
„Kaf tán,
srájmli,
pa jesz
ide gen volt
szá má ra”

Váz lat a ma gyar zsi dó ság
ki vet kő zé sé nek
fo lya ma tá ról a 19.
szá zad ban és a 20. szá zad
első év ti ze de i ben

F. DÓ ZSA KA TA LIN

„Nem ked vel tem az ima há zat; ün ne pi gyü le -

ke ze tét, fe hér le pel be öl tö zött fér fi a i val, kik

ért he tet len nyel ven egyhangon mor mol ták

imá i kat” – ol vas hat juk Fe nyő Mik sa vissza -

em lé ke zé se i ben.1

A mon dat jól ér zé kel te ti a múlt szá zad for -

du lón eman ci pá ló dó zsi dó if jú ság vi szoly gá -

sát a ha gyo má nyos szo ká sok tól. Maga Fe nyő

is, sze rin te előny te len kül se jé nek hát rá nya it a

gon dos, di va tos öl töz kö dés sel pró bál ta csök -

ken te ni. En nek el le né re ön élet raj zá ban nem

so kat fog lal ko zik a sa ját és má sok vi se le té vel, 

egye dül azt az anek do tát me sé li el, hogy ami -

kor egy szer egy drá ga spe nót szí nű fel öl tő vel

je lent meg, vár va az el is me rést, Pász tor Ár -

pád, a szá zad elő is mert re gény író ja csak

annyit mon dott: „ezt csak tü kör to jás sal le het

vi sel ni”.2

Hanák Pé ter A má sok ról al ko tott kép

című ta nul má nyá ban fel so rol ja a vicc lap ok

jel leg ze tes zsi dó fi gu rá it:

„A li be rá lis saj tó ban a zsi dó ele in te in kább ne -

vet sé ges és le né zett, mint sem el len szen ves alak:

a há za ló – tol dott-fol dott gú nyá ban, nyűtt bocs -

kor ban, ba tyu val a há tán. Ő a hand lé, a rongy sze -

dő, ran go sabb ki adás ban a »gyap jas«, a »bőr ős«,

a »tol las« zsi dó, aki még meg te le pe dett és meg -

gaz da go dott bol tos ko rá ban is őrzi ko ráb bi vo ná -

sa it, leg fel jebb a fol tos kaf tánt vált ja fel a hosszú

fe ke te zakó […] a leg hosszabb éle tű egy ma gyar

zsi dó élc mes ter, Ágai Adolf szü löt te volt:

Seiffensteiner Solomon, az ado má zó rezonőr.

Első pil lan tás ra ti pi kus zsi dó kül ső: vas tag orr,

ha mis kás szem, sűrű szőr zet, szé les ajak és szé les 
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1 Fe nyő Mik sa: Ön élet raj zom. Bu da pest, Ar gu men tum 

Ki adó, 1994. 25. old.

2 Uo. 69. old.
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moz du la tok, ke zé vel is állandóan »be szél«,3

gesz ti ku lál. Hét köz nap sap ká ban, mel lény ben,

mo so lyog va, ün ne pé lyes al ka lom mal ci lin der -

ben, za kó ban, fel öl tő ben adja elő »tű nő dé se it«. Ő 

az okos, a csa va ros eszű, »ro kon szen ves« zsi dó.

A szá zad vé gen egy re erő sö dő an ti sze mi ta tá bor

már más ként raj zol ja meg ugyan ezt az ala kot.

[…] A torz áb rá zo lá sok, ame lye ket né met élc lap -

ok ból im por tál tak, sok fé le vál to zat ban is egy lé -

nye gű ek ma rad tak. Akár zsi dós üve get, hosszú

ha jat és pa jeszt vi selt, akár kappedlit, és sűrű gön -

dör szőr zet bo rí tot ta fe jét-ar cát, akár ci lin der ben

pom pá zott, ko pa szon és bo rot vált arc cal […].”4

A gúny rajz ok ból is lát ha tó, hogy a zsi dó -

ság fi gu rái a 19. szá zad má so dik felében

meg vál toz tak. Bár to vább élt a ha gyo má nyos 

kaf tá nos meg je le nés, a ma gyar zsi dó ság –

pár hu za mo san az ún. neo lóg re for mis ta tö -

rek vé sek kel – el hagy ta a tra di ci o ná lis ru há -

za tot, és öl tö zé ké vel is igye ke zett be ol vad ni

az őket be fo ga dó ma gyar ság ba. Ha son ló

ten den ci á ra utal Szerdócz Jó zsef Szatmárról

írott dol go za tá ban:

„Szatmár zsi dó tör té ne te nem régi. De a rö vid

múl tat a gaz dag spi ri tu a li tás te szi tel jes sé […].

Haszidizmus csak ne he zen és ké sőbb nyert te ret a 

vá ros ban. Iga zá ból már a kez de tek ben Szatmár, a 

pol gá ro so dott, eman ci pált »ma gyar« zsi dók vá -

ro sa lett. S mint eman ci pált, úgy az asszi mi lá ci ó -

ra ka csint ga tók vá ro sa is egy ben. Nem sze ret te a

kül ső sé ge ket: kaf tán, srájmli, pa jesz ide gen volt

szá má ra.”5

A ha gyo má nyos meg je le nés

Mit tu dunk a ha gyo má nyos, a haszidok

(chassid) ál tal vi selt ru há zat ról? Ez a máig is

élő vi se let 18. szá za di for má kat őr zött meg, s 

tu laj don kép pen egy sa já to san ter je dő és to -

vább élő, zárt és na gyon ke ve set vál to zó nép -

vi se let nek te kint het jük. Kü lö nö sen a fér fi vi -

se let na gyon kon zer va tív és alig mó do sul.

Fő jel lem ző je az ün ne pe ken vi selt fe ke te se -

lyem kaf tán, fe hér ing, a szé les pré mes fej fe -

dő, a sreimel (ez a fent em lí tett srajmli), és a

szin tén ün ne pe ken vi selt térd nad rág.

Mi vel a haszidizmus len gyel ere de tű, a

kaf tánt is ál ta lá ban len gyel nek tart ják, de

zsi dó kaf tán ról már a 15. szá zad ból is ta lá -

lunk fel jegy zést. Mi u tán a kaf tán jel leg ze te -

sen ke le ti da rab, el fo gad ha tó az a fel té te le -

zés, hogy ál ta lá ban kaf tán nak hív ták az

iz ra e li ták ka bát ját, an nál is in kább, mert pél -

dá ul 1623-ban Beth len Gá bor fe je de lem,

ami kor Spa nyol or szág ból Tö rök or szág ba

me ne kült zsi dó kö zös sé ge ket Er dély be hí -

vott, kü lön bö ző ki vált sá go kat adva ne kik, a

ki vált ság le ve lé be azt is be fog lal ta, hogy

nem öl töz het nek ke resz tény mó don.6 A 17.

3

3 A gesztikulálással kapcsolatos az alábbi, ismert

zsidóvicc is:

– Hogy vagy?

– Nem tudok beszélni – válaszolja Grün

– Miért?

– Nincs kesztyűm!

4 Hanák Péter: A másokról alkotott kép. In: Varga

László (szerk.): Zsidóság a dualizmus kori

Magyarországon. Siker és válság. Budapest,

Pannonica Kiadó – Habsburg Történeti Intézet,

2005. 170–171. old.

5 Szerdócz József Ervin: Szatmár, emlékek és

remények városa. Ld. http://or-zse.hu/resp/

hallgatoi/szerdoc-szatmar2006.htm 

6 Jankovics József, Galavics Géza, R. Várkonyi Ágnes: 

Régi erdélyi viseletek. Budapest, Európa Kiadó,

1990. 113. old.



szá za di vi se let kó dex áb rá zo lá sa sze rint a

zsi dó ke res ke dő meg je le né se nem kü lön bö -

zött lé nye ge sen a ke resz té nyek étől: fe jén

pré mes sü veg sze rű ség van, ha son ló a

sreimelhez, síp uj jú, fel ső tes tén prém mel bé -

lelt, de ré kig gom bolt dol mány, amit akár

kaf tán nak is hív ha tunk, hi szen a dol mány

őse is a kaf tán, vi szont elől men te sze rű en

nyi tott, sőt pa nyó ká ra ve tett.7 Alat ta egy de -

ré kig fer dén át haj tott, ugyan ak kor kö zé pen

is hát ra haj tott, lát ha tó an puha anyag ból ké -

szült, leg in kább az orosz zub bony hoz ha -

son ló öl tö zék van, ami re rá van hajt va egy

fe hér ing kes keny gal lér ja, és öv vel van

össze fog va. Nad rág ja tö rö kö sen buggyos,

bo ká ig érő, eb ben va ló ban lát vá nyo san el tér

a ke resz tény vi se let től. Az öl tö zé ket kap ca

és pa pucs egé szí ti ki. Fe le sé ge fe jén fá tyol,

elől de ré kig gom bolt há rom ne gye des ka bát -

sze rű ség, mely nek az al só kar kö zé pé ig érő

ujja alól ki lát szik a fe hér ing buggyos ujja. A 

ró zsa szí nes-vi lá gos- pi ros ka bát kék anyag -

gal van bé lel ve, amely alatt hosszú, a ka bát -

hoz ha son ló szí nű víz szin tes csí kos fe hér ru -

hát vi sel. Lá bán pi ros kap ca és sár ga he gyes

orrú pa pucs. S bár a hölgy vi se le te gyö ke re -

sen el tér a kor szak ma gyar vagy eu ró pai di -

va tá tól, több, vi szony lag kö ze li áb rá zo lást

lát ha tunk a vi se let kó dex ben is. (32. kép,

szász gaz da fe le sé ge, 52. gö rög nő, 58. rác

fe le sé ge.) Va ló- színűleg ez egy Er dély ben

is el ter jedt bal ká ni vi se let for ma volt, mert

még Beth len Gá bor fe le sé gét, Bran den bur gi

Ka ta lint is meg örö kí tet ték ha son ló ru há ban.

A klasszi kus haszid öl tö zék kaf tán ja fe -

ke te se lyem ből ké szül, ki vé ve a rab bi ét,

akié ün ne pe ken fe hér min tá san nyí rott bár -

sony. A kaf tán öv vel van de ré kon

össze fog va. A fe jen a szé les, pré mes

sreimel, de ma gyar te rü le ten hét köz nap

kucs mát is vi sel tek. A ma is mert fe ke te ka -

lap (fedora) csak az 1940–50-es évek ben

vált ál ta lá nos sá. Fur csa mó don a kaf tán sza -

bá sa leg in kább a 18. szá zad ban ter jedt el, és

a ven dég fo ga dás ra is al kal mas, ele gáns fran -

cia se lyem há zi kön tös höz ha son lít.8 A 19.

szá zad vé gé től ké szült fe ke te szö vet ből is, a

sza lon ka bát vagy a fe renc jós ka sza bá sá hoz

ha son ló for má ban, de az öv a de ré kon ek kor

is tar to zé ka volt. A térd nad rág egy ér tel mű en 

a 18. szá za di culotte le szár ma zott ja, an nál is

in kább, mert a bo ká ig érő tö rö kös bő bu gyo -

gó ról át tér ni a csak kis sé bő térd nad rág ra

nem szá mít vi szony lag je len tős ug rás nak.

Nem fog lal ko zom az imád ko zás hoz hasz nált 

fe hér dra pé ri ák kal, ima sá lak kal, ame lyek a

zsi dó ság min den ré te gé nél a val lá si elő írá -

sok hoz iga zod nak.

A ha gyo má nyos női vi se let vi szony lag

di vat kö ve tő, csu pán az az elő írás, hogy il le -

del me sen el ta kar ja a nők csá bí tó ré sze it:

nem le het ki vá gott, ujja csuk ló ig zárt, a

szok nya hosszú. Vi szont nem csak a haszi-

doknál, de mind há rom irány zat nál (haszid,

or to dox, neo lóg) is kö ve tel mény, hogy a nők 

ta kar ják el fe jü ket, kü lö nö sen az ima ház ban

és az ün nep sé gek al kal má val. Ezért a nők -

nek ki zá ró lag temp lo mi vagy egy-egy ün -

nep ség al kal má val hord ha tó fi nom ki vi te lű,

csip ké ből, se lyem ből ké szült dí szes ken dő ik 

4

7 Uo. 49. és 50. kép. Panyókára vetni: vállra vetve

hordani a kabátot.

8 A háziköntösről ld. Join-Dieterle, Catherine:

A párizsi úr otthon. In: F. Dózsa Katalin – Hegyiné

Déri Erzsébet (szerk.): Párizs és Budapest a divat

tükrében. Kiállítási katalógus. Budapest, Budapesti

Történeti Múzeum, 2003. 13. old.



van nak. Egy ilyen rend kí vül ér de kes, rá té tes

arany hím zés sel dí szí tett fe ke te se lyem at lasz

da ra bot őriz nek a bu da pes ti Zsi dó Mú ze um -

ban.9 Nyitráról ke rült be, ahol az öröm anya

vi sel te gyer me ke es kü vő jén. Ana ló gi á ját a

Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tex til gyűj te mé -

nyé ben ta lál juk,10 mi vel ez a tí pus a nyitrai

nép vi se let re jel lemző. Ugyan csak máig

meg ma radt szo kás az or to dox csa lá dok nál,

hogy a nők férj hez me ne tel ük kor le bo rot vál -

tat ják ha ju kat, és pa ró kát hor da nak.

„A ki vet kő zés”

„Hermann föl akar ja for gat ni a csa lá di ha gyo -

mányt. Hé ber szent köny vek he lyett né met köny -

ve ket és még új sá go kat is ol vas, tin cse it le vá gat -

5

Budapesti textilkereskedő (katonaként)
és családja
1916

9 Benoschofsky Ilona – Schreiber Sándor (szerk.):

A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest, Corvina

Kiadó, 1987. 176. 190. sz.

10 Lelt.sz.: 196.637.



ja, étel ben-ital ban se tart ja ma gát a szent

elő írás hoz, s ahe lyett, hogy az apák mód ján ej te -

né a zsi dó val-len gyel lel össze ke vert, gój fü lek

szá má ra ért he tet len né met szót, úgy be szél né me -

tül, s olyan ru hák ban jár, mint a ke resz té nyek.”11

Hatvany La jos Urak és em be rek című csa -

lá di ih le té sű re gé nyé ben fog lal ja össze szem -

lé le te sen a 19. szá zad má so dik fe lé ben be kö -

vet ke ző nagy nem ze dé ki vál tást, a fi a tal ság

asszi mi lá ci ós igé nyé nek kez de tét.

A len gyel, ga lí ci ai és el ső sor ban haszid

zsi dó ság min den kép pen ra gasz ko dott a már

ha gyo mánnyá vált kaf tán hoz. De volt egy

Ma gyar or szá gon már rég óta élő vé kony ré -

teg, amely a 18. szá zad ban is az eu ró pai

meg je le nést kö vet te. Hegedüs Géza írja Elő -

já ték ok egy ön élet rajz hoz című köny vé ben:

„De jól em lék szem még egy ro kon né ni nél egy

sok kal ta ré geb bi anyai előd-há zas pár fest mé nyé -

re: azt is tu dom, hogy Goldzieher Anselmus- nak

hív ták, a fe le sé ge ne vét nem is me rem. Vér sze rin ti

elő de im vol tak. Ez a Goldzieher Ansel- mus az

1710-es évek ele jén a Fer tő-tó mel let ti

Köpcsényben élt, és a Bat thyá ny gró fok bir to ka i -

nak gaz da sá gi fő em be re volt; te hát nyil ván la banc

ér zel mű a ku ruc há bo rúk ide jén: la banc nagy urak

af fé le úri házi zsi da ja volt. Hosszú fe hér pa ró ká ja

(allonge pa ró ka, ahogy ak ko ri ban ne vez ték) vál lá -

ig ért, arca be ret vált, szür ke selyemkabátjának

gal lér ja és manzsettája csip ke.”12

A le írás sze ren csé re elég rész le tes ah hoz,

hogy meg ál la pít ha tó le gyen, Hegedüs ősé -

nek meg je le né se, aki a fes tő vel nyil ván leg -

jobb ru há já ban örö kít tet te meg ma gát, tö ké -

le te sen meg fe lelt ko rá nak és tár sa dal mi

hely ze té nek.

A 19. szá za di zsi dó ság na gyobb ré sze

azon ban új be te le pü lő volt, egy részt né met

te rü let ről, más részt Ga lí ci á ból. Mind két

cso port ban a fi a ta lok kö zött erős volt a re -

form- és az asszi mi lá ci ós tö rek vés. Ahogy a

zsi dó ság pol gá ro so dott és igye ke zett meg -

sza ba dul ni a val lás óko ri elő írá sa i nak szi go -

rú be tar tá sá tól, úgy „vet kő zött ki” és hagy ta

el a ha gyo má nyos iz ra e li ta meg je le nést.

Ami na gyon so ká ig meg ma radt, az az a szi -

go rú alap elv, mi sze rint öl töz kö dés re és egy -

ál ta lán az élet re nem sza bad so kat köl te ni.

Erre utal Michael K. Silber is, vissza nyúl va

a 18. szá zad vé gé re, nem ki sebb no ta bi li tá -

so kat idéz ve, mint Gróf Pálffy Ká rolyt és

gróf Es ter házy Fe ren cet: „[…] nincs olyan

ke resz tény ha szon bér lő, aki annyit tud na tel -

je sí te ni a föld bir to kon, mint amennyit egy

zsi dó bér lő. En nek oka pe dig a zsi dók sze ré -

nyebb és alább va ló élet szín vo na lá ban ke re -

sen dő.”13 Hatvany va ló szí nű leg so kat hal -

lot ta gye rek ko rá ban, s rö vi den így de fi ni ál ja

ezt a szem lé le tet: „For gat ni kell a pénzt.

Arra való.”14 Hoz zá kell ten ni, hogy ez egy -

ál ta lán nem csak en nek a ré teg nek az alap el -

ve, ép pen el len ke ző leg, ez volt a pol gár ság

jó ré szé nek meg győ ző dé se a kál vi nis ta deb -

re ce ni ek től a ka to li kus svá bo kig. A pénz

nem a lu xus ra és pom pá ra való; azt meg -

hagy ták a kö zép osz tály ne me si és ve ze tő ré -

te ge i nek. Amíg a kö zép ne mes ség, az ún.

dzsent ri ré teg sok szor ere jén felül köl te ke -

zett – nem rit kán nem is sa ját igé nye mi att,

6

11 Hatvany Lajos: Urak és emberek. Budapest,

Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980. 17. old.

12 Hegedüs Géza: Előjátékok egy önéletrajzhoz.

Budapest Szépirodalmi Kiadó, 1982. 11. old.

13 Silber, K. Michael: Zsidó kisebbség egy elmaradott

gazdaságban, In: Varga László (szerk.) (i. m. 4.

jegyzet). 78. old.

14 Hatvany: i. m. 12. old.



ha nem azért, mert tár sa dal mi hely ze te ezt kí -

ván ta meg –, ad dig a pol gár ság a le he tő sé gei

alatt élt, mert fe les le ges nek tar tot ta az éssze -

rű nél ma ga sabb élet szín vo na lat, azon ban

an nál fon to sabb nak a csa lá di va gyon gya ra -

pí tá sát. Ezt a szem lé le tet lát hat juk a deb re ce -

ni jó mó dú ősök nél Sza bó Mag da Ré gi mó di

tör té net című csa lád re gé nyé ben is. A gyor -

san meg gaz da go dó csa lá dok is so ká ig tar tot -

ták ma gu kat eh hez az alap elv hez. Hatvany

fő hős ének, Zsi gá nak dús gaz dag apja pél dá -

ul saj nál ta a pénzt egy jó sza bó nál csi nál ta -

tott ele gáns frakk ra. Le á nyai es kü vő je al kal -

má val a fi á nak kész frak kot vá sá rolt a Váci

kör úti ru ha rak tár ban, ami meg is lát szó dott a 

rossz sza bá son és az anya gon. Eb ben az idő -

ben ugyan is a fér fi kon fek ció na gyon rossz

mi nő sé gű volt, s a sze gé nyek, no meg a ta ka -

ré ko sak vá sá rol tak ru ha rak tár ban.

Strasserné Chorin Daisy apjáról írott

vissza em lé ke zé sé ben kü lön ki eme li, hogy

őket, gye re ke ket is na gyon szi go rú an fog -

ták, ke vés zseb pénz ük el köl té sé ről na pon ta

be kel lett szá mol ni uk, és büsz kén te szi hoz -

zá: „Édes anyám sze ré nyen élt. Ru hák ra, ék -

sze rek re so ha sem köl tött, pe dig meg en ged -

het te vol na ma gá nak. Kül ső sé gek re nem

so kat adott.”15 Va ló ban meg en ged het te vol -

na ma gá nak, mert Weiss Manf réd lá nya volt, 

és fér je, Chorin Fe renc is a leg gaz da gab bak

közé tar to zott.

A zsi dó sá gon be lül is fon tos kü lönb sé ge -

ket tar tot tak szá mon az egyes ré tegek – vi dé -

ki és pes ti gaz da gok, ke res ke dők, ban ká rok

vagy bol to sok – kö zött, ame lyek nek egyik

ter mé sze tes ki fe je ző je volt a ruha. Hatvany

eze ket a fi nom meg kü lön böz te té se ket is na -

gyon rész le te sen mu tat ja be:

„[…] az ajtó ki nyílt, s Thiers16 mód já ra ki bo -

rot vált, dip lo ma ta ké pű, po fa sza kál las, kis mo -

soly gós em ber, maga Blau Gusz táv ti pe gett be

raj ta, kar ján ve zet vén ezüst szí nű se lyem ben be -

su ho gó fe le sé gét, a hi deg nyu gal mú Evelynt, aki

elő re ha ladt kora mel lett még min dig szép

asszony nak volt mond ha tó. […] Most a tár sa ság

töb bi tag ja i nak be mu ta tá sa kö vet ke zett. Blauék

úgy áll tak a szo ba kö ze pén, mint va la mi fe je del -

mek. A fe ke te vagy lila bár sony ban és ne héz

sely mek ben gör nye dő vi dé ki asszo nyok nem

győz ték Blauné ök löm nyi fül be va ló it és mo gyo -

ró nyi gyöngy so rát17 ámul ni-bá mul ni, és hogy ez

a gaz dag ban kár né még is mi lyen ked ves és mi -

lyen le kö te le ző és mi lyen egy sze rű! Mi lyen egy

igaz dáma! Hi á ba, aki nek már az apja és nagy ap ja 

is pes ti em ber volt! (mert Evelyn szü le tett Pop per 

le ány, a Fő ut cai gaz dag Pop pe rek ből!), an nak

egész föl lé pé sén meg lát szik a nagy vá ro si ne ve -

lés!”18

A jól öl tö zött ség per sze nem ol dot ta fel az

iga zi tár sa dal mi kor lá to kat. Hunyady Sán -

dor ér zé kel te ti szem lé le te sen az át hág ha tat -

lan fa la kat:

„A Markó ut cai gim ná zi um ban – nem hi á ba li -

pót vá ro si is ko la – sok zsi dó fiú volt. Jó részt gaz -

dag, úrigyerekek, fi nom ru há ban, jó ha ris nyá ban

és ci pő ben. A Tőke gyer me kei. Ne vet sé ges len -

ne azt mon da ni, hogy a leg ki sebb mér ték ben is

7

15 Strasserné Chorin Daisy, Bán. D. András: Az

Andrássy úttól a Park Avenue-ig. Budapest, Osiris

Kiadó, 1999. 23. old.

16 Adolph Thiers (1797–1877): francia politikus.

17 1850-ben játszódik ez a jelenet; ekkor még,

minden rétegben, amely megengedhette magának, 

a nagyméretű kövek, gyöngyök divatosak.

18 Hatvany: i. m. 47–48. old.
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hát rány ban let tek vol na má sok kal szem ben. De

hát én még sem tar toz tam kö zé jük, ha nem abba a

má sik tá bor ba, amely nek tag ja it – gyer mek ség

ide, gyer mek ség oda, li be rá lis éra ide, li be rá lis

éra oda – va la mi meg ha tá ro zat lan jel le gű sza bad -

kő mű ves ség tar tot ta össze, ép pen úgy, mint a zsi -

dó kat.”19

Fur csa módon ez a két tá bor kö zöt ti kor lát

na gyon is preg nán san mű kö dött a sza bó ipar -

ban. Már Hatvany re gé nyé ben is el mond ja

Blauné, hogy „előbb Gráffnénál csi nál tat ta

ru há it, de a Gráffné bu dai sváb asszony, s

ezért most egy zsi dó szabónéhoz jár a Ró zsa

té ren, bi zo nyos Blum Ir má hoz, aki előbb

főszabászné volt a Gráffnénál, ott ki ta nul ta a

mes ter sé get, s ha nem is dol go zik ol csób ban,

de még is, én nem tu dom, hogy az asszony ság

is úgy van-e vele, de én, ami en gem il let, én

szí ve seb ben dol goz ta tok egy zsi dó nő vel”.20

Hogy ez a pár be széd va ló ban meg tör tént-e és

a csa lá di le gen dá ri um ré sze volt, vagy

Hatvany in kább a sa ját ko rá ra jel lem ző szo -

kást ve tí tet te vissza, nem tud juk, de tény,

hogy a 20. szá zad első fe lé ben na gyon fon tos

volt, hogy ki hova jár ru hát csi nál tat ni. Az

arisz tok ra ta, keresztény és zsi dó kö zép osz -

tály más és más sza bó sá go kat ré sze sí tett

előny ben, s a ki vá lasz tás nál sok kal ke vés bé

esett lat ba az eredmény, mint az, hogy a sza -

lon ban vá ra koz va kik kel ta lál koz hat nak

össze a höl gyek. A fér fi sza bó sá gok nál, ame -

lyek az is mert egyen- és dísz ru ha cé gek ki vé -

te lé vel ál ta lá ban sok kal ki sebb mű he lyek ben

mű köd tek, a tár sa sá gi szem pont ok már nem

vol tak fon to sak. A fér fi ru ha-ké szí tés egyéb -

ként is az egyik olyan te rü let, ahol a 19. szá -

zad első fe lé től kezd ve mind na gyobb szám -

mal mű köd tek zsi dók. Nem csak a sza -

bás-var rás, de a kész ru ha ke res ke de lem és az

ol csóbb, be dol go zás sal kon fek ci o nált egyen -

ru ha, li bé ria ké szí tés te rén is rend kí vül nagy

volt a zsi dók szám ará nya.

Vál tás iz ra e li tá ból né met re, il let ve
ma gyar ra

Hatvany némi (ön)gúnnyal meg írt re gé nyé -

nek a va gyont megalapozó egyik hőse,

Bondy Si mon ugyan az, aki már el hagy ta

ősei nyel vét és tisz ta né met ség gel be szélt,

rend sze re sen idéz te a né met iro da lom nagy -

ja it, He i nét, Schil lert stb., de le néz te azo kat a 

hit sor sa it, akik lel ke sen vet tek részt az

1848/49-es sza bad ság harc ban:

„az ál ta lá nos má mo ro so dás ban, alig egy-két

Hermann-fajta jó zan ra jon gó ki vé te lé vel, még a

zsi dók is kez dik el vesz te ni a fe jü ket. Ezért hi á ba

zúz za be a tö meg a zsi dó bol tok ab la kát, mint egy

jó aka ra tú fi gyel mez te té sül, hogy: »ez a sza bad -

ság há bo rú nem a ti sza bad ság to ké« még is, ugyan -

az a zsi dó, aki nek ed dig az em be rek közt a bán tal -

mon és meg ve té sen kí vül egyet len jóul csak a

pro fit ju tott, most, mint ha min den el szen ve dett sé -

re lem jó vá té tel ének nap ja sü tött vol na széj jel, egy -

szer re csak oda dob ja pro fit ját, éle tét, min de nét

ezért a sza bad sá gért […].”21

Bondy úgy vél te, hogy a ha di szál lí tá sok -

kal ő is szol gál ja a sza bad ság har cot, mert

9

19 Hunyady Sándor: Család album. Önéletrajz. 1934.

Budapest, Noran Kiadó, 2000. 25. old.

20 Hatvany: i. m. 38. old.

21 Uo. 21–22. old.



„nincs sza bad ság posz tó, ba kancs és ló nél -

kül”.22 Nem tud ni per sze, hogy már az ősök

is ilyen vi lá go san lát ták hely ze tü ket a li be ra -

li zá ció és eman ci pá ció haj na lán, vagy

Hatvany a re gény meg írá sa ide jén szer zett

ta pasz ta la tai alap ján írta eze ket a ke se rű so -

ro kat.

Bondy Hermann, apja meg rö kö nyö dé sé -

re, a né met kul tú rát te kin tet te sa ját já nak,

ahogy az ma gá tól ér te tő dő volt a né met,

oszt rák, sőt a prá gai zsi dók kö ré ben is. A ka -

masz Zsi ga vi szont azért ha ra gu dott ap já ra,

mert az nem, vagy rosszul be szélt ma gya rul.

A ma gyar zsi dó ság ban a má so dik, Bondy

Hermannt kö ve tő ge ne rá ció a le he tő leg lel -

ke seb ben ma gya ro so dott. Eb ben sem áll tak

egye dül. A Gründerzeit, azaz az ala pí tás

idő sza ká ban (de tu laj don kép pen már a re -

form kor tól a 19. szá zad vé gé ig) a Ma gyar or -

szág ra jövő kü lön bö ző nem ze ti sé gű pol gár -

ság rend kí vül gyor san ma gya ro so dott, an nál 

is in kább, mert a mo nar chi án be lül és kí vül

ki vá ló volt a „ro man ti kus, sza bad ság sze re -

tő” ma gya rok imázsa.23 Ter mé sze te sen

Hegedüs Géza ősei kö zött is volt negy ven -

nyol cas tiszt, aki „zsi nó ros men té ben”,24

egyen ru há ban örö kít tet te meg ma gát. A ma -

gyar nyel vet meg ta nul ni ne héz volt, bár

meg pró bál ták, és a má so dik, har ma dik nem -

ze dék nek ki vá ló an si ke rült, sőt mint tud juk,

so kan kö zü lük ma gyar író vá is vál tak. De a

nyelv ta nu lás nál könnyebb volt ma gya ros

zsi nó ros ru hát vi sel ni, s a ki egye zés ide jé -

ben, az 1860-as évek ben min den ki ab ban

járt, ak kor is, ha egy szót sem tu dott ma gya -

rul.25 So kan utá na is meg tar tot ták ezt a vi se -

le tet. Krausz Si mon írja vissza em lé ke zé se i -

ben, hogy ami kor a Lloyd Ka szi nó tag ja ként

kár tyá zott, „[á]llandó ki bi cünk Ehrlich Mó -

zes bá csi volt, az ak ko ri idők egyik leg sa já -

to sabb egyé ni sé ge: 80 éven fe lü li, óri á si szál 

em ber, ha tal mas, ki fent ba jusszal, csiz má -

san, zsi nó ros nad rág ban és atil lá ban”.26 Ha -

son ló kép pen Schuck Adolf bu da pes ti gyá -

ros is zsi nó ro zott öl tönyt és hor golt csip ke

végű ma gya ros se lyem nyak ken dőt vi sel

1873-ra da tált port ré ján.27
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22 Uo. 21. old.

23 Ezt a romantikus imázst jól érzékelteti Franz Werfel

Barbara című regényében. Ld. Werfel, Franz:

Barbara oder die Frömmigkeit. Berlin, Wien, 1929.

99. old.

24 Hegedüs: i. m. 11. old.

25 Herczeg Ferenc írja visszaemlékezéseiben, hogy sváb 

nemzetiségű nagybátyja Velencében szűr szabású

kabáttal, zsinóros atillával keltett feltűnést.

Hamarosan lelkesen tudatták vele, hogy van egy

másik zrínyit viselő, ezüstfokost lóbáló atyafi is a

lagúnák városában. A két földi azonban sokáig bujkált 

egymás elől, míg végül a Szent Márk téren szinte

egymásba botlottak. Guszti bácsi kényszeredetten

fordult a másik magyarhoz: »Entschuldigen’s, sind Sie 

auch ein Ungar?«, mire a másik megkönnyebbülten

felelte szintén németül (mert újvidéki szerbként ő

sem tudott magyarul), hogy igen, ő is magyar. »De ki 

beszélt akkor Pesten magyarul? csak a jurátusok és

az írók« – fejezte be a jellemző anekdotát Herczeg

Ferenc.” Ld. F. Dózsa Katalin: Eltűnt idők, letűnt

divatok 1867–1945. Budapest, Gondolat Kiadó,

1989. 16. old., valamint Herczeg Ferenc

emlékezései. A szöveget gondozta és a bevezetőt

írta Németh G. Béla. Budapest, Szépirodalmi

Könyvkiadó, 1985. 75–76. old.

 

26 Krausz Simon: A pénzember. Egy magyar bankár

élettörténete. Budapest, Kossuth Kiadó, 1991.

19. old.

27 Magántulajdon, a képen látható személyt a

leszármazottak határozták meg.



A fa lu si bol tosok mint a falu „jobb em be -

rei” a gaz da gabb pa rasz tok öl tö zé ké hez iga -

zí tot ták félparaszti, félvárosi vi se le tü ket. Ez

ál ta lá ban egy sze rűbb anyag ból vá ro si a sabb

sza bást je len tett. A fér fi ak ese té ben fél ke -

mény vagy puha, eset leg az ún. Kos suth

vagy csi kós ka lap vál to za ta, sö tét öl töny,

mel lény, nyak ken dő, és – a pa rasz tok kal el -

len tét ben – biz to san pan tal ló. Az asszo nyok

sö tét ru há ban jár tak, ná luk még jel lem zőbb

volt a félparaszti, fél di va tos sza bás. Az ő ré -

te gük ben is vi szony lag soká élt az 1890-es

évek ele jé nek an go los di va ta: hosszú, rán -

colt szok nya, bő zub bony, ma gas, álló nyak -

kal, váll ban rán colt son ka uj jal. A ké sőb bi ek 

fo lya mán ez a faj ta vi se let las san kö vet te a

napi di va tot, a szok nya ke vés bé rán colt, a

zub bony le haj tott gal lé rú, elől gom bolt,

blúz for ma lett. A fényképek a ka me ra elé
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álló pá ro kat ter mé sze te sen a leg jobb öl tö -

zék ékük ben, ún. ki me nő, ün ne pi ru há ban

örö kí tet ték meg.

Az ura sá gi bir tok bér lő je, in té ző je vagy

ép pen a kis bir to kos-föld mű ves, aki He ge-

düs Géza sze rint az al föld ma gyar zsi dó vi -

lág jel leg ze tes tí pu sa volt, csiz ma nad rá got

és csiz mát vi selt. Hegedüs Géza be is mu tat -

ja: „Láz ár bá csi öles ter me tű, túl a nyolc va -

na dik esz ten de jén is szál fa egye nes, szé les

vál lú, nagy izmú fér fiú volt, ősz ba jusszal és

ősz Kos suth sza kál lal. Fe ke te öl tö nyé hez

min dig csiz mát vi selt, be gom bolt in gé re

nem kö tött nyak ken dőt.” 28

Hegedüs az elő ző szá zadfor du ló zsi dó

kö zép osz tá lyá nak Nagy vá rad ról Bu da pest re 

ke rü lő fi a tal tag ja – nem mel les leg az édes -

ap ja – meg je le né sét is fel idé zi:

„A fi a tal em bert Hegedüs An dor nak hívták,

nem volt túl ma gas, de igen ará nyo san jó meg je -

le né sű, jobb ol dalt el vá lasz tott si má ra fé sült sző ke 

ha jat és hu szá ro san pö dört sző ke ba juszt vi selt,

zöl des kék sze me volt, szé les ka ri má jú kö zé pen

be tűrt ka lap ját a jól öl tö zött fi a ta lok szo ká sa sze -

rint kis sé jobb ra csap va vi sel te. A kora ta vasz

elég gé lan gyos volt, hogy az útra már nem át me -

ne ti posz tó ka bá tot, ha nem vi lá gos sár ga, nyak tól

vé gig gom bol ha tó fel öl tőt – „überziehert” húz -

zon di va to san acél szür ke, négy gom bos za kó já ra, 

amely hez koc kás nad rá got és sár ga gom bos ci pőt

hor dott.”29

Ez a kül ső bár mely, hoz zá ha son ló anya gi 

hely zet ben lévő fi a tal em be ré le he tett vol na,

aki „a fi a tal ság bo lond ság” jel sza vá nak

alap ján még tö rő dött a di vat tal, sőt még vi lá -

gos sár ga (nem szür ke, nem fe ke te, de egy

világos-sárgás-drappos ár nya lat, ami ak ko -

ri ban igen csak szí nes nek ha tott egy fér fi ru -

ha tá rá ban) überziehert is húz ha tott. A szür -

ke négy gom bos zakó és a koc kás nad rág is

igen di va tos volt 1902-ben, akár csak a kis sé

bo hé mes, szé le sebb ka ri má jú puha ka lap és

a meg ha tá roz ha tat lan ár nya la tú, de elég gé

mar káns sár ga gom bos cipő. Hegedüs va ló -

szí nű leg csak egy dol got ha gyott ki, a sé ta -

pál cát, de fel té te lez het jük, hogy a 20 éves fi -

a tal úr an nak ide jén nem fe lej tet te el. An nál

na gyobb prob lé mát je len tett azon ban, hogy

a fi a tal em ber ről hi ány zott a meg bíz ha tó, ko -

moly be nyo más kel té sé hez el en ged he tet len

sza lon ka bát.

„Hi szen akit va sár nap dél előt ti fe ke te ká vé ra

hív nak meg el jö ven dő fő nö ké hez, an nak ott fe -

renc jós ká ban kell meg je len nie. Ez a fe renc jós ka,

vagy más kép pen »csá szár ka bát« egy térd alá érő

fe ke te zakó volt, amely hez ga lamb szür ke mel -

lényt kel lett föl ven ni. A mó dos pol gá ri kö rök ben

rossz be nyo mást kel tett, aki meg hí vott ven dég -

ként nem az al ka lom hoz illő öl tö zék ben je lent

meg. Apám nak pe dig nem volt fe renc jós ká ja. Az

ilyen szer tar tá sos kül ső sé gek – ta lán még fe u dá -

lis örök ség ként – hoz zá tar toz tak nem csak a

nagy pol gá ri, de a kö zép pol gá ri élet hez is. Egy

nagy ke res ke del mi cég pe dig nem kép vi sel tet het -

te ma gát olyan uta zó val, aki nem is me ri, és nem

tart ja be eze ket a sza bá lyo kat.”30

Ez utób bi a kulcs mon dat: a 20. szá zad ele -

jén a meg fe le lő öl töz kö dés a tár sa dal mi ér vé -
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28 Hegedüs: i. m. 109. old.

29 Uo. 15. old.

30 Uo. 28. old.



nye sü lés el en ged he tet len esz kö ze. Bár a zsi -

dó és ke resz tény kö zép osz tály kö zöt ti

lát ha tat lan fa lak vál to zat la nul lé tez tek, már

volt át já rás, és fő leg már nem le he tett vissza -

hú zód ni a „kancelláriá”-ba vagy a „komp -

tor”-ba a sef te ket le bo nyo lí ta ni.31 Hegedüs

An dor nagy vá ra di sza bó ja el in téz te, hogy

egy pes ti kol lé ga egy nap alatt el ké szít se mé -

ret re a fe renc jós kát, ami így nem gyű rő dött a 

bő rönd ben. „És fel ölt ve az új ru hát, rá a vi lá -

gos sár ga überziehert, il lő en fe hér be té tes fe -

ke te, gom bos fél ci pő ben, fe jén ke mény ka -

lap pal, ke zé ben csont fo gó jú sé ta bot tal, úgy

ahogy il lett, pon to san ti zen egy óra után öt

perc cel be csön ge tett a Ha jós utca 15. szá mú

ház első eme le té nek lép cső há zi be já ra tá -

nál.”32 Ez a most már csep pet sem fi a ta los és 

bo hém, ép pen el len ke ző leg: kon zer va tív

meg je le nés meg ala poz ta a jö vőt, az jó ál lást,

a fő nők le á nyá nak ke zét, va la mint a biz tos

jó mó dot.

A kö zép osz tály tag ja i nál már nem iga zán

le he tett meg kü lön böz tet ni zsi dó és nem zsi -

dó öl töz kö dést, leg fel jebb fi nom ár nya la tok -

ban. Kaff ka Mar git írja a Szí nek és években,

hogy a me gye régi csa lád ja i nak fér fi tag jai

ke vés bé di va to san öl töz köd tek, mint az

újab ban oda ke rül tek vagy a fel tö rek vő új -

gaz dag ok. A bo hém ér tel mi sé gi viszont füg -

get le nül val lás tól és nem ze ti ség től, fel tű nő -

en és meg hök ken tő en öl tö zött, el is vár ták

tőle, és a sza bá lyo kat ag gá lyo san be tar tó

pol gá rok kis sé bor zong va néz ték a me ré szen 

öl tö zött mű vé sze ket.33

A kö zép osz tály fel ső ré te gei és a nagy bur -

zso á zia fér fi tag jai in kább ar ról vol tak ne ve -

ze te sek, hogy mé lyen anya gi le he tő sé ge ik

alatt öl töz tek. Né hány öl töny, frakk, zsa kett,

fe renc jós ka, amit csak ak kor cse rél tek, ha ki -

híz ták vagy na gyon el ko pott! Ki vé te lek per -

sze vol tak. Chorin Daisy köz li nagy ap ja fény -

ké pét. Ele gáns, sza kál las úr te kint ránk a

fény képről.34 Jó sza bá sú fe renc jós ká ját, szür -

ke nad rág ját biz to san nem a Váci kör úti ru ha -

rak tár ban vet te. Mint ahogy fi no man ele gáns

és di va tos a nagy ma ma is. Egy na gyon szép,

tur nü rös hölgy néz ránk ked ves-ko mo lyan a

fény kép ről.35 Vi szont a vic cek vissza té rő

alak jai vol tak az új gaz dag ok fe le sé gei, akik a

bo nyo lult öl töz kö dé si sza bá lyo kat, amelyek a 

höl gyek szá má ra még ap ró lé ko sab ban és

rész le te seb ben ír ták elő, hogy mi kor mit és

ho gyan il lik vi sel ni, egy ál ta lán nem is mer ték, 

és kü lö nö seb ben jó íz lés sel sem ren del kez tek. 

Vi szont igye kez tek mi nél fel tű nőb ben és drá -

gáb ban öltözni. En nek el le né re nemigen tu -

dunk va ló sá gos pél dát mon da ni vagy idéz ni

rossz meg je le né sű, öl töz kö dé si hi bá kat el kö -

ve tő gaz dag höl gyek re. An nál in kább ele gáns 

és kö rül ra jon gott ide á lok ra, akik kö zül csak

ket tőt eme lünk ki.

Az első Léda, azaz Diósyné Brüll Adél,

Nagy vá rad leg von zóbb és leg kul tu rál tabb

asszo nya. Dutka Ákos Ady val való kap cso -
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31 Hatvany használja ezeket a szavakat az irodára. A

nagyapa bolt mögötti irodáját a 19. század elején

még kancelláriának hívják, Bondy Hermannét

komptornak. 

32 Hegedüs: i. m. 34. old.

33 Kaffka Margit regényei. Bev. Bodnár György.

Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1962. 76. old.

34 Strasserné: i. m. 14. old.

35 Uo. 20. old. A turnür a szoknya farrészét kiemelő

segédeszköz (abroncs, párna, erősebb redőzés).
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la ta mi att idéz te fel sze mé lyi sé gét A hol nap

vá ro sa című mű vé ben:

„Diósyné Brüll Adél is ennek a rej té lyes

Brüll-háznak a gyer me ke volt. Ko rán ki re pült, s

csak nagy idő kö zök ben, rit kán jött haza. Min den

ha za lá to ga tá sa ese mény volt. Hol Szó fia ke le ti

par füm jé nek il la ta tet te ér de kes sé, hol Pá rizs szí -

nei és fé nyei ra gyog tak ru há ja sely mén. Eb ből az

eg zo ti kus ele gan ci á ból még iz ga tób ban ra gyo -

gott fel, mint egy ne mes öt vös fog la lat ból, két sa -

já tos fé nyű gyöngy: a sze me. Zöld volt, mint a

ten ger, s mély sé ge sen kék, mint eső után az

ég.”36

Nagy End re Egy vá ros re gé nye című mű -

vé ben en nél ér zék le te seb ben je le ní tet te meg

Léda mai szó val „sztár” vol tát, még le ány ko -

rá ból, ami kor még fér je sem volt, nem hogy az 

Ady val való kap cso la tá nak hír hedt híre:

„Brüll Adél, aki a vá ros leg ün ne pel tebb höl -

gye. Tu laj don kép pen nem klasszi kus szép ség, de

kre ol arca van, bar na haja, zöld sze me, nagy pi -

ros, ér zé ki szá ja. Pá rizs ban sza bott, test hez álló

ru há kat vi sel, neki van a leg kar csúbb slussza37 a

vár me gyé ben, és ha aga rá val vé gig sé tál a déli

kor zón, a hu szár tisz tek hap ták ba me re ved ve tisz -

te leg nek előt te.”38

A má sik, egy iga zi sztár, Hatvany Lili író -

nő, szí ni kri ti kus, Hatvany La jos uno ka test vé -

re. Hatvany La jos meg ír ta a gaz dag, kul tu rált, 

de csú nya Bondy Zsi ga ki ta szí tott- ságát, re -

mény te len sze rel mét, és a mér he tet len tá vol -

sá got, amit köz te és gróf nő fe le sé ge kö zött

sze rel mü ket tönk re té ve a tár sa sá gi kü lönb ség 

ho zott lét re. Az 1890-ben szü le tett Hatvany

Lili már a bu da pes ti tár sa ság kö zép pont ja lett. 

A leg ele gán sabb, az egyik leg szebb pes ti

asszony, aki nek ru há i ról, szín da rab ja i ról, si -

ke re i ről rend sze re sen be szá molt a saj tó. Re -

gé nye ket, szín da ra bo kat, di vat ta nács adó és

re cept köny ve ket írt. Da rab ja it New York ban

is be mu tat ták. Sza lon já ban a leg kü lön bö zőbb 

em be rek, Bu da pest leg is mer tebb sze mé lyi sé -

gei – arisz tok ra ták, pénz em be rek, mű vé szek

– találkoztak. Azt per sze nem tud juk, hogy

ün ne pelt sztár mi nő sé gé ben is hány szor bán -

tot ták meg, hi szen a ma gyar fő ne mes ség nem

fo gad ta be Szé che nyi gróf nét, a dús gaz dag

ame ri kai Vanderbilt Gladyst se. Fel te he tő en a 

ra gyo gó lát szat el le né re Hatvany Li lit is ér ték 

Zsi gá hoz ha son ló meg aláz ta tá sok az arisz -

tok rá cia ré szé ről. Va ló szí nű leg nem volt vé -

let len, hogy idő ben fel is mer te a ve szélyt, és

az 1930-as évek vé gén Ame ri ká ba me ne kült.

A már szin tén ott élő Strasserné Chorin Daisy 

így em lé ke zett meg róla: „Sok szor jött

Hatvany Lili is, aki a há bo rús évek alatt Ho -

lly wood ban írt for ga tó köny ve ket. Még min -

dig na gyon szép és ele gáns asszony volt,

noha az idő már el járt fe let te.”39

Az idő min den kép pen el járt afe lett az ele -

gan cia fe lett is, amely nek Hatvany Lili volt

az első szá mú höl gye. Mára vég ér vé nye sen

el kü lö nült a val lá si ala pú ha gyo má nyos ru -

ház ko dás a min den nap ok min dent meg mu -

ta tó, lát szat ra min den elő írást fel rú gó, kö tet -

len öl töz kö dé sé től. Új cso por tok ala kul tak
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36 Dutka Ákos: A holnap városa. Budapest, Palatinus,

2000. 80–81. old.

37 A korszakban divatos szó a derékbőségre. 

38 Nagy Endre: Egy város regénye. Budapest,

Magvető, 1958. 10–11. old.

39 Strasserné: i. m. 58. old.



ki, ame lyek egy más hoz tar to zá su kat a ru hák

ki vá lasz tá sá val jel zik és erő sí tik, de ezek nek 

már sem mi kö zül nincs val lás hoz vagy nem -

ze ti ség hez, an nál in kább fog lal ko zás hoz,

sza bad idős te vé keny ség hez és ze nei, mű vé -

sze ti íz lés hez.
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