
KOMORÓCZY GÉZA:
A ZSIDÓK TÖRTÉNETE
MAGYARORSZÁGON

Alighanem az elmúlt két évtized legnagyobb, leg-
impozánsabb hazai történettudományi munkája ez
a két hatalmas kötet. Az első kötet 1849-ig tárja fel
rendkívül aprólékos filológiai munkával a zsidók
magyarországi történetét, a második pedig 1849-
től máig halad. Határozottan hangsúlyozni kell a
feldolgozás és előadásmód tudományos jellegét,
mert távol áll tőle minden publicisztikai megfon-
tolás és politikai állásfoglalás. Bibó István nagyszerű
és alapvető tanulmányától Kende Péter „röpiratán”
át Szabó Róbert legutóbbi években megjelent két
könyvéig cikkek, politikai állásfoglalások soka-
sága mellett a legnemesebb értelemben vett pub-
 licisztika és társadalmi esszé foglalkozott a zsi-
dókérdéssel. Komoróczy Géza túl ezeken a tör-
ténettudomány dimenziójába állítja az évszázados
kérdést, és a tudomány legteljesebb fegyverzetével
felszerelve bontakoztatja ki. A könyvét nyitó fel-
tevése szerint „a 18. század előtt leghelyesebb, ha
egyszerűen magyarországi zsidókról beszélünk,
akik az éppen Magyarországnak nevezett terüle-
ten tartózkodtak/ laktak/ éltek. Még ha ezer szál-
lal kapcsolódtak is lakóhelyükhöz, nyelvükben, szo-
kásaikban askenázi zsidók voltak, egy részük pe-
dig — a 16. század óta — szefárdi. Mindkét kö-
zösség beletartozott a magyar határokon messze
túlterjedő askenázi, illetve szefárdi világ hagyo-
mány- és szolidaritási közösségébe: ezeket a kö-
zösségeket a hasonló imarend, szokásrendszer, a
bizalmon alapuló üzleti kapcsolat, endogámia
stb. tartotta össze. A 19. században kezdett elterjedni
és a század végére rögzült a magyar-zsidó elne-
vezés, amelyben kifejezésre jutott a nyelvváltás, a
társadalmi integráció, a kulturális asszimiláció, és
amely lassan telítődött magyar patriotizmussal is.
Az első világháború után az osztrák-magyar dua-
lizmus Magyarországa darabokra esett szét. Ez az
úgynevezett történelmi Magyar ország a történet-
íráson kívül csak az érzelmekben és nosztalgiák-
ban él. (…) A Magyarországról elszármazott zsidók
körében az érzelmek és nosztalgiák ugyanolyan erő-
sek, mint a szomszédos országokba vagy a diasz-
pórába került magyaroknál.”

Az első kötet nem a magyar királyság létrejöt-
ténél kezdődik, mert ezen a területen éltek már zsi-
dók a magyarok bejövetele előtt is: a római Pan -
noniában. Maradtak fenn feliratok ezekből az
időkből, Zilahon, Esztergomban, Duna pen telén ta-
láltak ilyeneket, héber nyelvűek nincsenek köztük,
da latinul és görögül világosan utalnak zsidók je-
lenlétére. Később, amikor az iszlám terjeszkedés

elvágta az akkor már keresztény Nyugat-Európát
a keleti gazdasági területektől, a zsidó kereske-
dők törték át a kialakult választóvonalat. A mai
Magyarország területén át is vezettek kereskedel-
mi útvonalak. A kereskedők jól használták a nagy
folyókat, a Rajnát és a Dunát, a Dunán szállító ke-
reskedők a 9–10. század fordulóján már találkoz-
hattak „a magyar törzsek képviselőivel, megfor-
dulhattak kiépülő szállásterületeiken”. Komoróczy
a középkori Magyarországon a zsidók négy kor-
szakát különbözteti meg. Az első a IV. Béla ural-
kodásáig és a tatárjárás utáni évekig terjed, a má-
sodik a zsidók kiűzése az Anjou-dinasztia idején,
a harmadik a zsidó közösségek megerősödése a ki-
rályi városokban és Budán, a negyedik pedig
Zsigmondtól Mátyáson át Mohácsig mondja a tör-
ténetet. Ebben az időben a zsidók már jelentős be-
folyást gyakorolnak a gazdasági életre, a nemes-
séghez képest hátrányos helyzetben vannak, de ré-
szesednek a hatalmi reprezentációban. Mindezt
részletesen kidolgozva mintegy háromszáz olda-
lon adja elő a könyv. A következő kétszáz oldal a
török hódoltság korát elemzi, ahonnan már zsidó
források is rendelkezésre állnak. Ez idáig az első kö-
tet első négy fejezete. A jegyzetek számozása min-
den fejezettel újrakezdődik. Csak ehhez az utoljá-
ra említett 4. fejezethez 817 jegyzet tartozik. Ko -
moróczy hivatkozásai a teljes forrásanyagot és vo-
natkozó szakirodalmat felölelik: állításainak fun-
damentuma az első kötet első lapjaitól a második
kötet végéig rendkívülien szilárd. Az első kötet má-
sodik fele, az 5–8. fejezet valamivel több mint 600
oldalon a 17–18. század Habsburg Magyarorszá -
gával foglalkozik, és még áttér a 19. század első fe-
lére, valamint az 1848–49-es szabadságharc törté-
netére. Az 1847–48-as országgyűlés nem támogatta
a zsidók polgárosításának ügyét, március lelkes nap-
jaiban mégis sok zsidó jelentkezett a polgárőrség-
be. Az egyetemi ifjúság barátságosan fogadta őket,
a közhangulat azonban sok helyen ellenük fordult,
és szerte az országban atrocitások érték őket.

A második kötet folytatólagosan számozza a fe-
jezeteket, a 9. fejezettel kezdődik, Emancipáció és re-
cepció a címe. A szabadságharc után az első or-
szággyűlés 1861-ben ült össze, s már ezen felme-
rült a zsidók emancipációjának kérdése. Eötvös
József például a következőket mondta: „én a fajnak
említésében nem látok semmi sértést, mert van ma-
gyar faj s van más faj, de egyen lő polgárok vagyunk
mindnyájan. (…) Tehát meggyőződésem szerint
nincs senki, aki a hazában lakó különböző nem-
zetiségek iránt mást érezne, mint a legnagyobb test-
vériséget és jogegyenlőséget, valamint bizonyos,
hogy e hazában csak hasonló polgárok vannak, és
hogy éppen a tökéletes egyenlőségben fekszik a ha-
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zának érdeke.” Az ilyen és hasonló felszólalások el-
lenére a zsidóemancipáció csak a kiegyezéssel
egy időben, 1867-ben rendeződött jogi törvényhozás
által. Kemény Zsigmond büszkén írta egyik cik-
kében, hogy végre megvalósult „a teljes jog egyen-
 lőség”. E törvény hatályba lépése után zsidó kép-
viselőt is lehetett választani az országgyűlésbe, az
első zsidó képviselő Wahrmann Mór lett. A joge-
gyenlőség után 1879-ben következett az állam-
polgárság megadása, lehetővé tették a vegyes há-
zasságokat, a leggazdagabb zsidó családok nemesi
címet kapta. A „más nemzetiségektől eltérően a zsi-
dóknak szemmel látható előnyük volt, hogy nem
voltak területi igényeik: más nemzetiségekkel
szemben mint magyarok léptek fel, a többségi nem
zsidó társadalommal szemben nem támasztottak
speciális követelményeket (közigazgatási auto-
nómia vagy éppen elszakadás). A zsidók maguk for-
dultak szembe azokkal a zsidókkal, akik a társa-
dalmi, politikai elkülönülést, külön — netán nem-
zetiségi — szerveződést szorgalmazták (…)” A jogi
törvénykezés gesztusai azonban nem fedték el a tár-
sadalomban folyamatosan létező és hullámzóan fel-
feltörő antiszemitizmus áramlatait, a század utol-
só harmadának és a századvégnek a „zsidó arany-
kora” mellett Komoróczy Géza részletesen leírja
ezeket az eseményeket is, foglalkozik az Antisze-
mita Párt történetével és a tiszaeszlári vérváddal.
Idézi Kossuth Lajost: „szégyen és botrány, hogy
Magyarországon még ez is lehetséges. (…) Én em-
ber és ember között faj-, nyelv -, vallásfelekezet miatt
soha nem tettem s nem is fogok tenni különbséget,
az antisemitikus agitátiót [sic! KZ] mint a 19. szá-
zad embere szégyellem, mint magyar restellem,
mint hazafi kárhoztatom (…)” E nagy emberek és
nemes vélemények ellenére történt, ami történt a
következő évtizedekben. A 10. fejezet foglalkozik
a két világháború közötti korszakkal.

A 11. fejezet „A zsidóellenes törvények kora” idé-
zőjeles címmel tárgyalja az 1938-tól a haláltáboro-
kig tartó korszakot. 350 oldal, akár önálló könyv is
lehetne, csaknem 1.200 jegyzettel adatolva foglal-
ja össze mindazt, amit erről idehaza és szerte a nagy-
világban eddig írtak már. Külön alfejezet foglalko-
zik benne a keresztény egyházak viselkedésével és
magatartásával. Minden keresztény számára erő-
sen meggondolkoztató kritikus hangú alfejezet ez,
nincsen benne vádaskodás, csak tények hosszú so-
rának leírása, amely gondolkodásra kész tet min-
denkit, akinek köze van a keresztény eszmeiség alap-
jaihoz.Annak leszögezésével kezdődik, hogy „a ke-
resztény egyházak formális lehetőségei korlátozottak
voltak”. A zsidótörvények, majd az összeírások és
deportálások ellen egyik keresztény egyház sem szó-
lalt fel egyértelműen és határozottan, különbséget
tettek zsidók és kikeresztelkedettek között, és csak
a kikeresztelkedett zsidókat igyekeztek megmen-
teni. Őket is sikertelenül. Serédi Jusztinián és Ravasz

László többször is, különféle módon megkeresték
írásban a miniszterelnököt és magát Hothyt is. Ra-
vasz László például 1944. április 28-án a kor-
mányzónál járt, aki így szólt hozzá: „Néhány száz-
ezer zsidó megy csak ki az országból munkaszol-
gálatra, de nem lesz semmi bajuk, hajuk szála sem
görbül meg.” Néhány egyházi személy azonban ke-
ményebben állt ki az embertelenség ellen, és mé-
lyebben érezte felszólítva magát az erkölcsi pa-
rancsok által. Márton Áron gyulafehérvári püspök
nem csak a kikeresztelkedettek érdekében ítélte el
a deportálásokat, és lemondásra szólította fel
Sztójayt, Hamvas Endre pedig nyilvános tiltakozásra
akarta rábírni Serédi Jusztiniánt. Komoróczy Géza
idézi Apor Vilmost: „És aki megtagadja a keresz-
ténység alaptörvényét a szeretetről, és azt állítja,
hogy vannak emberi csoportok és fajták, melyeket
gyűlölni szabad, és azt hirdeti, hogy az embereket
kínozni szabad, legyenek azok akár négerek, akár
zsidók, az bármennyire kérkedik is azzal, hogy ke-
resztény, olyan, mint a pogány és nyilvános bűnös.”

Az ugyancsak szinte önálló könyvnyi terjedel-
mű utolsó, 12. fejezet a második világháború végétől
jön el napjainkig. Több mint hatvan alfejezetben mu-
tatja be és elemzi ezt az utolsó 60–65 évet. A jelen
helyzetről írva az aprólékosan kidolgozott tudo-
mányos objektivitásra törekvés hangja összeér a
publicisztikai kritika és politika hangjával. „Az 1990.
évi IV. törvényhez képest az új egyházügyi törvény
egészében véve visszalépést jelent. Rendelkezéseivel
sérti az állam világnézeti semlegességének elvét
(…)” Másutt: „A zsidóellenes közbeszéd nem új je-
lenség Magyarországon, de amit a jelenben ta-
pasztalunk, rossz emlékezetű évekre, nem ritkán
1838-ra, sőt 1944-re emlékeztet.” A kialakult hely-
zetért élesen bírálja a fejezet az SZDSZ merev dog-
matizmusát, amivel elutasította a gyűlöletbeszéd
szankcionálását. Mi lehet a megoldás? Komoróczy
Géza a zsidó értékek bátor vállalását és tudatosí-
tását ajánlja a zsidó értelmiség tagjainak. „Az ér-
tékeknek mindig van meggyőző erejük” — írja.

Végezetül engedtessék meg, hogy e könyvről az
elismerés és nagyrabecsülés hangján szóló recen-
zens rövid megjegyzést fűzzön ahhoz, amit olva-
sott. Művelt társadalom a józan engedékenység
mozdulatával hajlik vallási és etnikai kisebbségei
felé. Támogatja a közösségek szerveződését, s
nemcsak lehetővé teszi, hanem érdekének is tart-
ja megmaradásukat. De befogadólag kinyílik azok
felé is, akik átlépik a kisebb közösségek határait.
A származás és identitás nem azonos fogalmak.
Nem jó, ha valakinek a hitében és tudatában csak
származása játszik szerepet, és nem önálló elhatá-
rozása és tevékeny részvétele az alakító erő. Mű-
velt társadalom támogatja és felhasználja ezt az ala-
kító erőt. (Kalligram, Pozsony, 2012)

KENYERES ZOLTÁN
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