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A tör té net írók rit kán ír nak vissza em lé -

ke zé se ket – mu tat rá Gyáni Gá bor

egyik ta nul má nya be ve ze tõ jé ben –, an nál

szí ve seb ben hasz nál ják vi szont fel a má so -

két.1 Ki vé te lek azért akad nak. A fen tebb hi -

vat ko zott Gyáni-tanulmány is két tör té nész –

Marczali Hen rik és Berend T. Iván – em lék -

ira ta i nak össze ha son lí tó elem zé sét kí nál ja.

Marczali Hen rik (1856–1940) pá lya tár sa,

An gyal Dá vid (1857–1943) – sze ren csénk re

– a to váb bi ki vé te lek közé tar to zott. Sõt, éle te

utol só más fél esz ten de jé ben vissza em lé ke zé -

sei írá sán kí vül nap lót is ve ze tett. Az em lé ke -

zé sek Czigány Ló ránt nak kö szön he tõ en már

év ti ze dek kel ez elõtt hoz zá fér he tõ vé vál tak 

Lon don ban, míg nap ló fel jegy zé se i bõl csak

az utób bi években je len tek meg bõ sé ges vá -

lo ga tá sok.2 A me mo ár ugyan szub jek tív mû -

faj, hi szen a vissza em lé ke zõ a sa ját szá ja íze

sze rint, „én-köz pon tú an” vá lo gat az ese mé -

nyek, il let ve a meg örö kí tés re ér de me sí tett él -

mé nyek s sze mé lyek kö zül, de nagy

vo na lak ban még is csak kör vo na laz za az élet út 

fon tos ál lo má sa it.

E két pá lya társ tör té nész, Marczali Hen -

rik és An gyal Dá vid vissza em lé ke zé sei szin -

te tál cán kí nál ják az össze ve tés le he tõ sé gét.

En nek ez út tal csak rész le ge sen kí vá nunk
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ele get ten ni, amennyi ben egyet len, ám

mind ket te jük éle té ben fon tos szem pont

alap ján sze ret nénk be mu tat ni a vissza em lé -

ke zé se ket. E mo tí vum pe dig nem más, mint

a zsi dó ság hoz, a zsi dó szár ma zás hoz, il let ve

az ún. zsi dó kér dés hez való vi szo nyu lás áb -

rá zo lá sa. Elõ re kell azon ban bo csá ta ni, hogy 

a vissza em lé ke zé sek ke let ke zés tör té ne te, il -

let ve idõ ke re tei egy más tól el té rõ ek. A sú -

lyos meg él he té si ne héz sé gek kel küsz kö dõ

Marczali nyil ván va ló an köz zé té tel re szán ta

vissza em lé ke zé se it – ez a Nyu gat

1929–1931 kö zöt ti év fo lya ma i ban meg is

tör tént –, míg An gyal nál nyo ma sincs ha son -

ló meg fon to lás nak. Igaz, erre mód ja sem

igen nyí lott, hi szen rend kí vül idõs kor ban,

rá adá sul be teg sé gek tõl gyö tör ten fo gott hoz -

zá em lé ke zé sei meg írá sá hoz, s alig né hány

hó nap pal a be fe je zés után el is hunyt. A for -

rá sok sze rint An gyal amúgy is ne he zen

szán ta rá ma gát em lék ira tai össze ál lí tá sá ra.

Ta nít vá nya, Szekfû Gyu la ud va ri as ér dek lõ -

dé sé re, mi kor fog hoz zá vissza em lé ke zé sei

meg írá sá hoz, az ak kor még csak 74 éves An -

gyal Dá vid azt a la ko ni kus vá laszt adta,

hogy en nek még nem jött el az ide je, ugyan is 

„az ilyen em lé ke zés be fe je zé se a pá lyá nak”,

ami nek õ még nem ju tott a vé gé re.3 A leg ko -

ráb ban 1942-ben fog ha tott hoz zá a vissza -

em lé ke zé sek össze ál lí tá sá hoz – leg alább is

erre utal nak má sik ta nít vá nya, az egy ház tör -

té nész Salacz Gá bor bíz ta tó so rai, mi sze rint

„ne kedvtelenkedjék el”, és „ne hagy ja abba

em lé ke zé sei írá sát”, hi szen „[S]okan so kat

ta nul ha tunk ab ból”.4 An gyal Dá vid min den -

eset re az 1943. jú li us 11. – ok tó ber 13. köz ti

idõ sza kot ne vez te meg utóbb a vissza em lé -

ke zés ke let ke zé si idõ sza ka ként. S ami az

idõ ke re te ket il le ti: míg Marczali – an nak el -

le né re, hogy a húszas évek vé gén írta em lé -

ke zé se it – a vi lág há bo rús össze om lás idõ -

sza ká ban fe jez te be élet út ja fel vá zo lá sát,

ad dig An gyal lé nye gé ben a vissza em lé ke zés 

írá sá nak ide jé ig, azaz a negyvenes évek leg -

ele jé ig ve ze ti ol va só it. Az idõ sí kok el té ré sé -

nek kü lö nös je len tõ sé ge van az ún. zsi dó kér -

dés re tör té nõ ref le xi ók szem pont já ból is.

•

E két tör té net tu dós pá lya fu tá sa sok kö zös

vo nást, de leg alább ugyan annyi el té rést is

mu tat. Marczali (Morgenstern) Hen rik és

An gyal (Engel) Dá vid egy aránt a ma gyar or -

szá gi zsi dó ság eman ci pá ci ó ja idõ sza ká ban

szü le tett, s a zsi dó ság po li ti kai és tár sa dal mi

szeg re gá ci ó ja ide jén halt meg. Míg Marczali 

a föld rajz tu do mány, ad dig An gyal az iro da -

lom tu do mány fe lõl ér ke zett a tör té net tu do -

mány hoz. Mind ket ten – elsõ ge ne rá ci ós vi -

lá gi ér tel mi sé gi ként – nyil vá nos ren des

egye te mi ta ná ri cí met sze rez tek a bu da pes ti

tu do mány egye te men, s mind ket ten tag jai

vol tak a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi á -

nak. Szem be tû nõ azon ban, hogy Marczali

lé nye ge sen fi a ta labb élet kor ban érte el e tu -

do má nyos grá di cso kat: az MTA 37 éve sen

vá lasz tot ta le ve le zõ tag já vá – igaz, ren des

tag gá utóbb nem vá lasz tot ták meg –, s 39

éves ko rá ban ne vez ték ki nyil vá nos ren des

egye te mi ta nár rá. An gyal vi szont 45 éve sen

lett az MTA le ve le zõ tag ja – 15 év vel ké -
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sõbb ren des tag gá vá lasz tot ták –, s 52 éve sen 

kap ta meg a nyil vá nos ren des egye te mi ta ná -

ri cí met.

A zsi dó ság gal való elsõ ta lál ko zás ter mé -

sze te sen a gyer mek kor hoz kö tõ dik. A rab bi

fel me nõk tõl szár ma zó Marczali Hen rik szá -

má ra a zsi na gó ga és a hé ber imák vi lá ga a

leg har mo ni ku sab ban öt vö zõ dött a ma gyar

nyelv és kul tú ra irán ti el kö te le zett ség gel.

Édes ap ja, Morgenstern Mi hály, a ki csiny

mar ca li hit köz ség rab bi ja már di ák ként fel is -

mer te, hogy a mo dern kor rab bi ja ként a ha -

gyo má nyos mû velt sé get vi lá gi is me re tek kel

kell ki egé szí te nie, il let ve öt vöz nie. Eb ben a

ma gyar pat ri ó ta szel lem tõl át ha tott tra di ci o -

ná lis, ám egyút tal nyi tott szel le mi kör nye zet -

ben cse pe re dett fel Marczali Hen rik. Nem te -

kint he tõ vé let len nek, hogy a vissza em lé ke zés 

leg ele jén „elsõ ha tá ro zott” gyer mek ko ri em -

lé ke ként a Szé che nyi Ist ván ha lá la al kal má -

val, 1860. nya rán tar tott zsi dó gyász is ten tisz -

te le tet örö kí tet te meg. „Atyám gyász be szé det 

mon dott Szé che nyi Ist ván ról – egyi ke volt az

elsõ zsi dó pa pok nak, kik ma gyar nyel ven

pré di kál tak –, és a me gye urai is össze gyûl tek 

a kis zsi dó temp lom ban”.5 E ket tõs szel le -

mi-spi ri tu á lis kö tõ dés to váb bi éke sebb bi zo -

nyí té ka az aláb bi kis tör té net. Egy al ka lom -

mal a tûz elõl a kert ben me ne dé ket ke re sõ

gye re kek fé lel mük ben buz gó imád ság ba

kezd tek: ki-ki a sa ját hite sze rin ti imát mond ta 

el. A kis Marczali azon ban – hé ber ima he -

lyett – egy köl te ményt, Ber zse nyi Dá ni el Fo -

hász ko dás címû ver sét mor mol ta el ma gá ban. 

Marczali még a jid dis nyel vet is el sa já tí tot ta,

ám nem az ízes ma gyar nyel vet be szé lõ szü lõi 

ház ban, ha nem Gyõr ben élõ ro ko na i nál, rá -

adá sul egy pa ra dox hely zet nek kö szön he tõ -

en. A gyõ ri get tó ban – em lé ke zé sei sze rint –

kez det ben rend kí vül ide gen nek érez te ma gát. 

Ez a hely zet vi szont azt eredmé- nyezte, hogy 

– édes ap ja meg rö kö nyö dé sé re – „bá mu la to -

san” meg ta nul ta a „zsi dó zsar gont”. A né met,

fran cia és la tin nyel vet, va la mint a hé ber imák 

vi lá gát ak kor már jól is me rõ Marczali az zal

nyug tat ta ag gó dó édes ap ját, hogy ép pen ide -

gen sé ge mi att, mint egy ön ma ga szó ra koz ta -

tá sá ra „ra gadt rá” a jid dis nyelv.6

Ter mé sze te sen An gyal Dá vid szá má ra is

a gyer mek kor vi lá gá hoz kap cso lód tak az

elsõ zsi dó ság gal kap cso la tos em lé kek. A du -

nán tú li Marczalival szem ben a kun szent -

már to ni szü le té sû An gyal a Ti szán túl egyik

kis vá ro sá ban, Szen te sen cse pe re dett fel.

„Szü le im zsi dók vol tak” – írta a vissza em lé -

ke zé sek elõ ol da lán, majd így foly tat ta. „A

zsi dó szár ma zás át kát sok szor kel lett érez -

nem mind e mai na pig”, s egyet ér tõ en idéz ve 

Ludwig Börnét hoz zá tet te, mi sze rint a zsi -

dó ság – Judenthum – „nem val lás, ha nem

sze ren csét len ség”.7 An gyal fel fo gá sá ban a

zsi dó – szem ben a vissza em lé ke zés ko rá nak

ural ko dó „faji” szem lé le té vel – min dig is fe -

le ke ze tet je len tett. A szü lõi ház nyel ve és

szel le me ma gyar volt, ami bõl An gyal azt a

kö vet kez te tést von ta le, hogy neki so ha sem

kel lett asszi mi lá lód nia, hi szen min dig is ma -

gyar nak te kin tet te ma gát. Igaz ugyan, hogy a 

szü lõk jid dis nyel ven érint kez tek a nagy szü -

lõk kel, de – Marczalival el len tét ben – An -

gyal csak ér tet te, nem be szél te a zsi dó zsar -
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gont.8 Kis is ko lás ként ugyan – mi ként írta –

örö me telt a „hit buz gó ság ban”, ám e buz gó -

ság az idõ ha lad tá val apad ni kez dett. Ezt An -

gyal az zal ma gya ráz ta, hogy mi u tán a gim -

ná zi um ban cse kély volt a zsi dó val lá sú

osz tály tár sak szá ma, úgy mond „na gyon”

meg ba rát ko zott ke resz tény di ák tár sa i val.9 A 

Sze ge den töl tött elsõ kö zép is ko lás évek alatt 

min den eset re „le kö töt ték” Lõw Li pót, „a

sza bad ság harc ide jé bõl is me re tes ma gyar

ér zel mû rab bi” egy ház tör té ne ti órái a zsi dó

hall ga tók, így An gyal Dá vid fi gyel mét is.10

Az asszi mi lá ci ó ra uta ló meg jegy zés sel

vi szont min den két sé get ki zá ró an Far kas

Gyu la né hány év vel a vissza em lé ke zé sek

írá sát meg elõ zõ en, 1938 vé gén meg je lent s

nagy port ka vart, Az asszi mi lá ció kora a ma -

gyar iro da lom ban 1867–1914 címû mo nog -

rá fi á já ra ref lek tált, amely nek fel fo gá sa és

reá vo nat ko zó ész re vé te lei – az em lé ke zé sek 

lap ja in ez zel kü lön is fog lal ko zott – az agg

tu dós ne hez te lé sét von ták maguk után. E

nagy po lé mi át ki vál tó kö tet meg je le né sét

kö ve tõ en An gyal Dá vid a vissza em lé ke zé -

sek ben utóbb le ír tak kal lé nye gé ben meg -

egye zõ gon do la to kat ve tett fel Szekfû Gyu -

lá hoz in té zett egyik le ve lé ben:

„Far kast sze mé lye sen alig is me rem, nem tu -

dom mi bánt ja. Azt hi szem, szár ma zá som bánt ja

leg in kább, de er rõl nem te he tek.[…] Kü lön ben

én nem va gyok asszi mi lált. Soha nem érez tem

lel kem ben az át vál to zás fo lya ma tát. Ma gyar az

anya nyel vem, ma gyar író kért […] lel ke se dem

gyer mek ko rom óta. Ne kem a zsi dó min dig csak

fe le ke zet volt”.11

A sze mé lyes érin tett ség biz tos tu da ta nél -

kül hitt An gyal a zsi dó ság asszi mi lá ci ó já nak

a le he tõ sé gé ben. Saj ná lat tal ál la pí tot ta meg

ugyan is, hogy a zsi dók „nagy több sé ge” nem

fo gad ta meg a né met tár sa da lom tu dós,

Theobald Ziegler (1846–1918) „bölcs hu ma -

niz mus tól” át ita tott ja vas la tát, mi sze rint a zsi -

dó „ki sebb ség ol vad jon be a nagy né met

több ség be”. Ám azo kat sem sza bad „kár té -

kony vad ál lat ok nak” te kin te ni – egé szí tet te ki 

a fen ti gon do la tot An gyal Dá vid –, akik nek

„eszét és szí vét” sa ját ha gyo má nya ik tisz te le -

te annyi ra le kö ti, hogy nem ér tik meg a ke -

resz tény hit lé nye gét.12

Az em lé ke zé sek elsõ lap ja in An gyal Dá -

vid be ha tó an fog lal ko zott Shakes peare víg já -

té ká nak, A ve len cei kal márnak me ta fo ri kus

ere jû zsi dó alak já val, Shylockkal, az uzso rás -

sal. En nek egyik oka nyil ván va ló an az le he -

tett, hogy mint egy fél év vel a vissza em lé ke -

zé sek írá sa elõtt új ra ol vas ta a szín mû vet.

„[…] ol va som a Merchant of Venicet. Újabb

szép sé ge ket ta lál tam ben ne. Minõ bölcs em -

ber volt Shakes peare. Olyan zsi dó nak, mint

Shylock, nála olyan le á nya van, mint Jessica.

Te hát nem a Rosenberg13 böl cses sé ge. A köl -

tõ sze me éle sebb, mint az úgy ne ve zett fi lo zó -

fu sé. Az egész drá ma el ra ga dó” – írta nap ló -

já ban 1942 szep tem be ré ben.14 A má sik ok,

ami mi att Shylock elõ ke rült, a két ség kí vü li

ak tu a li tás. A zsi dó szó nak – írta An gyal im -
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má ron az em lé ke zé sek ben – két fé le ér tel me

van. Egy rész rõl egy „nép csa lád”-nak a neve,

más rész rõl vi szont azt az em bert je lö li meg,

aki nek – mi ként Shylocknak – „a pénz az is -

te ne és a gyû lö let a ke nye re”. Shylock azon -

ban – mu ta tott rá – nem ki zá ró lag a zsi dó, ha -

nem va la mennyi „pénz imá dó” em ber

meg tes te sí tõ je. „A zsi dó szó e két fé le ér tel -

mé nek össze ke ve ré se nem a leg cse ké lyebb

oka az an ti sze mi tiz mus nak” – vé le ke dett.

Shylock arra szü le tett – ál la pí tot ta meg –,

hogy éle tét a get tó ban tölt se. Ám Shakes -

peare Shylock mel lé va rá zsol ta da rab be li le á -

nyát, Jessicát, e „hold su ga rak ból szõtt el bá jo -

ló tün dért”, aki „ár tat lan na iv sá ga

szen ve dé lyé vel” ki ér de mel te, hogy bol dog

hit ve se le gyen egy „ne mes lel kû ke resz tény

if jú nak”. E tör té net bõl An gyal Dá vid azt a

kö vet kez te tést von ta le, hogy a zsi dó sá gon „a

tor zí tó vo ná sok el le né re is meg lát szik, hogy a 

pró fé ták és apos to lok nem ze té ben na gyok az

el len té tek. Vég sõ konk lú zi ó ként pe dig meg -

ál la pí tot ta, hogy e szét szór tan élõ, mil li ós

„nép csa lád” tag jai – szem ben min den ez zel

el len té tes ál lí tás sal – nem le het nek egy for -

mák.”15 Míg Marczalinál – a kri ti kai meg -

jegy zé sek da cá ra – összes sé gé ben har mo ni -

kus e két en ti tás, a „ma gyar ság” és a

„zsi dó ság” együtt élé se, ad dig An gyal –

vissza em lé ke zé sei tük ré ben – egy faj ta nem

kí vánt sors csa pás ként szem be sült ön nön zsi -

dó sá gá val, il let ve zsi dó szár ma zá sá val.

•

Noha a zsi dók eman ci pá ci ó ját ki mon dó

1867. évi XVII. tc. a jog vi lá gá ban pol gá ri és 

po li ti kai egyen lõ sé get te rem tett az iz ra e li ta

és a nem-iz ra e li ta val lá sú pol gá rok kö zött, a

zsi dók ál la mi szfé rá ban, így kö zép- és fel sõ -

ok ta tás ban tör té nõ el he lyez ke dé se nem ment 

gör dü lé ke nyen. Ez az el lent mon dás a ma -

gyar li be ra liz mus árny ol da la i ra is rá vi lá gít,

amely az el vek szint jén a tár sa dal mi be fo ga -

dást hir det te, ám a gya kor lat te rén ezt nem

ér vé nye sí tet te kö vet ke ze te sen. Ez zel a ket -

tõs ség gel mind azon zsi dó in tel lek tu e lek nek

– mi ként An gyal nak és Marczalinak is –

szem be sül ni ük kel lett, akik a 1870-es

1880-as évek ben kezd ték tu do má nyos kar ri -

er jü ket s ok ta tói pá lya fu tá su kat. Ami lyen

könnye dén le het tek egye te mi ma gán ta nár -

ok, vagy aka dé mi ai le ve le zõ ta gok, ugyan -

olyan ne he zen sze rez het tek nyil vá nos ren -

des egye te mi ta nár sá got, vagy aka dé mi ai

ren des tag sá got. Egyik 1921-ben írt re cen zi -

ó já ban maga Marczali is hi vat ko zott az ad -

dig ra már le tûnt li be rá lis kul túr po li ti ka fent

em lí tett fo gya té kos sá gá ra. „[…] bár hi va ta -

lo san a sza bad el vû ség ural ko dott, a hi va ta -

lok, hol a régi Ma gyar or szág meg hú zó dott,

ha tá ro zot tan zsi dó el le ne sek vol tak. Pauler

és Trefort mi nisz ter sé ge alatt gim ná zi um ba

alig ne vez tek ki zsi dó ta nárt, egye tem re meg
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ép pen nem.”16 E ke se rû meg ál la pí tás szin te

szó ról szó ra vissza kö szönt An gyal em lé ke -

zé se i ben. A „li be rá lis mi nisz te rek” ál ta lá ban 

„na gyon ne he zen bír ták ma gu kat arra ha tá -

roz ni, hogy zsi dót al kal maz za nak kö zép is -

ko lák ban”.17

A tár sa dal mi in teg rá ció fo lya ma ta ve tet te

fel egyút tal a név-, il let ve a val lás vál toz ta tás

kér dé se it. A ma gyar li be rá lis na ci o na liz mus

szá má ra a nyel vi, kul tu rá lis ma gya ro so dás

elõ moz dí tá sa – te kin tet tel a 19. szá za di Ma -

gyar or szág et ni kai, nyel vi össze té te lé re – el -

sõd le ges fon tos sá gú volt. A név vál toz ta tás

Marczali szá má ra a val lás vál toz ta tás sal el len -

tét ben konf lik tus men tes volt. Sõt, õ ma- ga

elõbb ma gya ro sí tot ta csa lád ne vét, mint édes -

ap ja. Zsi dó hi té hez azon ban – mi ként azt em -

lé ke zé se i ben több ször is ki emel te – hû ség gel

ra gasz ko dott, jól le het a val lás vál toz ta tás

szak mai elõ me ne te lé re jó té kony ha tás sal le -

he tett vol na. Noha Marczali már 1879-ben

óra adó ta ná ra volt a pes ti tu do mány egye tem -

nek, nyil vá nos ren des ta nár rá csak 1895-ben

ne vez ték ki. Ezt a ké se del met egyet len okra, a 

val lás vál toz ta tás el ma ra dá sá ra ve zet te vissza. 

Mi ként írta, ko ráb ban töb ben is meg akar ták

té rí te ni a ki ne ve zés ér de ké ben, ám „le alá zó -

nak” tar tot ta vol na, hogy „bár mi lyen ha szo -

nért” val lást vál toz tas son. „Ha ak kor, fi a tal

erõ vel és hév vel kezd he tem egye te mi pá lyá -

mat, mi lyen apos to la le het tem vol na a

tu do mány nak” – ke ser gett év ti ze dek kel

utóbb.18 A ma gyar tör té ne lem zsi dó val lá sú

ku ta tó ja ként ugyan ak kor úgy érez te, hogy ki -

fe je zet ten egy há zi kö tõ dé sû or gá nu mok ban – 

nyil ván ta pin tat ból – nem pub li kál hat, még

ak kor sem, ha erre egy há zi kö rök tõl ka pott is

buz dí tást. Mind ezek fé nyé ben kis sé ért he tet -

len, hogy vissza em lé ke zé se i ben a ma gyar

zsi dó tör té ne lem mel kap cso la tos – igaz, nem

nagy szá mú – pub li ká ci ó i ról Marczali hall ga -

tott, mi ként a zsi dó tu do má nyos élet ben és

köz élet ben vitt sze re pét – egyet len ki vé tel tõl

el te kint ve – sem em lí tet te. E ki vé telt az iz ra e -

li ta fe le ke zet tör vé nye sen be vet té nyil vá ní tá -

sá nak, re cep ci ó já nak ér de ké ben az 1890-es

évek elsõ fe lé ben in dí tott tár sa dal mi moz ga -

lom ban való rész vé tel je len tet te.19 Marczali

ezen kí vül mun ka tár sa volt a kor szak ve ze tõ

zsi dó tu do má nyos fo lyó ira tá nak, a Ma gyar

Zsi dó Szemlé- nek, to váb bá az Iz ra e li ta Ma -

gyar Iro dal mi Tár su lat Év köny veinek, s a

mil len ni um ide jén meg in dí tott Ma gyar Zsi dó

Ok le vél tár szak ér tõi bi zott sá gá nak is.

An gyal Dá vid azon ban nem csak a ne vét

ma gya ro sí tot ta meg, ha nem 1885-ben – ál la -

mi szol gá lat ba lé pé se évé ben – a val lá sát is

meg vál toz tat ta. Vissza em lé ke zé se i ben ki -
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me rí tõ en fog lal ko zott a ka to li zá lás kö rül mé -

nye i vel, el há rít ván ma gá tól az ér dek bõl tör -

té nõ val lás vál toz ta tás eset le ges vád ját.

Mi ként írta, hossza san ér le lõ dött ben ne a

zsi dó hit el ha gyá sá nak gon do la ta, mi e lõtt e

vég sõ lé pés re szán ta vol na el ma gát. Az a

vágy, hogy oda tar toz zon, aho vá bel sõ ér zé -

sei kö töt ték, vé gül min den két sé get le gyõ -

zött ben ne. Bi zo nyít ván meg gyõ zõ dés bõl

fa ka dó val lás vál toz ta tá sát, hi vat ko zott az õt

meg ke resz te lõ pap in tel mé re, mi sze rint he -

lye seb ben dön tött vol na, ha a ka to li kus val -

lás he lyett a kál vi nis ta hi tet vá laszt ja. A kor -

mány zat ugyan is – leg alább is az An gyal

Dá vi dot meg ke resz te lõ ka to li kus pap meg -

íté lé se sze rint – a kál vi nis ta val lá sú mi nisz -

ter el nök re, Ti sza Kál mán ra te kin tet tel a ka -

to li kus sal szem ben a pro tes táns

„in tel li gen ci át” tá mo gat ta. An gyalt azon ban

nem be fo lyá sol ta el ha tá ro zá sá ban a „fe le ke -

ze ti ver seny.”20 Nap ló fel jegy zé se i ben

ugyan ak kor rosszal ló an írt egy ko ri ta nár tár -

sá ról, Len kei Hen rik rõl, aki vé le mé nye sze -

rint ki zá ró lag a kö zép is ko lai ta ná ri ál lás

meg szer zé sé nek a ked vé ért tért át a ka to li -

kus hit re. Len ke i vel „[e]gyütt let tünk he lyet -

tes ta ná rok s együtt ta ní tot tunk 5 éven át a

Markó ut cai re ál ban. Azt hi szem, jó ta nár

volt. Szép iro dal mi kul tú rá ja mi att ked vel ték 

a fel sõbb osz tá lyok ban. Egy bal lé pé se sú -

lyo san esik a mér leg be. Katholizált, hogy ta -

nár le gyen, s mi u tán ki ne vez ték, újra a zsi dó

hit re tért.”21

Arra néz ve vi szont, hogy mit is gon dol ha -

tott va ló já ban a szak mai, hi va ta li elõ me ne tel 

ér de ké ben val lá su kat el ha gyók ról a pá lya -

társ Marczali, ér de kes ada lé kul szol gál hat a

le á nya, Marczali Póli vissza em lé ke zé se i ben

ol vas ha tó tör té net. Egy ótátrafü re di ki rán du -

lás al kal má val a ba rá ti tár sa ság ka to li kus

tag jai azt a kér dést in téz ték az ak kor ki lenc

éves gyer mek hez (a tör té net az 1890-es évek 

kö ze pén ját szó dik), hogy õk, már mint a

Marczali csa lád tag jai mi ért nem tér nek át a

ka to li kus hit re. Nem tud ván a vá laszt, Póli

édes ap já hoz sza ladt s to váb bí tot ta a kér dést.

„Jó nagy po fon volt a vá lasz. Én sír va fa kad -

tam. A töb bi ek döb ben ten néz tek. Apám ki -

je len tet te, hogy a po fon nem ne kem szólt.

Fel te szem, hogy ez zel a po fon nal akar ta

érez tet ni utá la tát a kar ri er jük cél já ból ki ke -

resz tel ke dett kol lé gái iránt is. Ez vi szont

nem vál toz ta tott az én meg szé gye ní té se -

men”.22

A val lás vál toz ta tás té nyét ugyan ak kor a

kül vi lág sem fo gad ta egy ön te tû en. En nek

egyik fa nyar bi zo nyí té kát ép pen maga An -

gyal örö kí tet te meg. A ma gyar hon fog la lás

ezer éves év for du ló ja al kal má ból az egyik jó

nevû ki adó tíz rep re zen ta tív kö tet ben je len -

7

20 Angyal 1971. 84–85. old. Fejtõ Ferenc
másféle véleményt fogalmazott meg Angyal
Dávid kitérésével kapcsolatban, miszerint
ebben az esetben „láthatólag” nem vallási
kérdésrõl volt szó, hanem egy „kizárólag
gyakorlati megfontolásokon alapuló,
szakmai jövõjét érintõ döntés”-rõl. Lásd
Fejtõ Ferenc: Magyarság, zsidóság.

Budapest, História – MTA
Történettudományi Intézet, 2000. 139–140.
old.

21 Angyal Dávid naplója (1943. július 7.).
MTA Könyvtára Kézirattára Ms 810/48.

22 Marczali Póli: Apám pályája, barátai.
Emlékek Marczali Henrikrõl. München,
Aurora Kiskönyvek, 1973. 32. old.



tet te meg a Ma gyar Nem zet Tör té ne tét.23

Mun ka tár sul a kor leg ki vá lóbb tör té net tu dó -

sa it, kö zöt tük An gyal Dá vi dot és Marczali

Hen ri ket kér ték fel. A köz nyelv azon ban

„szom ba ti fü ze tek ként” ne vez te a so ro za tot,

hi szen a pa ti nás szer zõ gár da több tag ja is zsi -

dó, vagy zsi dó szár ma zá sú volt.24 E gú nyos

el ne ve zés nyil ván arra akart cé loz ni, mi sze -

rint a ma gyar nem zet tör té nel mét „zsi dó” tör -

té net írók nem iga zán hi va tot tak meg ír ni. A

„zsi dó” eb ben az össze füg gés ben már sem -

mi kép pen sem val lá si ho va tar to zást, ha nem

szár ma zást – val lá si ho va tar to zás tól füg get -

len et ni kai kö tõ dést – su gall, ami két ség kí vül

el len tét ben állt a hi va ta lo san még do mi náns

sza bad el vû fel fo gás sal. Marczali Hen rik élet -

út ját fel vá zo ló egyik írá sá ban Gunst Pé ter

maga is hi vat ko zott arra, hogy a kor ve ze tõ

tör té net tu dó sai kö zül Pauler Gyu la és Kár olyi 

Ár pád le vél ben fe jez ték ki rosszal lá su kat a

fent em lí tett ki ad vány so ro zat szer kesz tõ jé -

nek, Szil ágyi Sán dor nak, mert meg lá tá suk

sze rint tú lon túl sok kö tet meg írá sát bíz ta „zsi -

dó” tör té né szek re.25 Marczali min den eset re

úgy ítél te meg, hogy az Ár pá dok ko rá ról szó -

ló kö te tet a maga ré szé rõl „ha za fi as ih let ben”

írta. „Ha za fi sá gom java ab ban ál lott, hogy a

ma gyar nak iga zat mond jak. Arra van leg na -

gyobb szük sé ge.”26

•

A 19–20. szá zad for du ló ja a sza bad el vû esz -

me i ség ha nyat lá sá val járt együtt.27 A po li ti -

kai élet pe rem vi dé ke in, to váb bá a szel le mi

élet kü lön bö zõ szín te re in idõn ként éle sen

antiliberális, na ci o na lis ta, oly kor pe dig ki fe -

je zet ten an ti sze mi ta né ze tek is ar ti ku lá lód tak, 

ame lyek utóbb, az elsõ vi lág há bo rú után ve -

ze tõ sze rep hez ju tot tak Ma gyar or szá gon. Az

an ti sze mi tiz mus mé te lyé vel Marczali- nak

1910-ben kel lett szem be sül nie. Mar- czalit

ugyan is min den alap nél kül az zal vá dol ták

meg, hogy egy nála szi gor ló zsi dó hall ga tót a

kér dé sek át adá sá val elõny ben ré sze sí tett. Az

egyik an ti sze mi ta re to ri ká tól át ha tott kle ri ká -

lis lap – az Al kot mány – nem csak Marczali

„el ta po sá sá ra” buz dí tott, ha nem arra is fel -

hív ta a fi gyel met, mi sze rint zsi dó ta ná ro kat

egy ál ta lán nem len ne sza bad been ged ni az

egye te mek re.28

Az elsõ vi lág há bo rút kö ve tõ en 1920-ban

ha ta lom ra ke rü lõ ún. ke resz tény nem ze ti

kur zus az al ko tó ere je tel jé ben lévõ, pol gá ri

li be rá lis né ze te ket val ló Marczali Hen ri ket

az 1919-es ta nács köz tár sa ság bu ká sa után

64 éve sen, ál lí tó la gos kom mu nis ta szim pá ti -

á ja mi att elõbb kény sza bad ság ra küld te,

majd 1924-ben vég ki elé gí tés sel el bo csá tot ta 

az egye tem rõl. Éle te hát ra lé võ más fél év ti -

zed ét a ka ted rá tól és a tu do má nyos kö zé let -

tõl vissza vo nul tan, utol só éve i ben be teg sé -

gek tõl gyö tör ve töl töt te, igaz ki sebb-

na gyobb tör té ne ti mun ká kat, for rás ki ad vá -
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nyo kat még köz zé tett. Marczali Hen rik kel

el len tét ben azon ban az egye te mi ka ted rá ra

csak ké sõn ke rü lõ An gyal Dá vid szak mai

kar ri er je az elsõ vi lág há bo rú után tö ret len

ma radt. An gyal zsi dó szár ma zá sa el le né re

ép pen az an ti sze mi ta ki len gé sek mi att ne ve -

ze tes 1919/1920-as tan év ben lett a böl csé -

szet tu do má nyi kar dé kán ja. Mi u tán

1929-ben, 72 éves ko rá ban nyug díj ba vo -

nult, hosszú éve ken ke resz tül, egé szen

1935-ig a Bé csi Ma gyar Tör té ne ti In té zet

igaz ga tó ja volt. Ér de kes ség, hogy a ki egye -

zés meg gyõ zõ dé ses hí ve ként – az Ang li á ban 

al ko tó Pé ter Lász ló ta lá ló meg ál la pí tá sa sze -

rint An gyal Dá vid te kint he tõ „az utol só or to -

dox 67-es entellektuel”-nek29 – Habs burg

Ottó trón örö kös nek volt az egyik ta ní tó mes -

te re. Meg hitt ba rát já nak és pá lya tár sá nak,

Kár olyi Ár pád nak rész le tes le ve lek ben szá -

molt be a Bel gi um ban töl tött idõ szak ról. An -

gyal Dá vid még a má so dik vi lág há bo rú évei

alatt is re mény ke dett ab ban, hogy Ottó a kö -

ze li jö võ ben el fog lal hat ja a ma gyar trónt.

„Ma lett Ottó 30 éves. Két év múl va ural kod -

ni fog – ta lán” – je gyez te fel 1942 õszén.30

A hit le ri faj el mé let és zsi dó ül dö zés kor -

sza ka mély nyo mo kat ha gyott a gyer me ke és 

uno kái meg él he té sé ért, utóbb már éle té ért

ret te gõ An gyal Dá vid ban. Ön nön zsi dó sá gá -

hoz az an ti sze mi tiz mus fel erõ sö dé sé nek

idõ sza ká ban sem ke rült kö ze lebb. A diszk ri -

mi na tív tör vé nyek idõ sza ká ban ke se rû fel is -

me rés sel írta Szekfû Gyu lá nak, hogy éle te

82. évé ben a ma gyar tör vény ho zás ki zár ta õt 

a „ma gyar nem zet kö zös sé gé bõl”31 Nem -

csak traumatikus ha tást, ha nem bi zo nyos ér -

tet len sé get is ki vált ha tott a kon ver ti ta tu dós -

ból az asszi mi lá ci ót és eman ci pá ci ót

egy aránt el uta sí tó an ti sze mi ta tör vény ho zás. 

Er rõl a tra u má ról ta nús- kodnak a le á nya el -

he lyez ke dé se ér de ké ben egy ko ri ta nít vá nyá -

hoz, Hóman Bá lint kul tusz mi nisz ter hez

1941-ben írott so rai is.

„Né hány nap múl va, ha is ten úgy akar ja, 84

éves le szek. Nyu god tabb lé lek kel bú csúz nék el a

vi lág tól, ha azt tud nám, hogy le á nyom sor sa nincs

ki té ve a tel jes bi zony ta lan ság nak. Le á nyom a ke -

resz tény ség ben ne vel ke dett, ma gya rok nak és ke -

resz té nyek nek ne vel te két gyer me két, akik nek két

nagy szü lõ je õsi ke resz tény. Ki dob ni az ilyen anyát 

két gyer me ké vel együtt a ma gyar ke resz tény ség

sors kö zös sé gé bõl, azt hi szem nem vol na ke resz -

tény hez illõ cse le ke det.”32

Nap ló já ban ké sõbb fáj dal ma san rög zí tet te

a ki tel je se dõ nép ir tás, a holokauszt hoz zá el -

ju tó, s kül föld ön élõ csa lád tag ja it sem kí mé lõ

hí re it. Már 1943 ele jén ar ról írt, hogy a „ve -

zér”, azaz Adolf Hit ler, „2–3 mil lió zsi dót

öle tett meg a leg bor zasz tóbb mód sze rek -

kel”.33 Fel jegy zé se i ben vissza-vissza té rõ al -

ka lom mal fog lal koz tat ta a kér dés – mint aki

nem tud és nem is akar ebbe be le tö rõd ni –,
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va jon a ná cik ugyan olyan né me tek len né -

nek, mint ami lye nek egy ko ron a né met fel vi -

lá go so dás nagy alak jai vol tak? Mi u tán tu do -

mást szer zett több mint 50 000 ki je vi zsi dó

le mé szár lá sá ról, ke se rû en je gyez te meg,

lám, így „ha ladt a né met cultura Lessing

óta”.34

Ezt a kí mé let len idõ sza kot Marczali Hen -

rik már nem érte meg. A tes ti-lel ki be teg sé -

gek évek kel ko ráb ban el szó lí tot ták õt. Nap ló -

já ban An gyal Dá vid együtt ér zés sel írt a

pá lya társ éle té nek utol só, meg rá zó kor sza ká -

ról.35 Ami kor a rá kos ke reszt úri zsi dó te me tõ -

ben 1943-ban fel avat ták Marczali Hen rik sír -

em lék ét, a pro fesszor rá lett ta nít vá nyok

ne vé ben – a szel le mi el len ál lás bá tor ki ál lá sa -

ként – Szekfû Gyu la és Tóth Zol tán haj tot tak

fe jet mes te rük em lé ke elõtt.36 An gyal Dá vid

ugyan ak kor azt je gyez te be nap ló já ba, hogy

ba rát ja, Petrovics Elek, a Szép mû vé sze ti Mú -

ze um egy ko ri igaz ga tó ja „igen di csér te”

Szekfû Gyu la Marczali Hen rik rõl szó ló meg -

em lé ke zé sét.37

•

Két ma gyar tör té net tu dós ön val lo má sán ke -

resz tül azt kí sé rel tem meg fel vá zol ni, mi fé -

le, zsi dó szár ma zás ból fa ka dó di lem mák kal

szem be sül tek a holokausztot meg elõ zõ nem -

ze dé kek írás tu dói. Noha sem Marczali Hen -

rik, sem pe dig An gyal Dá vid nem érte meg a

ma gyar or szá gi zsi dó ság tra gé di á já nak vég -

ki fej let ét, az 1944-es de por tá lást, Ham le tet

fel idéz ve õk is el mond hat ták ma guk ról,

hogy „ki zök kent az idõ”, csak hogy ne kik

nem állt mód juk ban – Ham let tel el len tét ben

– „hely re tol ni azt”.
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