
A ma gyar

     zsi dó

 ér tel mi ség

ki ala ku lá sa
In téz mé nyek
és mé di u mok

KÕ BÁ NYAI JÁ NOS

A Múlt és Jövõ, az 1912-ben Bu da pes -

ten ala pí tott, s egé szen 1944 már ci u -

sá ig (Ma gyar or szág né met meg szál lá sáig)

ki adott, gaz da gon il luszt rált „zsi dó tár sa dal -

mi, mû vé sze ti és kri ti kai” fo lyó irat nem csak

ma gyar, de vi lág vi szony lat ban is a mo dern

zsi dó kul tú ra egye dül ál ló fó ru má nak szá mí -

tott.1 A 32 év fo lyam több, jel le gé ben ugyan -

csak el té rõ tör té nel mi korsza- kon ível át.

Ezért ez az ar chí vum nem csak az egye te mes

és a ma gyar zsi dó kul tú ra sok mû fa jú kin -

cses há za, ha nem egy fo lya mat do ku men tu -

ma is – azaz a zsi dó kul tú ra alap ja it ért

ki hí vá sok, va la mint a rá juk adott vá la szok

kró ni ká ja. Mun kám ez utób bi funk ció vé -

gig kö ve té sé re vál lal ko zik.

A fo lyó irat lét re ho zó ja, az ala pí tás kor

har minc éves Pa tai Jó zsef, 1911-re, ami kor a 

fo lyó irat köz vet len elõz mé nyé nek (fõ pró bá -

já nak) te kint he tõ Ma gyar Zsi dó Al ma nach

össze ál lí tás sal sa ját fó rum ala pí tá sá hoz fo -

gott, már ki jár ta a lap ké szí tés is ko lá it a fe le -

ke ze ti saj tó ban. Erre al kal ma sabb lett vol na

a szin tén több sé gé ben zsi dók írta és szer -

kesz tet te bu da pes ti, úgy ne ve zett uni ver zá lis

saj tó. Pa tai egye di nek is mond ha tó fej lõ dé -

sé re azon ban ép pen az jel lem zõ, hogy mo -

dern ér tel mi sé gi vé fej lõ dé se so rán soha nem

1

 KOR, ESZME, TÖRTÉNET

1 Csak jelzésszerûen említjük itt meg, hogy a
másik ilyen jellegû és hatású folyóirat,
amely a Múlt és Jövõnek is minden
bizonnyal mintául szolgált, a Berlinben 1900 
és 1923 között kiadott Ost und West volt. A
két folyóirat azonos és eltérõ jegyeit,
kölcsönhatását nagyon is tanulságos lenne
tanulmányozni, de ez szétfeszítené e
tanulmány kereteit. Az érdeklõdõt David A.
Brenner Marketing Identities, The Invention
of Jewish Ethnicity in Ost und West címû
monográfiájához kell utalnunk. (Detroit,
1998), aki mûvében sajnos (egy lábjegyzetet 



lé pett ki a tra dí ció, azaz a zsi dó uni ver zum,

(s en nek meg fe le lõ en) a „fe le ke ze ti ség” ke -

re tei kö zül. A nem ke vés pa ra do xont és fe -

szült sé get ma gá ban hor do zó sors stra té gia

ju tott el a zsi dó moder- nizmushoz: a ci o niz -

mus hoz.

Az úgy ne ve zett zsi dó „fe le ke ze ti saj tó”

Pa tai szín re lé pé se kor már kö zel száz éves

múlt ra te kint he tett vissza. Há rom, egy más ra

épít ke zõ ge ne rá ció mun ká ja után kez de ti

ener gi ái és ügyei el fogy tak, for mái ki üre -

sed tek, s ezért meg újí tó já ra és összeg zõ jé re

várt.

A meg úju lás a zsi dó kul tú ra mo der ni zá lá -

sá nak, ak tu a li zá lá sá nak a fel ve té sén és har -

ca in ke resz tül ment vég be. E bel sõ, mert a

zsi dó tár sa da lom ke re te it fe sze ge tõ

„Kulturkampf” meg ví vá sa, ve ze té se, s en -

nek so rán új mi nõ sé gek és ke re tek te rem té se

volt a Múlt és Jövõ (s ami ez zel egyen lõ: Pa -

tai Jó zsef) hi va tá sa és le gi ti má ci ó ja; sze mé -

lye volt a fo lyó irat si ke ré nek és hosszú fenn -

ma ra dá sá nak kul csa és fenn tar tó mo tor ja.

Mi lyen ta laj ból nõtt ki a Múlt és Jövõ, s

meg al ko tó ja? Mi volt a szer ves foly ta tás, és

mi a gyö ke res for du lat Pa tai Jó zsef út já ban

és az ál ta la te rem tett fo lyó irat ban?

Ha rö vi den is, de a kon tex tu sok okán fel

kell vá zol nunk an nak a tör té net nek a kez de -

tét, amely be hõ sünk és te remt mé nye ép pen a

kö ze pén kap cso ló dott be, s egyik fõ sze rep lõ -

je ként tar tott ki egé szen a gyá szos vég ki fej le -

tig. Ugyan is az õ és te remt mé nye tör té ne te

szer ve sen be le nõtt az õt né hány nem ze dék kel 

meg elõ zõ, ma gyar rá váló zsi dók kul tu rá lis

in téz mény rend sze ré nek fej lõ dés tör té ne té be,

még pe dig ama „nagy (és csak a

holokausztban el sza kadt) el be szé lés” sod rá -

ban, amely ben a túl nyo mó részt a 19. szá zad -

ban Ma gyar or szág ra be te le pült zsi dók „nem -

ze ti” zsi dó ság gá kí ván tak vál ni.

Ezek az in téz mé nyek a mind vé gig (a Ma -

gyar or szá gon mar gi ná lis nak szá mí tó ci o nis ta

in téz mé nyek meg ala ku lá sá ig,2 azaz a tör té net 

kö ze pé ig) a neo lóg hit köz sé gi szer ve ze tek

ke re te i bõl bon ta koz tak ki. Ha ez nem len ne

pa ra do xon (ki csit az), ak kor ezen in téz mé -

nyek ki ala ku lá sát és fej lõ dé sét sze ku la ri zá ló -

dó fo lya mat ként le het ne jel le mez ni. (E pa ra -

do xon ele me it is ma gá ba sû rí tõ, val lá si

[„egy há zi”] ke re tek ben sze ku la ri zá ló dó ten -

den ci á ban rej lik a csak a ma gyar zsi dó ság gal

kap cso la to san hasz ná la tos „neo lóg” ki fe je zés 

iga zi ér tel me, ami nem vagy nem tel je sen

2

2 1902, Pozsony: Cionista Országos szervezet,
1904, Budapest: Makkabea. A magyar
cionizmus története még megíratlan.
Adatainkat maguktól az alapítóktól vesszük.
Ilyen forrás hõsünknek, Patai Józsefnek
Herzl-életrajza, amely közli a cionizmus
történetének összes magyar párhuzamos
rezdülését. Patai József: Herzl, Budapest,
dátum nélkül, de feltehetõen 1930, vagy
1931. Második gazdag és mindmáig
feldolgozatlan forrás egy stencilen
sokszorosított jegyzõkönyv, benne 106 mini
életrajzzal vagy inkább vallomással:
Jegyzõkönyv a Makkabea Zsidó Fõiskolai
Hallgatók Köre Veteránjainak Századik

szemeszteri közgyûlésérõl Haifa, 1954.
március 26–27. Ezekhez képest nem hoz sok
újat a nagyjából ezeket az adatokat összegzõ
doktori tézis sem: Livia Elvira Bitton: Jewish
Nationalism in Hungary, With Emphasis
Upon The Formative Years, The Post-World
War Decade: 1918–1928. New York: New
York University, 1968. S még ennél is jóval
kevesebbet: Dr. Alexander Emed: A
magyarországi cionista mozgalom története
(1902–1948). A Bethlen téri Oneg Sábbát
Klub kiadványai. Budapest, 2002. A
klub-kiadvány valójában a jelenlegi magyar
cionista szervezetek csúcsszervének
publikációja. Ezért nem az idõs



azo nos a né met vagy az ame ri kai „re form”

irány zat je len té sé vel.)

A zsi dó val lás ról fo ko za to san le vá ló, s

még is a zsi dó azo nos ság ki fe je zé sé re igényt

tar tó at ti tûd a kul tú ra in téz mé nye i be ka na li -

zá ló dott. A nyom ta tott mé di u mok ban meg -

je le nõ és rög zü lõ rep re zen tá ció hol szo ro -

sabb, hol la zább vi szony ban állt a mö göt tük

hú zó dó tár sa sá gok kal, szer ve ze tek kel, ame -

lyek a népi és val lá si en ti tást a leg ki sebb kö -

zös több szö rös kul tú ra kö ze gé be kí ván ták

föl ol da ni.

Mint em lí tet tük, Pa tai Jó zsef és az ál ta la

meg tes te sí tett és ar ti ku lált kul tu rá lis ma ga tar -

tás, ér tel mi sé gi ré teg – a Múlt és Jövõ, szer zõi 

és ol va sói – a ma gyar zsi dó tör té ne lem kö ze -

pén kap cso ló dott be a sze ku la ri zá ló dó zsi dó

kul tu rá lis lét for ma ára má ba. E fel lé pés egyút -

tal gyö ke re sen mást irányt, al ter na tí vát

nyúj tott a zsi dó kul tú ra felfogásá- ban és cél -

ki tû zé se i be. Hogy meg ért hes sük, hogy mi tõl

vált el a kul tú ra Pa tai Jó zsef és te remt mé nye

ré vén, meg kell is mer nünk a tör té net kez de -

tét. Akár a ne ga tív ön tõ for ma a be lõ le ki ke -

rült önt vény re, úgy sem mivel sincs na gyobb

ha tás sal arra, amit al ko tunk, mint amit ép pen

egyút tal meg ta ga dunk.

A tör té net kez de te, ket tõs
akkulturizáció3

Bár mely ma gyar zsi dó tör té net me sé lünk el,

elõ ször meg kell hogy vi lá gít suk azt a hát te -

ret, ame lyek e „Komp-or szág”4 zsi dó sá gát és

tör té ne tét meg kü lön böz te tik más né pek zsi -

3

3 Hilel J. Kieval kifejezése a
magyarországiéhoz hasonló nyelvváltás
folyamatának leírására. The Making of
Czech Jewry. Oxford, 1988.

4 Ez a metafora a megállapodni és véglegesen
révbe érkezni sohasem képes komphoz
hasonlította Magyarország helyzetét. A
Figyelõ címû folyóirat 1905-ös évfolyamában 
megjelent „Ismeretlen Korvin-kódex
margójára” címû írásában Ady a
következõket állapította meg: „Kompország,
Kompország, Kompország: legképességesebb 
álmaiban is csak mászkált két part között:
Kelettõl Nyugatig, de szívesebben vissza.”
Ady Endre (Érmindszent, 1877–1919,
Budapest) a legnagyobb, modern magyar
költõ, akinek a fellépése és recepciója a
magyar szellemi modernséggel szinte
szinonim fogalom. Ezért a magyar és zsidó
viszony alapköve, vagy inkább
alaptörténete. Lásd errõl: Ady Endre zsidó
története címû esszémet az Ady Endre: Egy
keresztvetés története, zsidó történetek címû
kötetben (válogatta és az utószót írta:
Kõbányai János, Budapest, 2006), illetve
Avigdor Hameiri elemzését A daloló máglya

címû önéletírásának Ady Endre, „Vajon zseni 
volt-e Ady Endre?”, valamint „Ady és
Karinthy” címû fejezeteit, valamint „Ady és a 
Biblia” címû esszéjét, amely eredetileg a Múlt 
és Jövõ elsõ két számában (1912. január és
február) jelent meg folytatásokban. Az
ötvenes években eredetileg magyar nyelven
írt kézirat elõször jelent meg kötetben a
modern zsidó irodalom klasszikusának más,
magyar nyelvû írásaival együtt. (Válogatta,
szerkesztette és az utószót írta: Kõbányai
János, Alon Rachamimov tanulmányával.
Budapest, 2006.) 
Ady a magyar–zsidó viszonyt elemzõ
alapvetõ írása, a Korrobori 1917-ben
született, vélhetõen a Huszadik Század címû
folyóirat zsidókérdés körkér- désére, de csak
posztumusz a Nyugat 1924. június 3-i
számában jelent meg. A súlya szerint nem
sokszor idézett esszét felvettem
Ady-kötetembe. Az itt idézett metaforát
megfogalmazó esszé – amelyet a magyar
publicisztika sokat használ – a magyar– zsidó 
viszonyt is megjeleníti, noha a hangsúly a
magyarság megkésettségébõl és
idegenségébõl fakadó, Nyugat-Európához



dó sá gá é tól. Meg kell vizs gál nunk, hogy a

ma gyar rá vált zsi dó ság nak, amely az ál ta lunk 

vizs gált kor szak ban a vi lág har ma dik leg né -

pe sebb zsi dó köz pont ja volt Orosz or szág és

Len gyel or szág után, me lyek vol tak a kü lön -

le ges hely ze ti meg ha tá ro zott sá gai. An nál is

in kább fe szí tõ kér dés ez, mert a kor szak5 a

kü lön zsi dó sá gok ra tö re de zés sel, s vele a zsi -

dó tör té ne lem vég sõ fel szí vó dá sá val is szá -

mo ló di lem má val bir kó zott.

„Az asszi mi lá ci ós áram la tok, va la mint a re -

form moz ga lom te vé keny sé gé nek és szem lé let -

mód já nak a ha tá sa alatt a nyu gat-eu ró pai zsi dók

egy re in kább úgy vél ték, hogy egy sé ges zsi dó

nem zet nem lé te zik töb bé. Ér ve lé sük sze rint az

egyes or szá gok zsi dó sá gát egye dül a szár ma zás

és a val lás köti össze, s egy re hal vá nyul ezek nek a 

kap cso la tok nak a fon tos sá ga. Az e kö rök ben el -

fo ga dott né zet sze rint a zsi dók nak a mo dern ál -

lam ba és tár sa da lom ba való be il lesz ke dés ér de -

ké ben „mózes hitû” fran ci á vá vagy len gye lek ké

kell vál ni uk. To váb bá úgy vél ték, hogy a szé les

körû tár sa dal mi fo lya ma tok elkerülhetetle- nül a

judaizmus nem ze ti ele mé nek el tû né sé hez ve zet -

nek, mi vel a nem ze ti ér zés el sõ sor ban a kul tu rá lis 

és po li ti kai kö tõ dé sen ala pul, már pe dig az egyes

zsi dó em bert ilyen szá lak leg in kább a kör nye ze -

té hez és a la kó he lyek sze rin ti or szá gok hoz kö -

tik.”

– fog lal ta össze Smuel Ettinger6 e a ha gyo -

má nyos zsi dó ság fel bom lá sa ként is jel le -

mez he tõ idõ szak egyik fõ tö rek vé sét. Jakov

Katz azon ban – a prob lé mát to vább mé lyít ve 

– a mo dern kor ki hí vá sá val szem be ni vá laszt 

az egy más nak oly vég ze te sen el lent mon dó

ele mek össze egyez te té si kí sér le tei- ben ra -

gad ta meg:

„A zsi dó te o ló gu sok és vi lá gi ve ze tõk több sé -

ge azon ban azt kí ván ta, hogy a kö zös ség ma rad -

jon fenn, sõt ta lál ja meg ide o ló gi ai alap ját a ha -

gyo mány ban. […] Az eman ci pá ci ós kor szak elsõ

két-há rom nem ze dé ké nek min den szel le mi ener -

gi á ját moz gó sí ta ni kel lett hoz zá. […] ki dol goz ni

a judaizmus át fo gó fi lo zó fi á ját, amely össz hang -

ban van a mo dern zsi dó nak – a nem zsi dó ál lam

pol gá rá nak, és a nem zsi dó tár sa da lom tag já nak

stá tu sá val […].”7

4

szerelemi harcot Áron nyughatatlan népével:
ebben a gyilkos ölelkezésben bíztunk eddig, a 
semita élesztõben, a zsidó segítségben.
Elmúlt ez is, ez a bizalmunk: erõs vagy te,
Pusztaszer, erõsebb vagy Jeruzsálemnél,
erõsebb vagy Babilonnál, erõsebb vagy
Rómánál, erõsebb vagy Párizsnál. Légy
hivalkodó: erõsebb leszel Bécsnél is.”

5 „Ahhoz képest, hogy milyen nézõpontból
vizsgálták a korszakot, különféle nevekkel
illették. Nevezték »felvilágosodás«, vagy
»haszkala« korának, ha a szellem világa
felõl tekintették, »korai reformnak«, ha a
vallás dolga volt elõtérben, és
»emancipációnak«, ha politikai szempontból 
értékelték ezt a korszakot” – írja Jakov Katz. 

Jacob Katz: Out of the Ghetto, The Social
Backround of Jewish Emancipation,
1770–1870. Cambridge: Mass, 1973;
magyarul Kifelé a gettóból: a zsidó
emancipáció évszázada, 1770–1870.
Fordította Pap Mária, szerkesztette
Komoróczy Géza. Budapest, 1995. 202. sz.

6 Smuel Ettinger: History of the Jewish people,
The Modern Period in H. H. Ben Sasson ed.
Cambridge, Mass, 1994; magyarul: A zsidó
nép története. A modern kor: a 17. századtól
napjainkig. Fordította: Zalotay Melinda,
Bányai László, szerkesztette: Haraszti
György. Budapest, 2002. Az idézet a zsidóság 
szervezeteinek új mintái Nyugaton a 19.
században címû fejezetébõl való. 126. sz.



A Ma gyar Ko ro na fenn ha tó sá ga alatt ma -

gu kat „ma gyar zsi dó ság gá” ki fej lesz tõk szá -

má ra is ha son ló kér dé se ket ve tett fel a tör té -

nel mük, de el té rõ (leg alább fél évszá- zaddal

ké sés ben lévõ) idõ ben, el té rõ kon dí ci ók kal, s

el té rõ kul tu rá lis kör nye zet ben. Ezek fõbb ok-

és mo tí vum rend sze rét az Ady End ré tõl köl -

csön zött komp-me ta fo ra ér zé kel tet te a leg -

pon to sab ban; ilyen tö mö rí tés re csak köl té szet 

ké pes. Ezek: a Ke let és Nyu gat, a fo lya ma tos

két part kö zöt ti ség ál la po ta, s ezért a két part

kö zöt ti la ví ro zás és köz ve tí tés kény sze re és

le he tõ sé ge.

•

A ma gyar or szá gi8 zsi dók bel sõ el szi ge telt sé -

gük bõl ki lép ve két irány ból, s két nyel ven

ke rül tek érint ke zés be a zsi dó ha gyo má nyon

kí vü li vi lág szel le mi je len sé ge i vel.9 Elõ ször

a Né met or szág ból Bécs és Prá ga köz ve tí té -

sé vel be gyû rû zött men dels sohni haszkala

ré vén hé be rül, majd a II. Jó zsef ren de le te i -

vel10 szá muk ra kö te le zõ vé tett is ko lai ok ta -

tás ke re te in be lül né me tül. E több ré te gû és

-nyelvû aufklerista mû ve lõ dé si fo lya ma tok

ered mé nye ként lé pett fel az elsõ ma gyar or -

5

8 Ebben a kezdeti korszakban magyarországi, s
nem magyar, ezt külön hangsúlyozni kell. A
„magyar zsidó” fogalma igen problematikus,
s konkrét történelmi folyamatok eredménye.
Használata csak a 1848/49-es forradalom és
szabadságharc során és után jogosult – akkor
is óvatosan kezelve, s csak egyedi
személyekre, vagy csoportokra korlátozódik
minden megállapítást. Ugyanis minden esetet
és helyzetet a magyar nyelv és kultúra
elsajátításának és bensõvé tételének
függvényében lehet csak vizsgálni, amely
sohasem volt jellemzõ a Magyarországon
található összes zsidóra, vagy egy-egy
jellegzetes irányzatra. Ez a bonyolult,
majdhogynem csak egyénekre lebontva
vizsgálható azonosságprobléma a magyar (és
magyarországi) zsidó történelem
legparadigmatikusabb pontja, ezért
dolgozatunknak is alapvetõ kérdése.

9 „A prágai újhéber felvilágosodás éppúgy
ennek a hatása alatt indul meg [mármint a
mendelssohni haszkala, s a német nyelvû
Biblia fordítása – K. J.] mint a német-zsidó
asszimiláció. A héber nyelv újból irodalmi
színvonalra emelkedik, de ugyanakkor több
mint egy századra a német lesz az európai
zsidóság nyelve. Két-három évtizedre a
magyar zsidóságé is” – indította
korszakalkotó mûvét Komlós Aladár A

Magyar zsidóság irodalmi tevékenysége a
XIX. században munkacímmel. A kéziratban
megtalált munka a zsidó tárgyú esszéinek
gyûjteményével Magyar zsidó szellemtörténet 
a reformkortól a holocaustig I–II. címen
jelent meg az I. kötetben. Közreadta,
szerkesztette és az elõszót írta: Kõbányai
János, sajtó alá rendezte, a jegyzeteket
készítette, és a képeket válogatta: Kiss József. 
Budapest, 1997. 17. old.

10 II. József császár uralkodásának tíz éve
döntõ jelentõségû változásokat hozott,
illetve indított el a magyarországi zsidók
életében. Nevezetes türelmi rendeletének
kihirdetésekor (1781) már a zsidókra
vonatkozó rendelet tervezete is készen állt.
A Rendszabályt a zsidó népre vonatkozóan
(„Systematica Gentis Iudaicae Regulatio”)
azonban – a tervezet véleményezésével két
évet töltõ magyar kancellária, illetve a
megyék késlekedése miatt – csak 1783-ban
tette közzé a magyar helytartótanács. A
császári rendelet megadta a szabad
költözködés jogát a (bányavárosok
kivételével), a jiddis és a héber nyelv
elhagyására kötelezte a zsidókat, ennek
érdekében állami felügyelet alatt álló zsidó
iskolákat is látogathatták. Hasonlóképp
lehetõvé tette, hogy zsidók is járhassanak
egyetemre. Minden, a céhek által addig



szá gi zsi dó ér tel mi sé gi nem ze dék az 19. szá -

zad hú szas éve i ben.

„Mi ó ta Men dels sohn Mó zes mo dern bib lia -

for dí tá sa ál tal egy re ál ta lá no sabb lett a vi lá gi né -

met mû velt ség, ame lyet ha zánk ban fõ leg a Mor -

va or szág ból be köl tö zött né met há zi ta ní tók

ter jesz tet tek, és mi ó ta II. Jó zsef zsi dó ren de le te

(1783) a get tók la kó i ra is rákényszerítette a vi lá gi 

is ko lák lá to ga tá sát, ez a kö zép kor óta hasz nált

»Juden-deutsch« mind job ban kö ze le dett az iro -

dal mi nyelv hez. És a fi a tal né met írók, kik nem -

so ká ra a zsi dó ut cá ból ki ke rül tek, hi bát lan né met -

ség gel és bi zo nyos eu ró pai mû velt ség gel fe je zik

ki ma gu kat.”11

A maszkil lét for má ból ér tel mi sé gi vé fej -

lõ dõ zsi dók szá má ra az egye dü li meg nyil vá -

nu lá si te rep nek a ko ráb ban in dult ma gyar or -

szá gi né met nyel vû idõ sza ki saj tó kí nál-

kozott, amely a zsi dók csat la ko zá sá val má -

sod vi rág zás nak in dult.12 (Preßburger Ze i -

tung, Pannonia, Der Spi e gel, Der Ungar és

má sok.) Szel le mi ér te lem ben ez az elsõ

„sem le ges tár sa da lom”, ahol a zsi dók elõ -

ször kom mu ni kál hat tak nem zsi dó ként, ha -

nem füg get len ér tel mi sé gi ként. (A Jakov

Katz ki mun kál ta fo ga lom13 azok ra a te rek re

– ka szi nók ra, ol va só kör ök re, szer kesz tõ sé -

gek re, majd sza lo nok ra ér ten dõ –, ahol a jo -

gi lag nem egyen lõ zsi dók és az ál lam pol gá ri

jo go sít vá nyok kal ren del ke zõ nem zsi dók

egyen ran gú ként érint kez het tek). Az or vo si

és a rab bi pá lyán kí vül ez volt az egye dü li ki -

emel ke dé si le he tõ ség szá muk ra, s ezért az

új ság írás va la mennyi mû fa já ban fon tos sze -

rep re tet tek szert. Napi új ság írás és iro da lom 

nem vált éle sen el egy más tól (ahogy min ta -

ké pe ik, Hei ne és Börne ese té ben sem), szin -

te va la mennyi kép vi se lõ jük írt ver set, tu dó -

sí tást, úti raj zot, afo riz mát, el be szé lést,

hu mo resz ket, s csi nál ta ma gát az új sá got:

azaz szer kesz tett és for dí tott. (Elõbb más

nyel vek rõl ma gyar ra, majd ma gyar ról né -

met re.) En nek az iro da lom nak a fõ erõs sé ge

és ere de ti sé ge már itt és ek kor a sui generis

6

kro no ló gi á ja a kez de tek tõl nap ja in kig
(ki vo nat), kéz irat. Itt kö szö nöm meg a
kol le gi á lis se géd let ren del ke zé sem re
bo csá tá sát.

11 Osztern Rózsa: Zsidó újságírók és szépírók a
magyarnyelvû idõszaki sajtóban, a Pester
Lloyd megalapításáig, 1854-ig. Budapest,
1930. Ez a munka (PhD-dolgozat), akárcsak
Grünwald Miksa Zsidó bidermeier címû
munkája (szintén PhD-tézis) nagyszerûen
összefoglalja az elsõ nemzedék
teljesítményét. Ezen alapmunkálatok sorát
egészíti ki Fürst Ilona Dóczi Lajos mint német 
író, egy zsidó írói nemzedék típusa címû,
szintén PhD-dolgozatnak készült
kismonográfiája. Budapest, 1932.

12 „A harmincas évek végétõl kezdve a hazai

német folyóiratok munkatársainak nagyobb
része már a »modern« kultúrájú zsidók közül
kerül ki” – írja Komlós Aladár: Magyar zsidó
szellemtörténet, 18. old.

13 A fogalom részletes kifejtését lásd Jakov
Katz: Hagyomány és válság címû mûvének
23. fejezetében (Budapest, 2005). (Héberül
Masoret ve hamasbér, Jerusalem, 1958,
angolul Tradition and the Crisis: The Jewish
Society and the Middle Ages). A fogalom
kialakulásáról és továbbfejlesztésérõl lásd
Michael K. Silber: A zsidók társadalmi
befogadása Magyarországon a reformkorban,
A kaszinók címû cikkének második
lábjegyzetét. In: Századok, 1992. 1. szám.
113–142. old. (Angolul: Assimilation and
Community. The Jews in Nineteeth Century



kí vül ál ló ság, kí vül rõl né zés, azaz a hu mor és 

a kri ti ka mû fa ja i ban mu tat ko zott meg.

A zsi dók iro dal mi te vé keny sé ge még nem

po li ti kus. Szó ra koz tat ni és in for mál ni akart

egy kul tu rá lis inf rast ruk tú ra ré sze ként.14

(Pél dá ul a szín ház zal állt kap cso lat ban a

rend sze res kri ti kák ré vén.) Így kap cso lód tak

be egy na gyobb eu ró pai, kulturá- lis, ci vi li zá -

ci ós szel le mi áram kör be, amely jó val szé le -

sebb ki te kin té sû, fej let tebb és gaz da gabb me -

rí té sû volt, mint a fe u dá lis ál má ból egyéb ként 

szin tén a né met kul tú ra ré vén ocsú dó ma gyar. 

Mi sem jel lem zõbb erre, mint hogy leg ki -

emel ke dõbb kép vi se lõi – Moritz Gottlieb

Saphir (Lovasberény, 1795–1858, Baden)

hu mo ris ta, kri ti kus, lap szer kesz tõ, akit éle té -

ben Hei ne és Börne mel lett em le get tek, vagy

a köl tõ Karl Beck (Baja, 1817–1879, Bécs),

akit Lenau mel lett tar tot tak szá mon, s aki a

ma gyar or szá gi né met la pok tól el in dul va a

nagy né met kul tú rá ban ta lál ta meg a he lyét –

ké sõbb csak mû ve ik ré vén vol tak je len a ma -

gyar la pok ban. Azaz pá lyá juk a né met kul tu -

rá lis tér szé le i rõl a cent rum felé tar tott.

Mint min den fo gan ta tás és szü le tés, az in -

du lás moz za na ta olyan tu laj don sá go kat rög -

zít és örö kít to vább, ame lyek a ma gyar zsi dó

kul tú rá ra a ké sõb bi fej lõ dés so rán is meg ha -

tá ro zó ak ma rad tak. Ilyen az egy szer re két

vagy több kul tú rá ban való ott ho nos ság, az

eb bõl fa ka dó szé les, kí vül rõl és több kon tex -

tus ból vizs gá ló dó, ezért szük ség képp kri ti -

kai at ti tûd, va la mint a köz ve tí tõ funk ció,

amely az egyik – fej let tebb – kul tú ra gon do -

la ta it és fo gal mi nyel vét adap tál ja a má sik ba. 

A ma gyar zsi dó írók és a ma gyar zsi dó kö -

zön ség tag jai a holokauszt után szü le tett

nem ze dé ke kig meg õriz ték – ha el té rõ szín -

vo na lon és mély ség ben is – a több nyel vû sé -

get, s az ab ból adó dó kul tu rá lis ala po kat és

at ti tû döt.15 Ezért a zsi dók ré szé rõl ma gya rul

írni, a ma gyar kul tú rá ba in teg rá lód ni mind -

egyik kor szak ban – gon dol junk Max

Nordau, Theodor Herzl, Arthur Koestler,

vagy Avigdor Hameiri, Elijahu Tisbi pél dá -

7

14 „Német nyelvû újságoknak többnyire zsidó
szerkesztõi már a negyvenes években
meghonosítják nálunk is az újságírás modern 
formáit, politikai, irodalmi, kritikai, divat
stb. Rovataikkal már ekkor kezdik az
olvasóközönség minden igényének
kielégítõjévé tenni a napilapot. 1848-ban
már kilenc német nyelvû lap, köztük a
jelentõs »Der Ungar« is zsidó kézen van,
alapítóik, szerkesztõik, munkatársaik mind
zsidók” – állapítja meg e tényt Simon László 
Zsidó kérdés a reformkorban (1790–1848),
különös tekintettel a nemzetiségiekre címû,
antiszemita irányultságú, de tudományos
igénnyel adatolt PhD-dolgozata. Debrecen,
1936. 73. old.

15 A számtalan megvilágító példa közül egy
igen jellemzõ: a fajvédelmi zsidó törvény
(1939) végrehajthatatlan volt a fajvédelmi

törvényt szorgalmazó kormány félhivatalos
lapja, a Pester Lloyd esetében. „A
szerkesztõségi tagok között 21 olyan
kikeresztelkedett volt, akik közül 5
mentességet élvezett a törvény hatálya alól,
16 személy viszont zsidónak számított. Ennek 
oka abban keresendõ – mondotta Teleki Pál
miniszterelnök egy képviselõi kérdésre adott
válaszában 1940. november 22-én, nyolc
hónappal a zsidó törvények elfogadása után –, 
hogy nincs elegendõ keresztény, aki
megjelentethetõ cikket tudna írni német
nyelven.” Nathaniel Katzburg: Zsidó politika
Magyarországon 1920–1943, „Fajvédelmi
törvény” címû fejezet 16. lábjegyzete.
Budapest, 2002. A könyv eredetileg Hungary
and the Jews 1920–1943 címmel jelent meg.
Tel-Aviv, 1981.



já ra, vagy hõ sünk re, Pa tai Jó zsef re, aki elsõjá ra, vagy hõ sünk re, Pa tai Jó zsef re, aki elsõ

és utol só kö te tét hé be rül írta – sok fé le lel ki

és ér vé nye sü lé si mo ti vá ci ó ból össze ál ló di -

lem ma és vá lasz tás kér dé se volt.

Ma gyar és zsi dó re form kor – egy
men ta li tás tör té net ki ala ku lá sa és
pszi cho ló gi á ja

Míg az elsõ né met nyel ven író nem ze dék

kul tu rá lis ér dek lõ dés bõl, esz té ti kai igény bõl 

vagy meg él he té si okok ból for dult az iro dal -

mi te vé keny ség felé, a má so dik né met nyel -

ven író-mû ve lõ dõ, zsi dó nem ze dék már a

ma gya ro so dás út já ra lé pett, s a né met után,

majd mel lett az or szág nyel vén pró bált meg -

szó lal ni. Mi ért ép pen ma gya rul, ami kor az

or szág a né met nyel vû Habs burg bi ro da lom

ré sze volt? Mi ért ma gya rul, ami kor a kez -

det le ges ál la pot ban lévõ ma gyar kul tú ra, s

hor do zó ja, a nyelv mi nõ ség ben, att rak ti vi -

tás ban ek kor még messze alat ta ma radt a né -

me té nek?

A má sod szo ri nyelv- és kul tú ra vál tás,

amely gyor san kö vet te az el sõt – sok szor egy

és ugyan azon nem ze dék éle té ben –, azo kat az 

ere dõ ket érin ti, amelyek a ma gyar zsi dónak a

töb bi tõl oly el té rõ sa já tos sá gai ki ala ku lá sá -

hoz ve zet tek. A ma gya ro so dás iga zi oka és

tét je ugyan is a zsi dó ság eman ci pá ci ó já ért

foly ta tott küz de lem volt. S ben ne a sors for dí -

tó koc ká zat vál la lá sé és vá lasz tá sé: ki nek a ré -

vén, kik kel szö vet ség ben, s kik nek a keze ál -

tal el jut ni az eman ci pá ció „kánaánjába”?

a/ A ma gyar kul tú ra a 19. szá zad ele jén, a
ma gya ro so dás paradoxona

A zsi dók ma gyar akkulturizációja kez de tén a

ma gyar nyelv és kul tú ra erõ sen ma gán vi sel te 

a ma gyar en ti tás nak oly be hoz ha tat lan nak bi -

zo nyu ló eu ró pai meg ké sett sé gét,16

idegenségét,17 több év szá za dos füg get len -

ség hi á nyát,18 el nép te le ne dé se következté-

ben nem ma gyar nép cso port ok kal tör té nõ

új ra te le pí té sét, a sa ját or szá gá ban ki ala kult

ki sebb sé gi hely ze tét, és kö vet kez mé nyét: a

gya nak vó szo ron gást, továbbá tör té nel mé-

nek „El bá tól ke let re” tí pu sú, a „má so dik

job bágy ság gal” jel le mez he tõ (vissza)fej lõ -

dé sét, de ugyan ak kor a Nyu gat hoz tar to zás

föld raj zi kö zel sé gét és kul tu rá lis igé nyét.

A na gyobb részt a Habs burg Biro da lom

kü lön bö zõ ré sze i ben (Al só-Auszt ri á ban,

Mor va or szág ban vagy Ga lí ci á ban), s ki sebb

rész ben a Ma gyar Ko ro na fenn ha tó sá ga alatt,

8

16 A több évszázados népvándorlás során a
magyar törzsek voltak az utolsók, amelyek
már egy megszilárdult európai középkori
struktúrába érkeztek a 10. században, s
alapítottak nemzeti királyságot. A fél
évezredes késést csak Mátyás király rövid
reneszánsz uralkodása idejére sikerült
behozni. A középkori Magyarország szinte
állandó harcban állt a szomszédos
Német-Római Császársággal, amely a 150
éves török megszállás után be is kebelezte a
függetlenségét csak 1918-ben visszanyerõ

országot.
17 Nyelve a szláv és germán tengerben nem

hogy semmilyen más nyelvhez nem hasonló, 
de eredetérõl is csak feltevések vannak – a
finn vagy valamely régi török nyelvjárás
volt az eredete?

18 Ezt a mohácsi csatavesztéstõl (1526)
számítják, ekkor kezdõdött a 150 éves török
megszállás, amely Buda visszafoglalásával
(1686), majd végérvényesen a karlócai
békével (1699) zárult.



de né met kul tú rá jú vá ro sok ban – min de nek -

elõtt Po zsony ban – akkulturizálódott zsi dók,

Ma gyar or szá gon – a né met tel szem ben – el -

ma ra dott kul tu rá lis vi szo nyo kat ta lál tak. A

ma gyar nyelv nem volt al kal mas a már meg -

is mert né met kul tú ra hor do zá sá ra, nem szü -

let tek ezen a né me té hez ha son ló ní vó jú szép -

iro dal mi és tu do má nyos mû vek, s nem volt a

kul tú rá nak se kö ze ge, se kö zön sé ge. Az igen

vé kony ré te get érin tõ kul tú ra hor do zói – az

arisz tok rá cia, s a kö zép osz tály funk ci ó ját be -

töl tõ köz ne mes ség – maga sem volt a ma gyar

nyelv bir to ká ban. Az arisz tok rá cia fõ ként né -

me tül, mû vel tebb je fran ci á ul be szélt és le ve -

le zett. Ezt leg in kább gróf Szé che nyi Ist ván

(Bécs, 1791–1860, Döb ling),19 „a leg na -

gyobb ma gyar” pél dá ja vi lá gít ja meg. A fel -

vi lá go sult arisz tok ra ta, aki a leg töb bet ál do -

zott éle té bõl és va gyo ná ból a ma gyar

azo nos ság, a ma gyar kul tú ra önál ló vá té te le

ér de ké ben (pél dá ul a Nem ze ti Ka szi nó

1827-ben tör tént meg ala pí tá sá val vagy a

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia lét re ho zá -

sát elõ se gí tõ anya gi fel aján lá sá val

1826-ban) nap lói ta nul sá ga sze rint tö ké le te -

seb ben bír ta a né met, a fran cia és az olasz

nyel vet, mint a ma gyart, ame lyet csak po li ti -

kai sze rep vál la lá sa so rán kez dett el sa já tí ta -

ni.20 A köz ne mes ség, kü lö nö sen an nak hi va -

talt vi se lõ tag jai az or szág köz igaz ga tá si

nyel vét, a né me tet hasz nálták, a me gyék-

nek a köz pon ti ha ta lom el len te vé keny ke dõ

ré sze in kább a kö zép kor ból itt ma radt és

egy faj ta el len kul tú ra ként dívó la tint, s vele

ama „de á kos” mû velt sé get, ame lyen írt, sõt

ver selt és ol va sott is. A ma gyar nyel vet leg -

in kább a nem zet po li ti kai és kul tu rá lis köz -

éle té bõl ki zárt, több nyi re anal fa bé ta pa raszt -

ság hasz nál ta, en nek nem volt iro dal ma –

csak nép köl té sze te, amely nek ér té két, szin -

tén a re form kor sod rá ban (s per sze né met

[Herder] min tá ra) kezd ték fel fe dez ni, s

gyûj té sét be in dí ta ni.21 Azon ban mind ez csu -

pán a lakosság 40 százalé- kára volt ér vé -

nyes. Hi szen „Ma gyar or szág la kos sá ga az

1787. nép szám lá lás sze rint va la me lyest

meg ha lad ta a 8 mil lió fõt. A ma gyar ság szá -

mát a sta tisz ti ku sok cse kély el té rés sel mint -

egy 3,2 mil li ó ra (40 szá za lék) be csül ték.”22
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19 A külföldi olvasót e rendkívül fontos, a
magyar zsidóság szempontjából is lényeges
– „a legnagyobb magyar” ugyanis
elutasította a zsidók befogadását a magyar
entitásba.

20 S messze nem kielégítõ mértékben. Ha
írásainak ma szinte olvashatatlanságig
nehézkes nyelvét esztétikai értelemben
összehasonlítjuk zsidó kortársai magyar
nyelvével és nyelvhasználatával
(Bloch/Ballagi Móric/Móréval, Einhorn/Horn 
Ignác/Edéével, [e neveket azért írom
magyarosítás elõtti állapotukban, mert már
ezen a néven is publikáltak magyarul], vagy
Löw Lipót homíliáival), a pálmát a
legelfogultabb bírálói is garantáltan a magyar

anyanyelvûként született zsidó szerzõknek
kell hogy adja, akiknek írásait ma is gond
nélkül és élvezettel olvashatjuk, különösen
Löw szentbeszédeit. Utóbbiról köztudott,
hogy harmincéves korában járt elõször
Magyarországon. Az összehasonlítás és
konzekvenciáinak levonása – a kettõs
akkulturizáció mint lingvisztikai probléma –
ugyancsak elvégzendõ feladat lenne.

21 Erdélyi János (Kiskapos, 1914–1968,
Sárospatak) nevéhez fûzõdik.

22 Hanák Péter: Polgárosodás és asszimiláció
Magyarországon a XIX. században. In:
Történelmi Szemle, 1974. 4. szám. 513–536.
old.



A zsi dók nem egye dül ér kez tek a „kor lát -

lan le he tõ sé gek” ha zá já ba, ha nem ver seny -

tár sak kal, akik nek a túl nyo mó ré sze né met

és ki sebb rész ben szláv volt. Szin tén Hanák

Pé ter te szi fel a kér dést, a már idé zett je len -

ség lé nye gét meg ra ga dó ta nul má nyá ban,

hogy

„[…] mi ért ol vadt bele a ha zai né met ség zöme

a nála ke vés bé pol gá ro sult ma gyar tár sa da lom ba,

mi ért igye ke zett a ne me si kö zép osz tály hoz ido -

mul ni, mi ért nem ma radt meg a fej let tebb, kul tu -

rál tabb né met, il let ve oszt rák–né met pol gár ság te -

le pe sé nek, tá vo li szi ge té nek, mint Kö zép-Eu ró pa

szá mos vi dé kén? […] mi ért ma gya ro so dott el

olyan gyors ütem ben a XIX. szá zad má so dik ne -

gye dé tõl kezd ve a zsi dó ság, ame lyet a nyelv kö -

zös sé ge és az üz le ti kap cso la tok szá lai a ha zai és

az auszt ri ai (bé csi) né me tek hez is kö töt tek?”23

A pa ra do xon nak tûnõ vá lasz ab ban a

hely zet- és ér dek fel is me rés ben ta lál ha tó,

ame lyet Ma gyar or szág ép pen a maga el ma -

ra dott vagy „szûz te rep” mi vol tá ban nyúj -

tott. Az asszi mi lá ci ó ért cse ré be itt ugyan is

könnyen „hungaricussá”, azaz „úrrá”, a ne -

me si kö zép osz tály tag já vá le he tett vál ni. (A

po li ti kai nem ze tet az or szág 5 százlékát ki te -

võ ne me si osz tály kép vi sel te ha son ló be fo -

lyás sal, mint a len gyel „ne me si köz tár sa -

ság”.) A kul tu rá lis kü lönb ség bõl ere dõ

dif fe ren cia há nya dos az azo nos sá guk ban

még erõ seb ben érin tett ma gyar ne me si

(„úri”) elit jé ben (avantgárdjában) kel tet te a

leg erõ sebb fe szült sé get. Fel is mer ték, ha

nem „re for mál ják” meg a kul tu rá lis vi szo -

nya i kat, nem csak Eu ró pá ról sza kad nak le,

de el veszt he tik or szá guk ma ra dék füg get -

len sé gét is, s vele a sa ját po zí ci ó i kat, ame-

lyet fe u dá lis jo ga ik ma ra dé ká val a Habs bur -

gok kal szem ben még meg õriz tek.

E hely zet fel is me rés nek az elsõ ho za dé ka a

ma gyar nyelv vel volt kap cso la tos. A jo ze fi nis -

ta, azaz a né met fel vi lá go so dás ha tá sa alatt álló 

író, Ka zin czy Fe renc és köre arra vál lal ko zott,

hogy a ma gyar nyel vet al kal mas sá te gye az eu -

ró pai kul tú ra be fo ga dá sá ra.

„A nyelv újí tás a 18. szá zad utol só har ma dá tól, 

száz éven ke resz tül, mint egy tíz ezer szó val gya -

ra pí tot ta a ma gyar nyelv szó- és ki fe je zés kész le -

tét. En nek kö szön he tõ, hogy a ma gyar nyelv al -

kal mas sá vált a 19. szá zad esz mé i nek

meg szó lal ta tá sá ra, s a mo dern tu do má nyok nak, s

a tech ni ká nak az anya nyel ven tör té nõ meg is mer -

te té sé re, mû ve lé sé re.”
24

Ezt a ma gyar–ma gyar Kulturkampfot25 az

or szág li be rá lis elit je vív ta. Ma guk is egy

kvá zi ket tõs akkulturizáció ta la já ról, azaz a

né met kul tú ra bá zi sá ról tér tek át a ma gyar

kul tú ra meg re for má lá sá ra vagy in kább meg -

te rem té sé re, amely szo ro san egy má sik hi -

ány hoz is kap cso ló dott: a vá ro sok mint kul tú -

ra te rem tõ te rek hi á nyá hoz. (E kor szak- ban

ugyan is a Ma gyar Ki rály ság te rü le tén ta lál ha -

tó vá ro sok több sé ge, Bu dá tól Sop ro nig, Po -

zsony tól Bras só ig, Kas sá tól Te mes vá rig, né -

met több sé gû és kul tú rá jú volt.)
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23 Uo. 513–514. sz.
24 Részlet a Magyar irodalmi lexikon

„nyelvújítás” szócikkébõl. (Fõszerk.:
Benedek Marcell. Budapest, 1965.)

25 A nyelvújító mozgalomnak a mai napig

vannak ellenzõi, a maga korában pedig
széles ellenzéken kellett az újításokat
keresztülvinni. Lásd az idézett szócikk
egészét, s a cikk végén felsorolt irodalmat.



„Író ink per sze nem ál mod hat tak vol na vá ros -

ról, ha nem lát tak vol na ilyet. A leg csá bí tóbb pél da 

pe dig, a nyu ga ti mû velt ség fõ köz ve tí tõ je szá muk -

ra Bécs. S mi vel a ha zai vá ro sok né me tek, ezek

szol gál nak esz mény ké pül író ink nak. Né met vá -

ros ban fej lõ dik ki Bes se nyei, Kár mán Jó zsef, Kis

Já nos és Ka zin czy, Döbrentei és Rumy Kár oly

György. Kár mán az Urá ni át26 Schedius né met író

tár sa sá gá ban in dít ja el. […] A ha la dás és a ma ra di -

ság hí vei egy aránt a köz ne me si ré teg bõl szár maz -

tak. Sõt meg esik az is, hogy a ha la dás for ra dal mi

el vét fõ urak kép vi se lik, míg a ple be jus ere de tû du -

nán tú li katholikus pa pok, a ne mes ség ere de té hez

asszi mi lá lód va, a ma ra di sá got hir de tik. A ket té á -

ga zást nem az osz tály hely zet, ha nem a mû ve lõ -

dés tör té ne ti vi szo nyok és szel le mi ha tá sok ma gya -

ráz zák. Ál ta lá ban pro tes táns író ink, akik a ha la dó

nyu ga tos tö rek vé sek kép vi se lõ i vé vál nak, még pe -

dig el ri asz tó an si vár ál la po ta ink és kü lönb nek

meg is mert ide gen pél da el len té té nek ha tá sa alatt.

Elõ ke lõbb fi a ik sû rûn lá to gat ják a gen fi és a hol -

land egye te me ket, Bes se nyei Bécs ben moz dul

meg, má sok ra a du nán tú li és fel vi dé ki né met vá ro -

sok van nak ha tás sal. S az igé nye seb bek, mi u tán

meg is mer ked tek a né met vá ro sok kal, nem le lik

örö mü ket a ma gyar vi dék szó ra ko zá sa i ban”

– összeg zi Kom lós Ala dár ezt a ma gyar–ma -

gyar akkulturizációt.27 A ma gya ro sod ni kí -

vá nó zsi dók te hát nem csak vá lasz tot tak, ha -

nem egy nem kész kul tú rá hoz csat la ko zás sal 

ki is je löl ték a vá lasz tás kö vet kez mé nye ként
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26 Ez a magyar nyelven önálló irodalmi
mûveket kiadó folyóirat Pesten jelent meg
1794–95-ben.

27 Komlós Aladár: Irodalmunk társadalmi
háttere. Budapest, 1947. 49–50. old. Új
kiadása Dallos Eszter kiegészített
jegyzeteivel és Kõbányai János utószavával,
Budapest, 2006.

28 Ebben a feladatvállaló, a hozzá történõ
asszimilációval egybekötötten egyúttal a
meg is valósító kezdetekben a német
asszimilálódóké volt a fõszerep –
értelemszerûen, hiszen mind a
kereszténységhez, mind az uralkodó
nemzetiséghez tartozásuk nem gátolta
szerepteljesítésüket. A magyar
irodalomtörténetírást mint tudományt egy
dilettáns szépirodalmi próbálkozásokkal
induló német asszimiláns indította el: Toldy
Ferenc (1847-ig Scheidel) (Buda,
1805–1875, Budapest) volt a modern
magyar irodalom kezdetén a kánonfelállító.
Erkel Ferenc (Gyula, 1810–1875, Budapest)
a magyar nemzeti opera, mûzene, modern
zeneoktatás megalapítója, s emblematikus
mûvek, többek közt a nemzeti himnusz
zenéjének szerzõje szintén német. (Mestere

és felesége már zsidó; lásd a Magyar zsidó
lexikon, szerk. Ujvári Péter, szócikkeit.) S ha 
már a legérzékibb mûfajnál tartunk, ami az
irodalomnál is szignifikánsabb mutatója a
szerepvállaló asszimilációnak: a modern
mûzene Erkel elõtti képviselõi közül a
cigány Bihari János (Nagyabony,
1784–1827, Pest), az olasz eredetû Lavotta
János (Pusztafödémes, 1764–1820, Tállya),
a cseh Csermák Antal (Cseh- vagy
Morvaország, 1774–1822, Veszprém) és a
zsidó Rosenthal–Rózsavölgyi Márk
(Balassagyarmat, 1788–1848, Pest) nevét
kell megemlíteni. Az utóbbi nevéhez fûzõdik 
olyan emblematikus táncok muzsikájának a
megalkotása, mint a körmagyar és a csárdás. 
Nemcsak az egész korszak, de a magyar
irodalomnak talán legreprezentatívabb
költõje, Petõfi Sándor is asszimiláns: szerb
apa, Petrovics István és szlovák anya, Hrúz
Mária gyermeke. Az õ egész életmûve és az
attól elválaszthatatlan élete mint mûalkotás
éppen a reformkorm és az 1848/49-es
forradalom megtestesülése, amelynek a
romantikus lehetõségei oly attraktívnak
mutatkoz- tak a több irányból is érkezõ
asszimiláció számára.



adó dó sze rep vál la lá su kat: nem a kul tu rá lis

szin ten fel fe lé emel ke dõ el sa já tí tást

(akkularizációt), ha nem az elsõ

akkulturizációval már meg szer zett szel le mi

ja vak be épí té sét, köz ve tí té sét abba a kép lé -

keny, ke re te it ki ta po ga tó és ki ala kí tó kul tú -

rá ba, amely ben ma guk is tar tó sabb ott hon ra

kí ván nak lel ni a tár sa dal mi fel emel ke dés, a

tel jes tár sa dal mi emancipá- ció re mé nyé -

ben.28 Ez az ígé ret, s a be vál tá sa kö rü li is -

mét lõ dõ csa ló dá sok ma gya ráz- zák az eman -

ci pá ci ó ig (1867), sõt még azu tán is hul lám -

zó, két la ki hely ze tü ket a né met és a ma gyar

kul tú ra kö zött.

b/ „Fel adat be töl tõ stra té gia mint
asszi mi lá ci ós mo dell”

A nyelv újí tás moz gal ma már po li ti kai erõ tér -

ben foly ta tó dott. A ma gyar tör té ne lem nek az

1825-tõl az 1848/49-es for ra da lo mig tar tó

pe ri ó du sát e moz gó sí tó igé nyé rõl „re form -

kor nak” ne ve zik. A po li ti kai re form küz del -

mek ja va ré sze is el sõ sor ban a Habs bur gok

né met kul tú rá já val szem ben ki bon ta koz ta tott

szé le sebb kul tu rá lis jo gok és kul tu rá lis au to -

nó mia kö rül konf ron tá lód tak, mint pél dá ul a

ma gyar nyelv hi va ta los sá té te le (ezt csak

1844-ben si ke rül el ér ni), vagy a már em lí tett

Ma gyar Tudámányos Aka dé mia, s más nem -
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28 Ezt a lelkes és „megcsinálós” asszimilációt a 
kiegyezés után fõként a zsidóknak
tulajdonítják a kiegyezés után a szellemi
életben. Mint Komlós Aladár már idézett
mûve is megállapítja: „A magyar társadalom 
nagy vákuumába ugyanis, amelyet a
burzsoázia hiánya okozott, a múlt század
második felében beugrott a németség s a
hajlamainál fogva mindig polgári zsidóság, s 
neki látott a gazdátlan polgári funkciók
elvégzéséhez. Míg a hazai németség
megmagyarosodó része a hadsereg és a
hivatalvezetõ állásait hódítja meg, a
zsidóság az ipart, kereskedelmet teremt,
betölti a tudomány üres polcait, s különös
szeretettel vetette magát a betûre, olvas,
mecénáskodik, újságot ír, sõt alig tanul meg
magyarul, költõt is ad a nemzetnek.
1840-ben kezdõdik meg magyarosodása, s
1860-ban megjelenik Kiss József elsõ verses 
füzete. A századfordulón már vezetõ szerepe 
van szellemi életünkben.” Komlós:
Irodalmunk társadalmi háttere, 58–59. old.
Mindennek az érvényébõl nem von le
semmit, hogy a német asszimilánsok
lendülete még a reformkor után is kitart,
produkál néhány kiemelkedõ alkotót és
teljesítményt. Ha társadalmi

befogadottságuknál fogva nem szükségképp
– ez a zsidók számára szinte kötelezõ – a
magyar szellemi élet baloldali vagy liberális
oldalán is. Így Rákosi (Kremser) Jenõ
(Acsád, 1842–1929, Budapest) a
meghatározó, a 30 milliós Magyar
Birodalom gondolatát szerzõ publicista, aki
pályáját szoros párhuzamban és barátságban
kezdte Dóczi Lajossal, a késõbb tárgyalandó 
kétnyelvû második zsidó generáció tagjával.
A dzsentri vagy az úri osztály íróját,
Herczeg (Herczog) Ferencet (Versec,
1863–1953, Budapest), Schöpflin Aladárt
(Maniga, 1872–1950, Budapest), a Nyugat
egész korszakát végigívelõ kritikusát, az
egyik legmeghatározóbb kánonteremtõt, a
legízesebb nyelvû parasztírót, Tömörkény
(Steingasner) Istvánt (Cegléd, 1866–1917,
Szeged), valamint barátját, a szintén német
Gárdonyi (Zieger) Gézát (Agárd 1863–1922,
Eger), a magyar ifjúság számára írott
legnépszerûbb történelmi regény, az Egri
csillagok íróját, vagy a sort lezárva Márai
(Goldschmidt) Sándort, a polgári írót (Kassa,
1900–1989, San Diego), akit friss világhíre
okán, bizonyos szempontból nem alaptalanul
gondolnak zsidónak, lehet megemlíteni. (K.
J.)



ze ti in téz mé nyek ala pí tá sa. (Pél dá ul: Nem ze ti 

Szín ház, 1837, Kis fa ludy Iro dal mi Tár sa ság,

1836 stb.) E küz del mek az úgy ne ve zett re -

form or szág gyû lé se ken, il let ve az azt elõ ké -

szí tõ me gyei követválasztá- so kon, gyû lé se -

ken men tek vég be (1825–28, 1839–40,

1843–44, 1847–1848), ame lyek re a me gyék

kö ve te ket, s ve lük kö vet uta sí tá so kat küld tek,

a kö ve te ket a me gye gyû lé se ken vá lasz tot ták

meg, az egész kis tér ség po li ti ku mát moz gás -

ban tar tó fo lya mat so rán. Így a Po zsony ban

tar tott or szág gyû lé sek ke re te in be lül ki ala kult 

az or szág éb re dõ szel le mi éle tét szer ve zõ dis -

kur zus a ma gyar ság mi ben lé té rõl és jö võ jé -

rõl. Pár tok, ér dek kép vi se le ti szö vet sé gek, po -

li ti kai ide o ló gi ák (kon zer va tí vok és

li be rá li sok) itt üt köz tet ték ál lás pont ju kat. A

leg fõbb té mák közé tar to zott a Habs bur gok -

hoz, va la mint az au to nó mi á juk hoz szin tén ra -

gasz ko dó nem ze ti sé gek kel szem ben kép vi -

selt vi szony, s e konf lik tus függ vé nyé ben az

egy re anak ro nisz ti ku sab bá váló fe u dá lis ren -

di struk tú ra ön kén tes le bon tá sa.

E dis kur zus egyik fon tos mel lék ága volt

az a vi ta so ro zat, amely a jo gok nél kü li, de

már szá mot te võ gaz da sá gi és kul tu rá lis po -

ten ci á val bíró zsi dó ság be fo ga dá sa, s an nak

fel tét elei kö rül zaj lott.29 Ez utób bi nak a lé -

nye ge egy lát szó lag tyúk–to jás sor ren di ség

kö rül hul lám zott: elõ ször ad ják-e meg az

eman ci pá ci ót, s an nak a fo lyo má nya ként a

zsi dók, sa ját jól fel fo gott ér de kük ben, spon -

tán ma gya ro sod ni fog nak, s ezt rá juk kell

bíz ni, avagy elõ ször ma gya ro sít sák a zsi dó -

kat, s majd en nek függ vé nyé ben és fe jé ben

ad ják meg ne kik a nem ne me se ket il le tõ jo -

go sít vá nyo kat?

A sor ren di ség tech ni ka i nak tûnõ prob lé -

má já ban ben ne sû rû söd nek azok a kü lö nös

kö rül mé nyek és meg fon to lá sok, ame lyek a

ma gyar or szá gi zsi dók eman ci pá ci ó ját, majd

men ta li tá sát oly egye di vé szí nez ték. Is mé tel -

jük meg más sza vak kal, mert a fo gan ta tás vi -

szo nyai ki hat nak az egész százéves tör té net -

re. (Fel fo gá som sze rint a zsi dó re form kor ral

kez dõ dött ma gyar zsi dó tör té ne lem a

holokauszttal vég ér vé nye sen vé get ért.30) A

ma gyar kul tú ra ki szol gál ta tott hely zet ben

volt: po li ti ka i lag nem volt füg get len, ha tó kö -

re ki sebb ség ben volt az ál ta la uralt te rü le ten, s 

a kul tú rá ba be fek te tett és be fek tet he tõ szel le -

mi ener gi ák te kin te té ben nem bírt sem erõ vel, 

sem gon do la ti, esz té ti kai att rak ti vi tás sal. Alig 

volt több, mint olyan ke ret, amely ki töl tõ i re

várt. Szö vet sé ge sek re, akik a ket tõs, a Habs -

burg-né met és a nem ze ti sé gi szo ron ga tás ban

ezt a ke re tet majd ma gyar tar ta lom mal töl tik

meg. A ma gya rok és a csök ke nõ szá mú ma -

gyar ság hoz asszi mi lá ló dók, vagy pon to sab -

ban a ma gyar sá got vá lasz tók ere je a ma gyar
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29 E folyamatoknak Csetényi Imre, az
Országos Rabbiképzõ középiskolájának a
tanára a legkiválóbb szakértõje. Több cikke
mellett Adalékok a magyar zsidóság
reformkorszakbeli történetéhez címû önálló
munkája tárgyalja a legrészletesebben a
magyar zsidóság befogadásának diskurzusát
az országgyûlési naplók, követutasítások,
illetve a röpirat-irodalom alapján.
Munkájának egyik külön érdekessége, hogy
nemcsak a megjelent röpiratokat elemzi,

hanem a diskurzusnak a cenzúrahivatalban
lezajlott részét is, azaz a meg nem jelent
munkákat is sorba veszi, s az elutasításuk
indokait is. Budapest, 1928.

30 Lásd e témáról A halott arcán növekvõ
szakáll, a magyar zsidó történet vége? címû
írásomat a hasonló címû kötetben, Budapest, 
2001. Elõször héberül jelent meg az Eretz
Acheret 2001, júniusi számában „ha zaken
hacomah belehiv sel met” címen.



kul tú ra do mi nan ci á ja meg te rem té sé hez – ez -

zel a re form kor elit je szem be né zett – már ke -

vés nek mu tat ko zott. Az asszimilánsok a csat -

la ko zá sért cse ré be olyan gyors elõ re ju tá si

le he tõ sé get kap hat tak, ame lyet más or szá -

gok ban – ahol nem állt fel az ural ko dó osz -

tály nak ez a szo rult hely ze te – nem ál mod hat -

tak. A ki szol gál ta tott hely zet ma gá ban

hor doz ta tö ré keny sé gét és a bi zal mat lan sá -

got, s azok reg resszív védõ-elzárkózó me cha -

niz mu sa it, ame lyeket a ki szol gál ta tott hely -

zet ben lévõ se gí tõ jé vel szem ben kialakít.

Ugyan is amennyiben meg ad ják az eman -

ci pá ci ós jo go kat, majd a sza bad dá vált em -

ber re bíz zák az iden ti tás vá lasz tás, azaz az

asszi mi lá ció mód ját, rit mu sát és mér té két –

mint ez az iga zi li be ra liz mus el vé bõl kö vet -

kez ne –, nem tart hat nák ural muk alatt to -

vább ra is, nem tart hat nák ál lan dó ké szen lé ti,

iz gal mi ál la pot ban, per ma nens al ku- vi -

szonyban azt, aki re rá van nak szo rul va.

Egyen lõ vé vál va vele, fel kel le ne ven ni vele a 

ver senyt anél kül, hogy a szü le tés sel szer zett

elõnyt vele szem ben kon zer vál ni le het ne. S a

fel té tel rend szer nem az egyén nel, ha nem a

kollektívummal szá molt – be tart ha tat lan ná és 

el len õriz he tet len né bi zony ta la nít va a tel je sít -

ményt. A ha mis fel té tel csak õszin tét len vá -

laszt és azo no su lást hoz ha tott: mi mik rit, csa -

lá di, kö zös sé gi, ben sõ meg ha son lást,

kom pen zá ci ót, túl har so gást, „ma gya rabb a

ma gya rabb nál” vi sel ke dést, elv te len, s ezért

gyak ran köpönyegfordító al kal maz ko dást:

mind azt a ne ga tí vu mot, amit a ma gyar zsi dó -

ság gal kap cso lat ban az iga zi (ma gyar és ma -

gyar zsi dó) és az an ti sze mi ta iro da lom

egy aránt fel ve tett.

Ugyan is a ma gya rok kal tör té nõ azo no su -

lást – el len tét ben a nyu gat-eu ró pai elõz mé -

nyek kel és pél dák kal – nem vagy nem csak a

kul tú ra sui generis ön ma gá hoz asszi mi lá ló -

dás igé nye dik tál ta a tár sa dal mi együtt élés re -

mé nyé ben, ha nem egy még ki töl tet len ke ret

le he tõ sé gei. A zsi dók asszi mi lá ci ó já nak tar -

tal ma ha son ló volt Kazinczyék el kép ze lé se i -

hez: az elsõ (a né met) akkulturizáció adap tá -

lá sa ma gyar nyel ven, ma gyar kon tex tus ban, 

azaz ki köt ni a „Kompországot” Nyu gat part -

ja i nál. Te hát nem egy nem va la mi késszel tör -

té nõ asszi mi lá ló dás, ha nem egy le he tõ ség kö -

zös va ló ra vál tá sá nak esz mé jé hez. Ne vez zük

e fo lya ma tot a maga kü lö nös sé ge okán „fel -

adat be töl tõ asszimilá- ciónak”. Ez a kü lö nös

asszi mi lá ció se hol más hol nem ta lál ha tott ta -

lajt, mint a Nyu gat és Ke let, in do ger mán és

szláv nyel vek és kul tú rák kö zött im boly gó

„kom pon”, hi szen Nyu ga ton egy meg csi nált,

erõs és ma ga biz tos kul tú rák hoz asszi mi lá ló -

dott, a ha gyo mány vi lá gá ból ki lé põ zsi dó ság,

Ke le ten pe dig (Ma gyar or szág ke le ti és észa ki 

ha tá rán az Orosz Bi ro da lom kez dõ dött, déli

ha tá ra in pe dig az Osz mán Bi ro da lom, majd

az utód bal ká ni ál la mok ha tá rol ták) tár sa dal -

mi po li ti kai be ren dez ke dé se ki zár ta az asszi -

mi lá ció le he tõ sé gét.

A fél év szá za dos vi tát nem dön töt te el a

re form kor, s a zsi dók nagy csa ló dá sá ra az

utol só ren di or szág gyû lés, az 1847–48-as

sem, amely az idõ köz ben ki tört eu ró pai for -

ra dal mak, majd a ma gyar for ra da lom (1848.

március 15.) kö vet kez té ben szin te egy csa -
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31 Az egész or szá gon vé gig fu tó pog ro mok
tör té ne tét a leg rész le te seb ben Bernstein Béla
A negy ven nyol cas ma gyar sza bad ság harc és

a zsi dók címû klasszi kus nak szá mí tó
tör té ne lem köny ve írja le. A mû elõ ször az
1848/49-es for ra da lom öt ve ne dik



pás ra le bon tották a fe u dá lis ál la mot, s meg -

te rem tették a mo dern és füg get len ma gyar

ál lam és tár sa da lom jogi ke re te it, s csak a

zsi dó kat hagyták kö zép ko ri jog fosz tott sá -

guk ál la po tá ban.

A men ta li tás ki ala ku lá sa meg ha tá ro zó a

tör té net ben, amely kul tú rá ról szól, ezért ter -

mé sze te okán nem ke vés pszi cho ló gi ai ele -

met is hor doz ma gá ban. A kulcs fon tos sá gú

ese mény sor úgy zaj lott le, hogy a zsi dók

eman ci pá ci ó ja le he tõ sé gé nek a hí ré re a fe u -

da liz must le bon tó or szág gyû lés szín he lyén,

Po zsony ban, majd en nek nyo mán szer te az

or szág ban vé res pog ro mok („zsi dó kra val -

lok”) tör tek ki 1848 már ci u sá ban.31 Ezért a

kor mány (maga a re form kor legemble-

matikusabb sze mé lye, po li ti ku sa: Kos suth)

jobb nak lát ta – ér ve lé se sze rint – ép pen a

zsi dók ér de ké ben a zsi dó eman ci pá ció ügyét 
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31 elõszavával Budapesten, az IMIT
kiadásában. (Maga a tudós rabbi az
Országos Rabbiképzõ Intézet elsõ végzett
generációjához tartozik, Auschwitzban halt
meg.) A több kiadást is megért munka
utoljára a forradalom 150. évfordulójára
jelent meg, az összes kiadás tapasztalatainak 
a figyelembevételével, gazdag képanyaggal.
(Sajtó alá rendezte, a képeket válogatta, s a
kiadások történetét elbeszélõ utószót írta:
Kiss József. Budapest, 1998.) Bõven szól a
pogromokról és hatásukról a közvetlen
szemtanú hitelével Einhorn Ignác, aki a
zsidókérdés elsõ elemzését nyújtja

Magyarországon: Die Revolution und die
Juden in Ungarn (Leipzig, 1851), magyarul:
A forradalom és a zsidók Magyarországon.
Fordította és az utószót írta Fenyõ István,
Miskolczy Ambrus tanulmányával. Budapest, 
2000. A pogrom írásos dokumentumairól
közöl részleteket a forradalom 100.
évfordulója alkalmából született 1848–1849 a 
magyar zsidóság életében címû
szöveggyûjtemény, amely szintén a 150.
évforduló alkalmából jelent meg.
Szerkesztette, válogatta, s az utószót írta:
Zsoldos Jenõ. Budapest, 1848, 1998.



el na pol ni, s nyu god tabb idõk re fél re ten ni.32

Az eman ci pá ció meg adá sa elõ li ki té rést

azon ban mé lyebb, az egész re form ko ron vé -

gig hú zó dó vi ta so ro zat függ vé nyé ben kell

ér té kel ni. Az iga zi ok azok ban a fé lel mek -

ben rej lett, ame lyek a nem zet jö võ jén táv la -

to san el gon dol ko dó kat reg resszív szo ron -

gás sal töl töt te el: ne ve ze te sen az a tény és

vár ha tó kö vet kez mé nye, hogy ez a lét szám -

ban, gaz da sá gi erõ ben, szel le mi po ten ci ál -

ban már a II. Jó zsef-fé le mi ni má lis sza bad -

ság jog ok kal je len tõs po zí ci ó kat el érõ en ti tás 

nem fog ja-e do mi nál ni a tel jes jo gok bir to -

ká ban már za var ta la nul és vissza von ha tat la -

nul ma gyar en ti tást, amely ép pen a ma guk

ál tal is kín zó an ér zé kelt gyen ge sé ge mi att

kény sze rül a fe u da liz mus ön kén tes
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32 Kossuth és az elsõ független kormány
belügyminiszterének, Szemere Bertalannak
a halogató magatartását az elõzõ
lábjegyzetben felsorolt mûvek a maga
súlyuk szerint írják le. Külön ki kell emelni
Jakov Katz elemzését From Prejudice to
Destruction. Anti-Semitism 1700–1933,
Cambridge: Mass, 1980, magyarul: Az
elõítélettõl a tömeggyilkosságig (fordította:
Pelle János, szerkesztette: Haraszti György,
Budapest, 2001) címû mûvének „A magyar
nyitány” címû fejezetét. Ebben a következõ
lábjegyzetben idézett Széchenyi István-féle
zsidókkal szemben elfoglalt álláspontot
együtt tárgyalja Kossuth szociális
asszimilációt követelõ álláspontjával, s a
forradalmi kormány halogató taktikájával.
Bizonyára meglepõ, hogy erre az
antiszemitizmust fókuszba állító könyvben
kerül sor, ahol a fejezet végén az elsõ
manifeszt magyar antiszemia politikus,
Istóczy Gyõzõ fellépését ismerteti. Jakov
Katz finom distinkcióval a lényeget ragadja
meg, amikor elemzését ezzel a konklúzióval
zárja: „Széchenyi úgy vélte, hogy a zsidók
erõfeszítést tesznek a magyar nyelv
megtanulására, de ezt, mint merõ színlelést,
illetve, mint tudatos, a kívánt emancipáció
érdekében használt trükköt elutasította. Nem
fogadta el annak a törekvésnek a
kifejezõdéseként, hogy tagjai szeretnének
lenni a magyar nemzetnek. A zsidókat
véleménye szerint túl mélyen áthatotta a

német szellemiség, amely a magyar
újjászületés akadálya. Nem képes
asszimilálódni a magyar nemzethez,
amelynek, hála ázsiai eredetének, egyedi
keleti jelleme van. […] Széchenyinek a
zsidók iránti magatartásában a kétértelmûség 
és a bizonytalanság jelei mutatkoznak. Bár
ellenezte az emancipációt, mentesnek látszik 
olyan zsidóellenes elõítéletektõl, amelyek az 
antiszemitizmus elõfutárai közé sorolnák
õt.” Kossuth Lajos szerepét a zsidók
befogadását illetõen, aki Széchenyi nagy
ellenfele volt az egész reformkor alatt, s aki
a forradalmi kormányzat fejeként jelentõs
cselekvési szabadsággal bírt, szintén a
felemásság-bizonytalanság kategóriájával
jellemzi Jakov Katz, egyúttal az egész, a
forradalomban kicsúcsosodó folyamat más
zsidóságoktól való alapvetõ különlegességét
is megragadva: „Más kormányok is úgy
adták meg az emancipációt, hogy kifejezték
elvárásukat a judaizmus egyidejû reformja
iránt, sõt, Napóleon meg is fenyegette a
rabbikat az emancipáció visszavonásával, ha 
ezt megtagadnák. De a közvetlen kapcsolat
az emancipáció és a reform között
egyedülálló vonása a magyar forradalomnak, 
és világosan tükrözi Kossuth radikális és
végsõ soron kudarcra ítélt nézeteit. A
forradalmi törvényhozás nemcsak azért volt
sikertelen, mert nem tudta megvalósítani az
emancipációt, hanem mert a vallási reformra 
sem tudott hatni.”



lebontására, s más, de ke resz tény en ti tá sok

be fo ga dá sá ra.33

c/ Az „eman ci pá ci ós al ku kép te len ség”

A nyu godt idõk nem jöt tek el, ame lyek több

év ti zed fon tol va ha la dó gon dol ko dá sát mér -

leg re te het ték vol na, épp el len ke zõ leg: ha -

ma ro san az or szág nak fél Eu ró pa had se re ge -

i vel kel lett szem be néz nie, hogy

füg get len sé gi tö rek vé se it meg véd je. Ek kor

elõ tér be lé pett egy má sik zsi dók kal kap cso -

la tos ve zér gon do lat, ne ve ze te sen, hogy gaz -

da sá gi, szel le mi és fi zi kai ere jük re ége tõ en

szük ség van.

A zsi dók a pog ro mok vagy a csa ló dás

hely ze té ben elõ ször Ame ri ká ba tör té nõ ki -

ván dor lá suk meg szer ve zé sé re tet tek lé pé se -
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33 Legtöbbször idézik, s valóban a félelmet a
legplasztikusabban megjelenítõ argumentum
Széchenyi Istvánnak az 1843–1844-es
országgyûlésen az emancipációs
törvényjavaslatot elutasító beszédének a
következõ mondata: „Más az, ha az angol, a
francia szabadítja fel õket, mert a nagy tó
vizét egy palack ténta nem rontja meg, de
meg nem a magyar levest.” Ez a gondolat, s
benne a liberálisok érveire adott válasz nem
új. Már az 1830-as években Kölcsey Ferenc
így kiált fel a szatmári megyegyûlésen: „Nem 
kicsiny és szegény státusba való a zsidó,
hanem nagyba és gazdagba, itt segíti az
indusztriát, ott megöli.” (Minden munkái VI.
köt. 70. old.) Ung vármegye követe, Petrovay 
az 1833–36-os országgyûlésen hasonlóan ítéli 
meg a zsidók befogadásának a

következményét: „[…] az aviticitast pedig
pártolni fogom, s meg akarom tartani, mert ha 
az eltöröltetne, tágas út nyitódna ezen
számtalan, hazánkban meggazdagodott zsidó
s más kereskedõ jövevényeknek, hogy a
pazarló nemzetségbeli tagoktól
megvásárolván az õsiségeket, már csak
unokáik életében is azon szomorú sorsra jutna 
hazánk, hogy a magyart magyar hazájukban
lámpással kéne keresni: más az esete nagyobb 
európai nemzeteknek, kik 30–40 milliónyin
lévén, nem tarthatnak attól, mitõl az öt
milliónyi magyar. Lásd Országgyûlési Napló, 
1832–36. V. kötet. 141. old. (Mindkét, a
nevezetes Széchenyi hasonlat kialakulás
történetét bemutató idézet Simon László
Zsidó kérdés a reformkorban címû
munkájának 22 lapján található. 



ket.34 Majd ami kor el hang zott a „ve szély ben 

a haza” hívó, s ez út tal hoz zá juk is in té zett

sza va, azt a le he tõ sé get tár gyal ták vé gig,

hogy mi lyen fel té te lek mel lett áll ja nak a ma -

gya rok ügye mel lé, mi u tán haj lan dó sá gu kat

a sors vá lasz tó na pok ban oly ke ser ve sen ki is -

mer ték. A csa ló dás fáj dal ma, s nyo mán a

meg vi lá go sí tó szem be sü lés nem a ma ni pu -

lál ha tó tö me gek re ér ten dõ, ha nem a ba rá ta -

ik nak tu dott re for me rek re, akik tõl vé del met, 

szo li da ri tást, vég sõ so ron

egyenjogosításukat vár ták, s akik vég re abba 

a po zí ci ó ban ke rül tek, hogy ezt ke resz tül vi -

gyék, és még sem tet ték.

A kor társ szem ta nú, Einhorn Ig nác a

„félliberális” fo ga lom meg al ko tá sá val vé le -

mé nyem sze rint zse ni á li san ha tá roz ta meg a

zsi dók kal szem ben a re form kor ban szü le tett, 

s oly örök ál ló nak bi zo nyu ló at ti tû döt ép pen

az elsõ, „éles ben” meg mu tat ko zá sá nak pil -

la na tá ban.

„Hogy a ma gyar or szá gi pol gár az új sza bad -

ság reg ge lét nem „Hozsanná”-val, ha nem „Hep –

hep”-pel üd vö zöl te, min den eset re el szo mo rí tó

volt, de nem oly ért he tet len, mint az elsõ pil la nat -

ban tûn het. […] Min den ne mû po li ti kai be lá tás hi -

á nyá ban a han go san hir de tett „sza bad sá gon”-on

sem mi mást nem ér tett (már mint a pol gár ság – K.

J.), mint en ge délyt, hogy min den vá gyát és szen -

ve dé lyét ki elé gít se, s ne mu lasszon el egyet len

pil la na tot sem, hogy rég óta vissza foj tott ha rag ját, 

ame lyet évek óta ápolt a zsi dók el len, tet tek ál tal

va ló ra vált sa.

Min den kép pen fel tû nõ le het, hogy a már ci u si

kor mány olyan fér fi ak ból áll ván, kik évek óta a

ha la dás ért és a sza bad sá gért küz döt tek, ezt a tö -

rek vést tûr ték, sõt köz vet ve bá to rí tot ták is. Em lé -

kez zünk a ko ráb bi ak ból arra, hogy ezek nek a fér -

fi ak nak a zsi dó ba rát sá ga nem tisz ta jog- és

hu ma ni tás ér zet bõl, ha nem in kább ha za fi as

szám ve tés bõl szár ma zott, így ért he tõ nek fog juk
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34 Lásd Dux Adolf (Pozsony, 1822–1881,
Budapest), az egyik elsõ magyar zsidó
értelmiségi, író, fordító felhívását: Felhívás
Magyarország zsidóihoz Amerikába
kivándorlásra, Pest, 1848. május elején, a
már idézett Zsoldos Jenõ szerkesztette
szöveggyûjtemény 1998-as kiadásának
132–136. oldalán. Az elkeseredett szöveg
két argumentumát érdemes idézni, mert a
szemtanú hitelességével támogatják
összefoglalásom hangsúlyait a feltételekhez
kötött emancipációt illetõen: „Testvérek! Ha 
azt megtörténni engedjük, hogy az
úgynevezett reformunk feltétele alatt a
polgári jogi ígéretet átvesszük, úgy azt csak
nyomorult cserebere formákkal, mik sokakra 
nézve közülünk szentségesek – úgy az gyáva 
önfélreismerése napfény világos jogainknak, 
hazug vallomás: hogy mindeddig
érdemtelen, statust-veszélyeztetõ emberek
valánk, minthogy orgonaszó helyett csak

áhítattal imádkozánk, minthogy ezt vagy
amazt ettük vagy nem ettük, mivel hívõink
lelkiismeretét nem kényszerítettük, óh ez
megfertõzése az emberi észnek. Ha mindjárt
is az úgynevezett reformra mint
emancipációnk föltételére ráállunk, úgy
pellengérre, szégyenfára állítanánk ezreket
közülünk. […] Saját kezeinkkel kitaszítjuk
szüleinket, testvéreinket a jogosság
szentségébõl, rosszakaratú árulók, s
ellenségeik lennénk irányukban. Az istennek 
és az emberi észnek a nevében szabadságot
akarunk, szabadságot még a legóhitûbbek
számára is, kiszabadulást akarunk minden
elnyomás alól, minden emberi jogok birtoka- 
s gyakorlatába jutni, erõink- s
tehetségeinknek szabad kifejlõdhetését, nem
külön kereseti módokra szoríttatását akarjuk, 
de mi nem csak jogait, hanem tiszteletét is
akarjuk azon embereknek, kikkel, s kik
között élünk.”



ta lál ni, hogy ez a félliberalizmus jól le het zsi dó -

ba rát sza vak ra, de nem meg fe le lõ tet tek re volt

ké pes ösz tö nöz ni õket.35”

Horn Ede (a szö veg írá sa ide jén Einhorn

Ig nác) a zsi dó kon ku ren cia el len fel lé põ né -

met pol gár ság és a kor mány ha mis komp ro -

misszu má ban lát ta az eman ci pá ció oly csa -

ló dást kel tõ el ma ra dá sát. Meg vi lá gí tó

fo ga lom al ko tá sa – a „félliberalizmus” – egy

mé lyebb, nem napi po li ti kai, ha nem men ta li -

tás be li hoz zá ál lást fogalmazott meg, a zsi -

dók eman ci pá lá sá nak a „fe le más” in dít ta tá -

sát. A fel old ha tat lan di lem mát, amely a

kö vet ke zõ képpen mo del lál ha tó: „szük sé -

gem van rája, de nem ad ha tom meg a szük -

sé gem tel je sí té sé nek el len ér ték ét, mert ak -

kor a fe jem re nõ, a ke zé be ke rü lök.” (Ez az

„asszi mi lá ci ós alku” – Karády Vik tor ki fe je -

zé se – va ló já ban al ku kép te len nek bi zo nyu ló

hát te re.) Pe dig az alku, az al kuk kul tú rá já -

ban (mind két fél szá má ra köl csö nös ér de kek 

fel is me ré sé ben) szo ci a li zá ló dott zsi dók szá -

má ra tisz tá nak és egy ér de kû nek lát szott:

„S míg az el len zék, a ne mes ség nagy anya gi

ká rá ra, azaz a sa ját tag ja i é ra a pa rasz tot sza bad dá

tet te, mert ez ál tal az ál ta lá nos jó lé tet emel te és az

or szág sza bad sá gát biz to sab bá tet te: úgy szán dé -

koz tak õk, ta lán nem is egé szen tu da to san, a ja va -

solt zsi dó eman ci pá ci ó nál kevésbbé a jog sza bá -

lya it kö vet ni, mint in kább azt, hogy az or szág

al kot má nyá nak az ál dá sa it 300 000 ed dig ab ból

ki zárt lé lek szá má ra hoz zá fér he tõ vé te gyék, az

al kot mány nak és az az zal azo no sí tott ma gyar ság -

nak új erõt és tá maszt ad ja nak. A zsi dók bék lyó it

nem csu pán azért akar ták fel ol da ni, hogy ez zel

sza ba dab bá vál ja nak, ha nem azért is, hogy a sza -

bad dá vált zsi dó há lá ból ma gyar rá le gyen. A zsi -

dó ezt ha mar fel is mer te, és le von ta a ter mé sze tes

vég kö vet kez te tést, hogy jö võ je a ma gyar elem -

ben rej lik, hogy sza ba du lá sa ma gyar rá vá lá sá val

tart lé pést, és Ezt buz gón szor gal maz ta, hogy Azt

ál ta la el nyer je”

– fog ta fel, s fog lal ta össze Einhorn az alku

ter mé sze tes nek tûnõ fel tét ele it.

Is mert tör té nel mi vagy pszi cho ló gi ai ál la -

pot, amely a fel szín re nem ho zott, meg fo gal -

ma zat lan ér zel mi élet aka dá lya it a dön tés -

kép te len ség ben, a meg ol dat lan ság

elõ re gör ge té sé ben, pro lon gá lá sá ban ál lan -

dó sít ja. Ez áll ha tott ama csa ló dást ki vál tó

elo dá zás mö gött, ami Einhorn Ig ná cot és a

ma gyar zsi dó re form nem ze dé ket érte. A csa -

ló dás, ame lyet sem a ra ci o ná lis ész, sem az

üz le ti eti ka nem ért he tett, s ezért nem ítél he -

tett meg a maga helyiértékén:

„Ter mé sze te sen a kor mány zat, ha az elsõ zsi -

dó el le nes kí ván sá gok nak ener gi ku san el len sze -

gül, min den to váb bi kel le met len ség nek ele jét ve -

het te vol na, mert ak kor a pol gá rok

meg ta nul hat ták vol na, hogy a je lent ke zõ vesz te -

sé ge- ket, me lye ket az új idõ ho zott ma gá val, saj -

ná la tos szük ség sze rû ség ként kell el vi sel ni, s bi -

zo nyos, ha az elsõ zsi dó el le nes za var gást

el foj tot ták vol na, má so dik már nem ke let ke zik,

és az eman ci pá ci ót nem kö ve ti vér özön és a pol -

gár ság kor mány el le nes fel ke lé se. Még is a kor -
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35 Einhorn Ignác (Horn Ede): A forradalom és
a zsidók Magyarországon. Ford: Fenyõ

István, Bp., 2000. 92. old.



mány et tõl félt, vagy va la mi ha son ló tól: mert

kez det tõl fog va az volt a fe le más ság és a ha tá ro -

zat lan ság átka, hogy a szú nyo gok ban orosz lá no -

kat, a le gyek ben ele fán to kat lát tak. Fe le más ság

és ha tá ro zat lan ság volt a Kos suth–Bat thyá ny -mi -

nisz té ri um ural ko dó jel lem vo ná sa elsõ pil la nat tól 

kezd ve.”36

Einhorn idé zett mû vé ben ki emelt egy

gyû lést, ahol a re form ko ri zsi dó elit el dön -

töt te, hogy mi le gyen a vá la sza a csa ló dást

kel tõ hely zet re. Két ál lás pont üt kö zött össze, 

egyi ket Holländer Leo37 (Eper jes,

1806–1887), a sza bad ság harc ban az egyik

leg na gyobb ka to nai ran got el ért zsi dó kép vi -

sel te,38 aki tisz ta és át lát ha tó „üz le tet” kí vánt 

köt ni. De a for ró ha za sze re tet mel lett a zsi -

dó ság iránt is for ró sze re te tet ér zett. Azt kí -

ván ta, hogy har col has son a ha zá ért, de sza -

ba don. Azt akar ta, hogy ne mes-

lel kû sé gün ket a má sik ol dal ról igaz sá gos -

ság gal vi szo noz zák.

„A csú szás-má szás ide je – mon dot ta õ egye -

bek kö zött a jú li us 5-i dél utá ni ülé sen – és a kol -

du lá sé el múlt. Ugyan arra gyen gék va gyunk,

hogy mint a pro tes tán sok a lin zi szer zõ dést ki -

kény sze rít sük, de ahoz még is ele gen, hogy ha

egye sü lünk, ne ves se nek meg. […] Az ön zés és

az el kü lö nü lés vád já tól ma töb bé nem kell tar ta -

nunk. Min den nép törzs har col a jo ga i ért, mi ért ne

ten nénk meg mi is a sa já tun kért?”

Azon ban e sors dön tõ meg be szé lé sen egy

má sik ál lás pon tot fo gad tak el. Dr. Gross

Frigyesét39 (Nagy vá rad, 1798–1858), aki nek

a kö vet ke zõ volt az érv rend sze re Einhorn

össze fog la lá sá ban:

„A zsi dók nak csak azért kell egyesülniök,

hogy szin tén egye sült erõ vel an nál na gyobb tá -

mo ga tást tud ja nak nyúj ta ni a kor mány nak. A zsi -

dók csak val lást ké pez ze nek, ne pe dig nép tör zset. 

Csak ma gya rok le gye nek, és ezért mind ek elõtt a

ha zá ra, s csak má sod sor ban sa já tos ér de ke ik re

gon dol ja nak.”

Einhorn hoz zá te szi még, a dön tés hát te rét 

ma gya rá zan dó:

„Ha a ve szély ke vés bé lett vol na nagy, úgy va -

ló szí nû leg az elsõ né zet di a dal mas ko dott vol na,

mi vel az ed di gi elõz mé nyek sze rint igen koc ká -

za tos já ték volt bíz ni a kor mány ne mes- lel kû sé -

gé ben, in kább csak a »ki al ku dott bért« le he tett

biz tos nak te kin te ni. De a vészt hozó vi har fel hõk

kö ze pet te, me lyek Ma gyar or szág ho ri zont ját

min den fe lõl el bo rí tot ták, a zsi dó nem tá masz tott

önzõ mó don ne héz sé get a kor mány szá má ra.”
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szócikkét, s a Magyar Zsidó Szemle 1887-es
cikkét, valamint Michael K. Silber szócikkét 
a The Yivo Encyclopedia of Jews in Eastern
Europe Ed. Gershom David Hundert, New
Haven, 2008.

38 Lásd Bona Gábor: Az 1848–49-es
honvédsereg zsidó születésû tisztjei címû
cikkét a Múlt és Jövõ 150 éves jubileumi

(1998/1) számában. 59–87. old.
39 A Holländerhez hasonlóan rendkívüli

személyiség, az elsõ magyar szemész,
kórházalapító és mecénás életrajzát lásd a
Magyar zsidó lexikon szócikkében. A
legátfogóbb ismertetés életérõl: Izsák
Sámuel: Minden költséget az orvos fedez.
Grósz Frigyes nagyváradi orvos életútja. In:
Múlt és Jövõ, 2000. 1. sz. 102–111. old.



Eb ben az emblematikus epi zód ban, dön -

tés ben sû rû sö dik a ma gyar zsi dó ság oly ka -

rak te risz ti kus irány at ti tûd je, amely rõl ép pen 

dol go za tunk köz vet len tár gya, a zsi dó mo -

dern iz mus, a ci o niz mus tért le. S mert er rõl

tért le, ha tá ro zot tan le kell ír nunk, hogy mi -

tõl tért el, hogy egye di sé gét, s az ah hoz ve -

ze tõ utat ér té kel hes sük.

Ez a dön tés sors stra té gia: a ma gyar zsi dó

men ta li tás tör té net nek még a holokausztot is

túl élt tra dí ci ó ja, amely mint egy szim fó nia

dal lam anya gá ban fel-fel buk kan, s alap mo tí -

vum ként szö vi, gör ge ti elõ re a tör té ne tet a

vég ki fej le tig. Az itt idé zett in dok- lásban le -

he tet len nem fel is mer ni Vázsonyi Vil mos

(Sü meg, 1868–1926, Baden/Bécs) hí res, és

szin tén alap mon da tát a ja vas lat tal szem ben,

ami kor a Nép szö vet ség nyúj tott vol na vé del -

met a pog rom és a nu me rus clausus tör vény

súj tot ta ma gyar zsi dó ság nak az elsõ vi lág há -

bo rú és a for ra dal mak után: („Mi nem kér jük 

vé del mün ket a tri a no ni szer zõ dés alap ján,

mert nem aka runk ki sebb ség len ni, amely

gen fi vé de lem alá he lye zi ma gát, aho vá el za -

rán do kol a mi kor má nyunk de mok rá ci á ért.

Ami gyá sza nem ze tünk nek, az soha nem le -

het a zsi dó ság jo ga i nak for rá sa.”40), egé szen 

a Holländerék- hez ha son ló an alig száz év

múl va, szin tén Pes ten, s szin tén kö zel gõ „vi -

har fel hõk” ár nyá ban a ma gyar zsi dó ve ze tõk 

meg hoz ta dön té sé ig, amellyel az ak ko ri kor -

mányt (amely re több okuk volt ne hez tel ni,

mint elõ de ik nek) ha son ló elõ zé keny ség gel

nem hoz ták ne héz hely zet be az zal, hogy az

„Ausch witzi jegy zõ könyv” tar tal mát meg -

osz tot ták vol na az arra il le té ke sek kel (a ma -

gyar zsi dók kal), ha nem a min den bi zonnyal

a kor mány nem zet vé dõ mun ká já ban (mely

nem zet bõl a zsi dók expressis verbis ki vol -

tak zár va, mint 1848-ban) fenn aka dá so kat

oko zó pá ni kot el ke rü len dõ, hí ve i ket a de -

por tá lás in téz ke dé se i nek fe gyel me zett be tar -

tá sá ra uta sí tot ták.41 (Csak a töb bek kö zött a

Múlt és Jövõ kul tu rá lis kon tex tu sa i ban esz -

mél ke dõ ci o nis ták nak si ke rült na gyobb

arány ban túl él ni ük a holokausztot.)

Ma rad junk egy pil la na tig a dön tés tar tal -

má nak elem zé sé nél, hi szen ez nagy mér ték -

ben meg ha tá roz ta a ma gyar zsi dók ma gya -

rok hoz asszi mi lá ló dá sá nak és szocializálódá- 

sának a mér té két és ka rak te rét. Pró bál juk

meg ezt a dön tést nem egy he ro i ku san ro man -

ti kus, s ezért os to ba ma ga tar tás ként kri ti zál ni

(a tör té ne lem me ne te is me re té ben vissza ha tó

ha tállyal, s ezért tör té nel mi et le nül), ha nem

egy ra ci o na li tás ra törõ mér le ge lés ered mé -

nye ként. Ab ban mind a két ál lás pont egyet ér -

te tett, hogy a kor mány nak a zsi dók eman ci -

pá lá sá hoz (a ma gyar en ti tás ba

be fo ga dá sá hoz) tör té nõ hoz zá ál lá sa (a

magyarok li be rá lis elit jéé) leg alább is nem

egy ér tel mû, nem el tö kélt, te hát szá mí ta ni

nem le het rá. Azaz: gyen ge, in ga do zó, min -
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János: Auschwitz evangéliuma. Budapest,
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den ko ri ér dek kons tel lá ci ók függ vé nyé ben

vál to zó. A nyílt kár tyák kal való konfrontá-

ciót le het, hogy azért ve tet te el a má sik ál lás -

pont, mert még bi zony ta la nabb nak lát ta a

meg egye zés ki me ne tel ét, mint az, aki a nyílt

meg egye zés tõl („asszi mi lá ci ós al ku tól”) várt

ered ményt. Ugyan is egy eset le ges ha son ló an

nyílt el uta sí tás ban az annyi ra óhaj tott zsi dó

ügy po zi tív meg ol dá sát tel jes, és ez zel a moz -

za nat tal újra nem tár gyal ha tó le zá rá sát fel té -

te lez te. Ez a stra té gia ke rül ni kí ván ta a nyílt

ke nyér tö rést. Ugyan is a nyílt konf ron tá ci ó -

nak meg van az a stra té gi ai hát rá nya, hogy ha

nem jár ered ménnyel, egy szer s min den kor ra

meg szû nik a tár gya lá si po zí ció, a kí vánt ügy

el éré sé nek a leg cse ké lyebb esé lye is. Ezt a

szem be sülést azért nem le he tett vál lal ni, mert

nem volt arra az eset re vá lasz, hogy mi a te en -

dõ, ha az el ér ni vá gyott cél örök re meg hi ú sul. 

Ezért egy elõ re me ne kü lõ (kom pen zá ló, tel je -

sí tõ) stra té gi át ál lí tott fel, amely fel té tel nél -

kül kö te le zi le a part ne rét, hogy azt ne, vagy

csak igen ke mény er köl csi nor mák át há gá sa

út ján, rend kí vü li hely ze tek ben le hes sen

vissza uta sí ta ni. Te hát az al ku nak az a lé nye -

ge, hogy nem köt nek al kut, il let ve azt a kény -

sze rû együtt élés min den sza ka szá ban és hely -

ze té ben te szik mér le ge lés tár gyá vá. De az

alku soha nem le het vég le ges. Mi le he tett az

alku nél kü li alku vagy a vég te len sé gig pro -

lon gált al ku kény szer hely ze té nek a jö võ ké -

pe?

A ma gya rok ol da lá ról: fej lõ dé sem ben el -

ju tok ad dig, hogy ne le gyen szük sé gem a

zsi dók ra, és ad dig soha nem kö te le zem el

ma gam tel je sen. A zsi dók ol da lá ról: el ju tok

arra a fok ra, hogy mind hasz nos sá gom, mind 

ma gyar sá gom, az asszi mi lá ci óm jel le ge

„mennyi sé gi bõl mi nõ sé gi be” emel ked jen, s

ben ne ma ga mat „meg szün tet ve meg õriz ve”

a ma gyar ság tól el vá laszt ha tat lan és vissza -

von ha tat lan en ti tás sá szub li mál jam. S mind -

ezek fo lyo má nya ként ott hon ra lel jek. A nem 

zsi dó fél, ha nem is kör vo na laz za a ho gyan -

ját, a zsi dók nél kül, vagy ami anak ro nisz ti -

kus el kép zel he tet len, „he lyük re szo rí tott”42

ál la po tuk ban lát ta vagy érez te a jö võt, ad dig

a zsi dó part ner min den prob le ma ti kus sá ga

el le né re a sa ját sor sát a ma gyar ság te rü le ti és 

szel le mi ki ter jedt sé gén be lül gon dol ta.

A fen ti fej te ge tés – amely nek ér vé nye fel -

öle li dol go za tunk ide jét a 19. szá zad kö ze pé -

tõl a 20. szá zad kö ze pé ig – bi zo nyos igaz sá ga 

mel lett szól, hogy erre az „ön gyil kos ság ra”43, 

s vele a ma gyar zsi dó tör té net meg sza kí tá sá ra 

a holokausztban sor ke rült.

d/ A ma gyar–zsi dó al ku fo lya mat
a jog al ko tás tük ré ben

Az va ló ban tör té nel mi et len kér dés, hogy mi

le he tett vol na a ra ci o ná li sabb vagy a tra gé di -

át eset leg el ke rü lõ meg ol dás. Hi szen az
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1935) központi metaforája, amelyben a
magyart és a zsidó partnert kölcsönösen
önfeladó „öngyilkos” népnek írja le.



elõbb vá zolt vá lasz tott stra té gia, a Tri a -

non-tra u ma nagy-nagy zök ke nõ jén túl jut va

a holokausztig mû kö dött, s a maga in ga tag

alap ján is ren ge teg ér té ket ho zott lét re. S

nem le he tett el le ne, még te o re ti ku san sem,

egy olyan biz tos al ter na tí vát ál lí ta ni, amely

ga ran tál ta vol na az el len ke zõ stra té gia sza kí -

tó pró bá já nak a si ke rét. Hi szen nem volt már

hová men ni a köz ben meg telt Nyu gat-Eu ró -

pá ban, amely a 19. szá zad vé gé re a si ke res

zsi dó eman ci pá ció kö vet kez té ben maga is

egy re befogadásellenesebbé (an ti sze mi táb -

bá) vált. Az ame ri kai és a pa lesz ti nai el ván -

dor lás nem volt min den ki, ha nem csak egyé -

nek szá má ra al ter na tí va. (A Múlt és Jövõ

ol va sói és szer zõi, vé gül maga – mind há rom

gyer me két utol só ként kö vet ve – Pa tai Jó zsef 

1939-ben az elsõ vi lág há bo rú tól kezd ve fo -

lya ma to san a „fel tá ma dó Szent föl dön”44 lelt 

ott hon ra a jisuv épí tõ je ként.45) Azok szá má -

ra sem volt al ter na tí va, akik nek nem volt

vesz te ni va ló juk. A ma gyar zsi dó ság elit jé -

nek vagy több sé gé nek azonban, kü lö nö sen,

akik a „zsi dó po li ti kát” csi nál ták a 19. szá -

zad de re ká tól, volt mit vesz te ni ük. Szá muk -

ra ezek a bi zony ta lan kö rül mé nyek nyúj tot -

ták a nagy le he tõ sé get (egy faj ta Ame ri kát).

Te hát ama bi zo nyos „asszi mi lá ci ós alku

vagy in kább al ku hi ány” alap ja a köl csö nös

bi zal mat lan sá gon nyu go dott: a ma gyar fél, a

kon zer va tí vok fog gal-kö röm mel és nyíl tan,

li be rá li sabb ága pe dig az Einhorn jel le mez te

„félliberális” tár gya lás mo dor ral nem kí ván -

ta vég ér vé nye sen el kö te lez ni ma gát a tel jes

és vissza von ha tat lan be fo ga dás mel lett. A

zsi dó fél az zal a ténnyel, hogy a maga ré szé -

rõl el fo gad ta az egyes ség alap já nak elõ fel té -

te lek nél kü li túl tel je sí té sét – erre a ge rinc re

kris tá lyo so dott rá a to váb bi tör té nel me, s a

ma gyar kul tú rá ban be töl tött sze re pé nek

narratívája, – mint egy ha son ló nyílt ság gal

val lot ta be (per sze a leg ke vés bé ma gá nak),

hogy tu do má sul ve szi az egyen lõ fel té te lek

kö zöt ti alku kép te len sé gét, s part ne ré hez ha -

son ló an az egyes sé get idõ le ges nek tart ja ad -

dig, míg nem adó dik ked ve zõbb al ku po zí ci ó -

ja, mely nek el nye ré sé re össz pon to sí tot ta

min den szel le mi és anya gi ener gi á ját.

Ál lí tá sun kat mi sem bi zo nyít ja in kább,

mint hogy az 1848/49-es ma gyar for ra da lom

és sza bad ság harc alatt a zsi dó kat rop pant, s a

né pes ség ben be töl tött ará nyu kat min den képp 

túl ha la dó (meg elõ le ge zett) ál do zat vál la lá suk

el le né re sem eman ci pál ták. S a sza bad ság -

harc nyil ván va ló bu ká sa kor gesz tus ként,

Sze ge den (1849. jú li us 28-án) ho zott elsõ

eman ci pá ci ós tör vény még an nak el le né re is,

hogy tel je sen nyil ván va ló volt, hogy gya kor -

la ti ér vé nye nem le het, ma gán vi sel te a már

elem zett reg resszív fé le lem nyo ma it.

Ugyan is már a má so dik pa ra gra fu sa bi -

zony ta lan fel té tel rend szert épí tett be: „2§ – A

tör vé nyes te le pe dés nek fel tét elei, ide ig le ne -

sen, ren de let nél fog va a kor mány ál tal fog nak 

meg ha tá roz tat ni.” A ne gye dik pa ra gra fus pe -

dig nem csak a zsi dók kal szem be ni elõ í té le te -

ket fog lal ta jog sza bály ba, ha nem el lent is

mon dott épp an nak az egész fel vi lá go sí tást
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45 Lásd a második lábjegyzetben felsorolt

jubileumi Makkabea kiadvány reprezentatív
mennyiségû életrajzát.



át ha tó (li be rá lis) esz mé nek, amely az egyént

egyen lõ nek té te le zi, füg get le nül at tól, hogy

ho gyan he lyez ke dik el a tár sa dal mi mun ka -

meg osz tás ban. Azon ban pon to san meg fe lelt

an nak a „félliberális” ál lás pont nak, amely a

ma gyar li be ra liz mus nak az elõb bi ek ben

elem zett ere den dõ sa ját ja:

4§

a/ A mózes vallásuak pap ja i ból és nép vá lasz -

tott ja i ból hív jon össze egy gyü le ke ze tet, ré szint,

hogy hit ága zat tá nyil vá nít sák s il le tõ leg re for -

mál ják, ré szint, hogy jö ven dõ egy há zi szer ke zet -

ök re néz ve, a kor kí vá na ta i val meg egye zõ ja ví tá -

so kat te gye nek.

b/ E tör vény fo ga na to sí tá sa azon uta sí tás sal

té te tik kö te les ség be, hogy al kal mas sza bá lyok ál -

tal, a mózes vallásuak a kézi mes ter sé gek és a

földmívelés gya kor lá sá ra ve ze tes se nek.

Az eman ci pá ció tör té ne té nek az lett a na -

gyon is paradigmatikus vége, hogy

1867-ben szü le tett meg az eman ci pá ci ós tör -

vény, nem a ma gyar, ha nem az Oszt rák–Ma -

gyar Mo nar chia ke re tei kö zött (1867: XVII.

tör vény cikk). Ez a tör vény sem mi fé le elõ í té -

le tet, s el bi zony ta la ní tó ér tel me zés re uta ló

ki té telt nem tar tal ma zott:

„1§ Az or szág iz ra e li ta la kó sai a ke resz tény la -

ko sok kal min den pol gá ri és po li ti kai jog gya kor lá -

sá ra egy aránt jo go sí tott nak nyil vá nít tat nak.

2§ Min den ez zel el len ke zõ tör vény, szo kás

vagy ren de let ezen nel meg szün tet te tik.”

A ma gyar zsi dó kul tu rá lis in téz mé nyek ki -

ala ku lá sá nak ide jé re esett a kö vet ke zõ je len -

tõs jog al ko tá si moz za nat az iga zi be fo ga dás,

a tel jes jog egyen lõ ség út ján, az úgy ne ve zett

re cep ci ós tör vény, az 1895. évi XVII. tör -

vény cikk a zsi dó val lás egyen jo gú sí tá sá ról

Ma gyar or szá gon: „Az iz ra e li ta val lás tör vé -

nye sen be vett val lás nak nyil vá nít ta tik.”

E pa ra gra fus el fo ga dá sa olyan kí nos,

meg alá zó, s csak Bécs sok szo ros nyo má sá ra

tör té nõ ke resz tü le rõ sza ko lá sa (egy sza va -

zat tal) szin tén vissza utalt a re form ko ri alap -

fé lel mek re, ame lye ket már ta pasz ta la tok

sora (a zsi dók si ke res gaz da sá gi és szel le mi

ered mé nyei) iga zolt vissza. Ugyan eb be a

sor ba il lesz ke dik a rö vid, alig ne gyed- szá -

za dos jog egyen lõ ség meg szû né se (az

1920-as XXV. tör vény cikk, amely ki zár ta a

zsi dó hall ga tók túl nyo mó ré szét az egye te mi 

ok ta tás ból), s amely oly kí sér te ti e sen egy be -

esett az or szág va ló di, az Oszt rák– Ma gyar

Mo nar chia ke re te i bõl ki sza kadt füg get len -

sé gé nek el éré sé vel. A zsi dók tel jes jog -

egyen lõ ség ét a ma gyar füg get len sé get új ból

meg szün te tõ nagy ha ta lom, a Szovjetunió ál -

lí tot ta vissza 1945 ta va szán.

Köl csö nös bi zal mat lan ság, köl csö nös

ideiglenességérzés, ver seny fu tás a túl élé sért

a po li ti ka i lag meg ra gad ha tó hely ze tek ki -

hasz ná lá sá ért: így ír ha tó le a ma gyar–zsi dó

vi szony alig száz éves tör té ne te. A cé lok tel -

je sen el len ke zõ irá nyok ba ten dál tak a ma -

guk kény szer hely ze te i nek ke re te in be lül.

Ma gyar rész rõl a be fo ga dás tel jes el kö te le -

zett sé gé nek az elo dá zá sa, ugyan ak kor a zsi -

dók nyúj tot ta de mog rá fi ai, kul tu rá lis, gaz da -

sá gi ja vak ki hasz ná lá sa mind ad dig, amíg

vég re meg szûn het a bi zony ta lan ság ér zé sük.

(Olyan „nem elõ re lá tó an”, hogy köz ben a

zsi dó kat pó to lan dó „õr ség vál tás” fel tét ele it

sem te rem tet ték meg sa ját, „tör zsö kös”

erõk bõl. Szin te csak er rõl szólt tör té ne tünk

má so dik sza ka sza a két vi lág há bo rú kö zöt ti

kor szak gaz da sá gi és kul tu rá lis tö rek vé se it

il le tõ en, s ezért a zsi dók ál tal ellátott funk ci -
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ó kat még a holokauszt ide jén sem tud ták be -

töl te ni.) A zsi dók részérõl (az

ultraortodoxokat és a ci o nis tá kat ki vé ve) pe -

dig olyan erõl te tett üte mû, pa zar ló an túl tel -

je sí tõ (s ez ál tal a be fo ga dó kat aka rat la nul

kor rum pá ló), ön fel adó, vak tá ban be fek te tõ

el ma gya ro so dá si kí sér let erõl te tett ex pan zi -

ó ja, amely olyan fel szí vó dást vagy nél kü löz -

he tet len sé get ered mé nyez, amely meg szün -

tet né a re me gõ és füg gés ben lévõ

bi zony ta lan ság ér zé sü ket, s vég re va ló di sta -

bi li tást, s az ott hon ra le lés kánaánját nyúj ta -

ná szá muk ra. Ez a va ló di ér zel mi, pszi cho ló -

gi ai és per sze gaz da sá gi mo tí vum rend sze re

a zsi dók ma gyar rá vá lá sá nak, ami nek – ez

alig ha két sé ges – az ide o ló gia hor do zó, ha -

gyo mányt, ká nont, kö zös em lé ke ze tet ki ala -

kí tó kul tú ra a leg fon to sabb front ja és mé di u -

ma.
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A má so dik zsi dó és az elsõ ma gyar
zsi dó ge ne rá ció46

A ma gyar zsi dó ság a több ség tõl le sza ka dó –

vagy Jakov Katz nyo mán –, ama „me ne kü lõ

pe re men”47 szer ve zõ dõ ér tel mi sé gi elit je te -

hát a ma gyar iden ti tá sért és po li ti kai

füg get len sé gért fo lyó harc hoz csat la ko zott

szö vet sé ges ként. E dön tés nek meg fe le lõ en a 

zsi dók elsõ ma gyar nyel vû iro dal mi kí sér le -

tei a po li ti kai (és nem kul tu rá lis) ön rep re -

zen tá ci ó hoz, a ma gyar po li ti kai pa let tán való 
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46 „Tudnunk kell azt is, hogy a magyar–zsidó
asszimiláció a negyvenes években kezd
kibontakozni, a magyar nacionalizmus
legszebb korszakában: ez a magyarázata,
hogy míg a felvilágosodás légkörében
meginduló mendelssohni mozgalom zsidó
világpolgárokat, a hazai asszimiláció már
zsidó magyarokat kíván nevelni. […] csak
az értelmiség vékony rétege törekszik reá:
látni fogjuk, hogy még 1867 körül is csak a
mûvelt zsidó középosztály magyarosodik” –
ragadta meg a generációváltás lényegét és
arányait Komlós Aladár. A zsidók irodalmi
tevékenysége a XIX. században. 29. old.
Pszichológiai momentumot is fûz a
választáshoz: „A hazai zsidók a németséget
két konkrét formában ismerték: a
magyarországi városok német
polgárságában, mely versenytársat látva
bennök, üldözte õket, s a Metternich
reakciójában, mely minden elnyomás
támasza volt.” Uo. 30. old.
Hanák Péter már idézett tanulmánya is a
váltás pszichológiai elemét emeli ki: „A
romantikus szabadságeszmének a
felvilágosult-racionális liberalizmussal való
sajátosan magyar vetülete különösen a hazai
német és zsidó polgárságot vonzotta.
Számukra a jozefinista állampatrializmus,
mely a hazát a közösség üdvével, a közjóval
azonosította, elvontan racionális, a
társadalmi gyakorlatban kevéssé
hasznosítható, érzelmileg nehezen átélhetõ
fogalom volt. Az »übernationale
Gemeinwohl« nem lehetett közösségi
identitás kötõanyaga. A magyar nemesség
által vezetett nemzeti mozgalom egyszerre
kínálta a szabadságot, a rendi válaszfalak
ledöntését, a társadalmi emelkedést és a

nemzethez való azonosulás kötelékét.” In:
Polgárosodás és asszimiláció, i. h. 521. old.

47 Jakov Katz kifejezése, fogalma, amelyet az
Out of Ghetto VII. fejezetében fejtett ki.
Arra a vékony értelmiségi rétegre
vonatkozik, amely az ún. semleges vagy
félsemleges társadalomban elõször hasonult
a nem zsidó társadalomhoz, s lépett ki vagy
kikeresztelkedéssel, vagy csupán a zsidó
keretek elhagyásával a hagyományos zsidó
társadalomból. E típusokat reprezentatív
erõvel jelenítették meg az e fejezetben
tárgyalt személyiségek, mint Bloch/Ballagi
Móric/Mór, aki kikeresztelkedett, vagy
Einhorn/Horn Ignác/Ede. Utóbbi
jesivanövendék, reformrabbi, majd közíró és 
közgazdász lett, az 1848-as politikai
emigráció fontos személyisége, majd
hazatérte után az elsõ jelentõs zsidó
származású kormánytag, közigazgatási
államtitkár-helyettes lesz 1875-ben, s a zsidó 
vallás és keretei nem játszanak már szerepet
az életében.

48 Idézi Jakov Katz Out of the Getthoja. S
lényeges a hozzáfûzött lábjegyzete (54. old.)
is: „Mendelssohn végül jobbnak látta, hogy
tézisét a kinyilatkozást figyelmen kívül hagyó 
racionális érvekre alapozza. Ez azonban nem
változtat azon a tényen, hogy ennek
következtében arra kényszerült, hogy egészen 
más közönségnek írjon.” A „Félsemleges
társadalom” címû fejezetben írja le Jakov
Katz Mendelssohn példáján keresztül, hogy
mi az igazi jelentõsége a nyelvváltásnak. Ez a 
kulcs a magyar nyelvváltók nagy fordulatára
is. „Talán fölösleges is arra utalnunk, hogy az 
átváltás egy másik kulturális tradícióra
szükségképpen más társadalmi
célkitûzésekkel járt együtt.



tá jé ko zó dás hoz, szö vet sé ges ke re sé sé hez

(örök el kö te le zõ dés a li be ra liz mus mel lett),

va la mint a zsi dó val lás re form já hoz és a

judaizmus ma gyar adap tá ci ó já hoz kap cso -

lód tak. S mennyi re helyt ál ló eb ben a for du -

lat ban is Men dels sohn meg ál la pí tá sa: „A

nyelv meg vál to zá sá val meg vál to zott a

tárgy.”48 A ma gya rul meg fo gal ma zott szö -

veg ugyan is a szer zõ ré szé rõl de monst rá ció -

szám ba menõ gesz tus volt, hi szen gon do la ta it 

könnyeb ben és sza ba to sab ban fogal-

mazhatta vol na hé be rül, jid di sül vagy né me -

tül.49 S per sze cél kö zön sé ge is job ban ér tet te

vol na. Azon ban a nyelv bel sõ tör vé nyei, s fel -

té te le zett vagy na gyon is kí vánt nem zsi dó ol -

va sói el vá rá sai is ala kí tot ták a szö ve get, s író -

ja gon do la ta it. Te hát a ma gyar nyel ven írás

maga is – füg get le nül a kö zön sé gé tõl, az írás

be fo ga dá sá tól – im ma nens mó don ra gad ta ki

a szer zõt (gon dol ko dót) a ha gyo mány vi lá gá -

ból, ki a „félsemleges tár sa da lom ba”. An nál

is in kább, mert az elsõ zsi dók ál tal írt ma gyar

nyel vû szö ve gek a meg gyõ zést szol gál ták. A

zsi dók meg gyõ zé sét az eman ci pá ci ó hoz ve -

ze tõ akkulturizáció szük sé ges sé gé rõl, s a nem 

zsi dók meg gyõ zé sét – a pél da ér ték ré vén is –

ar ról, hogy a zsi dók el fo gad ták ezt a fel té telt,

s al kal ma sak a tõ lük meg kí vánt ha so nu lás ra.

Az elsõ par exellence zsi dó ér tel mi sé gi

Ballagi-Bloch Mór (Inócz, 1815–1891, Bu -

da pest) is né met új ság ban, a Pester

Tageblattban tet te is mert té a ne vét. Õ írta –

még pe dig a ket tõs meg gyõ zés szük sé gét fel -

is mer ve – az elsõ ér té kel he tõ, ma gyar nyel -

vû köny vet.50 Eb ben a mû velt ma gyar kö -

zön ség szá má ra fog lal ta össze a zsi dók

tör té ne tét és val lá sát. Mun ká ja elõ sza va

„Zsi dó szó zat a ma gyar nép hez” a ma gyar

nép be ve tett elõ le ge zett bi zal mat tük rö zi:

„Fel vir rad haj na lod, ál dott ma gyar ho nom!

Az em be ri ség, pil lan tá sát ke let re füg geszt ve tõ -

led vár ja a pol gá ri a so dás új já szü le té sét. […] Egy

nagy ügy, az em be ri ség ügye igény li a fi gyel me -

det, ma gyar! Egy szá za dok óta el nyo mott nép

ese de zik elég té tel ért, és a de rék ma gyar igaz sá -

got em ber tõl soha meg nem ta ga dott.”
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48 Mendelssohn a zsidó olvasó helyett a német
és az európai közönséghez szólt. Nem
csupán intellektuálisan, de társadalmilag is
átlépte a zsidó közösség határait és részévé
vált a nem zsidó közegnek is.”

49 Erre forrásértékû példa Einhorn Ignác egy
elejtett, de a mentalitást kitûnõen
megvilágító megjegyzése. „A sajtó már
nálunk régen kétféle volt: magyar és német
nyelvû. A zsidó literátorok születésüknél
fogva az utóbbi csoportba tartoztak, mégis
évek óta a legnagyobb szorgalommal arra
törekedtek, hogy az elõbbibe menjenek át.
Március elõtt, amikor egy újságcikket
napokig, brossurát hetekig, könyvet
hónapokig lehetett írni, ez lehetséges volt.
Március után ellenben, mikor a szelek
szárnyán repült ide-oda minden, az író

felfogásának a kifejezésére csak anyanyelve
szolgálhatott, egy idegen nyelv csak azután,
ha azt már a második anyanyelvként és a
lehetõ legfolyékonyabban bírta. Csak
keveseknek nyílhatott meg ez a tábor, mert a 
német literátorok magyarosodása még a
kezdeteknél tartott. Ezért a forradalom
idején a szükségtõl kényszerítve nyúltak
ismét a német tollhoz.” Ez az igényesség, ez
a mások szeme elõtti megfelelési kényszer
lehet egy elõbbi lábjegyzetünk felvetésére a
válasz: az elsõ, a garantáltan nem
anyanyelvû magyar zsidók miért írtak szebb
magyarsággal, mint a „legnagyobb magyar”. 
Einhorn Ignác: A forradalom és a zsidók,
143. old.

50 Bloch Móric [Ballagi Mór]: A zsidókról. Pest, 
1840.



Ebbe a ha so nu lást hir de tõ prog ram ba il -

lesz ked ve for dí tot ta le és lát ta el kom men tá -

rok kal a zsi dó Bib li át,51 for dí tott ima köny -

vet,52 és egy ne ve ze tes cik ké ben, ame lyet

több ma gyar arisz tok ra ta is tá mo ga tott, elõ -

ször vá zol ta fel egy zsi dó fel sõ fo kú tan in téz -

mény ter vét, amely biz to sít ja a zsi dó val lá si

ve ze tõk és ér tel mi sé gi ek mo dern és ma gyar

szel le mû kép zé sét.53 Õ volt az elsõ zsi dó,

akit a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia le ve -

le zõ tag ként fel vett so ra i ba (1840), de

ugyan csak õ az elsõ, aki pá lyá já nak s a meg

nem va ló sult zsi dó fel sõ ok ta tá si in téz mény -

nek ku dar ca vagy va ló szí nûb ben ami att,

mert fel mér te, hogy zsi dó ként nem ér vé nye -

sül het, ki tért (1843), s így rend kí vü li te het -

sé gét a zsi dó he lyett a ma gyar re for má tus

val lás és in téz mé nyei mo der ni zá lá sá nak

szen tel te.

A ma gyar tár sa da lom ba in teg rá ló dás

prog ram ját nem csak sze mé lyek, de a „me ne -

kü lõ pe rem” ér tel mi sé gi je it össze fo gó szer -

ve ze tek is cé lul tûz ték ki. El sõ ként a Pes ti Iz -

ra e li ta Hit köz ség hoz ta lét re a Ma gyar

Iz ra e li ta Kéz mû- és Föld mû ve lé si Egye sü le -

tet (MIKÉFE), a leg ré geb bi (1842-ben ala -

pí tott) és a holokausztig fenn állt nem val lá si

in téz ményt. Az egye sü let alap sza bá lya ki -

mond ta a meg va ló sí tan dó cé lo kat: „a) ne héz

kéz mû vek és ipar ágak gya kor la ta, b) a ma -

gyar nyelv ápo lá sa, c) a föld mû ve lés gya -

kor lá sa, d) a köz hasz nú is me re tek és a tisz ta

er kölcs ter jesz té se”. A cé lok ar ról ta nús kod -

nak, hogy ez a „me ne kü lõ pe rem” azo no sult

a be fo ga dás fel té te lé vel, ne ve ze te sen a zsi dó 

al kal maz ko dó ön re form já val, a meg fe le lés -

sel. A Ma gya rí tó Egy le tet szin tén e kö ve tel -

mény rend szer nek a tel je sí té sé re vál lal ko -

zott, me lyet a pes ti egye tem zsi dó

or vos nö ven dé kei ala pí tot tak 1844-ben.

Nyelv tan fo lya mo kat, óvo dát, könyv tá rat

tar tot tak fenn, hogy el sa já tít sák a ma gyar

nyel vet és kul tú rát. Ki adá suk ban je lent meg

az Elsõ ma gyar zsi dó nap tár és év könyv

(1848), amely a ma gya ro sí tá si ak ci ót el ha tá -

ro zó nem ze dék rep re zen ta tív be mu tat ko zá -

sát szol gál ta. Ez nyel vé ben ugyan még nem,

de szel le mé ben már egyen ran gú part ne re

volt a kor társ ma gyar ér tel mi ség nek. E ki ad -

vány írá sá ban és szer kesz té sé ben tûnt fel

Diósy Már ton (Szilágynagyfalu,

1818?–1892, Lon don) új ság író, drá ma író és

Szegfi Mór pró za író, új ság író, szer kesz tõ,

ta nár (Szill, 1825–1896, Tab) mel lett

Einhorn Ig nác (ké sõbb Horn Ede), rab bi, új -

ság író, író, köz gaz dász (Vágújhely,

1825–1875, Bu da pest).

Ez az elsõ ki ad vány te rem tet te meg a ma -

gyar zsi dó rep re zen tá ci ó nak az alap ját és ha -

gyo má nyát. „Ma gas szín vo na lú tar tal má val

az óta is ke vés ma gyar–zsi dó ki ad vány ve szi

fel a ver senyt” – jel le mez te az elsõ meg szó -

la lást Kom lós Ala dár.54 Eb bõl a ki ad vány -

ból te re bé lye se dett ki a ma gyar zsi dó saj tó,

amely nek alap for má ja, ká non te rem tõ ge rin -

ce az év könyv for ma lett. Erre a fo lya mat ra

épül fel az a ha gyo mány, amely tö ret le nül

tar tot ta ma gát 1948-ig, az e fe je zet ben be -
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51 Mózes öt könyve. Magyarra fordította, és
jegyzetekkel fölvilágította: Bloch Móricz.
I–II. Buda, 1840.

52 Bloch Móric: Izrael könyörgései egész
évben. I. rész. 1841.

53 Bloch Móric: Felszólítás egy magyar–zsidó

tanítókat képzõ intézet ügyében. In: Pesti
Hírlap, 1841. Télutó, 6. szám.

54 Komlós Aladár: Magyar zsidó
szellemtörténet, I. köt. 35. old.



mu ta tan dó IMIT (Iz ra e li ta Ma gyar Iro dal mi

Tár su lat) év könyv leg utol só kö te té ig – sõt,

még ebbe a fo lya mat ba il leszt he tõ a

manifeszt mó don ezt a ha gyo mányt vál la ló

Scheiber Sán dor (Bu da pest, 1913–1985) ál -

tal szer kesz tett MIOK Év könyv öt kö te te is

(1970–1980).

Ezért ér de mes össze fog lal ni, hogy me -

lyek azok a már eb ben az év könyv ben is ki -

kris tá lyo so dott ha gyo mány te rem tõ ele mek,

ame lyek egész fenn ál lá sa alatt jel lemzik a

ma gyar zsi dó idõ sza ki saj tót:

1. A ma gyar zsi dó ság éle té nek, szel le mi

meg nyil vá nu lá sá nak, s a ma gyar ság hoz – ál -

lam hoz, nép hez, kul tú rá hoz és nyelv hez –

fû zõ dõ vi szo nyá nak, s e vi szony min den

rez dü lé sé nek, kö rül mé nyé nek azon na li fel -

dol go zá sa. Egy faj ta tu da tos hu musz, ha gyo -

mány te rem tés vagy in kább pót lás egy olyan

ta la jon, amely ben a gyö ke rek még nem

eresz ked tek le olyan mély re, hogy mint le gi -

ti má ci ó ra le hes sen rá juk hi vat koz ni. Te hát

va ló já ban: tu da tos le gi ti má ció te rem tés –

kul tu rá lis ala pon. Ez a kul tu rá lis ma ga tar tás

min den ilyen tényt úgy lajst ro moz, ál lít be

mint ha gyo mányt, ide o ló gi ai ala pot az itt lét

iga zo lá sá ra, mert minden nek ter mé sze tes

ide jét a fel gyor sult (mo dern) idõ mi att nincs

mód ki vár ni. Ilyen írás az egyik szer kesz tõ,

Einhorn Ig nác (itt mint „pap nö ven dék” volt

meg ne vez ve) „Vissza pil lan tás” címû írá sa,

ami azért is paradigmatikus, mert csu pán hét

év, az 1840-es or szág gyû lé si ha tá ro za tok

utá ni fej le mé nye ket tag lal ja, s szer ve zi tör té -

ne lem mé: azaz olyan el be szé lés sé, amely

már van, s ezért foly tat ha tó. Nem csak fon tos 

tör té net írás és kor do ku men tum ez, ha nem a

szer zõ olyan né met or szá gi haszkala-kon-

tex tus ba he lye zi a ma gyar tör té ne tet, mint ha

száz év tá vol sá ga és tör té né szi szak mai ku ta -

tá sa áll na mö göt te. Einhorn zse ni a li tá sa ab -

ban rej lik, hogy ké pes úgy lát ni és ér té kel ni a 

sa ját je le nét, s an nak meg ha tá ro zó tör té né se -

it mint a tör té nel met meg ha tá ro zó ese mé -

nye ket. Szer kesz tõ tár sá nak, Dióssy Már ton -

nak „A honi iz ra e li ták kö zött ma gyar

nyel vet ter jesz tõ egy let” címû írá sa pe dig

csu pán négy év, egy alig el in dí tott tár su lat

tör té ne té bõl sze ret ne ha son ló hi vat ko zá si

ala pot te rem te ni. S ta lán nem lé vén annyi ra a 

nyelv bir to ká ban, hogy ken dõ zöt ten fe jez ze

ki ma gát, ezt nyíl tan ki is mond ja:

„A fran cia nem zet nem lá tott aka dályt az el zá -

szi zsi dók né met sé gé ben, és Cerfbert, az el zá szi

zsi dó csep pé sem akadályozá né met ere de te ha -

za fiú ér de me ket sze rez ni ma gá nak, s en nek kö -

vet kez té ben ki tû nõ he lyet nye ri ma gá nak a par la -

ment ben, ámde a két or szág hely ze te, a két

nem ze ti ség vi szo nyai közt rop pant lé vén a kü -

lönb ség, azok, kik amit az örök igaz ság föl tét le -

nül igé nyel, bi zo nyos föl té te lek hez sze re tik köt -

ni, a ma gyar nem ze ti ség re néz ve ve szélyt lát nak

a zsi dók ak ko ri ma gyar ta lan- vagy

németségökben. Ala pos – ezen ag go da lom?

Vagy elég ala pos-e arra, hogy az örök va ló té tel

»egyen lõ ter hek, egyen lõ jo gok« al kal ma zá sát

hát rál tas sa? A ma gyar ho ni zsi dó ez zel nem tö rõ -

dött: de érez te, a nem zet kö ve te lé se mél tá nyos, és 

si e tett an nak meg fe lel ni.”

2. Mind Dióssy, mind Einhorn írá sa egy

má sik fon tos funk ci ót is be töl tött. Funk ci ót,

amely ma is gya kor lat ban van: jog- és ér dek -

vé del met. Ek kor még nem le het an ti sze mi tiz -

mus el le ni küz de lem rõl be szél ni (a fo ga lom

meg szü le té se még két év ti ze det vá rat ma gá -

ra), ez in kább a befogadásellenes erõk meg -

ne ve zé sét, ér ve ik kel való vi tá ba szál lást, s an -

nak kül föl di (nyu ga ti) pél dák kal
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szem be ál lí tá sát, il let ve a ke le ti, azaz a sö tét

cári bi ro da lom gya kor la tá val való meg bé -

lyeg zé sét je len tet te. Ki fe je zet te ilyen igény

sar kall ta Szegfy Mó ric „Igény te len né ze tek

az ujabb kori ma gyar iro da lom ha tá sá ról a

zsi dók irá nyá ban” címû kri ti kai esszé jét,

amely kora ma gyar iro dal má nak szin te ki zá -

ró la gos ne ga tív zsi dó ké pét uta sí tot ta vissza.

Einhorn má sik esszé je, „A zsi dó ügy és a saj -

tó ho nunk ban” ha son ló igénnyel tár ta fel kora 

saj tó vi szo nya it és vi tá it egy je len tõs kü lönb -

ség gel, amely szin tén alap gon do lat lesz: ha -

son ló fi gye lem mel fe dez te fel és re giszt rál ta a 

po ten ci á lis szö vet sé ge sek tá bo rát.

3. A zsi dók ra vo nat ko zó sta tisz ti kák szin -

tén ál lan dó to po szai lesz nek a zsi dó saj tó -

nak. Ez há lás te rü let nek tû nik: ki mu tat ni a

zsi dók nél kü löz he tet len hasz nos sá gát, s ma -

gas mû velt sé gi, is ko lá zott sá gi mu ta tó it az

or szág ban, s ál la po tá ban, ahol a mû velt sé gi

mu ta tók – még pe dig nem ze ti sé gi el osz tás -

ban – kulcs kér dés nek szá mí ta nak. (E gyûj te -

mény ben: Pollák Hen rik: „Ada tok a ma gyar

iz ra e li ták sta tisz ti ká já hoz”.) Mint majd lát -

juk, a Ma gyar Zsi dó Szem le, s az IMIT is ha -

son ló ön le gi ti má ci ós össze fog la lók kal in dít,

de ha son ló meg fon to lás sal gyûj ti a két

szom széd vár, a Múlt és Jövõ vagy az Egyen -

lõ ség az elsõ vi lág há bo rú ban ki tün te tett és

el esett zsi dók ada ta it. Meg in dí tó (s ezért tör -

té nel mi et len) lát ni a vak sá got, amely nem –

és soha nem – vet te ész re, hogy ez az ön le gi -

ti má ci ós igye ke zett ép pen az el len ke zõ ha -

tást érte el.

4. A zsi dó pub li cisz ti ka alap té má ja a mai

na pig, hogy „jó” zsi dó nak és „jó” ma gyar nak

len ni. A ma gyar pat ri o tiz must össze egyez tet -

ni a zsi dó val lás sal, mint majd lát juk, leg in -

kább az Egyen lõ ség, de min den, még a ci o -

nis ta or gá nu mok nak is prog ram ja. Az „Egy

iz ra e li ta csa lád atyá tól töb bek ne vé ben:

Egy-két szó a ma gyar zsi dó te en dõi kö rül”

címû írás a ma gyar zsi dó nép tõl le vá lasz tó,

„mózeshitû” fe le ke zet té moz dí tó ide o ló gi ai

be fo lyá so lás egyik elsõ moz za na ta.

5. A fi lant ró pia régi zsi dó ha gyo má nyá nak 

mo dern ke re tek közt való foly ta tá sa (ala pít -

vá nyi ka ma tok ré vén) szin tén meg ha tá ro zó

té má ja a zsi dó saj tó nak; an nál is in kább, mert

maga a saj tó ilyen vagy olyan köz ve tí tés sel

maga is ha szon él ve zõ je e je len ség nek. A va -

gyo nát a zsi dó mû ve lõ dés be fek te tõ ka pi ta lis -

ta a „kor hõse”. Ugyan is a tá mo ga tá sa a

konk rét se gí té sen túl a be il lesz ke dést szol gál -

ja, hi szen an nak egyik fel té te le ép pen a mû -

velt ség ben rej lik; még pe dig olyan mû velt -

ség ben, amely kon ver ti bi lis a be fo ga dó

tár sa da lom kul tú rá já val, ugyan ak kor meg ma -

rad zsi dó nak. Szin te ki vé tel nél kül van az ala -

pít vány nak – le gyen az ok ta tá si, egész ség -

ügyi, közmûvelõdésügyi te vé keny ség –

ke resz tény ked vez mé nye zett je is. Ese tünk -

ben: Rosenmayer Izsák: „Kästen- baum

Ráfáel és ala pít vá nyai” címû jól do ku men tált

írá sa en nek az ér ték nek az elsõ ki dom bo rí tá -

sa.

6. A sui generis kul tú ra ek kor, s még so -

ká ig alá ren delt, de egy re fon to sabb vi szony -

ban állt a fen ti funk ci o ná lis, be fo ga dást elõ -

se gí tõ/gyor sí tó rep re zen tá ci ó val. Vers nek,

no vel lá nak, tu do má nyos ta nul mány nak

(egy faj ta zsi dó ság tu do mány nak) sze re pel -

nie kell/il lik egy idõ sza ki ki ad vány- ban; ezt

va ló szí nû leg a kör nye zet nek a szekuláris

mé di u mok ban elõ rébb járó min ta kö ve té se

ala kí tot ta ki. De ez az elem se gít az el ad ha tó -

ság ban is: a po pu lá ri sabb mû faj ok igye kez -

nek szé le sebb ré te ge ket, nem csak

szakértelmiségieket be von ni a dis kur zus ba.

A szép iro da lom sze re pe azon ban nem csak
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el he lyez ke dé sé ben, de a funk ci ó já ban is ki -

egé szí tõ: az a hi va tása, hogy az ide o ló gi ai

hor do zó kat ér zel mi ol dal ról tá mo gassa. S

ez zel meg is te rem ti az esz té ti kai sza bad ság -

nak és ní vó nak a ke re te it; a fe le ke ze ti sé get.

Azt a kor lá tot, amely par ti ku la ri tás ban tart ja

a fe le ke ze ti iro dal mat. Ugyan is ezek az írá -

sok szin tén egy ide o ló gi át szol gál nak. S nem 

a lé lek ér vé nyes ki fe je zé sét. Erre még nem

al kal mas a meg ta nult, a „má so dik” anya -

nyelv. Ez Kiss Jó zsef fel lép té ig hé be rül

vagy né me tül nyil vá nul meg. A már a ki in -

du lá sá ban is meg ra gad ha tó esz té ti kai kor lát

saj nos jel lem zõ lesz a ma gyar zsi dó saj tó

egész tör té ne té re. A né hány vers (Szegfy

Mór: „Zsi dó va gyok”, Friedman S. Gyu la,

„Zsi dó ön kénytes pa na sza”, Rozenzweig

Sa la mon: „Egy ma gyar iz ra e li tá nak bús dala 

meg ve tett sze re mé rõl”) és Szegfy Mór: „Az

el át ko zott bachur” címû el be szé lé se ilyes faj -

ta il luszt rá ció. Szegfy kri ti kus esszé je

ugyan eb ben az év könyv ben ní vós mun ka; ez 

lesz a leg erõ sebb vo na la a fe le ke ze ti saj tó -

nak, ezért a leg na gyobb kár, hogy nem ta lált

utat az ún. uni ver zá lis dis kur zus ba. Akár a

„zsi dó ság tu do mány” (Wissenschaft des

Judentums), ez az a val lást a sze ku la ri zá ció

sín jé re toló tu do mány – de egyút tal szin tén

men ta li tás –, amely ben a ma gyar zsi dó szel -

le mi elit a leg ma ra dan dób bat al kot ta. (E

nap tár ban szin tén Einhorn Ig nác tol lá ból:

„A ha lál bün te tés a régi hé be rek nél”.)

Horn Ede Bloch mel lett a má sik ki emel ke -

dõ ma gyar zsi dó ér tel mi sé gi. A nap tár nak és

a könyv nek nem csak szer kesz tõ je, s egyút tal

az Egy let könyv tá ro sa, ha nem leg töb bet sze -

rep lõ szer zõ je is né met or szá gi zsi dó la pok -

ban (Orient, Allgemeine Ze i tung des

Judentums), va la mint a kor szak je len tõs új -

ság csi ná ló ja és pub li cis tá ja. A Neustadt

Adolf (Prá ga, 1812–?, Bécs) szer kesz tet te

Preßburger Ze i tungban kezd te a pá lyá ját.

Ugyan ak kor a re form kor vi tá i ban is részt vett

a Je len kor, a Pes ti Hír lap, a He ti lap, a Pester

Ze i tung és a Tár sal ko dó szá má ra írott ma gyar 

és né met nyel vû cik ke i vel. S szin tén eb ben a

ki ala ku ló pár be széd ben emel ke dett ki a Mor -

va or szág ból szár ma zó, de a ma gya ro so dás

ve zér alak já vá váló Löw Li pót (Czernahora,

1811–1875, Sze ged), aki nek „Nyílt le vél a

zsi dó eman ci pá ció ügyé ben”55 címû cik ké hez 

maga Kos suth, a ma gyar re form moz ga lom

ve zé re fû zött jegy ze te ket. Szin tén õ adta ki az 

elsõ, igaz, csak egyet len szá mot meg ért ma -

gyar zsi dó fo lyó ira tot, a Ma gyar Zsi na gó gát

(1847).56 Kü lön nyom tat vá nyok ban is meg -

je len te tett homíliáinak stí lu sa meg ha tá roz ta a

ma gyar zsi dó kul tú ra egyik leg fon to sabb

meg nyil vá nu lá si for má já nak hang ját és for -

má ját.

Az 1848-as sza bad ság harc évé nek lel ke -

sült han gu la tá ban íród tak a zsi dók elsõ ma -

gyar nyel vû ver sei. Kö zü lük ki emel ked nek

Heilprin Mi hály (Piotrków, 1823–1888,

Summit, New Jer sey), Rosenzweig Sa la mon

(szü le té si ada tai nem is mer tek, csak Ima és

szavalmányi köny vecs ke if jabb és ser dûl tebb

zsi dó nö ven dé kek szá má ra címû mûve

1863-ból) és Reich Ig nác író, ta nár, for dí tó
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55 Löw Leopold: Nyílt levél a
zsidó-emancipáció ügyében. In: Pesti Hírlap,
1844. 357. sz. (június 2.) 375–376. old.

56 Magyar Zsinagóga. Felvilágosodott

vallásosság, tiszta erkölcs és buzgó
hazafiság az izraeliták közti elterjesztésére.
(Szerk. Löw Lipót) 1847. 1. szám (Pápa).



(Zsámbék, 1821–1887, Bu da pest) mû vei.

Ugyan ez a nem ze dék a ma gya ro so dás fo lya -

ma tá nak szer ves ré sze ként kezd te for dí ta ni a

ma gyar iro dal mat. Dux Adolf író, új ság író,

szer kesz tõ (Po zsony, 1822–1881, Bu da pest) 

Pe tõ fi Sán dor és Eöt vös Jó zsef ver se it, a ma -

gyar nem ze ti drá mát, Ka to na Jó zsef Bánk

bánját, Zerffi Gusz táv író, kri ti kus, szer -

kesz tõ, új ság író (Ma gyar or szág,

1820–1892, Chiswick) Kos suth La jos mû -

ve it és Pe tõ fi Nem ze ti dalát, Gans-Ludasi

Mór új ság író (Ko má rom, 1829–1858,

Reichenau) Pe tõ fi és Vö rös mar ty Mi hály

ver se it né met re, Helfy Ig nác (Szamosúj-

vár, 1830–1897, Bu da pest) Jó kai és Eöt vös

Jó zsef pró zai mun ká it for dí tot ta olasz ra, de

még több pél da is so rol ha tó.

Erre az ér tel mi sé gi nem ze dék re még az is

meg ha tá ro zó an jel lem zõ, hogy tag jai szin te

ki vé tel nél kül ka to na ként is részt vet tek az

1848/49-es sza bad ság harc ban, az emig rá ci -

ó ban pe dig a ma gyar sza bad ság ügyé nek

pro pa gan dis tái vol tak. A bel sõ zsi dó tör té net 

szem pont já ból még je len tõ sebb, hogy õk

lesz nek az el in dí tói a szin tén a ma gya ro so -

dás sal szo ro san együtt járó al kal maz ko dá si

kény szer bõl fa ka dó val lá si re form moz ga -

lom nak is;57 maga Einhorn Ede pe dig az elsõ 

re form kö zös ség rab bi ja,58 majd tá bo ri rab -

bi ja59 lesz hosszú útja kez de tén, amely az

elsõ ma gyar zsi dó kor mány tag po zí ci ó já ig

len dí tet te kar ri er jét.60

Az elsõ idõ sza ki ma gyar
saj tó ter mék: a Ma gyar Iz ra e li ta

Az 1848/49-es sza bad ság harc bu ká sá val

meg tört a ma gyar zsi dók ma gya ro so dá si len -

dü le te. Nem csak az el bu kott sza bad ság harc,

de a csa ló dás okán is, amely nem vál tot ta be a

ma gya rok hoz fû zõ dõ re mé nye ket. A ma gya -

ro sí tást pro pa gá ló elit nagy ré sze – Einhorn is 

– emig rált vagy a Habs burg Bi ro da lom zsi -

dók kal szem ben li be rá li sabb ré sze i be, pél dá -
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57 Dolgozatunk kerete nem engedi meg ennek
az összefüggésnek a kifejtését. A már idézett
Bernstein Béla monográfiája külön fejezetet
szentel e problémának. Nem különben Jakov
Katz utolsó munkája (Hakérá se lo nitáhá,
perisat haortodokszim mi klal hakehilot be
hungaria uvegermania, Jeruzsálem, 1995;)
magyarul: Végzetes szakadás, az ortodoxia
kiválása a zsidó hitközségekbõl
Magyarországon és Németországban
(Budapest, 1999). A téma legrészletesebb
feldolgozása, amely külön kitér a Magyarító
Egylet és az elsõ reformközösség társadalmi
összefüggéseinek az elemzésére: Michael K.
Silber tanulmánya: A Pesti Radikális
Reformegylet (Genossenschaft für Reform in
Judenthum) társadalmi összetétele 1848–1852 
között. In: Múlt és Jövõ, 1998. 1. szám.
125–142. old.

58 Lásd: Kettõs ünnep, egyházi beszéd, melyet
heti ünnepkor (1849, tavaszutó .27) honunk
függetlenségének megünneplésére, a pesti
izaelit. reformtársulat templomában tartott
Einhorn Ignác, lelkész, Pesten, 1849 címû
szentbeszédét, amelyben megáldotta a
nemzetgyûlést, s személy szerint Kossuth
Lajost.

59 Ennek, s benne Einhorn forradalom alatti
szereplésének történetét lásd Zakar Péter:
Tábori rabbik 1848-49-ben címû
tanulmányában. In: Múlt és Jövõ, 1998. 1.
szám. 88–102. old.

60 Lásd az életérõl frissen megjelent
monográfiát: Miskolczy Ambrus: Horn Ede
a magyar-zsidó nemzeti identitástudat
forrásvidékén. Budapest, 2007, valamint
Michael K. Silber szócikkét a The Yivo
Encyclopedia of Jews in eastern Europe-ban.



ul Bécs be köl tö zött.61 A for ra da lom és sza -ul Bécs be köl tö zött.61 A for ra da lom és sza -

bad ság harc le ve ré sé tõl az 1867-es ki egye zé -

sig, azaz az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia

kez de té ig tar tó át me ne ti pe ri ó dust a ma gyar

tör té ne lem az „ab szo lu tiz mus ko rá nak” ne -

ve zi, ami kor a pá lyá ját in dí tó Fe renc Jó zsef

ren de le tek kel, a ma gyar de mok rá cia in téz -

mé nye it mel lõz ve kor mány zott, s egyút tal

foly tat ta elõ dei né me te sí tõ po li ti ká ját. A

kor szak elsõ fe lét a kor mány bel ügy mi nisz -

te ré rõl, Bach ról ne vez ték el, s e kor szak név -

nek egy ér tel mû en ne ga tív a konnotációja a

ma gyar köz be széd ben és em lé ke zet ben. Ho -

lott:

„A ma gya ro so dás fo lya ma tát meg akasz tot ta a

Bach féle ura lom, azon ban a zsi dó tan ügy fej lõ -

dé sé re épp olyan ked ve zõ ha tás sal volt, mint a

töb bi is ko lák ní vó já nak az eme lé sé re. Ál ta lá ban a 

ma már a so kat szi dal ma zott Bach szisz té má ban

nem pusz tán el né me te sí tés re irá nyu ló kény szert

lá tunk, mint ahogy a régi is ko lás köny vek ben ol -

vas suk, in kább egy nagy vo na lú an el kép zelt

szint eme lést, amely a kul tú ra min den ágá ban ki -

egyen lí tõ dést, ren det, egyen lõ sé get akart el ér ni.

Bach nél kül nin cse nek sem is ko lák, sem útak,

sem rend sze res köz igaz ga tás”

– re vi de ál ja a kor le egy sze rû sí tett ké pét Fürst

Ilo na Dóczi La jos ról (Sop ron, 1845–1919,

Bu da pest) szó ló kis mo nog rá fi á ja62, aki már a

har ma dik, s még min dig két nyel vû ma gyar

zsi dó ér tel mi sé gi nem ze dék hez tar to zott, s

akik nek a szo ci a li zá ló dá sa ép pen erre a kor -

szak ra esett. Kö zé jük ta rto zott Falk Mik sa

pub li cis ta, lap szer kesz tõ (Pest, 1928–1908),

Ludasi Gans Mór pub li cis ta, lap szer kesz tõ

(Ko má rom, 1829–1858, Bécs), Kónyi Manó

szekesztõ, gyors író, pub li cis ta (Ka pos vár,

1842–1927, Bu da pest), Veigelsberg Leo

pub li cis ta, lap szer kesz tõ

(Nagyboldogasszony, 1846–1907), Ig no tus -

nak, a Nyu gat alapító-fõszerkeszõjének apja,

vagy az Ady End re in du lá sá ban és tér nye ré -

sé ben oly je len tõs sze re pet ját szó Vé szi Jó -

zsef (Arad, 1858–1940, Bu da pest). Ez a né -

met ség már erõ sebb ma gyar ori en tá ci ó val

ita tó dott át, s a Bécs–Bu da pest-ten gely kö rül

te vé keny ke dett mint buz gó po li ti kai és kul tu -

rá lis köz ve tí tõ. E nem ze dék re még az is jel -

lem zõ, hogy ja va rész ük min den lelkiválság

nél kül ke resz tel ke dett ki, ami nem járt sem

konf lik tus sal, sem a zsi dó ság tól való drá mai

el tá vo lo dás sal, s ezen kí vül va la mely nagy

arisz tok ra ta házi zsi dói és író de á ki sze re pét is 

be töl töt ték; Falk Mik sa pél dá ul a „leg na -
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61 Mint például maga Jakobovits Fülöp, a
Magyarító Egylet alapító elnöke. Lásd:
Mezei Mór: A magyar izraeliták évkönyve.
Az Izraelita-Magyar Egylet története és
célja, vezérszóul Mezei Mór egyleti titkártól. 
Elsõ Magyar–Izraelita Naptár és Évkönyv
5622. évre. Pest, 1861.

62 Fürst Ilona: Dóczi Lajos mint német író. Egy 
zsidó írói nemzedék típusa. Budapest, 1932.

63 Az abszolutizmus korszakának német nyelvû
és kultúrájú oktatásáról jellemzõ képet rajzol

két világhírû író és nem mellesleg a
cionizmus alapítóinak a gyermekévein
keresztül Ujvári Hedvig tanulmánya: Az
oktatás szerepe Max Nordau és Theodor
Herzl pályájának alakulásában. In: Múlt és
Jövõ, 2007. 4. szám. 59–76. old.
Mindkettejük nemcsak Budapesten született,
de személyiségük szocializációja is a magyar
fõvárosban zajlott, ott jártak német és magyar 
nyelvû iskolákba. Az 1849-ben született
idõsebb Nordau, aki egyetemi éveit is Pesten
töltötte, teljesen a német nyelvben 



gyobb ma gyar” mel lett vi sel te ezt a bi zal mi

tisz tet.

Az ab szo lu tiz mus kora ép pen azért, mert

a Habs burg Bi ro da lom ban ér vé nyes jog sza -

bály ok lép tek au to ma ti ku san ér vény be, a

zsi dók szá má ra jog ki ter jesz tõ ha tás sal is

bírt. Így a min den na pi élet ke re te i nek, le he -

tõ sé ge i nek ki szé le sí té se, a vi lá gi kul tú rá val

való mé lyebb is me ret ség is mét a Habs bur -

gok nak volt kö szön he tõ, to vább ra is a né met 

kul tu rá ló dás mé di u mán ke resz tül.63

Nem meg le põ, hogy a kor zsi dó új ság jai

is mét né me tül je len nek meg, hi szen a ma -

gyar ság mel let ti de monst rá ci ó nak nincs kü -

lö nö sebb ér tel me. Ek kor ala pí tot ták a zsi dók 

szer kesz tet te és ol vas ta Pester Llyodot

(1854), rö vid ide ig lé te zett még az Illustrirte 

Ze i tung, a Carmel (1860), va la mint még

egy né hány év könyv és lap.64 Azon ban min -
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63 és kultúrában nõtt fel, s ezért kategorikusan
német kultúrájúnak azonosította magát: „A
kis Max már ötéves kora elõtt a zsidó
iskolába járt, és mivel már tudott írni és
olvasni, rögtön osztályelsõ lett. Német
nyelven folyt az oktatás, mivel ez akkor Pest 
majdnem minden körének érintkezési nyelve 
volt. A német kultúra volt az egyetlen,
amelyet komolyan vettek, mivel a magyar
valami alsóbbrendû, sõt barbári állapot
kifejezõje volt. A fiatal diák elkápráztatta
tanárait úgy a megfigyelõképessége és gyors 
felfogása, mint a nem szokványos
emlékezõtehetsége révén. Mindig a legjobb
osztályzatokat kapta, és nem lehetett kétség
afelõl, hogy az elemi osztályok után a
gimnázium következne” – mondja tollba a
Nordau-önéletrajznak számító szövegben
Max Nordau Ujvári Hedvig fordításában.
Anna und Max Nordau: Erinnerungen.
Erzählt von ihm selbst und von der Gefährtin
seines Lebens. Übersetzt v. S. O. Fangor.
Leipzig, Wien: Renaissance-Verlag, 1928.
„1859 augusztusában Max a zsidó iskolát a
legjobb bizonyítvánnyal fejezte be, és a pesti
katolikus gimnázium ösztöndíjasa lett. Sikerei 
folytatódtak, és úgy tûnt, hogy tanulmányait
fényes eredményekkel és minden akadály
nélkül sikerül befejeznie. Ám 1862 tavaszán
egy erõs magyar-nemzeti mozgalom
bontakozott ki, amely egy új iskolatörvénnyel 
az eddigi oktatást teljes mértékben halomra
döntötte. A német nyelvet hirtelen számûzték
a gimnáziumokból, és a magyar jött majdnem 

minden tantárgy esetében a helyébe. Kevés
tanár beszélte folyékonyan a magyar nyelvet,
és még kevesebben tudtak ezen a nyelven
tanítani. A fiatal Max számára ez egy szörnyû 
katasztrófa volt. Az apja Goethe és Schiller
nyelvének a szeretetére tanította, de
egyidejûleg beléirtotta a magyarral szembeni
elõítéletet is, amely akkoriban fõként az
alacsonyabb néprétegek nyelve volt. Késõbb
azonban Max Nordau annál szívesebben és
nyíltabban méltatta ennek a nemzeti
mozgalomnak a szépségét, nem kevésbé a
magyar nép csodálatos irodalmát. Ám abban
a pillanatban gyermeki lelkületének egy
ilyesfajta változás árulásnak tûnt. Bár még
egy évig a gimnáziumban maradt, de közte és 
az új tanárok között – többnyire
kikeresztelkedett zsidók, akik extrém
magyarizálódást színleltek – állandósultak a
súrlódások. A fiatalembert ez
megbotránkoztatta, és a tanév befejeztével
elhagyta az intézetet, hogy a német nyelvû
kálvinista gimnázium tanulója legyen, ahol a
tanulmányait be is fejezte.“ Ujvári: i. h., 61.
old. A tanulmány másik alakja az 1860-ban
született Herzl, aki már egészen más
viszonyok közt járja iskoláit, s Ujvári Hedvig
kutatásai szerint még a bécsi egyetemen is
van olyan szemeszter, ahol magyarként
határozza meg magát. Uo. 70. old.

64 Pontos felsorolásukat lásd: Grosszmann
Zsigmond: A magyar zsidók a XIX. század
közepén. Budapest, 1917.



de nek elõtt Löw Li pótot, a zsi dó re form kor

leg je le sebb alak ját és fo lyó irat-te remt mé -

nyét, a Ben Chananját kell ki emel ni. Ahogy

Löw cso dá la tos nyel vû és ní vó jú ma gyar

nyel vû homiliái, úgy ez a né met nyel vû fo -

lyó irat is min tát te rem tett. Annyi ban te kint -

he tõ Pa tai Jó zsef elõd jé nek (az egyik elsõ

Múlt és Jövõ szá mot, 1912/12 neki és a sze -

ge di zsi dó ság nak szen tel te), hogy arra is pél -

dát nyúj tott: a fo lyó irat-szer kesz tés egy sze -

mé lyes vagy csa lá di vál lal ko zás,

ön fel ál do zás, amely fel szív ja a sze mé lyi ség,

a szel lem min den in tel lek tu á lis, sõt anya gi

ener gi á ját. (Kas sák La jos em lít he tõ még eb -

ben a sor ban a ma gyar kul túr tör té net ben.) A

Ben Chananja – a név adó tal mu di tu dós, a

„kö zép út” kép vi se lõ je, amely utal a zsi dó ság 

szük sé ges re form já ra mint a kor leg ak tu á li -

sabb prob lé má já ra, s a ben ne el fog lalt ál lás -

pont já ra – fo lyó ira tá nak elsõ szá ma

1844-ben je lent meg Nagy ka ni zsán, Löw

elsõ ma gyar or szá gi ál lo má sán, Lip csé ben

nyom va né me tül, s majd 12 évi szü net után

rend sze re sen 1858-tól 1867-ig Sze ge den.

Köz ben volt egy ma gyar nyel vû, egyet len

szá mot meg élt fo lyó irat-kí sér le te is: a Ma -

gyar Zsi na gó ga (1847, Pápa). A lap igen ní -

vós, tu do má nyos igé nyû szem le volt, s a zsi -

dó tu do má nyon kí vül je len tõs te ret ka pott

ben ne a val lás mo der ni zá lá sá nak prob lé má -

ja, va la mint a lan ka dat lan küz de lem az

eman ci pá ció meg va ló sí tá sá ért. Havilap ként

je lent meg, majd 1861-tõl he ti lap ként, s

1864-tõl 1867-es meg szû né sé ig két he ti lap -

ként, az utol só év ben tu do má nyos mel lék le -

tek kel. Le ve le zõi há ló za ta fel ölel te az egész

vi lá got, ahol zsi dók él tek. (Ezt a rend szert is

õ ho no sí tot ta meg.) Ezer pél dá nya el ju tott

szer te Eu ró pá ba, s az Egye sült Ál la mok ba

is, Sze ge den 70 elõ fi ze tõ je volt. A kor egész

eu ró pai zsi dó tu do má nyos sá ga pub li kált

ben ne, noha sze re pét ver seny tár sa a

Monatsschrift für Geschichte und

Wissenschaft vet te át.65 Az elsõ ma gyar

nem zet kö zi igé nyû zsi dó fo lyó irat te hát né -

me tül je lent meg, s ha tá sát il le tõ en a régi, az

elsõ akkulturizációs irány ba, a né met kul tú ra 

pe rem vi dé ké rõl a nyu gat-eu ró pai köz pont

felé ha tott.

A ma gya ro sí tás, a ma gyar kul tú ra irán ti ér -

dek lõ dés szin tén po li ti ka, s szin tén az eman -

ci pá ci ós tö rek vé sek je gyé ben újult meg. S

szin tén egye sü le ti ke ret ben – egy már el in dí -

tott tra dí ció je gyé ben és med ré ben. Az ab szo -

lu tiz mus kora fel pu hul ni lát szott, s Bécs

1861-ben meg en ged te, hogy Pes ten is mét

meg ala kul jon az or szág gyû lés. Ez az ese -

mény hív ta élet re a Ma gya rí tó Egy let utód ját

és foly ta tó ját, a már ke ve sebb lel ke se dés sel,

de an nál meg fon tol tabb „presser group”-ként

funk ci o ná ló, az el ma radt eman ci pá ci ót meg -

va ló sí tan dó cél lal. 1860-ban ala kult meg 600

tag gal az Iz ra e li ta Ma gyar Egy let, Rózsay Jó -

zsef (Lakompak, 1815–1885, Ba la ton fü red)

el nök le té vel. Rózsay az elõd szer ve zet egyik

ala pí tó ja is volt. Szin tén or vos és kór ház igaz -

ga tó, mint elõd je e tiszt ben, s mint kor tár sa,

az 1868-as kong resszus, va la mint a Pes ti Iz -

ra e li ta Hit köz ség el nö ke, Hirschler Ig nác

(Po zsony, 1823–1891, Bu da pest). A ma gyar
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tanulmánya. In: A szegedi zsidó polgárság

emlékezete. Szerk. Zombor István. Szeged,
1990, illetve Haraszti György: Két világ
határán. Budapest, 1999.



tár sa da lom ba való be lé pés moz za na tá ban te -

hát a zsi dó sá got a leg elõ ször be fo ga dott or -

vos-ér tel mi ség kép vi sel te. A ma gya ro sí tás

fo lya ma tát is ez a szak ér tel mi ség ve zé nyel te

le a jo got vég zett írók kal és pub li cis ták kal

szem ben, akik majd a ki egye zés utá ni kor -

szak ve zér alak jai lesz nek. Az elsõ par

excellence ma gyar zsi dó, Ágai Adolf

(Jankovac, 1836–1816, Bu da pest) is or vos -

ként kezd te a pá lyá ját.

A ré gi-új Egye sü let ha son ló cé lo kat tû -

zött ki, el té rõ hang súly ok kal:

„Az Iz ra e li ta Ma gyar Egy let nek bõ vebb és ál -

ta lá no sabb cél ja ha tá so sabb és tá gabb körû kö ze -

get kí vánt. A Ma gya rí tó Egy let a kü lön ben mû -

velt ség gel bíró ér tel mi sé get ipar ko dott min de nek 

elõtt a ma gyar nyelv bir to ká ba jut tat ni, ez ál tal

óhajt ván a töb bi osz tá lyok ra hat ni. Je len leg az ér -

tel mi sé get nem szük ség „ma gya rí ta ni”, a hit fe le -

ke zet összes sé gét kell, s ezt nem is annyi ra a

nyelv nek, me lyet na gyob bá ra bír, mint in kább az

iro da lom nak, nem ze ti mû velt ség nek ter jesz té se

ál tal más val lá sú hon fi tár sa ink hoz kö ze lebb hoz -

ni.

Ezen ok nál fog va az Iz ra e li ta-ma gyar Egy let

most nem csu pán nyelv ter jesz tõ, ha nem ál ta lá -

nos mû ve lõ dé si in té zet, s mint ilyen nek a mû velt -

ség két fõ kö ze gé re, az is ko lá ra és az iro da lom ra

kell ki vá ló fi gye lem mel len nie”

– fog lal ta össze a kö vet ke zõ ge ne rá ció fon -

tos (és már nem or vos, ha nem jo gász) alak ja, 

Me zei Mór a szin tén min ta kö ve tõ Elsõ Ma -

gyar Iz ra e li ta Nap tár és Év könyv 5622 évre

be ve ze tõ jé ben. A kö tet nek egyút tal ez a leg -

ér de ke sebb írá sa, mi vel rész le tes elem zé sét

adja a ma gyar zsi dók nak az idé zet tel is alá tá -

masz tott hely ze té rõl és cél ja i ról.

Az or szág gyû lés fel osz lott, mi e lõtt az

annyi ra várt eman ci pá ció meg tár gya lá sá ra

sor ke rül he tett vol na. Fel me rült egy olyan

ver zió is, hogy csak mû velt sé gi és va gyo ni

cen zus alap ján egy szûk ré teg kap ja meg a jo -

go kat, de a terv idõ elõtt le lep le zõ dött, a fel -

há bo ro dás el sö pör te.66 Az eman ci pá ció na pi -

ren den tar tá sa vé gett a „presser

group”-tár sa ság meg ala pí tot ta az elsõ ma gyar 

nyel vû idõ sza ki saj tó ter mé ket Ma gyar Iz ra e -

li ta né ven (Pest, 1861–1864 és 1867–1868),

hogy a zsi dók lét fon tos sá gú ügye ne tûn jön el 

a tár sa dal mi és po li ti kai dis kur zus ból sem a

zsi dók, sem a ma gyar po li ti ka for má ló i nak

nyil vá nos sá gá ban. Emel jük ki még egy szer a

leg fõbb mo tí vu mot: a saj tó ter mék meg ala pí -

tá sá nak, hét rõl hét re elõ ál lí tá sá nak egy ki ví -

van dó, meg vé den dõ ügy a ki in du ló pont ja, s

ez az ügy szer ve zi alá ren delt vi szony ban a

kul tu rá lis rep re zen tá ci ót.

A Ma gyar Iz ra e li ta elsõ fõ szer kesz tõ je,

Rokonstein Li pót rab bi67 (Szen tes, ? – ?) he -

lyét ha ma ro san Me zei Mór (Sá tor al ja új hely,

1835–1925, Bu da pest)68 jo gász, majd

36

66 Bõvebben errõl az epizódról több, már
idézett munka megemlékezik, leginkább
Grosszmann Zsigmond munkáját
ajánlhatjuk. Õ írta a Magyar zsidó lexikon
„Magyarító Egylet” szócikkét is, ahol a két
egylet folyamatos „presser group” funkcióját 
is mint egy folyamat részét tárgyalja.

67 Zakar Péter említett tanulmánya azt írja róla, 

hogy az 1848/49-es forradalom alatt tábori
rabbinak jelentkezett, de kérését
elutasították.

68 A Magyar zsidó lexikon szócikkén kívül
bõvebben: Blau Lajos: Mezei Mór, és K.M.
Mezei Mór nyolcvan éves jubileuma. In:
Magyar Zsidó Szemle, 1916. 1. sz. 1–6. old.
Nádas Péter, ma Kertész Imre mellett



Tenczer Pál új ság író (Nagy ba jom,

1836–1905, Bu da pest)69 vet te át. Mind ket -

ten meg ha tá ro zó hit köz sé gi po li ti ku sok ként

kezd ték pá lyá ju kat (a Pes ti Hit köz ség szer -

ve ze ti mo der ni zá lá sá nak, majd az Or szá gos

Kong resszus nak és az Iz ra e li ta Ma gyar Egy -

let nek is ve ze tõ alak jai vol tak), s a fe le ke ze ti 

élet dob ban tó já ról par la men ti kép vi se lõk ké

avan zsál tak, és li be rá lis la pok ban let tek or -

szá gos je len tõ sé gû pub li cis ták. E sok ré tû

funk ci ók ból adó dó an a lap több ké sõb bi ma -

gyar zsi dó idõ sza ki saj tó ter mék õsé nek is te -

kint he tõ: jog vé dõ, il let ve jog tá gí tó sze rep -

vál la lá sát, és a kül föl di zsi dó éle tet szem lé zõ 

fi gyel mét te kint ve az Egyen lõ ség min tá já -

nak, míg az Iz ra e li ta Ma gyar Egy let elõ adá -

sai és a köz éle te kö rü li iro da lom rend sze res

szer ve zé sé vel és köz lé sé vel az IMIT elõd jé -

nek. A tu do má nyos igé nyû, judaisztikai és

ma gyar zsi dó tör té nel met il le tõ pub li ká ci ó it

te kint ve pe dig a Ma gyar Zsi dó Szem le elõ fu -

tá rá nak szá mít. Iro dal mi kí sér le te it, kü lö nö -

sen a hé ber nyel vû mû for dí tás ok, a hé ber

nyelv je len tõ sé gét tár gya ló dis kur zust te -

kint ve még a Múlt és Jövõ csí rá it is ben ne

kell ke res nünk. Erre az is lát ta tó bi zo nyí ték,

hogy a Múlt és Jövõ elsõ (1912-es) év fo lya -

ma – ha nem is mind et, és azt je len tõs hú zá -

sok kal – le kö zöl te Ágai Adolf itt meg je lent

mun ká i nak ja vát, va la mint Bródy Zsig mond

né hány ver sét.

A Ma gyar Iz ra e li ta gyûj töt te maga köré

és bá to rí tot ta a ma gyar zsi dó ér tel mi sé gi ek

má so dik nem ze dé két. (Sze re pelt ben ne

Horn Ede és Reich Ig nác is az elsõ nem ze -

dék bõl.) In nen in dí tot ták pá lyá ju kat a

ma gyar iro da lom ban már szá mot te võ iro dal -

má rok és tu dó sok: Ágai Adolf, Bródy Zsig -

mond köl tõ, tár ca író, pub li cis ta (Mis kolc,

1840–1906, Bu da pest), Ormódi Ber ta lan

köl tõ (Mis kolc, 1836–1869, Pest), Far kas

Al bert köl tõ, szer kesz tõ, for dí tó

(Szilágysomlyó, 1842–1915, Bu da pest), és

rend sze res ro vat tal („Aggadai sze mel vé -

nyek”) sze re pelt ben ne Goldziher Ig nác

(Szé kes fe hér vár, 1850–1921, Bu da pest) is.

A tár ca ro vat cse ve gõ stí lu sa, éles hu mo ra

Hei ne, Börne és Saphir pél dá ját kö vet te,

ezért Bródy, Ágai Adolf s még több, mára el -

fe le dett szer zõ ré vén ez a mû hely te kint he tõ

a hí res, és már kez de te i ben is ma gas szín vo -

na lon mû velt ma gyar–zsi dó vagy bu da pes ti

hu mor elsõ for rá sá nak. Ilyen bá tor és ön kri -

ti kus gúnnyal az óta sem ta lál koz ni fe le ke ze -

ti saj tó ban.

Az eman ci pá ci ós küz de lem kul tu rá lis

meg erõ sí té sé nek szá mí tott, hogy a Ma gyar

Iz ra e li ta ha sáb ja in bon ta ko zott ki a zsi dó

ok ta tás és is ko lai há ló zat kö ve tel mény rend -

sze ré nek bel sõ vi tá ja, s itt kö vet he tõ egye dül 

nyo mon az Iz ra e li ta Ma gya rí tó Egy let

1867-ig tar tó mun kás sá ga. Sõt, itt for má ló -

dott ki az Eöt vös Jó zsef szá má ra ké szí tett

em lék irat is, ame lyet 120 hit köz ség hi te le sí -

tett, s az 1868-as kong resszus egyik elõ ké -

szí tõ do ku men tu ma volt. A tör té ne lem tu do -

mány ok elõ tér be ál lí tá sá val szin tén a

ma gyar je len lé tet kí ván ták meg erõ sí te ni, így 
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nemzetközi szinten az egyik legismertebb
magyar író mint dédapjáról emlékezik meg
róla a vele készített interjúkötetben. Lásd:
Mihancsik Zsófia: Nincs mennyezet, nincs
födém. Beszélgetés Nádas Péterrel. Pécs,
2006.

69 A Magyar zsidó lexikon szócikkén kívül
bõvebben: F. I. Tenczer Pál 1835–1905. In:
Magyar Zsidó Szemle, 1905. 2. sz. 121–122.
old.



a lap elsõ év fo lya mai (1861, 1862) a kö zép -

ko ri ma gyar zsi dó tör té ne lem rõl kö zöl tek

sok foly ta tá sos ér te ke zést, a két utol só tö re -

dék év fo lyam (1867, 1868) pe dig az

1839/40-es or szág gyû lés zsi dó kat érin tõ

meg nyil vá nu lá sa i ról ho zott le for rás értékû

so ro za tot. Löw Li pót cik ke, „A ma gyar zsi -

dók tör té ne te, el sõd le ges hir det mény és ké -

re lem”70 máig ak tu á li san fo gal maz za meg a

ma gyar zsi dó tör té net írás szük sé ges sé gét. Itt 

vált gya kor lat tá az iro dal mi igénnyel meg írt

homíliák pub li ká lá sa, itt ve tet ték fel és kezd -

ték szer vez ni a ma gyar nyel vû Tó ra-for dí -

tást, meg vi tat va a ki adás anya gi hát te rét és a

for dí tás szem pont ja it, s még mu tat vány for -

dí tá so kat is kö zöl tek. Ahogy el kez dõ dött a

zsi dó könyv ki adás, a rend sze res könyv kri ti -

ka is ki bon ta ko zott, elõ ször a tan köny vek

szak sze rû bí rá la ta ré vén. A „Le ve le zé sek”

ro vat a vi dé ket igye ke zett be kap csol ni a ma -

gya ro sí tás és a mû ve lõ dés kö ré be.

A Ma gyar Iz ra e li ta ál tal kez dett fo lya mat 

foly ta tá sá nak és ki tel je se dé sé nek te kint he tõ

a har ma dik ma gyar nyel vû nap tár kí sér let, a

Kiss Jó zsef (Mezõcsát, 1843–1921, Bu da -

pest) szer kesz tet te Zsi dó év könyv az

1875/76-os évre – az zal a je len tõs kü lönb -

ség gel, hogy e mö gött nem állt szer ve zet, ha -

nem szá mí tott a köz ben meg ma gya ro so dott

zsi dó kö zön ség re. Lap ja in már együtt ta lál -

juk a mi nõ sé get, az át gon dolt lap struk tú rát s

– a hir de té se ket fi gye lem be véve – az üz le ti,

az el ad ha tó sá gi szem pon tot is. Ez a vál lal ko -

zás már egy tisz ta, po li ti kum tól ke vés sé

meg ha tá ro zott, sui generis kul tú ra te rem tõ

fo lya mat in du lá sá nak te kint he tõ. E pil la nat -

ban nem is lé te zett egyet len „fe le ke ze ti”

saj tó ter mék sem, Kom lós Ala dár sze rint

azért, mert az eman ci pá ció (1867) és a

tiszaeszlári vér vád kö zött el telt 15 év volt az

egyet len nyu godt pe ri ó dus a ma gyar zsi dó -

ság éle té ben: szü ne tel he tett a ma gyar zsi dó

saj tót élet re hívó jog ki kö ve te lõ funk ció.71

Nem volt meg ví van dó, meg vé den dõ ügy: az

eman ci pá ció friss él mé nye re ményt nyúj tott, 

hogy tisz tán kul tu rá lis fo lya mat ered mé nye -

képp men jen vég be a meg ma gya ro so dás, és

vele össz hang ban a val lás fel ol dá sa a

szekuláris, de zsi dó tar tal mú kul tú rá ba. Ez

az an to ló gia már a ma gyar ma gas kul tú ra

szín vo na lán álló ér tel mi sé gi nem ze dék rep -

re zen ta tív se reg szem lé je. Az itt fel so rolt, a

ma gyar iro da lom ban és tu do má nyos élet ben

már ran gos he lye ket el fog lalt szer zõk de -

monst rá ci ó ja – zsi dó ke ret ben. Vá lasz tott té -

má ik azt a bi zal mat su gá roz zák, hogy a ma -

gya ré ba be ol tott zsi dó kul tú rá nak mint

hoz zá te võ, szí ne zõ elem nek le het lét jo go -

sult sá ga.

Eb ben a szám ban kö zöl te Kiss Jó zsef hí res 

„Si mon Ju dit” bal la dá ját. Ez for má já ban és

hang vé tel ében Arany Já nos-után ér zés,

ugyan ak kor e klasszi kus és ma gyar ke ret ben

a téma: zsi dó. Itt ol vas ha tó „Jokli” címû el be -

szé lé se is, a ma gyar zsi dó pró za máig alap ve -

tõ re me ke: a ha gyo má nyos zsi dó élet for má -

hoz fû zõ dõ nosz tal gia, ugyan ak kor az örök ké 

ki ta szí tott zsi dó irán ti szo li da ri tás gesz tu sa.

Az el be szé lés szo mo rú vég ki csen gé se a köl tõ 

igaz sá gát hir de ti a szer kesz tõ mes ter sé ge sen
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70 Magyar Izraelita, 1867. 182. old.

71 „1867 után nyolc–tíz évig az
antiszemitizmus hallgat – azóta is ez az
egyetlen szünet a zsidógyûlölet hazai

történetében. Úgy történik, hogy az
emancipáció után teljes lendülettel megint
magyarosodni kezd.” Komlós Aladár:
Magyar-zsidó szellemtörténet, 11. old.



kincs tá ri op ti miz mu sá val szem ben. Ágai

Adolf el be szé lé se, a „Zsi dó me nyeg zõ fa lun”

szin tén a nosz tal gia hang ján szó lal meg, sze -

re tet tel jes, de iro ni kus tá vol ság tar tás sal. A

tör té net író, író, pub li cis ta Acsády Ig nác

(Nagy ká roly, 1845–1906, Bu da pest) be ve ze -

tõ ta nul má nya – „Eöt vös Jó zsef és a zsi dók” – 

és a szer kesz tõ fon tos be ve ze tõ je, va la mint

Löw Li pót élet raj za és egy egész ol da lon róla

kö zölt réz met szet (tõle ma gá tól is hoz nak egy 

ki sebb mun kát: „A zsi dó eskü 1875-ig”) ki je -

löl te a zsi dó ság nak és ma gyar ság nak azt az

irá nyát, amely bõl az elsõ iro dal mi mér cé vel

mér he tõ nem ze dék ha gyo mányt kí vánt te -

rem te ni: be il leszkedni a li be rá lis Ma gyar or -

szág tár sa dal má ba, s meg tar ta ni, egyút tal ma -

gyar rá transz for mál ni a zsi dó val lá si és

kul tu rá lis ta pasz ta la tot. Ezt a tö rek vést pro pa -

gál ja Kohn Sá mu el (Baja, 1841–1920, Bu da -

pest) a ma gyar zsi dó ság elsõ szá mot te võ tör -

té né szé nek a „A zsi dók és a nem ze ti sé gek”

címû, ma gya ro so dást indokló cik ke, il let ve

Löw Li pót jo gász fi á nak, Tó bi ás nak az „Em -

lé ke zés az egyen jo gú ság ért való küz de lem re” 

címû jog tör té ne ti mun ká ja. Goldziher Ig nác,

a vi lág hí rû ori en ta lis ta „A val lá sos esz me fej -

lõ dé se a régi hé be rek nél” címû nagy ta nul má -

nyá ban pe dig azt az utat je lö li ki, hogy a zsi dó 

val lás ból ho gyan vál jék zsi dó ság tu do mány;

eb bõl fej lõ dik majd ki a ma gyar zsi dó szel lem 

leg prog resszí vebb haj tá sa. Silberstein (ké -

sõbb Silberstein-Ötvös) Adolf esz té ta, pub li -

cis ta (Pest, 1845–1899, Bu da pest) „A zsi dó

kül de tés és tár sa da lom” címû esszé je a

modernitás ki hí vá sát ál lí tot ta fó kusz ba ab ból

az as pek tus ból, hogy ez mennyi re egyez tet -

he tõ össze a ha gyo mány hû ség gel. Te hát a té -

mák és aján la tok hang sú lyo san ma guk ban

hord ják az asszi mi lá ció és a mo der ni zá ció

konf lik tu sa it, ugyan is a mo dern zsi dó ér tel -

mi sé gi sze ku la ri zá ló dó-be il lesz ke dõ útja

csak ak kor lesz ér vé nyes, ha ez nem egye di

utak narratívája, ha nem az egész zsi dó kö zös -

ség át tö ré se, át ál lá sa lesz. Az egyé nek el fo ga -

dá sa is a mö göt tük álló tö meg moz du la ta i tól

függ.

Az év köny vet a szer kesz tõ bi za ko dó fel -

hí vá sa el le né re sem si ke rült foly tat ni, mert

ugyan ké szen állt a két vagy há rom nem ze -

dék el szánt és el mé lyült fel ké szü lé sé vel ki -

mun kált zsi dó ér tel mi sé gi avant gárd, de még 

hi ány zott mö gü le az iro da lom szá má ra szin -

tén nél kü löz he tet len kö zeg: az azt be fo gad ni 

ké pes kö zön ség. A kö zön ség, ame lyet meg

kell te rem te ni, mi e lõtt szól ná nak hoz zá.

Az 1867-es ki egye zést kö ve tõ évek ben a

zsi dó ság (pon to sab ban an nak a „neo lóg”,

azaz ma gya ro sod ni, mo der ni zá lód ni, be il -

lesz ked ni kí vá nó ré sze) az zal volt el fog lal -

va, hogy meg ala poz za anya gi jó lét ét, és bir -

tok ba ve gye a ma gyar nyel vet. Mint a

foly tat ha tat lan év könyv bi zo nyít ja: ezt a zsi -

dó azo nos sá got ma gya rul, ma gyar ke re tek -

ben meg él ni kí vá nó kö zön ség még nem állt

ren del ke zés re. A zsi dó ság ból „me ne kü lõ

pe rem”-értelmiség me ne kült, s nem transz -

for mált. Az új ság írás ban és szer kesz tés ben,

kü lö nö sen a zsi dók ál tal meg ho no sí tott tár -

ca írás ban, a hu mor mû ve lé sé ben – eb ben az

Ágai ala pí tot ta és szer kesz tet te Bors szem

Jan kó (1868–1938) te rem tett mû fajt – már

érez he tõ a zsi dó je len lét (1890-ben az új ság -

írók 36,8 szá za lé ka zsi dó). Mint Kom lós

Ala dár ki mu tat ta,72 a zsi dók a fris sen el sa já -
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tí tott ma gyar kul tú rán be lül elõ ször a tu do -

má nyok ban fog lal tak el meghatározó sze re -

pet. Még pe dig a „stra té gi ai” ágon, a ma gyar

kul tú ra ütõ erén: a ma gyar nyelv tu do mány -

ban, a tör té ne lem tu do mány ban, az ori en ta -

lisz ti ká ban (amely a ma gyar ság ere det ku ta -

tá sa okán e cso port ba tar to zott), a

jog tu do mány ban, a fi lo zó fi á ban és a pe da -

gó gi á ban. Ebbe az áram ba il lesz ke dett a zsi -

dó ság tu do mány, s mû he lye, az 1877-ben

meg nyi tott Or szá gos Rab bi- kép zõ In té zet,

amely a zsi dó val lás mo der ni zá ci ó ján, ma -

gyar ság hoz si mu lá sán õr kö dött, s a tu do -

mánnyá lényegítés moz za na tá ban, an nak a

sze ku la ri zá lá sán mun kál- kodott. Ez az in -

téz mény a ma gát ma gyar zsi dó ként azo no sí -

tó kul tú ra köz pont ja s ke reszt út ja volt egé -

szen a holokausztig.

A ma gyar kul tú rá ba in teg rá ló dás
mint ér dek fel is me rés és kény szer

Az 1868/9-es Zsi dó Kong resszus
és Tiszaeszlár dön tõ lö ké se a zsi dó
kul tu rá lis in téz mé nyek és mé di u ma ik
meg ala pí tá sá hoz

A Kiss Jó zsef-fé le Zsi dó Év könyv (1875) és a

szin tén ál ta la jegy zett elsõ mo dern ma gyar

kul tu rá lis fo lyó irat, A Hét (1890) in du lá sa kö -

zött lát szó lag nyom ta la nul el telt 15 év meg -

ha tá ro zó a ma gyar zsi dó szel lem ki bon ta ko -

zá sa te kin te té ben. Ek kor jöt tek lét re

in téz mé nyei, erõ te rei és fó ru mai. Ez volt a

szín re lé pés elõt ti „fel ké szü lés” (Kom lós Ala -

dár meg ha tá ro zá sa) be fe je zõ sza ka sza. A zsi -

dó fó ru mot el in dí ta ni kí vá nó köl tõ nek, majd

a 15 év múl va A Hét címû la pot tény le ge sen

el in dí tó szer kesz tõ nek egy és ugyan azon sze -

mé lye je len tõs stra té gia vál tást nyo ma té ko sít.

És egy még an nál is jel lem zõbb út ke resz te zõ -

dést: azt a fel is me rést, hogy sem a Kos suth

kö ve tel te „szo ci á lis eman- cipatio”, sem a

jogi eman ci pá ció nem lesz ele gen dõ a hõn

áhí tott be- és el fo ga dás hoz. A zsi dók ma gyar

tár sa da lom ba in teg rá ló dá sá ra csak egy ál ta lá -

nos, nem a ma gyar, s nem a zsi dó, ha nem az

egy aránt fö löt tük álló, az ál ta lá nos vi lág-

vagy eu ró pai irány ba való tá jé ko zó dás, s an -

nak az el fo ga dot tá, ural ko dó vá té te le hoz hat

meg nyug ta tó meg ol dást. Az a prog resszió,

amely rõl úgy gon dol ták, hogy ki húz hat ja a

fe u dá lis Ma gyar or szá got az el ma ra dott sá gá -

ból, és a be fo ga dás ezen a mo der ni zá ló dott,

fel épí ten dõ kul tú ra te re pén lesz el ér he tõ. En -

nek a fó ru ma egy min den kül sõ je gyé tõl meg -

sza ba dult kul tu rá lis tér lesz, amely egye sí ti a

modernitásra haj la mos ma gyar ér tel mi sé gi e -

ket, s a tel jes akkulturizáción át esett zsi dó kat. 

Ilyen kul tu rá lis tér volt A Hét, ame lyet

manifeszt zsi dók szer kesz tet tek – Kiss Jó zsef

mel lett Kó bor Ta más az egyik elsõ ma gyar

mo dern író, (Po zsony, 1867–1942, Bu da -

pest), valamint Makai Emil (Makó, 1870–

1901, Bu da pest) –, és ja va részt zsi dók ol vas -

tak. Ez a kul tu rá lis tér szé le se dett ki a mo dern 

ma gyar iro da lom leg ma ra dan dóbb al ko tá sá -

val, a Nyu gat fo lyó irat tal (1908–1941),

amely nek ala pí tói – Ig no tus (Pest,

1869–1949, Bu da pest) és Osvát Ernõ (Nagy -

vá rad, 1876–1929, Bu da pest) szin tén in nen

in dí tot ták pá lyá ju kat.

A Hét – Nyu gat irá nyá ba el moz du ló zsi dó

ér tel mi sé gi ori en tá ció a leg je len tõ sebb vá -

lasz tó vo na lat húz ta meg a ma gyar zsi dó kul -

tu rá lis erõ tér ben. Az egyik ol da lon az egye te -

mes és mo dern, a zsi dó jel leg tõl meg-
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sza ba dult vagy at tól meg sza ba dul ni gon dolt

ételmiségiek áll tak, a má si kon pe dig egy

olyan modernitás kép vi se lõi, akik a mo dern -

sé gük mel lett is meg ma rad tak zsi dó nak. A

Nyu gat te hát a Pa tai Jó zsef-fé le mo dern zsi dó 

kul tu rá lis rep re zen tá ció el len pó lu sa. Ugyan -

ak kor még is ah hoz méri ma gát. Ezek a pó lu -

sok ugyan is – sze ren csénk re – nem vol tak el -

szi ge tel tek, s fenn ál lá suk alatt igen csak

át já rá so sak vol tak, meg õriz ve az ere det, a ki -

bon ta ko zás vi szo nya it.

Az út ke resz te zõ dés kö ze lí té se már ben ne

sej lett a manifeszten zsi dó és mo dern an to ló -

gia cél ki tû zés ében is. Kiss Jó zsef az elsõ zsi -

dó iro dal mi je len lét em lé ké hez kö tõd ve (27

év rõl volt csu pán szó) még ezek kel a sza vak -

kal in dí tot ta vál lal ko zá sát:

„Czélja ugyan az, mint az el sõ nek volt. [Már -

mint az 1848-as Év könyv nek – K. J.] Meg ho no sí -

ta ni az írott ma gyar szót azon zsi dó fe le ke ze tû

csa lá dok kö ré ben, hol az élõ ma gyar szó már ré -

geb ben ott ho nos. Utat tör ni a ma gyar iro da lom -

nak. Új ol va só kat to bo roz ni szá má ra: fej lesz te ni

a nem ze ti ön tu da tot. Bi zo nyá ra nem a separa-

tistikus czélok, amik nek a fal ra fes tett ár nyé ká tól

egyik te kin té lyes la punk már ele ve meg ijedt.”73

A gon do lat sor már itt el bi zony ta la no dott,

il let ve föl szí vó dott az ál ta lá nos alany hasz -

ná la tá ban: hogy 15 év múl va a zsi dó fó rum

meg ala pí tá sá ban szer zett ta pasz ta lat nyer jen 

iga zi hasz no sí tást, ez út tal már az uni ver zá lis

mé di um ban. Azaz a ma gyar iro da lom nak ál -

ta lá ban to bo roz zon kö zön sé get, és et ni kai,

fe le ke ze ti kü lönb sé gek nél kül fej lesszen ki

mo dern és nem ze ti ön tu da tot. Kiss Jó zsef, az 

egyik leg je len tõ sebb mo dern ma gyar köl tõ a 

re form kor klasszi ku sa i nak – Vö rös mar ty,

Pe tõ fi, Arany – nem ze dé ke és a mo dern Ady 

köz ti lánc szem. Pá lyá ja manifeszt zsi dó ként

in dult, s mi vel hosszú éle tet élt, az zal a bi zo -

nyos tu dat tal zá rult, hogy ez le he tet len (Le -

gen dák a nagy apám ról, 1920).

A már a re form kor ban fel is mert és el in dí -

tott ma gya ro so dá si fo lya mat nak a fris sen ki -

ví vott jogi eman ci pá ció meg kér dõ je le zé se,

il let ve a vissza vo ná sá ra tett kí sér let adta az

új és gyor sí tó lö kést. Vagy in kább azt a fel is -

me rést, hogy ez elo dáz ha tat lan, si et ni kell

vele. Mind ez pár hu zam ban állt a szin tén a

re form kor tól ér le lõ dõ bel sõ, zsi dó konf lik -

tus sal, amely a jogi eman ci pá ció kész pénz re

vál tá sa so rán – egye dül a vi lá gon – a zsi dó

kö zös ség „vég ze tes”, in téz mé nyes szin tû

há rom rész re sza ka dás ban tes te sült meg.

Zsi dó Kong resszus és Tiszaeszlár: e két

kül sõ és bel sõ ve szély mo bi li zál ta és ko vá -

csol ta össze az asszi mi lá ci ó ban ér de kelt erõ -

ket, amely nek a te re pe – mi vel a „kér dés”

jogi ré sze vég re meg ol dást nyert – már egy -

ér tel mû en a kul tú ra volt. 1867-re, az eman -

ci pá ció el éré sé re 1868/9 kö vet ke zett: a Zsi -

dó Kong resszus, ahol a zsi dó tár sa da lom ban

meg in dult re form- és bom lá si fo lya ma to kat

kel lett vol na az eman ci pá ció po li ti kai ered -

mé nye i vel össz hang ba hoz ni. Az Eöt vös Jó -

zsef ál tal össze hí vott ér te kez let nek az lett

vol na a fel ada ta, hogy a mo dern ma gyar ál -

lam ba (az is ko la- és mû ve lõ dés ügy be, a pol -

gá ri anya könyv ve ze tés be, majd há zas ság kö -

tés be stb.) in téz mé nye sen is in teg rál ja az

eman ci pá ci ós jo go kat el nyert „új ma gya ro -

kat”. A lát szó lag a val lás, de va ló já ban a

népi en ti tás ér zé keny pont ja it érin tõ in teg rá -

ló tö rek vés vi ha ro san ket té-, majd in téz mé -
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nye sen há rom fe lé sza kí tot ta a ma gyar zsi dó -

sá got.

A ma gyar tár sa da lom ba és kul tú rá ba in -

teg rá lód ni szán dé ko zó tö rek vés te hát be lül -

rõl is tö rést szen ve dett. Ezért, ha 1868 után a

ma gyar zsi dó ság nak a ma gyar kul tú rá ba in -

teg rá lód ni igyek võ in téz mé nye i rõl be szé -

lünk, min dig a ma gyar zsi dó ság nak egy ki -

sebb fe lét, a ké sõbb neo lóg nak el ne ve zett

ré szét ért jük. A Ma gyar Izraelitában még

együtt sze re pelt Ágai Adolf, az asszi mi lá ló -

dó zsi dó pél da ké pe, vagy Bródy Zsig mond

ké sõb bi fel sõ há zi tag és Far kas Al bert, a

„vég ze tes sza ka dást” ki har co ló or to dox

moz ga lom ve zé re. A sza ka dás után ez már

el kép zel he tet len lett vol na. A mé di u mok

szint jén is be kö vet ke zett a tö rés, amely nem -

csak a részt ve võk és a kö zön ség, de a té mák,

az is me re tek és a meg kö ze lí té si mó dok el kü -

lö nü lé sét is meg ha tá roz ta, ami a ma gyar zsi -

dó sá got – egye dül a vi lá gon – el sze gé nyí tõ

meg osz tott ság ba, dis kur zus hi ány ba ta szí tot -

ta. Pa tai Jó zsef esz mél ke dé se en nek a sza ka -

dás nak a két part ja kö zött in ga do zott, s az õ

Múlt és Jö võje ezt a konf lik tust pró bál ta egy

egé szen más szel le mi ki bon ta ko zás

irányában – a ci o niz mus ré vén – meg ha lad -

ni.

A neo ló gia szá má ra a sza ka dás után az

or to do xia már csak az egy ol da lú vá ha sadt

ön dis kur zus ban lé te zett to vább, a kom pen -

zá ci ós ön-új ra de fi ni á lás, ön meg mu ta tás

kény sze re ként. S ez a szem pont leg alább

olyan súllyal esett a lat ba, mint hogy a ma -

gyar ság szá má ra meg- és fel mu tas sa a zsi dó -

ság ban rej lõ er köl csi és kul tu rá lis ér té ke ket,

hogy el osz las sa a ma gya rok mé lyen be gyö -

ke re zett elõ í té le te it, ne ve ze te sen azt, hogy a

zsi dó ság csu pán egy sö tét, az ókor ból anak -

ro nisz ti ku san itt ra gadt élet- és szel lem for -

ma. E ket tõs bi zo nyí tá si kény szer hoz ta lét re

a mo dern zsi dó in téz mé nye ket, és szer vez te

él csa pat ba az asszi mi lá lód ni vá gyók tá bo rát. 

A kulcs kér dés az ok ta tás volt, a min den ko ri

ta ní tók s min den ko ri ta nít vá nyok be fo lyá so -

lá sá nak in téz mé nyes for má ja: a már

Bloch-Ballagi Móricz-Mór ál tal meg ál mo -

dott rab bikép zõ, ame lyet e funk ció be töl té -

sé re hoz tak lét re.

1877-ben ál lí tot ták fel az Or szá gos

Rabbiképzõ In té ze tet, és a vele szim bi ó zis -

ban álló Zsi dó Ta ní tó kép zõt, va la mint en nek 

al sóbb is ko lái mel lett az ugyan csak en nek a

hold ud va rá ba tar to zó in téz mé nye ket és mé -

di u mo kat. S ép pen ezért ez a tan in téz mény

(az itt ta ní tók s az in nen ki ke rült ta nít vá nyok 

ré vén) mind vé gig a ma gyar zsi dó szel lem

köz pont ja ma radt. Az Or szá gos Rabbiképzõ

In té zet (a to váb bi ak ban rabbiszeminárium)

fo lyó ira ta, a Ma gyar Zsi dó Szem le 1884-ben 
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in dult és 1948-ig je lent meg,74 ezt kö vet te a

szin tén e meg ha tá ro zó szel le mi köz pont hoz

kap cso ló dó Iz ra e li ta Ma gyar Iro dal mi Tár -

su lat (1895, to váb bi ak ban IMIT) és en nek

év könyv-, va la mint könyv so ro za ta

(1896–1948), ben ne töb bek kö zött a Szent -

írás tel jes ma gyar for dí tá sá val, a ma gyar zsi -

dó ság ról szó ló tör té ne lem köny vek kel és a

kö zép ko ri hé ber iro da lom arany ko ra köl té -

sze té nek for dí tá sa i val. E fo lya mat sod rá ban

ke let ke ze tett az Or szá gos Ma gyar Iz ra e li ta

Köz mû ve lõ dé si Egye sü let (OMIKE,

1909–1944) és a vé dõ szár nyai alatt in dult

Múlt és Jövõ zsi dó kul tu rá lis fo lyó irat

(1911–1944), vé gül a Ma gyar Zsi dó Mú ze -

um, mely nek 1909-ben el ha tá ro zott lé te sí té -

se 1916-ig vá ra tott ma gá ra (en nek volt fo -

lyó ira ta a Li ba non, 1936–1943). Eb ben a

so ro zat ban az a lé nye ges elem, hogy a ma -

gyar zsi dó saj tó ter mé kek (a ké sõb bi ek is), az 

Egyen lõ séget le szá mít va, mind konk rét cél -

lal és ügyek kel lét re ho zott szer ve ze tek kel

áll tak anya gi és szel le mi kap cso lat ban.

A két ha von ta meg je le nõ, Bacher Vil mos

és Bánóczi Jó zsef ala pí tot ta Ma gyar Zsi dó

Szem le rend sze res ro vat cí mek ke re tei közé

ren dez te mon da ni va ló ját. Ez a lát szó lag tech -

ni kai struk tú ra az ér dek lõ dés-el sa já tí tás, va -

la mint a sa ját tör té net mon dás, -rögzí- tés

súly pont ja it és hi e rar chi á ját is ki je löl te,

ugyan is a ro va tok sor rend je az egy más utá ni -

ság ban is üze ne tet, ér té ke lést hor do zott. A

„Tu do mány” ro vat ban hosszabb ta nul má -

nyok je len tek meg a judaisztika vagy a zsi dó

tör té ne lem kö ré bõl; az „Iro da lom” ro vat azt

kí sé re te fi gye lem mel, mi lyen lé nye ges, zsi -

dó ság gal kap cso la tos mun kák je len tek meg a

vi lág ban, ezek rõl bõ is mer te té se ket kö zölt,

va la mint for dí tá so kat, zöm mel a kö zép ko ri

hé ber iro da lom ból, an nak egy faj ta re ne szán -

szát elõ ké szí tõ múlt- és anyag ke re sés je gyé -

ben. A „Tár sa da lom” ro vat ban pub li cisz ti kai

írá sok kap tak he lyet; nem sok kal emel ke det -

tebb és ke vés bé min den na pi té mák kal fog lal -

ko zott, mint az ek kor még ri vá lis és per sze

po pu lá ri sabb Egyen lõ ség. Az „Ér te sí tõ” a ha -

zai vagy ha zai vo nat ko zá sú zsi dó hí re ket kö -

zöl te, a „Tan ügy” a zsi dó ok ta tás ügyi kér dé -

se ket tár gyal ta, míg a „Kút fõk” ro vat kö zölt a

leg szé le sebb kör ben do ku men tu mo kat a ma -

gyar zsi dó tör té net múlt já ból. S hogy a tu da -

tos tör té net épí tés nek itt mi lyen pél dá já val ta -

lál ko zunk, azt az is bi zo nyít ja, hogy nem csak

kö zép ko ri vagy 17. szá za di for rá so kat hoz tak
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Iroda, azaz az országos neológ szervezet
titkára volt.



le, ha nem a zsi dó sá got érin tõ friss, akár csak

egy-két éve ke let ke zett do ku men tu mo kat is,

ma gu kat egy nagy el be szé lés fon tos sza ka -

szá ban el he lyez ve. A „Ve gyes” ro vat ba szin -

tén zsi dó hí rek ke rül tek az egész vi lág ból. A

„meg be szélt mun kák lajst ro ma” ro vat tu da to -

san ve gyí tet te a pub li ká ci ó kat egy el be szé lés,

azaz egy bõ vü lõ is me ret-, il let ve ha gyo mány -

anyag ke re té ben.

Az elsõ szám be ve ze tõ je do ku men tum ér -

té kû en fog lal ta össze az itt el mon dot ta kat,

az zal a ki egé szí tés sel, hogy a ma gya ro sí tás

prog ram ját ez a fó rum egé szí tet te ki az ezer -

éves együtt élés mí to szá val, amely nek suly -

ko lá sát azu tán más fó ru mok is át vet ték:

„Ol va só ink hoz

Egy új vál la lat tá mo ga tá sá ra hív juk fel a ha zai

kö zön sé get, el sõ sor ban hit sor so sa in kat, a zsi dó -

kat.

[...] ná lunk minden nek meg van a maga köz lö -

nye: tu do mány nak, párt nak, fe le ke zet nek, csak a

zsi dó ság nak nincs. Pe dig ta lán mi szo ru lunk rá

leg in kább or gá num ra. Egy év ez red óta la kunk

együtt más val lá sú hon fi tár sa ink kal e haza ta la ján

s kér dés, is mer nek-e ben nün ket? Ám mi nem a

meg is me rés tõl tar tunk, ha nem a fél re is me rés tõl.

Meg gyõ zõ dé sünk és tö rek vé se ink, ambicziónk

és sé rel me ink, nem hogy ke rül nék a vi lá gos sá got,

ha nem ke res ve ke re sik. – De ta lán még in kább

van szük sé ge ily or gá num ra ma gá nak a zsi dó ság -

nak. Val lá sunk nak és kút fõ i nek, régi iro dal munk -

nak és a zsi dó tu do mány nak az is me re te és mû ve -

lé se hi he tet le nül ha nyat lott egy nem ze dék óta. És 

e ha nyat lás sal kar ölt ve jár fe le ke ze ti ér de ke ink

el ha nya go lá sa, a kö zöm bös ség és rész vét len ség

min den iránt, mi a zsi dó ság egy sé gét do ku men -

tál ta.”

Az elsõ szám cik ke i nek té mái, s már ma -

guk ban a cí mek még vi lá go sab ban szö gez -

ték le a fo lyó irat-in téz mény meg ala pí tá sá -

nak a be ve ze tõ ben is meg fo gal ma zott

in do ka it. Kohn Sá mu el: „A hon fog la ló ma -

gya rok és a zsi dók” címû írá sá ban fej tet te ki

a ké sõbb nagy kar ri ert be fu tott úgy ne ve zett

ka zár el mé le tet, Hochmuth Áb ra hám „Zsi -

dó ság és ke resz tény ség vi szo nya idõ szá mí -

tá sunk elsõ két szá za dá ban” cím mel kö zölt

írást, Kiss Jó zsef tõl a „Temp lo mi éne kek”

je len tek meg. Kaufman Dá vid „Az év kü -

szö bén (az an ti sze mi tiz mus ról)” írt, míg az

„Autonomiánkról” cí met vi se lõ írás há rom

csil lag gal jel zett szer zõ je, Si mon Jó zsef, az

Or szá gos Iro da ve ze tõ je vá zol ta, hogy mi

ma radt ki az eman ci pá ci ós tör vény da cá ra is

az iga zi egyen lõ ség bõl: a zsi dó val lás au to -

nó mi á ja, amely a ke resz tény egy há za kat

meg il let te. Le kö zöl tek ti pi kus sta tisz ti kai

össze fog la lót is: Pálóczy Li pót „Mû velt ség

ál la po ta Ma gyar or szá gon, kü lö nös te kin tet -

tel a zsi dók ra” címû for rás ér té kû cik ké ben

az 1880-as nép szám lá lás ada ta it dol goz za

fel, Löw Imanueltõl pe dig a „Né hány

reflexio” je lent meg. Az elsõ szám tar tal ma

is alá húz za a be ve ze tõ ben fel ve tett ori en tá -

ci ót: a be il lesz ke dést. S en nek meg fe le lõ en a 

ma gyar tör té ne lem mel, a ke resz tény ség gel

való kö zös pon tok ke re sé sét, il let ve té te le zé -

sét.

A tiszaeszlári vér vád (1882), majd az an -

nak kö vet kez mé nye ként lep le zet le nül és dur -

ván je lent ke zõ ut cai és a po li ti kai an ti sze mi -

tiz mus, va la mint az an ti sze mi ta pár- tok

par la men ti meg je le né se arra fi gyel mez te tett,

hogy a zsi dók be fo ga dá sa vagy eman ci pá ci ó -

ja a po li ti ka szint jén is két sé ges ma radt. A po -

li ti kai an ti sze mi tiz mus ugyan is nem ke ve seb -
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bet kö ve telt, mint ma gá nak az

eman ci pá ci ó nak a vissza vo ná sát. Az Egyen -

lõ ség címû fo lyó irat a ke ser ve sen meg szer -

zett jo gok vé del mé ben szer ve zõ dött. Min den

in téz mé nyi hát tér nél kül, ma gán kez de mé -

nye zés re, a tiszaeszlári per nyo mon kö ve té sé -

re, az an ti sze mi ta saj tó el len sú lyo zá sá ra, az

an ti sze mi ták ér ve i nek meg cá fo lá sá ra, va la -

mint a vé de lem – a per ben fel lé põ vé de lem

egyet je len tett a ma gyar zsi dó ság vé del mé vel

– erõ i nek össze fo gá sá ra. Te hát nem kul tu rá lis 

rep re zen tá ci ó ra, ha nem pri mer jog vé de lem re. 

A gyor sa ság, amellyel a po li ti kai jog vé de lem

ta la já ból ki nõ ve a lap szin te spon tán mó don a

ma gyar zsi dó kul tú ra leg je len tõ sebb haj tó -

ere jé vé s in téz mé nye i nek ki kö ve te lõ jé vé vált, 

jól mu tat ja, mi lyen erõs volt a kény szer, hogy

a jog vé dõ funk ció mi nél elõbb kul tu rá lis tar -

ta lom mal te lí tõd jék meg, mint egy a le gi ti má -

ció hi vat ko zá si alap ja ként.

A lap elsõ kor sza ká nak ve ze tõ pub li cis tá -

ja, Acsády Ig nác Zsi dó és nem zsi dó ma gya -

rok az emanczipáczió után címû röp ira tá nak

to bor zott elõ fi ze tõ ket az új ság ha sáb ja in.75

Ve zér cik ke fi gyel mez tet a vál to zás ra, amely -

nek sod rá ba a ma gyar zsi dók az eman ci pá ció

után ke rül tek, s fel vá zol ta a stra té gi át, ame -

lyet aján la tos len ne kö vet ni ük. Az alá ve tett

ál la pot ból – amely be mind ed dig egy ala cso -

nyabb hely zet bõl, ké rel mek út ján emel ked tek 

fel fe lé, a jo gok tu laj do no sai felé – most egy

egyen lõ sé get fel té te le zõ po li ti kai jog vé de -

lem re kell be ren dez ked ni ük. Ál lás pont ja sze -

rint ezért az eman ci pá ci ót nem vég cél nak, ha -

nem egy új kor nyi tá nyá nak kell te kin te ni,

esz köz nek egy mé lyebb tár sa dal mi és kul tu -

rá lis be ágya zó dás ér de ké ben. Ezt a küz del -

met el kell kü lö ní te ni a zsi dó ság val lá si tar tal -

má tól, sõt a zsi dó kö zös sé gen be lül dúló el -

len té tek tõl is:

„Én az 1867.XVII.t.cz. ha tá sa it vizs gá lom, s a

mint ez a tör vény csak egyet len zsi dó sá got is mer,

úgy én sem ve szem az orthodox és neo lóg zsi dó kat 

két kü lön bö zõ fe le ke zet nek. Tör vé nyes ál lá suk,

multjok, je len sor suk egy, s ugyan az. [...] Meg volt

a két irány a multban is, vol tak ha la dók, s vol tak

ma ra dók a ha zai zsi dó ság ban min den kor. De a

mint a sor sa még is egy volt a multban, egy a je len

zûr za va ra i ban, úgy egy lesz a jö ven dõ ben is. A

leg utób bi ese mé nyek nyo má sa alatt két ség kí vül

min de nütt job ban elõ tér be lé pett a tu dat, hogy az

ön ér dek, az ön fenn tar tás is azt pa ran csol ja, hogy a

ha zai zsi dó ság min den ele me be lép jen a ma gyar -

ság nem ze ti kö zös sé gé be. It ten a val lás nem szol -

gál gá tul... Se ré nyen és bát ran kell vé del mi

harczot foly tat nunk. Em be ri és pol gá ri jo ga ink

meg szer zé sét a kor szel lem nek, a ma gyar nem zet

föl vi lá go so dá sá nak, ve ze tõ i nek fenn költ lel ké nek

kö szön het jük. De a nyert po zí ció meg tar tá sa, vé -

del me, ál lan dó biz to sí tá sa már a mi fe- ladatunk...

El len fe le ink már ér zik az ön vé de lem ha tá sa it, s az

ön vé de lem jo gát, va la mint fõ esz kö zét, a saj tó sza -

bad sá got, amellyel a ma gok czél- jaira olyan sok -

szor vissza él nek, mi tõ lünk meg akar nák ta gad ni.”

A cikk vége fel so rol ja, hogy kik vol tak se -

gít sé gé re mun ká ja ki adá sá ban. Ta pasz ta la ta it 

szo ci o ló gi ai sík ra emel ve je löl te ki a „po zí ció 

meg tar tá sá nak” fõ tár sa dal mi ere jét, a kö zép -

osz tályt. Azt a kö zép osz tályt, amely nek do -

mi ná lá sá ért ek kor kez dõ dött a holo- kausztig

tar tó küz de lem: „Leg na gyobb ré szük a vi dék

ér tel mi sé gé nek so rá ból ke rült ki, mely két -

ség kí vül jö võ re is ál do zat kész tá mo ga tó ja

lesz min den ha za fi as és nem ze ti es tö rek vés -
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nek. A zsi dó val lá sú ma gyar kö zép osz tály ban 

a ma gyar tár sa da lom egyik leg ha za fi a sabb

ele mét üd vöz löm.”

Egy ko ráb bi írás is ugyan csak a ma gyar

tár sa dal mi ré teg zõ dés ben tör té nõ zsi dó el he -

lyez ke dés és a ma gya ro so dás kor re lá ci ó já ra

te rel te a hang súlyt. Dr. Brachfeld Manó (ki -

lé té rõl nem si ke rült töb bet meg tud ni) „A

ma gyar zsi dó ság misszi ó ja”76 címû cik ké -

ben ezt írja:

„A má so dik év ez red kü szö bén a mo dern ál lam 

fõalkatelemét nem az arisztokrácziában, sem a

földmíves és mun kás osz tály ban, ha nem az erõ -

tel jes és anya gi lag füg get len és ér tel mes kö zép -

osz tály ban leli. […] Ha zánk ban a zsi dó ság nem

cse kély kon tin genst ál lít ezen, az ál lam egy ség

garancziájának te kint he tõ, anya gi lag füg get len

és szel le mi leg ki ma gas ló kö zép osz tály hoz és ez

ér te lem ben Ma gyar or szá gon az ál la mi ság esz mé -

jé nek a hor do zói hí ven ra gasz kod va a ma gyar

nem zet al kot má nyá hoz, hagyo- mányaihoz és a

ma gyar nem ze ti szel lem hez! E nem ze ti szel lem

ugyan is az, mely bár mi nevû és anya nyel vû

egyént ma gyar rá avat ja, ezen szel lem a nem ze ti

össze tö mö rü lés, egyet ér tés és erõs bö dés és a

nem zet fenn ál lá sá nak leg jobb biz to sí té ka és

rossz szol gá la tot tesz nek a ha zá nak azok, kik a

ma gyar zsi dók ha za fi sá ga és ma gyar sá ga el len

ko holt vá dak kal a nem zet tag jai köz ti bé kés

egyet ér tést há bor gat ni, azaz ál lam egy sé get fel -

for gat ni és azok ál tal a nem zet mél tó sá gát ér zé ke -

nyen sér te ni kí ván ják.”

Acsády Ig nác és tár sai az eman ci pá ció

jogi ke re te i nek elég te len sé gét tár sa dal mi

szer ve zõ dés sel pró bál ták kom pen zál ni. De

mi lyen ala pon szer vez he tõk meg a zsi dók?

Ké zen fek võ a val lá si össze tar to zás lett vol -

na, de ez ket tõs aka dály ba üt kö zött. Maga a

zsi dó val lás – más val lá sok kal el len tét ben –

nem hi e rar chi kus. Sem or szág ha tá ro kat át -

fo gó an, sem azon be lül nem is mer te rü le ti

vagy te rü le ten ala pu ló nem ze ti szer ve zõ -

dést. Ha nem a val lás, ak kor mi? A kor szó -

hasz ná la tá val „faji”, vagy mai szó val et ni kai 

meg ha tá ro zás nem jö he tett szó ba. Hi szen a

ma gya ro so dás prog ram ja épp ezt a kü lön ál -

lást igye ke zett meg ha lad ni, és val lá si, azaz

„fe le ke ze ti” ke ret té sem le ge sí te ni. Ez meg -

old ha tat lan fel adat, s amit nem le het meg ol -

da ni, azt nem is ok vet le nül mu száj. A szer -

ve zõ dés te hát meg ha tá roz ha tat la nul

vo nat ko zik a zsi dók ra, és in kább a cél ja,

ügye dom bo ro dik ki: a ma gya ro so dás. En -

nek két funk ci ó ja is van: a ma gya ro so dás ré -

vén a zsi dók kom pa ti bi lis sé for má lá sa ah -

hoz, hogy a ma gyar tár sa da lom ba

in teg rá lód ja nak, va la mint egy, a ma gyar ság

szá má ra el vég zen dõ szol gá lat: ter jesz te ni,

erõsí- teni a ma gyar sá got a nem ze ti sé gek

kö ré ben. Ez utób bi is be le tar to zott a „ma -

gyar zsi dó ság misszi ó já ba”.

„A ma gyar zsi dó ság nál sem mi fé le faji el len tét

nem tû nik elõ, mert ha zánk ban, hol még min dig a

kü lön fé le nem ze ti sé gi ek a ma gyar nem zet tel

szem ben el len sé ges ál lást fog lal nak el, a zsi dók

min dig a ma gya rok hoz si mul tak, soha önál ló ság

után nem vá gyód tak, soha kü lön ér de ke ket – a val -

lá si au to nó mi án kí vül – ki elé gí te ni nem kí ván tak,

sõt azon vi dé ke ken, me lye ken más nem ze ti sé gek

túl súly ban van nak, õk a ma gya ro so dás el ter je dé -

sé nek leg buz góbb misszi o ná ri u sai, nem tud nak és

nem akar nak len ni tó tok, oro szok, ruthének, szer -

bek vagy olá hok, ha nem akar nak és tud nak len ni –

ma gya rok. Ha zánk ba, ahol a la kos ság egy ré sze a
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fe hér czár bi ro dal ma, egy ré sze a bal ká ni ki rály sá -

gok, más ré sze Nagy-Né met or szág felé gra vi tál,

egye dül a zsi dó az, ki ma gyar kí ván len ni tel jes

oda adás sal, és ju tal ma ezért gya nú sí tás, pisz ká ló -

dás”

– írja dr. Brachfeld Manó már idé zett cik ké -

ben. Te hát a szá zad for du lói ma gya ro so dás

némi túl zás sal úgy is de fi ni ál ha tó, mint az a

fel gyor sí tott kul tú ra el sa já tí tás, ame lyet a

zsi dók jól fel fo gott po li ti kai ér de kük ben

mû vel nek.

A ma gya ro so dás prog ram ja szer ve ze tet,

in téz mény há ló za tot kí ván. Ha a val lá si ke re -

tek erre al kal mat la nok – mi vel ki bé kít he tet -

le nül kü lön böz nek az „egy há zi” struk tú rá tól

–, ezt a fel ada tot – mai ér te lem ben – va la -

mely ci vil szer ve zõ dés nek kell át ven nie,

amely egy szer re tölt be tár sa dal mi, val lá si és 

kul tu rá lis funk ci ó kat. Acsády Ig nác egy

ilyen prog ra mot vá zolt fel és hir de tett meg

„Or szá gos zsi dó–ma gyar szö vet ke zet” cím -

mel:77

„A múlt év szo mo rú ese mé nyei élénk va jú dás -

ba hoz ták a zsi dó val lá sú ma gya rok gon dol ko dó és 

ér tel mes ré szé nek szel le mét. Min de nütt ér zik,

hogy tör tén nie kell va la mi nek, mi a haza egyik

nagy fe le ke ze tét jö võ re meg ol tal maz za af fé le orv -

tá ma dás ok tól, gaz me rény le tek tõl, mi nõt a

tiszaeszlári eset tel in téz tek el le ne.”

S mi u tán vé gig ele mez te az „egy há zi”

szer ve zõ dés le he tet len sé gét („zsi dó–ma gyar 

nem ze ti egy há zat te rem te ni nem le het”), egy 

ci vil szer ve zõ dés be he lyez te a bi zal mát:

„De ha nem re mél he tõ az összes zsi dó ma gya -

rok egye sí té se val lás-egy há zi ala pon, ta lán le het -

sé ges tár sa dal mi té ren. […] itt is rop pant erõl kö -

dés re, száz meg száz ha za fi as ér zé sû, zsi dó

ma gyar pol gár buz gó fá ra do zá sá ra és az egész fe -

le ke zet ér tel mi sé gé nek ál do zat kész mun ká já ra

len ne szük ség, hogy va la mi nagy or szá gos or ga ni -

zá ció lé te sül jön. De ha lé te sül ne, úgy leg alább

rész ben pó tol ná a re a li zál ha tat lan egy há zi szer ve -

ze tet, s olyan anya gi és er köl csi erõt kép vi sel ne,

mely a tár sa dal mi béke ide jén a ma gyar ság, a ha -

za fi as ér zés, a ma gya ros mû velt ség fák lya vi võ je

le het, harczias idõk ben pe dig ol tal mat nyújt az

egész fe le ke zet nek s min den egyes be csü le tes, az

ál lam el len nem vétõ tag já nak. [...] A tár sa dal mi

te vé keny ség, a ma gyar nem ze ti ség, az is ko la ügy

gon do zá sa te rén min den zsi dó és min den kö zös -

ség, akár neo lóg, akár orthodox, egy aránt

találkozhatik, s fog hat ke zet egy más sal a ma gyar -

ság ál ta lá nos és a ma gyar zsi dó ság kü lö nös ér de -

kei gon do zá sá ra. [...] A sok pro jek tum kö zül leg in -

kább tar tom va ló sít ha tó nak azt, mely or szá gos

zsi dó-ma gyar szö vet ke zet lé te sí té sét ajánl ja.”

Az Acsády meg ál mod ta cél egy tisz tán

akkulturációs prog ram le ve zény lé se lett vol -

na, ame lyet õ po li ti ka men tes nek gon dolt

ugyan, bár a ki tû zött cé lok a zsi dó ság po li ti -

kai be il lesz ke dé sét szol gál ták:

„Ket tõ len ne ki zár va az or szá gos szö vet ke zet

kö ré bõl: az a ket tõ, a mi a leg több vissza vo nást,

egye net len sé get szü li: a val lás és a napi párt po li -

ti ka. E he lyett meg ma rad na az összes tár sa dal mi

és köz mû ve lõ dé si te vé keny ség. Tá mo gat ná a zsi -

dók ma gya ro so dá sát, se gé lyez né a sze gény köz -

sé gek is ko lá it, gon dos kod nék ha za fi as szel lem -

ben írt ma gyar nép is ko lai tan köny vek rõl, s
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ál ta lá ban tá mo gat ná a ma gyar iro dal mat köz -

hasz nú és jó mun kák ki adá sá val. E te kin tet ben

mû kö dé se az évek óta dús ered ménnyel dol go zó

kath. Szent-Ist ván tár su la té hoz ha son lí ta na. Szer -

ve ze tét azon ban in kább az Alliance Israelite-tõl

kel le ne köl csö nöz nie, csak hogy az nem

universelle – nem zet kö zi – ha nem tisz tán ma gyar 

len ne s egyesegyedül a zsi dó val lá sú ma gyar ság

tár sa dal mi ér de ke i nek kép vi se le té re szo rít koz -

na.”

A kö vet ke zõ (már ci us 8.) szám ban köz -

zé tet te „Az or szá gos szö vet ke zet alap sza -

bály-ter ve ze tét”, amely rõl le szö gez te, hogy

csu pán vi ta anyag, s mi nél több hoz zá szó lást

vár, mint egy a meg va ló su lan dó in téz -

ménnyel azonos rang ra emel ve az ar ról szó -

ló dis kur zust. A „zsi dó kö zép osz tály” már

ko ráb ban is fel vil lan tott gon do la tát itt rész -

le tez ve meg is mét li az zal a fon tos nó vum -

mal, hogy egy szo ci o ló gi ai té nye zõt is hang -

sú lyoz ben ne, a zsi dó nõ sze re pét:

„Kü lö nö sen ajánl juk az ügyet az egyes köz sé -

gi elöl já rók, az ér de mes rab bik, az ér tel mi ség

töb bi kép vi se lõi, az ügy vé dek, or vo sok, föld bir -

to kos ok, tiszt vi se lõk, ta ní tók, s ál ta lá ban mind -

azok nak, a kik ér zik szük sé gét an nak, hogy a vál -

sá gos idõk ben a zsi dók ré szé rõl is tör tén nie kell

va la mi nek, a mi egy részt tár sa dal mi helyzetök ja -

vít sa, más részt a ma gyar ság, a haza, a mû ve lõ dés

irán ti buz gal mu kat bi zo nyít sa. Ve gye ke zé be az

ügyet a zsi dó-ma gyar mû velt kö zép osz tály, hogy

ez zel el né mít sa a vá dat– mint ha nem tö rõd nék a

sze gé nyebb, a mû ve let le nebb alsó ré te gek sor sá -

val és ér de ke i vel. Vé gül kü lö nö sen höl gye ink

szí ves tá mo ga tá sá ba aján lom az ügyet. Az õ lel -

kük ben jut leg szebb ki fe je zés re az esz mé nyi

tö rek vé sek, a ma ga sabb ér de kek irán ti fo gé kony -

ság: a nõi szel lem már annyi szé pet, na gyot te -

rem tett a hu ma ni tás, a köz mû ve lõ dés és a tár sa -

dal mi élet sok fé le vi szo nya i ban, és a ter ve zett

szö vet ke zet höl gye ink mun ká já nak, az õ köz re -

mû kö dé sük nek is annyi tért en ged, hogy

nagyrészben ke zük ben van le té ve tö rek vé se ink

si ke re. Ka rol ják fel az Ügyet [...].”

Szin tén az Egyen lõ ség elsõ két év fo lya má -

ban kö vet he tõ nyo mon egy má sik kez de mé -

nye zés, a Zsi dó–ma gyar Kulturegyesület

szer ve zõ dé se, ame lyet így hir det tek meg:

„A test vér egye te mek zsi dó pol gár sá ga ki je len -

ti, hogy szük sé ges nek lát ja, hogy mi sze rint a ma -

gyar zsi dó ság a ma gyar nem ze ti köz mû ve lõ dés

irán ti lel ke se dé sét fé nye sen do ku men tál ja, s e vég -

bõl a zsi dó ság kö ré ben szé les kö rû moz gal mat in -

dít meg a kulturegyesület ér de ké ben.”

A több száz egye te mi hall ga tót meg moz -

ga tó szer vez ke dés a zsi dó ve ze tõk tá mo ga tá -

sá nak hi á nya mi att el halt, de az Acsády szer -

vez te „szö vet ke zet” meg vi ta tá sá val

egye tem ben alap ve tõ en hoz zá já rult ah hoz,

hogy a mil len ni um és a szá zad for du ló fel fo -

ko zott han gu la tá ban a zsi dó ság kultúrin-

tézményei lét re jöj je nek. Hi szen a zsi dó ság

el in dult a mo dern ér tel mi ség gé vá lás út ján:

„A kö zép is ko lás ok kö zött az iz ra e li ta fe le ke -

zet hez tar to zók az 1860-as évek kö ze pén

10 százalékos, a 80-as évek kö ze pén 20 szá za lé -

kos, 1913–14-ben 22,5 szá za lé kos rep re zen tá ci ót 

ér tek el. Az egye te mi és fõ is ko lai hall ga tók kö -
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zött ugyan ezek ben az évek ben ará nyuk 10, 28 és

29 szá za lé kos rep re zen tá ci ót ért el.”78

Ugyan ak kor az ér tel mi ség gé vá lás nak ez

a fo lya ma ta rög tön az in du lá sa kor erõs el -

len ér zé sek tõl kí sér ve bon ta ko zott ki, ezért

Acsády már hi vat ko zott röp ira tá ban79 vé de -

ke zõ en, de ön tu da to san meg in do kol ni volt

kény te len:

„A sok szá za dos fej lõ dés meg al kot ta vi szo nyo -

kat az utol só ti zen négy vagy mond juk húsz év még 

igen cse kély mér ték ben vál toz tat ta meg, s ahol

vál to zás tör tént, az csak hasz ná ra volt az ál lam nak, 

mert sza po rí tot ta ér tel mi sé gi tõ ké jét, sza po rí tot ta

azon ele me ket, me lyek az õ kö zép is ko lá i ban, az õ

egye te me in ne vel ked ve, ha za fi as, ma gya ros, nem -

ze ti ér zel me ket, szak is me re te ket, tu do mányt sze -

rez tek, s a ma gyar ság intelli- gencziáját fo koz ták.

Pe dig az ér tel mi ség min den nép nek épen oly ere je, 

mint a fi zi kai erõ. És hol a zsi dó val lá sú ma gya rok

fog lal ko zá sa vál to zott, ott min dig a nemzetegész

ja vá ra vál to zott az. Ke ve sebb mû velt ség bõl na -

gyobb mû velt ség be, ke vés bé in tel li gens fog lal ko -

zá sok ból na gyobb intelli- gencziát igény lõ fog lal -

ko zá sok ba lép tek elõ bi zo nyos zsi dó ma gyar

ré te gek s ez csak hasz ná ra, ja vá ra le het az egész

tár sa da lom nak.”

A Bogdányi Mór (Lak sza kál las,

1854–1923, Bu da pest) hír lap író ala pí tot ta

Egyen lõ ség a per ese mé nye it és ira ta it tag la ló

köz le mé nyek, a zsi dó ság ra vo nat ko zó ren de -

le tek, a kül föl di an ti sze mi ta moz gal mak si ke -

re i rõl és bu ká sá ról szó ló is mer te té sek kö zött

hé be-hó ba – több nyi re né met rõl for dít va –

már egy-egy tár cát is kö zölt. A kul tu rá lis és

iro dal mi köz le mé nyek fel buk ka ná sa ek kor

még spo ra di kus. Ki töl tõ elem ként – a po li ti -

kai, jog ér vé nye sí tõ har cok kí sé rõ je len sé ge -

ként – je len nek meg, ér zé kel tet ve ugyan ak -

kor, hogy a neo lóg zsi dó ság szá má ra egy re

tu da to sab bá vá lik a kul tú rá ban való tér fog la -

lás po li ti kai ér té ke.

Ami kor a ko ráb bi nyír egy há zi tu dó sí tó,

Sza bol csi Mik sa (Tura, 1857–1815, Ba la -

ton fü red) vet te át a la pot, a kul tú rá nak ez a

je len lé te stra té gi ai je len tõ sé get ka pott. Sza -

bol csi a jesivák ne velt je, meg jár ta a ha gyo -

má nyos zsi dó ér tel mi ség út ját: a há zi ta ní tó -

sá got, majd – mint a leg több, ha gyo má nyos

hát te rû, mo dern né váló, ma gyar zsi dó ér tel -

mi sé gi – a rabbiszemináriumban hall ga tott

kis idõt, s on nan ke rült vi dé ki szer kesz tõ sé -

gek be. Or szá gos hír ne vét a tisza- eszlári per

tu dó sí tá sa i val ala poz ta meg. Nem csak az

Egyen lõ séget, de több pes ti és bé csi né met

nyel vû la pot is el lá tott cik kek kel. Mi e lõtt az

Egyen lõ séget át vet te, a Pester Jüdische Ze i -

tung címû hé ber be tûs né met la pot szer kesz -

tet te. Ta lán õ az a sze mé lyi ség, aki Löw Li -

pót után a leg mé lyebb nyo mot hagy ta a

ma gyar zsi dó ság ka rak te rén. Ezt a sze re pet

an nak kö szön he ti, hogy fel is mer te, az eman -

ci pá ció va ló ra vá lá sa at tól függ, hogy a zsi -

dók mi lyen in ten zi tás sal és mi lyen mi nõ ség -

ben sa já tít ják el a ma gyar kul tú rát. Azaz

fel fog ta a tu da ti-lel ki be ágya zó dás stra té gi ai 

je len tõ sé gét. Sza bol csi az elsõ tu da tos ma -

gyar zsi dó kul tú ra te rem tõ és szer ve zõ. Nem

az ese mé nyek ár já val úszott, ha nem hûen

kö vet ve sa ját fel is me ré sét, har cos ener gi -
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kus ság gal kí ván ta meg va ló sí ta ni prog ram -

ját: a neo lóg gá re for má ló dó zsi dók ha gyo -

má nyo san né met orien- tációjú mû ve lõ dé sét

ma gyar ra vál ta ni, ugyan ak kor a má sik fron -

ton meg kí ván ta tör ni az in téz mé nye sen is

el kü lö nült or to dox tá bor el zár kó zá sát.

Sza bol csi Mik sa küz del mé nek po li ti kai

ve tü le te a ma gyar tár sa da lom azon ré szé vel

való szö vet ség ke re sé sé ben me rült ki,

amely re szá mí ta ni le he tett az an ti sze mi tiz -

mus el le ni harc ban. Eh hez kap cso lód nak az

ál ta la kez de mé nye zett ún. gesz tus moz gal -

mak, a ma gyar nyel vû hit szó nok lat be ve ze -

té se a zsi na gó gák ba, il let ve a mil len ni u mon

nem csak pro pa gált, de tény le ge sen szer ve -

zett név ma gya ro sí tás.

A ma gyar zsi dók nak min den nem zsi dó

rész rõl tör tént el is me ré sét pe dig a po li ti kai jo -

gok ki szé le sí té se ér de ké ben ál lí tot ta had rend -

be. Leg je len tõ sebb po li ti kai ügye, amely ne -

vé hez és lap já hoz fû zõ dik, a re cep ci ós

tör vény ki csi ka rá sa volt, amellyel a ma gyar

zsi dók ki vív ták a majd nem tény le ges jog -

egyen lõ sé gü ket. A si ker ben olyan, az õ szár -

nyai alatt ne vel ke dett, ám ké sõbb a fe le ke ze ti

ke re tek bõl in dul va or szá gos je len tõ sé gû vé

emel ke dett pub li cis ták osz toz tak, mint

Vázsonyi Vil mos, és még hosszan le het ne so -

rol ni a ne ve ket. A lap hú zó ere je az „Ügy”

volt, ame lyet hét rõl hét re kö vet ni le he tett, s

ame lyért a küz del met Sza bol csi had ve zér ként 

ve zé nyel te. A má sik je len tõs té nye zõ a po pu -

la ri tás. A lap ban a mar ke ting szel lem is meg -

je lent a hir de té sek, va la mint az ol va sót szó ra -

koz ta tó iro da lom for má já ban. (A hir de té sek

te kin té lyes ré sze egyéb ként szin tén a kul tú rá -

hoz kap cso ló dott: a lap köny ve ket hir de tett,

nyelv tant, szó tá rat, tan köny vet, ima köny vet.)

Még nem volt szép író ja a lap nak, de már a 

leg ap ró lé ko sab ban szám ba vett és ér té kelt,

ka no ni zált min den kul tu rá lis moz za na tot,

amellyel a ma gyar zsi dók be lép tek a ma gyar

vagy egye te mes kul tú rá ba, és ott ered mé -

nye ket ér tek el. Lé pés rõl lé pés re ha lad va ke -

res tek le gi ti mi tást, ka pasz ko dót egy még a

jo go sít vá nyo ké nál is in go vá nyo sabb, de az

iga zi be fo ga dást ígé rõ te re pen. Ezek a fel so -

ro lá sok a szó szo ros ér tel mé ben ha gyo -

mány te rem tõ funk ci ó val ké szül tek. Föl ál lí -

tot tak egy ket tõs ká nont, amely majd

hi vat ko zá si alap lesz. A ká non ba tar to zást

két is mérv te rem ti meg: egy részt az, hogy az

il le tõ zsi dó (s a zsi dó sá gát fon tos nak tart ja,

vagy leg alább nem tért ki be lõ le), más fe lõl a

nem zsi dó vi lág be fo gad ta, azaz a „zsi dó, de

ren des” elõ í té let-sé ma he lyett a „zsi dó, de

be fo gad ták-el is mer ték” ér vé nyes az ese té -

ben.

Kü lön bö zõ hang súly el to ló dá sok kal ez a

tu da tos – ele ve ki sebb ren dû ség bõl ki in du ló –

ká non te rem tés ma rad a jel lem zõ erre az ön -

ma gát ki ta lá ló-meg te rem tõ at ti tûd re. Az

Egyen lõ ség ha sáb ja in az el kö vet ke zõ évek -

ben se sze ri, se szá ma a ha son ló ön meg erõ sí -

tõ, ön le gi ti má ló össze fog la lók nak.80

A fris sen el nyert jo gok ha son ló an friss és

erõ tel jes (de hoz zá te het jük: per ma nens)

meg kér dõ je le zé se szük ség kép pen po li ti kai
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ter mé sze tû moz za nat tá is avat ta a „ma gya ro -

so dás” ak tu sát, ezt az el vi leg tisz tán kul tu rá -

lis te vé keny sé get. Az egyén leg ben sõbb

von zal ma it kö ve tõ ér zel mi azo no su lás, a

mû ve lõ dés, a vi lág fel fe de zé sének és benne

va la mi cél vagy esz me meg ta lá lá sá nak fo -

lya ma tát a ma gyar zsi dók nak alá kel lett vet -

ni ük a nagy mér ték ben po li ti ka i lag meg ha tá -

ro zott kul tu rá lis azo no su lás nak. A vá lasz tás

ugyan adva volt, de még sem. Az „el vé ko -

nyu ló” ta la jon a bel sõ ér dek- és

feladatfelismerés, va la mint az azo no su lás

igé nye irá nyí tot ta ezt az egy szer re vágy és

kény szer szül te fo lya ma tot. Azon ban a ma -

gyar ság vizs gán a leg emi nen sebb igye ke zet -

tel vagy ered ménnyel sem le he tett át men ni.

Ezért az Egyen lõ ség szi szi fu szi küz del mé -

nek a par ti ku lá ris ból egye te mes sé fej lõ dõ

vér vád ár nyé ká ban az volt a leg fon to sabb és

tûz zel-vas sal suly kolt üze ne te, hogy az a jó

zsi dó, aki ma gyar.

•

Az 1895-ben ala pí tott Iz ra e li ta Ma gyar Iro -

dal mi Tár su lat és an nak idõ sza ki ki ad vá nya,

az Év könyv már két ge ne rá ció kul tú ra épí tõ te -

vé keny sé gét összeg zi tu da to san, pár hu zam -

ban a kö zön ség és az in téz mé nyi hát tér ki bõ -

ví té sé re irá nyu ló új sze rû igénnyel. A Ma gyar 

Zsi dó Szem le in du lá sa kor is fel me rült már

egy ma gyar zsi dó kul tu rá lis fó rum lé te sí té sé -

nek gondolata, amely nek cél ja a ma gyar zsi -

dó ér tel mi ség elit jét, il let ve en nek kö zön sé gét 

ké pez ni és ho mo ge ni zál ni. A ma gyar zsi dó

szel le mi élet egyik leg rep re zen ta tí vabb sze -

mé lyi sé ge, Goldziher Ig nác ve tet te fel egy

ilyen in téz mény ége tõ szük sé ges sé gét „Nép -

sze rû iro dal mi vál la lat” címû cik ké ben:81

„Hogy a val lá sos élet fe le ke ze tünk ben mi nél

ma ga sabb és mû vel tebb szín re emel ked jék, nincs

rá jobb esz köz, mint ha a fe le ke zet val lá sos tör té -

ne té nek és tu do má nyá nak is me re tét a mû velt kö -

zön ség kö ré ben ter jeszt jük.

[…] Míg meg fe le lõ ha zai ter me lés re, s en nek

foly to nos sá gá ra [már mint tu do má nyos cik kek

meg al ko tá sá ra – K. J.] nem szá mít ha tunk, át kell

ül tet ni a vi lág iro da lom zsi dó theológai klasszi ku -

sa it a mi nyel vünk re.

Ez ál tal ket tõs irány ban hasz nál ha tunk. Egy -

részt sa ját hit fe le ke ze tünk nek te szünk szol gá la -

tot, mi dõn val lá sunk tör té nel mé re néz ve szem kö -

rün ket bõ vít jük és gon dol ko dá sunk szín vo na lát

emel jük, más részt al kal mat nyúj tunk az egyéb fe -

le ke ze tek hez tar to zó mû velt kö zön ség nek, hogy

hit fe le ke ze tünk iga zi tör té ne tét il le tõ leg tá jé ko -

zást nyer jen.”

A ket tõs cél sza ba tos meg fo gal ma zá sa ki -

ter jedt a tu do mány po pu la ri zá lá sá nak mû fa ji

kö ve tel mé nye i re is az zal az igénnyel, hogy a

ki fej lõ dõ ben lévõ zsi dó kö zép osz tály olyan

mû velt ség gel ren del kez zen, amely élõ kap -

cso lat ban áll a zsi dó tu do má nyos ság ak tu á lis

ered mé nye i vel. En nek a híd ja az anyag el be -

szé lé sé nek mód ja:

„A sze mem elõtt le be gõ czélnál fog va a ter ve -

zett vál la lat nem ter jesz ked nék sem ap ró lé kos

iro dal mi specziál-kutatásokra, sem pe dig más -

rész rõl a dol go kat csak légmagasából szem lé lõ

el me fut ta tás ok ra vagy ke ne tes szó kat sza po rí tó,

de exact ala pot nél kü lö zõ el mél ke dé sek re. Ma -

gas, sok tényt és gon do la tot mû velt alak ban
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össze fog la ló mun kák ra és ér te ke zé sek re gon do -

lunk, me lyek a tu do mány ered mé nye it a tárgy ko -

moly sá gá hoz mél tó, min den mû velt fér fi és nõ ál -

tal fel fog ha tó alak ban ad ják elõ.”

A Goldziher Ig nác ál tal fel vá zolt mû velt -

sé gi me ta nyelv ke re te a könyv, il let ve az év -

könyv for má jú pub li ká ció, az an to ló gia.

„Két fé lék azon dol go za tok, ame lyek ily so ro -

zat ban meg je len né nek: 1. Önál ló ter je de lem és

tar ta lom te kin te té ben nagy sza bá sú mun kák. 2.

Egy más kö zött ro kon tar tal mú, bár kü lön fé le

szer zõk tõl való ér te ke zé sek és essay-k, me lyek

akár kü lön fü zet ben, fo lyó irat ban je len tek meg.

Kü lö nö sen az utób bi ak ügyes és ta pin ta tos meg -

vá lasz tá sa ál tal fog juk a ki tû zött czélt si ke re sen

elõ moz dí ta ni. Zsi dó írók nak a zsi dó val lás ra, a

zsi dó tör té ne lem re és iro da lom ra oly sok és a mû -

velt kö zön ség tá jé koz ta tá sá ra szánt re mek for má -

jú dol go za ta van, hogy a szán dé kolt gyûj te ményt

sok éven át le het majd ér té kes anyag gal el lát ni…

Ma gá tól ér te tõ dik kü lön ben, hogy az itt meg pen -

dí tett vál lalat ból nin cse nek ki zár va a czélra meg -

íran dó ma gyar és ere de ti mun kák sem, a mennyi -

ben a szi go rú an al kal ma zan dó mér té ket

meg ütik.”

Goldziher cik ke már for ron gó igényt fo -

gal ma zott meg: egy fél év szá za dos szel le mi

fej lõ dés in téz mé nyi ke ret be fog la lá sát, ame -

lyet a re ak ci ók is vissza iga zol tak. Löw

Imánuel vá la sza, a „Le vél tö re dé kek”,82

amely bõl rész le tet kö zöl tek, egy mon da tá -

ban (el szó lá sá ban) nem csak a ma gyar rá váló 

zsi dó ság nyel vi-kul tu rá lis for du la tá ra utalt,

ha nem az ala cso nyabb ní vó jú kul tu rá lis tér re 

is, amely ben a zsi dó ság misszi ót vál lal, hogy 

az új kul tu rá lis kö ze get az akkulturáció so -

rán arra a szint re emel je, aho vá egy ko ráb bi

akkulturáció ered mé nye ként õ maga már el -

ju tott: „Nem ké tel ke dem ben ne, hogy ol va só 

kö zön sé günk lesz. A ma gyar zsi dó ság a né -

met iro dal mi vál la lat elõ fi ze tõi kö zött te te -

mes szám mal volt kép vi sel ve és még nem

nem ze te se dett meg annyi ra, hogy könyv vá -

sár lás irán ti elõ sze re tet ét el vesz tet te vol na.”

Ugyan er re a je len ség re hív ja fel a fi gyel met

a „Le vél tö re dé kek” egy má sik (L. Z., Bu da -

pest) hoz zá szó ló ja is:

„Vég he tet len szel le mi sze gény ség nek vol na a

jele, ha fe le ke ze tünk mû velt kö rei a ter ve zett Nép -

sze rû Iro dal mi Vállalatot fel nem ka rol nák, és an -

nak lé te sí té sét párt fo gá suk ál tal elõ nem moz dí ta -

nák. Vé let le nül a ke zem ügyé be ke rült az „Institut

zur Förderung der izraelitischen Literatur” pár to -

ló i nak a név jegy zé ke a ne ve zett in té zet fenn ál lá sá -

nak má so dik esz ten dõ jé bõl (1857). E név jegy zék

most, hogy Goldziher úr czikkét el ol vas tam, ab ból 

a szem pont ból ér de kelt, hogy hát akadt-e az iro -

dal mi vál la lat nak ak ko ri ban pár to ló ja ha zánk ban?

Bi zony akadt! A sok ból csak a kö vet ke zõ szám be -

li té nye ket eme lem ki: Pest, 66, Te mes vár 50, Pécs 

14, Ó-Bu da 14, Szé kes fe hér vár 11, Sik lós 6 elõ fi -

ze tõt szol gál ta tott stb., nota bene ez elõtt 27 év vel.

Hát már hogy ne ke rül ne ki 1884-en túl a ma gyar

zsi dó ér tel mi ség bõl elég pár to ló arra, hogy lé te sül -

hes sen egy ily vál la lat, mely nem igé nyel túl sá gos

ál do za tot, és amely – e te kin tet ben nem kö vet vén

né met elõd je pél dá ját – nem is irá nyul oly mun kák

felé, ame lye ket bár mely mû velt em ber eszé vel fel

nem érne?”
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Löw le ve le meg is je lö li a ki szé le sí ten dõ

kö zön ség kö rét:

„Ne künk olyan prog ram kell, mely a mû velt

zsi dó kö zön ség igé nye i nek meg fe lel és az ol va -

só kö zön ség két te kin té lyes ré szé nek, a nõk nek és

az if jú ság nak ér dek lõ dé sét fel köl ti. Ezek nek kell

oly köny ve ket a kezökbe ad nunk, me lyek a zsi dó

ön tu da tot éb resz tik és táp lál ják.”

Az A–g szig nó jú ma ros vá sár he lyi hoz zá -

szó ló pe dig a könyv tá rak ban való meg gyö -

ke re zést-in téz mé nye sü lést emel te ki:

„[…] alap ja it vet nék meg a nép is ko lai vagy

ta ní tói könyv tár nak, mi nek, fáj da lom, mi egé szen 

hi á nyá ban va gyunk. A Nép sze rû Iro dal mi Vál la -

lat így nem csak elõ fi ze tõi kö zön sé get biz to sí ta na

ma gá nak, ha nem a zsi dó tu do mányt ter jeszt vén,

egy ál dá sos in téz mény meg ho no so dá sát is elõ se -

gí te né.”

Kohn Sá mu el a zsi dó kul tú ra ma gyar

nyel vû vál to za ta meg gyö ke re se dé sé nek igé -

nyét nem csak a bel sõ zsi dó mo der ni zá ció

prob lé má ja ként fog ta fel, ha nem a be fo ga dó

ma gyar nem zet szem szö gé bõl tar tot ta szük -

sé ges nek meg te rem te ni azt a mé di u mot – a

nép sze rû sí tõ tu do mány nyel vét és kö ze gét –, 

ahol egyen ran gú ként érint kez het a két kul tú -

ra:83

„A for rá sok, ame lyek bõl elõ de ink épü lést, lel -

ke se dést és val lá sos is me re te ket me rí tet tek, mai

na pig több nyi re hoz zá fér he tet le nek ké vál tak. Az

ere de ti szent szö ve gek a nép zö mé re néz ve holt

be tûk. […] Ké sõb bi nagy iro dal mun kat vagy

egy ál ta lán nem, vagy csak olyan alak ban is me rik

a mi ko runk gyer me kei, hogy egy könnyen meg

nem ba rát koz hat nak vele. Nyel ve, hogy ha nem is

hé ber, ki in du ló pont ja, irá nya, ál ta lá nos tu do má -

nyos hát te re: mind ide gen sze rû elõt tük. S mi e

szent szö ve ge ket hoz zá fér he tõk ké nem tet tük:

ezen iro dal mat nem is mer tük, vagy nem mu tat tuk 

be úgy, hogy mo dern fel fo gás és íz lés ro kon ér -

zés sel fo gad hat ná.

Az ide gen ke dés és le né zés, mellyel a zsi dók

iránt van nak mi ná lunk, már év ti ze dek óta a zsi dók

nyel vét és iro dal mát is érte. Leg je le sebb tu dó sa ink 

és leg ki vá lóbb tu do má nyos tes tü le te ink nem is

ambiczionálják e tu do mány-kör is me ré sét és mû -

ve lé sét. Ez egy sze rû en nem lé te zik szá muk ra. Na -

gyon ter mé sze tes, hogy így vaj mi ke ve set tud nak

ró lunk, múl tunk ról, hi tünk rõl, er kölcs ta nunk ról,

de an nál töb bet el hisz nek, a mit ró lunk el hi tet ni

akar nak. E tény ál lás ra néz ve ked ve zõt len, sõt ép -

pen saj nálatos kö vet kez mé nye it fö lös le ges fej te -

get nem. A ter ve zett »Nép sze rû iro dal mi vál la lat«

te hát üd vö sen hat na fe le ke ze tünk val lá sos és szel -

le mi éle té re, szol gá la tot ten ne ha zai iro dal munk -

nak, de elõ nyé re vál nék a ma gyar zsi dó ság tár sa -

dal mi ál lá sá nak is. Mert me rem hin ni: mi nél

job ban is mer nek, an nál job ban meg be csül nek

ben nün ket.”

A fel ve tés tõl az IMIT meg szü le té sig a

Ma gyar Zsi dó Szem le egyik ügye, dis kur -

zus té má ja volt a kul tu rá lis fó rum és az azt

élet ben tar tó in téz mé nyi rend szer ví zi ó já nak 

a fel vá zo lá sa, meg vi ta tá sa, ki kö ve te lé se, va -

la mint a meg te rem té se; szin te min den szám -

ban ta lá lunk hol csüg ge dõ, hol re mény ke dõ

tu dó sí tást, ja vas la tot, majd a meg va ló su lás

fá zi sai is kö vet he tõk a lap ha sáb ja in. A hit -

köz ség krém jé bõl a Ma gyar Zsi dó Szem le
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köré cso por to su ló ér tel mi sé gi elit nem a sa -

ját kon ku ren ci á ját szül te meg, ha nem az

iker test vér ét, amely nép sze rûbb for má ban és 

nép sze rûbb mû faj ok ban ugyan azt a szel le mi 

lét for mát igye ke zett meg ho no sí ta ni, mint a

csak egy szûk eli tet meg szó lí ta ni ké pes

szak fo lyó irat. A kér dés ab ban állt, hogy e

bõ ví té si fo lya mat ban mi lyen alap hang, mi -

lyen szer zõi ré teg és irá nyult ság le gyen a

meg ha tá ro zó? Hi szen az Egyen lõ ség is részt

vett az IMIT ki har co lá sá ban: kri ti ku san és

sér tõ döt ten állt mel let te, mert a lét re ho zá sá -

ban nem övé lett a fõ sze rep. Ez a lap is lá za -

san tár gyal ta az IMIT meg ala ku lá sá nak hí re -

it, s ál lí tá sa sze rint az õ elõ fi ze tõi, nem pe dig 

az el vont – és ezért nem egy szer gú nyolt –

Ma gyar Zsi dó Szem le tá mo ga tói al kot ták az

IMIT tag sá gá nak dön tõ ré szét. Sza bol csi

Mik sa kény sze re dett üd vöz le té ben így di -

csér te az elsõ Év könyvet:

„Nem te het jük, hogy a gyü möl csöt lát va meg

ne em lé kez zünk fája plán tá ló já ról. Az Iz ra e li ta

Ma gyar Iro dal mi Tár su latot az Or szá gos Izr. Iro -

da hív ta élet re. Mi az elõ ké szí tõ mun ká la tok elsõ

perczétõl fog va egyik leg szebb al ko tá sá nak mon -

dot tuk és min den erõnk kel és min den ren del ke -

zés re álló esz köz zel tá mo gat tuk a tár su lat lét re -

jöt tét, mely nek elsõ mun ká ja ím nem csak

meg fe lel vá ra ko zá sunk nak, de azo kat felül is

múl ja. Hogy szer kesz tõi ke rül ték az Egyen lõ -

séget, és hogy ak kor, ami kor ol da la kon ke resz tül

pert rak tál ják az egy né hány em ber ál tal ol va sott

Ma gyar Zsi dó Szem le ér de me it a tár su lat lét re jöt -

te kö rül, ab szo lú te mit sem tud nak az egész or -

szág ban el ter jedt la punk agitácziójáról... az a vi -

lá gért sem gá tol ben nün ket ab ban, hogy a va ló -

ban szép si ker nek szív bõl ne ör vend jünk, és hogy 

en nek igaz lel ke se dés sel ki fe je zést ne ad junk.

Ne künk elég szép ju ta lom, ha azt tud juk, hogy a

tár su lat tag ja i nak ja va ré sze az Egyen lõ ség ré vén

lé pett be, amit leg in kább on nan lá tunk, hogy a ta -

gok há rom ötö de az Egyen lõ ség elõ fi ze tõi so rá ból 

ke rül ki. … Min den iga zán szép és ne mes vál lal -

ko zás nak õszin te szó szó lói va gyunk, ahogy szó -

szó ló ja vol tunk az ál ta lunk inicziált IMIT-nek,

mely nek elsõ gyü möl csét, a re mek Év könyvet

hadd ajánl juk szív bõl és a leg me le geb ben min den 

lel kes zsi dó hi tû ma gyar fi gyel mé be.”84

A ma gyar zsi dó kul tu rá lis élet sze ren csé -

jé re nem az Egyen lõ ség har cos, napi po li ti -

kát tár gya ló, fõ ként íro ga tó ügy vé dek bõl,

ké sõbb po li ti kus sá váló pub li cis ták ból álló

tá bo ra lett a meg ha tá ro zó az IMIT-ben, a

ma gyar zsi dó ság nak a leg fon to sabb szel le mi 

kin cses tá rát lét re ho zó periodikumban, ha -

nem a rabbiszeminárium fe lõl ér ke zõ, a

judaizmust (a val lást) tu do mánnyá és kul tú -

rá vá sze ku la ri zá ló neo lóg (ám or to dox hát te -

rû) rab bi ké és tu dó so ké, akik a Sza bol csi-fé -

le Egyen lõ ség erõ it is in teg rál ták. Ma gát

Sza bol csit is be vá lasz tot ták az IMIT ve ze tõ -

sé gé be, s egy nagy ta nul mány is mél tón ki -

emel te a he ti lap ér de me it a ma gyar zsi dó

kul tú ra meg ala pí tá sa te rén,85 pub li cis tái,

köl tõi – Palágyi La jos, Makai Emil, Ig no tus,

Gá bor An dor stb. – ugyan csak he lyet kap tak
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az IMIT-ben, de a nívó, a téma, a dis kur zus

ki vá lasz tá sá nak te kin te té ben a tisz ta, azaz

po li ti ka men tes kul tu rá lis at ti tûd ma radt a

meg ha tá ro zó.

Amennyi ben Jakov Katz „sem le ges tár sa -

da lom”-elméletét mutatis mutandis

parafrazeálni le het, úgy az IMIT tag sá ga, fel -

ol va só est jei és ma guk az év köny vek je len -

tet ték azt a „sem le ges” kul tu rá lis „tár sa dal -

mat”, ahol a val lást tu do mánnyá sem le ge sí tõ 

rab bik – akik egy ben gya kor ló rab bik ként és 

li te rá tus tu dó sok ként mû köd tek – és a

szekuláris zsi dó ér tel mi ség ta lál ko zott. Esz -

mét és kul tu rá lis ki fe je zés mó dot cse rél tek

itt, amely nek ered mé nye kép pen az egye sí -

tett erõk olyan kö zös kul tú ra te rem tés ben

bon ta koz tak ki, amely egy aránt kí vánt a val -

lást „meg szün tet ve meg õriz ve” szekuláris,

va la mint zsi dó, mo dern és ma gyar len ni.

Vol ta kép pen az Egyen lõ ség prog ram ja is ha -

son ló irányt kép vi selt, de az IMIT a po li ti ka

ki kap cso lá sá val és a rab bik meg ha tá ro zó

sze re pé vel – õk nem csak a leg kü lön bö zõbb

hu mán tu do má nyok, a judaisztika mel lett a

tör té ne lem, az iro da lom, a folk lór mû ve lõi

vol tak, ha nem köl tõk, pró za írók és mû for dí -

tók is egy ben – egy erõ seb ben kul tú ra köz -

pon tú, emel tebb és mél tó ság tel je sebb szín -

vo na lat biz to sí tott, így en nek a ge rin cé re

épül he tett a ma gyar zsi dó kul tú ra 1944-ig

tar tó tör té ne te. Az em lí tett rab bi-tu dó sok,

rab bi-írók és a szekuláris, de a zsi dó kö zös -

ség tõl el nem sza kadt tu dó sok, mint pél dá ul

Marczali Hen rik, Acsády Ig nác, Kúnos Ig -

nác, Kár mán Mór, Ale xan der Ber nát, va la -

mint pro fesszi o ná lis írók ta lál koz tak és mû -

köd tek együtt ezen a fó ru mon. Így Ágai

Adolf, Makai Emil, Kó bor Ta más, akik

nem csak pub li kál tak, de az in téz mény szer -

ve zõ mun ká ban is részt vet tek, to váb bá Szép 

Ernõ, Ig no tus, ké sõbb Kom lós Ala dár, Som -

lyó Zol tán, Fe nyõ Lász ló és Zelk Zol tán.

Nem sok túl zás sal és ál ta lá no sí tás sal el le het

mon da ni, hogy a ma gyar zsi dó szel le mi elit

túl nyo mó ré sze a Ma gyar Zsi dó Szem le és az 

IMIT szer zõ i bõl, szer kesz tõ i bõl rek ru tá ló -

dott, s õk tet ték ki az 1912-ben in dult Múlt és 

Jövõ szer zõ gár dá já nak meg ha tá ro zó ré szét

is. 1903-ban, ami kor a jesivák so rát meg járt,

a rabbiszemi- náriumba is be le kós tolt fi a tal -

em ber, az ép pen Zsitvaújfaluban ne ve lõs kö -

dõ Pa tai Jó zsef be lép a ma gyar zsi dó saj tó ba, 

írá sa it, vers for dí tá sa it mind há rom,

Tiszaeszlár ré mü le te nyo mán szer ve zett zsi -

dó szel le mi fó rum ra be küld te: az MZsSz-be,

az IMIT-be és az Egyen lõ ségbe. S míg

1911-ben a sa ját fó ru mát, a Múlt és Jö võt el

nem in dí tot ta, ad dig ezek nek leg szor gal ma -

sabb mun ka tár sa ma radt.

Az év könyv két rész bõl állt: az iro dal mi

köz le mé nyek bõl és a tár su la ti je len té sek bõl.

Utób bi ak nem ol vas mány ként, ha nem az

iro dal mi és tu do má nyos tel je sít mé nyek

anya gi és sze mé lyi hát te ré nek do ku men tá ci -

ó i ként fon to sak. Az ala pí tó, a pár to ló és az

egy sze rû ta gok név so ra – köz tük szá mos hit -

köz ség is sze re pel – a ma gyar zsi dó tár sa da -

lom va gyo ni és szel le mi ta go zó dá sát re giszt -

rál ja, il let ve vi szo nyát a fent em lí tett mó don

ki ala kí tan dó kul tu rá lis tö rek vé sek hez. Az év 

zsi na gó gai nap tá ra pe dig mind a nap tár,

mind a zsi dó jel le get diszk ré ten õriz te.

A tar tal mi rész anya gá nak tör zsét az IMIT

vagy más vi dé ki zsi dó kul tu rá lis szer ve zet

fel ol va só est jei so rán elõ ször el hang zott elõ -

adá sok ké pez ték, ame lyek rõl mind a jegy ze -

tek, mind a tár su la ti köz le mé nyek tu dó sí tot -

tak, így egy meg hitt kö zös sé gi pár be széd és

vé le mény cse re so rán nyer ték el vég sõ alak -

ju kat. S noha az év könyv jel leg bõl adó dó an
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ezek nem bír nak ak tu a li tás sal, a ma gyar ez -

red for du ló és a ci o niz mus meg je le né se

hang sú lyo san nyo mon kö vet he tõ ben nük,

ugyan ak kor az elsõ vi lág há bo rú ki tö ré se és

fej le mé nyei nem. Az IMIT Év könyvet in -

kább az idõ sza ki saj tó és a könyv kö zöt ti át -

me net nek kell te kin te nünk, amely a ma gyar

zsi dó szel le mi kö zös sé gen be lül ká non kép -

zõ és a meg te rem tett kul tu rá lis mo dellt el -

len õr zõ funk- ciót töl tött be. Ez pe dig, mint

em lí tet tük, a tu dós rab bi meg ha tá ro zó hely -

ze tét erõ sí tet te to vább Bacher Vil mos tól

Scheiber Sán do rig. Az õ szé les szel le mi lá -

tó kö rü ket emel te kö ve ten dõ min tá vá, va la -

mint a val lást a tu do mány ba és mû vé szet be

szub li má ló at ti tû döt. Eb ben a kul tu rá lis fo -

lya mat ban a zsi dó val lás funk ci ó ja is meg -

vál to zott: a népi össze tar tás és el kü lö nü lés

he lyett egy olyan kul tu rá lis en ti tást/el kü lö -

nü lést ala kí tott ki a ma gyar uni ver zu mon be -

lül, amely rõl azt fel té te lez te, hogy egyút tal

szer ves ré sze lesz vagy le het a ma gyar egye -

te mes ség nek.

Az IMIT köz le mé nye i nek nagy ré sze ta -

nul mány és esszé volt, el sõ sor ban a

judaisztika, a tör té ne lem- és iro da lom tu do -

mány, va la mint a folk lór te rü le té rõl. Té ma vá -

lasz tá sa i ban ke res te a kö zös gyö ke re ket a ke -

resz tény ség gel és a ma gyar ság gal,

ugyan ak kor a vi lág új je len sé ge i nek be fo ga -

dá sát, ma gyar vi szo nyok ra adap tá lá sát is cél -

já ul tûz te. Erre pél da Nietz sche ha tá sá nak és

di vat já nak meg tár gya lá sa, vagy Shakes peare

Ve len cei kal márjának több szö ri kri ti kai

elem zé se. A tisz tán iro dal mi rész zöm mel di -

let táns vagy nem lé pett túl az úgy ne ve zett fe -

le ke ze ti iro da lom szint jén. Ez alól csak a for -

dí tá sok, kü lö nö sen a kö zép ko ri és az újhéber

köl té sze té, va la mint egy-két köl tõ (Szép

Ernõ, Som lyó Zol tán, Gá bor An dor, Ig no tus,

Szil ágyi Géza, Fe nyõ Lász ló) hang sú lyos in -

du lá sa vagy je lent ke zé se ké pe zett ki vé telt.

Még ezek kö zül is ki emel ke dik – s épp az elsõ 

év könyv ben – két meg ha tá ro zó vers: Makai

Emil „Ke let je” és Ig no tus „A 137. zsol tár -

hoz” címû köl te mé nye.86 Fon tos tény, hogy

Makai Emil és Ig no tus egy aránt a mo dern

ma gyar iro da lom el in dí tói közé is tar to zott, s

a két köl te mény prob lé má ja hang sú lyo san a

Nyu gat hoz és Ke let hez való vi szony. Makai

Emil „Ke let je” az ere det és azo nos ság irán ti

hû ség nek a kö zép ko ri zsi dó köl té szet lánc -

sze mé be ágya zott him nu sza és hit val lá sa:

Mint egy kor õ … A Tajo vize mel lõl,

Hol da los szí ve nyug tát nem lelé,

Meg fog ha tat lan égi sze re lem bõl

El in dult nap ke let felé

………………………

meg hal ni ott – mint õ, olyan ha lál lal,

Nem fáj da lom, ha nem gyö nyö rû ség.

Ig no tus „A 137. zsol tár hoz” címû ver se

épp el len ke zõ leg, a Ke let tõl való el sza ka dás

moz za na tá nak rit ka éles sé gû meg ele ve ní té -

se. Azé a sza kí tá sé, amely bõl min dig ma rad

va la mi el pusz tít ha tat lan meg ha tá ro zó az ere -

det bõl. S ez a sza kí tás je len ti a zsi dó kul tu rá -

lis tér tõl való vég le ges, de még sem egy ér tel -

mû el tá vo lo dást:
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Nyu gat nak esz me láng ja

Fû zõ dik az agyam ba

Nyu gat nak jel sza vá ért

He vül ra jong va a szí vem.

De még is ön tu dat lan.

Ti tok ban, ál ma im ban

Az el ve szett ha zá ba

Még vissza sír a lel kem.

Bé nul jon meg a job bom,

Tik kad jon el a nyel vem,

Ha té ged, Je ru zsá lem,

Va la ha el fe led lek.

A vi szony lag hosszan, 52 éven át meg je -

len ni ké pes IMIT-sorozatra jel lem zõ, hogy

elsõ szá ma i nak szer zõi ma gá nak a rab bi-

sze mi ná ri um nak és a Ma gyar Zsi dó Szemlé-

nek vol tak elsõ ge ne rá ci ós ne velt jei, így

Pollák Mik sa, Berstein Béla, Büchler Sán -

dor, s mun ká sá guk kal egé szen a holoka-

usztig gaz da gí tot ták a ki ad ványt, s ugyan ak -

kor mind hár man Ausch witz ba kí sér ték kö -

zös sé gü ket, amely nek val lá si ve ze tõi is vol -

tak. Új han gú nem ze dék csak a Li ba non

szín re lé pé sé vel je lent ke zett, de en nek a

mar káns egyé ni sé gei szin tén a rabbiszemi-

nárium mû he lyé bõl ke rül tek ki, akár csak a

kö zü lük vi tat ha tat la nul leg na gyobb te het -

ség, Hahn Ist ván.

A szá zad for du ló egy re világibb han gu la tá -

ra és igé nye i re jel lem zõ a rö vid éle tû Ma gyar

Zsi dó Nõ (1900) címû „két he ti revû” egy év -

fo lya ma is. Ez egy ben arra a kul tú ra be fo ga dó

kö zeg re is utal, amely nem csak a zsi dó kul tú -

ra fo gyasz tó kö zön sé gét al kot ta: a pol gá ro so -

dó vagy ka pi ta li zá ló dó zsi dó ré te gek re, ahol a 

ha gyo má nyos nõi sze re pek fö lös le ges sé vál -

tak. A Ma gyar Zsi dó Nõ tar tal mát már a kul -

tú ra ese mé nyei szer ve zik: rend sze res sé vá lik

a szín há zi ro vat, a für dõ he lyi sze zo nok kul tu -

rá lis prog ram ja i nak meg vi ta tá sa, a ma gyar

nyelv vé del me, a fér fi–nõ vi szony sze re pé -

nek át ér té ke lé sé re vo nat ko zó kör kér dés, il let -

ve a vá la szok köz lé se és a le ve le zé si ro vat.

Foly ta tá sos re gény, tár ca el be szé lés, hu mo -

reszk, al kal mi ün ne pi vers vagy egy-egy zsi -

dó ün nep al kal má val ve zér cik ké át for mált

homília – min den olyan mû faj és kli sé sze re -

pel a ha sáb ja in, amely az elõ zõ 30 év ben kris -

tá lyo so dott ki, s csak arra várt, hogy nép sze -

rûbb for mák ban szé les kö zön ség re lel jen.

Erre utal Makai Emil egy-két Juda Hal -

évi-for dí tá sa és sa ját ver se, Palágyi La jos

Bib li ai képe, Kúnos Ig nác, Kiss Ar nold írá -

sai, va la mint Ré vész Béla egy-két ko rai, igen

szép és ér té kes kí sér le te, Studium cí men.87

A la pot Ötvösné Weiss Sa rol ta

(?,1874–1931,?) szer kesz tet te, s a fõ mun ka -

társ, ve zér cikk- és vers író a férj, Öt vös Kár -

oly volt. Ha ma ro san õ in dí tott el egy már sok -

kal ér té ke sebb és a vi zu á lis meg je le ní tés

87 Révész Béla: A rajongók. Magyar Zsidó Nõ, 
21. szám, 9. old., uõ. Magda mennyasszony,

Magyar Zsidó Nõ, 23. szám, 9. old.



te rén je len tõs újí tást hozó vál lal ko zást, a Zsi -

dó Csa lá di Nap tárat (1901–1915).88

Öt vös Kár oly ról, en nek az igen fon tos or -

gá num nak a meg ala pí tó já ról, zsi dó tár gyú

köl te mé nyek szer zõ jé rõl nem jegy zett fel

sem mit a Ma gyar zsi dó le xi kon, s így szü le -

té si ada tai sem is mer tek. A szer kesz tõ prog -

ram adó be ve ze tõ je – már a 20. szá zad ban

va gyunk! – még min dig a ma gya ro so dás

szük sé ges sé gét emel te ki, amely, mert ta nu -

lá si fo lya mat ról van szó, a be fo ga dó ma gyar

kö ze gé vel egy szer re for dí tott és pár hu za mos 

irá nyú. Míg ott a ma gyar nyel vet a tár sa dal -

mi pi ra mis leg al só és leg szé le sebb ré te ge, a

pa raszt ság õriz te meg, és egy szûk, a pa -

raszt ság hoz kö zel ál ló kis ne me si ré teg for -

mál ta a kul tú ra mé di u má vá, ad dig a zsi dó ság 

kö ré ben a ma gyar nyelv és kul tú ra, va la mint

ethosz és min ta kö ve tés a zsi dó ság leg mû vel -

tebb ke ve se i tõl eresz ke dett le fe lé az egy sze -

rûbb ré te gek be.

„A ha zai zsi dó ság, mely lel kü le té ben és gon -

dol ko dás mód já ban ön ér ze tes ma gyar, mind má ig, 

ha fe le ke ze ti nap tár ra szük sé ge volt, a né met

könyvpiacz ter mé ke i re szo rult, mi vel Ma gyar or -

szá gon ed di ge lé iro dal mi szín vo na lú, ma gyar zsi -

dó fe le ke ze tû nap tár még nem je lent meg. Eze ket

a né met szel lem ben meg al ko tott, ne künk ide gen

nap tá ra kat akar juk ki szo rí ta ni ha zánk ból, ad ván

he lyé be egy min den ízé ben ma gyar lel kû iz ra e li -

ta iro dal mi csa lá di nap tárt. […] Ugyan ennyi re

ko moly és nagy czélunk volt az, hogy az in tel li -

gens zsi dó csa lá dok szá má ra iro dal mi mû ve ket

al kos sunk.

Meg vall juk, itt is némi tendenczia ve ze tett

ben nün ket. Az volt ugyan is a szán dé kunk, hogy

az al ma nach ke re té ben be mu tas suk azo kat a je le -

sebb, ér de me sebb ma gyar író kat, aki ket a fe le ke -

zet mél tán vall büsz ke ség gel fi a i nak. El len õr zés -

fé le ez, hogy mennyi ered ménnyel és mi lyen

te het ség gel szol gál ja a ma gyar zsi dó ság a ma gyar 

kul tú ra ér de ke it.”89

Ez a szin tén üz le ti ala pon és in téz mé nyi

hát tér nél kül szer ve zõ dõ (ez út tal már si ker rel

fenn ma radt) or gá num vissza nyúlt a Kiss Jó -

zsef-, sõt az Einhorn Ig nác (Horn Ede)- féle

nap tár for má hoz, ugyan ak kor az „Iro dal mi

rész” ro va tá ban tel je sen a szekuláris vi lág

felé nyitott. Ez an nál is in kább ter mé keny el -

lent mon dás tól ter hes, mert a nap tár ti pog rá fi -

á ja al kal maz hé ber be tû ket (a cím lap is), s a

ka len dá ri um jel leg, s az ah hoz fû zõ dõ szö ve -

gek a zsi dó ha gyo mányt tár gyal ják (Tá jé koz -

ta tó az év ün nep nap ja i ról és ki vá lóbb nap ja i -

ról, Ün nep nap ok, Böjt nap ok, Hazkarák,

Új hold be áll ta, Csil la gá sza ti tud ni va lók, A

zsi na gó gai idõ szá mí tás). A nap tár je les nap jai 

mel lé pe dig az egye te mes és ma gyar zsi dó

tör té net bõl ele ve nít fel év for du ló kat és ki -

emel ke dõ sze mé lye ket, a ke resz tény iko nog -

rá fia min tá já ra a zsi dó tör té ne lem ka no ni zált

sze mé lyi sé gei kö zül Maimonidésztõl He i né -

ig. Az iro dal mi ro vat azon ban dön tõ több sé -

gé ben nem a rab bi- sze mi ná ri um kö ré bõl

szár ma zó szer zõk kel, ha nem a mo dern né

váló leg fris sebb ma gyar iro da lom szer zõ i vel

dol go zik. Biz to sí ték erre, hogy szer kesz tõ je,

Ré vész Béla (Esz ter gom, 1876–1944,

Ausch witz) a Nép sza va le gen dás iro dal mi ro -
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va tá nak ve ze tõ je, aki egy ben Ady End re leg -

köz vet le nebb ba rát ja és har cos tár sa, a kor

meg ha tá ro zó kul tú ra csi ná ló ja az „uni ver zá lis

tér ben”. Olyan szer zõk pub li kál tak itt, mint a

pá lya kez dõ Mol nár Fe renc; 1903-ban kö zölt

no vel lá ja, „Az utol só kí ván ság” írói csúcs tel -

je sít mé nyei közé tar to zik. De meg je lent Ale -

xan der Ber nát, Szomaházy Ist ván, He ve si Jó -

zsef, Ré vész Béla és egy fon tos

be mu tat ko zás sal (az eman ci pá ci ós tör vény

40. év for du ló já ról) Pa tai Jó zsef is. A nap tár

út tö rõ jel le ge azon ban a vizualitásában rej -

lett. Ez az elsõ zsi dó fó rum, amely hang súlyt

he lye zett a ti pog rá fi á ra és a ké pek re, va la mint 

azok mi nõ sé gé re. Van olyan szám (a VI. év -

fo lyam), amely nek a kli séi az Ost und West

címû laptól szár maz nak. S elõ ször ez a fó rum

fog lal ko zott hang sú lyo san, most már a ké pek

pár hu za mos be mu ta tá sa ré vén a kép zõ mû vé -

szet tel, hogy ezt majd a Pa tai szer kesz tet te

Múlt és Jövõ ál lít sa a zsi dó kul tú ra te rem tés

„Kulturkampf”-jának köz pont já ba.

A neo lóg zsi dó ság rop pant ön rep re zen tá -

ci ós erõ fe szí té se, amellyel a ma gyar kul tú rá -

ban igye ke zett meg mu tat ni ma gát, hogy

majd egyen ran gú ként ve gyen részt benne,

akar va-aka rat lan kikényszerítette, hogy az

or to do xok nak is le gyen ha son ló fó ru muk a

jid dis és né met or gá nu ma ik mel lett. Ilyen

volt a ma gya ro so dás moz za na tá ban a Vi a -

dor, azaz Weisz Dá ni el, a ma gyar- or szá gi

or to dox iz ra e li ta köz pon ti iro da fõ tit ká ra

szer kesz tet te or to dox zsi dó fe le ke ze ti és tár -

sa dal mi he ti lap, a Zsi dó Hiradó

(1891–1906). Ezt a ki fe lé és be fe lé szó ló

rep re zen tá ci ós igényt vagy in kább gon dot

fo gal maz ta meg az elsõ szám (1891. már ci us 

21.) be ve ze tõ pub li cisz ti ká ja:

„Kell hogy le gyen lap, mely bõl az igaz hi tû

zsi dó ság tisz ta ké pét nyer je a hit fe le ke ze ti ügyek

ál lá sá nak, mely kér he tet le nül os to roz za a ha zug -

sá got, mely le he tet len né te gye a nép ámí tást. Kell

hogy le gyen lap, mely nem csak név leg, de szel -

lem ben és ér zü let ben is zsi dó le gyen, és amely

meg vé del mez ze az orthodox zsi dó hit fe le ke zet

igaz sá gos ügyét a nyil vá nos ság elõtt.

Ezen czél le be gett sze münk elõtt, mi dõn a Zsi -

dó Hiradó ala pí tá sát el ha tá roz tuk. […]

Hall gat ni és el tûr ni töb bé nem le het, hogy

terv sze rû en meg ha mi sít sák a zsi dó kö zös sé get,

hogy a be nem ava tot tak terv sze rû en el ámít sák,

hogy mes ter sé ge sen csi nál ja nak han gu la tot, és

eb bõl le von ják a té ves consequencziákat.”

Mint e hang ból ki kö vet kez tet he tõ, ez az

or gá num a neo ló gia (s ben ne a rabbisze-

minárium) kér lel he tet len bí rá ló ja ként lé pett

fel. Ben nün ket azon ban itt csu pán a kul tú ra -

te rem tõ funk ci ó ja ér de kel. A fõ cél táb lá hoz,

az Egyen lõ séghez ha son ló an je len- tõs he lyet

biz to sí tott ha sáb ja in a sui generis kul tú rá nak.

Az anyag ja va ré sze jó mi nõ sé gû for dí tás,

zsol tár és kö zép ko ri hé ber köl té szet ma gya rí -

tá sa kü lön le ge sen ün ne pi al kal mak ra, ami kor

a lap házipoétái is homília- köl té szet ben di -

csõ í tet tek egy-egy ün ne pet. (Mint a szom -

széd vár Egyen lõ ségben Makai Emil, Gá bor

An dor vagy Pa tai Jó zsef.) Ren ge teg foly ta tá -

sos re gényt, tár cát kö zöl tek – ja va részt kö -

zép ko ri spa nyol tör té ne tet vagy orosz és len -

gyel szer zõk stettlekben ját szó dó

le gen dá ri u ma it. Ma gyar or szág föld raj zi és

szel le mi ha tá rai nem raj zo lód tak ki éle sen

ben ne, még a hír ro vat ban sem. Ma ol vas va

eze ket, a Singer test vé rek vagy Shalom Asch

stí lu sá ra és han gu la tá ra vé lünk is mer het ni

ben nük. Je len tõ sek a ha sáb ja in ta lál ha tó tal -

mu di tör té ne tek for dí tá sai, a
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mesekincsközlés; ez min den zsi dó or gá num

(neo lóg vagy ci o nis ta) meg ha tá ro zó töl te lék-

(vagy kö tõ-?)anya ga is. Né hány fi gye lem re

mél tó tu do má nyos köz le mény is meg je lent.

Az évek mú lá sá val azon ban meg tört az in tel -

lek tu á lis len dü let, a ma gya rul pub li kál ni kí -

vá nó szer zõ ket a szí vós kul túr harc so rán el -

szip káz za a neo ló gia. Ezt pél dáz za az

egyet len je len tõs szer zõ, Nagy End re ese te,

aki itt in dí tot ta pá lyá ját egy-két ki ug ró an ere -

de ti no vel lá val és vers sel,90 majd ha ma ro san

– ki ke resz tel ke dé sé ig – az Egyen lõ ség ál lan -

dó szer zõ jé vé avan zsált.

Az Eu ró pa-szer te ki bon ta ko zó ci o nis ta

moz ga lom ha tá sá ra, va la mint a ma gyar zsi -

dó kul tu rá lis fó ru mok erõs ide gen ke dé se el -

le né re – ame lyek az ad dig el ért ma gya ro so -

dá si, in teg rá ló dá si ered mé nye i ket fél tet ték a

fel lé pé sük tõl – a szá zad elõn meg ala kult a

zsi dó mo dern iz mus, azaz a cioniz- mus szer -

ve ze te, s ha ma ro san kul tu rá lis rep re zen tá ci -

ói is.

Elõ ször a Ma gyar Ci o nis ta Szer ve zet ala -

kult meg 1903-ban Po zsony ban, majd alig

há rom év múl va már Bu da pest re köl tö zött.

Szintén 1903-ban jött lét re a Makkabea. Új -

ság ja ik a Zsi dó Nép lap (1903), majd az

1911-tõl 1938-ig mû kö dõ Zsi dó Szem le vol -

tak. Utób bi lap szel le mi bá zi sát – szer zõ ket és 

ol va só kat egy aránt – a Makkabea, a zsi dó

egye te mis ták kö ré nek hold ud va rá ból to bo -

roz ta. Mind kül se jé ben (sze cesszió), mind

fel épí té sé ben, de leg fõ kép pen irá nyult sá gá -

ban ez volt a Múlt és Jövõ leg meg ha tá ro zóbb

elõd je. Az egye sü le ti és ak tu á lis po li ti kai hí -

re ket, a nem zet kö zi ci o nis ta kong resszu sok

do ku men tu ma it vagy a szent föl di po li ti kai

moz gá so kat, a zsi dó jisuvok gaz da sá gi, tár sa -

dal mi éle tét kö ve tõ tu dó sí tá sok, s az asszi mi -

lá ci ót (fõ képp az Egyen lõ séget és szer kesz tõ -

jét, Sza bol csi Mik sát) éle sen el íté lõ vit ri o los

vi ta cik kek és pub li cisz ti kák mel lett egy re na -

gyobb ter je de lem ben je lent meg ben ne a kul -

tú ra. Egy részt ver sek és kombattáns tár cák

for má já ban, ame lyek az asszi mi lá ció fo nák -

sá ga it lep le zik le, mint pél dá ul a „Li pót vá ro si

le ve lek” címû so ro zat; eb ben foly ta tó ja a Ma -

gyar Iz ra e li ta ál tal meg kez dett ha gyo mány -

nak. Ugyan csak foly tat ja a leg több ma gyar

zsi dó kul tu rá lis periodikum má sik ha gyo má -

nyát, a kö zép ko ri hé ber köl té szet for dí tá sa i -

nak köz lé sét, de ha ma ro san át tér a ki bon ta ko -

zó újhéber iro da lom for dí tá sa i ra,

is mer te té se i re, sõt az en nél is új sze rûbb ci o -

nis ta kép zõ mû vé szet kom men tá lá sá ra és

szer ve zé sé re is. Könyv- és fo lyó irat szem léi

fel öle lik a Var só tól Cin cin na ti ig, Szent pé ter -

vár tól New Yor kig ter je dõ ci o nis ta irá nyú

„zsi dó re ne szánsz” (Mar tin Buber ki fe je zé se) 

fej le mé nye it. A for dí tók, cikk írók ma guk is

hé ber nyel vû szer zõk, egy ben az újhéber iro -

da lom ma gyar, bu da pes ti kö ré nek szer zõi.

•

A szá zad for du ló ra, il let ve a már a mil len ni -

um ide jé re ki fej lõ dött ma gyar zsi dó kul tu rá -

lis in téz mény rend szer konk rét cé lok s konk -

rét stra té gi ák je gyé ben nyer te el vég sõ

for má ját. En nek meg fe le lõ en jött lét re a ma -

gyar zsi dó ság mé dia struk tú rá ja, va la mint ér -

tel mi sé gi ál lo má nya, amely ek kor még nem
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vált szét zsi dó szár ma zá sú ak ra és manifeszt

zsi dók ra. Zsi dó nak len ni ter mé sze tes volt.

Ugyan ak kor a ma gyar ez red for du ló fel fo ko -

zott igé nye i nek meg fe lel ve a neo lóg zsi dó

ér tel mi ség azt sze ret te vol na el ér ni – s ez

volt fej lõ dé sé nek és in téz mény te rem tõ te vé -

keny sé gé nek mo tor ja –, hogy a mil len ni u mi

tab lón már ott le gyen, még hoz zá mint a

nem zet szer ves és el ide ge nít he tet len – mert

a kul tú rá já ba már be ágya zott, még pe dig zsi -

dó val lá sú/fe le ke ze tû – ré sze.

A fe le más ra si ke re dett mil len ni u mi cél fo -

tó, s az elsõ vi lág há bo rút meg elõ zõ po li ti kai

fej lõ dés ha tá roz ta meg azo kat az irány vo na -

la kat, ame lyek a ma gyar zsi dó sá gon be lül

újabb el vá lást, il let ve tö rést okoz tak. Az új

tö rés vo nal men tén tört fel szín re s nyert te ret

a ci o niz mus. A Pa tai ve zet te Múlt és Jövõ

kul tu rá lis tá jé ko zó dá sa egy régi/új uni ver -

zum ba ve ze tett vissza és egy ben avant gárd

mó don elõ re: a ma gyar zsi dó kul tú ra ori en -

tá ci ó ját az egye te mes zsi dó kul tú rá ba szán -

dé ko zott vissza- vagy in kább elõ re vin ni. En -

nek köz pont ja azon ban nem Bu da pest volt, a 

zsi dók „be szál lá sá val” vi lág vá ros sá nö vek -

võ met ro po lis, ha nem a vir tu á lis szel le mi

köz pont, Cion és az érte való só vár gás tra dí -

ci ó ja, nem kü lön ben a va ló sá gos, ak ko ri ban

gyar ma ti sor ban ten gõ dõ pro vin ci á lis por fé -

szek, Je ru zsá lem.
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