
N ovak A ttila :

„Zsidóság a magyar történelemben 
(XIX-XX. század)”

Beszámoló a konferenciáról.

A szó szoros értelmében rendhagyó konferencia volt 1990. II. 10-11-én Budapesten 
a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. A szervezők -  a Széchenyi 
István Szakkollégium és Társadalomtudományi Klub, és az MTA Judaisztikai Ku
tatócsoport -  „Zsidóság a magyar történelemben (XIX-XX.sz.)” rendeztek előa
dássorozatot. A Szakkollégium saját megfogalmazása szerint elébe akart menni a 
hivatalos megközelítéseknek és ki akarta kapcsolni az aktuálpolitikai összefüggése
ket, ami végül is nem sikerült, de erről nem a szervezet tehet, hanem a magyar 
társadalmi közélet „törzsi” jellege (á la: Tamás Gáspár Miklós).

Komoróczy Géza (ELTE Asszirológiai és Hebraisztikai Tanszék) bevezető 
előadásában -  melynek címe: „Fogság után, az első alija” volt -  a babiloni 
fogság-kori zsidóság asszimilációs és disszimilációs magatartásáról beszélt. Leszö
gezte, hogy a héber galut sző egyaránt fedi a diaszpóra és a fogság kifejezést, 
míg a nyugati gondolkodás kettéválasztja őket. A fogság, amely azt jelenti, hogy 
a kollektívum nem Izrael földjén él, máshogy tekintve alkalmazkodást is jelent a 
többségi néphez. Jeremiás könyvének 29. részében felszólítás található: „Építse
tek házakat és lakjatok azokban, plántáljatok kerteket és egyétek azok gyümöl
cseit.” (Károlyi fordítás).

Dániel könyvében újabb megvilágításba kerül a zsidók és nem-zsidók viszo
nya. Dániel nem evett a király ételéből és nem ivott italából, ugyanakkor az ie. 
570-es évekből származó ékírásos szövegek alátámasztják azt a föltevést, hogy 
nem az élelem szubsztrátuma, hanem elkészítésének módja tette és teszi az ételt 
rituálisan tisztává. Az is kétségtelen, hogy a babiloni udvarban a zsidók egyrésze 
„vezető állásba” került, de ez nem jelentett vallási beolvadást, hiszen Dániel 
minden nap háromszor imádkozott Jeruzsálem felé fordulva és ami még fonto
sabb, emeleti szobájában, tehát félrehúzódva tette ezt.

A  névhasználat is sok mindenre enged következtetni. Dániel három társa Ha- 
nanja, Misáéi és Azaija babiloni neveket vettek föl. Ezek: Abednego, Sadrák és 
Mésák. A két utóbbi alighanem hétköznapi elemekből áll (a zsidók általában 
ilyen neveket használtak Babilonban), nehezen azonosítható, az Abednego jó 
babiloni név. A  Mura§u-okmányok alapján azonosítható zsidó nevekből (több 
mint kilencvenet azonosítottak) beolvadási, illetve elkülönülési stratégiák olvas
hatók ki. Az első nemzedék nevében is alkalmazkodik, a második nemzedék vi
szont felismerhetően zsidó nevet ad gyermekeinek (pl. Sabbatai). Ha nagyon 
szükséges, a zsidó neveket közel hozzák a babiloni képzeletvilághoz. A perrend
tartás arra enged következtetni, hogy volt zsidó önigazgatás, hiszen zsidó-zsidó
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ellen babiloni bíróság előtt nem viselt pert, és a vallási hagyomány vállalását az 
is jelzi, hogy zsidó okmányok dátumai nem estek zsidó ünnepekre és főként 
nem a sábbatra. A királyi család, Jehójákín és fiai Sealti-él és Ses-básszár eseté
ben is megfigyelhetők az asszimiláció fokai mint névpermutádó.

Ami a hazatérést illeti, a közhiedelemmel ellentétben senld sem akart menni 
(Jeremiás-apokrifon) ezt csak Jahve nevével és erőszakkal tudták kikényszeríte
ni. Kifejlődött egy sajátos erec-galut viszony, ahol az erec propagandát folytat a 
galutban az alijára, a galut viszont finanszírozza az ered munkát. A babiloni 
fogság következményei: az arámi nyelv átvétele, babiloni közigazgatási struktú
rák alkalmazása és házassági rendszabályok.

Végülis öbbféle stratégia figyelhető meg:
-  alkalmazkodás és beilleszkedés, mely a vallás fő vonásait nem érintheti
-  relatív elzárkózás az alkalmazkodáson belül (Jahve mint nemzeti isten ke

rül előtérbe a korábbi univerzalisztikus isten helyett)
-  szigorú szabályőrzés (leszármazás, hagyományőrzés, stb.) s végül az utolsó 

tulajdonképpen metastratégiát jelent, vagyis állandó készséget a stratégiaváltásra.
Nyíri Tamás (Római Katolikus Hittudományi Akadémia) „Antiszemitizmus és 

annjudaizmus” címmel tartott előadást. A probléma leginkább úgy vethető fel, 
hogy a keresztény iratokban fellelhető antijudaista vonások hogyan és mennyi
ben járultak hozzá az antiszemitizmushoz. Nyíri kifejtette, hogy a szemitizmus 
mint fogalom a XIX, században alakult ki von Schlözer, Eichom, Gobineau és 
Renan munkássága nyomán. Kialakították a szemita és indogermán népek „szel
leme” közötti distinkdót. Az antijudaizmus ugyanakkor antiszemitizmus nélkül is 
hatott; Hegel, az ifjúhegellánusok, valamint a korai szocialisták egyaránt elítélő
en viszonyultak a zsidósághoz. 1879-ben W.Marr megalkotta az antiszemita fo
galmát. Ez a fajta megközelítés különbözik a hagyományos megközelítéstől, mi
vel ideológia formájában jelentkezik, tehát valamilyen érdeket támaszt alá és 
egyértelmű tiltakozást jelent a modem társadalom ellen, amely úgymond nem
organikus fejlődés eredménye. Ezzel a polgári világ értékrendje elvesztette egye
temes jellegét, az antiszemitizmus integrálódott a nacionalizmusba, mely Nyíri 
professzor szerint így a katolicizmussal is szembefordult. Az antiszemitizmus, 
történelnu-szodáldarvinista és 1945 után modem változatában jelent meg.

Ókori antiszemitizmus csak a diaszpórában létezett. (Pl.i.e. 410-ben felgyújtják 
az elephantinéi zsidó kolónia Jahve-szentélyét.) A kortársak megrekedtek a zsi
dó kiválasztottságtudat külsőségeinél. A  keresztény ókorban a viszony még bo
nyolultabbá vált. Eleinte a keresztények is szenvedő alanyok voltak, majd a ke
reszténység államvallás! helyzetbe való kerülésével az antiszemitizmus állami po
litika rangjára emelkedett. A  korai egyházatyák is (pl. Tertullianus; Adversus ju- 
daeos stb.) „antiszemiták” voltak. Sőt az Újszövetségben is találunk antijudaista 
kitételeket, de ezeket zsidókeresztények írták zsidóknak, tehát semmiképpen 
sem vádolhatók antiszemitizmussal. Ugyanakkor a katolikus egyház bibliamagya
rázata maga is csak elmélyíti az elfogultságokat.
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Zsidó-keresztény viszonylatban Jézus az, ki elválaszt és összeköt. Ma Jézus 
zsidó voltát zsidó szerzők is hangoztatják (Vermes Géza, Schalom Ben-Chorin 
stb.) de messiás voltát változatlanul elutasítják. Ez az ókorban oda vezetett, 
hogy a zsidó napi imába a II, századtól kezdve bekerült az eretnekek megátko- 
zása. A  korai vallási vita nyílt ellenségeskedéssé változott, s ezt csak fokozta az 
egyház középkori önképe, mely magát Isten földi országának beteljesítőjeként 
akarta láttatni. Az vert éket zsidók és keresztények közé, ami összeköthette vol
na őket. A keresztényeknek tudomásul kell venniük, hogy az Izrael népével kö
tött szövetség nem zárult le, s hogy az Ószövetség nélkül az Újszövetség nem 
érthető meg. A zsidóságnak a középkori egyházi társadalomban nem lehettek 
jogai, de a vallásos félelem és az Ószövetség tisztelete megakadályozta a teljes 
kiirtást. A vértanúság a kiválasztottság bizonyítékává magasztosult. A modem 
társadalomban, ahol az emancipáció ára a zsidó identitás elhalványodása volt, a 
modem nemzetek nem tudták a zsidóságot mint népet elviselni. így elmondható, 
hogy a Shoah (Holocaust) teológiailag nem véletlen. Közös feladat a másik jobb 
megismerése, a tolerancia, a kritika elviselése. A keresztényeknek meg kell sza
badulniuk az antijudaista kliséktől, a zsidóságnak pedig Jézus személyét kellene 
integrálnia saját vallási felfogásába. Végezetül Nyíri professzor felsorolta a ke
reszténységnek a zsidósággal szemben elkövetett hét főbűnét.

Szabó István református lelkész ,A  zsidó-protestáns kapcsolat tragikus para- 
doxonjai”~t tárgyalta. A tetszetős, de jobbára retorikai formulákból felépített 
előadás fő megállapítása az volt, hogy bár mindkét közösség az Ószövetség alap
ján áll, de egymástól „vitatják” el Istent. A  reformáció nem terjed ki a zsidó-ke
resztény kapcsolat megreformálására. A „tota scriptura” elvét két alkalommal is 
félretették, markionista (az Ószövetséget kizáró) plusz allegorizáló doketista (Jé
zus testiségét elutasító) felfogásnak engedve. Emlékeztetett a magyar és a zsidó 
nép közti XVI. századi protestáns párhuzamokra, s feladatként jelölte ki a refor
mációban már eddig is meglévő profétizmus kiterjesztését. Utalt a protestantiz
mus belső XX. századi paradoxonjaira: a megosztottságra és arra, hogy a protes
táns identitásválságot éppen a zsidókérdésben való szereplése hozta felszínre, s 
létrehozta a nemzeti kereszténységet. Szerinte tisztázni kell Jézus zsidó voltát, 
meg kell változtatni a zsidó misszió tónusát.

Fabiny Tibor evangélikus főiskolai tanár egy terjedelmes „Az evangélikus egy
ház és a zsidókérdés a második világháború alatt” című előadásában dokumen
tumot mutatott be, Kapi Béla evangélikus püspök „Egyházunk álláspontja a  zsi
dókérdésben” című emlékezését, amely az 1944-es mentési kísérlet körülményeit 
mutatta be.

A történelmi egyházak képviselőinek előadásai után egy szellemes önéletrajzi 
ihletésű referátum hangzott el, melyet Kövér György gazdaságtörténész „Zsidó
ságod története” címmel tartott és amely a szülőváros, az egyetemi város, tehát 
az egész magyar ugar zsidó és nem-zsidó ön- és csoportidentifikációs mechaniz
musainak működéséről szólt, in concreto.
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A  leginkább vitatott előadást Szabad György (ELTE Új- és Legújabbkori Ma
gyar Történeti Tanszék) tartotta „A magyar zsidóság a polgári átalakulás korá
ban” címmel. A vita nem az előadás színvonalát, hanem részben koncepcióját, 
részben az előadás történelmi magyarázatát, levezetéseit, részben a mai magyar 
politikai életre tett megjegyzéseit érintette. Szabad professzor álláspontja az, 
hogy a zsidókérdés nem önállóan van jelen, hanem csak társadalmi Összefüggé
sében vizsgálható. Szerinte a magyar zsidóság bizonyos rétegei már 1790-ben el
jutottak ahhoz a felismeréshez, hogy nem az uralkodó és a rendek kegye és jó
indulata, hanem csak az egész ország felemelkedése, tehát a teljes jogkiterjesztés 
a feltétel ahhoz, hogy a saját helyzetük is megváltozzék, s ezt egy kiáltványban 
szóvá is tették.

Magyarország nem volt zsidóellenes az Anjouk korától kezdve, s a zsidóság 
ott tartózkodott hosszú ideig, ahol életfeltételei az elviselhetőség feltételei kö
zött maradtak. A  zsidóságnak a népvándorlástól kezdve nem volt utánpótlása, 
mivel hatalmas zsidó rétegek hullámzottak állandóan Európában. Magyarorszá
gon az északkeleti részen és Erdélyben éltek főként nagy számban zsidók.

A XVJI1-XX. században a zsidóság lélekszáma a sokszorosára növekedett és 
ezt némely antiszemita szerző szédületes bevándorlással magyarázta. Pedig 1867 
után több zsidó vándorolt ki, mint amennyi bejött, s a korábbi öszeírásokban 
leírt zsidók kevés száma azzal volt magyarázható, hogy bújtak az összeírások 
alól. A  zsidó lakosság természetes szaporodása a legmagasabb volt az országban, 
a halálozási arány, tehát a megélt életkor relatív nagysága pedig az evangéliku
sok után a legjobb volt. Születési arányszámuk a görögkeletiekkel vetekedett, de 
szakaszonként néha őket is felülmúlta, és a gyermekek életbenmaradási lehető
sége is a legjobb volt. Ez az urbanizáltság magas fokával és bizonyos életmódbe
li sajátosságokkal .magyarázható.

Kialakult az a gazdasági, társadalmi paradoxon, melynek lényege az, hogy bár 
őket korlátozták legjobban jogilag, ennek ellenére társadalmi és gazdasági sú
lyuk nőttön nőtt. Sőt, az általuk űzött űn. gyűjtőkereskedés a gazdaság fő húzó
erejévé vált. A  6-8-10 nagykereskedő mögött több száz középkereskedő húzódott 
meg. Az agrártermékek szétosztása az ipari termékek szétosztásához vezetett, de 
ez visszafelé is így volt, tehát kétirányú forgalom valósult meg. Az, hogy a ma
gyar zsidóság a magyarsághoz csatlakozott és nem birodalmi tényező, hanem ho
ni tényező lett, ez spontán folyamat és tudatos választás eredménye, (bár II. Jó
zsef a zsidóságot teljesen németesíteni akarta, kötelezővé tette német nevek fel
vételét). Szabad professzor a zsidóság asszimilálódása mellett foglalt állást, s 
megfogalmazása szerint az antiszemitizmus és a Shoah nem az egyetlen követ
kezménye a XIX. századi asszimilációnak. Auschwitzcal nem pusztán a zsidóság 
reményei, hanem a magyarság és az asszimilálódott zsidóság közös elvárásai 
szenvedtek vereséget.

Válaszolva Komoróczy Géza kérdésére, mely kérdés azt firtatta, hogy mennyi
ben tekinthető egy asszhniláciő vonzó perspektívának, ha a többség a kisebbség 
lényegi vonásainak feladását követeli, de ugyanakkor ezek megtörténte után is
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emlékezteti az ex-kisebbség tagjait arra, hogy honnan jöttek, milyen származású
ak, Szabad professzor tagadta a szóbanforgó kisebbség különálló nemzeti identi
tását. Szerinte a zsidóság egyfajta tradíció és reflexió a külső nyomásra. Hamis a 
teljes befogadás és a kivándorlás kizárólagos altemációja.

Szabó Miklós (MTA Történettudományi Intézet) a magyarországi politikai an
tiszemitizmus kialakulását kísérte figyelemmel. („A politikai antiszemitizmus ki
alakulása Magyarországon.”) Előadása elején leszögezte, hogy nem a jól ismert 
alapigazságokat akarja elmondani. Szembeszállt azzal a véleménnyel, amely a 
magyarországi antiszemitizmust a két forradalomra való reakcióként tartja szá
mon (1918-1919).

A magyar liberális törvényhozás az emancipációs és recepciós fövényekkel fel
zárkózott a modem európai társadalmakhoz. A  magyar kapitalizmus a zsidóság 
gazdasági produktuma.

A zsidóságból létrejött gazdasági osztály lett az „uralkodó”, de politikai befo
lyásuk messze ez alatt maradt. Szabó Miklós cáfolta azt a főleg népi írók által 
képviselt elképzelést, mely az organikus fejlődést teszi a felemelkedés centrális 
kategóriájává. Organikus fejlődés sehol sem létezik, az új uralkodó osztályok 
mindig elkülönült társadalmi csoportokból jönnék létre. A magyar XIX. század
vég fő problémája az, hogy létrejött a magyar kapitalizmus, de azt nem a ma
gyar uralkodó osztály hozta létre. Nem véletlen, hogy Istóczy mögött ott állt az 
arisztokrácia, majd a dzsentri is bekapcsolódott a küzdelembe. Integrálatlan tár
sadalmi szituációban, tehát ahol azonos anyagi javakkal, de nem azonos politikai 
jogokkal rendelkeznek társadalmi csoportok, csak növekednek a feszültségek.

A múlt század 70-es éveiben felnőtt egy nagyváros, Budapest, amelyhez képest 
a vidék frusztrálva érezte magát: két Magyarország alakult ki. A  fővárost ettől 
kezdve nem magyarként tartották számon, urbánus német és zsidó polgársága, 
nyugat-európai kultúrája miatt. Az 1875-ös pártfúzió után egy pártba mosódott 
össze az arisztokrácia és a dzsentri, támogatóik között ott van az izmosodó zsi
dó polgárság. A  90-es években megjött a konzervatív ellenhatás, az agráriusok, 
és a szocialisták. Az 1910-es választások után, ahol a Munkáspárt monolitikus 
egypárti hegemóniát hozott létre, konzervatív túlsúly alakult ki. Ezt úgy tartot
ták fenn, hogy a zsidóságot zsidó, tehát kirekesztett pozíciójában tartották meg. 
Kifejlődött a „Klassenpolitik”, a dzsentri az oktatásban is gondoskodott világké
pének továbbörőkítéséről. De ami a .legtragikusabb, az az, hogy a nemzetértel
mezés koncepciója és gyakorlata e dzsentri és a földbirtokos osztály kezében 
maradt, vagyis ók döntötték el, lri a magyar és ki nem az. A  zsidó származást 
pedig túlkompenzált asszimiláció esetén is számontartották.

Karády Viktor (a párizsi Társadalomtudományi Főiskola, az -  E.H.E.S.S. -  
keretében működő Európai Szociológiai Intézet főmunkatársa, a „Revue Fran- 
$aise de Soriologie” szerkesztőbizottságának a tagja) az asszimilációs magatartá
si formákat vizsgálta meg („Asszimiláció és krízis. Az asszimilációs magatartási 
formák változásai a XX. századi krízishelyzetekben”). Az asszimiláció egy olyan 
formáció, amely a társadalmi csoportok közötti azonosulási, közeledési mozgáso
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kát juttatja kifejezésre. Az együttélésnek nem ez az egyetlen szükségszerű for
mája, de Magyarországon ez volt az uralkodó. Dubnow például kidolgozta a zsi
dó kulturális autonómia koncepcióját is. A cionizmus pedig az együttélést átme
netinek tekinti. Karády a magyar zsidóság asszimilációjáról kijelentette, hogy az 
igen gyors lefolyású volt, s a többi nemzetiségnél sokkal erősebben zajlott le. A 
nyilvános zsidó elemi iskolák magyarosodása szinte elsőként ment végbe. A  ma
gyar zsidóság és a gazdanép viszonyára a hasonulás, a befogadás, és a visszaha
tás kategóriái érvényesek. Az asszimilációt csak a magyar társadalom moderni
zációjának dinamikájában lehet értelmezni. Karády vitatta Szabó Miklósnak azt 
a tételét, amely a magyar modernizációt kizárólag zsidó produktumnak tekinti.

A  zsidóság közvetített nyugat-európai gazdasági mintákat, és egyfajta polgári 
éthoszt. Az asszimiláció leírható a betörések és a vegyesházasságok számarányá
nak alakulásával. A magyar zsidóság inkább valamelyik protestáns felekezetbe 
tért be, mint a katolikus egyházba. A kitérések a 30-as években érték el csúcs
pontjukat, s csak a Lakatos-kormány alatt csökkent számarányuk. A vegyeshá
zasság óriási méreteket öltött, például a 30-as évek elején a budapesti zsidó fér
fiak több mint 20 százaléka élt vegyesházasságban. A  nemzeti öncelebrációként 
felfogott névmagyarosítást nagyrészt zsidók alkalmazták, például a millennium 
idején az összes magyarországi névmagyarosításnak több mint 70 százalékát ók 
adták. S az asszimilációs folyamat általában spontánul, a nemzethez tartozni 
akarás pátoszával ment végbe.

Kovács András szociológus „Asszimiláció és csoporttudat” című előadásában 
feltette a kérdést: hogyan létezhet még mindig a zsidóság, amikor már nem azo
nosítható vallási csoportként, és csoportos társadalmi együttélése is megszűnt 
Magyarországon. Ugyanakkor nyilvánvalóan vonatkoztatási csoportot jelent ma
ga és mások számára is. Ha fogalomtörténetileg nézzük a kérdést, a zsidókér
déssel kapcsolatosan két nagy áramlat különböztethető meg: a marxista és a li- 
berális-libertárius. Az első a zsidókérdés megjelenítését ideológiai manipuláció
nak tekinti, a másik (pl. Jean-Paul Sartre) szerint a zsidó az antiszemita produk
tuma. Tekintve, hogy mind a két áramlat válságban van, újból felmerül a kérdés, 
mi teszi a zsidóságot csoporttá. A nem historikus válasz lehet naturalista-antro
pológiai, valamint teológiai, és még lehet mélylélektani is. A historikus válaszok 
kétségbevonják az asszimiláció hitelességét, és számontartják a Shoah disszimilá- 
ciós utórezgéseit is.

Az asszimiláció, amelynek során Magyarországon a zsidóság bekapcsolódott a 
nemzet életébe és túlreprezentálódott bizonyos szakmákban, felveti a kérdést, 
hogy miért baj ez, és kit zavar. Nálunk a zsidókérdés jelentősen át van politizál
va, és a zsidók helyzetét is kérdésessé tesik . Kovács az emancipáció két módját 
különítette el: a forradalmi liberálist, ahol ez egyetlen aktussal történt meg (pl. 
Franciaország) és a felvilágosult-hivatalnokit, ahol fokozatosan, hosszú folyamat 
eredményeként ment végbe (Németország és Magyarország). Az ilyenfajta 
emancipáció legfőbb problémája, hogy nyilvánvalóan csereügylet jellege van, 
ahol is az emancipáció feltételei meghatározott asszimilációs teljesítmények vég-
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hezvitcléhez kötődnek, tehát ahol az emancipációt ki kell érdemeim. így az 
emancipáció visszavonható, és újravitatható. Kovács kétségbevonta a 
professzor által képviselt múlt századi klasszikus liberális felfogást, az asszimilá
ció pusztán egyéni folyamatként való leírását. A  hagyományos nemzetiogalom 
lehet kuítúmemzeti, de lehet etnocentrikus, ahol az asszimiláció kritériumai tel
jesíthetetlenek, hiszen a befogadásra váró csoport nem rendelkezik a közős le
származás, a történelmi jogok stb. privilégiumaival. A magyar uralkodó osztá
lyok a zsidóságot a magyarosítás fő elemeként használták föl, de Trianon után 
az egész volt rendszerre (nem a két forradalomról van szó) a „zsidó-liberális’ ’ 
címkét húzták rá. A  zsidó ellenséggé vált, amely belülről rombol és rothaszt.

Teljes asszúnilárió természetesen nem lehet, de relatív és mérhető igen, Ma
gyarországon pedig esz bekövetkezett. Kovács (és társai Erős Ferenc és Lévai 
Katalin) arra a következtetésre jutottak, hogy 1945 után a zsidóságnak csoport
specifikus mobilitása volt. A  Holocaustnak szelekciós hatása volt, elsősorban a 
vallástalanabb, urbánusabb, asszimiláltabb rétegek menekültek meg, a vidéki or
todoxia teljesen megsemmisült. A felszabadulás után bár Bibó is disszimilációt 
jósolt, ez nem következett be, hiszen a rendszerváltás jó keretet nyújtott nem
csak az asszimilációhoz, de a kommunista ideológia révén a nemzetfogalom 
nem-vállalását kínálta fel.

Kovácsék 117 zsidó családot vizsgáltak meg a mobilitás szempontjából és arra 
a következtetésre jutottak, hogy 47 család esetében a mobilizáció konjunkturális 
elemet is tartalmazott (káder típusú mobilitás). Ezek a családok általában kis 
egzisztenciák voltak, valamint jelentős baloldali múlttal rendelkeztek. Felnőtt 
gyerekeik viszont egyértelműen elutasították a szülők mobilizációs mintáinak át
vételét, úgyhogy a 60-as években visszaszáll! e családok mobilizációja a társada
lom azonos réteghelyzetében lévő nem zsidó családok mobilizációs szintjére.

Kovács végezetül megállapítja, hogy a Holocaust tovább él a szocializációs 
mechanizmusokban, de a  zsidó tradíció tudása nélkül, s ez a társadalmi csoport- 
képződés meg fogja teremteni az ennek megfelelő ideológiát is.

Szőke György irodalomtörténész „A Holocaust pszichés köveik ezmónyei”-vel 
foglalkozott. Megállapította, hogy igenis léteznek speciális sajátosságok a túlélők 
lelki habitusában. De kifejtette azt is, hogy ezeket a pszichés következményeket 
nem lehet elválasztani a mai magyar zsidó identitáskrízistől - Szőke és társai kö
rülbelül 40 embert interjúvolták meg, és megállapították, hogy az elszenvedett 
traumák átőröklődnek. A  családok a származást s az üldöztetést titokként keze
lik, melynek oka talán az, hogy a koncentrációs táborban történt események bi
zonyos értelemben verbalizálhatatlanok. Éppen ezért, a  legtöbb interjúalanyból 
hiányzik a gyászmunka. A második generációs családtagjaikkal akkor közük a 
származását, amikor maga is zsidózni kezd. A  titok kipattanása agresszióval kap
csolatos. A  tünetek szokássá is merevülhetnek. Szőke azt is megállapította, hogy 
a gyerekek sokszor reparatrv foglalkozásokat választanak (pl. biztonsági szakér
tő).
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Raj Tamás rabbi a mai magyarországi marannoszokról beszélt („Marartnoszok 
a mai Magyarországon”) . A  marannoszok azok a kényszer hatására kikeresztel
kedett zsidók voltak a XV-XVI. századi Spanyolországban, akik szám ont ártották 
zsidó eredetüket, s a környezet is zsidónak tartotta őket. A  nemzetközi iroda
lomban Ezriel Carlebach: Die exotischen Juden című könyve foglalkozik velük. 
Magyarországon is vannak ilyen kriptojudeo életet élő emberek, akikről csak a 
többiek tudják, hogy zsidók, ők maguk nem tartják fontosnak ezt. A  sztálinista 
és kádárista diktatúra is elősegítette a zsidóság elnyomását azzal, hogy szigorúan 
felekezeti szintre szorította le életét. Raj szerint a magyar zsidóságnak öntudatra 
kell ébrednie, meg kell fogalmaznia a saját azonosságát, vállalnia kell a tradíció
kat.

Vajda Mihály filozófus „Miért van nálunk még mindig zsidókérdés?” című 
előadása egyike volt a legkiválóbbaknak. Vajda kétkedéssel fogadott bármiféle 
zsidó meghatározást, ezzel is reflektált Raj rabbi mondandójához. Kifejtette, 
hogy van antiszemitizmus, de ez nem jelent zsidókérdést is egyben. A  hivatalos 
zsidóság és a filoszemiták szerint csak antiszemitizmus létezik, zsidókérdés nem. 
Valójában az antiszemitizmus, mely embereket vagy embercsoportokat emocio
nálisan szemlél, adva van, tudomásul kell venni létezését. A  zsidókérdés pedig 
társadalmi kérdés. Vajda fő tétele az, hogy a szeretem-nem szeretem viszony 
nem lehet alap bármiféle megkülönböztetésen alapuló jogrendszer kialakításá
hoz. Ebben konszenzusnak kell lennie. Érzelmek lehetnek, de ebből fakadó jogi 
megkülönböztetések nem. Az antiszemiták az elmúlt időkben és most is a libe
ralizmus és a kozmopolitizmus gyökértelenségével vádolják a zsidókat, s ebből 
akár zsidókérdés is keletkezhet. Hiszen tudomásul kell venni, hogy a zsidó más, 
még a legasszimüáltabb is, s ez a másság nem látszik felszámolódni.

A  teljes asszimiláció abszolút törekvés, illetve követelés, az antiszemiták alap
vető tulajdonságainak megváltoztatása pedig hiú ábránd. A  liberális demokrácia 
azt követeli meg, hogy az egymást nem szerető emberek is alkotmányos fonnák 
között érintkezhessenek egymással, míg a szocializmus azt a képtelenséget köve
teli, hogy az emberek szeressék egymást. Meg kell vizsgálni azt, hogy milyen 
társadalmakban válhat a zsidókérdés akut problémává. A zsidókérdés csak beteg 
társadalmakban létezhet, amelyek nem tudnak megbirkózni a spontán moder
nizáció folyamiéval. A  zsidóság ott nem tud beilleszkedni, integrálódni, ahol a 
modernizáció befullad. Az már szinte közhely, hogy a magyar kapitalizmus kiala
kulása idegen elemekkel történt meg, s a zsidóság a  modem szektorokban több
szörösen múlta felül a nem-zsidókat, s megteremtette a sajátos urbánus kultúrát. 
A  zsidó „térhódítás? ellen a régi rendi társadalmi erők, és azok a csoportok 
léptek fel, akiket a modernizáció által keltett versenyhelyzet háttérbe szorított. 
Ezzel együtt nőtt a Budapest—vidék ellentét. Vajda a mai helyzetre reflektálva 
kifejtette, hogy a rendszerváltás nem elég a modem Magyarország megteremté
séhez, hanem olyan polgári beállítódásokat kell kifejteni, amelyek a nyugatias 
intézményeket tartalommal tudják kitölteni. Ez sem a Horthy-, sem a Rákosi-, 
sem a Kádár-kurzus alatt nem következhetett be. A bibói megfogalmazás sze
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rint, a modemitás a célszerűség és a racionalitás hegemóniáját jelenti a szokás 
és a hagyománytisztelet felett. D e a racionalizmus is válhat szokássá. Nyilvánva
ló, hogy a nyugati értelemben vett modern társadalom nem létezik Magyarorszá
gon. S ez megint felveti a kérdést, hogy nem a magyar társadalom zsidó elemei 
fogják-e vállalni ismét e célszerűség s racionalitás megvalósítását, és a másik ol
dalról nézve, nem fogják-e zsidónak tekinteni mindazokat, akik ezt véghez is vi
szik? Ráadásul, az urbánus kultúra ma meglehetősen intoleráns a hagyományos 
nemzeti konzervativizmussal szemben, s ez megint azt jelzi, hogy mintha lenne 
zsidókérdés.

Mégis, zsidókérdés akkor lesz, ha a modernizáció befullad, több réteg integ
rálhatatlanná válik, s így egy társadalmon kívüli társadalom alakulhat ki, amely 
még a város-vidék ellentétet is beleértve szélsőséges irányba „radikalizálódhat” 
Megindulhat a bűnbakképzés és a konfrontáció azért is erősödhet, mert a zsidó
nak tekintett csoport nem fog kivonulni a társadalomból.

A zsidóság mint bűnbak mozgósítható egyes csoportok tuüatvilágában, hiszen 
bármikor ráébreszthetik az embereket arra, hogy az 50-es években a legfelső 
vezetés több tagja zsidó származású volt, valamint a modernizáció befulladásával 
emlékeztetni lehet a békés kádári évek miliőjére, arra hogy a „zavargásokért’ ’ a 
zsidónak tekintett demokratikus ellenzék felel, ők voltak az állandó elégedetle
nek.

Vajda végül kiállt amellett, hogy sikeres társadalmat nem lehet kiszorulókra 
építeni, ezért elutasított minden uszító szociális demagógiát.

Végül Várdy Péter (a filozófia docense az enschedei Műegyetemen -  Hollan
dia) a 80-as évek magyarországi zsidótáigyú publicisztikájáról beszélt („A ma
gyar zsidó élet feltárása. Tendenciák a 80-as évek publicisztikájában”). Várdy 
szerint elsősorban a polgárosodás utóidejű apoteózisáról, valamint az üldözések
kel kapcsolatos újszerű állásfoglalásról van sző, amely összekapcsolódik a két vi
lágháború közti magyar társadalomról kialakult kép átértékelésével. Többször 
kifejtette, hogy az esszéista feldolgozások ideje lejárt, s empirikus megközelíté
sekre van szükség. Ennék első lépéseként már megjelentek a családtörténetek, a 
történetszociológiai kutatások, az üldöztetések pszichiátriájával foglalkozó írá
sok, a mélyinterjús identifikációs kutatások, és az egyházi mentések feltárásai. 
Természetesen a folyamat kétirányú, hiszen egyrészt a konzervatív tőkeellenes- 
ség kora után felértékelődött a zsidó polgárság által is teremtett cxmodemizá- 
dó, másrészt a szabadabb légkörben antiszemita hangok is jelentkeztek.

Hanák Péter, Szabó Miklós, Karády Viktor tanulmányai új színfoltot jelente^ 
nek a zsidóság megközelítésében, Hegedűs Géza önéletrajzi kötetei egy hagyo
mányosan „haladó” magyarországi zsidó asszimiláns sorsának alakulását tárgyal
ják, természetesen zsidó családtörténeti kutatásokat is beledolgozva, de mindezt 
a mélyebb társadalmi alapok feltárása nélkül teszi. Kovács Mária az értelmiségi 
antiszemitizmust vizsgálta, Száraz György esszéje a tisztázást segítette elő.

A zsidóüldözések publikálása terén viszont sajátos kettősség figyelhető meg. 
Bár a napi sajtóban állandóan jelen van a téma, de a történeti szakmunkák ál
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tálában külföldön íródnak (lásd.: Randolph L.Braham: A magyar Holocaust, Bu- 
dapest, 1989). A  zsidóság általában kevesli, a keresztény lakosság viszont sokall
ja  a Holocaustra vonatkozó szüntelen reflexiót. A mai magyar zsidó élettel csak 
a publikációk 10 százaléka foglalkozik. A  legjobb ilyen tárgyú kötetet Kende Pé
ter szerkesztette, Párizsban jelent meg magyar nyelven.

A  80-as évek végén viszont pozitívabb fejlemények is tapasztalhatók, például 
alapvetően megkérdőjelezt ék az Hlyés Gyula és Németh László által képviselt 
kizárólagos lojalitás elképzelését, s előtérbe került a kettős kötődés megvalósítá
sa és vállalása. A  zsidóság ugyanakkor továbbra is fél az antiszemitizmustól.

A  konferencia végül is sikeresnek mondható. Több olyan kiváló szakember 
tárhatta fel kutatásai eredményét, akik korábban ki voltak zárva a hazai tudo
mányos élet megnyilvánulási lehetőségeiből. Természetesen ez nem jelenti azt, 
hogy a nem-kizártak között kevesebb nem-kiváló lenne. De mindannyian őszin
tén, a teljes önreflekxió igényével mondták el véleményüket. S bár a hozzászólá
sok tekintélyes része hűen tükrözte a mai közélet tudatlan, pro és kontra előíté
letekkel terhes, valamint a problémát tisztán aktuálpolitikaí mezben láttató jelle
gét, el lehet mondani, hogy az utóbbi évek egyik legjobb ilyen tárgyú nyilvános 
szakmai összejövetele volt. A rendezők megígérték, hogy az előadások szövegét 
könyvalakban is meg fogják jelentetni.
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