
  Zsi dó ság
Bu da pes ten
    a 20.
szá zad elsõ
  fe lé ben

Szo ci o ló gi ai be ve ze tés

KARÁDY VIK TOR

E gy szük ség sze rû en kor lá to zott mé re tû

és am bí ci ó jú be ve ze tõ ta nul mány nak

a tárgy ban leg alább négy fé le alap- ve tõ ne -

héz ség ki vé dé sét kell meg kí sé rel nie. Az

egyi ket „kon junk tu rá lis”, a má si kat „abszt -

rak ci ós” vagy „elszigeteltségi” pa ra dig má -

nak le het ne vez ni, a har ma dik a

tár sa da lom tör té ne ti fej le mé nyek for rá sa i nak 

egyen lõt len sé gé hez, míg a ne gye dik a zsi dó

né pes ség meg ha tá ro zá sá nak, kö rül ha tá ro lá -

sá nak az idõ ben egy re fo ko zó dó kérdé-

sességéhez kö tõ dik.

A ha gyo má nyos, s el sõ sor ban nap ja ink -

ban is a po li ti ka tör té nel mi vál to zá so kon ala -

pu ló tör té net írás vi szony lag jól szá mot ad a

zsi dó ság hely ze tét mint egy „kí vül rõl” meg -

ha tá ro zó ha tal mi vi szo nyok idõ be li vál to zá -

sa i ról s az érin tet tek vá lasz re ak ci ó i ról. A tár -

sa da lom tör té nész ál tal kö ve tett leg több

át ala ku lás azon ban rész ben töb bé-ke vés bé

füg get len a po li ti ka tör té nel mi hely zet ala ku -

lá sá tól, s ezért sem zaj lik le – leg alább jó -

részt – ugyan azon kro no ló gia sze rint. In nen

a kon junk tu rá lis vál to zá sok meg ra ga dá sá -

nak ne héz sé gei.

Az „abszt rak ci ós pa ra dig ma” arra utal,

hogy a fõ vá ro si zsi dó ság tár sa da lom tör té -

nel mi hely ze té nek ala ku lá sa iga zá ból csak

az egész or szág ban, sõt a ha tá ro kon túl ról

jövõ mig rá ci ók és a kül sõ kol lek tív ma ga tar -

tás be li min ták be ha tá sa ré vén a tá gabb ré gi -

ó ban le zaj ló ha son ló fo lya ma tok ke re té ben

ér tel mez he tõ, ami elv ben szét fe szí ti a mo -

nog ra fi kus elõ adás ke re te it.

Ezen kí vül a honi tár sa da lom tör té nel mi

fej le mé nyek jel zés rend sze re az idõ ben, a te -

ma ti kus egy sé gek és a tár sa dal mi al cso port ok 

sze rint igen csak egyen lõt le nül gaz dag, pon -
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tos il let ve meg bíz ha tó for rá sok ra tá masz kod -

hat. A for rás hi ány és a for rá sok mi nõ sé ge

oly kor eset le ges okok ra ve zet he tõ vissza:

például a sta tisz ti kai ap pa rá tus fej lett sé gé re,

az ér de kelt szak em be rek egyé ni ér dek lõ dé sé -

re, nem rit kán azon ban maga is a tár sa da lom -

tör té nel mi fo lya ma tok függ vé nye. A honi

zsi dó ság ra vo nat ko zó jel zés rend szer vi -

szony la gos, de az eu ró pai gya kor lat ban egye -

dül ál ló an gaz dag sok ré tû sé ge így már a

hosszú 19. szá zad ban is so kat „kö szön het” a

ren di tár sa dal mi vi szo nyok las sú fel szá mo lá -

sa fo lya mán, s fõ képp az 1870-es évek vé gé -

tõl nyil vá no san meg fo gal ma zott „zsi dó kér -

dés nek”,1 majd a vi lág há bo rúk kö zöt ti

kor ban már egy re in kább egye ne sen az an ti -

sze mi ta hisz té ria ter mé ke.

Vé gül: tud juk, hogy a mo der ni zá ci ó val

együtt járó világiasodás fok ról fok ra ér vény -

te le ní tet te a zsi dó ság ha gyo má nyos fe le ke ze ti 

de fi ní ci ó ját. Az érin tet tek ön ké pe és a kí vül -

ál lók „zsi dó ké pe” – kü lö nö sen a po li ti kai an -

ti sze mi tiz mus meg szál lott ja ié – idõ vel már

egy re ke vés bé elé ge dett meg a val lá si vagy

et ni kai ha tá rok szab ta cso portfo- galommal.

Ez az zal ma gya ráz ha tó, hogy meg je len tek, s

a tár sa dal mi erõ tér ben de mog rá fi a i lag is egy -

re na gyobb sze re pet ját szot tak kü lön bö zõ, a

po li to ló gus Isaac Deutscher2 ál tal „nemzsidó 

zsi dók nak” ne ve zett zsi dó ere de tû vagy

„hát te rû” cso por tok: át tér tek, ve gyes há zas -

ság ban szü le tet tek, val lá si lag kö zöm bö sök

vagy egye ne sen antijudaisták, univerzalista

üdv ide o ló gi ák hí vei stb. Hang sú lyoz ni kell,

hogy itt idé zett ada ta ink túl nyo mó ré sze a fe -

le ke ze ti zsi dó ság ra vo nat ko zik, így a val lá si

kö te lé ke it el ha gyók ra néz ve jel zé se ink leg -

több ször nem ér vé nye sek. (Ezek re ugyan is

csak a leg rit káb ban – például a „ki tér tek”

szá má ra, nemi meg osz lá sá ra vagy te rü le ti

el he lyez ke dé sé re – van nak meg bíz ha tó

adat köz lé sek.)

E ne héz sé ge ket eb ben a rö vid be ve ze tõ

ta nul mány ban csak je lez ni tu dom, le küz de ni 

nem. Rész be ni meg ke rü lé sük vé gett elõ adá -

som ban az igen gaz dag tár sa da lom tör té nel -

mi té ma vi lág ból csak né hány olyan alap ve -

tõ nek te kint he tõ ele met tár gya lok,

ame lyek re néz ve mér sé kel he tõk a fen ti ek bõl 

adó dó kor lá tok hát rá nyai, s ame lyek egy ben

szo ro san össze függ ni lát sza nak a disz cip lí na 

egyéb fon to sabb tárgy kö re i vel. Ezért ma rad -

tak ki az it te ni som más elem zé sek bõl – né -

hány uta lá son kí vül – a tör té nel mi iro da lom -

ban egye bütt ha nem is gyak ran, de azért

ér dem ben (még sa ját mun ká im ban is) tár -

gyalt kér dé sek, mint a kol lek tív vá ro si tér ki -

hasz ná lás, az egye sü le ti élet, a val lá sos ság, a 

po li ti kai sze rep vál la lás, a bû nö zés, a pros ti -

tú ció, a nõk hely ze te, a vi ri lis ták stb. kér dé -

sei.

A 19. szá zad vége óta egé szen a Soáig a

zsi dó ság szám sze rû leg – de per sze még in -

kább gaz da sá gi sze rep vál la lá sa, tár sa dal mi

te kin té lye és kul tu rá lis sú lya okán – a fõ vá -

ros lakosságának meg ha tá ro zó ré szét ké pez -
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1 Jel lem zõ erre, hogy a sta tisz ti kai ap pa rá tus
az 1910-es nép szám lá lás sal kezd ve hi va ta los 
je len té se i ben rend re egy re több ada tot kö zöl, 
mely ben el kü lö nít ve sze re pel nek a zsi dók,
szem ben – össze von va – a né pes ség töb bi
ré sze i vel. Az az elõtt val lás sa já tos bon tás sal
mû kö dõ adat köz lés így aka rat la nul is

sa já to san diszk ri mi na tív tu dóstech ni ká vá
vál to zott.

2 Ld. Deutscher, Isaac: The Non Jewish Jew
and Other Essays. Lon don, Ox ford
University Press, 1981.



te ab ban a (több faj ta) ér te lem ben, amely ben

ezt itt meg kí sér lem tár gyal ni.

Bu da pest „el zsi dó so dá sa”, amint a nem -

rit kán an ti sze mi ta in dít ta tá sú vá ros tör té ne ti

narratívában a téma már ko rán meg fo gal ma -

zó dik – a zsi dó el le nes prog ram mal

1895-ben Bécs pol gár mes ter évé vá lasz tott

Karl Lueger nem hi á ba gú nyol ta az ál ta la

egyéb ként a zsi dók kal kö zel egy for mán

meg ve tett ma gya rok fõ vá ro sát Judapestnek

–, va ló já ban egy hár mas, a fe u da liz mus utá -

ni eu ró pai fej lõ dés ben má sutt is töb bé-ke -

vés bé meg fi gyel he tõ ur ba ni zá ci ós pa ra dig -

má nak a ter mé ke. En nek elsõ ele me a

nem zet ál la mok ban in teg rá ló dó zsi dó ság kü -

lön le ge sen gyors és in ten zív vá ros ba te le pü -

lé se, amely messze meg ha lad ta a vá ro sok,

sa já to san a fõ vá ros ok nö ve ke dé si rá tá ját.

Má sod sor ban a zsi dó vá ro si a so dás a fõ vá -

ros ban épp úgy, mint egye bütt, messze me nõ -

en meg tar tot ta tömb sze rû jel le gét, amennyi -

ben na gyobb részt, ha nem is ki zá ró la go san,

egyes – Kö zép–Eu ró pá ban ál ta lá ban köz -

pon ti – ke rü le tek ben kon cent rá ló dott. Har -

mad sor ban ez a né pes ség ré teg- spe ci fi ku san 

sze lek tív fel ván dor lás ból szár ma zott,

amennyi ben a ro kon né pes ség nél át la go san

sok kal erõ seb ben a szak mai-tár sa dal mi mo -

bi li tás ra be ál lí tott, vál lal ko zás ra kész vagy

már egye ne sen pol gá ro so dott, „mo der ni -

zált” (szel le mi és gaz da sá gi tõ ké vel ren del -

ke zõ, azt fel hal mo zó vagy arra as pi rá ló) s

nem kis részt sze ku la ri zált, nem ze ti iden ti tás

szem pont já ból „asszi mi lált” ele mek bõl állt

össze.3 

Az elsõ al fe je zet ben a jel zett pa ra dig ma

elsõ két as pek tu sá nak honi vál to za tát mu ta -

tom be, majd rá té rek a bu da pes ti zsi dó ság

de mog rá fi á já nak jel lem zé sé re. En nek és a

töb bi al fe je zet nek a té mái, ha kü lön bö zõ -

kép pen is, de egy aránt a Bu da pes ten tö mö -

rü lõ zsi dó ság nak mind a kör nye zõ tár sa da -

lom hoz, mind a vi dé ki zsi dó ság hoz ké pest

ki emel ke dõ „mo der ni zá ci ós kü lön bö ze té -

hez”, leg több ször az ez zel kap cso la tos s

mind két vi szony lat ban szá mot te võ elõny -

hely ze té hez kö tõd nek.

3

3 Minden nek rész le tes de monst rá lá sá ra nincs itt 
hely. Még is ér de mes em lé kez tet ni arra, hogy
már a 19. szá zad végi he lyi sta tisz ti ka jól
ki mu tat ta, hogy a budapestre ván dor ló
allogének nagy ré sze – s ez a ka to li ku sok ra
épp úgy vo nat ko zott, mint a zsi dók ra –
el ma gya ro so dot tabb volt, mint hely be li
fe le ke zet tár - sa ik. A fõ vá ro si szü le té sû zsi dók 
79 százaléka je len tet te be ma gát pl. 1880-ban
magyarajkúként, szem ben a vi dé ken
szü le tet tek 83 százalékával. Kü lö nö sen nagy
volt a magyarajkúság te rén ez a kü lönb ség
(70 százalék 85 százalékkal szem ben) a 10
éves nél fi a ta labb zsi dó gyer me kek nél,
je lez ve, hogy a be ván dor ló fi a ta lok túl nyo mó
há nya da már a töb bi nél sok kal in kább a

ma gyar is ko lai akkulturáció ha szon él ve zõ je – 
és stratégikus kli en se – volt. Ld. Bu da pest
Szé kes fõ vá ros sta tisz ti kai hi va ta lá nak
köz le mé nyei 15/2. 135–138. old.

4 Ld. el sõ sor ban a Bu da pest Szé kes fõ vá ros
sta tisz ti kai év köny vei (ez után BStÉ) so ro zat
éves ada ta it fõ képp 1893 és 1943, va la mint
1946 és 1948 kö zött, to váb bá a Bu da pest
Szé kes fõ vá ros sta tisz ti kai hi va ta lá nak
köz le mé nyei (ez után BStK) so ro za tot –
ne ve ze te sen a 70/3 szá mút: Bu da pest
fõ vá ros de mog rá fi ai és tár sa dal mi
ta go zó dá sá nak fej lõ dé se az utol só 50 év ben.
Bu da pest, 1923. Eze ket az alap for rá so kat
egé szí tik ki a



Né pe se dés és la kó he lyi
el he lyez ke dés

A ki emel ten gyors zsi dó vá ro si a so dást a régi 

rend szer de mog rá fi ai szak iro dal ma bõ sé ges

jel zõ rend szer rel, pon to san ki mu tat ta.4 A

Bu da pes tet al ko tó há rom vá ros rész kö zül

na gyobb zsi dó né pes ség a II. Jó zsef elõt ti fe -

u dá lis kor ban csak Óbu dán volt. A re form -

ko rig az óbu dai zsi dó ság túl sú lya meg is ma -

radt, de ez a hely zet gyors vál to zás nak in dult 

az 1840-es „fél-eman ci pá ci ós” tör vény után, 

amely a pri vi le gi zált bányaváro- sok ki vé te -

lé vel elv ben meg nyi tot ta a vá ro so kat a zsi dó

be ván dor lás elõtt: a ké sõb bi fõ vá ros zsi dó

la kó i nak szá ma a kö vet ke zõ év ti zed ben

meg dup lá zó dott.5 A be te le pü lés ez után el sõ -

sor ban Pes tet érin ti, és 1850-ben már a há -

rom fõ vá ro si ke rü let 120 ezernyi la ko sá ból 14

százalék, 1869-ben a 225 ezerbõl nem ke ve -

sebb, mint 16,6 szá za lék zsi dó val lá sú. Ez zel 

a zsi dó ság igen ko rán a ka to li kus több sé gû

fõ vá ro si agg lo me rá ció má so dik leg na gyobb

val lá si agg re gá tu má vá vá lik, ho lott az or -

szág ban to vább ra is csak 4 szá za lék nyi a fe -

le ke ze ti ro kon né pes ség ará nya. A ki egye zés

utá ni nagy vá ro si a so dá si hul lám a du a liz mus 

vé gé re meg há rom szo roz za az 1873-ban

egy sé ge sí tett fõ vá ros la kos sá gát, a he lyi zsi -

dó sá gét vi szont kö zel öt szö rö sé re nö ve li.

1880 óta a né pes ség egy ötö de (1910-ben és

1920-ban már 23 szá za lék fe lett) iz ra e li ta,

bár en nek a gyors a nö ve ke dés nek a di na mi -

ká ja 1919 után meg tö rik. A Ta nács köz tár sa -

ság és a fe hér ter ror alatt ki bon ta ko zó nagy -

ará nyú ki té ré si moz ga lom, a szá zad elõ óta

fo ko za to san tért hó dí tó de mog rá fi ai de -

presszió (szü le tés szám-csök ke nés), az

1918–19 utá ni po li ti kai emig rá ció, az an ti -

sze mi ta nyo más miatti menekülés és a kül -

föld re (vagy az 1920-as évek ben) vi dék re

való s el sõ sor ban a nu me rus clausus ál do za -

ta it (a fi a tal ér tel mi ség-je löl te ket) érin tõ el -

ván dor lá sok kö vet kez té ben – mely kény -

szer ha tá sok a he lyi zsi dó sá got a töb bi

né pes ség nél is mét csak sok kal erõ seb ben

érin tet ték – a fõ vá ro si zsi dó ság né pes sé gi

arány szá mai fo ko za tos csök ke nést mu tat -

nak. 1935-ben a né pes ség 19,2 százaléka,6

1941-ben már mind össze 15,8 százaléka zsi -

dó val lá sú.7

Igaz, az 1939-es ún. „má so dik zsi dó tör -

vény” ál tal (az 1935-ös nürn ber gi faji tör -

vény ho zás min tá já ra) új ra de fi ni ált „tör vé -

4

4 nép szám lá lás ok te rü le ti ada tai a Ma gyar
sta tisz ti kai köz le mé nyek (ez után MStK)
szá mo zott so ro za tá ban. Az itt tár gyalt kor
egé szé re ld. kü lö nö sen Dr. Eõry Fe renc: A
fõ vá ros né pes sé gé nek hit fe le ke ze ti
meg osz lá sa. In: Sta tisz ti kai ér te sí tõ.
Bu da pest Szé kes fõ vá ros sta tisz ti kai
havifüzeteinek mel lék le te. VI. évf., 1944.
feb ru ár. 27–33. old.; A zsi dók tér fog la lá sa
Bu da pes ten. In: Sta tisz ti kai Ér te sí tõ. 1941.
jú ni us. 122–133. old. Az újabb iro da lom ból
ld. La dá nyi Já nos: A zsi dó né pes ség tér be li
el he lyez ke dé sé nek vál to zá sai Bu da pes ten
1870 és 2000 kö zött. In: Ko vács And rás

(szerk.): Zsi dó ság a mai Ma gyar or szá gon.
Bu da pest, Múlt és Jövõ Ki adó, 2002.
77–100. old.; Stark Ta más: Zsi dó ság a
vész kor szak ban és a fel sza ba du lás után,
1939–1955. Bu da pest, MTA
Tör té net tu do má nyi In té zet, 1995; A zsi dó
né pes ség szá ma te le pü lé - sen ként
(1840–1941). Bu da pest, KSH, 1993.

5 Az 1840-es 11 346-ról 1851-ben 22 739-re.
Ld. BStK, 87. 104. old.

6 A zsi dók tér fog la lá sa, i. h. 122. old. 
7 Ld. Dr. Eõry Fe renc: A fõ vá ros

né pes sé gé nek hit fe le ke ze ti meg osz lá sa, i. h.
25. old.



nye sen zsi dó” né pes ség en nél lé nye ge sen

na gyobb ma radt, nem be szél ve az

1919–20-as, tör té nel mi leg elsõ nagy ki té ré si 

hul lám ról és en nek utó rez gé sei foly tán meg -

so ka so dó „zsi dó szár ma zá sú ak” ma gas ará -

nyá ról. Va ló szí nû sít he tõ, hogy a sta tisz ti kai

lát szat el le né re s el sõ sor ban a to váb bi zsi dó

vá ro si a so dá si moz ga lom (vi dék rõl, ne ve ze -

te sen a Tri a non után el sza kí tott te rü le tek rõl

való fel köl tö zés) ha tá sá ra a zsi dó kö tött sé gû

né pes ség he lyi rész ará nya – kü lö nö sen, ha a

ve gyes há zas sá gok ból szü le tet te ket is ide -

szá mít juk – a vi lág há bo rúk kö zöt ti kor ban

tu laj don kép pen nem csök kent, és össze sí tett

nyers szá muk min den bi zonnyal még emel -

ke dett is.8 A vi lág há bo rúk kö zöt ti mig rá ci ós

egyen leg to vább ra is a zsi dó ság kü lön le ges

„fõ vá ro si a so dá si” haj la mát iga zol ja, me lyet

a Tri a non után el vesz tett te rü le tek rõl való

be ván dor lás in ten zi tá sa sa já to san fém je lez.

Az 1920-as nép szám lá lás sze rint a bu da pes ti 

zsi dó ság nak mind össze 43 szá za lé ka volt

he lyi szü le té sû (szem ben az össz né pes ség

63 szá za lé ká val), de 18,6 szá za lé kuk el csa -

tolt terü- leten szü le tett, szem ben az össz né -

pes ség mind össze 7 szá za lé ká val. 1930-ra a

he lyi ek ará nya alig vál to zott, de az el sza kí -

tott te rü let rõl be te le pül tek ará nya még min -

dig 15,3 szá za lék volt a fõ vá ro si zsi dó ság -

ban, azaz kö zel há rom szor annyi, mint

pél dá ul a több sé gi ka to li ku sok kö ré ben (5,3

szá za lék).9 A sa já tos zsi dó „túl-vá ro si a so dá -

si” pa ra dig ma te hát to vább ra sem vesz tet te

ér vé nyét.

Ez utób bi nak még lát vá nyo sab bak az

ered mé nyei, ha a bu da pes ti zsi dó ság lét szá -

mát az or szá gos ro kon né pes ség hez vi szo nyít -

juk. Már 1900-ban fõ vá ro si volt a honi zsi dó -

ság pon to san egy ötö de (míg az or szá gos

össz la kos ság nak csak alig 4,1 szá za lé ka)10.

1910-re ez az arány már 22,3 szá za lékra

emel ke dett a zsi dó ság nál, az össz la kos ság

to vább ra is csu pán 4,8 szá za lé ká val szem -

ben11. A tri a no ni te rü let vesz tés sel azon ban

új hely zet állt elõ. A cson ka or szág zsi dó sá -

gá nak már majd nem fele (1920-ban

45,5 szá za lé ka12, 1930-ban ke re ken 46 szá -

za lé ka) bu da pes ti,13 s ezek a ma gas ará nyok

– át me ne ti leg – csak az 1938 utá ni te rü -

5

8 Ezt hoz zá ve tõ le ge sen iga zol hat juk, ha az
1941-es nép szám lá lás ban ki mu ta tott 184 453 
iz ra e li tá hoz (ld. Dr. Eöry Fe renc: i. h. 25.
old.) hoz zá ad juk a „zsi dó szár ma zá sú
ke resz té nyek”, a zsi dó tör vé nyek ál tal
érin tet tek összes sé gé ben 17 szá za lék nyi ra
be csült össze gét, azaz a nép szám lá lá si
ada tok sze rint 37 931 fõt = 222 384. (Ld.
Ko vács Ala jos: A ke resz tény val lá sú, de
zsi dó szár ma zá sú né pes ség a nép szám lá lás
sze rint. In: Ma gyar Sta tisz ti kai Szem le,
1944. 4–5.; 95–103, kü lö nö sen 100. old.) Ez
a szám lát ha tó an meg ha lad ta a „fe le ke ze ti
zsi dó ság” 1920-ban ad di gi ma xi mu má ra
ju tott lét szá mát, az 1920-as 215 512 fõt,

amely – igaz a köz vet le nül a for ra dal mak
után el me ne kü lõk és a kri ti kus más fél év ben
(1919–1920) ki tér tek mi att a köz vet len
az elõt ti összeg hez ké pest – már nem
je len ték te len mér ték ben meg csap pant.

9 Az ada to kat ld. MStK, 114. 26–27. old.
10 Az or szág be li 831 162 fõ bõl (ld. MStK, 27.

75*) 166 198 (ld. A zsi dók tér fog la lá sa, i. h.
122. old.).

11 MStK, 64, 57* és A zsi dók tér fog la lá sa, i. h.
122. old.

12 MStK, 76. 30. old.
13 MStK, 114. 40. old.



let-vissza szer zé sek kel csök ken tek va la me -

lyest.

Ezt a né pes sé get az tán mint egy fe lé re

zsu go rít ják a régi rend szer vé gé nek zsi dó ül -

dö zé sei s mel lé ke sen a há bo rú és az ost rom

pusz tí tá sai, me lyek az 1938 utá ni zsi dó el le -

nes tör vény ho zás sal kez dõ dõ fasizá- lódás

kö vet kez té ben egy re jog fosz tot tab bá vált,

majd a né met meg szál lás után rö vid úton ki -

fosz tott és föl dön fu tó vá tett fõ vá ro si zsi dó

la kos sá got a töb bi ek nél is sú lyo sab ban érin -

tet ték. A leg em ber te le nebb meg pró bál ta tá -

sok nyi tá nyát 1941 nya rán az ál lam pol gár sá -

gu kat iga zol ni nem ké pe sek kõ rös me zei

de por tá lá sa és le mé szár lá sa ké pez te, s ezek a 

fér fi mun ka szol gá la tos ok meg ti ze de lé sé vel

foly ta tód tak az orosz or szá gi fron ton, majd

ma gá ban az or szág ban. Ezt kö vet te a kül vá -

ro si ak s szá mos vi dék re vagy akár csak a

kül vá ros ba té vedt bu da pes ti zsi dó ha lál tá -

bor ok ba kül dé se 1944 ko ra nya rán. Az át me -

ne ti eny hü lés után a he lyi ül dö zé sek a

Nagy-Bu da pes ten 1944. ok tó ber 15-étõl

1945 feb ru ár já ig tar tó gyil kos nyi las re zsim

hó nap ja i ban ér ték el te tõ pont ju kat. A Soá

fõ vá ro si túl élõ i nek ará nya így is sok kal ma -

ga sabb volt, mint a tel jes ség ben de por tált vi -

dé ki zsi dó sá gé.

En nek tud ha tó be, hogy 1945 után a túl -

élõk ab szo lút több sé ge már fõ vá ro si. Már az

1946 vé gén le zárt, de 1945-ben el kez dett (s

így a köz be esõ fe le ke zet vál tá sok, vá lasz -

meg ta ga dá sok, ván dor moz gal mak és egyéb

de mog rá fi ai vál to zá sok mi att bi zony ta lan

tel jes sé gû) és a Soá utá ni leg el sõ tu do má -

nyos igé nyû össze írás sze rint a 165 330 azo -

no sí tott túl élõ kö zül 117 363 (71 szá za lék)

fõ vá ro si volt.14 Ez az arány az 1949-es nép -

szám lá lás sze rint a szi go rú an fe le ke ze ti zsi -

dó sá got il le tõ leg is 72 szá za lék. Mi több, a

sok faj ta mig rá ci ós moz gás ere dõ je ként

(allya Pa lesz ti ná ba majd Iz ra el be, fel köl tö -

zés vi dék rõl, be ván dor lás a volt ma gyar te -

rü le tek rõl, emig rá ció Nyugatra) a fel sza ba -

du lás utá ni évek ben a honi zsi dó ság

bu da pes ti kon cent rá ci ó ja to vább foly ta tó -

dott, tu laj don kép pen egé szen nap ja in kig. A

leg utol só ez red vé gen vég re haj tott fel mé rés

meg kér de zett je i nek már 86 szá za lé ka bu da -

pes ti volt, s 70 szá za lé kuk a fõ vá ros ban is

szü le tett.15

Eb ben az össze füg gés ben kell utal ni az

érin tet tek nek a fõ vá ro son be lü li mar káns la -

kó he lyi el kü lö nü lé sé re, mely ben a kí vül rõl

ható szeg re gá ció és az ön kén tes, egyes tár sa -

da lom tör té né szek ál tal „bel sõ gettósodás-

nak” mi nõ sí tett rezidenciális tö mö rü lés

együt tes és más nagy vá ros ok ban is ha son ló

jel le gû kö vet kez mé nye ra gad ha tó meg. Ez a

ten den cia igen hosszú tá von meg fi gyel he tõ,

és a vi lág há bo rúk kö zöt ti éve kig ará nya i ban

alig vál to zott, ki vé ve né hány ke rü let kül tel ki

ré szén, me lyek csak a 19–20. szá zad for du ló

év ti ze de i ben épül tek ki.

E la kó he lyi kon cent rá ci ó nak fõbb jel lem -

zõi közé tar to zik Pes ten egy részt, hogy a zsi -

dó la kos ság ará nya az 1873-as egye sí tés óta

min dig 90 szá za lék fe let ti, így az össz la kos -

ság nál (1930-as évek ben 73 szá za lék16,

1941-ben már 76 szá za lék17) sok kal ma ga -

6

14 Stark Ta más: i. m. 60. old.
15 Ladány Já nos: A zsi dó né pes ség, i. m. 82.

old.
16 Az 1869-tõl be mu ta tott tíz éven kén ti

ada to kat ld. A zsi dók tér fog la lá sa, i. h. 122
és 123. old.

17 Dr. Eõry Fe renc: A fõ vá ros né pes sé gé nek, i.
h. 31. old.



sabb há nya da te le pe dett meg a pes ti ol da lon, 

más részt, hogy itt el sõ sor ban a Bel vá ros ban

és a ha tá ra it vál toz ta tó Li pót vá ros- ban, va -

la mint a Bel vá ros nyu ga ti pe rem ke rü le te i -

ben lak tak. 1935-ben még az V. a VI. és a

VII. ke rü let pol gá ra i nak kö zel két ötö de

(38,9 szá za lé ka) iz ra e li ta val lá sú volt, s

ezek ben a ke rü le tek ben élt az egész ro kon -

né pes ség 60 szá za lé ka. Ha a zsi dók ál tal

szin tén erõ sen la kott IV. (ben ne Új pest tel)

és VIII. ke rü le tet is hoz zá vesszük ezek hez,

ak kor meg ál la pít hat juk, hogy a jel zett öt ke -

rü let fo gad ta be a vi lág há bo rúk kö zöt ti fõ vá -

ro si zsi dó ság több mint há rom ne gyed ét

(76,5 szá za lék).18 A holokauszt túl élõi csak

fo ko za to san és rész le ge sen vándorolnak

majd el a ha gyo má nyos „zsi dó ne gye dek -

bõl”. A leg utol só fel mé ré si ered mé nyek azt

mu tat ják, hogy a je len ko ri (1999) fõ vá ro si

zsi dó ság leg erõ seb ben az Újlipótvárosban

kon cent rá ló dik, de 1945 óta már je len tõs ki -

raj zás tör tént Bu dá ra is, ne ve ze te sen a Ró -

zsa domb ra.19 Ezek a né pes ség nyers meg -

osz lá sá ra vo nat ko zó ada tok per sze igen

komp lex mó don el té rõ de mog rá fi ai és ré teg -

szer ke ze ti ele me ket ta kar nak, me lyek kö zött 

a leg fon to sabb ta lán a mû vel tebb és „mo der -

ni zál tabb” ré te gek kon cent rá ci ó ja az

emblematikus nevû Li pót vá ros ban (1945

után már in kább en nek „újlipótvárosi” ne -

gye de i ben), s ve lük szem ben a leg ha gyo má -

nyo sabb kis pol gá ri cso por tok nak a tö mö rü -

lé se a máig is „zsi dó ne gyed nek” te kin tett

VII. ke rü let ben és a VIII. ke rü let bel te rü le ti

ré sze in.

„Ter mé sze tes” nép moz ga lom

A mo dern ko ri né pes sé gek nép moz gal má ban 

ma gá tól ér te tõ dõ en egy re ke ve sebb mi nõ sít -

he tõ „ter mé sze tes nek”, hi szen a né pes ség ál -

la po tá ra vo nat ko zó adott sá gok rend re az

érin tet tek stra té gi ai dön té se i nek (há za so dás,

gye rek szám), il let ve a gaz da ság és az egész -

ség ügy hely ze té nek (ha lá lo zás), va la mint –

há bo rús kor ban – a ka to nai-po li ti kai kon -

junk tú rá nak a függ vé nyei. Mind ez ta lán a

töb bi ek nél is fo ko zot tab ban vo nat ko zik a

vá ro si zsi dó agg re gá tu mok ra, rész ben ezek

kü lön le ges mo der ni zá ci ós kész sé ge ré vén,

ami a de mog rá fi ai ma ga tar tá sok te rén is

nyil ván va ló, rész ben az egész cso port 1919

után nyil ván va ló s a fa si zá ló dás sal akut jel -

le get öl tött tár sa dal mi fe nye ge tettsége kö -

vet kez té ben.

A bu da pes ti zsi dó ság ban is jól meg fi gyel -

he tõ az eu ró pai vá ro si zsi dó né pes sé gek re

min de nütt töb bé-ke vés bé jel lem zõ gyors – a

töb bi nép cso port ok nál sok kal ko ráb bi és ál ta -

lá ban gyor sabb le fo lyá sú – „de mog rá fi ai át -

me net”. En nek fõbb jel lem zõi leg elõ ször (a

19. szá zad óta) a ha lá lo zás ro ha mos csök ke -

né se, me lyet a csa lád ter ve zés sel be ál ló ter -

mé keny ség-mér sék lõ dés kö vet, hogy egy ké -

sõb bi fá zis ban be áll jon egy faj ta (so ha sem

tel jes) egyen súly, me lyet a kis gye rek szám és

a to vább gyen gü lõ ha lá lo zá si koc ká zat mel -

lett a né pes ség mar káns öre ge dé se jel le mez.

A fõ vá ro si zsi dó ha lan dó ság ko rai eny hü -

lé se a 19. szá zad tól jól meg ra gad ha tó.

1880-ban a zsi dó ha lan dó ság (19 ez re lék)

7

18 Uo. 123. old.
19 La dá nyi Já nos: A zsi dó né pes ség, i. m. 84–85. 

old.



már a nem zsi dó la kos ság ra jel lem zõ (39 ez -

re lék) fe lé nél is ala cso nyabb volt, s ez a

distinktív kü lön bö zet egé szen az 1920-as

éve kig (1920-ban 16 ez re lék, szem ben

26 ez re lék kel) fenn ma radt. A ké sõb bi ek ben

azon ban a zsi dó kor fa el öre ge dé se foly tán a

nyers ha lá lo zá si rá ták kö zöt ti arány kis sé

meg for dult (1939-ben már a zsi dó ha lá lo zás

16,4 ez re lék, szem ben a ke resz tény né pes -

ség 15,2 ez re lé ké vel),20 bár korspeci- fikus

ha lá lo zá si rá ták ban vé gig meg ma radt az

érin tett zsi dó né pes ség elõny hely ze te. Így

pél dá ul a fõ vá ro si zsi dó ság 1935– 1937-ben

re giszt rált 5,7 szá za lé kos egy év alat ti cse -

cse mõ ha lan dó sá ga alig több mint a fele volt

a he lyi ke resz té nye ké nek. Ez a zsi dók szá -

má ra igen ked ve zõ arány még 1941–43-ban

is csak 8 szá za lék ra mó do sult, szem ben a ke -

resz té nyek csök ke nõ, de még min dig 10 szá -

za lé kos ará nyá val.21 De a fa si zá ló dás ért he -

tõ en a ha lá lo zá si rá ták sú lyos bo dá sát is

elõ idé zi, bár 1944 elõtt még nem drá ma i an,

in kább csak egyes, a zsi dó né pes ség ben

eled dig a töb bi ek nél rit káb ban elõ for du ló

hal álo kok (pl. a tü dõ baj) tér nye ré sé vel.22 Az 

ül dö zé sek hoz ta vér vesz te sé ge ket a sta tisz ti -

kai ap pa rá tus nem volt ké pes pon to san

szám ba ven ni. De sú lyos sá- gukra jel lem zõ,

hogy a pes ti (neo lóg) chevra khadisa (te met -

ke zé si szent egy let) ada tai sze rint még az

1946-ban el- vagy új ra te me tet tek 16 szá za -

lé ká nak hal álo ka ként is ezt je gyez ték fel.23 

A hal álo kok ra vo nat ko zó sta tisz ti kák

egyéb ként már a 19. szá zad vé gé tõl jól kö -

vet he tõ en jel zik a zsi dó ha lan dó ság jel leg ze -

te sen „mo dern” ter mé sze tét, amennyi ben a

fõ vá ro si zsi dó kat érin tõ fon to sabb ha lan dó -

sá gi té nye zõk kö zött mi ni má li sak a hi gi é ni á -

val, egész sé ge sebb la kás vi szo nyok kal és

élet mód dal, il let ve or vo si profilaxiá- val el -

ke rül he tõ hal álo kok – mint a fer tõ zõ be teg -

sé gek (az összes 8,7 szá za lé ka 1922 és 1939

kö zött), kü lö nö sen a tü dõ baj (az összes ilyen 

eset 11,3 szá za lé ka 1922 és 1939 kö zött) –,

míg a leg több ha lá lo zás az elõ re ha la dott kor -

hoz kö tött szer vi be teg sé gek nek tu laj do nít -

ha tó, mint a rák (az összes rák ha lá lo zás 25,8

szá za lé ka 1922– 1939-ben) vagy a szív be -

teg sé gek (az összes ilyen eset 25,5 szá za lé ka 

1922 és 1939 kö zött).24 En nek a „mo dern”

ha lá lo zá si mo dell nek, ért he tõ en, a fõ vá ro si

zsi dó ság nak a töb bi né pes ség nél át la go san

sok kal ked ve zõbb or vo si el lá tott sá gá ban le -

het egyik fõ okát azo no sí ta ni. Erre vo nat ko -

zó an kulcs adat az or vo si gon do zás ban el -

huny tak ma gas ará nya. Erre saj nos csak a

Duna–Ti sza köz ti ré gi ó ra ta lál tam for rást, de 

az ál ta la tük rö zött egyen lõt len sé gek min den

8

20 Az összes elõb bi ada tot ld. Dr. Eõry Fe renc:
A fõ vá ros né pes sé gé nek, i. h. 124. old.

21 Az ada to kat ld. Karády, Vik tor: Desperation
and Resistance Under the Rise of Fascism
and Nazi Rule. Paradoxes of Jewish
Mortality in Bu da pest (1938–1944). In:
Karsai Lász ló – Mol nár Ju dit (szerk.):
Küz de lem az igaz sá gért. Ta nul má nyok
Randolph L. Braham 80. szü le tés nap já ra.
Bu da pest, MAZSIHISZ, 2002. 357–366.
old., kü lö nö sen 358. old.

22 Uo. 
23 Ld. kí sér le ti fel vé te li ered mé nye i met:

Karády, Vik tor: Ordinary Deaths in Ti mes
of Genocide and Forced Assimilation. In:
Braham, Randolph L. – Cham ber lain,
Brewster S. (eds): The Ho lo ca ust in
Hun ga ry: Sixty Years Later. Distr. Co lum bia 
University Press, 2006. 89–111, kü lö nö sen
107. old. 

24 Vö. A zsi dók tér fog la lá sa, i. h. 125. old. 



bi zonnyal Bu da pest re is jel lem zõ ek le het -

tek. Ezek sze rint pél dá ul 1901–1902-ben a

zsi dó fér fi ha lot tak 84 szá za lé ka, a nõk

90 százaléka or vo si fel ügye let mel lett hunyt

el, szem ben az itt is több sé gi ró mai ka to li kus 

fér fi ak 71 szá za lé ká val és a nõk 70 szá za lé -

ká val.25 A zsi dó ha lá lo zá si vi szo nyok sú -

lyos bo dá sa, kü lö nös te kin tet tel a fer tõ zõ be -

teg sé gek gya ko rib bá vá lá sá ra (tü dõ baj,

szi fi lisz), csak a fa si zá ló dás éve i ben mu tat -

ha tó ki (1941–43-ra) Bu da pes ten,26 mi e lõtt

– de csak az 1944. már ci us 19. utá ni né met

meg szál lás hó nap ja i ban – elõ tér be ke rül tek

az erõ sza kos hal álo kok (ön gyil kos ság, bom -

bá zás).27

A fõ vá ro si zsi dó ság mo der ni zá ci ós elõny -

hely ze te a ter mé keny sé gi vi sel ke dés ben ép -

pen olyan nyil ván va ló, bár ter mé sze te sen ez a 

ha lan dó sá gi hoz ké pest szá mot te võ idõ be li el -

to ló dás sal fej lõ dik lát vá nyos sá. 1880-ban a

31 ez re lé kes zsi dó szü le tés szám még nem

ma rad el drá ma i an a ke resz tény né pes ség

„kö zel ter mé sze tes” 39 ez re lé kes szü le té si rá -

tá já tól. Mind két né pes sé gi agg re gá tum fo ko -

za to san csök ken ti a ké sõb bi ek ben gye rek szá -

mát, de a köz tük lévõ kü lönb sé gek ará nya

majd nem fo lya ma to san nõ. Az 1920-as évek -

tõl a fõ vá ro si zsi dó ság ha lot ta i nak szá ma

rend re meg ha lad ja az élve szü löt te két.

1920-ban a 16 ez re lék nyi – igen ala csony, a

rep ro duk ci ós színt alat ti – zsi dó szü le tés -

szám mal szem ben a ke resz tény né pes ség

még 25 ez re lék nyi újszülöt- tet pro du kál,

1930-ban már csak 9,2 ez re lé ket en nek dup -

lá já val szem ben, míg 1939-ben mind össze

4,9 ez re lé ket a nagy ság ren di leg to vább ra is

19 ez re lék kö rü li ke resz tény ter mé keny sé gi

rá tá val szem ben.28 A zsi dó tör vé nyek kel be -

ál ló szük ség ál la pot egyik drá mai ki fe je zõ dé -

se ép pen a gye rek szám ra di ká lis le szo rí tá sá -

ban ér he tõ tet ten, mely az 1940-es évek elsõ

fe lét vé gig jel le mez te.29 Ezt per sze gyak ran

csak mes ter- séges ter mé keny ség-meg sza kí -

tás sal, nem- egy szer az el ve té lé sek mûvi elõ -

idé zé sé vel (és vé let len ve té lés ként való ál cá -

zá sá val) le he tett el ér ni, mely re néz ve

sta tisz ti kai bi zo nyí té ko kat is le het ta lál ni.30

Fon tos itt ki emel ni, hogy a gyors és drá mai

gye rek szám- csök ke nés az érin tett né pes ség -

ben nem – vagy nem csak – a fe le ke ze ti cso -

26 A Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal le vél tá rá ban
õr zött ko ra be li ha lá lo zá si ki mu ta tá sok
sze rint.

27 Ld. Karády Vik tor: Túl élõk és új ra kez dõk.
Fe je ze tek a ma gyar zsi dó ság szo ci o ló gi á já ból 
1945 után. Bu da pest, Múlt és Jövõ Ki adó,
2002. 75–83. old., va la mint Uõ: Desperation
and Resistance. In: Karsai Lász ló – Mol nár
Ju dit (szerk.): i. m. 358. old. 

27 Uo. 363–364. old.
28 Ld. Dr. Eõry Fe renc: A fõ vá ros

né pes sé gé nek, i. h. 124. old. és sa ját
sta tisz ti kai át te kin té se met: Karády Vik tor:
Fe le ke zet és szü le tés kor lá to zás Bu da pes ten
(1880–1945). Né pes ség szo ci o ló gi ai kí sér let.
In: Ele kes Zsu zsan na – Spéder Zsolt

(szerk.): Tö ré sek és kö té sek a Ma gyar
tár sa da lom ban. Bu da pest, Szá zad vég, 2000.
376–379. old.

29 Ld. Karády Vik tor: Zsi dó tör vé nyek és
élet fel té te lek a szo ci á lis jel zõk tük ré ben. In:
Zsi dó ság, pol gá ro so dás, asszi mi lá ció.
Bu da pest, Cse rép fal vi, 1997. 275–324. old.,
kü lö nö sen 314–317. old.; Uõ: Túl élõk és
új ra kez dõk, i. m. 85–89., és 102. old.; Uõ:
Ön azo no sí tás, sors vá lasz tás. A zsi dó
cso port azo nos ság tör té nel mi alak vál to zá sai
Ma gyar or szá gon. Bu da pest, Új Man dá tum,
2001. 279. old.

30 Fe le ke zet és szü le tés kor lá to zás, i. m. 387.
old.



por tok kö zött fi gyel he tõ meg, s egyéb ként

dön tõ ha tá sú ré teg szer ke ze ti kü lönb sé gek re

ve zet he tõ vissza, ha nem jól ki mu tat ha tó an

ak kor is fenn ma rad, ha a ré teg kü lönb sé ge ket

sta tisz ti ka i lag sem le ge sít jük.31

A ko rai és gyors gye rek szám-csök ke nés

au to ma ti ku san el öre ge dés hez ve ze tett, bár a

zsi dó né pes ség kor fá já nak mó do su lá sa it a

töb bi e ké nél ért he tõ en sok kal drá ma i ab ban

ter hel ték meg a ván dor moz gal mak és 1940

után az ül dö zé sek okoz ta sze lek tív vér vesz te -

ség. Míg 1901-ben még a bu da pes ti zsi dó ság -

nak mind össze 5,6 szá za lé ka volt 60 év fe let -

ti, te hát alig több mint az egyéb né pes sé gé (5

szá za lék),32 1920-ban már 9 szá za lék (szem -

ben 6,1 szá za lék kal a nem zsi dó né pes ség -

ben).33 Ez az emel ke dõ arány két év ti zed

múl va, 1941-ben már kö zel 19 szá za lé kot ért 

el a ke resz tény né pes ség to vább ra is alig 8,4

szá za lé ká val szem ben.34

A fõ vá ro si zsi dó ság de mog rá fi á já nak –

sok egyéb itt nem tár gyal ha tó rész le te mel -

lett – még há rom sa já tos as pek tu sá ról ér de -

mes em lí tést ten ni, me lyek szin tén az érin -

tet tek kol lek tív „mo der ni zá ci ós

kü lön bö ze té vel” ér tel mez he tõk.

Az elsõ ezek kö zött a há zas sá got kötõ zsi -

dó pá rok át la go san ma gas kora. Egy elõ re

konk rét fõ vá ro si ada tot erre néz ve ugyan

nem ta lál tam, de or szá go san jól ki fe je zi a

kü lönb sé ge ket az a tény, hogy pél dá ul

1930-ban a leg gya ko ribb há zas ság kö té si

élet kor a zsi dó võ le gé nyek nél 30–39 év kö -

zött volt, míg az össz né pes ség ben ez a

20–24 éves kor cso port ra esett.35 Ugyan ak -

kor a zsi dó meny asszony ok nak csu pán mint -

egy 8 szá za lé ka kö tött fri gyet 20 éves kora

elõtt, szem ben az összes meny asszony kö zel

ne gyed ével (24,5 szá za lék)36. A há zas sá gi

kor emel ke dé se ér te lem sze rû en az is ko lá zá si 

idõ tar ta má nak el hú zó dá sá val, a „pol gá ri”

csa lád mo del lel járó „be ren dez ke dés” meg -

va ló sí tá sá val, a kar ri er kez det be in dí tá sá val,

de a ter ve zett, el vál lalt vagy bi o ló gi a i lag le -

het sé ges gye rek szám csökke- nésével is

együtt járt, hi szen a ki sebb csa lád meg ala pí -

tá sát a ké sei há zas ság gal is biz to sí ta ni le he -

tett a nõi ter mé keny ség ko ra be li (a 40 éves

élet kort csak ki vé te le sen meg ha la dó) ha tá ra -

in be lül.

A má so dik fon tos kü lönb ség a ma gas vá -

lá si arány ban rej lik, amely igen ko rán, már a

19. szá zad vé gé tõl kezd ve éle sen el kü lö ní ti

töb bek kö zött a pro tes táns és a ka to li kus, va -

la mint a zsi dó és a nem zsi dó há za sok agg re -

gá tu ma it egész Ma gyar or szá gon. Bu da pes -

ten a vi lág há bo rúk kö zöt ti évek ben a

há zas sá gok egy ötö dét vagy an nál is ki sebb

ré szét kö töt ték zsi dók, míg a há zas sá gu kat

fel bon tó võ le gé nyek kö zött mint egy ne -

gyed részt (24 szá za lék kal) sze re pel tek.

1932 és 1939 kö zött már 214 vá lást re giszt -

rál tak 1000 újabb zsi dó há zas ság ra, míg a

ke resz té nyek kö zött alig 134-et.37 A vi -

szony lag ma gas vá lá si arány en nek a tra di ci -

o ná lis ér ték rend del üt kö zõ (s a ka to li kus ká -

non jog ál tal egye ne sen til tott) moz ga lom nak 

az elsõ, tör té nel mi leg „fel fu tó” stá di u má ban

még messze me nõ en mo dern ma ga tar tás ként

ér tel mez he tõ, hi szen a ha gyo má nyos, a csa -
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lá dok és a ro ko ni lánc ál tal el ren de zett há zas

mo del lel szem ben – ha ugyan csak ne ga tív

for má ban is – még is ér vény re jut tat ta az

egyé ni vá lasz tá son ala pu ló, a fel te he tõ en

erõ seb ben ér zel mi ala pú dön tés sel le gi ti -

mált, a „tár sa dal mi kény szer há zas sá got” el -

uta sí tó pár kap cso lat-le he tõ ség pri má tu sát.

A har ma dik ki eme len dõ de mog rá fi ai sa -

já tos ság a zsi dó szü le té sek vi szony lag ala -

csony s a vi lág há bo rúk kö zöt ti idõk ben már

egé szen mi ni má lis tör vény te len sé gi rá tá ja.

Az ipa ri tár sa da lom ki épü lé sé nek elsõ

hosszú sza ka szá ban – mely ezen a te rü le ten

a szo ci a lis ta kor szak ele jé ig be zá ró lag érez -

tet te ha tá sát –, az elég te len sze ku la ri zá ció, a

ha gyo má nyos csa lád mo dell, a szü zes ség nek 

a szo kás jog ban fenn ma ra dó ta bu ja és a há -

zas sá gon kí vü li ne mi ség nyil vá nos meg bé -

lyeg zé se együt te sen já rul tak hoz zá ah hoz,

hogy to vább él jen a há zas sá gon kí vü li szü le -

té sek és az így szü le tett gyer me kek tár sa dal -

mi diszk ri mi ná ci ó ja. En nek köz vet len ered -

mé nye volt a „tör vény te len szü le tés” mára

tel je sen el fe lej tett jogi és tár sa dal mi ka te gó -

ri á ja, mely nek elõ for du lá sát a kü lön bö zõ

érin tett cso por tok és ré te gek igen csak

egyen lõt len esé lyek kel igye kez tek el ke rül ni. 

En nek leg fõbb mó do za ta it – som má san – a

ha ja do nok csa lá di fel ügye le te, a kü lön bö zõ -

képp gá tolt vagy kor lá tolt sze xu a li tás, az óv -

sze rek is me re te és al kal ma zá sa a há zas sá gon 

kí vü li nemi kap cso la tok ban, va la mint a nem

kí vánt ter hes sé gek meg sza kí tá sá nak (leg -

több ször tör vé nye sen til tott) mûvi esz kö zei

ké pez ték. A „tör vény te len sé gi ráta”

társadalmi egyen lõt len sé ge i ben így nagy

sze re pet ját szott min den cso port ban a „sza -

bad” (a csa lád és a kö zös ség mo rá lis kont -

roll já ból ki ke rült) fi a tal nõk ará nya (például

a há zi cse lé de ké), a hi gi é ni ás kom pe ten ci ák

meg lé te és a nem kí vánt ter hes sé gek meg -

elõ zé sé nek vagy meg sza kí tá sá nak ren del ke -

zés re álló anya gi és tech ni kai fel tét elei.

Könnyen be lát ha tó, hogy a tör vény te len

szü lé sek koc ká za ta az élet ter ve- zésre, stra -

té gi ai cse lek vés re, ön fe gye lem re be ál lí tott s

ré teg hely ze ti leg (mû velt ség, anya gi erõ, or -

vo si el lá tott ság szem pont já ból) „mo der -

nebb” ál la po tú cso por tok nál ki sebb volt. Eb -

ben az ér te lem ben le het ér té kel ni azt a tényt,

hogy a fõ vá ro si zsi dó szü le té sek nek már

1900-ban is csak 13 szá za lé ka volt tör vény -

te len (szem ben például a több sé gi ka to li ku -

sok 31 szá za lé ká val)38. Ez az arány 1910-re

9,4 szá za lék ra mér sék lõ dött (a ka to li ku sok -

nál 28,4 szá za lék ra),39 míg 1920-ban már

csak 4,1 szá za lék volt (a ka to li ku sok nál még 

min dig 22,2 szá za lék),40 1930-ban 3,9 szá -

za lék (a ka to li ku sok nál to vább ra is 21,9 szá -

za lék)41.

Iden ti tás, akkulturáció,
be il lesz ke dés

Az ön ér tel me zés sel és ön be so ro lás sal, il let -

ve a zsi dó ság tár sa dal mi de fi ní ci ó já val járó

kér dés kö teg nagy ré sze meg ha lad ja en nek a

be ve ze tõ ta nul mány nak a ke re te it. Elé ged -

jünk itt meg né hány ide vá gó jel zés sel, ame -

lyek ta lán leg job ban fe je zik ki az ere de ti leg

et ni kai és fe le ke ze ti ki sebb ség ként, de egy -

ben tár sa dal mi „kí vül ál ló ként” is ér tel me zett 

fõ vá ro si zsi dó ság kol lek tív ar cu la tá nak tör -
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té nel mi mó do su lá sa it az össz tár sa dal mi nor -

ma és a több ség gel való el ve gyü lés esé lyei

szem pont já ból.

A zsi dó iden ti tás tör té nel mi tár gya lá sá nál 

min dig a val lá si azo nos ság ból kell ki in dul ni, 

bár a mo dern kor ban ez tá vol ról sem fed te, s

az idõ vel egy re ke vés bé a zsi dó ság tár sa dal -

mi de fi ní ci ó ját, hi szen az érin tet tek min den

egyéb ké sõb bi vagy al ter na tív azo no sí tá sa

(még a náci min tá jú is) csak a fe le ke zet re

való uta lás sal – lett lé gyen ez a fel me nõk fe -

le ke ze te – tud ta meg ra gad ni a zsi dó cso port -

azo nos ság törzs ka te gó ri á ját. Eb bõl a szem -

pont ból a bu da pes ti zsi dó ság már a

re form kor tól egy re na gyobb mér ték ben – az

1868-as „Zsi dó kong resszus” után már egy -

ér tel mû en több sé gi leg – a honi ro kon né pes -

ség nek a men dels sohni Haskalah ér tel mé -

ben „fel vi lá go so dott”, azaz a val lá si

ha gyo mányt csak sze lek tív mó don, „mo der -

ni zál va” (le egy sze rû sít ve, a hí võk idõ mér le -

gé ben kor lá to zot tan, s rí tus ren di leg, be val -

lat la nul a ke resz tény szo ká sok hoz iga zít va)

el fo ga dó szár nyá hoz tar to zott. A Pes ti Iz ra e -

li ta Hit köz ség az or szág (és egész Eu ró pa)

messze leg na gyobb „neo lóg” irá nyult sá gú

hit köz sé ge volt, s hi va ta lo san a fõ vá ro si zsi -

dó ság 90 szá za lék fe let ti rész ará nyát kép vi -

sel te, ha hi he tünk a hit köz sé gi anya köny vek

szá ma i nak. Igaz, a ma ra dék 5–10 szá za lék

nagy ság ren dû or to do xia tö me ge is ki emel -

ke dett a Soá elõtt a ma gyar or szá gi ro kon hit -

köz sé gek há ló za tá ból. Még is, át la gá ban a

pes ti zsi dó ság min den bi zonnyal az or szág

leg sze ku la ri zál tabb, s az „asszi mi lá ci ó ra”

leg ha tá ro zot tab ban be ál lí tott zsi dó né pes sé -

gét al kot ta. Mind ezt tet ten ér het jük a kol lek -

tív iden ti tás ra vagy an nak át ala ku lá sá ra vo -

nat ko zó összes töb bi jel zés nél.

Ezek leg ele mibb té nye zõ je egy be ván -

dor ló, s kez det ben tel je sen ide gen ajkú né -

pes ség nél a nyelv hasz ná lat és a nyelv tu dás.

Eb bõl a szem pont ból a tár gyalt agg re gá tum

– rö vi den össze fog lal va – ket tõs ar cu la tot

mu ta tott. Egy részt a leg gyor sab ban akkul-

turálódó nyel vi ki sebb sé get ké pez te a

19. szá zad jó ré szé ben még több sé gi leg el sõ -

sor ban né met, má sod sor ban szláv ajkú fõ vá -

ro si né pes ség ben. Más részt si ke res el ma -

gya ro so dá sa mel lett a töb bi allogén

cso port nál sok kal in kább meg tar tot ta, il let ve 

meg erõ sí tet te rész ben ere de ti, rész ben az

asszi mi lá ci ós mo der ni zá ló dás fo lya ma tá ban 

(ne ve ze te sen az in ten zív is ko lai és mû ve lõ -

dés be li mo bi li tás so rán) meg szer zett több -

nyel vû sé gi tõ ké jét.42 1910-ben pél dá ul a fõ -

vá ro si zsi dók nak már ke re ken 90 szá za lé ka

volt ma gyar nyel vû, szem ben a töb bi na -

gyobb, allogén rész le ge ket is ma guk ba fog -

la ló fe le ke ze ti cso port tal, azaz a katoli-

kusok 84 szá za lé ká val vagy az evan gé li ku -

sok 79 szá za lé ká val. Ugyan ak kor azon ban a

zsi dók nál egy fõre át la go san majd nem két

(1,94) be szélt nyelv ju tott, szem ben a ka to li -

ku sok kal (1,54 nyelv), az evan gé li ku sok kal

(1,76 nyelv) vagy a re for má tu sok kal (1,29

nyelv).43
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A nem ze ti „asszi mi lá ci ó nak” rit kább, de

– fõ képp a pol gá ro so dott ré te gek ben – an nál

fon to sabb stra té gi ai ak tu sa volt a csa lád név

ma gyar rá té te le, mi vel ez lát vá nyo san fe jez -

te ki a ma gyar iden ti tás vá lasz- tását, az irán -

ta való el kö te le zett sé get, az

„elnemzetiesedést”, ami a ma gya rok do mi -

nál ta nem ze ti elit be való eset le ges fel vé tel

hat ha tós elõ se gí tõ jé nek, ha nem is min dig

szük sé ges vagy (a zsi dók szá má ra) elég sé -

ges fel té tel ének bi zo nyult. A szim bo li kus

ön be mu ta tás nak ez a lát vá nyos nem ze ti szí -

ne ze te – ért he tõ en – ép pen azo kat a szak mai

cso por to kat ér de kel te leg in kább, ame lye ket

pi a ci te vé keny sé gük a ma gyar kö zép osz -

tállyal ho zott kap cso lat ba, s ame lyek nek

ebbe vol tak be ta go ló dá si esé lyei, kü lö nös -

képp a fõ vá ros ban és egyes más vá ro si

„asszi mi lá ci ós köz pon tok ban”. Ezért ta lál ni

egyes bu da pes ti zsi dó ér tel mi sé gi és más

„asszimiláns” kö ze gek több sé gé ben vagy

kö zel több sé gé ben már a vi lág há bo rúk kö -

zöt ti kor ban is ma gyar ne vû e ket, pél dá ul

1939-ben az ügy vé di (61 szá za lék) és az or -

vo si ka ma ra tag sá gá ban (52 szá za lék),

1938-ban az V. ke rü let zsi dó ve gyes há za sai

(43 szá za lék) vagy az egész 1896 és 1944

kö zöt ti kor „ki ke resz tel ke dõi” (48 szá za lék)

kö zött.44 Mint az ide vá gó ku ta tá sok ból ez

köz is mert, a név ma gya ro sí tó moz ga lom ban

a li be rá lis ket tõs mo nar chia utol só év ti ze de i -

ben a zsi dók az összes ér de kelt ab szo lút

több sé gét tet ték ki, s a moz ga lom ra min dig

az allogén nevû fõ vá ro si ak, azon túl a töb bi

vá ros la kó túl rep re zen tált sá ga volt jel lem zõ.

A zsi dó név ma gya ro sí tók nak 1894 és 1918

kö zött majd nem fele (45 szá za lék) élt a fõ vá -

ros ban, szem ben a ke resz té nyek egy ötö dé -

vel.45 Bár a zsi dó több ség meg szûnt ezen a

té ren az el len for ra dal mi kur zus asszi mi lá -

ció el le nes kon junk tú rá já ban, de az 1930-as

évek ben is mét nem je len ték te len, s egy ide ig 

nagy részt ki is elé gí tett zsi dó ke res let je lent

meg az ide gen csa lád ne vek ma gya ro sí tá sá ra

néz ve. Így 1933-ban, ami kor a Göm bös-kor -

mány ál la mi tá mo ga tás sal szor gal maz ta a

moz ga lom fel fut ta tá sát, az összes név ma -

gya ro sí tó 11 szá za lé ka,46 a fõ vá ro si ma gya -

ro sí tók nem ke ve sebb mint egy har ma da volt

zsi dó val lá sú, an nak el le né re, hogy a kur zus

bel ügy mi nisz te rei ki mu tat ha tó an a töb bi e -

ké nél ne he zeb ben en ge dé lyez ték a zsi dók

név vál tá sát.47 1938-tól per sze a zsi dó tör vé -

nyek ér vé nyes sé ge alatt ezt a le he tõ sé get

már ki zár ták. Ez a ti la lom lett az tán egyik zá -

lo ga a Soá Ma gyar or szá gon ma radt vagy re -

kedt túl élõ it el ra ga dó újabb név ma gya ro sí -

tá si hul lám nak, mely 1945 és 1948 kö zött

is mét az összes név ma gya ro sí tás több mint

har ma dát tet te ki.48

A zsi dó név ma gya ro sí tás ok a szekuláris

iden ti tás vál tás és szim bo li kus státusmobi-

litás emblematikus és hi va ta lo san el is mert

ak tu sát kép vi sel ték. Ugyan en nek egy faj ta

fe le ke ze ti vál to za tá val volt egyen ér té kû a

„ki ke resz tel ke dés” egy még gyen gén sze ku -
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la ri zált tár sa da lom ban, ami lyen a szo ci a liz -

mus elõt ti honi rend szer volt. Ez is a ha gyo -

má nyos zsi dó iden ti tás fel adá sá nak

hi va ta lo san szank ci o nált stra té gi ai lé pé sét

je len tet te, ha nem is volt fel tét le nül elég sé -

ges a több sé gi tár sa da lom ban való el me-

rüléshez, még ke vés bé a tel jes be fo ga dás -

hoz. Még is, a val lás vál tás for má lis „ön fel -

adást” je len tett, az örö költ kö zös sé gi kö te lé -

kek el sza kí tá sát, még ha ezt az érin tet tek

az tán kü lön bö zõ kép pen dol goz hat ták is fel

(fe le ke ze ti kö zöm bös ség mel lett meg tar tott

„zsi dó tu dat tal”, ön gyû lö let tel vagy akár

kom pen zá ci ós jel le gû an ti sze mi tiz mus sal és

a zsi dó gyö ke rek disszimulá- ciójával). A

val lás vál tás mind ezért a vo lun ta ris ta – bár

sok szo ro san „kí vül rõl de ter mi nált” – iden ti -

tás vál tás leg ra di ká li sabb lé pé sé nek te kint -

he tõ. Or szá gos vi szony lat- ban az

aposztáziában is a fõ vá ro si zsi dó ság járt az

élen, mint ahogy ez má sutt is így volt a mo -

dern ko ri Eu ró pá ban, bár a honi zsi dó ság ban 

ez 1919 elõtt ke vés bé gya ko ri ma ga tar tás -

nak bi zo nyult, mint a ko ra be li Bécs ben, Prá -

gá ban vagy Ber lin ben, ahol Bu da- pest hez

ha son ló an sok (bár a ma gyar fõ vá ros szá ma -

it el nem érõ) „asszi mi lált” zsi dó élt. Ezt úgy

is le het ér tel mez ni, hogy a honi zsi dó asszi -

mi lá ció a kö zép-eu ró pai nagy vá ro si zsi dó ság

más nem ze ti ke re te i ben élõ rész le ge i nél ke -

vés bé volt ki té ve olyan nyo más nak, hogy a

több sé gi tár sa da lom mal való („nem ze ti”, kul -

tu rá lis, élet szer ve zé si, élet mód be li, po li ti kai,

szo kás ren di stb.) azo no su lá sát fe le ke ze ti ön -

fel adás sal is ki fe jez ze. Ez a „ki sebb nyo más”

min den bi zonnyal töb bek kö zött a

fe u da liz mus ból ki nö võ ma gyar tár sa da lom

egye dül ál ló val lá si meg osz tott sá gá val is ma -

gya ráz ha tó (1919-ig nincs több sé gi vagy

„ural ko dó” fe le ke ze ti né pes ség). Ez azt je len -

tet te, hogy a val lá si tér szeg re gá ci ó ra,

(ön)meg kü lön böz te tés re, ki zá rás ra és tá vol -

ság tar tás ra fel épí tett erõvi- szonyai kö zött az

iz ra e li ták csak az egyik – igaz, az egye dü li

nem ke resz tény – ki sebb sé get kép vi sel ték

sok más mel lett, ame lyek re ese ten ként és he -

lyi leg ha son ló „té rí té si nyo más” ne he zed he -

tett. Ha te hát nem is volt na gyon erõs ez a

nyo más – leg alább 1919-ig –, leg erõ seb ben

az egyéb ként is „asszi mi lá ci ó ra haj ló” fõ vá -

ro si ak egyes frak ci ó it érin tet te, kü lö nö sen

azo kat, akik nek kar ri er el vá rá sa it (kö zü le ti hi -

va tal, például az egye te men), há za so dá si le -

he tõ sé ge it (ve gyes há zas ság el ke rü lé se) vagy

akár csak tár sa dal mi be fo ga dá si esé lye it (ke -

resz tény tár sas kö rök ben, ba rá ti tár sa sá gok -

ban) a fe le ke ze ti ön fel adás konk ré tan se gít -

het te. Ezért nem meg le põ, hogy az összes

zsi dó ki té rõ zöme (1919 és 1938 kö zött 71

szá za lé ka, de még az 1939–1942-ben meg -

na gyob bo dott or szág ban is 57 szá za lé ka) fõ -

vá ro si volt.49 Az 1941-es nép szám lá lás pe -

dig az összes „zsi dó vé rû ke resz tény” kö zött

62 szá za lék bu da pes tit ta lált, míg a hit hû zsi -

dó ság ból mind össze 25,4 szá za lék volt ott

lakó.50

Egé szen ha son ló ará nyok mu tat koz nak a

zsi dó-ke resz tény fe le ke ze ti ve gyes há zas sá -

gok szem pont já ból is. Ez a ve gyes há zas ke -

ve re dés hi va ta lo san csak a pol gá ri há zas ság
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1895-ös be ve ze té se után bon ta koz ha tott ki.

Azu tán fo ko za to san nyert tért, fõ képp a vá -

ro si há za so dá si pi a co kon. Ez a moz ga lom

nem tar tal maz ta a zsi dó iden ti tás tel jes fel -

adá sát, hi szen ne megy szer elõ for dult, hogy

a ke resz tény fél – ez fõ képp a nõk re vo nat -

ko zott, ami kor ala cso nyabb tár sa dal mi kö -

zeg bõl szár maz tak – utó lag át tért a zsi dó hit -

re. Ez azon ban sok kal rit káb ban esett meg,

mint a zsi dó fél „át té ré se”, bár ma guk az

ilyen fri gyet vá lasz tók leg több ször a fe le ke -

ze ti közömbösülés elõ re ha la dott fá zi sá ban

kel tek egy be. Min den eset re a ve gyes há zas -

sá gok va ló szí nû sé ge min dig együtt járt a zsi -

dó part ner „asszi mi lá ci ós” op ci ó já val. Ez

pe dig a fõ vá ros ban és egyes vá ro si „asszi mi -

lá ci ós köz pon tok ban” (ne ve ze te sen Sze ge -

den, Ara don, Te mes vá ron, Pé csett) sok kal

ti pi ku sabb ma ga tar tás volt, mint má sutt. A

zsi dó fér fi ak ve gyes há zas sá ga i ra vo nat ko zó 

ada tok sze rint mind 1897 és 1918, mind

1919 és 1932 kö zött az összes ilyen kap cso -

lat ke re ken 68 szá za lé ka Bu da pes ten ala kult

ki.51 Ez per sze a trianoni né pes ség csök ke nés 

kö vet kez té ben azt je len tet te, hogy a ve gyes

há zas gya kor lat 1918 után már vi dé ken is a

ko ráb bi nál vi szony lag szé le sebb zsi dó kö -

rök ben dí vott, bár a fõ vá ros ban to vább ra is

sok kal el ter jed tebb volt, mint egye bütt, kü -

lö nö sen a vá ro so kon kí vül.52 A moz ga lom

nagy ság rend jé nek ér zé kel te té se vé gett meg -

jegy zem, hogy a gya ko ribb kez de mé nye zõk

min den tör té nel mi kon junk tú rá ban a zsi dó

fér fi ak vol tak, és az ál ta luk kö tött ve gyes fri -

gyek ál ta lá ban tar tó sabb nak is bi zo nyul tak – 

még a fa si zá ló dás éve i ben is – a zsi dó meny -

asszony ok ve gyes kap cso la ta i nál.53 A 20.

szá zad ele jei össze sí tett fõ vá ro si zsi dó ve -

gyes há zas ráta (1895 és 1900 kö zött 12 szá -

za lék) min den eset re fo ko za to san nõtt, az

elsõ vi lág há bo rús „mo rá lis fel la zu lás” éve i -

ben meg há rom szo ro zó dott (36 szá za lé kos

át me ne ti ma xi mum- mal 1914 utol só és

1915 elsõ hat hó nap já ban), majd a Hor thy -

-rend szer kez de tén a ko ráb bi bé ke kor sza ké -

nál ma ga sabb szin ten (1919 szep tem be re és

de cem be re kö zött 25 szá za lék kal) is mét

emel ke dés nek in dult. A kö vet ke zõ te tõ pont

a zsidótörvé- nyek elõ est éjén állt elõ (1937

jú li u sa és de cem be re kö zött 32 szá za lék kal),

mi e lõtt az 1941. no vem ber 1-jén élet be lé pett

„faj vé dõ” har ma dik zsi dó tör vény elõt ti hó na -

pok ban – a lát szat el le né re sem pa ra dox mó -

don – újabb csúcs kö vet ke zett be (1941 jú li u -
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51 A szá mí tá sok for rá sá ul szol gá ló nyers
ada to kat ld. idé zett köny vem ben. Karády
Vik tor: Ön azo no sí tás, sors vá lasz tás, i. m.
245–247. old. 1932 után ra néz ve nin cse nek a 
ko ráb bi ak hoz ha son ló an rész le tes re gi o ná lis
ada tok a ve gyes há zas sá gok ra fe le ke ze ti
bon tás ban.

52 A fent em lí tett vá ro sok né me lyi ké ben (pl.
Pé csett vagy Sze ge den) ugyan is bu da pes ti

szin tû volt és ma radt a moz ga lom
gya ko ri sá ga. Az 1920-as évek ben a
Duna–Ti sza kö zé nek vá ro sa i ban a zsi dó
fér fi ak ve gyes kap cso la ta i nak át la gos ará nya 
kis sé 

52 még meg is ha lad ta a bu da pes tit. Uo. 46.
old. (A 2. táb lá zat té ves fej lé ce az
1919–1932 kö zöt ti évek re vo nat ko zik.)

53 Uo. 249–250. old.



sa és ok tó be re kö zött 35,5 szá za lék kal).54

Ezek ben a hó na pok ban ugyan ak kor Bu da -

pes ten szá zá val tér tek be ke resz tény nõk az

iz ra e li ta fe le ke zet be, fel te he tõ en a már fenn -

ál ló vagy az ak kor (például az an ti fa sisz ta

moz gal mak ban) ki ala ku ló zsi dó–keresz tény 

pár kap cso la tok utol só leg ali zá lá si le he tõ sé -

ge i nek ki hasz ná lá sa vé gett.55

Ki tû nõ, bár ha tá sá ban mar gi ná lis pél dát

szol gál tat nak ezek az ada tok a „két Ma gyar -

or szág” so kak ál tal ta ga dott té te lé hez. A fa -

si zá ló dás be in du lá sá nak évei egy be es tek a

bu da pes ti zsi dók kö zel har ma dá nak há zas -

sá gi in teg rá ci ó já val, amely leg több ször az

eg zisz ten ci á lis, csa lá di, szak mai és kul tu rá -

lis „el ve gyü lés” konk rét ki fe je zõ dé se is volt. 

A nö vek võ ve szély hely zet ben vi szony lag

sok (bár a ke resz tény há zas pi a con nagy ság -

ren di leg cse kély arányú) ke resz tény vál lal ta

zsi dó part ner rel a tra gi kus nak ígér ke zõ sors -

kö zös sé get.

Mind ez nem lett vol na le het sé ges, ha a bu -

da pes ti zsi dó ság át la gos nál lé nye ge sen ma -

ga sabb vagy jobb „pol gá ro so dott sá ga” –

mun ka mo rál ja, va gyo na, iga zolt mû velt sé ge,

gaz da sá gi és kul tu rá lis kre a ti vi tá sa, is ko lá -

zott sá gi tõ ké je, la kás vi szo nyai, men ta li tás be -

li vagy ide o ló gi ai „mo dern sé ge” stb. – ne biz -

to sí tot tak vol na szá má ra olyan tár sa dal mi

te kin télyt, mely ese ten ként ké pes volt el len -

sú lyoz ni az an ti sze mi ta hisz té ria te rem tet te

koc ká za to kat. (A zsi dó pol gá ro sult ság konk -

rét ha tá sa it a zsi dó–ke resz tény há zas el ve -

gyü lés re néz ve, ne ve ze te sen a bu da pes ti zsi -

dó „pol gá ri” fi a ta lok stra té gi á it és kész te té sét

szegregált há zas pi a ci hely ze tük meg ha la dá -

sá ra a ket tõs – val lá si és tár sa dal mi – he te ro -

gá mia se gít sé gé vel kü lön ta nul mány ban kí sé -

rel tem meg ele mez ni.56)

Ré teg szer ke zet
és „pol gá ro so dás”

Eb ben az össze füg gés ben per dön tõ ek a fõ vá -

ro si zsi dó ság szak mai-gaz da sá gi ré teg szer ke -

ze té re vo nat ko zó hosszú távú jel zé sek. Te -

kint ve azon ban, hogy a tár sa dal mi struk tú ra

he lyi szin tû felekezetspecifikus elem zé se

pon to sabb elõ ta nul mány ok hí ján nem fog lal -

ha tó össze né hány ol da lon az ada tok ér tel me -

zé sé nek szá mos tech ni kai buk ta tó ja el ke rü lé -

sé vel, elé ged jünk meg egy som más

hely zet fel mé rés sel a du a liz mus idõ sza ká nak

vé gé re (1910) és a vi lág há bo rúk kö zöt ti

(1935) évek re néz ve. Egy ilyen szük ség sze -

rû en le egy sze rû sí tett adat be mu ta tás ból is jól

ki tû nik, hogy a fõ vá ro si zsi dó ság a kö zép-eu -

ró pai nagy vá ros ok ro kon né pes sé gé hez ha -

son la to san la kó kör ze tük messze me nõ en leg -
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54 Uo.
55 Ld. Karády Vik tor: Asszi mi lá ció és

tár sa dal mi krí zis. In: Uõ: Zsi dó ság,
pol gá ro so dás, i. m. 143–145. old.

56 A ket tõs he te ro gá mia. Osz tály vi szo nyok és

fe le ke ze ti ve gyes há zas sá gok Bu da pes ten a
vi lág há bo rúk kö zött. In: Karády Vik tor:
Ön azo no sí tás és sors vá lasz tás, i. m. 198–241. 
old.)



mo der nebb, il let ve legpolgároso- dottabb,

több sé gi leg se ma ti ku san kö zép osz tály be li -

nek mi nõ sít he tõ ré te gét al kot ták. Áll jon itt

en nek il luszt rá lá sá ra egy rö vid táb lá za ti ki -

mu ta tás a bu da pes ti ak tív la kos ság össze té te -

lé re vo nat ko zó an fog lal ko zá si stá tusz sze rint

(fér fi ak és nõk együtt):

A táb lá zat ból min de nek elõtt ki tû nik, hogy

1910 és 1935 kö zött Bu da pes ten a gaz da sá gi 

fej lõ dés sel va ló szí nû leg (az is me ret len fog -

lal ko zá sú ak nö vek võ ará nya adta hi ba ha tá -

ron be lül) nem je len ték te len struk tu rá lis mo -

bi li tás zaj lott le, amennyi ben a

szak ér tel mi ség (a véd erõ ben részt ve võk

17

191057 193558

zsi dók ke resz té nyek zsi dók ke resz té nyek

„önál lók”, bir to ko sok (ma gán gaz da ság)59 26,8 8,6 27,1 9,0

Ma gán tiszt vi se lõk 25,8 5,3 28,4 8,9

Köz szol gá lat és szel le mi
sza bad fog lal ko zá sok60 

9,2 9,6

   tiszt vi se lõk, díj no kok 5,6 8,8

   önál ló ak 3,8 1,2

Véd erõ61 0,7 4,3

   tisz tek - 0,5

    al tisz tek és le gény ség 0,1 1,4

Se géd sze mély zet, nap szá mos,
házi cse léd, szol ga62

37,5 72,2 34,1 70,2

össze sen 100,0 100,0 100,0 100,0

N = 90 168 367 947 100 017 431 355

57 A számítások forrása BStÉ, 1913–1920.
45–46. és 48–49. old.

58 A számítások forrása BStÉ, 1936. 52. old.
59 A köz le ke dé si ága zat önál lói nin cse nek

kü lön je löl ve 1910-re.
60 1910-ben együtt a köz hi va tal ok ban és a

sza bad fog lal ko zá sú ak ál tal al kal ma zott
díj no kok kal és szol ga sze mély zet tel.

61 1910-ben tisz tek, tiszt vi se lõk, al tisz tek és
le gény ség együtt.

62 A ma gán gaz da ság ban, a köz szol gá lat ban és
a sza bad fog lal ko zá sok al kal ma zá sá ban.



kivé te lé vel) és az önál lók ka te gó ri á ja mind -

két fe le ke ze ti agg re gá tum ban nö vel te vala-

me lyest rész ará nyát az ak tív né pes ség ben.

Emel lett azon ban a zsi dók és nem zsi dók

ré teg szer ke ze té nek drá mai kont raszt ját il le -

tõ en alig tör tént szá mot te võ el moz du lás. A

két cso port kö zöt ti el té ré se ket úgy le het jel -

le mez ni, hogy míg a ke resz té nyek szak mai

stá tus sze rin ti össze té te le „nor má lis” tár sa -

dal mi pi ra mist mu ta tott szé les (több mint

két har ma dos) ké zi mun kás ré teg gel és en nek

meg fe le lõ en sze rény mé re tû kö zép osz tály -

be li vál lal ko zói és ér tel mi sé gi cso por tok kal,

ad dig a zsi dó osz tály szer ke ze tet en nek el -

len té té vel, egy faj ta for dí tott pi ra mis sal le het

le ír ni: alig több mint egy har ma dos (és az

idõ vel csök ke nõ vo lu me nû) mun kás ré teg gel 

és igen nagy ará nyú (a két év szám kö zött nö -

vek võ ará nyú) pol gá ri és ér tel mi sé gi ka te gó -

ri ák kal. Kü lö nö sen fel tû nõ a zsi dók ki ug ró -

an ma gas rész vé te le a ma gán gaz da ság

önál lói és szak tiszt vi se lõi kö zött, va la mint a

sza bad fog lal ko zá sú ér tel mi ség ben.

Ez utób bi ugyan szám sze rû leg ki sebb

volt a töb bi kö zép osz tály be li ka te gó ri á nál,

de iga zolt mû velt sé ge (egye te mi dip lo ma,

gyak ran dok to rá tus), át la go san vi szony lag

ma gas jö ve del me, a sza bad idõ be osz tás sal

járó „úri” élet mód ja s gaz da sá gi füg get len -

sé ge („maga ura”), s nem rit kán (jo gá szok -

nál) a po li ti kai és az ad mi niszt ra tív elit tel

való kap cso la tai foly tán az ural ko dó úri osz -

tály adott sá ga i val s en nek meg fe le lõ tár sa -

dal mi presz tízzsel ren del ke zett. Ezért fi gye -

lem re mél tó, hogy ép pen a legnehe- zebb

ta nul má nyo kat ab szol vált (or vo sok, mér nö -

kök) és/vagy tár sa dal mi lag leg be fo lyá so -

sabb (ügy vé dek, új ság írók) sza bad ér tel mi -

sé gi cso por tok ban volt a fõ vá ros ban a leg -

ma ga sabb – ne megy szer több sé gi – a zsi dó

szak em be rek rész vé te le. 1910-ben az ügy -

vé dek kö zött már 62 szá za lé kot, az or vo sok

kö zött 59 szá za lé kot, az ál lat or vos ok kö zött

52 szá za lé kot, az új ság írók kö zött 48 szá za -

lé kot és a ma gán mér nö kök kö zött 44 szá za -

lé kot ta lál ni.63 1935-re ugyanezek az ará -

nyok ért he tõ en le csök ken tek (bár az

ügy vé dek kö zött még ek kor is több ség ben –

52 szá za lék – vol tak a zsi dók),64 hi szen az

1920 óta ér vény ben lévõ (s 1928-ban in kább 

csak for má li san eny hí tett) an ti sze mi ta cél za -

tú egye te mi nu me rus clausus a honi zsi dó ér -

tel mi ség kép zé si le he tõ sé ge it ra di ká li san be -

szû kí tet te.

El kép zel he tõ azon ban az is, hogy a ki mu -

ta tott csök ke nés, leg alább rész ben, csak lát -

szó la gos. Az összes gaz da sá gi vagy szel le mi 

tõ két ér té ke sí tõ s a ko ra be li kö zép osz tály hoz 

so rol ha tó szak mai kör ben kér dé ses ugyan is,

hogy a zsi dó szár ma zá sú a kat vagy hát te rû e -

ket (ide le het szá mí ta ni a ki ke resz tel ke det te -

ket, azok le szár ma zot ta it, va la mit a ve gyes

há zas ság ból szü le tet tek nagy ré szét) gon do -

lat ban be szá mít va a zsi dó ré teg ta gok közé, a

fõ vá ro si ak tív né pes ség leg több ilyen „pol -

gá ri” vagy „úri” rész le gé ben nem vol tak-e

rend re több ség ben a zsi dó kö tött sé gû ek, tud -

ván pél dá ul, hogy a zsi dó tör vé nyek elõt ti

évek ben az iz ra e li ta fe le ke ze ti ki té rõk túl -

nyo mó ré szét (pon tos becs lés sze rint mint -

egy 85 szá za lé kát) ép pen ezek az elit hez kö -

ze li vagy elitvárományos ka te gó ri ák
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63 A szá mí tá sok for rá sa BStÉ, 1913–1920.
250–251. old.

64 BStÉ, 1936. 77. old.



szol gál tat ták.65 (Mind ezt azon ban pon tos

ada tok hi á nyá ban tech ni ka i lag egy elõ re nem 

le het sé ges tisz tán ki mu tat ni.)

Az elit cso por tok ban való lát vá nyos je len -

lét tel éles el len té tet al kot a zsi dók ele nyé szõ

rész vé te le – kvá zi hi á nya – a leg ki szol gál ta -

tot tabb, leg sze gé nyebb és min den bi zonnyal 

leg el szi ge tel tebb és leg gyö kér te le nebb

mun kás ré te gek ben. A fõ vá ro si ak tív né pes -

ség ben való 1910-ben 20,1 szá za lé kos66

rész vé tel ük höz ké pest 1910-ben a fér fi há zi -

cse lé dek nek mind össze 0,9 szá za lé ka, a nõi

cse lé dek nek 2 szá za lé ka és a nap szá mo sok -

nak 4,8 szá za lé ka volt zsi dó. 1935-ben a zsi -

dók az összes fõ vá ro si ak tív la kos ság nak

már csak 18,5 szá za lé kot ad ták67, de a há zi -

cse lé dek kö zött alig 1,4 szá za lék és a nap -

szá mo sok kö zött 3,9 szá za lék volt zsi dó.68

Ezek az ará nyok még a töb bi „se géd sze -

mély ze ti” (ké zi mun kás) ka te gó ri ák ban való

zsi dó ré sze se dés hez ké pest is meg le põ en

cse ké lyek, hi szen 1910-ben a zsi dók 14,7

szá za lék ere jé ig vol tak a sta tisz ti ka i lag de fi -

ni ált pro le ta ri á tus tag jai69 és 1935-ben is

13,5 szá za lék ban70.

Mind eze ket az alap ve tõ osz tály hely zet -

be li el té ré se ket a fõ vá ro si zsi dók és nem zsi -

dók át la gos „polgárosodottsági” szint je

szem pont já ból egy sor ré teg sa já tos jel zés sel

le het pon to sí ta ni, me lyek mind azt su gall ják, 

hogy a zsi dó rész le gek vi szony la gos gaz da -

sá gi és tár sa dal mi hely ze te a 20. szá zad elsõ

fe lé ben már min den sta tisz ti ka i lag el kü lö ní -

tett ré teg ka te gó ri á ban jobb volt, mint ke -

resz tény pá lya tár sa ik át la gáé. Kü lö nö sen ér -

té ke sek ezen a té ren a la kás vi szo nyok és a

ház tu laj don jel zé sei.

A la kás mi nõ ség, ért he tõ en, nem csak az

anya gi erõ for rás ok ra, de a gaz da sá gi-tár sa -

dal mi „pol gá ro so dott ság ra” is jó ta nú bi -

zony sá gul szol gál ab ban az ér te lem ben,

hogy ki fe je zi a la kó hely be való be fek te té sek 

– rész ben az anya gi ak tól füg get len – mér té -

két. A la kás ugyan is az élet mi nõ ség össze te -

võ jé nek funk ci ó ja mel lett egy ben a tár sa dal -

mi új ra ter me lés, il let ve mo bi li tás esz kö ze

volt (amennyi ben ese ten ként a mun ka he lyet, 

a gye re kek ta nu lá si le he tõ sé ge it s a csa lád

stá tu szá hoz mél tó tár sa dal mi kap cso la ta i nak 

ápo lá sát biztosítot- ta), de kü lö nös képp ha -

té kony stá tusz jel zõ ként is mû kö dött egy

olyan tár sa da lom ban, ahol az „úri” osz tály -

hoz tar to zás egyik zá lo ga a leg alább há rom -

szo bás össz kom for tos vá ro si ott hon volt.71

Ezt a szin tet 1925-ben a fõ vá ros ban szü le tett 

zsi dó csa lád fõk ház tar tá sa i nak 40 szá za lé ka

és a be te le pe det tek 32 szá za lé ka érte el,

szem ben ke resz tény meg fe le lõ ik 19, il let ve

15 százaléká- val.72 Még 1939-ben is, a má -

so dik zsi dó tör vény évé ben, ami kor a zsi dók -

ra ne he ze dõ gaz da sá gi szo ron ga tott ság már

a la kás mi nõ ség te rén is érez tet het te ha tá sát,
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65 Az 1931 és 1937 kö zöt ti idõ szak ra
vo nat ko zó fel mé ré si ered mé nye ket ld.
Karády Vik tor: Ön azo no sí tás és
sors vá lasz tás, i. m. 288. old.

66 BStÉ, 1913–1920. 45. old.
67 BStÉ, 1936. 52. old.
68 Adat for rá sok mint az elõ zõ két jegy zet ben.
69 BStÉ, 1913–1920. 48–49. old.
70 BStÉ, 1936. 52. old.

71 Az egész té má ra ld. fran cia nyel vû
össze fog la ló ta nul má nyo mat: Karády, Vik tor: 
Les Juifs et le „placement pierre” en Hongrie
dans l’entre-deux-guerres. In: Actes de la
Recherche en Sciences Sociales, 85,
novembre 1990. 81–93. old.

72 BStK, 54/1. 115., 118. old.; BStK, 58/4. 122.
old.



a fõ vá ro si zsi dó ság nak majd nem dup lá ja –

28 szá za lé ka –, szem ben a ke resz té nyek 14,5 

szá za lé ká val la kott há rom- vagy több szo bás

la kás ban. Ek ko ri ban a nem zsi dók la ká sa i -

nak több sé ge (60,8 szá za lék) egyszo bás

volt, ez csak a zsi dó la ká sok alig har ma dá ra

(31,1 szá za lék) állt.73 Mi vel, mint fen tebb

tár gyal tuk, e kor ban az érin tett ke resz tény

csa lá dok nagy sá ga (gye rek szá ma) már lé -

nye ge sen meg ha lad ta a zsi dó ké it, ez azt je -

len tet te, hogy a ke resz tény né pes ség nek

min den bi zonnyal leg alább két har ma da, míg 

a zsi dók nak mind össze kb. egy ne gye de la -

kott ilyen sze rény kö rül mé nyek kö zött. Ha -

son ló ará nyo kat ta lál ni a vi lág há bo rúk kö -

zött a la kás kom fort jel zé sei te rén. Míg

pél dá ul 1925-ben a fõ vá ro si zsi dó ság több -

sé ge (55 szá za lék) für dõ szo bás la kás ban la -

kott, ahol leg több ször kü lön cse léd szo ba is

volt (42 szá za lék), ez a ke resz té nyek nél rit -

kán for dult elõ (a la ká sok 23, il let ve 17 szá -

za lé ká nál).74 A kö zép osz tályt meg ha tá ro zó

la kás vi szo nyok te hát a bu da pes ti zsi dó ság

na gyob bik ré szét jel le mez ték, míg a ke resz -

té nyek nek csu pán tö re dé két.

A ház tu laj don ada tai már egé szen más

kép le tet mu tat nak. Ezek komp lex jel zé sek az

ilyen tí pu sú be fek te té sek re, il let ve az ál ta luk

meg va ló sí tott lak ha tá si stra té gi á ra. Össze fog -

lal va a ren del ke zés re álló sok ré tû jel zés ta nú -

sá ga it, az tû nik ki, hogy a zsi dó né pes ség a

töb bi nél sok kal ked ve zõbb la kás vi szo nyai

mel lett sa ját ház tu laj don ba kü lö nös képp nem

fek te tett be, amennyi ben 1930-ban pél dá ul a

nagy ság ren di leg 20 szá za lé kos né pes sé gi

rész vé tel mel lett a ház tu laj don ban csak 26

szá za lék ere jé ig ré sze se dett, még pe dig ek ko -

ri ban ki fe je zet ten csök ke nõ arány ban.

(1920-ban még a há zak 30 szá za lék volt zsi dó 

tu laj don ban.)75 Fen ti elem zé se ink a la kos ság

ke rü le tek sze rin ti el he lyez ke dé sé rõl egyéb -

ként már is va ló szí nû sí tet ték ezt az ered -

ményt, hi szen a zsi dók ál tal leg gyak rab ban

la kott pes ti köz pon ti ke rü le tek egy ben a vá ros 

leg sû rûb ben be épí tett (azaz a leg több sok -

eme le tes há zá val teli) ne gye dei is vol tak, ami

a ko ra be li la kás pi a ci vi szo nyok mel lett –

ami kor a bér le mé nyek vol tak túl súly ban, és

az építmé- nyeket egy sé ge sen s nem la ká son -

ként ér té ke sí tet ték – ki zár ta, hogy az ott la kók 

ma gas há nya da tu laj do nos le gyen. Ugyan ak -

kor azon ban a szá zad for du ló nagy ur ba ni zá -

ci ós kam pá nyá ban fel épült vagy új já é pí tett

bel vá ro si és bel vá ros kör nyé ki ne gye dek bér -

há zai a fõ vá ro si la kás park leg kor sze rûbb,

leg kom for to sabb ré szei vol tak, s így la kó ik -

nak a töb bi ek nél szin tén jobb la kás mi nõ sé get

biz to sí tot tak. Min den eset re a la kás tu laj do nok 

meg osz lá sa jól tük rö zi, hogy zsi dók leg in -

kább be fek te té si szán dék kal osz tot ták ezt a

tõ ke faj tát. A tu laj don irán ti ér dek lõ dé sük

ugyan is a ház nagy ság gal egye ne sen nõtt. A

há rom- és több eme le tes ház bir tok ok és az

5000 pen gõ ház bér nél töb bet jö ve del me zõ

há zak kö zel fele (48 és 44 szá za lé ka)

1930-ban már zsi dó tu laj do no sok hoz tar to -

zott.76 Ez azon ban nem kü lö nö seb ben ma gas

arány, ha az ipa ri, ke res ke del mi, pénz ügyi

vagy más tõ ke be fek te té sek he lyi meg- osz lá -

sá val vet jük össze, hi szen ez Bu da pes ten

rend re a zsi dó tõ ke be fek te tõk sta tisz ti kai túl -

sú lyát (több sé gi rész vé tel ét) mu tat ja. A zsi dó
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tõke te hát csak mint egy mel lé ke sen ke res te a

ház tu laj dont s a vele járó biz ton sá gos jö ve de -

lem for rást, míg fõ irá nya a több koc ká za tot

hor do zó, de ma ga sabb meg té rü lé si rá tát ígé -

rõ, ak tí vabb s kre a tí vabb tõ ke moz ga tást

igény lõ be fek te té se ket cé loz ta meg.

A fõ vá ro si zsi dó ság nak a he lyi tár sa da -

lom ban el fog lalt hely ze té re néz ve a leg fon -

to sabb üze ne tet a ré teg sa já tos la kás ada tok

hor doz zák. Ezek bõl ugyan is egy ér tel mû en

ki tû nik, hogy pél dá ul a vi lág há bo rúk kö zöt ti 

évek ben min den egyes sta tisz ti ka i lag el kü -

lö ní tett fog lal ko zá si ka te gó ri á ban lé nye ge -

sen ked ve zõbb la kás vi szo nyok kö zött él tek

a zsi dók a ke resz tény part ner cso por tok át la -

gá val össze ha son lít va. Az el té ré sek még a

leg sze gé nyebb ré te gek nél is lát vá nyo sak.

Ilye nek vol tak a két ke zi mun ká sok (akik kö -

zött a zsi dók 41 szá za lé ká nak volt leg alább

két szo bás la ká sa, szem ben a ke resz té nyek

mind össze 12 szá za lé ká val), a kis hi va tal -

nok ok (közülük a zsi dók nál 35 szá za lék, a

ke resz té nyek nél csu pán 17 szá za lék volt

ilyen la kás ban) vagy a vá sá ri ko fák (itt az

ará nyok 42 szá za lék és 16 százalék vol tak).

Az egy sze rû „kis zsi dók” te hát lát ha tó an a

töb bi nél sok kal gyak rab ban tar toz tak a ke -

vés bé el esett ke res ke del mi vagy hi tel ügyi

kis al kal ma zot tak hoz,77 sõt nem rit kán a va -

ló di „mun kás arisz tok rá ci á hoz” (például

nyom dá szok).78 De a kü lönb sé gek a kö zép -

osz tály be li ka te gó ri ák ban is fel tûn nek, ha a

há rom- és több szo bás la ká sok la kó it vesszük 

szám ba, például a ke res ke dõ ket (51 szá za -

lék, szem ben 23 szá za lék kal), a

ma gán hi va tal no ko kat (42 szá za lék szem -

ben, 29 szá za lék kal), a kis ipa ro so kat (35

szá za lék, szem ben 15 szá za lék kal), sõt még

az „úri” elit hez kö zel ál ló sza bad pá lyás ér -

tel mi sé get is (76 szá za lék, szem ben 61 szá -

za lék kal).79 Ezek az ada tok azt su gall ják,

hogy az ak tív zsi dó ság min den szak mai cso -

por ton be lül pá lya tár sa i nál át la go san a ma -

guk nak jobb kö rül mé nye ket biz to sí tó rész le -

gek ben fog lalt he lyet, te hát tendenciálisan a

szak mai hi e rar chi ák csú csán he lyez ke dett

el.

Mû ve lõ dés, is ko lá zott ság

Az elõb bi ek bõl, ne ve ze te sen az elõ zõ fe je -

zet ré te ge zõ dé si ada ta i ból ki in dul va könnyû

fel té te lez ni, hogy a fõ vá ro si zsi dó ság mû ve -

lõ dé si vi szo nyai lé nye ge sen job bak le het tek, 

mint a he lyi át lag, hi szen a ná luk több sé gi

„pol gá ri kö zép osz tá lyú aknak” a táb lá za ti

ada tok sze rint is bõ ví tett ön rep ro duk ci ó ja

szük ség sze rû en ma gas, az át la got meg ha la -

dó szel le mi be fek te té se ket igé nyelt. Ezek -

nek mér té két a for má lis is ko lá zott ság meg -

fe le lõ en do ku men tált szint jé vel le het

leg job ban fel be csül ni, még ak kor is, ha az

in téz mé nye sen (dip lo mák kal, is ko lai ered -

mé nyek kel) iga zolt mû velt ség so ha sem me -

rí tet te ki tel je sen sem a gaz da sá gi élet ben
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77 1930-ban pél dá ul Bu da pes ten a húsz nál több 
al kal ma zot tal üze me lõ nagy vál la lat ok zsi dó
se géd sze mély zet ének kö zel fele, 47
szá za lé ka a ban ki és a ke res ke del mi
szek tor ban dol go zott, míg a ke resz té nyek nél 
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Ld. MStK, 86. 283. old.

78 1930-ban Bu da pes ten a zsi dó na gyi pa ri
mun kás ré teg több mint egy ti ze de nyom dász
volt, míg ke resz tény pá lya tár sa ik kö zött csak 
4,4 szá za lé k. Uo. 281 és 283. old.

79 BStK, 68/1. 170–171. old.



fel hasz nál ha tó funk ci o ná lis tu dás tõ ke, sem

az in for má lis s leg fel jebb státusszimbolikus

ér de ke ket ki elé gí tõ (s a sza bad idõ „kul tu -

rált” felhasználásá- ban – ol va sás, szín ház-,

kon cert-, kiállítás- lá to ga tás, ma gán tu dó si

te vé keny ség – ki fe je zõ dõ) szel le mi kész sé -

gek bir tok lá sá nak kri té ri u ma it. Az is ko lá -

zott ság és az egyéb szel le mi te vé keny sé gek -

re való haj lam azon ban szá mos szo ci o ló gi ai

ku ta tás sze rint ál ta lá ban szo ro san össze -

függ. A zsi dó ság va lós tár sa dal mi hely ze té re 

néz ve fon tos te hát tisz táz ni, hogy ezek nek

az is ko lai be fek te té sek nek a mér té ke

mennyi ben mó do sít ja ed di gi, kü lön le ges

„polgároso- dottsági” szint jé re vo nat ko zó

tör té nel mi meg ál la pí tá sa in kat. Mint lát ni

fog juk, nem je len ték te le nül.

Min de nek elõtt könnyen do ku men tál ha tó

a nem meg le põ ered mény, mi sze rint a fõ vá -

ros ban min den fe le ke ze ti cso port ban a vi -

dék hez ké pes túl vol tak kép vi sel ve a ma ga -

san is ko lá zott agg re gá tu mok. Ezek nek egy

ré sze ma guk hoz a (po li ti kai, tör vény ho zá si,

ad mi niszt ra tív, kul tu rá lis stb.) úgynevezett

„fõ vá ro si funk ci ók hoz”, il let ve – még konk -

ré tab ban – az itt lévõ s az or szág messze leg -

na gyobb ér tel mi sé gi (fõ is ko lák, egye te mek)

és gaz da sá gi pi a ca i hoz köt he tõ, má sik ré -

szük pe dig a mû velt osz tá lyok ál tal leg in -

kább igé nyelt kul tu rá lis szol gál ta tá sok kon -

cent rá ci ó já hoz, ame lyek fel té te lez ték a

meg fe le lõ ma gas mû velt sé gû cso por tok je -

len lét ét.

A mû velt vagy mû velt sé get ke re sõ zsi dó

ré te gek szem pont já ból Bu da pest von ze re jét

sa já to san fel erõ sít het te két kö rül mény. Egyi -

kü ket a „sza bad” nagy vá ro si élet vi szo nyok

ké pez ték. Ezek a sze ku la ri zá ci ó ra ál ta lá ban

leg in kább haj ló fe le ke ze ti cso port leg ke vés bé 

ha gyo mány tisz te lõ rész le ge i nek le he tõ sé get

nyúj tot tak arra, hogy kö zü lük so kan ki búj ja -

nak a kö zös sé gi fel ügye let alól, és így to -

vább fej lesszék vi lá gi as, pol gá ri élet mód ju -

kat. Más részt fon tos volt az, hogy a fõ vá ro si

is ko lák do mi nán san kö zü le ti (ál la mi, vá ro si)

jel le gük ré vén az is ko lá zás sal ma xi má lis

akkulturációs és tár sa dal mi in teg rá ci ós le he -

tõ sé ge ket biz to sí tot tak. (Mint is me re tes, a vi -

dé ki is ko lai pi ac cal el len tét ben, mely nek na -

gyob bik ré szét a kü lön bö zõ egy há zak

mû köd tet ték, a fõ vá ro si is ko la há ló zat túl nyo -

mó részt min den szin ten vá ro si vagy ál la mi

ke ze lés ben volt és ma radt is a régi rend szer

leg vé gé ig.80)

Ezek után nem vá rat lan, hogy már a du a -

liz mus vé gén a nyolc kö zép is ko lát vagy fõ is -

ko lát vég zett zsi dó fér fi ak kö zel fele (47 szá -

za lé ka) bu da pes ti volt, és az összes, leg alább

négy gim ná zi u mot vég zet tek nek is 38 szá za -

lé ka.81 A tri a no ni cson ka or szág ban, ért he tõ -

en, a fõ vá ros ré sze te te me sen meg nõtt,

1920-ban a nyolc osz tá lyon fe lü li ek nél egé -

szen 63 szá za lé kig, s a négy osz tály nál ma ga -

sabb vég zett sé gû ek nél is több sé gi (53 szá za -

lék) lett.82 Az is könnyen ma gya ráz ha tó,

hogy – akár csak fen tebb a „pol gá ri” ré te gek -

nél – az iga zolt mû velt sé gû he lyi né pes ség -

ben is mar káns zsi dó túl súlyt le het azo no sí -

ta ni.
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(1867–1942). In: Vi lá gos ság, 2002. 8–9. sz.
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Leg fõbb ide vá gó ered mé nye ink ugyan is

a zsi dó ság mû velt sé gi tõ ké jé nek igen je len -

tõs, s az idõ vel alig csök ke nõ vi szony la gos

több le té re utal nak. 1910-ben már a hat év fe -

let ti fõ vá ro si zsi dók több mint har ma da (a

fér fi ak és nõk 37,3 szá za lé ka) leg alább a kö -

zép is ko la négy osz tá lyát el vé gez te, míg a

ke resz tény né pes ség ben ez az arány a fe lé nél 

is ki sebb volt (16,3 szá za lék).83 1930-ra a

zsi dók is ko lá zott sá ga a fent jel zett vi szon -

tag sá gok el le né re je len tõ sen meg nõtt,

amennyi ben több sé gük (56,2 szá za lék) már

el ér te a négy kö zép is ko lai osz tály szint jét. A 

ke resz tény né pes ség glo bá lis is ko lá zott sá ga

a zsi dók nak az elit kép zés bõl való rész le ges

ki szo rí tá sá val ab szo lút ér ték ben is, vi szony -

la go san is gyor sab ban ja vult, még is alig érte

el a zsi dók szint jé nek fe lét (28,9 szá za lék).84

Ke vés bé ma gá tól ér te tõ dõ, hogy míg ezen

a té ren a fõ vá ro si zsi dó ság mû velt sé gi gya ra -

po dá sa a ko ráb bi, a vi lág há bo rúk elõt ti év ti -

ze dek ben igen gyor san ha ladt elõ re, ad dig a

ke resz tény la kos ság nál lé nye gi leg vagy stag -

nált, vagy csak gyen gén emel ke dett (nõk nél),

vagy egye ne sen csök kent (fér fi ak nál) az is -

ko lá zot tak szám ará nya, min den bi zonnyal

azért, mert a pa rasz ti ré te gek bõl szár ma zó,

kü lön bö zõ fe le ke ze tû és nem ze ti sé gû be ván -

dor ló tö me gek gyen gén vol tak is ko láz va. Ha

pél dá ul a leg idõ sebb (60 éves vagy an nál idõ -

sebb) és a leg fi a ta labb (20–24 éves) felnõtt

nem ze dé ke ket ha son lít juk össze 1910-ben, ki 

le het hosszabb tá von ta po gat ni az is ko lá zá si

vi szo nyok idõ be li ala ku lá sát (ha nem is pon -

to san, a ki-be ván dor lá sok és a ter mé sze tes

sza po ro dás nemzedé- kek kö zött be kö vet ke -

zõ el té ré sei tor zí tó ha tá sá nak kö vet kez té ben). 

Esze rint a leg alább négy kö zép is ko lát vég zõk 

ará nya a zsi dó fér fi ak nál a két szél sõ nem ze -

dék kö zött 30 szá za lék ról 58 szá za lék ra emel -

ke dett, míg ka to li kus pá lya tár sa ik nál 26 szá -

za lék ról 18 szá za lék ra, a re for má tu sok nál

29 szá za lék ról 18,5 szá za lék ra és az evan gé li -

ku sok nál 37 szá za lék ról 33 szá za lék ra csök -

kent.85 Igaz, ugyan ilyen vi szony lat ban a

nõk nél min de nütt emel ke dést ta lá lunk. De

míg a ka to li ku sok nál (9 szá za lék ról 17 szá -

za lék ra), a re for má tu sok nál (10 szá za lék ról

12 százalékra) és az evan gé li ku sok nál

(18,5 szá za lék ról 24,5 szá za lék ra) – csak

cse kély mér ték ben – mó do sul a fel nõtt ge ne -

rá ci ók két szél sõ pont ja kö zöt ti jel zés, ad dig

a zsi dó nõk kö zép fo kú is ko lá zott sá ga a töb -

bi ek hez ha son ló ala csony szint rõl in dul va

(12 szá za lék) a leg fi a ta labb fel nõt tek nél en -

nek több mint négy sze re sé re (51 szá za lék)

szö kik fel.86 Ha csak a ko ra be li „úri”

iskolázottságúakat, az érett sé gi szin tû leg -

alább nyolc kö zép is ko lai osz tályt vég zet te -

ket te kint jük, a ke resz té nyek nél ha son ló

stag ná lást le het do ku men tál ni. Pél dá ul míg a 

leg idõ sebb ka to li kus fér fi ak 18 szá za lé ka ért 

el 1910-ben nyolc kö zép is ko lai osz tály nak

meg fe le lõ is ko lá zá si szin tet, s a leg fi a ta labb

ka to li kus fel nõt tek nek csu pán 11 szá za lé ka,

ad dig a zsi dók nál ezek az ará nyok 14 szá za -

lék ról 39 szá za lék ra nõttek.87 Azt le het te hát

mon da ni, hogy míg a fõ vá ro si zsi dó ság kü -
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83 Nagy Pé ter Ti bor ki adat lan adat bá zi sa
alap ján, mely nek for rá sát az 1910-es
nép szám lá lás nem pub li kált kor sa já tos
is ko lá zott sá gi táb lái ké pe zik.

84 A szá mí tá sok alap já ul szol gált: MStK, 96.
314–327. old.

85 Nagy Pé ter Ti bor ki adat lan összeállitása a
bu da pes ti fe le ke ze ti cso por tok
is ko lá zott sá gá ról 1910-ben (nép szám lá lá si
ada tok).

86 Uo.
87 Uo.



lön le ge sen ma gas is ko lá zott sá ga az egész

du a lis ta idõ szak ban kü lön bö zõ okok ból

(sze lek tív be ván dor lás, in ten zív ér tel mi ség -

kép zõ dés, státusmobi- litási stra té gi a ként al -

kal ma zott „túl is ko lá zás” stb.) ál lan dó an ja -

vult, ad dig a nem zsi dó né pes ség ben a

mû velt ré te gek új ra ter me lé se a ki egye zés

utá ni év ti ze dek ben jól meg fi gyel he tõ en

stag nált vagy ará nya it il le tõ en egye ne sen

meg tört.88

Még 1910 és 1920 kö zött is foly ta tó dott a

fõ vá ro si zsi dó ság kü lön le ges is ko lai tõ ke -

szer zõ dé sé nek üte me, bár – a há bo rú ge ne rál -

ta is mert kon junk tu rá lis okok ból – a ko ráb bi -

nál las sab ban. A vi lág há bo rú év ti ze dé- ben az 

iz ra e li ta fe le ke ze tû fér fi ak nyers szá ma Bu da -

pes ten gya kor la ti lag nem vál to zott (105 000), 

azon ban a nyolc kö zép is ko lai osz tályt vagy

an nál töb bet vég zet tek ará nya 20 szá za lék kal, 

a hat kö zép is ko lai osz tályt vég zet te ké 25 szá -

za lék kal és a négy kö zép is ko lai osz tályt vég -

zet te ké 42 szá za lék kal emel ke dett.89 Mind ez

an nak el le né re tör tént, hogy a for ra dal mak és

az el len for ra da lom ki vál tot ta an ti sze mi ta krí -

zis hely zet „ki ke resz tel ke dett jei” (a fõ vá ro si

zsi dó ság mint egy 3 szá za lé ka), a po li ti kai

okok ból kül föld re me ne kül tek és ter mé sze te -

sen az egye te me ken le zaj ló an ti sze mi ta at ro -

ci tá sok, majd a nu me rus clausus elõl a ha tá -

ro kon túl ra vagy vi dék re tá vo zók is

el sõ sor ban a mû velt zsi dó ré te gek szám ere jét

gyen gí tet ték. (Ugyan ak kor azon ban tud juk,

hogy az el csa tolt te rü le tek rõl be te le pü lõ nem -

zet hû zsi dó – akár csak a töb bi – kö zép osz -

tály be li ek elõ sze re tet tel gyü le kez tek Bu da -

pes ten). Bár a zsi dó ság is ko lá zott sá ga to vább

ja vult, a zsi dók és nem zsi dók kö zöt ti kü lönb -

sé gek a vi lág há bo rút kö ve tõ idõk ben in kább

csök ke nõ ten den ci át mu tat tak, el sõ sor ban az

1920 õszé tõl be ve ze tett nu me rus clausus ha -

tá sa alatt. Ezt leg konk ré tab ban a fõ is ko lát

vég zett fõ vá ro si zsi dók nyers szá ma i nak szá -

mot te võ csök ke né se tük rö zi (1920-ban 9282,

1930-ban már csak 7569).90

Az is ko lá zott sá gi szin tek fe le ke zet sa já tos

el té ré se i re még szá mos jel zést le het ne moz -

gó sí ta ni. Fon to sabb nak tû nik azon ban an nak

tisz tá zá sa, hogy a fen ti ek bõl egy ér tel mû en

ki vi lág ló „zsi dó túl is ko lá zás” mennyi- re egy

pol gá ro so dot tabb ré teg szer ke ze tû agg re gá -

tum egy faj ta „osz tály pri vi lé gi u ma ként” s

mennyi re sa já to san a zsi dó ság tár sa dal mi ér -

vé nye sü lé si stra té gi á já nak ter mé ke ként ér tel -

mez he tõ, amely nek nin cse nek vagy nem

ilyen erõ sek a meg fe le lõi más fe le ke ze ti cso -

por tok nál. En nek tisz tá zá sá ra ér de mes össze -

vet ni az is ko lá zot tak és az ér tel mi sé gi jel le gû

te vé keny sé get foly ta tók egy más hoz vi szo -

nyí tott szám ará nya it. Ha csak a fér fi né pes sé -

get vesszük fi gye lem be, amely az ak tív ér tel -

mi ség kö ré ben eb ben az idõ szak ban úgy is

dön tõ túl súllyal ren del ke zett, 1910-ben a

négy kö zép is ko lai osz tályt vagy en nél töb bet

ab szol vált bu da pes ti zsi dók több mint két szer 

annyi an vol tak (214 szá za lék) mint a köz szol -

gá lat ban, a sza bad ér tel mi ség ben és a ma gán -

tiszt vi se lõi ré teg ben te vé keny ke dõk. A ke -

resz tény né pes ség ben ez zel szem ben az
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88 E „hosszú stag ná lás hoz” ld. Karády Vik tor:
A kö zép is ko lai elit kép zés elsõ tör té nel mi
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(1867–1910). In: Educatio, 1995. 4. sz.
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old.



ugyan az zal az is ko lá zott ság gal ren del ke zõk

szá mai ép pen csak meg ha lad ták (for má li san

alig 104 szá za lék ere jé ig) a meg fe le lõ, glo bá -

li san így vagy úgy „ér tel mi sé gi” fog lal ko zá -

sú ak nak te kint he tõk szá mát.91 Ez az ered -

mény, ép pen az óri á si zsi dó–nem zsi dó

el té rés foly tán azért lé nye ges, mert rá mu tat a 

fõ vá ro si zsi dó ság mû velt sé gi tõ ke gyûj té sé -

nek funk ci o ná lis sa já tos sá gá ra, azaz lát szó -

lag „ön cé lú”, min den eset re sok szor nem

köz vet le nül a gaz da sá gi-szak mai ér vé nye -

sü lés re be ál lí tott jel le gé re. Míg a ke resz té -

nyek nél az is ko lá zott és az „ér tel mi sé gi” ré -

teg gya kor la ti lag szám be li leg fed te egy mást, 

ad dig a kö zép osz tály be li alap mû velt ség gel

ren del ke zõ zsi dók je len tõs há nya da egy ál ta -

lán nem hi va tás sze rû ér tel mi sé gi fog lal ko -

zást ûzött. Ez per sze nem azt je len ti, hogy a

zsi dó „túl is ko lá zás” a tár sa dal mi tér ben ha -

szon men tes vagy ha szon ta lan idõ töl tés lett

vol na. In kább arra utal, hogy az iga zolt mû -

velt ség fon tos tár sa dal mi (bár nem min dig

köz vet le nül gaz da sá gi) sze rep kö rei – a nyel -

vi és kul tu rá lis asszi mi lá ció, a kö zép osz tály -

ba való in teg rá ció alá tá masz tá sa, az „úri”

stá tusz szim bo li kus vin di ká lá sa, iga zo lá sa

vagy meg erõ sí té se – jó val na gyobb súllyal

es tek a lat ba a zsi dó ság ban, mint a ke resz -

tény né pes ség ben. Ez an nál is fel tû nõbb Bu -

da pes ten, eb ben a 19. szá zad na gyob bik ré -

szé ben még zöm mel né met és szlo vák ajkú

vá ro si kör nye zet ben, hi szen arra utal, hogy a 

töb bi, s a nyel vi ma gya ro so dás ada tai sze rint 

szin tén asszi mi lá ci ó ra haj ló allogén cso port -

ban az is ko lán ke resz tül vég hez vitt asszi mi -

lá ció sok kal ke vés bé volt ál ta lá nos stra té gia, 

mint a zsi dó ság ban.

Összeg zés

Be ve ze tõ fej te ge té se ink ered mé nyei lát ha tó -

an egyet len som más meg ál la pí tás ban is

össze fog lal ha tók. Min den itt moz gó sí tott

jel zés, me lyek hez szá mos má si kat le het ne

hoz zá ten ni, a kü lön le ge sen gyors és ál ta lá -

nos zsi dó „pol gá ro so dást”, pol gá ri mobili-

tást és en nek de mog rá fi ai, mû ve lõ dés be li s

egyéb ve le já ró it de monst rál ja. Mind ezt az

egész or szág ban nyo mon le het kö vet ni, ám

nyil ván va ló an – s erre itt több íz ben kü lön

ki tér tem – Bu da pes ten ál ta lá ban sok kal erõ -

seb ben és gyak rab ban, mint vi dé ken.

Min den eset re hellyel-köz zel a fen ti – s

hely hi ány mi att gyak ran tú lon túl össze sû rí tett 

– elem zé sek bõl is ki tûn he tett ta lán az a kö rül -

mény, amelyet a zsi dók tör té nel mi hely ze té -

nek tár gya lá sa kor so ha sem sza bad fi gyel men

kí vül hagy ni. Ar ról van szó, hogy a zsi dó

„túl pol gá ro so dás” tör té nel mi je len sé ge it nem 

le het úgy tár gyal ni, mint a nem zsi dók nál fel -

lé põ, s ha nem is mér té kük ben, de jel le gük -

ben lát szó lag ha son ló fej le mé nye ket, még pe -

dig leg alább két, egy más sal szo ro san

össze füg gõ ok ból. Egy részt a zsi dó pol gá ro -

so dás min dig nyo más (nem rit kán ki fe je zet ten 

„el nyo más”) alatt tör tént, olyan szo rí tó, kény -

sze rí tõ és kor lá to zó vi szo nyok kö zött, amely

se me lyik ha son ló, még oly „allogén” cso por -

tot sem súj tot tak Ma gyar or szá gon. Ez a meg -

ál la pí tás – mér ték kel és/vagy he lyi leg – bi -

zony még a ket tõs mo nar chia „régi szép

ko rá ra” is áll. Más részt – ép pen emi att – a zsi -

dó „pol gá ro so dás” fel tû nõ ve le já ró inak min -
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91 Nagy Pé ter Ti bor adat bá zi sa és a MStK, 61.
540. old., va la mint a fen tebb hasz nált

ré te ge zett ség re vo nat ko zó for rá sok alap ján.
(Ld. az 1. táb lá zat jegy ze te it.)



dig volt egy olyan stra té gi ai cél za ta, me lyet a

nem zsi dó part ner cso por tok nál nem vagy alig 

le het azo no sí ta ni: meg tör ni a diszk ri mi ná ció

ha tal mát, kom pen zál ni a meg élt tár sa dal mi

meg kü lön böz te tést, szim bo li kus elég té telt

ven ni (pél- dául a nem ze ti tan tár gyak ban való 

is ko lai ki tû nõ ség gel) a „nem ze ti” ala pú ki re -

kesz tést szor gal ma zó kon, tá mo gat ni a kul tu -

rá lis mo der ni zá ció min den te rü le tét, ahol a

zsi dó ság kre a ti vi tá sa is he lyet kap ha tott, biz -

to sí ta ni a szak mai elõ me ne telt és ér vé nye sü -

lést a ha tó sá gi lag kont rol lált pi a cok ból való

nagy mér té kû ki zárt ság hely ze té ben, azaz

meg szûn ni (amennyi re le het) „zsi dó nak” len -

ni egy töb bé-ke vés bé (s 1919 után egy re in -

kább) an ti sze mi ta tár sa da lom ban.
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