
„Kül föl di
utam ból”
Seltmann La jos
hód me ző vá sár he lyi
fő rab bi eu ró pai
kör út já ról

JUSZ TIN MÁR TA

A Kül föl di utam ból négy foly ta tás ban, cikk -

so ro zat je lent meg a Ma gyar Zsi dó Szem le

1884. és 1885. év fo lya ma i ban.1 A szer ző,

Seltmann La jos, Hód me ző vá sár hely fő rab -

bi já nak be szá mo ló ját eu ró pai kör uta zá sa ih -

let te. Sem mi kü lö nös nincs egy hu za mo sabb

ide ig tar tó utaz ga tás ban, a kor jel lem ző sa já -

tos sá ga az uta zá si szo ká sok tér be li, idő be li

és tár sa dal mi ki ter je dé se volt. Az sem szá -

mí tott szo kat lan nak, ha egy uta zó él mé nye it

nyom ta tás ban kö zöl ve szé le sebb kö zön ség -

gel osz tot ta meg. Seltmann cik kei azon ban

kü lön böz nek a meg szo kott úti be szá mo lók -

tól, nem min den ben fe lel nek meg az úti iro -

da lom mű faji sa já tos sá ga i nak, és el tér nek a

nem szak ava tott iro dal má rok, a „ci vil uta -

zók” akár könyv, akár új ság cikk for má já ban

meg je lent él mény be szá mo ló i tól is. A fő rab -

bi tu dó sít ugyan uta zá sá ról, re konst ru ál ha tó

az út vo nal, meg is mer het jük né hány prog -

ram ját is, de az össze sen 55 ol dal túl nyo mó

ré sze nem köz vet le nül az uta zás sal, ha nem

az uta zás kap csán va la mi más sal fog lal ko -

zik, mint ha a szán dé ka nem vagy nem csak

az uta zás él mé nye i nek meg osz tá sa lett vol na 

az ol va só val, ha nem va la mi más.

Min den uta zás a konk rét tör té né se ken túl

meg is me ré si fo lya mat is: a meg lá to ga tott vi -

dék, a má sik or szág, a má sik nép fel fe de zé se.

Az, hogy az uta zó mit és mi lyen mély ség ben

vesz ész re, fe dez fel a má sik kul tú rá ból, függ

sze mé lyi sé gé től, is me re te i től, at ti tűd jé től,

kul tú rá já tól, Hofstede meg fo gal ma zá sá ban

„szel le me soft ware- jétől”2, ami vel meg szű ri, 
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ér tel me zi az in for má ci ó kat. Az uta zás ref le -

xió a má sik kul tú rá ra, de egy ben ön ref le xió

is: „Alig ha van olyan út le írás, amely ről leg -

alább egy szer el ne mond ták vol na, hogy töb -

bet árul el szer ző jé ről, mint azok ról az or szá -

gok ról és kul tú rák ról, ame lyek le írá sá val

fog lal ko zik.”3 Seltmann cikk so ro zat ára is

igaz ez a meg ál la pí tás. A be szá mo ló kat két

szin ten ér de mes vizs gál ni: a hé za gos és

szűk sza vú, ten den ci ó zu san vá lo ga tott, de

még is az utazással kap cso la tos tu dó sí tá sok

konk rét szint jén, a kor uta zá si di vat ján be lül, 

va la mint a mö göt tük meg hú zó dó, mé lyebb,

ér de ke sebb, a tu laj don kép pe ni „üze net”

szintjén az ön ref le xió kon tex tu sá ban, ami

mö gött a zsi dó ság ko ra be li prob lé mái, „a

kül ső vál to zás és a bel ső át ala ku lás” út ke re -

sé se i nek ne u ral gi kus pont jai sej le nek fel. Az 

úti be szá mo ló ban egy le het sé ges meg ol dást

su gall Seltmann.

Az uta zás mint a pol gá ri élet for ma
ré sze
a 19. szá zad ban

A leg ősibb idők től kezd ve lé tez nek ál lan dó -

nak te kint he tő uta zá si mo ti vá ci ók, mint pél -

dá ul a ke res ke del mi vagy a val lá si in dít ta tá -

sú uta zá sok. A 17. szá za di Ang li á ban egy új

uta zá si di vat ter jedt el: a Grand Tour, az

arisz tok ra ta if jak ne ve lé sét le zá ró, akár 3

évig is tar tó, ki ala kult út vo na lat kö ve tő ta -

nul mány út. A Grand Tour „or szág út ját” Pá -

rizs – Torinó – Fi ren ze – Róma – Ná poly –

Ve len ce – Bécs – Rajnavidék – Né met al föld

ne ve ze tes sé gei je löl ték ki. Az uta zás cél ja

egy ér tel mű en pe da gó gi ai volt. Nem csak az

ok ta tás so rán el sa já tí tott klasszi kus mű velt -

ség hely szí ne it ke res ték fel a ne ve lő ik kel

uta zó fi a ta lok, ha nem az adott or szá gok tár -

sa dal mi, po li ti kai vi szo nya i nak meg is me ré -

sé vel sa ját ha zá ju kat is más szem szög ből lát -

ták. „Az uta zás ból ha za tért em be rek – ál lít ja

a ko ra be li Gent- leman’s Guide – jobb ál -

lam pol gár ok ká vál nak, mi u tán kül föld ön

lát ták a zsar no ki kor mány za tok si ral mas kö -

vet kez mé nye it, te hát job ban meg be csü lik a

hu má nus tör vé nye ket, a sza bad an gol al kot -

mányt.”4

A 18. szá zad má so dik fe lé től az ér dek lő -

dés a ter mé szet felé for dult. Las san, de meg -

ál lít ha tat la nul ter jedt a für dő re uta zás di vat -

ja, ami nem csak gyógy ulá si, ha nem

meg elő zé si, egész ség meg őr ző cé lo kat is

szol gált, és ke re tet adott a tár sas kap cso la tok 

ki ala kí tá sá nak. A rous seau -i ter mé szet tisz -

te let nyo mán fel fe de zett he gyek meg is me ré -

sé nek vá gya, a ter mé szet já rás a 19. szá zad

első fe lé nek jel lem ző uta zá si mo ti vá ci ó já vá

vált. A ter mé szet já rás, az Al pok majd a Kár -

pá tok csú csa i nak meg hó dí tá sa a szá zad má -

so dik fe lé ben egy re na gyobb nép sze rű ség -

nek ör ven dett, és az eu ró pai or szá gok ban

egy más után sor ban ala kul tak meg a tu ris ta -

klu bok.5
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A 19. szá zad (fő leg má so dik fe lé nek)

gaz da sá gi fel len dü lé se, a tech ni ka, a köz le -

ke dés fej lő dé se mi nő sé gi leg vál toz tat ta meg

az uta zás le he tő sé ge it. Egy re több em ber tu -

dott egy re több hely re el jut ni vi szony lag ké -

nyel me sen és gyor san, ami az uta zás tér be li

ki bon ta ko zá sát és ki szé le se dé sét se gí tet te

elő. A ha gyo má nyos mo ti vá ci ók mel lett

meg je lent egy új ösz tönzőerő, a szó ra ko -

zás, ami a kedv te lés ből,6 sza bad idő ben tör té -

nő uta zás ki ala ku lá sá hoz ve ze tett. Ezek nek

az új in dít ta tá sú utak nak a vég cél ja ter mé -

sze te sen le he tett für dő, vá ros vagy akár a he -

gyek, a lé nye ge a mun ka vég zés kény sze ré től 

men tes, sza bad idő kel le mes el töl té se volt.

A für dő re uta zás, a tu risz ti ka mel lett ezek be

az uta zá sok ba kap cso ló dott be a szá zad má -

so dik fe lé ben az anya gi lag meg erő sö dő pol -

gár ság. Nem vé let le nül ne ve zi Gyömrei az

1850–1914 köz ti év ti ze de ket a pol gá ri uta -

zá sok ko rá nak.

Az uta zás so rán szer zett be nyo má sok le -

jegy zé se vé gig kí sé ri az uta zás tör té ne tét.

A 18. szá za di, a 19. szá zad első fe lé ben tett

uta zá sok so rán ta pasz tal tak ról, él mé nyek ről, 

tá jak ról, em be rek ről so kat meg tu dunk írók,

köl tők al ko tá sa i ból: elég Goe the, Hei ne

vagy Pe tő fi ne vét em lí te nünk. Az uta zá si

iro da lom mű fa ji lag gaz dag: do ku men ta tív,

ob jek tí vebb jel le gű az út le írás, szemben az

író szub jek tív be nyo má sa i nak, gon do la ta i -

nak na gyobb hang súlyt adó úti rajz zal. Az

uta zás tár sa dal mi ki szé le se dé sé vel és az él -

mé nyek má sok kal tör té nő meg osz tá sá nak

vá gyá val az úti be szá mo lók, úti jegy ze tek,

nap lók szá ma is meg sok szo ro zó dott, és az

iro dal mi mű faj pro fa ni zá ló dott. Ír tak úti

jegy ze te ket, be szá mo ló kat Ma gyar or szág ra

lá to ga tó kül föl di ek, és kül föld re lá to ga tó

ma gya rok, me lye ket he ti lap ok ban, könyv -

ben je len tet tek meg. Ezek az in for má ci ó kat

köz lő, él mé nye ket szé le sebb ol va só ré teg gel 

meg osz tó úti beszámolók nem bír nak iro -

dal mi ér ték kel. Szer ző ik meg is mer te tik ol -

va só i kat a fel ke re sett or szá gok, vá ro sok, tá -

jak vi lá gá val, né pe i vel, szo ká sa i val,

be szá mol nak ka land ja ik ról, úti él mé nye ik -

ről. Köz lik a pon tos út vo na lat, is mer te tik a

köz le ke dé si, el szál lá so lá si, hi gi é nés ál la po -

to kat, az idő já rá si vi szo nyo kat. Szalay Imre

kép vi se lő ní lu si va dá sza tá ról kül dött be szá -

mo ló i ban még ar ról is tu dó sít, hogy Mál tán a 

Fa ustot ját szot ták a szín ház ban, és olyan vi -

har volt a ten ge ren, hogy né há nyan ki es tek az 

ágy ból.7 Szin tén hosszan ecse te li ten ge ri be -

teg ség ét úti be szá mo ló já ban a Ma gyar Tu ris -

ta Egye sü let Ró má ba lá to ga tó kép vi se lő je.

Meg tud hat juk még, hogy a ró mai Ope rá ban a 

Traviata este 9-kor kez dő dött, „rit ka szép sé -

gű ki lá tás” nyílt Ci ce ro egy ko ri vil lá já ból, és

egész útja so rán „mér sé kelt me leg ség nek ör -

ven det tek”.8 Gerando At ti lát vi szont már ci us

30-án ha va zás fo gad ta Kons tan ti ná poly ban,

ahol esti prog ram ként az or dí tó der vi sek tán -

cát te kin tet te meg.9

Az úti él mé nyek han gu la ti hát te rét, az in -

ti mebb mi liő ér ze tét a szubjektívitás adja,

ami kor az uta zó már gon do la ta i ról, ér zé se i -
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ről is be szá mol. Mind ezek az el be szé lő sze -

mé lyi sé gét is meg je le ní tik. Az úti be szá mo -

lók vissza té rő ele me az összehasonlítás a

kül föld ön ta pasz tal tak és a ma gyar vi szo -

nyok kö zött, ami le he tő sé get te remt a nem -

ze ti büsz ke ség fi tog ta tá sá ra épp úgy, mint el -

ma ra dott sá gunk os to ro zá sá ra. Ez utób bi ra

szám ta lan pél dát ta lá lunk Szé che nyi Ist ván

uta zá sai so rán írt nap ló be jegy zé se i ben.

Akár a ha zai vi szo nyok kal való meg elé ge -

dett ség, akár a hi á nyos sá gok meg ál la pí tá sa

felé dől is a mér leg, a lé nyeg, hogy az uta zás

so rán ta pasz tal tak, a ró luk ké szült be szá mo -

lók ban le ír tak min den kép pen ref le xi ók a

más ság ra, és egy ben a szer ző sa ját, va la mint

a ha zai vi szo nyok ön ref le xi ói is. Seltmann

La jos úti be szá mo lói az in for ma tív, a lát vá -

nyos sá go kat és az uta zás konk rét kö rül mé -

nye it ismeretető szin ten na gyon el tér nek a

kor szak ha son ló mun ká i tól, az ön ref le xió te -

kin te té ben vi szont messze túl lép nek raj tuk.

A Ma gyar Zsi dó Szem le

Seltmann úti be szá mo ló já nak már a pub li ká -

lás he lye is szo kat lan, a Ma gyar Zsi dó Szem -

le ugyan is nem az uta zá si él mé nyek köz lé sé -

nek he lye volt.

A lap 1884 ja nu ár já ban je lent meg elő -

ször.10 Bacher Vil mos és Bánóczy Jó zsef

szer kesz tők az első szám ban írt elő sza vá ból

pon to san is mer jük a fo lyó irat cél ja it: a zsi dó

tu do mány ma gyar nyel vű, kö zért he tő mó -

don való mű ve lé sét és ter jesz té sét, a ha zai és 

kül föl di zsi dó kö zös sé gek éle té nek és prob -

lé má i nak meg is mer te té sét az ol va sók kal. A

fo lyó ira tot in dí tá sa kor „zi lált hit fe le ke ze ti

ál la po tok” jel le mez ték a zsi dó sá got, tár sa -

dal mi ál lá suk „tá ma dás és ost rom” tár gya

volt, folyt a harc a re cep ci ó ért, és az asszi mi -

lá ció is a meg ol dan dó fel ada to kat gya ra pí -

tot ta. Az egyik a ke resz tény köz vé le mény

meg győ zé se ar ról, hogy zsi dó hon fi tár sa ik

mél tók az in teg rá ci ó ra, mű velt, év ez re des

kul tú rá val ren del ke ző, eré nyes, az egész or -

szág ja vát szol gá ló em be rek. „A ha zai és

kül föl di tu dós hitrokonok ad tak itt egy más -

nak ta lál ko zást, hogy meg is mer tes sék a ke -

resz tény val lás ta na i nak hir de tő i vel hi tünk

bel ső vi lá gát, hogy ott hol en nek szük sé ge

fenn fo rog, a tu do mány szö vét ne ké vel vi lá -

gít sák meg az elő í té let setétségét” – áll az Iz -

ra e li ták Or szá gos Iro dá já nak el nök sé gé től

Seltmann La jos nak a Ma gyar Zsi dó Szemlé-

ről írt le vé lé ben11. A má sik fel adat az volt,

hogy az asszi mi lá ció lel ke se dé sé ben akár a

hi tü ket is el ha gyók nak al ter na tí vát mu tas sa -

nak, mi ként le het egy szer re zsi dó nak és jó

ma gyar nak is len ni. „A neo lóg zsi dó saj tó

egyik leg főbb igye ke ze te az volt, hogy éb ren 

tart sa a tá bo rá ba tar to zó zsi dók kö tő dé sét

val lá suk hoz és kö zös sé gük höz, táp lál ja

bennnük zsi dó sá guk irán ti el kö te le zett sé gü -

ket, zsi dó ön tu da tu kat.”12

A fo lyó irat ro va ta i nak tar tal ma tük rö zi e

cé lo kat. A kor ran gos tu dó sai pub li kál tak is -

me ret ter jesz tő tu do má nyos cik ke ket a zsi dó

tör té ne lem ről, val lás ról, iro da lom ról, kü lön

ro vat ban irodalomi al ko tá sok is he lyet kap -
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tak. A Szem le élénk fi gye lem mel kí sér te a

zsi dók tár sa dal mon be lül el fog lalt he lyét, és

te vé keny sé gét (ír ni-ol vas ni tu dás fe le ke ze ti

meg osz lá sa, zsi dó ka szi nók meg nyi tá sa, zsi -

dó ki ál lí tók az 1885-ös or szá gos ki ál lí tá son,

zsi dó jó té kony ko dás stb.), va la mint a re cep -

ció ügyét. Az „Ér te sí tő” egyik ál lan dó al ro -

va ta a tan ügy kér dé se i vel fog lal ko zott, a má -

sik pe dig az „Or szágvi lág” hí re i vel. Eb ben a

ro vat ban je lentek meg a kül föl di le ve lek,

ame lyek az eu ró pai, ame ri kai és palesztinai

zsi dó kö zös sé gek éle té ről tu dó sí tot tak. Itt je -

lent meg Seltmann be szá mo ló ja is kül föl di

út já ról.

Már az első év vé gén úgy tűnt, hogy a

Ma gyar Zsi dó Szem le iga zol ta a hoz zá fű zött 

vá ra ko zá so kat, nem csak zsi dók, ha nem „ka -

to li kus pap nö vel dék és re for má tus lí ce u mok 

já rat ják és ta nul má nyoz zák a Ma gyar Zsi dó

Szemlét”,13 így az ön meg je le ní tés nek, az

imázsformálásnak tág tere nyílt. Ez a tény

Seltmann úti be szá mo ló já nak is más ér tel -

me zé si tar to mányt ad hat.

Seltmann La jos éle te és pá lyá ja

Seltmann La jos ról, a tu dós rab bi ról a Zsi dó

le xi kon szó cik ke ad tá jé koz ta tást,14 ma gát az 

em bert vi szont iro dal mi mun kái, ön élet raj zi

vissza em lé ke zé sei és egyéb írá sai – mint a

szó ban for gó úti be szá mo ló –, va la mint a te -

me té sén el hang zott nek ro ló gok raj zol ják

elénk.

Seltmann La jos 1854. ja nu ár 17-én szü le -

tett a He ves me gyei Tiszanánán szerfárd ere -

de tű csa lád ban. „[…] a leg szo mo rúbb a vi lá -

gon az a gyer mek kor, amely nek nincs

nap su ga ra. Ilyen gyer mek kort élt a mi kis -

asszo nyunk”15 – em lé ke zett vissza az ér zé -

keny sé ge mi att „kis asszony nak” csú folt

Seltmann a gye rek kor ára. A csa lád nagy sze -

gény ség ben élt: apja az alig 50 lel ket szám lá -

ló kö zös ség ben volt ta ní tó,16 any ja, aki kis fia

szü le té se kor meg be te ge dett, nem is nyer te

vissza töb bé tel je sen az egész sé gét. A 12 éve -

sen el ár vult kis fiú – szü lei kí ván sá gá nak

meg fe le lő en – a kisvárdai jesiva ta nu ló ja lett.

Seltmann, aki aty já tól meg ta nult ma gya rul és

né me tül írni, szor gal mas bócher volt, még is

el kel lett hagy nia az is ko lát. La kó tár sa i nál

Men dels sohn, Maimúni mun ká it, egy Lu ther -

-fé le és egy la tin Bibliát, va la mint egy né met

nyelv tant ta lál tak, így „már a nap nál vi lá go -

sabb volt, hogy eret ne kek kel ál la nak szem -

ben” – ma gya ráz ta né gyük el tá vo lí tá sát az

Élet ké pekben.17

Kisvárdát el hagy ván tár sa i val Po zsony -

ban, a hagyományhű zsi dó ság fel leg vá rá ban 

foly tat ta ta nul má nya it: „A po zso nyi jesibát

az or szág első jesibájának te kin tik. […] már

egy év szá zad óta áll fenn, ve ze té se apá ról-fi -

ú ra száll át. Mos ta ni ve ze tő je és ta ní tó ja

uno ká ja a nagy Rab bi Mó zes Szófer- nek, a

jesiba meg ala pí tó já nak.”18 Itt lett rab bi, de

ta nul má nya it még nem zár ta le, Bécs be,

majd Ber lin be uta zott, hogy vi lá gi is me re te -

ket is sze rez zen.
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Seltmann La jos fő rab bi
Hód me ző vá sár he lyi Le vél tár tulajdona



Éle te kö vet ke ző ál lo má sa Sze ged, aho vá

1878-ban ke rült rabbihelyettesnek. „Áll még

az árvízlátta, sze rény Kál vá ria-ut cai haj lék,

amely  8 hó na pig rej tet te fi a tal bol dog sá -

gát”19 – idéz te Dr. Lőw Im má nu el, a sze ge di

fő rab bi Seltmann La jos te me té sén 1932-ben

a pá lya kez dés első hó nap ja it, me lyet fia bú -

csú sza vai egé szí tet tek ki egy mon dat tö re dék -

kel: „csak rö vid ide ig tar tott bol dog sá ga, is -

mét kí sér te tek sora tá madt reá”.20 Az egyik

csa pás az ár víz volt, mely elől Hód me ző vá -

sár hely re me ne kült, a má sik pe dig – amit ép -

pen úti be szá mo ló já ból tu dunk meg –, hogy

el vesz tet te fi a tal fe le sé gét.

Az 1868-as kong resszus után a neo ló gia

felé ori en tá ló dó hód me ző vá sár he lyi hit köz -

ség ek kor már egy éve ke re sett rab bit, de

Seltmann La jos 1879. máricus 22-én el mon -

dott ven dég szó nok la ta után azon nal dön töt -

tek. Be szé de min den kit ma gá val ra ga dott:

„el jött egy fi a tal em ber, mon dott egy be szé -

det s meg vá lasz tot ták, de nem: ki ki ál tot ták

egy han gú lag pap nak!”21 Szék fog la ló be szé -

dé vel meg nyer te ma gá nak a vá ro si ér tel mi -

ség jó ré szét is:

„[…] tény, hogy olyan fenn költ szel le mű s el -

fo gult ság tól annyi ra ment egy há zi be szé det rit -

kán le het hal la ni, mi lyen Seltmann úr be kö szön -

tő je volt. Ott vol tunk sze mé lye sen, ott volt

vá ro sunk kö zön sé gé nek fe le ke ze ti külömbség

nél kül egy igen te kin té lyes ré sze. S mind nyá jan a

leg na gyobb el is me rés sel, sőt több! igaz lel ke sült -

ség gel hall gat tuk vé gig az ifjú, mívelt lel kű, ma -

gyar ér zel mű rab bi szó nok la tát”22

Seltmann 1932-ig tar tó pá lya fu tá sá ban az 

első más fél év ti zed tár sa dal mi közérze-

tének hát te rét a zsi dó ság szem pont já ból há -

rom lé nye ges té nye ző adta meg: a zsi dó sá -

gon be lü li el len té tek, az asszi mi lá ció le he tő -

sé gei és kö vet kez mé nyei, va la mint a

re cep ci ó ért foly ta tott küz de lem.

Nyug vó pont ra ju tot tak, de nem szüntek

meg az in du la tok a hit köz sé ge ket, csa lá do -

kat meg osz tó, Jakov Katz ki fe je zé sé vel élve, 

„vég ze tes sza ka dás” után, ami nek ered mé -

nye ként az amúgy is he te ro gén zsi dó sá gon

be lül há rom cso port jött lét re.23 Az ön ma gá -

ban sem egy sé ges, az újí tá sok nak ma ka csul

és sok szor in du lat tal el len ál ló, iden ti tá su kat

csak a Tó rá ban, a Sulhan Arúhban, a Tal -

mud ban ke re ső, nyel vi leg is el kü lö nült, min -

dent újí tást gya nak vás sal, el len ál lás sal fo ga -

dó, az asszi mi lá ci ó ra ke vés bé24 vagy

egy ál ta lán nem haj lan dó or to do xia, mely

mind a hit köz sé gek szá mát, mind lét szá mu -

kat te kint ve a több sé get al kot ta. „1880-ban

pél dá ul a kö zel 625 000 fő nyi zsi dó ság több

mint 56 százaléka tar to zott kö zé jük, ide szá -
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mít va a ma gu kat sze fárd nak mon dó, va ló já -

ban hászid kö zös sé ge ket is.”25 A má so dik

cso por tot a 38,2 szá za lé kot kép vi se lő neo ló -

gok al kot ták, és mind ket tő től el ha tá rol ta ma -

gát egy mind össze 5,7 százaléknyi kis cso -

port, a sta tus quo ante.

Az eman ci pált zsi dó ság nak a neo ló gia te -

rem tet te meg az in teg rá ció le he tő sé gét. „[…]

az in teg rá ció fo lya ma tá nak ak ko ri ban […] a

kul tu rá lis ho mo ge ni zá ló dást elő se gí tő asszi -

mi lá ció fe lelt meg” – írja Gyáni Gá bor.26 Az

asszi mi lá ció au to ma ti kus kö ve tel mé nye a

ma gyar nyel vű ség és a ma gyar kul tú ra fel vál -

la lá sa volt. Az asszi mi lá ló dott zsi dók én- és

ön tu da tá nak alap ját már nem csak a val lá si

kö tő dés adta, ha nem egy má sik, na gyobb kö -

zös ség hez, a ma gyar ság hoz való tar to zás ér -

zé se és vál la lá sa is. „A zsi dó iden ti tás konst -

ruk ci ók va ló di bo nyo lult sá ga, ne ve ze te sen,

hogy esszen ci á lis egy ér tel mű sé gek he lyett a

hibriditás és a fragmentáltság volt a fő jel -

lem ző jük.”27 Az asszi mi lá ció és in teg rá ció

le he tő sé ge nem csak az iden ti tás új ra gon do lá -

sá val járt együtt, ha nem az ön rep re zen tá ci ó -

val és a zsi dók a ke resz tény tár sa da lom mal

való el fo gad ta tá sá val is. Ez a fel lán go ló an ti -

sze mi ta mozgalmak so rán nyert kü lö nös je -

len tő sé get.

Az 1867:XVII. tc. biz to sí tot ta a zsi dók

sze mély sze rin ti jog egyen lő ség ét, de nem je -

len tet te a zsi dó val lás egyen jo gú sí tá sát a

töb bi fe le ke zet tel. A neo ló gok, li be rá li sok

re cep ci ó ért foly ta tott har ca, mely nek lé nye -

gét le egy sze rű sít ve ab ban lát ták, „hogy vég -

re meg szűn jék a zsi dó val lás tűrt val lás len -

ni” az 1895. XLII. tc.-ben vég ző dött, amely

az iz ra e li ta val lást be vett val lás nak mi nő sí -

tet te.

Eb ben a gyors iram ban vál to zó, el lent -

mon dás ok tól sem men tes vi lág ban a hód me -

zővá sár he lyi hit köz ség szá má ra be bi zo nyo -

so dott, hogy Seltmann La jos megvá-

lasztása jó dön tés nek bi zo nyult. A kisvár-

dai, majd a po zso nyi jesivában foly ta tott ta -

nul má nyok biz to sí té kot je len tet tek az or to -

do xok szá má ra, hogy rab bi juk va ló ban mély 

tal mu di tu dás sal ren del ke zik, a neo ló gok pe -

dig, akik el vár ták a rab bi tól, hogy vi lá gi mű -

velt ség gel is ren del kez zék, le gyen ké pes a

kö zös ség lel ki-szel le mi irá nyí tá sá ra és kül ső 

kép vi se le té re,28 szin tén elé ge det tek le het tek

ma gyar és né met nyel ven egy aránt le nyű gö -

ző en pré di ká ló, mély mű velt sé gű, a hit köz -

sé get a leg ran go sabb ese mé nye ken, akár Fe -

renc Jó zsef sze ge di lá to ga tá sa kor ren de zett

ün nep sé ge ken és bá lon is kép vi sel ni tudó

rab bi jukkal.29 Tu dá sá hoz mély er köl csi ség 

és el kö te le zett ség is já rult. Az Élet ké pekben

ki fej ti né ze tét a rab bi hi va tás ról, me lyet

egész éle té ben kö vet ni igye ke zett. „A rab bi -

nak te hát, amennyi re csak le het sé ges, meg

kell va ló sí ta nia úgy az er köl csi és val lá si,
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mint a tu do má nyos ide ált, hogy ben ne lás sák 

és tisz tel jék a mű vel tek ön nön pél dá ju kat, a

tud ni vá gyók a kor tu do má nyos szel le mé től

át ha tott em ber tipusát.”30 Na gyon so kat tett

a tu dás, a mű velt ség ter jesz té sé ért, szív ügye

volt az ok ta tást. Év ti ze de ken át sok szor heti

24 órá ban ta ní tott.

A for rá sok ta nú sá ga sze rint Seltmann bé -

két ke re ső és bé két te rem te ni ké pes lel kü le -

té vel a bel vi szá lyo kat el si mí tot ta, egy sé get

ko vá csolt a hit köz ség ben, „soha meg nem

za vart har mó ni á ban” mun kál ko dott a fe le -

ke ze ti bé kén és a vá ros kul tu rá lis fel emel ke -

dé sén. Részt vett az or szág zsi dó kul tu rá lis

éle té ben, a Ma gyar Zsi dó Szem le első mun -

ka tár sai közé tar to zott, élet raj zi ih le té sű írá -

sai, me lyek ben a jesivák vi lá gát mu tat ta be

őszin te ség gel és nagy sze re tet tel, az Iz ra e li

Ma gyar Iro dal mi Tár su lat ki ad vá nya i ban je -

len tek meg. Pub li ká ci ó i val, tu do má nyos

mun kás sá gá val a hit köz ség hír ne vét öreg bí -

tet te: „rab bi sá gá nak év ti ze dei a zsi dó hit -

köz ség arany ko ra ként ér té kel he tők”.31

Az uta zás

Seltmann meg ren dí tő őszin te ség gel tár ja ol -

va sói elé két hó na pig tar tó út já nak okát. Fi a -

tal fe le sé gé nek el vesz té se fe lett ér zett fáj dal -

ma kész tet te arra, hogy ki csi fiát ott hon

hagy va fe lej tést ta lál jon: „szűk nek ta lál tam

ma gam kö rül a vi lá got, mint a seb zett vad,

el len áll ha tat lan vá gyat érez tem, mint egy ma -

gam ból ki kel ve, ro han ni tova”.32 Bár a

hosszú és tar tal mas utat Dr. Lőw Im má nu el

Seltmann te me té sén el mon dott bú csú be szé -

dé ben ta nul mány út ként em lí tet te meg, ő

maga az in tel lek tu á lis fel töl tő dés mel lett egy

sok kal pró za ibb célt is meg ne ve zett: „min dig

hal lot tam, hogy uta zá sok al kal má val nem

csak so kat ta nul hat az em ber, ha nem sok szó -

ra ko zást is ta lál, s én őszin tén be val lom, hogy 

fő leg ez utób bi von zott a messze tá vol ba”.33

Bár me lyik célt fo gad juk is el, a ta nul mány -

utat vagy a „travelling for pleasure” új di vat -

ját, uta zá sa min den kép pen be le il lik a kor uta -

zá si szo ká sa i ba. Az úti be szá mo ló ból

meg tud juk, hogy a két hó nap alatt ide je és he -

lye volt szó ra ko zás nak épp úgy, mint az in tel -

lek tu á lis fel töl tő dés nek, bár ő maga vic ce lőd -

ve az elő zőt hang sú lyoz ta, ami kor al kal maz ta 

sa ját ma gá ra a tu ris tá ról val lott köz ke le tű né -

ze tet:

„Mi kor ha zul ról el men tem, erő sen föl tet tem

ma gam ban, hogy tu ris ta és csak is tu ris ta le szek,

olyan iga zi, és ma gya rán mond va, tőröl met szett,

di va tos tu ris ta, a ki a he gyek bérczeit a tá vol ból, a 

temp lo mo kat s egyéb épitészeti re me ke ket csak

kivülről szem lél ge ti: de an nál pon to sabb és szor -

gal ma sabb ta nul má nyo zó ja a ven dég lők leg ben -
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sőbb rej te ke i ben elő for du ló összes moz za na tok -

nak.”34

Seltmann úti be szá mo ló i nak első, cse kély 

in for má ci ót köz lő szint je a kö vet ke zők ben

fog lal ha tó össze. 1883 jú li u sá ban in dult két -

hó na pos uta zá sá ra. Az út vo na lat nagy já ból

is mer jük, de va la mennyi ál lo má sát vagy az

egyes tar tóz ko dá si idő ket nem.

Salzkammergut – Mün chen – Lip cse – Ber -

lin – Ham burg út vo na lon Lon don ba lá to ga -

tott, ami fő úti cél ja volt. Vissza fe lé Rot ter -

dam – Hága – Ams zter dam – Han no ver

érin té sé vel tért haza, de hogy Han no ver től

mi lyen út vo na lat vá lasz tott, ar ról nem tu -

dunk.

Prog ram ja it is csak tö re dé ke sen is mer jük. 

A di vat nak meg fe le lő tu ris ta volt az Al pok -

ban, csó na ká zott a salzkammerguti ta va kon,

cso dál ta a he gyek fen sé ges sé gét, tú rá zott. A

kor má sik nagy di vat já nak meg fe le lő en fel -

ke res te az út vo na lán lévő vagy ah hoz kö zel

eső gyógy für dő ket. Járt Bad

Reichenhallban, Ang li á ból ha za té rő ben ki -

té rőt tett Há gá ból Scheveningenbe.

Bad Reichenhall für dő éle té ről nem tu dunk 

meg so kat be szá mo ló já ból, csak a zsi dó ven -

dég kör ről ír: nagy ér dek lő dést mu tat a sok,

egy mást óva to san ke rül ni ipar ko dó or to dox

és „eret nek” tu dós ven dég iránt. Rosszal ló an

em lí ti vi szont – „a szá mos és gaz dag zsi dó

für dő ven dé gek gya lá za tá ra” –, hogy a zsi na -

gó gá nak és ven dég lő nek egy és ugyan azon

he lyi ség ad ott hont.

Scheveningenbe, a vi lág hí rű ten ge ri für -

dő hely re in kább a kí ván csi ság vit te el, mint a

va ló di pi he né si szán dék: „tisz tes ség gel unat -

koz tam” fog lal ta össze tö mö ren él mé nye it.

Nagy örö mé re vi szont a für dő név sor ban egy

ma gyar „kar társ” ne vé re buk kant. Fel is ke -

res te a Bor sod me gyei ka to li kus lel készt,

„ma gyar szót hal la ni”, aki szí ves-elő zé keny -

ség gel fo gad ta őt, „ami lyen csak nem min den

ma gyar pap nál jel lem ző vo nás szo kott len ni”.

Vá ro si prog ram ja i nak le írá sai még en nél

is szű kö seb bek. Fel té te lez het jük, hogy fel ke -

res te a leg fon to sabb ne ve ze tes sé ge ket, mert

több ször is utal rá, hogy Bädekkerrel,

útikönyvvel a ke zé ben jár ta a vá ro so kat, is -

mer ke dett a lát ni va lók kal. A ne ve ze tes sé gek

em lí té se is csak arra szol gál, hogy mód ja le -

gyen egy ak tu á lis ha zai prob lé má ra utal ni,

vagy szá má ra fon tos té mák ról szól ni: Lon -

don ban a Kle o pát ra tűje kap csán az an ti sze -

mi tiz mus ere de te ju tott eszé be, ami „nem a

nép ből in dult ki, ha nem fe lül ről csa pott le”,35

vagy az első va sár na pi is ko lát lét re ho zó

nyom dász, Raikes szob ra kap csán Josua ben

Gámala, az óko ri is ko la rend szer ki ala kí tó já -

nak te vé keny sé gét is mer tet te meg ol va só i -

val.36 Konk rét ki ál lí táslá to ga tást két szer em -

lít: Ber lin ben a pa nop ti ku mot és Lon don ban

egy egész ség ügyi ki ál lí tás meg te kin té sét

emel te ki. Míg az utób bi val kap cso lat ban

csak a tényt kö zöl te, az elő ző vel, más ok mi -

att ugyan, de rész le te seb ben fog lal ko zik.

Lé nye ge sen töb bet ír a ta nul mány út jel le -

get adó prog ram ja i ról: is ko lá kat, ár va há za -

kat, ag gok há zát, kór há za kat ke re sett fel

10

34 Seltmann: Külföldi utamból, i. h., 1885. 2. sz.

129. old. Továbbiakban csak Seltmann, évszám,

oldalszám.

35 Uo. 125. old.

36 Uo. 127. old.



Lon don ban, Hol lan di á ban, és ter mé sze te sen 

min den na gyobb vá ros ban a zsi dó ne gye de -

ket. It te ni ta pasz ta la ta i ról rész le te sen be szá -

mol, hol el is me rő en, hol kri ti kus han got

meg üt ve, de a leg több ször uta lást téve a ha -

zai vi szo nyok ra.

Uta zá sa so rán Seltmann sok időt for dí tott

a tu dós kö rök kel, rab bik kal való kap cso la -

tok ki ala kí tá sá ra, meglévők fel újí tá sá ra,

ápo lá sá ra. Fel ke res te „hír ne ves föl dinket”,

a ba jai szü le té sű, 1871 óta Mün chen ben élő

Joseph Perles fő rab bit, Ber lin ben régi ked -

ves, nagy tu dá sú, „az or to do xok nak neo lóg,

a neo ló gok nak or to dox” ta ná rát lá to gat ta

meg. Itt egy vá rat lan ked ves meg le pe tés is

érte őt. Sé tá ja köz ben egy ide gen úr né ven

ne vez ve meg szó lí tot ta őt az ut cán. Ki de rült,

hogy az is me ret len nem más, mint egy ko ri

ba rát ja a kisvárdai jesivából, aki vel négy

éven át együtt kop lalt és ta nult. Az egy ko ri

éhe ző di ák ból a po rosz ki rá lyi ope ra vi lág hí -

rű éne ke se lett. A lá to ga tá sá ról így szá mol

be:

„El men tünk a la ká sá ra s még csak ott győ ződ -

tem meg ar ról, hogy ez a kol dus di ák mivé lett Ber -

lin ben. Dol go zó szo bá ja pa zar fénnyel van be ren -

dez ve, a leg szebb an tik stilü bú tor zat tal: mahagoni 

szek ré nyek ben min den kor szak vi lág iro dal má nak

leg vá lo ga tot tabb ter mé kei ra gyo gó dísz kö té sek -

ben, míg egy rej tett fal szek rény polczain drá ga

csemegelikőrök s bo rok áll nak.”37

Ba rát ja életútjában iga zol va lát ja a köz ke -

le tű mon dást, hogy „egy bócherból min den

le het”.

A na gyobb vá ro sok ban, Lon don ban,

Amsz ter dam ban is ta lál ko zott a leg je len tő -

sebb rab bik kal, füg get le nül at tól, hogy az or -

to dox, a neo lóg vagy a sze fárd irány zat hoz

tar toz tak. Lon don ban több ször is tisz te le tét

tet te a nagy nem zet kö zi te kin tély nek ör ven dő 

Adler Nát hán fő rab bi nál: „a lon do ni fő rab bit

ma gyar orthodox kö rök ben is nagy

czaddiknak tart ják: azt is tu dom, hogy bi zo -

nyos val lá sos ügy ben Ma gyar or szág leg ki tű -

nőbb orthodox rab bi jai Adler úr hoz for dul -

tak”38 – utal az or to do xok és a neo ló gok

kö zött az 1868–69-es nagy gyű lé sen ki dol go -

zott szer ve ze ti sza bály zat kö rül ki rob bant

nyílt el len sé ges ke dés re. Az or to do xok nagy

pél da ké pe ugyan csak meg döb ben tet te

Seltmannt. „Kép zel jé tek csak, a nagybri-

tanniai or szá gos rab bi nak nincs péesze, de

még csak sza kál la sincs! Ez a nagy tal mud

zsi dó, a 84 éves agg egé szen si má ra be ret vál -

koz va jár!”39 Nem két sé ges, hogy ki nek szól

ez a fel ki ál tás, min den ki ér tet te. Mint ahogy

el be szé lé se foly ta tá sát is.

„Adler úr sem a szó ma gyar ér tel mé ben vett

rab bi, ha nem egy ma gas ran gú ál lam tiszt vi se lő

[…] Lon don ban a kul tusz mi nisz ter a zsi dó

ügyek re néz ve nem ta na ko dik va la mi zsi dó nagy -

ke res ke dő vel, vagy nagy bir to kos sal, ha nem az

ál lam nak van or szá gos fő rab bi ja, ezt föl ru ház za

az őt meg il le tő mél tó ság gal és jo gok kal, va la mint 

az ezek kel járó kö te les sé gek kel és fe le lős ség gel

is. Ezen or szá gos fő rab bi nak kö te les sé ge az

összes zsi dó ügyek ben vé le mé nyes je len tést ter -

jesz te ni a kul tusz mi nisz ter felé.”
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Vi lá gi is me ret sé ge ket is köt, Ber lin ben,

Lon don ban, Ams zter dam ban be lül ről is me ri 

meg az ot ta ni zsi dó csa lá dok éle tét. Egy gaz -

dag amsz ter da mi csa lád nál a döb ben ten til -

ta ko zó Seltmannak Ma gyar or szág ról „kan -

ni bá li ke gyet len ség gel” el űzött, az

oszt rák–ma gyar kö vet sé gen leinfor mált,

me ne kült zsi dó kat mu tat tak be. „Ma gas, iz -

mos, szé les vál lú, kö rül be lül 40-50 éves fér fi 

mel lett egy szin tén iz mos, de bam ba külsejü, 

mint egy 15-16 éves fiut lát tam” – em lé ke -

zik. Az idő seb bet Scharf Jó zsef nek, a fi a ta -

lab bat Scharf Mó ricz nak hív ták.40 Szen ve -

dé lyes sza vak kal uta sí tot ta vissza, hogy

meg ossza bár ki vel is, amit a gyé mánt csi szo -

ló nak ta nu ló fiú mon dott neki: „azt én tő lem

soha, de soha sem hall já tok meg. Némuljon

meg nyel vem örök re, ha ab ból va la ha csak

egy han gocs kát is ki ej te ne! Nem! Nem! El

vele, el az zal a nagy fe ke te könyv vel, ás sá -

tok azt jó mély re, be a föld gyom rá ba.”41

Tiszaeszlár híre útja so rán sok keserűséget

oko zott neki.

Adós ma rad Seltmann az uta zás kö rül mé -

nye i nek, inf rast ruk tú rá já nak is mer te té sé vel,

er ről jó sze ré vel sem mit nem tu dunk meg.

Azt vi szont igen, hogy út já nak vég kö vet kez -

te té se legalábbis két sé ges. Ha son ló an ifjú

kol lé gá i nak nem ja va sol ná, hogy útra kel je -

nek. „[…] egész évi jö ve del me te ket a vas pá -

lyák és ven dég lők kasszái nyel ték el, él ve ze -

tet és szó ra ko zást pe dig szin tén nem so kat

ta lál ta tok” – in do kol ja vé le mé nyét.42

Ta pasz ta la tok

Seltmann be szá mo ló i nak ter je del mé ben leg -

hosszabb, a pub li ká lás cél ját te kint ve leg -

fon to sabb ré szét al kot ják az út so rán szer zett 

be nyo má sai, ta pasz ta la tai. Ön ma gá ban már

az is ér de kes, hogy mit tar tott köz lés re mél -

tó nak ész re vé te le i ből, en nél még to vább mu -

tat az in terp re tá ció mód ja, meg kö ze lí té si

szem pont jai, a szem üveg, amin ke resz tül az

uta zó lá tott. Si et ve ki kell je len te ni: a be szá -

mo ló ban egy mé lyen zsi dó és mé lyen ma -

gyar uta zó él mé nyei je len nek meg, ket tős te -

hát az ér té ke lés lá tó szö ge. A cikk so ro zat ban

nemcsak az el be szé lő mé lyen hu má nus sze -

mé lyi sé ge raj zo ló dik ki, ha nem a köz zé tett

tör té ne tek, a be lő lük le vont kö vet kez te té sek

ref lek tál nak a kor szak ha zai vi szo nya i ra: a

zsi dó ság és a több sé gi tár sa da lom kapcsola-

tára, a zsi dó sá gon be lü li meg osz tott ság ké -

nyes kér dé se i re, kül föl di pél dák kal bi zo -

nyít va az el lent mon dás ok fel ol dá sá nak le he -

tő sé gét. Az asszi mi lá ció el vont fo ga lomból 

a min den nap ok gya kor la tá ban je le nik meg,

hol bur kolt, hol a sér tés ha tá rát sú ro ló kri ti -

kát kí sé rő pél da mu ta tá si cél zat tal. A kül föl di 

ta pasz ta la tok is mer te té sé vel Selt- mann a

ma gyar zsi dó iden ti tás prob lé ma kö ré nek új -

ra gon do lá sá ra akar ja kész tet ni ol va só it.

Az uta zás so rán szer zett él mé nyei, ba rá -

tok nál, is me rő sök nél tett lá to ga tá sai al kal -

má val meg kell él nie azt is, hogy ha zá já ról

mi lyen kép él a kül föl di köz vé le mény ben.

Seltmann ol va só i val meg osz ta ni szán dé -

ko zott él mé nyei né hány jól kö rül ha tá rol ha tó 

téma köré cso por to sít ha tók. A vá lasz tás fel -

te he tő en nem a vé let len műve volt.

A Ma gyar Zsi dó Szem le „Országvilág”

ro va tá nak cik kei jel zik a ma gyar zsi dók ér -
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dek lő dé sét a kül föld ön élő hit sor so sa ik éle te

iránt. Le ve lek sora fog lal ko zik ame ri kai,

orosz, olasz zsi dók éle té nek örö me i vel, de

job bá ra bá na ta i val. Seltmann úti be szá mo ló -

já ban csak a hol lan di ai zsi dók nak, a rot ter -

da mi és az amsz ter da mi get tó nak szen telt

rész le te sebb fi gyel met. A ta pasz tal tak mé -

lyen meg ráz zák őt, de szé pí tés nél kül vall

be nyo má sa i ról. „Rot ter dam ban min den lép -

ten-nyo mon rend kí vül sok zsi dó kol dust ta -

lál tam. […] ezen nap lo pó cső cse lék nek a vá -

ros ha tó sá gá tól van engedélyök utált élős di 

üz le tük re, az ide ge nek ve ze té sé re.”43 Hely -

be li kí sé rő je se gí ti őt a lá tot tak ér tel me zé sé -

ben. A kol du sok egy ré sze va ló ban csak

álkoldus, akik kö zül so kan egy ál ta lán nem

nincs te le nek, akad köz tük te he tős ház tu laj -

do nos, sok tit kos rend őr, akik nek szol gá la ta -

it még a lon do ni rend őr ség is igény be ve szi.

Ez utób bi azért el ter jedt fog lal ko zás a zsi dók 

kö zött, mert az „al sóbb nép osz tály ok kö zül

ők be szél nek több nyel vet”, hang zott a hi he -

tő ma gya rá zat. Mind ez alap ve tő en nem vál -

toz ta tott azon a té nyen, hogy a rot ter da mi

zsi dók kö zött na gyon sok a sze gény, de en -

nek el le né re öt is ko lát mű köd tet nek, eb ből

ket tőt ki fe je zet ten a nincs te len csa lád ból

szár ma zó gye re kek nek. 1300 ta nu lót 28 ta -

ní tó ok tat. Az ok ta tás ra, ne ve lés re olyan

nagy súlyt fek te tő Seltmann ne ga tív vé le mé -

nyét még ez sem eny hí tet te.

Amsz ter dam ban még rosszabb volt a

hely zet. Ked ves is me rő se, a gaz dag L. úr

meg in vi tál ta őt – nagy cso dál ko zá sá ra egy

szom ba ti na pon – a bör zé re. Ki de rült, hogy a 

meg hí vás nem a ki rá lyi pa lo tá val szem ben

álló épü let be, te hát a va ló di bör zé re szólt,

ha nem a Joodenbreetstraat mel lék ut cá i ba, a

zsi dó ne gyed be. A ha tás döb be ne tes volt:

„az ams ter da mi zsi dó nép élet nek eme pá rat lan 

je le ne té ről, mely től Vörösmartynkkal szól va:

»em ber s em ber evő ál lat fut s tót ágast áll a ter mé -

szet«. Va ló ban egy Hogart ecset éjé hez mél tó

képe a leg rú tabb rútsgának. A frank fur ti »Lange

Gasse«, a ham bur gi »Marienstrasse« és a lon do ni 

»Petticoat Lane« együtt véve sem ver se nyez het -

nek az ams ter da mi zsi dó bör zé vel.”44

Hogy Seltmann nem túl zott, meg ren dü lé -

sé nek va ló ban oka volt (és hogy sok vál to zás 

hét év vel ké sőbb sem volt ész lel he tő), iga -

zol ja a Zsi dó Hír adó tár caro va tá ban meg je -

lent cikk is me ret len szer ző jé nek An der sen

me sé jét idé ző ta pasz ta la ta:

„ron gyok ba bur kolt, si ral ma san pisz kos kis le -

ány ug rott elénk és egy ska tu lya gyu fá val kinált

meg min ket. »Een cent je mijn heertje! Een cent je,

mijn heertje! Hol nap szom bat van, majd nem lesz

sza bad árul nom!« […] Az alig öt éves kis lány

kény te len volt az óri á si vá ros utczatöm ke le gé ben

né hány cen tet össze kol dul ni, hogy fá radt tag ja it

szü le i nek nyir kos odujában, pes hedt ron gyo kon

pi he nés re ki nyújt has sa.”45

Bá tor tett volt Seltmanntól, hogy ilyen

őszin tén tár ta ol va sói elé – mint si et ve ki eme -

li, csak e két vá ros ban meg élt – a szé le sebb

zsi dó ré te gek kel kap cso la tos ne ga tív ta pasz -

ta la ta it. Cikk so ro za tá nak ki nem mon dott, de

a so rok kö zül ki ol vas ha tó cél ja volt, hogy a

zsi dó sá got ked ve ző szín ben tün tes se fel: ez a

két eset erre a leg ke vés bé sem volt al kal mas.
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A rot ter da mi és amsz ter da mi pél dák alap ján

könnyen le he tett asszo ci ál ni a ma gyar vi dék

zsi dó sá gá nak nyo mo rú sá gá ra. Az ál tal, hogy

ezt a vi lá got is be mu tat ta, meg te rem tet te a ha -

tás kö zöm bö sí té sé nek a le he tő sé gét, amit

nyom ban meg is tett. Si et ve je len ti ki, aki a

bör zé ről íté li meg a zsi dót, az té ved. Ezek nek

a nyo mo rú sá gos élet kö rül mé nyek nek van

egy má sik arca is, az ün nep emel ke dett sé ge:

„A sö tét, zúgutczaszerű ghetto ezer gyer tya

fé nyé ben, ezer meg ezer bol dog la kos arczának

ra gyo gá sá ban pom páz. Mint kö zön sé ges és fel

sem tünő ter mé sze tes do log, de egy szer smind ti -

tok sze rű és gyö nyör tel jes kinyiltakoztatás-

képpen vo nult be a szom bat a szí vek be és a la ká -

sok ba s azon nal el osz la tott min den ho mályt, el ri -

asz tot ta a hét köz na pi ve sződ sé get.”46

A sze gény zsi dók ról le né zett fog lal ko zá -

suk mi att ki ala kult tár sa dal mi lag ked ve zőt -

len kép nek is meg ta lál ja az el len sú lyát az

ün nep pri vát szfé rá já ban:

„akár mi, vagy akár mi lyen volt vol na is az

egész hé ten át, pén te ken este is mét em be ri mél tó -

sá gá nak tu da tá ra éb red, a szom bat kez de té vel

töb bé nem a pisz kos, rongy sze dő zsi dó, ha nem

férj és atya”.47

Jó zan éle tű, csa lád ját sze re tő, gon dos ko -

dó atya. Ezek a so rok el ső sor ban nem a

„láng buz gal mú zsidóirtó hős nek” szól nak,

nem az an ti sze mi ták nak, ők alig ha for gat ták

a Ma gyar Zsi dó Szemlét. E két ta pasz ta lat

őszin te és ken dő zet len meg osz tá sa a nyil vá -

nos ság gal sok kal in kább a több sé gi tár sa da -

lom mű velt, nyi tott ré te ge i nek író dott, akik -

nek a vé le mé nye for mál ha tó. „Ha te mind ezt 

úgy lát nád, amint én lát tam, hi bá in kat, gyön -

ge sé ge in ket, al kal ma sint kí mé le te seb ben bí -

rál nád meg” – áll a be szá mo ló ban.48 És mást 

is meg lát na: a csa lád sze re te tet, a gye re kek

gon dos ne ve lé sét, az em be ri mél tó sá got. Ez

a két él mény köz lé se a zsi dók tár sa dal mi el -

fo gad ta tá sa irá nyá ba tör té nő apró kis lé pés -

nek te kint he tő: arra akarjá rá irá nyí ta ni a fi -

gyel met, hogy a zsi dó lét né mely

el ta gad ha tat lan ne ga tív lát sza ta mö gött

olyan ér té kek, em be ri kva li tás, mél tó ság rej -

le nek, ame lyek el fo ga dá su kat és be fo ga dá -

su kat a tár sa da lom ba le he tő vé te szik.

Seltmann na gyon pon to san érzi en nek az ér -

zé keny fo lya mat nak a pszi cho ló gi á ját is.

Nem vár hat meg be csü lést az, aki nek nincs

ön be csü lé se. „Sa ját ma gunk nak kell ma -

gunk ban az em bert, a zsi dót be csül ni tud -

nunk, csak ak kor vár hat juk, hogy má sok nál

mint em be rek és mint zsi dók ér dem lett be -

csü lés re ta lá lunk.”49 Itt Seltmann egy rend -

kí vül ér zé keny pon tot érin tett: a zsi dó mint

zsi dó ön be csü lés ét. Ke gyet len pon tos ság gal

fo gal maz za meg mon da ni va ló ját és ne ve zi

meg, hogy kik re gon dol:

„Fáj da lom, ép pen az mi ná lunk a leg saj no sabb

do log, hogy ben nünk ma gyar zsi dók ban az ön tu -

da tos becs ér zet nek még csak ár nyé ka is alig van

meg. A kö röt tünk ural ko dó szel lem pon to sabb

meg fi gye lé se mé lyen meg gyö ke rez tet te ben nem

azon meg győ ző dést, hogy a mi antisemitáink, a

zsi dó antisemiták, sok kal töb bet ár ta nak ne künk,

mint akár Istóczy, akár Verhovay. A mi ügy vé de -
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ink, or vo sa ink, mér nö ke ink, ta ná ra ink s ál ta lá ban 

mű velt hit sor so sa ink vagy mind azok, kik ma go -

kat mű vel tek nek tart ják, el ha nya gol nak, meg vet -

nek, ki gú nyol nak min dent, ami zsi dó. Mi ként

tart hat na hát a zsi dó ság igényt mél ta tás ra, ha sa -

ját hivei is fo lya ma to san le ala cso nyít ják?”50

Az asszi mi lá ció ilyen val lást és ha gyo -

mányt meg ta ga dó for má ja el len küz dött

Seltmann a Ma gyar Zsi dó Szem le töb bi

mun ka tár sá val egye tem ben. Szá muk ra az

egyet len jár ha tó utat a jó zsi dó ként jó ma -

gyar rá vá lás je len tet te. A pil la nat nyi hely zet

azon ban mást mu ta tott. Ke se rű en be szélt er -

ről Ber lin ben volt jesiva tár sá nak: hi á ba az

or szág nak hír ne vet, di cső sé get hozó zsi dó,

be fo ga dá si kész ség ről jó for mán nem le het

be szél ni. A gya kor lat azt mu tat ja, hogy a

ma ga sabb tár sa dal mi ál lá sért, a kar ri e rért az

asszi mi lá ció leg tel je sebb fo ká ra kell el jut ni,

a hit el ha gyá sá ra:

„Tu dod, hogy a bu da pes ti egye te men még

egyet len egy zsi dó ren des ta nár sincs? S mi több: 

ki ke resz tel ke dett zsi dók nyer nek tan szé ket. Tu -

dod te azt, hogy pá lyá zó zsi dó ta nár s egyéb je -

löl tek nek nyiltan ad ják ér tés ök re, hogy a kért ál -

lás ba az út csak a katholikus egy há zon át

ve zet?”51

Egy elő re csak a vágy él: jó zsi dó ként, jó

ma gyar ként élni, és te het ség sze rint sze rint

ér vé nye sül ni. Ahogy az ang li ai pél dák kap -

csán erre is gon dol ha tunk.

Mint Seltmann több ször ki emel te, uta zá -

sa so rán min dig fel ke res te „kar tár sa it”, aki -

ken ke resz tül szé les kö rű is me ret ség re és sok 

in for má ci ó ra tett szert hit köz sé gek éle té ről,

egyes em be rek ről. Előb bi ek kel kap cso lat -

ban a hit élet ér de kel te őt kü lö nö sen,

utób bi val pe dig az asszi mi lá ció és val lá sos -

sá guk kap cso la ta.

Ami kor a hit élet ről be szél, a ha gyo mány -

hű ség és újí tás vi szo nya fog lal koz tat ja leg -

in kább. Fő gon do la ta, hogy a szi go rú an kon -

zer va tív val lá sos ság nem fel tét le nül ki zá ró ja 

a vi lá gi mű velt ség nek. Amint pél dá ul az

ams zter da mi „kar tár sa i nál” ta pasz tal ta: „szi -

go rú an kon zer va tív irányt kö vet nek, amit

hogy ez Ams ter dam ban más kép nem is gon -

dol ha tó, de mind an nak dac zá ra, nem csak

ala pos tu do má nyú theologusok, ha nem

sokoldalu mű velt sé gű fér fi ak és kitünő egy -

há zi szó no kok is”.52 Rá adá sul – a spa nyol

zsi na gó ga ki vé te lé vel – hol land nyel ven

szó no kol nak: mi ért ne le het ne ezt ma gya rul

ten ni Máramaroson vagy Po zsony ban? – te -

szi fel a kér dést Seltmann.

Még éle seb ben ve tő dik fel a ha gyo mány -

őr zés, val lá si kö tő dés és asszi mi lá ció össze -

egyez tet he tő sé ge az egyes élet utak ban, élet -

ve ze té sek ben. Pél dák hosszú so rát em lí ti a

ket tő tel jes har mó ni á já ra. A be il lesz ke dés,

az asszi mi lá ció, de leg alább is az arra való

kész ség egyik fok mé rő je Seltmannál a vi lá gi 

mű velt ség bir tok lá sa. „A há gai zsi dók szi -

go rú an val lá so sak, összes in té ze te ik szo ro -

san kon zer va tív szel lem ben van nak ve zet ve. 

De ezen zsi dók egy szer smind mű velt em be -

rek.”53 Lon don ban a „mé lyen val lá sos P.

Úr” olyan szi go rú an tart ja az ün ne pet, hogy

szom ba ton nem hogy sem mi üz le tet nem

köt, de még csak nem is be szél róla. P. úr

pél dá já val Seltmann két fe lé utalt:
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„Szí vem össze szo rult, mindőn ez an gol szem -

lé lé sé be el me rül ve a ha zám ra gon dol tam. Hol ta -

lál hat na az em ber szé les Ma gyar or szág ban oly

gaz dag, mű velt zsi dót, a ki csak fé lig is annyi ra

val lá sos vol na, mint ez az an gol? De hol vol na ta -

lál ha tó ná lunk oly szi go rú an orthodox zsi dó, a ki

ala pos mű velt ség re néz ve ez zel az an gol lal mér -

kőz het nék? A mi jám bor hit sor so sa ink – fáj da -

lom – leg na gyobb részt az ős bár do lat lan ság pos -

vá nyá ban tes ped nek, mű vel tebb je in ken pe dig

alig van még egyéb zsi dó, mint az orr […].”54

Az an gol ese tek más ra ta ní ta nak. A vi lá gi

kar ri er és az ön tu da to san vál la lat ak tív val lá -

si el kö te le zett ség pél dá it a leg ma ga sabb kö -

rök ből idé zi a be szá mo ló ban. A szom ba ton

még egy jegy ző köny vet sem alá író Sir Ge or -

ge Jessel, Seltmann lá to ga tá sa előtt egy év -

vel el hunyt ok irat őr, az or szá gos bí rói mél -

tó ság má so dik fo kán állt, el vál lal ta az

Anglo–Jewish Association má sod el nö ki

tisz tét, Roth schild N. M. tag ja a lor dok há zá -

nak, és ugyan ak kor talmud-tóra-gabbái volt. 

A hit meg tar tá sa, a hit köz ség gel szem be ni

kö te le zett sé gek vállalalása és a tár sa dal mi

be il lesz ke dés vagy akár a leg fé nye sebb kar -

ri er be fu tá sa nem mon da nak egy más nak el -

lent, nem je len tik az egyik vagy má sik út ki -

zá ró la gos sá gát. A ha zai gya kor lat ez zel

szem ben ezt mu tat ja:

„Ha ná lunk, Ma gyar or szág ban, egyik-má sik

hit sor so sunk a maga lak he lyén vá ro si kép vi se lő -

ség re ver gő dik föl – a mi ugyan elég rit kán szo -

kott meg tör tén ni – már ak kor mél tó sá gá val majd -

nem össze egyez tet he tet len do log nak te kin ti,

hogy hit köz ség ében va la mely tisz te let be li hi va -

talt el fo gad jon.”55

Nyílt és ke mény Seltmann itt hon ra szó ló

kri ti ká ja, ami kor a zsi dók ál tal oly sok ra tar -

tott jó té kony ko dás ról ír (és amit gyak ran

maga is tesz). Ön val lo má sa sze rint szá má ra

egy kö zös ség meg íté lé sé nek mér cé je, hogy

mi ként gondoskodik a gye re kek ről és a sze -

gé nyek ről. A jó té kony ko dás val lá si pa ran -

csán túl eb ben sze mé lyes sor sa is tük rö ződ -

het: a ko rai ár va ság, a kis ka maszt szó

sze rint az éh ha lál szé lé re sod ró nél kü lö zés.

Nincs út já nak olyan ál lo má sa, ahol ne so rol -

ná hossza san, hogy ki, mi kor, mennyit for dí -

tott a rá szo rul tak tá mo ga tá sá ra, vagy ne

érez nénk ki a so rok mö gül hely te le ní té sét

en nek el ma ra dá sa ese tén, mint azt a

reicheichenhalli zsi na gó ga–ét te rem kap csán

lát tuk. A ham bur gi zsi dók gaz da gok, és

„gaz dag sá gu kat épp oly ke vés sé rej tik véka alá, 

mint hit sor so sa ik ott a bu da pes ti Su gár úton. Ha -

nem egy ben ha tá ro zot tan el üt nek ma gyar test vé re -

ik től: hogy nem csak pom pás pa lo ták ra s fé nyes

fo ga tok ra, ha nem jó té kony czélokra sű rűb ben és

na gyobb mennyi ség ben ke rül nálok egy kis ap ró -

pénz. Igy pél dá ul Nordheim Márk úr, a né met hit -

köz ség el nö ke, csak nem ré gi ben aján dé ko zott

200.000 már kát a hit köz ség nek, oly vég ből, hogy

egy újabb köz sé gi le ány is ko lát emel tes sen. […]

Edward E. úr 150.000 már kát ado má nyo zott sa ját

hit köz ség ének öre gek men he lyé re, ki köt ve, hogy

az in té ze tet szo ro san ri tu á lis rend sza bály ok alap -

ján kell ve zet ni.”
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Egy má sik bő ke zű ada ko zó 300 000 már -

kát szánt az ár va ház bő ví té sé re. „[…] Egy

rö vid év le fo lyá sa alatt csu pán há rom em -

berbarát fél mil li ó nál töb bet ál do zott jó té -

kony czélokra! És ezen urak nem lo va gok,

vagy bá rók, egy sze rű zsi dók, de né met zsi -

dók, olya nok, kik kár tya-, bor-, va dá szat –

több ef fé lé ről sem mit sem tud nak.”56

Seltmann kri ti ká ja na gyon éles: nem csak a

ma gyar zsi dók ado má nya i nak vo lu me nét il -

letően, (ami nek meg íté lé se két ség kí vül

szub jek tív), sok kal in kább az asszi mi lá ció

bi zo nyos je len sé gei, mint a va gyon ma ga -

mu to ga tá sa vagy bi zo nyos élet stí lus maj mo -

lá sa vál tot ták ki erő tel jes nem tet szés ét. Azt a 

fo lya ma tot ész lel te, amit Gerő And rás így

fo gal ma zott meg: a zsi dó ság egy ré sze

„nem csak po li ti ka i lag kö te lez te el ma gát a

ma gyar ság mel lett, nem csak nyel vi leg ma -

gya ro so dott el, ha nem szo kás rend sze ré ben,

életvitelében, sza bály rend sze ré ben is egy re

job ban ido mult a ma gyarsághoz. A zsi dó

pol gár is ma gyar úr akart len ni, s a dísz ma -

gyar el éré se nem ké nyel met len kény szer,

ha nem kí vánt cél lett a szá má ra.”57

Az egyik lon do ni zsi dó is ko la bő ví té sé re

Roth schild kez dett gyűj te ni, egye dül ő

10 000 font ster lin get ajánl va fel: „Mit

mondanak eh hez a mi zsi dó nagy sá gos ura -

ink?” – te szi fel a kér dést. Egy bi zo nyos

Green L. úr ezüst la ko dal má ra kap ván meg -

hí vást, si et ve köz li, hogy az ün ne pelt az év -

for du ló al kal má ból aján dé ko zá so kat tesz:

zsi na gó gák, is ko lák, kór há zak, össze sen

10 000 font ster ling ér ték ben. „[…] min den -

eset re ör ven dek, […] de ha Green úr ma gyar

vol na, még is job ban ör ven de nék.”58 Az alig

bur kolt cé loz ga tást a hol lan dok pél dá ján is

foly tat ja: is ko lák fenn tar tá sa, a szel le mi leg

és tes ti leg vissza ma ra dott gye re kek in té ze té -

nek fenn tar tá sa ado má nyok ból (és csak

azért, mert az ál la mi in té zet ben nincs kó ser

kony ha!). A mo ra li zá ló, gú nyos kom men tár

nem ma rad el:

„Nos ne mes ura im amott a bu da pes ti

Andrássy-uton, mit szól tok mind ezek hez? Hol

van olyan pa lo ta, me lyet ti emel te tek vol na föl tu -

do má nyos köz mű ve lő dés temp lo má ul? O mily

sze gé nyek vagy tok ti! Nem nek tek van pén ze tek,

ha nem pén ze tek nek van ben ne tek meg annyi rab -

szol gá ja.”59

Seltmann nyil ván va ló elé ge det len sé ge

azért sem meg le pő, mert mint Kon rád Mik -

lós ta nul má nyá ban ki fej ti,60 a jó té kony ko -

dás ki vá ló an al kal mas volt arra, hogy a zsi -

dók ról al ko tott, ne ga tív elő í té le tek től nem

men tes ké pet po zi tív irány ba be fo lyá sol ja,

és az asszi mi lá ció ha té kony esz kö ze le gyen.

Fő leg a ki fe lé, a több sé gi tár sa da lom felé is

nyi tott jó té kony ko dás, ami re az úti be szá -

mo ló ban is ta lá lunk pél dát, a nem zsi dó kat is 

in gyen gyó gyí tó Montefiore sze mé lyé ben.

Seltmann eb ben a pél dá ban csak az ada ko -

zás ra kon cent rált, szem be ál lít va azt a

„presztizs épít ke zés sel”. Ho lott itt csak nem

er ről volt szó. Fej tő Fe renc is ár nyal tan ma -

gya ráz za ezt a je len sé get: a tár sa da lom fel ső

ré te ge i be meg ér ke zett zsi dók „ha gaz da sá gi

je len tő sé gük, mo der ni zá ci ós ér de me ik tár -

sa dal mi el is mer te té se volt a tét, ne me sed ni s

17

56 Seltmann 1885. 2. sz. 121. old.

57 Gerő András: A zsidó szempont. Budapest: PolgART, 

2005. 27–28. old.

58 Seltmann 1885. 2. sz. 127. old.

59 Seltmann 1885. 6. sz. 390. old.

60 Konrád Miklós: i. h. 257–287. old.



az arisz tok rá ci á ba há za sod ni igye kez tek, ki -

tér tek, pa lo tá kat épít tet tek az Andrássy úton

[…] bir to kot, kas télyt vá sá rol tak”.61

Seltmann kri ti kái el le né re a vi sel ke dés nek,

élet vi tel nek ilyen ala ku lá sa nem volt más,

mint az asszi mi lá ció egyik esz kö ze.

Tiszaeszlár ár nyé ka

Az út nagy ta nul sá gai közé tar to zott

Seltmann szá má ra a Ma gyar or szág hír ne vé -

vel való szem be sü lés. Egye dül ang li ai úti él -

mé nyei kö zött nem sze re pel Tiszaeszlár

vagy Scharf Mó ricz neve, nem kí sért az az

ár nyék, ame lyet a per az or szág ra ve tett.

Egy részt ter mé sze tes az ér dek lő dés, hi szen – 

a nagy kül föl di saj tó vissz hang el le né re – au -

ten ti kus for rást lát tak a ma gyar zsi dó uta zó -

ban, és az is ter mé sze tes, hogy a kül föl di zsi -

dó ság is ér zé ke nyen re a gált az

an ti sze mi tiz mus szél ső sé ges meg nyil vá nu -

lá sa i ra. Scharf Mó ric és Tiszaeszlár ár nyé -

ka azon ban nem csak zsi dó kö rök ben kí sér -

tett, ha nem a leg kü lön bö zőbb he lye ken és

for mák ban buk kant fel és tet te le he tő vé a

leg mél tat la nabb kö vet kez te té sek le vo ná sát

az or szág ál la po tá ról.

Mün chen ből Ber lin be tart ván esett meg,

hogy Seltmann úti tár sai egy Orosz or szág -

ban tör tént vas úti gyil kos ság hely szí nét he -

lyez ték át té ve sen Ma gyar or szág ra, mert

„hát hol tör tén het né nek olyan rab ló ka lan -

dok, ha ép pen Önök nél nem? Hisz azt csak

akár ki is könnyen el hi he ti, hogy olyan or -

szág ban, mely nek leg hí re sebb vá ro sa

Tisza-Eszlár, olyan va la mi még is csak meg -

es he tik.” Seltmann ér vei, a ma gyar po li ti ka,

mű vé szet, tu do mány egyet len nagy alak ja

sem se gí tett meg in gat ni e meg győ ző dést,

mert „az olyan or szág ban, mely nek leg hí re -

sebb egyé ni sé gét Scharf Mó ricz nak hív ják,

az olyan vas úti rab ló ka land ok még sem tar -

toz hat nak a le he tet len sé gek közé”.62

A po rosz úti társ jótanácsa úgy hang zott,

hogy „ipar kod jék csak men nél több

czivilizácziót vin ni ma gá val fél bar bár ha zá -

já ba”. Seltmann el ke se re dé sé re nem csak a

vé le mé nye sze rint „bár do lat lan po rosz”

von ta le a kö vet kez te tést az eset ből Ma gyar -

or szág el ma ra dott ság ára, ha nem a mű velt és

fel vi lá go sult ber li ni ban kár is. „Az egyes

em ber le het mű velt, ak kor is, ha az összes -

ség még a fél mű velt ség ál la po tá ban pang.

[…] én azt tar tom, hogy Önök nél is ez az

eset fo rog fönn: a leg vi lá go sabb bi zo nyí té -

kul szol gál erre néz ve Tisza-Eszlár.”63 A

ber li ni zsi dó ét te rem di ák ja it is csak a ma -

gyar or szá gi an ti sze mi tiz mus ér de kel te leg -

in kább, régi ked ves, fel vi lá go sult ta ná rá val

is a per nél kö töt tek ki. Eh hez ké pest fel üdü -

lést je len tett, ami kor K. úr fi a tal lá nya Ma -

gyar or szág kap csán a ber li ni sör csar nok ban

fel lé pő ci gány ze ne kar ról ára do zott.

Seltmann há lás volt a „Csó rék nak és

Móréknak”, akik meg men tet ték ha zá ja be -

csü le tét. „Amit Istóczy és Verhovay el ron -

tot tak, ők azt jó vá tet ték” – írja ke se rű

gúnnyal. A per rom bo ló ha tá sá val a Pa nop ti -

kum ban szem be sült iga zán, aho vá K. úr csa -

lád já val együtt lá to ga tott el. A dísz te rem ben

még büsz kén hív ta fel ven dég lá tói fi gyel mét 
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Andrássyra mint a ber li ni kong resszus leg -

da li á sabb fér fi ú já ra, ami kor azon ban a két

Hum boldt és Napóleon tár sa sá gá ban fel ál lí -

tott 13-14 éves nek lát szó ifjú kis sé

semitaszerű bá bú já ról a ka ta ló gus ból ki de -

rült, hogy nem a kis ma gyar Frankelt, a fej -

szá mo ló cso da gye re ket áb rá zol ja, ha nem

Scharf Mó ric zot, tel je sen két ség beesett.

Hol lan di ai ta pasz ta la tai még el ke se rí tőb bek

vol tak. Egy zsi dó val lá sú, ma gas ál lam tiszt -

vi se lő vé le mé nye sze rint

„a ma gyar or szá gi zsi dók nak a leg el ve te mül -

tebb, leg is ten te le nebb embereknek kell len ni az

egész föld ke rek sé gen. […] Ily föl te vés nél kül

Tisza-Eszlár egé szen kép zel he tet len. Ha sta tisz ti -

ka i lag be nem vol na bizonyítva, hogy Ma gyar or -

szág ban a gyil ko sok leg több nyi re zsi dók, tel jes

le he tet len volt vol na Tisza-Eszlár szín re ho za ta la

oly or szág ban, mely nek kor mány gyep lő je egy

ki tű nő fér fiú eré lyes ke zé ben nyug szik.”64

Ezt az ese tet kö ve tő en már csak rab bik

tár sa sá gát ke res te.

Bár Seltmann nem fej ti ki vé le mé nyét,

köz lé sei, tör té ne tei alap ján kö vet kez tet he -

tünk arra, hogy mi lyen nek ér zé kel te az or -

szág hír ne vét kül föld ön. Ál ta lá nos be nyo -

má sa az volt, hogy Ma gyar or szá got külföl-

dön ke vés sé is mer ték. Né met or szág ban még 

csak akad tak is me re tek az or szág ról, me ző -

gaz da sá gá ról, a ci gány ze né ről, de tá vo labb,

mint Hol lan dia, vagy még in kább Ang lia,

már alig. Ebbe az is me ret len ség be rob bant

be a tiszaeszlári per híre, és tet te tönk re az

or szág alig meg lé vő hír ne vét. Már 1883

nya rán ér zé kel te azt, amit Ti sza Ist ván szep -

tem ber 23-án Nagy vá ra don meg fo gal ma -

zott: „a kül föld előtt az an ti sze mi tiz mus

meg ront ja Ma gyar or szág és a magyar nem -

zet jó hír ne vét”.65 Nem szá mí tot tak „fé nyes

fő vá ro sunk, föl vi lá go sult ál lam fér fi a ink,

láng lel kű köl tő ink”, nem ha tott Seltmann

érve, hogy „nincs Eu ró pá ban nem zet, mely

az utób bi 50 év alatt oly óri á si ha la dást tett

vol na, mint a mi énk”,66 az or szág imázsa a

ci vi li zá ci ós im port ra szo ru ló fél bar bár Ázsi -

át idéz te meg.

Az úti be szá mo ló ból nem csak a külföl-

dön Ma gyar or szág ról élő ké pet is mer jük

meg, ha nem meg tud juk azt is, hogy Selt-

mann mi lyen nek lát ta a ha zá ját. Tiszaesz-

lár, az an ti sze mi tiz mus, a zsi dók kal szem be -

ni fenn tar tá sok, a meg kü lön böz te té sek, a

zsi dó kat érő „gya lá zat és meg ve tés” fe lett

ér zett ke se rű sé ge el le né re po zi tí van el fo gult. 

Az ams zter da mi sze fárd te me tő ben ősei sír -

já nál áll va büsz kén vall ja, hogy „én egy sza -

bad or szág sza bad pol gá ra va gyok”, akit

nem az ink vi zí ció mág lyái, nem az ül döz te -

tés ker ge tett ide gen föld re, aki nek szü lő föld -

je egy ben az ott ho na is. Hisz a fe le ke ze ti bé -

ké ben, nem vé let le nül idé zi fel, hogy az

amsz ter da mi spa nyol zsi na gó ga köz vet len

kö ze lé ben emel ke dik a ka to li ku sok, a pro -

tes tán sok temp lo ma és a né me tek zsi na gó -

gá ja. „A hol lan dok bi zo nyo san szim bo li kus

mó don is akar ták je lez ni a köz tük ural ko dó

test vé ri sze re te tet és egyet ér tést, azért épí tet -

ték leg kü lön bö zőbb fe le ke ze tű temp lo ma i -

kat oly kö zel és oly szo ro san egy más mel -

lé.”67 Na i van és meg ha tó an hi szi, hogy „a

ma gyar pór és a zsi dó pór” kö zött is ki ala -

kul hat a ha son ló ba rát ság. Tiszaeszlár is csu -
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pán né hány lel ki is me ret len em ber al jas sá ga

mi att kö vet kez he tett be, s hogy nem lett be -

lő le vér für dő (mint ahogy Orosz or szág ban

ez megtör tént vol na), „az a mi jó né pünk

jó zan eszén és nemeslelkűségén” mú lott.

„Hála és di cső ség a te szent ne ved nek min -

den ha tó atyám, hogy vég te len ke gyel med -

ben en gem ma gyar nak te rem tet tél.”68

Összeg zés

Ezek kel a majd nem da gá lyos, de na gyon

őszin te sza vak kal zár ja Seltmann La jos úti

be szá mo ló ját. Nagy vo na lak ban ki raj zo ló dik

előt tünk egy kis vá ro si ér tel mi sé gi kül föl di

útja. Ta nul mány út tal egy be kö tött szó ra ko -

zás: hegy má szás, gyógy für dők in kább kiván- 

csiságból, mint ki kap cso ló dá si cél lal tör té nő

fel ke re sé se, vá ro sok ne ve ze tes sé ge i nek meg -

te kin té se, és ta pasz ta la tok egész sora. A be -

szá mo ló még sem ál lít ha tó egy sor ba a kor ha -

son ló le írá sa i val, mert na gyon más. Nem csak 

az uta zó sze mé lye te szi más sá, ha nem a cél is, 

ami ért meg író dott.

Seltmann La jos, a kor oly sok más uta zó -

já tól kü lön böz ve, nem szok vá nyos él mény -

be szá mo lót akart írni ten ge ri be teg ség gel,

szín há zi elő adá sok kez dé si idő pont já val,

me nü so rok le írá sá val. Ta nul mány út ja va ló -

já ban csak al kal mat te rem tett arra, hogy

gyü le ke ze té nél szé le sebb kör ben el mond -

has sa vé le mé nyét a kor zsi dó sá gát (és több -

sé gi tár sa dal mát) fog lal koz ta tó, azt meg osz -

tó vi szo nyok ról, az új utak nyúj tot ta

le he tő sé gek ről, a vá lasz tá sok buk ta tó i ról, az

el lent mon dás ok fel ol dá sá nak le het sé ges és

jár ha tó mó do za ta i ról. A kül föl di pél dák sok

eset ben hi te le sí tet ték vé le mé nyét, iga zol ták

sej té se it. Ez az úti be szá mo ló alap ve tő en

nem a hol land vagy né met, vagy an gol zsi -

dók ról szól, ha nem a ma gyar zsi dók ról, a

zsi dó ér té kek ről, ha gyo mány hű ség ről és ha -

la dás ról, asszi mi lá ci ó ról vagy an nak az

elutasításáról. A Ma gyar Zsi dó Szem le cél -

ki tű zé se i nek meg fe le lő en Seltmann cik ke i -

vel úgy bá to rí tot ta ol va só it az új ér té kek, a

ma gyar ság fel vál la lá sá ra, hogy köz ben meg -

mu tat ta, mi ként kell a hit hez, a zsi dó ság leg -

szebb, leg ne me sebb esz mé i hez hű nek ma -

rad ni. Köz vet ve az iden ti tás át ala ku lá sá nak

szük sé ges sé gé ről és le he tő sé ge i ről szól.

Szá má ra a ho va tar to zás nem két sé ges: az

asszi mi lá ci ó nak azt az út ját jár ja, ami ál tal

egy szer re vál lal hat ja zsi dó sá gát és ma gyar -

sá gát, egy szer re és el lent mon dás, ön fel adás,

más stí lu sok után zá sa nél kül tud jó zsi dó és

jó ma gyar len ni. Még ak kor is, ha tö ké le te -

sen lát ja, hogy en nek több a gát ja, mint a re a -

li tá sa. Mind két ol da lon. En nek el le né re hi -

szi, hogy a jövő útja az együtt élés, ami a

kul tu rá lis asszi mi lá ci ót kö ve te li meg a zsi -

dók tól, a zsi dók elő í té le tek től men tes meg is -

me ré sét, eré nye ik el is me ré sét a má sik ol da -

lon, és így „egy mást köl csö nö sen

tá mo gat va, köl csö nös sze re tet ben s ba rát -

ság ban egy bol dog ha zá nak bol dog gyer me -

kei le szünk”.69
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