
Elõ szó

A Bu da pes ti Ne gyed im már las san ti zen öt esz ten dõs tör té ne te so rán egy szer

már fog lal ko zott a zsi dók és Bu da pest vi szo nyá val (1995/8. szám, szer kesz tõ

Ko vács And rás). A szám a maga ár nyalt meg kö ze lí té sé vel azt volt hi va tott do -

ku men tál ni, hogy – az ak ko ri szer kesz tõi elõ szót idéz ve – „az ön ma gá ban is

sok szí nû zsi dó né pes ség és a vá ros la kók töb bi cso port ja a nagy vá ros ol vasz -

tó té gely ében az év ti ze dek alatt egy re in kább ha so nul ni kez dett egy más hoz.

De az akkulturáció egy új kul tú ra lét re jöt té vel járt: a mo dern vá ro sé val. So kan 

lel ke se dés sel, má sok el len ér zés sel fi gyel ték ezt a fo lya ma tot. A kor szak ma -

gyar li be rá li sai, a pol gá ro so dás sür ge tõi és az asszi mi lá ció zsi dó szó szó lói

szá má ra Bu da pest a ter mé keny egy be ol va dás, a »korrobori« szim bó lu má vá

vált, amely nek ered mé nye ként ki nõtt a ma gyar kul tú ra új, Nyu gat felé ka -

pasz ko dó ága. Má so kat vi szont a mo der ni zá ció ter mé keny rom bo lá sa, az

akkulturáció okoz ta meg ráz kód ta tá sok a nagy vá ros el ke se re dett el len fe lé vé

tet tek. Szá muk ra Bu da pest a nem ze ti ha nyat lás szim bó lu ma lett, a ha gyo má -

nyos nem zet hor do zó ré te ge ket és ér té ke ket szét dú ló és gyö kér te len ide ge nek -

nek, élõs kö dõ »gyar ma to sí tók nak« vég te len te ret nyi tó monst rum.

A konf lik tus hul lá mai máig fel-fel csap nak, mi köz ben a vá ros és a ben ne

élõ zsi dók tör té ne te, iden ti tá sa vég képp el vá laszt ha tat lan ná vált.”

A mos ta ni szám rész ben foly ta tá sa az 1995-ös nek, rész ben na gyon is el tér

at tól.

Foly ta tás, hi szen a szer zõk egy ré sze azo nos. Foly ta tás, mert alap ve tõ en itt

is az asszi mi lá ció igen csak össze tett fo lya ma tá nak kü lön fé le as pek tu sai ke rül -

nek szó ba.

Nem foly ta tás vi szont ab ban az ér elem ben, hogy itt „csak” a zsi dó eman ci -

pá ció utá ni kor szak ról, a Mo nar chia idõ sza ká ról van szó. Nem foly ta tás, mert

eb ben a szám ban na gyobb sze re pet ját szik az asszimiláns zsi dó ság ma gyar

kul tú rá hoz való hoz zá já ru lá sa, mint az 1995-ös szám te ma ti ká já ban.

 BEVEZETÉS



A Bu da pes ti Ne gyed – az utób bi évek ben fo ko zott mér ték ben – hang súlyt

fek tet arra, hogy fo ko za to san fel tér ké pez ze a vá ros egy kor volt szel le mi ar cu -

la tát. Ebbe a tö rek vés be il lik bele mos ta ni szá munk is.

A szám össze ál lí tó ja és egyik szer zõ je Ujvári Hed vig Sze ge den vég zett,

2004-ben az EL TE-n szer zett PhD fo ko za tot iro da lom tu do mány ból, s je len -

leg a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye te men ta nít.
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a Bu da pes ti Ne gyed fõ szer kesz tõ je


