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K ét név, két sors, több érint ke zé si

pont. Herzl neve hal la tán köz is mer -

teb bek éle té nek és te vé keny sé gé nek fõbb

ál lo má sai, ma gyar vo nat ko zá sai, Nordaunál 

azon ban már ár nyal ni kell a ké pet. Nem vé -

let le nül, hi szen az or vos, író és új ság író Max 

Nordau (1849, Pest – 1923, Pá rizs) ter mé -

keny iro dal mi mun kás sá ga és ki ter jedt ci o -

nis ta te vé keny sé ge el le né re mára a fe le dés

ho má lyá ba me rült. Szá mos eu ró pai új ság je -

gyez te tár ca író ként – töb bek kö zött 35 évig

dol go zott a Vossische Ze i tungnak, rend sze -

re sen írt a Neue Freie Pres- sének –, 34 éve -

sen Eu ró pa-szer te is mert té vált

kultúrkritikai best sel le ré vel, a Die

conventionellen Lügen der

Kulturmenschheittel, majd egy év ti zed del

ké sõbb (1892/93) az Entartung címû mun -

ká já val vég leg be ír ta ma gát a fin de siècle

szel lem- és fo ga lom tör té ne té be. Mû vei –

kultúrkritikai mo nog rá fi ák, pró zai mû vek,

drá mák, ci o nis ta írá sok, ele nyé szõ mennyi -

ség ben ver sek és or vos tu do má nyi köz le mé -

nyek – rö vid idõn be lül több ki adást ér tek

meg és 17 nyel ven hoz zá fér he tõk.

Nordau 1849-ben egy pes ti or to dox zsi -

dó csa lád ban lát ta meg a nap vi lá got, ám si -

ke re it már vég le ges le te le pe dé sé nek szín -

he lyén, Pá rizs ban érte el. Noha át fo gó

Nordau-kutatásról nem be szél he tünk, még -

is az 1880-as évek után ke let ke zett mû vek

azok, ame lyek ha szór vá nyo san is, de kor -

tör té ne ti vagy a konk rét mû vet tár gya ló ta -

nul má nyok ban he lyet kap tak. Éle té nek

elsõ har minc évé rõl mind ed dig nem so kat

tud tunk: ké zi köny vek, le xi ko nok – ha egy -

ál ta lán tar tal maz zák a Nordau1 cím szót –

az em lí tett idõ szak ból csu pán a szü le tés he -

1

1 Ez alapvetõ elvárás lenne részemrõl A zsidó Budapest. Emlékek, szertartások, történelem



lyé re és ide jé re, az or vo si ta nul má nyok meg -

em lí té sé re és eset leg a Pester Lloydnál el töl -

tött évek re utal nak.

Je len ta nul mány sem kí ván ja ezt az ûrt ma -

ra dék ta la nul pó tol ni, csu pán meg kí sé rel jük

össze ha son lí ta ni, pár hu zam ba ál lí ta ni

Nordau és Herzl pes ti éve it az asszi mi lá ció,

nyelv és iden ti tás prob le ma ti ká ja men tén. El -

sõ sor ban azo kat a vo nat ko zá so kat emel jük

ki, ame lyek Nordau és Herzl csa lá di kö ze ge,

is ko láz ta tá sa, is ko la vál toz ta tá sai, majd egye -

te mi ta nul má nyai szem pont já ból re le ván sak.

Ezen be lül is be ha tó an tár gyal juk az 1861

után be kö vet ke zett nyel vi és kul tu rá lis pa ra -

dig ma vál tást, amely Nordau ese té ben elõbb

szociokulturálisan, majd fog lal ko zá sá ban is

de fen zí vá hoz és izo lált ság hoz, Herzl éle té ben 

azon ban ki egyen lí tett két nyel vû ség hez ve ze -

tett.

Két csa lád, két kö zeg

A ké zi köny vek és le xi ko nok egy ön te tû en

1849. jú li us 29-ét je lö lik meg Nordau szü le -

té si ide je ként. Nordau vissza em lé ke zé sei

szin tén ez zel a mon dat tal kez dõd nek: „1849

Pest jén – Bu da pest ak kor még nem lé te zett

–, a Dob utca 4. szám alat ti ház föld szint jén a 

jú li us 28-ról 29-re vir ra dó éj sza kán egy

gyer mek szü le tett.”2 A Si mon Gabriel

Südfeld3 név re ki ál lí tott szü le té si anya köny -

vi ki vo nat is ezt tá maszt ja alá, de a szü le tés

he lye ként az Aré na utca és a Síp utca sar kán

álló Heinrich-féle há zat adja meg. Ez az apró 

el té rés azt mu tat ja, hogy Nordau nem a mai

Do hány ut cá ban, ha nem egy ut cá val odébb,

a mai Síp utca – Dob utca ke resz te zõ dé sé ben 

ta lál ha tó ház ban szü le tett.

Nordau apja, Südfeld Gabriel 1799-ben

szü le tett Krotocsinban, Poz nan kö ze lé ben,

po rosz föl dön. Szi go rú an val lá sos or to dox

zsi dó hí ré ben állt. Kép zett rab bi volt, de hi -

va tá sát nem gya ko rol ta, ha nem ne ve lõ ként

ke res te ke nye rét töb bek kö zött Prá gá ban,

Po zsony ban, majd Óbu dá ra ke rült. Nordau

„ti pi kus maszkilként” (fel vi lá go sult ként)

jel le mez te.4 Any ja (szül.: Nelkin) Ri gá ból

szár ma zott. Nordaunak és két év vel fi a ta -

labb hú gá nak, Charlotténak („Lotti”) apai

rész rõl négy fél test vé re volt. A Südfeld csa -

lád a ké sõb bi ek ben a Do hány utca 7. szám

alat ti ház 6-os la ká sá ban lelt ott hon ra.5

2

(Szerk. Komoróczy Géza. Budapest,
Városháza – MTA Judaisztikai Kutatócsoport 
,1995. = Hungaria Judaica 7) címû kiadványt
illetõen, de Nordau még a személynevek
mutatójába sem nyert felvételt. 

2 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. 10. old. Bár Nordau és felesége
közösen jegyzik a könyvet, az elbeszélõ
perspektíva az egyes szám harmadik
személy. A tanulmányban közölt
Nordau-szövegek magyar fordításai a

szerzõtõl (U. H.) származnak.
3 A Max Nordau név hivatalosan csak

1873-tól létezik. Részletesen még alább.
4 Max Nordau: Meine Selbstbiographie. In:

Eine Gartenstadt für Palästina. Festgabe
zum siebzigsten Geburtstag von Max
Nordau. Berlin, Jüdischer Verlag, 1920 (=
Nationalfonds-Bibliothek. Nr. 5). 21–23.
old.

5 Christoph Schulte: Psychopathologie des Fin
de siècle. Der Kulturkritiker, Arzt und Zionist
Max Nordau. Frankfurt am Main, Fischer,
1997. 45. old.



Herzl Ti va dar a zsi na gó ga mel let ti ház -

ban, a Do hány utca 4. szám ban szü le tett

1860-ban.6 Itt töl töt te a gyer mek ko rát, amíg

el nem köl töz tek a Vi ga dó kö ze lé be, az elõ -

ke lõbb Li pót vá ros ba. Nõ vé re, Pauline csak

egy év vel volt idõ sebb nála. Apja, Jacob

Herzl egy mor va or szá gi né met nyel vû csa -

lád ból szár ma zott. In nen ke rült Deb re cen be, 

majd 1856-ban Pest re. Herzl any ja, Jeanette

Diamant egy va gyo nos pes ti ru ha ke res ke dõ

lá nya volt, fel me nõi Mor va or szág ból és

Szlo vá ki á ból szár maz tak.7 Mi vel Herzl ap -

ját el fog lal ták üz le ti ügyei, ezért az anya

egye dül tar tot ta kéz ben a csa lá di ügye ket.8

Míg Nordau ese té ben az apa, ad dig Herzlnél

az anya volt a né met kul tú ra el kö te le zett

híve, és ezt a kö tõ dé sü ket mind ket ten igye -

kez tek gyer me ke ik nek is tu da to san át ad ni.

Herzl gyer mek ko rá nak mo nog rá fu sa azon -

ban rá mu tat arra, hogy az anyá nak a né met

kul tú ra irán ti von zal ma nem annyi ra a tu da -

tos vá lasz tás sal, mint in kább a le he tõ sé gek -

kel ma gya ráz ha tó: az anya Pest-ké pét

ugyan is sok kal in kább egy né met vá ros,

mint an nak fõ vá ros-jel le ge ala kí tot ta. Nem

szen ve dett ma gyar el le nes ség ben, kü lön ben

nem en ged te vol na, hogy gyer me kei fo lyé -

ko nyan meg ta nul ja nak ma gya rul, ma gya rul

be szé lõ gye re kek kel ba rát koz za nak, és Ti -

va dar ma gyar nyel vû ha za fi as ver se ket ír -

jon.9 A csa lád a ma gyar or szá gi zsi dó ság

asszi mi lált ré te gé hez tar to zott, és az át la gos

pes ti neo lóg zsi dó ság val lá sos sá ga jel le mez -

te.

A zsi dó ele mi is ko la

A zsi dók nál a mû ve lõ dés, a ta nu lás fon tos -

sá gá ra már Mó zes V. köny vé ben meg ta lál -

ha tók az irány el vek: az apák kö te les sé gé vé

te szi, hogy fi a ik nak át ad ják a val lás alap el -

ve it, mû vel jék õket a ha gyo má nyok szel le -

mé ben. A tan kö te le zett ség így val lá si pa -

rancs, val lá si kö te les ség. A zsi dók

mû ve lõ dé sé ben, tan in té ze te ik szá má nak

meg nö ve ke dé sé ben és egy ben a vi lá gi jel le -

gû kép zés meg in du lá sá ban nagy sze re pet

ját szott a haszkála. Ma gyar or szá gon ez az

ide o ló gia ta lál ko zott II. Jó zsef tö rek vé se i -

vel: a zsi dók pol gá ro sí tá sa kap csán zsi dó is -

ko lák fel ál lí tá sát kí ván ta meg. En nek nyo -

3

6 A számtalan Herzl-életrajzból a legjobban
használható volt: Andrew Handler: Dori.
The Life and Times of Theodor Herzl in
Budapest (1860–1878). Alabama, The
University of Alabama Press, 1983.

7 A bevándorlási hullám a 18. században fõleg 
Morvaországból és Csehországból, míg a
következõ 1772 és 1848 között Galíciából
érkezett. Oroszországon kívül itt élt a
legtöbb európai zsidó. Az európai zsidók
között õket tartották a legszegényebbeknek,
a legvallásosabbaknak és a legkevésbé

mûvelteknek. Vö.: Ránki Vera: Magyarok –
Zsidók – Nacionalizmus. A befogadás és a
kirekesztés politikája. Budapest, Új
Mandátum, 1999. 73. old.

8 Vélhetõen az anyjáról mintázott domináns
nõi egyéniség jelenik meg a Das neue
Ghetto és az Altneuland címû mûveiben
Sámuelné, illetve Dávid anyja alakjában.
Vö.: Novák Attila: Theodor Herzl. Budapest, 
Vince Kiadó, 2002. 9. old.

9 Handler: Dori, 35–6. old.



mán szá mos zsi dó is ko la jött lét re, és

meg in dult a vi lá gi ok ta tás.10

Nordau – ek kor még Südfeldként – az

1814-ben ala pí tott né met tan nyel vû Pes ti Iz -

ra e li ta Fõ ele mi Is ko la11 di ák ja ként igen ko -

rán meg ta nul ta az ol va sás és a be tû ve tés

alap ja it. Vissza em lé ke zé se i ben így vall er rõl 

az idõ szak ról:

„A kis Max már öt éves kora elõtt a zsi dó is ko -

lá ba járt, és mi vel már tu dott írni és ol vas ni, rög tön 

osztályelsõ lett. Né met nyel ven folyt az ok ta tás,

mi vel ez ak kor Pest majd nem min den kö ré nek

érint ke zé si nyel ve volt. A né met kul tú ra volt az

egyet len, ame lyet ko mo lyan vet tek, mi vel a ma -

gyar va la mi al sóbb ren dû, sõt barbári ál la pot ki fe -

je zõ je volt. A fi a tal diák el káp ráz tat ta ta ná ra it

mind a meg fi gye lõ ké pes sé ge és gyors fel fo gá sa,

mind a nem szok vá nyos em lé ke zõ te het sé ge ré vén. 

Min dig a leg jobb osz tály za to kat kap ta, és nem le -

he tett két ség afe lõl, hogy az ele mi osz tá lyok után a 

gim ná zi um kö vet kez ne.”
12

Herzl szin tén eb ben az is ko lá ban kezd te

meg ta nul má nya it 1866-ban, de már ma gyar

nyel ven. Az 1860-as évek ben ez az in téz -

mény nem szá mí tott a né met ne ve lé si el vek

fel leg vá rá nak, így nem is olyan gye re ke ket

vár tak, akik nek a szü lei a ma gyar kul tú rá hoz 

ke vés bé, de a zsi dó ha gyo má nyok hoz an nál

job ban von zód tak. In kább olyan tan in té zet

volt, amely szem elõtt tar tot ta a ma gya ro sí -

tá si po li ti kát.13 Ha a Herzl-szülõk meg akar -

ták vol na óvni gyer me kü ket a ma gyar ha tá -

4

10 Felkai László: A magyarországi zsidó
iskolázás fõbb vonásai világivá alakulásáig.
In: Hetven év. Emlékkönyv dr. Schweitzer
József születésnapjára. Szerk. Landeszmann
György és Deutsch Róbert. Budapest,
BZSH, 1992. 75–79. old.

11 A zsidó iskolák programjával egy rabbikból
álló testület foglalkozott 1851-ben. Löw
Lipót rabbi a heder és a jesiva
modernizálását javasolta. A zsidó iskolai
oktatás alappilléreinek az emberi, zsidó
vallási és magyar nemzeti nevelést
tekintette. A konzervatív körök azonban nem 
helyeselték a világi tárgyak elõtérbe
állítását. Lásd: Komoróczy: A zsidó
Budapest, 2. kötet, 377–379. old. továbbá:
Felkai László: A zsidó iskolák tantervi
változásainak sajátosságai. In: A zsidó
iskolaügy története Magyarországon.
Budapest, 1994 (= Neveléstörténeti Füzetek
14.). 39–48., fõleg 40. old. valamint Hedvig
Ujvári: Die exemplarische Schulkarriere
eines ’deutschen’ Juden im Pest des 19.
Jahrhunderts: Max Nordau. In: Zeitschrift
für Religions-und Geistesgeschichte, 2002.
2. sz. 138–153. old.

12 Erinnerungen, 16. old. Nordau
visszaemlékezéseiben pontatlanul adja meg
az iskolakezdését. Az 1855/56-os tanév
végén kiadott iskolai értesítõbõl – Erstes
Programm der isr. Haupt- und
Unterrealsschule. Für das Schuljahr 1856 –
ugyanis kiderül, hogy Nordau hatévesen
kezdte el az elemit. Név szerint is kiemelik a 
kitûnõ tanulmányi eredményt elért elsõ
osztályosok között. Vö.: Ért 347/1855–56.

13 A magyarbarátság mögött Handler szerint az 
Izrealita Magyar Egylet állt. Egy birodalmi
intézkedés értelmében tetemes összeget
kaptak vissza, amelyet korábban a zsidókra
bírságként róttak ki a 48-as forradalom
lelkes és aktív támogatása miatt. Az egyetlen 
kikötés az volt, hogy felekezeti fennhatóság
alatt álló iskolarendszert építsenek ki. A
zsidó iskolák azonban felülmúlták az
intézkedés szellemiségét, magyarosítási
törekvéseikben túltettek a keresztény
magyar iskolákon is, a tanárok a hazafiság
fanatikus propagátoraivá váltak, és
hajthatatlanul küzdöttek a német hatás ellen.
Vö.: Handler: Dori, 44. old.



sok tól, ak kor azon zsi dó szü lõk pél dá ját

kö vet ték vol na, akik gyer me ke i ket ka to li -

kus, evan gé li kus vagy skót misszi ós is ko lá -

ba ad ták.14 Bár az okatatás nyel ve a ma gyar

volt, va la mint a tan köny vek is ma gya rul

íród tak (eset leg né met bõl for dí tot ták õket), a 

bi zo nyít ványt két nyel ven ad ták ki. Eb bõl

ki de rül, hogy Herzl nem ért el ki ma gas ló

ered mé nye ket, csak el sõ ren dû volt.15 Mi vel

Jacob Herzl nagy fi gyel met for dí tott gyer -

me kei ne ve lé sé re, ezért a kor szo ká sa i nak

meg fe le lõ en ma gán ta nárt is fo ga dott a fia

mel lé. Vél he tõ en az 1868/69-es tan év egé -

szé ben ma gán ta nár ral ké szül he tett, ugyan is

az is ko lai ér te sí tõ ben egyik osz tály név so rá -

ban sem tû nik fel a neve.16

Kö zép is ko lai évek

„1859 au gusz tu sá ban Max a zsi dó is ko lát a leg -

jobb bi zo nyít vánnyal fe jez te be és a pes ti ka to li -

kus gim ná zi um ösz tön dí ja sa lett. Si ke rei foly ta -

tód tak, és úgy tûnt, hogy ta nul má nya it fé nyes

ered mé nyek kel és min den aka dály nél kül si ke rül

be fe jez nie. Ám 1862 ta va szán egy erõs ma -

gyar-nem ze ti moz ga lom bon ta ko zott ki, amely

egy új is ko la tör vénnyel az ed di gi ok ta tást tel jes

mér ték ben rom ba dön töt te. A né met nyel vet hir te -

len szám ûz ték a gim ná zi u mok ból, és a ma gyar jött 

majd nem min den tan tárgy ese té ben a he lyé be. Ke -

vés ta nár be szél te fo lyé ko nyan a ma gyar nyel vet,

és még ke ve seb ben tud tak ezen a nyel ven ta ní ta ni.

[… A fi a tal Max szá má ra ez egy ször nyû ka taszt -

ró fa volt. Az apja Goe the és Schil ler nyel vé nek a

sze re te té re ta ní tot ta, de egyi de jû leg be lé ir tot ta a

ma gyar ral szem be ni elõ í té le tet is, amely ak ko ri -

ban fõ ként az ala cso nyabb nép ré te gek nyel ve volt. 

Ké sõbb azon ban Max Nordau an nál szí ve seb ben

és nyíl tab ban mél tat ta en nek a nem ze ti moz ga -

lom nak a szép sé gét, nem ke vés bé a ma gyar nép

cso dá la tos iro dal mát. Ám ab ban a pil la nat ban

gyer me ki lel kü le té nek egy ilyes faj ta vál to zás áru -

lás nak tûnt. Bár még egy évig a gim ná zi um ban

ma radt, de köz te és az új ta ná rok kö zött – több nyi -

re ki ke resz tel ke dett zsi dók, akik ext rém

magyarizálódást szín lel tek – ál lan dó sul tak a súr ló -

dá sok. A fi a tal em bert ez meg bot rán koz tat ta, és a

tan év be fe jez té vel el hagy ta az in té ze tet, hogy a

né met nyel vû kál vi nis ta gim ná zi um ta nu ló ja le -

gyen, ahol a ta nul má nya it be is fe jez te.”
17

Ah hoz, hogy Nordau elõ í té le te it és dön té -

sét ér tel mez hes sük, rö vi den a kor is ko la tör -

té ne té rõl és ok ta tás ügyé rõl.18

1849-ban Leo Thun val lás- és köz ok ta tá si

mi nisz ter az oszt rák min ta alap ján élet re hív ta 

Ma gyar or szá gon is a nyolc osz tá lyos gim ná -

zi um in téz mé nyét.19 Az ok ta tás nyel vé ül az

is ko la szék he lyén ho nos nyel vet je löl te meg,

5

14 Uo. 43–44. old.
15 Uo. 45. old.

16 Herzl 1866 és 1870 között járt az elemibe.
Ebbõl az idõszakból egy iskolai értesítõhöz
fértem hozzá: A Pesti Kir. Izraelita Minta
Elemi Fõ-Tanoda Értesítvénye 1868/9
Tanévrõl. Ld. Ért 347/1868–1869.

17 Erinnerungen, 19–20. old.
18 A kitekintésben Mészáros István:

Középszintû iskoláink kronológiája és

topográfiája 996–1945 (Általánosan képzõ
középiskolák). Budapest, Akadémiai Kiadó,
1988, valamint Uõ.: A magyar nevelés- és
iskolatörténet kronológiája. Budapest,
Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996 mûveire
hivatkozom, fõleg 83–88. és 47–52. old.

19 Alapjául az Entwurf der Organisation der
Gymnasien und Realschulen in Oesterreich
(Tanrendszerterv a gymnasiumokat illetõleg) 
szolgált. Vö.: Mészáros: Középszintû
iskoláink, 78. old.



amely nyelv gram ma ti ká ját és iro dal mát min -

de nütt ta ní ta ni kel lett. Egy év vel ké sõbb a né -

me tet min de nütt kö te le zõ vé tet ték. Egy 1854

év vé gén ho zott ren del ke zés ér tel mé ben a

gim ná zi um fel sõbb osz tá lya i ban a tan tár gyak 

zö mét min de nütt né me tül kel lett ta ní ta ni.

1855/56-ban ez a ren del ke zés ki ter jedt az al -

sóbb osz tá lyok ra is. A kö ve te lé sek azon ban

ir re á lis nak bi zo nyul tak ré szint a ta ná ro kat,

di á ko kat egy aránt érin tõ nyel vi hi á nyos sá gok 

mi att, más részt pe dig a la kos ság Habs -

burg-el le nes ér zel mei mi att. En nek kö vet kez -

té ben eny hí tet tek az in téz ke dé se ken, és

1859-ben az is ko la fenn tar tók ma guk dönt -

het tek az ok ta tás nyel ve fe lõl; 1860-tól a né -

met nyelv csak egy tan tárgy volt. Lé nye gi

vál to zást az ok tó be ri dip lo ma ho zott, mi ne -

ku tán az Entwurfban meg fo gal ma zot tak he -

lyett az új gim ná zi u mi tan terv a ma gyar nem -

ze ti szel le mû kö zép is ko lai ok ta tást he lyez te

elõ tér be; a né met nyel vet csu pán rend kí vü li

tan tárgy ként je lö li. Egy évre rá szü le tett az a

ren del ke zés, mi sze rint a né met nyelv és iro -

da lom a gim ná zi u mok összes osz tá lyá ban

heti két órá ban kö te le zõ tan tárgy ként sze re -

pel.

A zsi dó ele mi is ko la be fe jez té vel Nordau

az 1859/60-as tan évet a k. k.

Staatsgymnasium (pes ti „ál lam gim ná zi um”)

el sõ osz tá lyos di ák ja ként vé gez te.20 A tan év

vé gén ki adott is ko lai ér te sí tõ21 nem köz li a

di á kok név so rát. Em lí tés re mél tó azon ban az

im már nyolc osz tá lyos ként jegy zett gim ná zi -

um sta tisz ti ká ja: a 299 di ák ból 149 tar to zott

az iz ra e li ta, és csu pán 83 a ka to li kus fe le ke -

zet hez.22 Nordau osz tá lyá ba 68 ta nu ló járt,

eb bõl 35 volt zsi dó. A nem ze ti sé gi ta go zó dás

sze rint 58-an val lot ták ma gu kat né met nek,

he ten ma gyar nak. Az el sõs Nordau óra rend -

jé ben az aláb bi tan tár gyak sze re pel tek: hit tan

(heti 2 órá ban), la tin nyelv (8), né met nyelv

(4), ma gyar nyelv (2), ter mé szet rajz (3), ter -

mé szet tan (2), ma te ma ti ka (3).23

Nordau – még min dig Südfeld Si mon – 4.

osz tá lyos gim ná zi u mi tel je sít mé nyé rõl már

pon tos ada ta ink van nak.24 Ezek sze rint: er -

köl csi vi se let: di csé re tes, fi gye lem: fe szült,

szor ga lom: kel lõ.25 Ta nul má nyi ered mé nyei

6

20 „Az 1770-es évek végétõl azokat a katolikus 
gimnáziumokat nevezték ’királyi’
gimnáziumoknak, amelyeket az állami
hatóságok által kezelt Tanulmányi Alapból
tartottak fenn.” (Kiemelés az eredetiben.) A
megnevezésekhez: a királyi gimnáziumokat
1849 után az Entwurf terminológiájának
megfelelõen „államgimnáziumoknak”, 1867
és 1883 között ismét királyinak, 1883-tól
1946-ig királyi katolikusnak hívták.
Mészáros: Középszintû iskoláink, 84–85.
old. A Nordau által látogatott intézmény
1858 õszén indult négy osztállyal. Vö.:
Mészáros: A magyar nevelés- és
iskolatörténet, 51. old.

21 Programm des k.k. Staatsgymnasiums in
Pest veröffentlicht am Schlusse des
Schuljahres 1860. Az iskolai értesítõk

kiadása 1777-tõl volt kötelezõ. 1844-tõl a
latin helyett magyarul jelentek meg.
Mészáros: Középszintû iskoláink, 81. old. (A 
következõk – lásd majd lent – már valóban
magyarul jelennek meg.)

22 Uo., 28. old.
23 Uo., 22–23. old.
24 A Pesti Kir. Kath. Fögymnasium Ifjuságának 

Érdemsorozata és Tanári Személyzete az
1862/3 Tanév Második Felében. Értesítõ
319/1862–3/2.

25 A figyelmet négyes skálán, míg az erkölcsi
viseletet és a szorgalmat öt jeggyel
értékelték. Utóbbi kettõbõl a mai négyes
osztályzatnak megfelelõ jegyeket kapta,
azaz az erkölcsi viselete lehetett volna még
„példás”, a szorgalma pedig „ernyedetlen”.



– hat ér dem ren des rend szer ben – je les és ki -

tû nõ kö zött vál ta ko zott: ki tû nõ ered ményt

ért el hit tan ból és ter mé szet rajz ból, míg je -

les re vizs gá zott la tin, né met és ma gyar

nyelv bõl, va la mint tör té ne lem bõl, mennyi -

ség tan ból és ter mé szet tan ból. A rend kí vü li

tan tár gyak kö zül a szép írást jó ered ménnyel

tel je sí tet te. A ta ná ri kar olyan mû vész, író és

tu dós ta ná rok ból állt, akik ko ruk szel le mi

éle té re nem kis be fo lyás sal bír tak. Nordaut

ta ní tot ta töb bek kö zött Rómer Florián (ter -

mé szet rajz), Lonkay An tal (ma gyar nyelv és

iro da lom) és Riedl Szen de („philosophia” és 

né met iro da lom).

Noha a ka to li kus ok ta tás ügy igye ke zett a

pro tes táns is ko lák hoz ha son ló tan ügyi au to -

nó mi át sze rez ni, 1935-ig anya gi, pe da gó gi -

ai, tan ter vi vo nat ko zás ban tel jes mér ték ben

az ál la mi ha tó sá gok fel ügye le te alatt állt.

Egy 1861 ok tó be ré ben ho zott hely tar tó ta ná -

csi ren de let – Nordau ek kor jár ta a 3. osz -

tályt – a ka to li kus gim ná zi u mo kat az ok ta tás

nyel ve sze rint két cso port ra oszt ja: ki zá ró lag 

ma gyar, il let ve ve gyes tan nyel vû in téz mé -

nyek re. Nordau is ko lá ja az utób bi ka te gó ri á -

ba tar to zott, azaz az ok ta tás ma gyar nyel ven

folyt, de ma gya rá za tok, fe le le tek, dol go za -

tok stb. ese té ben a ta nu lók több sé ge ál tal be -

szélt nyelv, a né met is hasz ná la tos volt. Ez -

zel szem ben a pro tes táns is ko lák – noha az

Entwurf kö ve tel mé nye i hez ugyan al kal maz -

kod ni uk kel lett – jó val na gyobb sza bad sá got 

él vez tek, mi vel az 1790/91-es or szág gyû lé -

sen ki ví vott tan ügyi au to nó mi á juk bir to ká -

ban bel sõ éle tü ket ma guk in téz het ték. Az is -

ko lák fenn tar tói ma guk ha tá roz hat ták meg

az ok ta tás nyel vét, a vi lá gi ha tó sá gok csak

az in téz mé nyek fel ügye let ét lát ták el.26

Va ló szí nû leg ez a li be rá lis szel lem le he -

tett Nordau dön té sé nek a ka ta li zá to ra. Az V.

osz tályt (1863/64) ugyan még a kir. ka to li -

kus gim ná zi um ban kezd te meg, de már nem

itt fe jez te be: még a tan év fo lya mán a kál vi -

nis ta gim ná zi um ta nu ló ja lett.27 Eb ben az

idõ ben Nordau ki sebb írá sa i val már ki lé pett

a nyil vá nos ság elé: több ver se és pró zai írá sa 

je lent meg a Pes ten ki adott Der Salon.

Organ für Belletristik, Kunst und Mode
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26 Mészáros: Középszintû iskoláink, 85–89.
old.

27 A Pesti Kir. Kath. Fögymnasium Ifjuságának
Érdemsorozata és Tanári Személyzete az
1863/4 Tanév Második Félévében. Értesítõ
319/1863-64/2. Az V. osztályt ugyan
megkezdte, neve szerepel a névsorban, de a 2. 
félévben már a „kimaradt” rovatban olvasható 
a neve. Az iskolaváltás Nordau
visszaemlékezései szerint a kálvinista

gimnázium német tanítási nyelvével
magyarázható, ugyanakkor ennek
ellentmond, hogy a református gimnázium
ebben az idõben a magyar kultúra fellegvára
volt. Vö.: Schulte: Psychopathologie, 37. old. 
Ezúton köszönöm Karády Viktornak a
kézirathoz fûzött észrevételeit. Véleménye
szerint amit Nordau visszaemlékezéseiben
kálvinista iskolaként emleget, az valójában
evangélikus volt.



címû lap ban.28 1866-ban egy évet vi dé ken,

Rá kos ke reszt úron töl tött házi ta ní tó ként,

majd a gim ná zi um fel sõ év fo lya ma it be fe -

jez ve 1867-ben érett sé gi vizs gát tett.

Herzl az ele mi után az 1855-ben ala pí tott

Pes ti Vá ro si Nyil vá nos Fõreáltanodában

kezd te meg kö zép is ko lai ta nul má nya it

1870-ben. Az Entwurf a nyolc osz tá lyos

gim ná zi um mel lett lét re ho zott egy má sik kö -

zép is ko la-tí pust is, a hat osz tá lyos re ál is ko -

lát. A gim ná zi um hu mán jel le gé vel, inten-

zív nyel vi, iro dal mi kép zé sé vel el len tét ben

ez az is ko la a tech ni kai, mû sza ki ta nul má -

nyok ra ké szí tett elõ, és nagy hang súlyt fek -

te tett a ter mé szet tu do má nyi kép zés re.29

1861-tõl az ok ta tás nyel ve itt is a ma gyar

volt, de nem min den ta nár be szél te hi bát la -

nul a nyel vet; töb ben 48-as ve te rá nok vol -

tak, akik oly kor nagy lel ke se dés sel be szél -

tek di ák ja ik elõtt Kos suth ról.30 Az

1870/71-es tan év vé gén ki adott is ko lai ér te -

sí tõ bõl ki de rül, hogy Herzl Ti va dar az I. B

osz tály ta nu ló ja ként ha nem is a ki tû nõk

vagy je le sek, de leg alább az el sõ ren dû ek kö -

zött zár ta az évet. Az osz tály lét szám

hi he tet le nül ma gas, 118 volt, ami a tan év vé -

gé re 105-re csök kent.31 Herzl ta nul má nyi

ered mé nyei nem elé gí tették ki se sa ját, se

szü lei el vá rá sa it.32 A kö vet ke zõ év ben ki -

adott ér te sí tõ ben is az el sõ ren dû ek kö zött

sze re pel, de némi ja vu lás állt be: tk. hit tan -

ból két je gyet, föld rajz ból és tör té ne lem bõl

egy-egy je gyet lé pett föl fe lé.33 A har ma dik

tan év vé gén ki adott ér te sí tõ sze rint Herzl

neve a „Ki lép tek” kö zött sze re pel. Herzl

min den bi zonnyal ma gán ta nu ló lett, és az év

végi vizs gák ra vél he tõ en ma gá tól ké szült

fel. A leg jobb ered ményt is mét hit tan ból érte 

el, bár élet rajz író ja sze rint Herzlnek nem

volt kü lö nö sebb erõs sé ge a val lá si stú di um;

je les volt ma gyar ból, né met bõl, föld rajz ból

és tör té ne lem bõl, míg a leg gyen gébb nek
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28 A lap 1863 és 1865 között jelent meg
havonta kétszer, minden hónap 6-án és
20-án. A szövegek mellett közölt
divatképeket, szabásmintákat, kézimunkával 
kapcsolatos tanácsokat is. Az OSZK-ban
csak a 3. évfolyam (1865) érhetõ el.
Nordautól a következõ írások jelentek meg:
1. Gedichte [Versek]: Mein Lied,
Sternschnuppen, Das Meer der Liebe, Das
Meer, Wunsch, Rosenmärchen; 2. Novellen
und Erzählungen [Novellák és elbeszélések]: 
Das schöne Raizenmädchen, egy fordítás
Ein Melodrama (Novelle, nach dem
Ungarischen des G. Lauka von Max Nordau) 
címmel; 3. Skizzen, Sagen, Märchen
[Vázlatok, mondák, mesék]: Sechs
Geschenke (Mythe von Max Nordau) a tárca 
rovatban és végül 5. Bunte Mittheilungen
[Vegyes közlemények]: Die Eröffnung des

deutschen Theaters in Pest M. N-au.
szignóval.

29 Pukánszky Béla, Németh András:
Neveléstörténet. Budapest, Nemzeti
Tankönyvkiadó, 61998. 411–414. old. 1870
körül a mûszaki területeken is
megnövekedett a zsidók aránya. Vö.:
Handler: Dori, 49. old.

30 Handler: Dori, 51. old.
31 A Pest-Városi Nyilvános Fõreáltanoda

Tizenhetedik Tudósítványa az 1870/1-iki
Tanév Végén. Szerkesztette Ney Ferenc
igazgató. Jelzete: Ért 288/1863-1876. Herzl
idejében az iskola diákságának összlétszáma 
900 körül mozgott, és a birodalom egyik
legsûrûbben látogatott intézménye volt.

32 Handler: Dori, 51. old.
33 Uo., 52. old.



sza bad ké zi rajz ból bi zo nyult.34 Egy év ki ha -

gyás után hi ány zott be lõ le a ta nu lás hoz

szük sé ges lel ke se dés, majd az év má so dik

fe lé ben ki mon dot tan so kat hi ány zott. Bár

ma gyar ból és hit tan ból ron tott, ered mé nyei

alap ján ma radt az el sõ ren dû ek kö zött.35

Mi vel rend kí vü li csa lá di ese mény vagy

be teg ség nem for dult elõ, va ló szí nû, hogy a

sok hi ány zás az ál ta la élet re hí vott és vezett

ön kép zõ kör szám lá já ra ír ha tó. Herzl eb ben a 

tan év ben nõ vé ré vel, uno ka test vé ré vel és né -

hány is ko lai ba rát já val ala pí tott egy igé nyes

és te vé keny iro dal mi egye sü le tet Wir (Mi)

név vel. Herzl volt az el nö ke, és õ dol goz ta ki 

a tár sa ság alap sza bá lyát is a ta lál ko zók hi va -

ta los nyel vén, azaz né me tül. A ta gok azon -

ban igye kez tek meg õriz ni két nyel vû sé gü -

ket, csu pán az is ko lá ban is érez he tõ túl zott

ma gya ro sí tást akar ták egyen sú lyoz ni. Ma -

gyar és né met nyel vû mû ve ket – ér te ke zé se -

ket, köl te mé nye ket – egy aránt be mu tat tak.

A kör erõ sen a né met nyel vû iro da lom ha tá -

sa alatt állt, el sõ sor ban Nikolaus Lenau és

Hölderlin ha tá sa ér vé nye sült. Herzl több

ma gyar nyel vû mû vét is fel ol vas ta: le for dí -

tot ta például Arany Já nos tól A ba juszt, Tol di

Mik lós címû esszé jé ben Arany epo szá nak az 

össze fog la lá sát nyújt ja, Vö rös mar tyról ér te -

ke zést írt A ma gyar köl tõ cím mel. Több írá -

sa, pél dá ul az Oxi gén címû dol go za ta vagy A 

böl csek köve kul túr tör té ne ti szem pont ból is

ér té kel he tõ. Írt tör té nel mi sze mé lyek rõl is,

például Girolamo Savonaroláról vagy

Napóleonról. Ma gyar nyel vû mû ve i ben nem 

fog lal ko zott né met té mák kal, míg a né met

nyel vû ek alap já ul gyak ran szol gált ma gyar

ese mény. A zsi dó te ma ti ka azon ban tel jes

mér ték ben hi ány zott. Handler sze rint a ma -

gya rul írt mû vei job ban meg mu tat ják író juk

sze mé lyi sé gét, in tel lek tu sát; ezek a va ló sá -

gon, ta pasz ta la ton és be nyo má so kon ala pul -

nak, míg a né met írá so kat in kább a kép ze let

ural ja. „Ma gyar nyel vû mû ve it egy ma gyar

fiú írta, aki nek a ne vel te té sét és szo ci á lis

kap cso la ta it át szö vi a túl súly ban lévõ ma -

gyar kör nye ze te, míg a né met nyel vû mû vei

egy ma gyar fi ú tól valók, aki messzi rõl cso -

dál ta a né met kul tú rát.”36

Mint az az is ko lai ér te sí tõ bõl ki de rül,

Herzl a tan in té zet ben hi va ta lo san mû kö dõ

Eöt vös Jó zsef ön kép zõ kör nek nem volt a

tag ja, mun ká já ban nem vett részt és a kör ál -

tal ki írt pá lyá za to kon sem nyert, se a szép -

iro dal mi, se az iro da lom tör té ne ti ka te gó ri á -

ban.37 An nál ak tí vabb volt a maga

egye sü le té ben, noha há rom hó nap után be

kel lett szün tet ni en nek mû kö dé sét. A kör

leg na gyobb hát rá nyá nak az bi zo nyult, hogy

a hi va ta los is ko lai cso port tal el len tét ben ez a 

kez de mé nye zés nem állt ta ná ri fel ügye let

alatt. A tag ság azon ban mun ká val járt: ülé -

sen ként leg alább egy da ra bot kel lett min -

den ki nek fel ol vas nia, így el kép zel he tõ,

hogy a ta ná rok fi gyel mez tet ték a szü lõ ket az

óra ren den kí vü li ak ti vi tás ra az egy re rom ló
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34 Uo., 53–54. old. Handler Herzl
kimaradásának egyik lehetséges okaként
felveti, hogy mivel ebben a tanévben volt a
bar micvója, elképzelhetõ, hogy komolyan
készült az eseményre.

35 Az értesítõ címe ebben az évben

megváltozott: A Budapest Fõvárosi IV.
Kerületi (Belvárosi) Községi Nyilvános
Fõreáltanoda Huszadik Tudósítványa.

36 Handler: Dori, 71. old.
37 Értesítõ 288, 45. old.



is ko lai ered mé nyek mi att.38 Bár a kör csak

rö vid ide ig állt fent, fon tos hit val lás volt ez

Herzl ré szé rõl az iro da lom mellett. Ezen túl -

me nõ en iro dal mi si ke rei jó ha tás sal vol tak

rá, kü lö nö sen a fõreáltanodában nyúj tott

gyen ge tel je sít mé nye mi att.

Herzl az ötö dik osz tály ban (1874/75) az

is ko lai ér te sí tõ alap ján a „Ki ma rad tak” kö -

zött sze re pel; va ló szí nû, hogy is mét ma gán -

ta nu ló ként ké szült fel a vizs gá i ra. Bár fi a tal -

ko rá nak hõse Ferdinand de Lesseps, a

Suezi-csatorna ter ve zõ je volt, Herzlnek a

tech ni ka irán ti ér dek lõ dé sét már egy má sik

téma vál tot ta fel: az írói szen ve dély.39 Az

1875/76-os tan év má so dik fe lé tõl há rom

osz tályt (VI–VIII.) az 1822 óta mû kö dõ Pes -

ti Ágos tai Hit val lá sú Evan gé li kus Fõgymna- 

siumban vég zett el. Az evan gé li kus tan in té -

zet ki fe je zet ten zsi dó is ko lá nak szá mí tott.40

Herzl most a nem zsi dó kör nye zet ben szer -

zett ta pasz ta la tok után egy olyan kör nye zet -

be ke rült, amely nagy ban ha son lí tott a szü lõi 

ház nor má i hoz, és pro to tí pu sa volt egy rend -

kí vül asszi mi lált, de még is zsi dó kö zeg -

nek.41 Herzl kez det ben még ki elé gí tõ osz -

tály za tai 1877 nya rá ra lé nye ge sen le rom lot -

tak; vél he tõ en is mét so kat írt, de most már a

szé le sebb nyil vá nos ság nak. Élet raj zi ada tok

sze rint pub li kált a két leg je len tõ sebb pes ti

né met nyel vû lap ban, a Pester Lloydban és a

Pester Jo ur nalban, va la mint a bé csi

Lebennek is kül dött tu dó sí tá so kat a pes ti or -

szág gyû lés rõl.42 Mi vel a csa lád 1878 ele jén,

Pauline ha lá lát kö ve tõ en vég leg Bécs be köl -

tö zött, Herzl ma gán ta nu ló ként tet te le az

érett sé gi vizs gát.

Zsi dó Südfeldbõl árja Nordau?

Südfeld Si mon Mik sa szü le té si anya köny vi

ki vo na tá nak43 má so la tá ból ki de rül, hogy

Nordau a bel ügy mi nisz ter en ge dé lyé vel 1873 

óta tör vé nye sen vi sel het te az ere de ti csa lád -

név he lyett a maga vá lasz tot ta ve ze ték ne vet.

Már a vissza em lé ke zé se i ben utalt arra

Nordau, hogy gye rek fej jel is szí ve sen szig -

nál ta ez zel a név vel vagy M. N. jel zés sel a

Poesie, Kunst und Wissenschaft címû havi

lap ban meg je lent szössze ne te it, a Salon der

Literatur, Kunst und Mode címû két he ten te

meg je le nõ új ság ban, va la mint az Entre

Acte-ban kö zölt me sé it, ver se it, iro dal mi és

szí ni kri ti ká it.44 Az ál lam a ki egye zést kö ve tõ

év ti ze dek ben a név vál toz ta tás ok kal kap cso -

lat ban leg elõ ször li be rá lis ál lás pont ra he lyez -

ke dett: sem kor lá toz ni, sem elõ se gí te ni nem

akar ta õket. A leg több ké re lem nek helyt ad -

tak, te kin tet nél kül a ké rel me zõ szo ci á lis

vagy et ni kai hát te ré re, fe le ke ze ti kö tõ dé sé re.

10

38 Handler: Dori, 64. old.
39 Vö.: Beller: Herzl. Wien, Werner Eichbauer

Verlag, 1996. 18–19. old.
40 A Pesti Ág. Hitv. Evang. Fõgymnasium

Értesítõje (Ért. 380/1865–77) szerint az
1875/76-os tanévben 355 tanulója volt az
iskolának; ebbõl 231 volt zsidó és csak 92
evangélikus. 

41 Beller: Herzl, 19. old.
42 A pesti lapok vonatkozó évfolyamainak

vizsgálata alapján ezt megerõsíteni nem

tudom, mivel saját névvel vagy akár csak T.
H. szignóval ellátott írást nem találtam.
Viszont Herzl unokaöccse, Heltai Jenõ
visszaemlékezéseiben is található utalás arra,
hogy Herzl írt a Pester Lloydba. Vö.: Zsoldos
Andor: Theodor Herzl. Emlékezések. New
York, World Federation of Hungarian Jews,
1981. 14. old.

43 Forrás: Zsidó Múzeum, Budapest.
44 Erinnerungen, 21. old. A három orgánumból 

csak a Salonba sikerült betekintenem.



A név vál toz ta tás ok ban az il le té kes ál la mi

szer vek nem tet tek kü lönb sé get név ma gya ro -

sí tás és más fé le névváltoztatá- sok kö zött, így 

le he tõ ség volt ma gyar ne vet is ide gen re vál -

toz tat ni, vagy akár ide gen hang zá sú ne vet

egy má sik ide gen hang zá sú ra cse rél ni.45

A név vál to zás sal kap cso la to san ter mé -

sze te sen az a re le váns kér dés, hogy mi lyen

mo ti vá ci ók ve zé rel ték a Süd/Feld >

Nord/Au (dél/mezõ > észak/li get) cse rét,

azaz a meg vál to zott iden ti tás kül sõ meg je le -

ní té sé re, il let ve a nyil vá nos ön be mu ta tás

meg vál to zá sá ra irá nyu ló ak tust. Jens Malte

Fischer két ség be von ja a mes ter sé ges

arizálás té zi sét, mi vel Nordau fej lõ dé se en -

nek el lent mond.46 Christoph Schulte sze rint

Nordaunak ez a ké sei át ala ku lá sa ön tu da tos

zsi dó vá és ci o nis tá vá egy ál ta lán nem volt

elõ re prog ra mo zott, hi szen az ön kén te sen

Pá rizs ba át te le pült és né met nyel ven al ko tó

író csak az an ti sze mi tiz mus és Theodor

Herzl ré vén vált ci o nis tá vá. A név vál to zás

arra volt hi va tott, hogy Nordau a pes ti kö -

zeg ben elrejthesse zsi dó szár ma zá sát.

Nordau még mi e lõtt a ci o niz mus felé for dult

vol na, év ti ze de kig az zal volt el fog lal va,

„hogy min den kül sõ meg je le né sé ben a zsi dó 

mi volt ára uta ló összes nyo mot el tün tes se”.47

A zsi dó Südfeld kon ver tá lá sa a né met

Nordaura szá má ra „át ér té ke lést és fel ér té ke -

lést je len tett (…). Hi szen a né met nyelv Max 

Nordau írói és írás be li köz lé sek nél hasz ná la -

tos nyel ve, nem a szü lõk jid di se, nem a pes ti

kör nye zet ma gyar nyel ve”.48 Ez a név vá -

lasz tás el len ál lás úgy a zsi dó ság gal, mint a

ma gyar ság gal szem ben, „egy po li ti kai és vi -

lág né ze ti tett”.49

Ma gya rok, zsi dók, né me tek

Nordaut is ko lás ként már érin tet te az ok tó be -

ri dip lo ma azon ren del ke zé se, mi sze rint az

ok ta tás hi va ta los nyel ve a ma gyar lett. Az

apa, Südfeld Gáb ri el, aki ed dig mint né met

nyel ven ok ta tó házi ta ní tó ke res te ke nye rét

és a ma gyar kul tú ra iránt mély meg ve tés sel

vi sel te tett, el vesz tet te az ál lá sát, és ez ál tal a

Südfeld csa lád a meg él he tés biz ton sá gát. A

magyarizálódás fo lya ma tát kul tu rá lis és
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45 Karády Viktor, Kozma István: Név és
nemzet. Családnév-változtatás, névpolitika
és nemzetiségi erõviszonyok
Magyarországon a feudalizmustól a
kommunizmusig. Budapest, Osiris, 2002. 39.
old.

46 Jens Malte Fischer: Dekadenz und
Entartung. Max Nordau als Kritiker des Fin
de siècle. In: Fin de siècle. Hrsg. von Roger
Bauer. Frankfurt am Main, Klostermann,
1997 (= Studien zur Philosophie und
Literatur des 19. Jahrhunderts, Bd. 35).
93–111. old., itt fõleg 94. old.

47 Schulte: Psychopathologie, 25–27. old.
48 Uo., 30. old. Minden nyomtatásban

megjelent dokumentum „Max Nordau”
szignálással látott napvilágot. Südfeldrõl
csak Nordau révén tudunk.

49 Uo., 37. old. A zsidók asszimilációs
törekvései elsõsorban a magyar családnév
megszerzésére irányultak. 1867 márciusa és
1868 között 522 ilyen jellegû kérvényt
nyújtottak be, 1869/70-ben már csak 190-et,
1871 és 1875 között pedig ez a szám 146-ra
apadt. Ismételt fellendülés a millenniumi
évben (1896: 1642 kérvény), majd két évvel
késõbb (6434 darab) volt tapasztalható.
Lásd: Karády Viktor: Asszimiláció és
társadalmi krízis. In: Világosság, 1993. 3.
szám. 33–60., itt 55–56. old.



anya gi szem pont ból egy aránt ne ga tí vum -

ként él ték meg. Ez a ke se rû ség ké sõbb

vissza kö szön Nordau best sel le ré ben, az

Entartungban (1892/93), amely nek ve zér -

gon do la ta ab ban áll, hogy Goe the és Schil ler 

kul tú rá já tól való bár mi fé le el tá vo lo dás kul -

tu rá lis el fa ju lás hoz ve zet. A ma gya rok hoz

való asszi mi lá ló dás gon do la tát vissza tet -

szés sel fo gad ta Nordau, aki mind vé gig né -

met író akart ma rad ni. Úgy gon dol ta, hogy a

név vál toz ta tás sal meg sza ba dult zsi dó gyö -

ke re i tõl, a ma gyar ság tól való el tá vo lo dás

mód ját pe dig a meg szo kott kör nye zet el ha -

gyá sá ban lát ta.50

Nordau vi sel ke dé se és cse le ke de te sok kal 

in kább kivételként, sem mint ko rá nak ál ta lá -

nos ten den ci á ja ként ér té kel he tõ. A báró Eöt -

vös Jó zsef ál tal tá mo ga tott 1867. de cem ber

17-ei zsi dó eman ci pá ci ós tör vény a ma gyar

zsi dó ság asszi mi lá ci ós tö rek vé se i nek ka ta li -

zá to ra lett.51 Az 1914-ig ter je dõ idõ sza kot

po li ti kai és gaz da sá gi in teg rá ció jel le mez te,

a zsi dó ság a gaz da sá gi élet ben fo lya ma to san 

ju tott elõbb re, lé lek szá ma 1869 (542 000) és

1910 (911 000) kö zött szá mot te võ en nõtt.52

Ez a nö ve ke dés még job ban ér zé kel he tõ a

fõ vá ro si zsi dó la kos ság szám ará nya i ban,

amely az em lí tett év ti ze dek ben több mint

négy sze re sé re nõtt: 44 890 zsi dó la kost je -

gyez tek a sta tisz ti kák 1869-ben, 70 879-et

1880-ban, majd 203 687-et 1910-ben. Ez

szá za lé kos el osz lás ban 16,6 szá za lé kot

(1869), il let ve 23,1 szá za lé kot je lent

(1910).53 1881-ben a fõ vá ro si zsi dó ság 59

szá za lé ka val lot ta a ma gyart az anya nyelv -

ének, tíz év vel ké sõbb ez az arány el ér te a 75

szá za lé kot.54 Karády Vik tor az asszi mi lá ci ót 

a ma gyar tár sa da lom és az asszi mi lá ló dók

ér dek kö zös ség ének ne ve zi, amely töb bek

kö zött a zsi dó ság kol lek tív biz ton sá gát erõ -

sí tet te meg. A li be rá lis gon dol ko dá sú ural -

ko dó elit a fo lya mat tá mo ga tá sát nem ze ti ér -

dek nek te kin ti, ugyan is az asszi mi lá ció egy

olyan tár sa dal mi ré teg meg erõ sö dé sét ered -

mé nyez he ti, amely a nem ze ti pol gár ság fel -

ada ta it lát ja el, és egye bek kö zött a nem ze ti -

sé gek egyen sú lyát is a ma gyar ság ja vá ra

bil len ti el. A nyel vi és kul tu rá lis asszi mi lá -
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50 Schulte: Psychopathologie, 37–39. old.
51 Az asszimiláció folyamatához lásd tk.:

Kovács András: Az asszimilációs dilemma.
In: Világosság, 1988. 8. szám. 605–612.
old.; Nathaniel Katzburg: Fejezetek az újkori 
zsidó történelembõl Magyarországon.
Budapest, 1999 (= Osiris Könyvtár Hungaria 
Judaica 14); Gyáni Gábor: Az asszimiláció
fogalma a magyar társadalomtörténetben. In: 
Valóság, 1993. 4. szám. 18–27. old.; Prepuk
Anikó: A zsidóság Közép- és
Kelet-Európában a 19–20. században.
Debrecen, 1997; Karády Viktor: Zsidóság,
modernizáció, polgárosodás. Budapest,
1997.

52 Katzburg: Fejezetek, 57. old. Ugyanakkor
utal arra is, hogy a hagyományaihoz

ragaszkodó zsidóság ezt a folyamatot inkább 
szkeptikusan szemlélte, és az emancipációs
törekvések okozta megosztottság végül a
totális szakadáshoz vezetett.

53 Lásd: Zeke Gyula: A budapesti zsidóság
lakóhelyi szegregációja a tõkés
modernizáció korszakában (1867–1914). In:
Hét évtized a hazai zsidóság életében. 1.
rész. Budapest, 1990. 162–183., itt 163. old.
A zsidóság országos eloszlása (8,3 százalék
/1869; 11,3 százalék /1880; 22,4 százalék
/1910), valamint a városi zsidóság országos
aránya (1869:29,9 százalék;
1880:35,1 százalék; 1910:50,8 százalék) is
értelemszerûen növekedést mutat.

54 Kovács: Az asszimilációs dilemma, i. h., 
605. old.



ció, az el ma gya ro sí tás, az erõs nem ze ti tu dat

meg szer zé se, a ma gyar nem ze ti ál la mi ság

irán ti lo ja li tás ki ala ku lá sa mint egy két em -

ber öl tõn ke resz tül zaj lott le.55 Az asszi mi lá -

ció és a pol gá ro so dás si ke res fo lya ma ta egy -

más sal össze függ nek, ami jól ér zé kel he tõ a

nyelv, a kul tú ra és a val lás te rén mu tat ko zó

össze füg gé sek ben.56 Karády egy ben rá mu tat

az asszi mi lá ci ós fo lya mat ban rej lõ el lent -

mon dás ok ra is. Bár a be ol va dás az elsõ fá zis -

ban na gyon gyor san és ala po san zaj lott, a ma -

gyar tár sa da lom ba való be il lesz ke dés alig

tör tént meg. Így a zsi dó ság a más sá gát jó val

erõ seb ben õriz het te. A jogi eman ci pá ció

ugyan le he tõ vé tet te a tár sa dal mi ér vé nye sü -

lést (ér tel mi sé gi pá lyák, ne me si cím, hi va tal -

vál la- lás), de a ke resz tény ori en tált sá gú kö -

zép ré te gek po zí ci ó ik meg tar tá sán

mun kál kod tak. Ezek el len sú lyo zá sa vé gett a

zsi dó ság ún. „kom pen zá ci ós stra té gi á kat”

dol go zott ki. Ezek közé tar to zott az „asszi mi -

lá ci ós igé nyek túl tel je sí té se”,57 azaz Nordau

kon cep ci ó já ban sa já tos mó don a né met kul -

tú ra irán ti fel té tel nél kü li el kö te le zett sé get

je len tet te.

Herzl ese té ben az alap té tel jó val egy sze -

rûbb nek bi zo nyul: ki egyen lí tett két nyel vû -

ség ben élt, amely csak ak kor szen ve dett tö -

rést, ami kor az 1878-ban bekö- vet ke zett

tra gé dia mi att a csa lád Bécs be köl tö zött. A

kér dés ezek után már csak hi po te ti kus: mi

tör tént vol na ak kor, ha a csa lád Pes ten ma -

rad? Herzlnek min den bi zonnyal dön te nie

kel lett vol na, hogy Theodor Herzlként né -

met, vagy Herzl Ti va dar ként ma gyar író vá

vál jon. Ha Pes ten ma rad, el kép zel he tõ, hogy 

uno ka öccsé hez, Heltai Je nõ höz ha son ló an õ

is egy ma gyar nyel ven író ter mé keny szín pa -

di szer zõ pá lyá ját fut ja be.58 Heltai maga így

em lé ke zett vissza a ma gyar és a né met nyel -

vet egy aránt ki fo gás ta la nul bíró Herzlre:

[…] ha tör té ne te sen a ma gyar iro da lom so dor -

ja ma gá val, ép pen olyan ki vá ló író lett vol na be -

lõ le. Sõt: úgy gon do lom, hogy ta lán még ki vá -

lóbb, mert hi szen Ti va dar anya nyel ve ma gyar

volt, és ami kor évek múl va ta lál koz tam vele,

soha nem volt ész re ve he tõ ma gyar be széd jén

sem mi fé le ak cen tus. Tö ké le te sen is mer te a ma -

gyar iro dal mat, ren ge teg ma gyar ver set tu dott

könyv nél kül, még pe dig nem csak azo kat, ame -

lye ket az is ko lá ban kel lett meg ta nul nia, ha nem

fõ ké pen Arany Já nos nak, Pe tõ fi nek, Kiss Jó zsef -

nek igen sok ver sét.
59

A Herzl-életrajzok azon ban ko ránt sem

ennyi re egy sé ge sek. Amos Elon ki tart a

„pes ti né met fiú” képe mel lett, amely fõ leg
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55 Az asszimiláció több fázisban megy végbe.
Az elsõ a letelepedési fázis, amelyben a nyelv 
és az identitás lényegében változatlan marad.
A másodikban a kulturális és a nyelvi
integráció zajlik, de még jelen van a kettõs
kötõdés, és csak a harmadik szakaszban
történik meg a tényleges asszimiláció. Vö.:
Bibó István: Zsidókérdés Magyarországon
1944 után. In: Hanák Péter: Zsidókérdés,
asszimiláció, antiszemitizmus. Budapest,
Gondolat, 1984. 135–294. old., fõleg a 3.
fejezet.

56 Karády: Iskolarendszer, 92–94. old., és
Karády: Asszimiláció, i. h., 35–36. old.;
Szekfû Gyula éppen a vallási, kulturális
különbségekben, valamint a zsidó életmód
sajátságaiban látja az elidegenedés, a
különválás okát a keresztény társadalomtól.
Vö.: Gyáni: Az asszimiláció fogalma, i. h.,
19–20. old.

57 Karády: Asszimiláció, i. h., 38–40. old.

58 Handler: Dori, 83. old.
59 Zsoldos, Emlékezések, 21–22. old.



Herzl ön élet rajz ára ala poz.60 Israel Zangwill 

nem ma gyar és oszt rák, ha nem kö zép-eu ró -

pai zsi dó iden ti tást tu laj do nít Herzlnek,

amely nem táj hoz vagy or szág hoz, ha nem

in kább a két nagy vá ros hoz, Bu da pest hez és

Bécs hez kö töt te.61 Kornberg sze rint Herzl

na gyon von zó dott Bécs hez, ma gá ra mint né -

met író ra te kin tett már pes ti évei alatt is,

majd a ma gyar nyelv fo ko za tos tér hó dí tá sá -

val Pest már nem sok min dent tar to ga tott

egy ambíciózus né met (nyel ven) író szá má -

ra.62 Beller sze rint a Herzl-család né met kul -

tú ra irán ti el kö te le zett sé ge nem zár ta ki a

ma gyar li be ra liz mus tá mo ga tá sát. Sze rin te a

zsi dó csa lá dok a két nyel vû sé get egy részt a

né met–zsi dó ha gyo má nyok ból, más fe lõl a

li be rá lis erõk irán ti szim pá ti á ból – amelyek

fõ leg ma gya rok voltak – me rí tet ték.63

Handler tel jes mér ték ben cá fol ja Elon

Herzl-képét: sze rin te Herzl Ti va dar min den

te kin tet ben ugyan annyi ra volt ma gyar fiú

Bu da pes ten, mint Theodor Herzl egy asszi -

mi lá ló dott oszt rák Bécs ben.64 Sõt, to vább -

megy. Ál lí tá sa sze rint Herzl ér zel mi leg va -

ló já ban soha nem hagy ta el iga zán

Bu da pes tet. Bár Bécs be köl tö zött a csa lád,

de Herzl min den év ben vissza járt nõ vé re sír -

já hoz, és tar tot ta a kap cso la tot például Ágai

Adolf fal, Ber nát Sán dor ral, Rothfeld Sá mu -

el lel, Chorin Áron nal, Dóczi La jos sal.65

Az or vos tan hall ga tó
és pá lya kez dõ új ság író

1867-ben Nordau le tet te az érett sé gi vizs gá it,

majd a pes ti egye tem or vo si ka rá ra irat ko zott

be. Hogy mi vit te ép pen a me di ci na felé, va -

ló já ban csak fel té te le zé se ink van nak, konk rét 

uta lá so kat nem ta lál tunk. Karády Vik tor arra

utal arra, hogy a ha gyo má nyos mû velt ség

mel lett a mo der ni zá ció kez de tén fo ko zott ér -

dek lõ dés mu tat ko zott a nagy szel le mi oda fi -

gye lést igény lõ fog lal ko zá sok, töb bek kö zött

az or vo si pá lya iránt.66 Ezt az 1872/73-as

aka dé mi ai év 1. fél évé re vo nat ko zó an az

aláb bi ada tok kal le het alá tá masz ta ni: 252 zsi -

dó hall ga tó irat ko zott be jog ra, 141 or vos tan -

hall ga tó nak, és csu pán 15-en foly tat tak böl -

cse le ti ta nul má nyo kat. A ró mai ka to li kus

fe le ke zet hez tar to zó hall ga tók ese té ben
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60 Amos Elon: Herzl. New York, Holt,
Rinehart and Winston, 1975. Ennek Handler
annyiban mond ellent, hogy Herzl
visszaemlékezéseit már „cionistakonform”
szellemben írta. 

61 Vö.: Novák: Theodor Herzl, 12–13. old., de
nem adja meg a forrást.

62 Jacques Kornberg: Theodor Herzl. From
Assimilation to Zionism. Bloomington,
Indianapolis, Indiana University Press, 1993.
13. old.

63 Beller: Herzl, 19. old.
64 Handler: Dori, 25. old.

65 Uo., 3–4. old.
66 Karády: Zsidóság, modernizáció, 96–97. old. 

A kiegyezést követõen az emancipált
zsidóság azon volt, hogy a képzési
lehetõségeket minél jobban kihasználja. Míg 
1870-ben 100 000 katolikusra
25 felsõoktatásban tanuló fiatal esett, addig
ez a szám a zsidóság estében 71 volt. Tíz
évvel késõbb ez a szám teljesen eltolódott a
zsidóság javára 32:158 arányban. (A
középiskolákban ez az arány még feltûnõbb
volt: 1870-ban 272:719, míg 1880-ban
265:1366.)



ugyan ez a rang sor (791 jo gász, 248 me di ka,

151 böl csész).67

Az 1867-es év Nordau új ság írói pá lya fu tá -

sa szem pont já ból is je len tõs év szám, ugyan is

ek kor lett a Falk Mik sa ál tal szer kesz tett te -

kin té lyes né met nyel vû or gá num, a Pester

Lloyd mun ka tár sa.68 Élet mód ját ez je len tõs

mér ték ben be fo lyá sol ta, hi szen nap pal ta nult, 

este pe dig az új ság szá má ra írt tár cá i val fog -

lal ko zott. Anya gi lag min den kép pen megta -

lál ta a szá mí tá sát: a tár ca ro vat bel sõ mun ka -

tár sa ként havi 200 fo rint jö ve de lem mel

ren del ke zett.69 A meg ta lált írá sok mennyi sé -

ge alap ján azon ban nem le het egy ér tel mû en

meg ha tá roz ni, hogy konk ré tan mi lyen mun -

kák kal bíz ták meg és tény le ge sen mennyit

dol go zott. A tár cák cse kély mennyi sé ge alap -

ján fel té te lez he tõ, hogy egyéb szer kesz tõi-új -

ság írói mun kát is vég zett. Annyi bi zo nyos,

hogy 1872-ben a Pester Lloyd mel lék lap ját,

az Ungarische Illustrirte Ze i tungot is szer -

kesz tet te.70

Falk elé ge dett le he tett Nordau mun ká já -

val, mert az 1873-as bé csi vi lág ki ál lí tás ra õt

küld te a lap tu dó sí tó ja ként a csá szár vá ros ba. 

Áp ri lis tól no vem be rig mint egy 100 tár ca je -

lent meg tõle a feuilleton-rovatban. Év vé -

gén be utaz ta Né met or szá got és Eu ró pa észa -

ki ré szét, majd 1874 áp ri li sá ban vég re

kez de tét ve het te a rég óhaj tott eu ró pai ta nul -

mány út, amely re min den fil lért maga ke re -

sett meg. Az út vo nal jól nyo mon kö vet he tõ a 

tár cák te ma ti ká ja alap ján: Szent pé ter vár,

Moszk va, Ber lin, Ang lia, Iz land, majd Fran -

cia or szág kö vet ke zett. En nek a két moz gal -

mas év nek a ho za dé kát a Vom Kreml zur

Alhambra címû könyv ben fog lal ta össze. A

Pester Lloydnak va ló já ban csak Fe renc Jó -

zsef orosz or szá gi lá to ga tá sa kor írt rend sze -

re sen, hi szen konk rét fel ké ré se csu pán erre a 

fel adat ra volt. Iz lan di tar tóz ko dá sa kor is bõ -

ven írt, de egy szer két hó nap ra ab ba ma radt a

tu dó sí tást. Még a Fran cia or szág ból kül dött

írá sok tesz nek ki egy je len tõ sebb mennyi sé -

get.

A hosszas tá vol lét per sze nem ked ve zett

az or vo si ta nul má nyok nak, ame lye ket ezek -

re az évek re Nordau va ló szí nû leg fel füg -

gesz tett. Csak 1875 év vé gén tért vissza Bu -

da pest re, és de cem ber 21-én le tet te a

Bu da pes ti Ma gyar Ki rá lyi Tu do mány Egye -

te men az elsõ szi gor la tát. A szi gor la ti jegy -

zõ könyv ben a „Südfeld (Nordau) Si mon”
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67 Lásd: A budapesti magyar királyi
tudomány-egyetem almanachja. Buda, 1873. 
89. old. Vörös Károly adatai szerint az
1874/75-ös tanévben a tudományegyetemi
hallgatók 20 százalékát – túlnyomórészt az
orvosi és a jogi karon – a zsidóság adja.
Lásd: Vörös Károly: A budapesti zsidóság
két forradalom között, 1849–1918. In:
Zsidóság a dualizmus kori magyarországon.
Siker és válság. Szerk. Varga László.

Budapest, Pannonica Kiadó – Habsburg
Történeti Intézet, 2005. 43. old.

68 A lapnál 1867. november 9-én debütált a
Das Altarbild címû tárcájával.

69 Schulte: Psychopathologie, 51. old.
70 Lásd: Hedvig Ujvári: Max Nordaus

journalistische Tätigkeit für die Ungarische
Illustrirte Zeitung. In: Zeitschrift für
Religions- und Geistesgeschichte (58) 2006.
1. sz. 67–72. old.



név sze re pel.71 1876. ja nu ár 17-én Nordau

írás ban kér vé nyez te, hogy má so dik szi gor la -

tát idõ elõtt te hes se le.72 Erre 1876. ja nu ár

24-én ke rült sor „elég sé ges” ered ménnyel.

A szi gor la ti jegy zõ könyv ben a „Nordau

(Südfeld) Mik sa” név sze re pel.73

Né hány nap pal ké sõbb, 1876. ja nu ár

31-én Nordau vég leg sza kí tott a Pester

Lloyddal, va ló szí nû leg ma gas anya gi kö ve -

te lé se it Falk nem volt haj lan dó tel je sí te ni.74

Két nap ra rá azon ban már szer zõ dést írt alá a 

Ne u es Pester Jo ur nalnál. Ám Bu da pes ten

nem volt tar tós ma ra dá sa; má jus 1-jén hú gá -

val és édes any já val Pá rizs ba köl tö zött, ahol

or vos ként és több eu ró pai lap tu dó sí tó ja ként

te vé keny ke dett. A pes ti lap nak is kül dött pá -

ri zsi tár ca le ve le ket, ame lyek kö zül több

könyv for má já ban is meg je lent Pa ris.

Studien und Bilder aus dem wahren

Milliardenlande cím mel.

Herzl egye te mi ta nul má nya it a bé csi egye -

tem jogi ka rán vé gez te 1878 és 1883 kö zött.

Nordauval el len tét ben az õ ese té ben már al -

kal maz ha tó az a meg ál la pí tás, mi sze rint a zsi -

dó di ák ság ta nul má nyi ered mé nyei az egye te -

me ken is ki tûn tek „a diplo- maszerzés rend re

ala cso nyabb év szá má val és a dip lo mák jobb

át la gos mi nõ sí té sé vel”.75 A zsi dó hall ga tói

arány ma gas volt a Mo nar chia leg na gyobb

presztízsének ör ven dõ egye tem min den ka -

rán: 1881 és 1886 kö zött a hall ga tói össz lét -

szám (3456) egy har ma dát tet ték ki a zsi dó di -

á kok.76

Ho va tar to zás te kin te té ben Herzl né met

iden ti tá sa még nem volt tel je sen szi lárd:

egye te mi do ku men tu mai azt mu tat ják, hogy

az elsõ sze mesz ter ben a né me tet adja meg

anya nyel ve ként, ami nem kü lö nö seb ben

meg le põ. Az azon ban an nál in kább, hogy a

kö vet ke zõ év ben a ma gyart tün te ti fel, és

csak az 1881-es ta va szi fél évet kö ve tõ en

adja meg is mét a né me tet, azaz két tan éven

át Herzl ma gyar ként te kin tett ma gá ra. Herzl

egye te mi évei alatt csat la ko zott az

Akademische Lesehalle nevû li be rá lis di ák -

egy let hez, majd 1881-ben be lé pett az Albia

nevû di ák egy let be. In nen tõl kezde büsz kén

vi sel te a né met iden ti tást és az ez zel járó tár -
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sa dal mi presz tízst.77 Részt vett a szo ká sos

egye sü le ti élet ben, amely a ví vás, az ivá szat,

a kár tyá zás, az ének lés mel lett éles han gú vi -

tá kat is je len tett a li be rá lis és a na ci o na lis ta

di á kok kö zött. Herzl az egye sü let ben a

Tancred be ce ne vet kap ta a Tasso Meg sza ba -

dí tott Je ru zsá lemében sze rep lõ ön tu da tos és

har cos fér fiú után. 1883 ele jén zaj lott le a hí -

res Richard Wag ner-kom mersz, mely nek

szer ve zé sé ben az Albia is részt vál lalt. A

„Commers- fes tek” a né met di ák egye sü le ti

ha gyo mány ré szét ké pez ték, de az an ti sze -

mi tiz mus nem tar to zott a jel lem zõ ik közé.78

Beller sze rint vi szont az antiszemizmus nem

állt tá vol a tár sa ság tól, de Herzl kez det ben

úgy lát ta, hogy ez nem a sze mé lye el len irá -

nyult, ha nem a pénz só vár, mû ve let len zsi -

dók el len, akik nem tud tak iga zán in teg rá -

lód ni a né met kul tú rá ba. Herzl ezt a

hoz zá ál lást kul tu rá lis an ti sze mi tiz mus ként

ér tel mez te, ame lyet maga sem el len zett, mi -

vel az eman ci pá ció ide o ló gi á ja azt a fe le lõs -

sé get rót ta a zsi dók ra, hogy „ja vul ja nak

meg” (Verbesserung), és le gye nek mél tók a

pol gá ri jo gok ra. Herzl fel vé te le az Albiába

azt mu tat ja, hogy nem min den né met

„Burschenschaft” uta sí tot ta vissza egy az

egy ben a zsi dó kat; õ min den eset re egy vál -

lal ha tó zsi dó volt.79 A Wag ner-ren dez vényt

azon ban nem ke rül ték el az éles an ti sze mi ta

fel hang ok, mi nek kö vet kez té ben Herzl ki lé -

pett az egy let bõl. Az egye sü let hez írott le ve -

lé ben ál ta lá nos em be ri jo gok ra és nem a zsi -

dó ér zé keny ség re hi vat ko zott: ál la má nak

egyen ran gú zsi dó pol gá ra ként, nem pe dig

zsi dó ként há bo rí tot ta fel az an ti sze mi tiz mus, 

azaz nem gon dolt sem mi fé le kol lek tív sé re -

lem re.80 A zsi dó ság kol lek tív sor sa eb ben az

élet sza kasz ban még nem na gyon ér de kel te

Herzlt; leg fõbb cél ja az volt, hogy el is mert

oszt rák–né met író, szín pa di szer zõ vál jék

be lõ le. Nap ló be jegy zé sei sze rint már

1878-tól írt szín da ra bo kat, de át ü tõ si kert

soha nem ért el.

Pá rizs, a vá lasz tott haza

Nordau 1873-ban a Pester Lloyd bé csi

tudósítójaként volt elõ ször tá vol a sze ret te i -

tõl. Eb ben az idõ szak ban élénk le vél vál tás

kez dõ dött köz te és húga, Lotti kö zött. Sze mé -

lye sen nem ta lál koz tak, csu pán édes any ja lá -

to gat ta meg, de a ta lál ko zó fi as kó val vég zõ -

dött, mi vel a szü lõ „pro vin ci á lis mi vol ta,

jid di se, anal fa be tiz mu sa, ér tet len sé ge a mon -

dén Béccsel és an nak kul tú rá já val szem ben a

fi ú ban szé gyen ér ze tet vál tott ki”.81 Nordau

le ve le i ben Falk lap ját „Provinzblatt”-nak ne -

ve zi, amely Bécs ben so ha sem fog fel tû nést

kel te ni, Pes tet ma gát pe dig

„Provinzstadt”-nak aposzt ro fál ja, ahol neki

már nincs ma ra dá sa. Né hány hó nap pal ké -

sõbb az ál ta la oly na gyon res pek tált bé csi

Neue Freie Pres se ál tal kí nált pes ti le ve le zõi

ál lást sem fo gad ta el.

Elõ ször 1876-ban, majd vég le ge sen

1880-ban te le pe dett le Pá rizs ban. Elõt te

azon ban köz zé tett egy hosszabb írást a

Gartenlaube címû nagy pél dány szá mú lip -

csei lap ban an nak kap csán, hogy a né met he -

lyett a ma gyar lett a ha zai ele mi és kö zép is ko -
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lák ok ta tá si nyel ve. Az, hogy a lap az

an ti sze mi tiz mus ve ze tõ lap ja volt Né met or -

szág ban, úgy lát szik, nem za var ta.82 Az írás

elsõ vál to za ta Deutschenhetze in Ungarn

cím mel annyi ra éles volt, hogy a szer kesz tõ -

ség – üz le ti szem pont ja i kat szem elõtt tart va – 

nem vál lal ta a le köz lé sét, mi vel tar tot tak a lap 

ma gyar or szá gi be til tá sá tól. Ezek után Nordau 

mér sé kel te a hang ne met, és így je len he tett

meg a Die Deutschen in Ungarn címû írás

„Ein Deutsch-Ungar” alá írás sal. A cikk a ma -

gyar or szá gi né me tek tör té ne té nek hosszas is -

mer te té se után arra a kö vet kez te tés re jut,

hogy a né met nyelv és kul tú ra tör té ne ti leg és

jo gi lag tel jes mér ték ben le gi tim Ma gyar or -

szá gon, így az 1861 óta tar tó ma gya ro sí tá si

fo lya ma tot bot rá nyos nak tart ja. Ki tér arra is,

hogy az at ro ci tás az ok ta tá son túl a pes ti né -

met szín há zat is érin ti, mi vel a be zá rás fe nye -

ge ti. A hét köz na pi éle tet is meg ke se rí ti a fo -

lya mat, mi vel a hi va ta lok ban a

nyelv prob lé mák mi att so kak nak tol mács se -

gít sé gét kell igény be ven ni ük. Eh hez tár sul

még a „szo ci á lis ter ror”: a ma gyar la pok kí -

mé let le nül pel len gér re ál lít ják azo kat a

kereske- dõket, akik nek né met nyel vû a cég -

táb lá juk, és le ki csiny lõ en ír nak azok ról az

egye sü le tek rõl, csa lá dok ról, ahol a tár sal gás

nyel ve a né met. Nordau az egész nyelv kér -

dést úgy ér té ke li, hogy a ma gyar szel le mi éle -

tet és a kö zé le tet nagy kár érte ez ál tal. In tel -

me: amennyi ben Ma gyar or szág nem ma rad

két nyel vû, ha nem a kül föld szá má ra ne he zen

ért he tõ ma gyar nyelv mel lett dönt, olyan el -

szi ge telt ség be so dor ja ma gát, mi nek kö vet -

kez té ben el vesz ti a kap cso la tot az eu ró pai

kul túr kö zös ség hez, az eu ró pa i ság hoz, és nem 

vár más rá, mint az ázsi ai vi szo nyok ba való

süllye dés. Sze rin te a né met ség tar tot ta meg

ed dig a ma gyar sá got Eu ró pá ban, és az egy -

nyel vû ség a ma gyar ság vesz tét je len ti. Õ

maga nem lát ja a ma ra dá sát, jö võ jét egy ilyen 

or szág ban, így szá má ra az egyet len le het sé -

ges kiút az emig rá ció.83

Hogy mi lyen ér vek szól tak a Szaj na-part

mel lett, csak hi po té zi sek kel szol gál ha tunk.

A vá ros mel lett szólt an nak ano ni mi tá sa,

koz mo po li ta jel le ge, val lá si sem le ges sé ge,

és nem utol só sor ban az, hogy Nordaut szûk

csa lád ján kí vül sen ki és sem mi nem em lé -

kez tet te a zsi dó szár ma zá sá ra, itt iga zán „né -

met író” le he tett.84 Az is érv ként szol gál ha -

tott, hogy a pá ri zsi tár sa da lom ban –

szár ma zás tól füg get le nül – min den te het sé -

get irigy lés re mél tó tisz te let öve zett. Né me -

tek gyak ran tar tóz kod tak itt hosszabb-rö vi -

debb ide ig, és mint a né met zsi dó

ér tel mi sé get ál ta lá ban, a li be ra liz mus hí ve i -

ként és a ta nult pol gá rok kö zött tar tot ták szá -

mon.85 Heinrich Hei ne Fran cia or szág ról al -

ko tott képe ese té ben a po li ti kai ide ák mel lé

he do niz mus, élet kedv és ero ti ka is tár sult, és

nem utol só sor ban „a po li ti kai el szánt ság, a

re mény, hogy a köl té szet va ló ban meg vál -
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toz tat ja a va ló sá got, ami annyit tesz, hogy

fran cia (re pub li ká nus) vi szo nyok hoz ve zet -

het”.86 1750 óta a kül föl di írók el sõ sor ban a

Róma–Pá rizs–Lon don tri ász ra fókuszálnak,

„mi vel csak ezek je len te nek iga zi al ter na tí -

vát a sa ját ál la po tok hoz ké pest, csak õk tûn -

nek mí tosz ké pes nek, csak õk je len te nek ki -

hí vást va la mi fé le ön pró ba té tel re”.87 Azok

szá má ra kí nál nak me ne dé ket, akik „sa ját vi -

szo nya ik ki csi nyes sé ge, hi va tá suk bék lyói

és szel le mi izo lált sá guk elõl me ne kül nek”.88

Ez a há rom vá ros, ki nõ ve a ba rokk fõ vá ros -

ok és nagy vá ros ok – Szent pé ter vár, Mad rid,

Ná poly, Ve len ce, Bécs, Ber lin, Drez da – tí -

pu sá ból, „egy mi nõ sé gi leg új meg je le né si

for mát” mu tat.89 Azon ban egy im pe ri a lis ta

vi lág vá ros kö ve tel mé nye i nek csak Pá rizs és

Lon don fe lel meg. A né met vá ro sok a men -

ta li tás tör té ne ti vál to zás sal nem tud tak lé pést

tar ta ni, ami mar káns kü lönb ség hez ve ze tett

„nyu ga ti kö zös sé gi és né met in di vi du á lis

kul tú ra, il let ve nyu ga ti metropo- lisz és né -

met pro vin ci á lis szel lem kö zött”.90 Noha a

né met írók mint „provinc- me ne kül tek” ér -

kez tek a met ro po li szok ba, mû velt sé gük,

kom pe ten ci á juk, in tel lek tu suk el vi tat ha tat -

lan volt. Ezek re a ho zott szel le mi ja vak ra so -

kan „mint az ide gen föl dön való lét jo go sult -

sá guk iga zo lá sá ra te kin te nek”, so kak

szá má ra „va ló sá gos vé dõ pajzs ként szol gál

an nak ki szá mít ha tat lan- ságával szem -

ben”.91

Nordau ese té ben konk ré tan po zi tí vum -

ként em lí ten dõ egy sza bad úszó új ság író szá -

má ra kí nál ko zó szám ta lan mun ka le he tõ ség,

va la mint egy or vos ese té ben a pá ri zsi or vo si

kar nem zet kö zi híre. Or vo si ta nul má nya it

még nem te kin tet te be fe je zett nek: még to -

váb bi tu do má nyos te vé keny sé gen gon dol -

ko dott, nem utol só sor ban sze re- tett vol na az 

or vos tu do má nyi ant ro po ló gi á ban el mé lyül -

ni. Utób bi te rü let nek ek kor még nem volt

ma gyar or szá gi spe ci a lis tá ja, se önál ló tan -

szé ke.92 A pá ri zsi tar tóz ko dás hoz

Lenhossék Jó zsef pro fesszor tól ka pott aján -

ló le ve let, de töb bet nem tu dott ten ni

Nordauért, mi vel a kért ösz tön dí jat na ci o na -

lis ta szem lé le tû kol lé gái nem ítél ték meg

Nordaunak ál lí tó la gos ma gyar el le nes ki je -

len té sei mi att.93 Az el uta sí tott ösz tön díj ké -

re lem azt je len tet te, hogy nem kí ván ták tá -

mo gat ni to váb bi or vos tu do má nyi

pályafutását, azaz a pes ti or vos tu do má nyi

ka ron nem lát ták vol na szí ve sen kol lé ga ként

az im már be fu tott új ság írót.

Ezek után még is ki ment Pá rizs ba, noha

rend sze res jö ve de lem mel nem ren del ke -

zett. Mi vel a bé csi Neue Freie Pres se nem
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tar tott igényt pá ri zsi tu dó sí tá sa i ra, így a Ne -

u es Pester Jo ur nalnak, va la mint egy frank -

fur ti és egy gö te bor gi lap nak kül dött tár ca -

le ve le i ért ka pott ho no rá ri um ból tar tot ta el

csa lád ját. Or vos tu do má nyi pá lyá ja azon -

ban jól in dult: hos pi tált Jean Mar tin

Charcot pro fesszor nál, aki pszi chi át ri ai

kezelései ré vén az zal vált vi lág hí rû vé, hogy 

hisz té ri ás ese te ket hip nó zis ban gyó gyí tott.

Emel lett több kór ház ban is dol go zott, majd

egy nõ gyógy ásza ti ma gán kli ni kán elég

gya kor la tot szer zett ah hoz, hogy el gon dol -

kod jon azon, hogy új ság írói pá lyá ját fel ad -

va nõ gyógy ász ként kezd jen el prak ti zál ni.

Erre rö vid ide ig Pes ten is al kal ma nyílt

1878-as ha za té ré se kor. 1880-ban azon ban

csa lád já val vissza tért Pá rizs ba, két év múl -

va pe dig meg véd te a nõ kaszt rá lá sá ról írt

dok to ri ér te ke zé sét. Té ma ve ze tõ je és a szi -

gor la ti bi zott ság el nö ke Charcot pro fesszor

volt, ami nagy ki tün te tés je len tett Nordau

szá má ra.94
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