincsét. 

            A nyelvi sajátosságokon túl, a vizsgált iratok azt is bizonyítják, hogy a zsidók akkor 

telepedtek le Pesten, amikor a város egy kis németes településből gyors léptékkel egy 

metropolissá kezdett átalakulni, és ennek az átalakulásnak a zsidók tevékeny elemei lettek. 

            Különböző magyar településekről és a világ más pontjairól Pestre érkezett zsidók egy 

sajátos népcsoportot alakítottak ki. Az a tény, hogy az iratok tanúsága szerint a helyi zsidók 

mindig is pestieknek (vagy ittenieknek, illetve hazainak) nevezték magukat, bizonyítja a 

zsidók pesti társadalomba való integrálásának készségét. Már a 18. század végén a zsidó 

jelenlét érezhető volt a városban. A zsidók pesti letelepedése befolyásolta a pesti hatóság 

hivatalos levelezésének helyzetét is. A Városi Tanácsnak el kellett sajátítania bizonyos 

speciális zsidó fogalmakat, és gondoskodnia kellett, többek között, a héber fordítokról.14 A 

zsidó közösség hivatalos iratforgalma mutatja, hogy a zsidó lakósságnak is alkalmazkodnia 

kellett a specifikus pesti körülményekhez, noha maga a letelepedés a zsidók számára nem 

jelentett új tapasztalatot. Ám a pesti letelepedés egy új stratégiát követelt. 

            Pesten ugyanis nem az egyedi mágnások kegyeit kellett megnyerni, hanem 

teljesíteni kellett egy szabad királyi város követelményeit. A hatóság nem közvetítőként, 

hanem egy jogi személyként állt a zsidókkal szemben. Vagyis nem egy egyszerű, eseti 

alkalmazkodásról, hanem a zsidóknak a távlatokba kitekintő integrációs stratégiára kellett 

berendezkedniük. A jiddis nyelvű iratokból ez a helyi törekvés egyértelműen kiolvasható. 

2009. nyarán Bécsben megtartott többnapos konferencián15felmerült a kutatási források 

problémája. Professzor Dr. Monika Richarz a berlini kutató csoportból felvetette, hogy a 

források szűkessége főleg a szegény, illetve a nem közismert zsidó nők életének kutatását 

nehezíti meg. Ezt saját kutatásomban is megtapasztalhattam, ezért a felfedezett 

dokumentumokat ritkaságuk miatt különösen nagy értéknek tartom. 

            Két budapesti levéltárból származnak azok a pesti zsidó iratok, amelyek a nyelvi 

elemzés mintájául szolgáltak. A Budapest Fővárosi Levéltárban főleg a németnyelvű 

iratokkal foglalkoztam, a Budapesti Zsidó Levéltárban az alábbi német és jiddis szövegeket 

elemeztem: 

- a pesti zsidó közösség16 jegyzőkönyvét: Protokoll 1828-1833 (német nyelven), 

- a pesti közösség 1828-1832 jiddis nyelvű jegyzőkönyvét, 

- az 1826. évi jiddis nyelvű adóösszeírást (Conscription): PIH I-7. 1/1826, 

- az 1827. évi jiddis nyelvű adóösszeírást (Conscription): PIH I-7. 1/1827 

- a PIH-II-B-2-a/1824, 1845 számú (német-jiddis nyelvű) házassági levelet 
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- a PIH-II-B-2-a/79. 133/1846. számú, német nyelvű házassági 

meghívót.                                         

  

A 19. század eleji zsidó adóösszeírási könyvek grafikai-fonetikai és lexikális elemzése 

A pesti jiddis nyelvű hivatalos iratokat eddig még nem írták le, jelen leírás az első ilyen 

kísérlet. Jiddis nyelvi elemzések léteznek ugyan, de ezek nem a hivatali, hanem a 

szépirodalmi nyelvvel foglalkoznak. Ilona Tahir-Ul-Haq17könyve érdekes információkat 

tartalmaz a jiddis énekekről, de számunkra már azért sem lehet releváns, mert a szerzőnő a 

latin betűs átírásban mutatja be a szövegeket, így a grafémák vizsgálata nem lehetséges. 

Helmut Dinse 18is kizárólag a latin átírásban közli a szövegeket, holott egy szöveg nyelvi 

vizsgálatánál a grafikai ábrázolás leírása elengedhetetlen. 

            Elemzésem alapvetően három aspektusban mozog: a grafikai-fonetikai, a lexikális-

tartalmi és az antropológiai síkon. A pesti zsidó adófizetők adatait az 1826-os összeírás 15, 

az 1827-es conscripció 19 rubrikában foglalta össze. 

Az 1826. évi összeírás egy 53 x 50 cm-es, keményfedelű könyv, amely 55 oldalt és 982 

bejegyzést tartalmaz. Az 1827. évi összeírás méretei: 49x37 cm. Ennek a könyvnek is 

kemény kötése van, amely nyilván utólag készült. A könyvben összesen 955 bejegyzés, ám 

ennél sokkal több személy szerepel, mivel a könyv a család összes tagjait és a háznál lakó 

egyéb személyek neveit is felsorolja. A könyv végén egy névsor található, amelyet egy másik 

kéz sokkal olvashatóbban írt. Az 1827. évi összeírás, ugyanis, igen nehezen olvasható. 

A szövegek olvasási iránya megfelel a héber grafémákból alkotott szöveg irányának. A 

szöveg nyelve a pesti jiddis, de a hivatali kifejezéseket és a lexémákat a német 

normanyelvből, illetve a lokális nyelvjárásból kölcsönözte19. 1. kép: Az 1826. évi 

adóösszeírás. 1a. kép: az 1827. évi adóösszeírás. 

Részletesen ezen a helyen az 1826. évi összeírás szövegét mutatom be, de ennek során 

hivatkozok az egy évvel későbbi iratra is. 

1. rubrika: familie Nr.    

Ilona Tahir-Ul-Haq a családra a mispoche jiddis lexemát használta, amely egyébként a 

magyarországi zsidók körében is ismert volt. A mintánkról hiányzik egy vonal a -pé fölött, 

amelyet a -fé jelölésére (a dáges pont helyett) használ a jiddis. A szó kiejtésében, talán, már 

mindenki biztos volt, és ez nem igényelt külön jelölést. 

A családok általában több személyből álltak. A 2. képen látnak egy átlagcsalád névsorát 

az 1827. évi összeírásból, amelyen sohn  és tochter  lexémák is szerepelnek. 

A sohn második grafémája az alef, amely a hangsúlyos pozícióban áll és talán ezért nem 

igényelt pontosító jelölést. A nunszofit igen jellegzetes: nem egy egyenes, hanem egy jobbról 

balra dőlt szögben írt vonal. A tochtergrafémái közül csak az első tet, az alef és a szóvégi 

res vehető ki egyértelműen. A kaf és a második tet egy nagyon szép grafikai kombinációt 

alakít. A jiddis írnokok grafikai kombináló készségéről lejjebb (a 3. rovatnál) még lesz szó. 2. 

kép: egy családi fészek az 1827-es adóösszeírásból. 

2. rubrika: stadt vagy forstadt, gasse und hojz Nr. 

  . Stadtlexémát gyakran két tettel, „statt”-nak írták. Gasse számos variációban jelent 

meg. Gyakori az olyan változat, amelyben a –z és az –s közötti különbségét két szamehhal 

fejezték ki. De egy szameh is egy sziszegő (nem egy zengő) hangot hivatott jelölni. Sem a 

német normanyelvben, sem annak nyelvjárásaiban nem létezik a fonetikai árnyalatok ilyen 

grafikai ábrázolása. A jiddisben ez az arámi-héber és a szláv beszüremléseknek 

köszönhetően jelenik meg.  
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A szöveg grafémáit a kiegészítő jelek fonetikailag részben módosítják. A jiddis specifikus 

jeleket használt az egyes mássalhangzók fölött vagy alatt, amelyeket a héber grafikai 

ábrázolás nem ismert. A jelek segítségével egy-egy mássalhangzó fonetikai-szemantikai 

értéke úgy változott meg, hogy egy labiális fonémából, például, egy dentolabiális alakult ki. A 

képen láthatjuk az ilyen átalakulást az ab geschaft (azaz abgeschafft – itt: kitoloncolt) 

lexémában, amelyben a pé fölött látható az átalakító jel. 3. kép: ab geschaft 

Az alef alatt gyakran látunk egy vonalat (paszek, vagy patach > a), ami megegyezik a 

jiddis írott nyelvi normájával. A pesti iratokban az alef komec-al is találkozunk, ami azt jelenti, 

hogy    graféma több értékű volt. Normál esetben ez –o komec-al és –a paszekkal. Gyakran 

az alef minden további kiegészítés nélkül áll, mint például az   lexémában, ahol az alef 

az –o-nak felel meg. Sőt ebben a szóban többnyire az ajint sem használják. Más közismert 

szavakban is (illetve a hangsúlyos pozícióban) – például Alt Ofen (  = Óbuda) - a 

kiegészítő jeleket már nem alkalmazták. 

3. rubrika: nammen . Az 1827-es összeírásban már csak egy mem-el. Lehet, hogy 

az 1826-os írnok a mem kettőzésével a vokális rövidségét jelezte, de az is előfordulhat, hogy 

a német melléknyelvekre jellemzően ez a forma megőrizte a középkori kettős n-

normát.20 Ezt a lehetőséget semmiképp sem zárhatjuk ki, ha a jiddist egy melléknyelvnek 

tekintjük. 

A harmadik rubrika címének grafikai ábrázolását a nyomtatott betűkkel képtelenség 

visszaadni. Ugyanis az utolsó két grafémát – az ajint és a nunszofitot – az akkori 

szokásoknak megfelelően összeírták, és így egy újabb grafémát alkottak, amelynek 

valószínűleg egy önálló fonetikai értéke is volt. Vagyis a szó vége nem mint –e, n (két teljes 

értékű fonéma), hanem mint -ən (egy másfeles fonéma) hangzott. Meglépő a nyelvnek ez a 

törekvése a fonetikai árnyalatok grafikai jelölésére! Talán ennek a törekvésnek, valamint a 

héber írnokok grafikai művészi hajlamának köszönhetjük a pesti jiddisre is jellemző 

számtalan sajátos grafikai zsugorítást. A 3. képen láthatjuk –nicht (  ) szép kivitelezését a 

dokumentum utolsó előtti oszlopában. 

Szokásos zsugorításnak tűnik a nun-jud-kaf két grafémás ábrázolása, a már említett ajin 

+ nunszofit, fé + tet, nun és gimmel összeírása (például a bešeftiging  szóban, 

amely csak az 1827-es adóösszeírásra volt jellemző). Ajin + nunszofit is egy nagyon szép 

grafikai kombináció. A 2. képen már láttuk a tochter jellegzetesen zsugorított kivitelezését. A 

4. képen is még néhány összeírást mutatunk be az 1827-es évi adóösszeírásból. A 

bejegyzés egy bizonyos Ignáz Schlesingerről szól, aki feleségével és egy tichl hojzirrel (= 

kelmeházalóval) lakott egy fedél alatt a terézvárosi 3 Dob utcában. Az adózó anyagi 

helyzetét így írták le: lebt fin unterstitzung zajner kinder (gyermekei támogatásából él). 4. 

kép: Ignaz Schlesinger. Fin lexéma a pé/fé, vav és nunszofit grafémákból tevődik össze, ám 

tudjuk, hogy ebben a helyzetben a vav egy vokalizált mássalhangzó, amely németül u-nak 

olvasandó. A jiddis askenáz kiejtésben ez a graféma az –i-nek felel meg. 

A képen láthatjuk az ajin és a nunszofit, a nun és a gimmel összeírását, valamint az 

összeírási kísérletet a tichl   lexémában. Az utóbbi a német kurrent (folyamatos) írás 

hatásáról tanúskodhat. A további kiegészítő jelekről még lesz szó a 8. (foglalkozási) 

rubrikánál, ám már itt is elmondhatom, hogy a pesti kiegészítő jelek készlete távol sem volt 

olyan gazdag, mint amilyenre egy 18. századvégi temesvári üzleti jegyzékben bukkantam 

rá. 5. kép: a temesvári jegyzék. 

A nevek rubrikájának leírását néhány hagyományos zsidó név grafikai ábrázolásával 

fejezem be. Mózes, Dávid és Salomon ősi nevek szentírásban szereplő ábrázolása mellett 

az adóösszeírásokban találkozhatunk az európai kiejtést kifejező formát. Egy Bing Dávid (az 

askenáz kiejtésben: Dovid) nevű, frankfurti születésű 66 éves tanár 1794-ben telepedett le 

Pesten komoráns státuszban. A nevét az írnok így ábrázolta:   - dalet-alef-vav-vav-jud-
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dalet. Ez a forma a latin betűs ábrázolás tükrözése. A tanár feleségének neve nem Sara, 

vagy Saraj (szin-res-jud, vagy szin-res-hé) volt, hanem Sari (azaz samech-res-jud), ami 

jobban felelt meg a délies német kiejtésnek. 

A család 19 éves Mózes nevű (németül Moses, askenáz Mojzes) gyermekének neve 

jiddisül  alakban jelent meg, ami igen szokatlan. A legkisebbik, 17 éves fiú neve 

Sallamon volt, vagyis : samech-alef-két lamed (!)-alef-mem-vav-nunsofit. Meg kell 

jegyezni, hogy mind a négy név „európai” formája az 1827-es adóösszeírásban nem volt 

ritkaság.    

A női nevek változatosabbak voltak, mint a férfiaké. A fenti család három leányának nevét 

- Theresia, Henriett és Rosita – ugyancsak németesen írták be.  

4. rubrika: geburts ort   (azaz: születési helyi). Az alef alatt a második 

lexémában komec olvasható (talán ismerték az Art lexémát is). A földrajzi helyek írása sok 

fejtörést okozhat az olvasónak. Többek között azért, mert a dalet és a zajin közötti különbség 

alig észrevehető. Tulajdonképpen csak az alsó vonal iránya dönti el, hogyan kell olvasni az 

adott grafémát. A mater lectionis – főleg az alef és a hé - írása is változó. Az alef két eleme 

időnként igen messze kerül el egymástól, ami a -hé grafémára is jellemző. Az utóbbi két 

eleme normál esetben egy kis szöget alkot egymáshoz viszonyítva. 

A legegyszerűbb városnév Pest  , amely már elég sűrűn fordul elő az összeírásban. 

Wien –  - sem okoz nagy gondot. A fentiekben említett alt ofen (Óbuda) is gyakori. Nitrát, 

például, najtreként írták. A normatív –eu diftong az újkori irodalmi nyelv jelensége, a 

felsőnémet nyelvjárás ezt a diftongot –aj formában használja, így a hivatalos német 

Neutrából najtre lett: . Higgyek el: megfejtésnek ez még nagyon könnyű feladat 

volt!21 Morva egyébként meern (két ajinnal), bemen (Böhmen, hol ajinnal, hol 

aleffel: ) - a Csehország neve volt. A születési helyek között szerepel még Abony, 

Aszód, Bamberg, Billitz, Boskowitz, Breslau, Dabos, Frankfurt, Freistadt, Irsa, Kanizsa, 

Kassa, Keresztúr, Lackenbach, Maglód, Miskolc, Nikolsburg, Paks, Pápa, Pécel, Preßburg, 

Szemes, Saszbereg, Szécheny, Sebsény, Sziksz, Temesvár, Varsó, Veresvár, Zsambek, 

hogy csak néhány ismertebb helyet felsoroljam. 

5. rubrika: verhajrate, ledig oder witwer   - nős, nőtlen, vagy 

özvegy. A rubrika címében egy esetleges nyelvtani szabálytalansággal találkozunk. Az első 

lexémát, amely tulajdonképpen a participiumok kategóriájához tartózik, egy és nem két 

szóvégi -te-vel ábrázolták. A perfekt participium ilyen alakulása azonban a nyelvjárás 

sajátossága, vagyis nem az írnok műveletlenségének, vagy figyelmetlenségének, hanem a 

nyelvjárási szokás jele. Az utolsó lexéma egyértelműen csak a hímnemű személyekre 

vonatkozik, de ez jellemző is az 1826-as összeírásra. Ebben a könyvben csak a férfi 

családfők szerepelnek, a nőket akkor írták be, ha az özvegyek státuszában elfoglalták a 

családfői helyet. Ekkor azonban witwe lexéma volt használatos.   

6. zahl der kinder   - a gyerekek száma. Ebben a rubrikában külön jelölték a 

hím- ill. nőnemű utódokat:  ,  . A szó eleji dentolabiális –v (német –w) két vávnak 

felel meg. Az ezután következő graféma a héber nyelvben a rövidítést jelöli, de itt ez egy -aj 

diftong. 

A diftongizáció – hasonlóan a középkori német nyelvhez (mhd.) - az első fázisban a 

jiddisben is érvényesült. Ám ezután az utak elváltak: ugyanúgy, mint a nyelvjárásokban, a 

jiddisben is lezajlott a mhd. diftongok összehúzása, például a hauz-ból hōz lett (hauz> hōz). 

Ezt követően az összehúzott magánhangzó a jiddisben mégis diftongizálodott: hauz 

>hōz>hojz (ugyanígy: brojt, grojss, gaj, stajn, lajg,). Az új diftong egy másodlagos fonetikai 

jelenség, amely eredetileg csak az adott nyelvi tartományra volt jellemző.22 A conscripció 

szövege azonban itt sem következetes. A hojz (=Haus) diftongizáló mintáját nem követi a 

gross (például: gross hendler) írása.   
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7. Tolerirt oder komorirt oder sohn ajnes tolerirten oder komorirten 

  - tolerált vagy komoráns, vagy egy tolerált ill. komoráns fia. A 

rubrika címében szereplő lexémák a komecos alefot használták fel az –o fonéma grafikai 

ábrázolására, kivéve az ajnes, amelyben az alef már csak a héber grafikai ábrázolás miatt is 

szükséges. Az oder lexémát itt ajin nélkül írták, ami gyakoribb, de nem szabályozott 

ábrázolás volt. Sőt láthatjuk, hogy a tolerirt is ajin nélkül íródott. 

A szóvégi ajin+nunszofit összeírása itt is látható. Az olvasási nehézséget a sohn lexéma 

okozta a zajin lendületes kivitelezése miatt, amely ezt a grafémát majdnem a lameddal tette 

hasonlóvá. 

A német normanyelvnek megfelelő Genitivus-szerkezet is a hivatali nyelvről tanúskodik. A 

beszélt nyelvben gyakoribb a körülírás, a fin (von) prepozició és egyéb eszközök használata. 

A hivatali nyelv főnévi és melléknévi ragozása (deklinációja) tehát többnyire az irodalmi nyelv 

szabályai szerint érvényesült (ám ez az egyedi német műveltségen is múlott). 

Egyébként nemcsak a fiúk örökölhették a türelmi (Toleranz) jogot. Némely esetben a 

Toleranz az özvegy birtokába került, és a fiú az anyja üzletében dolgozott. Érdekes, például, 

hogy Wahrman Israel, a pesti közösség első hivatalos rabbija, nem volt tolerált. Wahrman 

Regina, a rabbi „nyugdíjas özvegye” (pensionierte rabinersfrau) 1825-ben kapta meg a 

türelmi jogot, a 32 éves nőtlen fia anyjával élt együtt. 

8. rubrika: Hantirung oder erwerb zwajg   - kereskedelmi 

foglalkozás vagy szakmai ágazat. Hantirung = Hantieren (vagy Handieren) lexémát a népi 

etimológia a Hand (kéz) szóhoz kapcsolta és ebben az értelemben a kereskedéssel hozta 

összefüggésbe.23 Az eddig vizsgált iratokban ez a szó csak az 1826-os adóösszeírás 8. 

rubrikájának címében található. 1827-ben ennek „gewerb oder bešeftigung” felel meg. 

A számos szakmai elnevezés közül először a handler/hendler lexémát vizsgáljuk. Nem 

azért, mert ez fordult elő leggyakrabban az összeírásban. Sokkal gyakoribb volt 

a hojzirer (illetve többnyire: hojzir, a házaló). De hendler lexémában ismét egy sajátos írási 

móddal találkozunk. Úgy tűnik, hogy ebben az esetben az egyébként befogadott umlautozás 

nem tudott érvényesülni. Többnyire  formával találkozunk, amelyben az alef alatt 

patach látható (>handler). Ugyancsak az umlautozás nélkül írják a trager-t   (=Träger). 

Ám ez sem volt következetes. Az 1826-as conscripcióban előfordul az umlaut jelölése is, 

amelyhez az alefot szegollal vokalizálták. Ugyanezt a kísérletet látjuk a lederfärber 

(bőrfestő), vagy todtengräber (sírásó) lexéma ábrázolásában is. Érdemes megjegyezni, hogy 

ez a grafikai ábrázolás nem felelt meg a jiddis irodalmi normának.24 Láthatunk olyan oldalt 

is, ahol az egymást követő bejegyzések sem egyformák: egy lajnwandhandlerin-t aleffal, de 

vokalizáció nélkül, az alatta látható tobak handler-t pedig egy patach-al -hé alatt írta ugyanaz 

a kéz! Az adatokat valószínűleg bemondásra írták be, és előfordulhat, hogy a bejegyzett 

személy mondta, milyen írási szokást kell adott esetben alkalmazni. 

Egy kiszolgált katonát, például, olyan tökéletes normatív melléknévi végződéssel írtak be, 

amely egyáltalán nem jellemzi a német melléknyelveket: ver abschideter soldat 

 . Az utolsó lexémát szamehhal írták, a második alefot komeccal, az utolsó 

előttit patach-al vokalizálták. A szamech használata a délies (bajor ill. bécsi osztrák) kiejtésre 

utalhat. A délies kiejtés jellemezhette az egész közösséget is, hiszen a zsinagógát is 

szamech-al írták. Itt egy példa: vor bether in sinagoge . A tet 

grafémát követő –hé valószínűleg a német nyelvű iratok mintájára került át a jiddisbe.25 

A délies (felsőnémet) kiejtésről tanúskodik a –pf affrikáta jelenléte is. Egy példa: 

pfajfenmacher; a héber ábrázolásban: . A héber ábrázolás feltűnő jellegzetessége, 

hogy nem jelölték meg a -fé fonémát, és ahol lehetséges, a grafémákat összeírták (ajint a 

nunnal, a szóvégi részből csak a -kaf olvasható ki egyértelműen!) Ennél a lexémánál 
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megemlítjük, hogy a mem grafémát általában satírozták. Néha ezt a szamech-al is 

megtették, ezért az olvasásnál óvatosság ajánlatos. 

A conscripció szövegében az umlautozott –o (–ö) sem érvényesülhetett. Ehelyett a 

közösségi írnokok az ajint alkalmazták:  (tredler →Trödler = használtáru kereskedő). 

A késői középkori nyelvben is volt ennek a szónak egy umlautozás nélküli formája, amely a 

mai nyelvben is előfordul, noha már teljesen más értelemben. 

A 8. rubrika leírását egy rövidítés bemutatásával folytatjuk, amely ismét 

a hendler/handlerlexémához vezet vissza. Az 1826-as conscripcióban egy rövidáru 

kereskedő (schnittwaren handler) szakmai bejegyzése így nézett ki:  . A 

második lexémából csak két vávot írtak, amely fölött egy egyenes vonal látható. Ez a vonal a 

rövidítésre utal. Az utolsó lexéma első grafémája alatt egy patach látható, amely ugyancsak 

egy rövidítése az alef+patach kombinációjának.  

A rövidítések és a zsugorító összeírások fajtájához tartozik a knecht (a conscripcióban 

egy férficseléd) és a köchin (szakácsnő) ábrázolása. Ezt mutatja a 6. kép. 6. kép: knecht, 

köchin 

A szakácsnő egyik leggyakoribb foglalkozás volt. Szinte minden családban volt egy-egy 

szakácsnő. Sőt volt egy olyan család is, amely minden engedély nélkül tartózkodott Pesten, 

hét 21 és 2 év közötti gyerekük volt, szakmát sem űztek, de szakácsnőjük volt (1827-es 

összeírás 69. oldalán)! Persze, érthető is, hogy ennyi gyerek mellett a háziasszony képtelen 

volt a koser étkezés követelményeit teljesíteni. 

Az 1827-es összeírás 79. bejegyzése alatt egy Ana Weiß nevű özvegy szerepel, aki 

rövidáru házaló volt főfoglalkozásban. Ezen kívül még szobát is adott ki. Három gyermeke 

mellett rokoni státuszban két diák lakott nála, az egyik Schlesinger filozófiahallgató volt. 

A filozófia grafikai ábrázolásában igazán elvárhattunk volna egy-egy -hé beszúrását a -pé 

után, de nem – ebben az esetben az írnok nem volt hajlandó a latinos írásra és úgy írta ezt a 

szót, mintha csak egy pipakészítőt jegyzett volna be:  egy kis dőlt vonással a szó 

végén, amely talán a szó rövidített változatát jelezte. Előfordulhat, hogy az írnok eddig még 

nem találkozott ezzel a lexémával a német nyelvű iratokban. 

Befejezésül még néhány szó a lexikális elemek együtt-, illetve különírásáról. Az igék 

hangsúlyos prefixumait és az összetett főnevek szemantikailag értelmezhető részeit – amint 

láttunk - általában külön írtak. Ebből olyan érdekes értelmezések is következhettek, mint 

amilyen hebamme (Hebamme – bába) lexéma külön írása (heb amme) volt. Két értelmezési 

momentummal találkozunk itt. Az első ismét a német népi etimológiához kapcsolódik, amely 

ezt a szót az amme (Amme – dajka) lexémára vezeti vissza. De az első elem elkülönítése 

mutatja, hogy a jiddis követte a szó eredeti formáját és szemantikáját az ófelnémet (ahd.) 

nyelvből. Az ófelnémetben ez hevianna volt, amely szó azt a nőt jelölte, aki „az újszülöttet a 

fölről felemelte”.26 

9. rubrika: zit des hir zajns   - az itt tartózkodás ideje. Itt is látjuk a 

jellegzetes értelemszerű különírást és a diftongizáció látszólagos 

következetlenségét. Zit lexémában a diftong összehúzása történhetett, amely az egy évvel 

későbbi összeírásban is ugyanilyen formában látható a 8. rubrikában. Megjegyzem, hogy 

a Zeit szónak jiddis formája egyáltalán nem felel meg a felsőnémet normának. 

Úgy tűnik, hogy a hivatali jiddis dacolt a felsőnémet nyelvjárások diftongizációs 

készségével. De a pestkörnyéki sváb nyelvrégióban sem volt következetes a diftongizáció. 

Vecsésen, például, nem volt diftong az olyan lexémákban, mint seit, zwei, Seite (zat, 

zwa).      

10. rubrika: zahlt stajer oder nicht  . Vagyis: fizeti-e az adót vagy 

sem. Ugyanitt írták be azokat is, akik még mindig az Óbuda felé fizették a közösségi adót (a 

Toleranztarif fizetését a 14. rubrikában tartották számon). 1826-ban még közel 60 személy 
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Óbudán adózott. A számok alapján megállapítható, hogy többen fizették az adót, mint a 

türelmi díjat. Egy példa a 7. oldalról: 5 személy fizette az adót, de csak négyen a türelmi díjat 

és egy személy fizette az adót az óbudai közösségnek. Némely szegény koldus is (például 

Saks Dávid az 1826. összeírás 18. oldaláról) fizette a közösségi adót, a nagykereskedőkről 

nem is beszélve. Bauer Moritz nagykereskedő, aki már Pesten végezte el a gimnáziumot és 

magyarul is tanult, fizette úgy az adót, mint a türelmi díjat is. 

Grafikailag figyelemre méltó a –hé használata zahlt lexémában, amely ugyancsak a 

normanyelvhez közelítő hivatali nyelv sajátossága. 

11. rubrika: fermegens umstende ob gut, oder mittelmesig, bemittelt oder arm, dirftg. 

Héber grafémákkal: 

? - Vagyoni körülmények, jó, vagy közepes, vagyonos, vagy szegény, vagy szűkős 

(támogatásra szorult). 

Ebben a szövegben először is ismét az umlautozás részbeni elutasítását tapasztalhatjuk: 

az umlautos -o helyett az írnok az ajint használta, amely valószínűleg egy keskeny –e- 

fonémának felelt meg. Az –ü helyett a judot látjuk, amely az –i-nek felel meg (vö. dirftig). 

Ezzel a jelenséggel a fentiekben említett vecsési sváb szociolektusban is találkoztunk.27 

A grafikai ábrázolásban szembetűnő a satírozott mem és a komecos alef az ob, 

ill. oderlexémákban. A 11. rubrikának vannak alcímei, amelyek pontosítják a vagyoni 

helyzetet: gut, 1te klas(  ), 2te klas, 3te klas, arm, dírftig. Ebből alkothatunk véleményt a 

közösségi tagok anyagi helyzetéről. A jó minősítés és az első osztály a valóságban erősen 

keverődött, ehhez a kategóriához nem sokan tartoztak. Jellemző példa: jó minősítést ért el 

egy Austerlitz Dávid nevű nagykereskedő (gross handler), vagy Leitner Wolf, Goldberger 

Dávid és Goldberger Leopold nagy kereskedők (Leitnerhez hasonlóan mindketten óbudaiak), 

de csak szegény fokozatú volt Heller Bernard normal lehrer (azaz iskolai tanító). És még 

ennél is szegényebb volt Lewinger Katarina – sok özvegyasszony egyike – 

aki dirftig kategóriájához tartozott. Mühlhofer Alexander Magister der Hirurgi (sebész orvos) 

is csak a szegények osztályát érte el! A hirurgi lexémát az írnok valóban –hé grafémával írta, 

ami tulajdonképpen helytelen és inkább egy latinos hangzásra utal. 

Az 1827-es összeírás 14. oldalán találkozunk egy elszegényedett nagykereskedőnővel. 

Bécsi születésű Josefa Hirsch özvegyként nem tudta eltartani magát, és 7 gyermekével a 

szegénységbe sodródott. Selka Abeles ismert óbudai terménykereskedő veje is például a 

szegények közé tartozott. Az 1826-as összeírás tanúsága szerint 982 összeírt személyből 

559 fő a szegény státuszban volt. Ha ehhez még hozzáadjuk a segítségre szorulók számát, 

megállapíthatjuk, hogy az átlag anyagi helyzet inkább szerénynek volt mondható. 

12/13. rubrika: moralisches betragen ob gut, verdechtig oder schlecht 

  (azaz: erkölcsi magatartás: jó, gyanús vagy rossz). 

Ez a cím is egy egyértelmű átírása a németül megfogalmazott hatósági 

követelménynek. Betragen mint magatartás sich mit jm. betragen (valakivel kijönni, vö. sich 

vertragen) ige szemantikájából vezethető le. Ez a szó már a modern német nyelv 

szókincséhez tartozik, ma azonban egy másik jelentésben használatos.28 

Erkölcsileg általában jónak minősítették a közösségi tagokat, a bizonytalan esetekben 

azunbekannt (ismeretlen) bejegyzés szerepel. Csak ritkán írták be a „verdechtig” 

(umlautozás nélküli) lexémát. Talán 5-6 esetben csupán (például Kohen Kopel foglalkozás 

nélküli 3 gyermekes apánál, aki akkoriban már 17 éve élt Pesten). Az ismeretlen minősítés 

elég furcsának tűnhet akkor, ha az illető már huzamosabb ideig (2-5, vagy 14 éve mint 

Bernard Goldstein) fordult meg a közösségben, ismerték a nevét, családi körülményeit, sőt 

még azt is tudták, honnan jött. Itt egyfajta kezességről lehetett szó, amely nehezen volt 

megszerezhető, ha a kérdéses személynek nem volt rokona a közösségben. Persze, ez az 

osztályozás a tagok óvatosságáról is tanúskodik. 
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Ha valóban fenntartások voltak valakivel szemben, akkor az Anmerkung (Megjegyzés) 

című rovatában egy-egy kategorikus mondatot fogalmaztak meg az illetőről. Például Josef 

Najwirth házalóról, aki Alt Bistritz-ről jött Pestre: ist ( ) bereits ab gešaft und wek ( ) 

gešickt worden, seit ¼ johr zu rick ( ) kommen und halt sich hir ohne er lojbnis. (Már 

kitoloncolták és elküldték, de negyedévvel ezelőtt visszajött és engedély nélkül tartózkodik 

itt). 

A ge- nélküli participium - kommen - nem a felsőnémet nyelvterületre, hanem inkább 

Magdeburgtól északra eső régióra jellemző. Egyébként ugyanúgy, mint a korábban említett 

hiányos diftongizáció is. Meglépő az ist zajinnal való ábrázolása is, amelynek fonetikai 

formája ugyancsak idegen a délies nyelvi szokástól. A középnémet kiejtéshez pedig nem 

kellett volna a szóvégi –tet. Ezzel szemben egy tipikusan felsőnémet tompítást láthatunk 

a wek (=weg) prefixum ábrázolásában. 

Úgy tűnik, hogy dativ plural forma ismeretlen volt az írnok előtt, másutt sem a normának 

megfelelőseit …Jahren, hanem csak seit …johr írta. Ez az egyszerűsített egyes számú, 

deklináció nélküli alak jellemzi a nyelvjárásokat. 

Egy másik személyről az összeírásban megjegyezték, hogy papírok nélkül tartózkodott 

Pesten. Az Ausweis szót így írták:  . Az első lexéma ojz, vagyis itt is a jiddis –

oj diftongot látjuk, mint a hojzesetén. Alef – mint mater lectionis – nem rendelkezik saját 

fonetikai értékkel, noha ezt teljes bizonysággal még sem állíthatjuk. 

Az 1827-es conscripcióból az erkölcsi rovat hiányzik, de a közösség nem adta fel a belső 

rendfenntartó és felügyelő funkciót. A Megjegyzés rovatában továbbra is olvashatók az 

egyes tagok életviteléről szóló bejegyzések. Egy ilyenben azt írták, hogy az illető gyanús 

emberekkel üzletel: helt gešefte mit verdechtigen menšen auf. Az auf ebben az esetben  , 

vagyis talán az új német normának megfelelő –au diftonggal (persze lehet ez diftongizáció 

nélküli –of is). Úgy tűnik, hogy legtöbb esetben az -au mégis –oj-nak olvasható. Vagyis 

a Frau a jiddis nyelvben froj. Az 1826-os összeírásban a frau grafikai ábrázolása:  . A 

szóvégi alef talán a vokális nélküli mater lectionis. 

14. rubrika: zahlt toleranzen tax oder nicht  . (Fizeti a 

türelmi díjat vagy sem). Zahlt itt is az új hivatalos nyelvi normának megfelelően hé-

vel, nicht – ugyancsak szokásos módon – a látható jud nélkül. A judot ugyanis a kafba írták 

be. A normától eltérő az –en kopula használata a toleranzen lexémában, de még ez is arról 

tanúskodik, hogy a jiddis a déli szomszédokkal együtt fejlődött. 

Nem minden türelmi joggal rendelkező (tolerált) tag tartozott a közösség „krémjéhez”. 

Kétségtelen, hogy voltak nagyon jómódú tolerált kereskedők is, mint például Moritz Bauer, 

vagy Ulman család tagjai. Az 1827-es összeírás szerint Samuel Ulman (preßburgi, azaz 

pozsonyi származású nagykereskedő), aki akkoriban már 25 éve élt Pesten, tolerált volt. Ám 

ugyanilyen egyértelműen a conscripció nem nyilatkozik testvéréről, 20 éve Pesten élő 

Gabriel Ulman terménykereskedőről, aki úgyszintén vezető prominens tagja volt a pesti 

közösségnek. Róla csak azt írták, hogy a tolerált Ábrahám Ulman fia. Egyébként Mózes 

Ulmant sem írták be toleráltnak Csehországból származó Feuer Lázár nevű vejének 

bejegyzésében. Igaz, Mózes 1827-ben már két éve nem volt a zsidó közösség tagja. 

Kunewald Kopel tolerált prominens is csak a 3. osztályú vagyoni kategóriához tartozott, 

de igen sok tolerált szegény volt, és akadt koldus is közöttük. Az elszegényedés a 20-as 

években főleg a nem kiugróan vagyonos első telepeseket sújtotta. 

Az utolsó rovatról – megjegyzésekről – feljebb már ejtettünk néhány szót. Ide egyébként 

beírták azt is, ha valaki a közösség szolgálatában állt. Mint például: im gemajnde dinsten bei 

der fajer spritzen, azaz: a közösség szolgálatában a tűzoltásnál. Az eredeti szöveg: 

 . A grafikai ábrázolásban itt is feltűnik a pé/fé és a nun 

míves rajzolata, valamint az ajin és nunszofit összeírása.   



  

Összefoglalás 

  

A kutatási anyag részletes bemutatását követően összefoglalom a leírás súlypontjait. A 

nyelvi elemzés antropológiai szerepéről elmondhatjuk, hogy jelen dolgozat szűk keretei 

ellenére nyilvánvaló, milyen sokat tudhatunk meg egy-egy személyről, illetve egy emberi 

közösségről az írott szövegek nyelvi vizsgálatából. Nyilvánvaló az is, hogy a zsidó közösség 

a nyelvben az integrációra törekedett, ám ugyanakkor ragaszkodott bizonyos etnikai 

határokhoz, ami a saját nyelv használatában is megmutatkozott. Ugyanis ez a nyelv képezte 

a zsidó közösség elsődleges magatartási normáját.  

Az elemzés alapján kijelenthetjük továbbá, hogy: 

-         a hivatali pesti jiddis nyelv nyelvtanilag megközelítette az irodalmi német normát, noha az 

egyéni műveltség ezt erősen befolyásolhatta. Ugyanis a nyelvtanilag korrekt bejegyzések 

mellett előfordultak a nyelvjárásra utaló egyszerűsített nyelvtani formák. 

-         A szövegek grafikai ábrázolása nagyjából a magyarországi városi jiddis norma szerint 

alakult, de az umlautozás megjelölésében az irodalmi jiddis normától való eltéréseket, 

valamint a nyelvi szabályok hiányát láttuk. 

-         A szövegek lexikai szintje a modern és a korai középkori német nyelv ötvözete, amely 

egyrészt arra utalhat, hogy a jiddis a 12. század előtt alakulhatott ki. (Ez, természetesen, 

csak egy hipotézis, amelynek bizonyítása nem tartozott jelen tanulmány feladatai közé.) 

Másrészt a szövegek szókincse mutatja, hogy a zsidók a városi lakosság különböző 

rétegeivel tartottak fenn kapcsolatokat. 

-         A közösség jogot formált arra, hogy a tagokkal szemben erkölcsi és gazdasági 

követelményeket támasszon, amelynek teljesítését következetesen ellenőrizte. Ez a kiterjedt 

felügyelet és a tagok nyilvántartása azt jelzi, hogy a tagok nevében a közösség vezetése 

lépett fel a külső világ felé. A külső kommunikáció az 1826-1827. években elsősorban német 

nyelven történt, aminek nyelvi következményeit a jiddis szövegek ugyancsak magukon 

viselik. 
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kelet-középnémet nyelvjárás növekvő hatása. 

8 Bakonyi József (Munkács). A héber hangtan jiddis nyelvre kifejtett hatásáról szóló értékezés a 

szerző disszertációjának része. Posztumusz jelent meg Immanuel Löw emlékére 1947-ben kiadott 

évkönyvben is: Semitic studies in memory of Immanuel Löw – Keleti dolgozatok Löw Immanuel 
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József életét ugyanúgy, mint a kötet más szerzőit is – többek között Löw Immanuelét és Vidor Pálét – 

a deportálás oltotta ki.  
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9 Bakonyi egyébként úgy véli, hogy a jiddis szót egy –d-vel kell írni. A kettős –d a német szokás. 

Anélkül, hogy vitatkoznánk a cikk szerzőjével jelen dolgozatban az általánosan elfogadott írásmódot 

alkalmazzuk. 

10 26. old. 

11 Feltétlenül meg kell említeni még Kovács Livia dolgozatát a jiddis nyelv másodlagos 

diftongizációjáról, amely ugyancsak az 1947-es Évkönyvb 
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