
A Z S I D Ó E M A N C I P Á C I Ó K É R D É S E 

Irta: V A R G A L Á S Z L Ó 

A zsidók polgári egyenjogúsága ellen vezetett sűrű s most már rend-
szeres támadások nyomán tömeg� és egyéni�elméletek hirdetik az eman-
cipáció „elhibázottságát." Ez a felfogás lényegében azonos állapotban le-
v�nek min�siti a zsidókérdést, jóllehet a szüntelen fejl�dés következté-
ben nem maradhatott el a feudális társadalomtól átvett zsidókérdés meg�
másulása sem. 

Az emancipáció felmérésénél szem el�tt tartandó, hogy 1. a polgári 
fejl�dés egyenl�tlensége; 2. a válságokból következ� megrázkódtatásai, 
az osztálytársadalmi jelleg, s 3. az egész polgári fejl�dés rövidsége hatá-
rozták meg, hogy az emancipáció hol és mennyiben érhette el a célját. 
A rendi állam helyébe lép� jogállamnak elkerülhetetlenül vállalnia kel-
lett a zsidók egyenjogusitását. Egyrészt a szabad gazdasági érvényesü-
lés, másrészt a munkaer��árú új alapelvei a polgári jogegyenl�ség álta-
lános érvényesülését követelték meg. A feltörekv� polgárság minden 
megoldatlan kérdés megoldását igérte, az el�zetes elméleti megalapozás-
ra viszont úgy természete, mint érdeke miatt nem adhatott módot. A kar-
telt csak mámoros fogadalmak garantálták. 

A zsidókérdés ismert sajátosságához tartozik, hogy az emancipáció 
útja mindvégig rögös. Nemcsak a kés�bbi polgári fejl�dés törvényei hát-
ráltatták — szülöttjének, — az emancipációnak általános meger�södé-
sét, de küzdelmes és hosszadalmas volt maga a gyakorlati beinditás is. 

A középkorban a zsidóság elveszitette gazdasági sulyát s fölösleges 
nyűgként szorult a feudalizmus repedéseibe. Az egykori áruközvetités 
után hovatovább a legkiskaliberübb kölcsönügyletekre szoritkoztak a 
zsidók, akikhez az eladósodott nemeseken kivül f�leg a hübéri terhekt�l 
sujtott jobbágyok fordultak kölcsönért. Ebb�l a szerepb�l az ellenszenv 
ezer gyökere táplálkozott, s a visszatetszés az eltér� életmód apróbb�na-
gyobb vonatkozásai következtében még indokolhatta is önmagát. Igy 
azután amikor a polgárság fölveti a jogegyenl�ség kérdését, a fenyege-
tett feudális�klerikális uralkodó osztály a zsidók egyenjogúságának a 
kérdésébe feszitheti minden ellenállását s a részkérdéssel támadhatja és 
támadja a kérdés egészét. A zsidók emancipációja igy mindenkép' nehéz 
feladatot jelentett a polgárság számára. Ha a shylocki megmintázás 
még a nyűgöt jelent� zsidók elleni hangulatot szimbolizálja, úgy Les�
sing Bölcs Náthánja az emancipáció el�estjén a hasznos�értékes zsidó 
mintaképét bemutatva fejezi ki az uj korszükségletet. A gondolkodó Ná-
thán alakja csak szépiti a valóságot, mert valójában a kor abban a zsi-
dóban Látja a hasznos elemet, aki a t�kés termelésbe bekapcsolódva tölti 
ki a bontakozó polgárság hézagait. Ennek a szükségletnek a feszereje 
már jóval az emancipáció megnehezitett törvénybeiktatása el�tt felemás, 
átmeneti magatartást alakit ki a zsidókkal szemben. Igy amikor pl. Po-
roszországban a szegény zsidók változatlanul fizetik megtűrésükért a fej-
adót s a különféle illetékeket, ugyanabban az id�ben II. Frigyes nagyon 
szivesen látja országában s kiváltságokban részesiti a vállalkozásokba 
bocsátkozó zsidókat. Bécs uccáin még hajszákat rendeznek a hatósági 
engedély nélkül meghúzódó vándorzsidók ellen, amikor már vagy 100 
bankár�nagyvállalkozó zsidó család állandó jellegű privilégiumot élvez. 
S�t Svédország azzal a különös helyzettel szolgál, hogy amikor jóindu-
lattal ad helyet azoknak a zsidóknak, akik manufakturákat alapitanak, 
ugyanakkor ezek nincstelen hitsorsosaitól az azonnali kikeresztelkedést 



követeli meg. 
A törvényes egyenjogúsitás kezdetben félelintézésekkel próbálko-

zott. A részleges emancipáció ily' kisérletezése évtizedekig tartott. Az 
általános emancipáció elé tornyosuló akadályok miatt a részleges eman-
cipáció is a zsidóság osztály megoszlásának függvénye. Persze a kom-
promisszumot nemcsak nemzsidó, de zsidó réseir�l is szorgalmazták. A 
francia nemzetgyűlés — zsidó kezdeményezésre — el�bb a benszülött 
gazdag, u. n. szefard zsidóknak adja meg az egyenjogúságot. Kés�bb 
Berlin vagyonos zsidói igényelnek ilyen elintézést s 1836�ban hivatalos 
formát ölt egy ilyen javaslat (Streckfuss). Figyelemre méltó, hogy ami-
kor a mult század végén Oroszországban is konkréten szót emeltek a zsi-
dók egyenjogusitása érdekében, hasonlóan felmerült az inditvány, hogy 
„hasznos" és „haszonnélküli" megkülönböztetéssel legalább a „haszno-
sakat" juttassák polgárjogokhoz. 

Miután a polgárság az emancipációtól saját sorainak az er�sitését 
várta, természetes volt el�tte, hogy a zsidóság a maga részér�l is min-
dent megtegyen a hozzáhasonulásért. Napoleon félrenemérthet�en adta 
tudtára az általa összehivott zsidó Notabel�gyűlésnek, hogy számit a zsidók-
nak a francia nemzetbe való beleilleszkedésére. Schrötter volt porosz ál-
lamminiszter pedig az emancipáció sz�nyegre kerülésekor olyan javas-
latot dolgozott ki, amely minden küls�ségre (német nyelvhasználat, né-
met névfelvétel, stb. stb.) kiterjedve utalt a némettélevés követelmé-
nyére. Ez a jelenség megismétl�dött Magyarországon, amikor a fenntar-
tásnélküli emancipációt követel� Eötvös báróval szemben maga Kossuth 
a zsidóság reformálódását szabta ki az egyenjogúság el�feltételéül. Hogy 
a párizsi Synhedrion (az ugyancsak Napoleon által kezdeményezett rab-
bikongresszus), majd jóval kés�bb (1844�ben) a németországi rabbigyü�
lés ünnepélyesen kimondotta az állami törvények els�bbségét az egyházi 
törvényekkel szemben s hogy a francia nemzetgyülés által biztositott ál-
talános emancipáció után a francia zsidók hatalmas összegű „hazafias 
adományokkal" dokumentálták az uj osztályhoz való felsorakozási kész-
ségüket s hogy a X I X . század folyamán a zsidóság körében Európaszer�
te nagyarányú a harc és a mozgalom a vallási reform kérdésében s 
hogy általában a zsidóság buzgón kimutatta a gazdanéphez való hasonu-
lási hajlandóságát, részt kérve és részt vállalva a honi�polgári élet min-
den el�tte szabaddá tett ágában, mindez az új helyzetb�l természetsze-
rűen következett. Ezért rövidlátásról tesznek tanuságot azok, akik a 
X I X . század zsidóságát a „gerinctelenség" bűnével kárhoztatják. A li-
berális�emancipációs korszak zsidósága mindenkép' az id� diktálta uton 
járt. Ám az alulmaradásra itélt vezet�irétegek ellenállása az alulmaradás 
után szivósabban jelentkezik. (Közelfekv� példa az orosz kulákosztály 
magatartása.) A zsidóság egyenjogúságának a kérdése a haladás ellenes 
osztályok fedezékévé alakul, ahonnan a nemesség és az egyházi a zsidók-
kal szembeni gazdasági érdekellentétek és érzelmek mozgósitását vezetik 
id�r�l�id�re, a tulajdonképpeni ellenfél, az új (polgári) rend ellen. A 
francia forradalmat Elzászban, ahol annak idején az ország zsidóinak a 
többsége lakott, sorozatos zsidóellenes zavargások kisérték, amikor pe-
dig a nemesek és papok nemzetgyűlési obstrukciója s az emancipációs 
törvényjavaslatnak a napirendr�l való ujabb és ujabb levétele után a 
nemzetgyülés mégis megszavazhatta az egyenjoguságot, megnyugtatásul 
olyan rendelkezés lépett életbe, mely törölte vagy felfüggesztette a zsi-
dóknak adott adóslevelek nagyrészének az érvényességét. Az emancipá-
ció utáni els� (1806) válság jelentkezése elégséges volt ahhoz, hogy a 
franciaországi reakciós tényez�k ne engedjék nyugvópontra jutni az alig 



megadott egyenjogúságot s hogy a parlamentt�l — a válság zavará-
ban — necsak az emancipáció visszavonását, de még a zsidók kiűzését 
is követeljék. Napoleon elbukása Franciaországon kivül is fokozza a zsi-
dók egyenjogúsitása elleni reakciót. Napoleon „a felszabad�tás" nevében 
hóditotta végig Európát, s ha a bevonuló francia csapatok els� eszmedo-
kumentáló ténykedése mindenütt az alkotmány beiktatása, s ezzel össze-
függ�en a zsidók egyenjogús�tása, s ha az akkor még párizsi követ Met-
ternich is azt jelentette Bécsbe, hogy a Synhedrion összehivásával Na-
poleon politikai célokat követ (az orosz�zsidó tömegek szimpátiájának a 
megszerzését az oroszországi hadjárat e l� t t ) , érthet� a restauráció és 
„keresztényállam" jegyében fellép� reakció heves ellenkezése a zsidók 
egyenjogúságának a fenntartásával szemben, amit nem tud különválasz-
tani az alkotmányosság mumusától. Az emancipációt Franciaország, Bel-
gium és Hollandia kivételével nem is hagyta egyetlen restaurációs állam 
sem érvényben. Németországban, ahol az európai országok közül tömeg-
ben és állandó jelleggel a leghosszabb ideje laknak zsidók, ahol az év-
ezredes területi szétforgácsoltság mindig töméntelen érdekellentétet tar-
tott ébren, késleltetve ezáltal a fejl�dést s ahol Európában el�ször kez-
d�dtek (a keresztesháború idején) komolyabb zsidóüldözések, a restau-
rációk és válságok fokozottan sulyosabb zsidóellenességet váltottak ki. 
I t t még hatékonyabban sikerült a gazdasági ellentéteket alágyujtani, 
mert sikerült magát a polgári keresked� réteget is a zsidók ellen fordi�
tani. Brema és Lübeck 1815�ben kiutasitották a zsidókat; Lipcse ós 
Drezda keresked�i a zsidók emancipációjának a leghevesebb ellenz�i; 
Würzburgban és Bambergben pedig a szatócsok a zsidó üzletek lerombo-
lásával igyekeztek megszabadulni a konkurrenciától. 

A szinte évtizedenként jelentkez� ciklikus válságok a bontakozó libe-
ralizmus korában ismétl�d� alkalmakat nyujtott a zsidóellenesség ujabb 
és ujabb felszitására. Az európai államok jórésze egész a mult század 
derekáig nem is volt képes az emancipáció törvénybeiktatásáig eljutni, 
s�t Ausztria�Magyarországon csak a kiegyezés után, Német� és Olasz-
országban még kés�bb, — a 70�es évek beköszöntésével — a nemzeti 
egyesülés után kerülhetett csak sor az egyenjogusitásra. A zsidóellenes 
akcióba való átvezetés kisérlete akkor sem marad el, amikor a közbees� 
id�ben forradalmi megnyilatkozást ölt a társadalmi nyugtalanság. Kisé-
r�je ez a jelenség az 1849. évi ausztriai és magyarországi forradalmak-
nak is. Magyarországon átmenetileg célba talált a megbolygatási ten-
dencia: a pozsonyi kétnapos zavargás, a kassai, székesfehérvári, stb. 
tüntetések nyomán meghátrált a forradalmi kormány s a további nyug-
talanságok elkerülésére hivatkozva indokoltnak vélte a zsidók egyenjo-
gus�tásának az elódázását. A visszaesések azonban csak zavarták, de 
dönt�en nem akadályozhatták meg a zsidóságnak a t�kés gazdanépek 
gazdasági�kulturális életébe való belenövését. A korán és kell�kép' ipa-
rosodott országokban a zsidóság helyet talál az uralkodó polgárság soraiban s gyakorlatilag�politikailag megfele
gának az emancipáció, mig a kései iparosodás és kései emancipáció pár-
huzamából er�tlen cementezésű egyenjoguság került ki. (Kivétel kevés-
számú zsidóival Olaszország, akiket az alacsony lélekszám miatt köny�
nyen hasonlithatott magához.) Ez a kései egyenjogúság er�tlennek bi-
zonyult, mert a nagykésésű emancipációt, (amely viszont a bels� viszo-
nyok addigi rendezetlenségéb�l következett) szinte lélekzetvétel nélkül 
követte nyomon a t�késrend újabb társadalmi nyugtalanságokat bein-
ditó irányzata: az útralép� monopolkapitalizmus. Németország az egye-
sülés után ismeri el végleg a zsidók egyenjogúságát, de még a 70�es évek 



derekán beköszönt a t�zsdekrach s lelkészek és junkerek állnak azonnal 
a zsidók elleni kampány élére, mely a rituális vágatás tilalmának a kö-
vetelését�l kezdve a mai Németország minden zsidóellenes intézkedésé-
nek a magvát magában hordta, s élessége nemcsak pár év, de még egy 
évtized alatt sem csökkent. Németország egyesülése idejében a nyugati 
államok már, mint imperialista nagyhatalmak jelentkeznek s Németor-
szág nyomban a rivalitás célkitűzésével lép a szintérre s a bels� er�hi-
ányt a junker�katona szellem el�térbehelyezése igyekszik pótolni. Ennek 
a hatalmi�katonai szellemnek az országban való eluralkodása s az expan-
zió érdekébe való állitása mellett nem jutott többé megillet� hely s kell� 
id� az igazi evoluciós liberalizmus számára, mely máshol és korábban az 
ellentéteken tompithatott. H o g y a német zsidók emancipációja mennyire 
a felszinen szántott, az is tanusitja, hogy Németország Hitler, s�t még a 
világháború el�tt is változatlanul a hagyományos antiszemitizmus hazá-
jaként szerepelt. 

Azok a fokozott nehézségek, amelyekkel az emancipáció Németor-
szágban találkozott, számos kisér�jelenség kulcsát szolgáltatják. A né-
met zsidók asszimilációs kézssége pl. mindenkor a legkirivóbb, jólehet 
máshol tökéletesebb volt az asszimiláció, anélkül azonban, hogy bárhol is 
ily' szembeszök�en jelentkezett volna. A nagyobb feltűnést itt a latens 
ellenállás domboritotta ki. Az asszimiláció mindenáron való igyekezete 
termelte ki a hires mult század elejei kikeresztelkedési járványt, majd 
a „száraz" kikeresztelkedési mozgalmat. A zsidók emancipációjának a 
kérdése majd mindenütt röpiratharcot váltott ki, a németországi röp-
iratharc azonban méretben�tartalomban valamennyi közül kiemelkedett, El-
s�sorban persze az akut problémakiélezettség serkentette életre a német 
zsidók magas szinvonalú művel�dés mozgalmait. Mendelsohn klasszikus 
német bibliaforditása akaratlanul is asszimilációs jeladás; a német zsi-
dóság felvilágosodási mozgalmából vették életerejüket a keleti hasonirá�
nyú mozgalmak s Németországban csinált iskolát a vallási reform, ha-
marosan kitermelve a maga modern ellenlábasát. (A frankfurti ujorlho�
doxia). Korántsem véletlen, hogy a modern zsidó történetirás s a zsidó-
kérdés vizsgálata a legkifejezettebben a német művel�dés területén vá-
lik szükségletté: az értékelés természetszerű kikapcsolásával megállapitha-
tó, hogy Bruno Bauer, az ifju Marx, Zunz, Graetz, Hess, Herzl, Dubnow, 
Heller, stb művei kiemelked� darabjai hasonló problematikájú munkák 
hosszú láncolatának. 

Az imperialista világösszecsapás! utáni politikai�gazdasági életet 
szembeszök�en jellemzi az uralkodó rétegek bázis keskenyülése, minek kö-
vetkeztében azokat, akikre valaha ép' a bázistágitás érdekében volt 
szükség, ma pozicióikból mindenütt kiszoritják, ahol az együvénövés 
nem er�teljes. A kiszoritás tendenciája annál inkább érvényesül, mert a 
hanyatlás fokozódó haladásellenességgel jár, ez utóbbi pedig nem mű-
ködhet figyelemterelés nélkül. A figyelemterelés viszont attól a módszer-
t�l remél sikert, amelybe valamikor egy más haladásellenesség kapasz-
kodott. Ennek a célnak az érdekében korántsem mindenütt nyilt a fellé-
pés. Ám a gazdasági törvények kerül�utjai szaporodnak s ezek lassan-
ként nemcsak az emancipáció által törvényesen biztositott szabad gazda-
sági mozgáslehet�séget, hanem már�már a puszta életlehet�séget is ke-
resztezik. A gyengehajtású egyenjogúság helyein mindenütt kikandikál 
a megtéveszt� fasiszta�antiszemita célzat az utóbbi másfél évtized kife-
jezettebben monopolisztikus törvényeinek javarészéb�l. A háború óta a 
szisztematikus antiszemitizmus lépett az id�szaki antiszemitizmus örö-
kébe. Közép� és Keleteurópában a nemzetiszocialista fajelméletet nemcsak 



a különböz� nullusz�akciók el�zik meg, de a gabona standardizálás, a kü-
lönböz� monopólium törvények, az összpontositott licencia�rendszer, a 
fakitermelésre, stb. létesitett állami vállalatok, a szabadfoglalkozásra vo-
natkozó különböz� rendelkezések, a kereskedelem és ipar terén felállitott 
képesitési követelmény, stb. Mindezek egy�egy suhintás a zsidóság felé. 
A nemzetiszocializmus! zsidóellenessége az antiszemitizmusnak nemcsak ha-
talmas lökést adott, de mai jelent�ségét is megnövelte. Azon túl, hogy 
AZ országok egész sorára serkent�leg hat az antiszemitizmus változott 
és megnövekedett jelent�sége abban áll, hogy a zsidókérdést egy világné-
zet hivatalosan a kor tengelyproblémájául állitja oda. Az expanziv fasiz-
mus valójában trójai falóként játssza ki az antiszemitizmust. Ezért ma 
nem csupán a zsidók önügye az antiszemitizmus elleni s az egyenjogu-
ság csorbitatlanságáért folyó küzdelem. 

Az emancipáció pályáját áttekintve ép' oly' kevéssé állitható annak 
sikertelensege, mint sikere. A t�kés rend helyi viszonylatban vitte siker-
re az emancipációt s ismét más helyi, nemzettársadalmi vonatkozásban 
nem érhette el vele a célját: egészben véve a zsidóság egyenjoguságának 
a kérdésében félmunkát végzett. Osztályjellege és fejl�déstörvényei csak 
tökéletlen eredményt tettek lehet�vé. A szükségszerű tökéletlenség jel-
lemzi a többi polgári kérdésmegoldásokat is. Igy a négerek felszabadi-
tása magával hurcolja a lynch árnyékát, jog szerint is a másodrendűség�
gét; s ha ma a zsidóságtól azt vonják vissza, amire éppen lehet�ség mu-
tatkozik, világos a párhuzam pl. minden feminista zaj után is a n� visz�
szaszoritásával a háziasság korlátai közé, vagy a munkásvédelmi törvé-
nyek több�kevesebb illuzórikussá tételével. 

A kifutott pálya mindenesetre még a gyenge pontokon is meghozta 
a zsidókérdés bizonyos fokú megmásulását. Ha a zsidók produktive nem 
is rétegez�dhettek át, mindazonáltal a t�kés termelési rend megbontva 
a zsidóság korábbi strukturáját mélyreható differenciálódást eredménye-
zett. A polgári kulturába és koráramlatokba való intenziv bekapcsolódás 
befolyásán kivül megváltozott a zsidókérdés arculata azáltal is, hogy 
(ellentétben a középkori fölösleges magatehetetlenséggel) a ma zsidó-
sága amilyen�olyan, de számbajöv� politikai�gazdasági tényez�. Lényegi-
leg a zsidókérdés megmásulását jelenti természetesen és els�sorban a 
környez� termelési�társadalmi körülmények változottsága. 

A zsidókérdés egyik legzaklatottabb kérdése korunknak. Kiélez�dé-
sének mai állandósult jellege a kérdés társadalmi megoldását követeli. A 
tökéletlen emancipáció után a (kiküzdött) „emberi emancipáció" a fel-
adat. 

HORACE GREGORY: HÁROM VAGY NÉGY AMERIKAI H�S 

Forditotta: MÉLIUSZ JÓZSEF 

Állj meg s gondolj arra, mi volt valaha: 
a liliomujjú, sz�röskezű, zabolátlan B i l l Hickok. 
� egyébként meghalt régen, 
egyik kezében egy hulla kezével, 
másik kezében pár szutykos ászt és 
két koszos nyolcast szorongatva. 

Fennen viselte himl�helyes képét, 
amig a golyó belé nem ütközött. 
(Ó, mozdulatlan, lapos Hellen Wills és finoman lépdel� 
nagy Tilden Bill, emlékezzetek csak �reá!) 


