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Az asszimilációs paradigma fogságában: 
a polgárosodás kori magyar zsidó történet kutatásának 

sajátosságai

A zsidóság modern kori történetében éles határvonalat képez a holo-
kauszt, hiszen emberek millióinak elpusztítása a második világháború 
alatt nem csak a megmaradt zsidóság számára jelölt ki az előző korsza-
kokhoz képest egészen más életfeltételeket, új válaszokra késztetve a 
túlélő nemzedékeket, de a zsidóság történetének elbeszélésére is elkerül-
hetetlenül ránehezedik.1 A népirtás hatása – azzal összefüggésben, hogy 
a történelem bizonyos értelemben mindig kortárs történelem, a történész 
saját szemüvegén keresztül látja az ábrázolt kort – különösképpen a 19. 
század történetének feldolgozását befolyásolhatja, s kétféleképpen szűr-
heti meg és torzíthatja a korszakkal kapcsolatos ismereteinket. Egyfe-
lől számolnunk kell azzal, hogy a 20. századi tragédia ismeretében – a 
történelem korszakai közti megszakítottság jegyében – túlságosan is 
idillikusnak tűnhet a megelőző periódus, amely értékelést elsősorban a 
túlélők pozitív emlékezete táplálhatja. Másfelől ezzel ellentétes refle-
xeket is kiválthat, amennyiben arra ösztönöz, hogy az antiszemitizmus 
európai történelemben érvényesülő folytonosságát hangsúlyozó narratíva 
értelmében már a 19. századot a holokauszt előkészítőjeként értékeljük, 
annak bizonyos megnyilvánulásait a népirtáshoz vezető út állomásaként 
értelmezzük, azaz a történeti idő folytonosságát a történeti folyamatban 
visszafelé haladva is érvényesnek tekintsük.2 E kétféle nézőpont merő-
ben eltérő narratívákat eredményez, amelyek egyetlen közös pontja, hogy 
mindkettő erőteljesen torzít.

1  A kérdés kiterjedt irodalmából ld. Dan Michman: A holokauszt és a történetírás. 
Bp., 2008.; Braun Róbert: Holokauszt, elbeszélés, történelem. Bp., 1995.; Gyáni Gábor: 
A trauma elbeszélhetősége. In. Uő: Az elveszíthető múlt. A tapasztalat mint emlékezet és 
történelem. Bp., 2010. 267–354.; Reinhart Koselleck: Az elmúlt jövő. A történeti idők 
szemantikája. Bp., 2003.; A zsidó emlékezet sajátosságairól bővebben Yosef Hayim Ye-
rushalmi: Záchor: Zsidó történelem és zsidó emlékezet. Bp., 2000.
2  Ez a nézőpont érvényesül a holokauszt intencionalista értelmezéseiben, amelyek a 
népirtást a 18. századtól induló újkori folyamatok betetőzéseként értékelik. Az irányzat 
legnevesebb képviselői: Lucy S. Dawidowicz: Háború a zsidók ellen 1933–1945. Tör-
ténelmi tanulmány. Bp., 2000.; Gerald Fleming: Hitler und die Endlösung. München, 
1982.; Klaus Hildebrand: Das Dritte Reich. München, 1987.  
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A magyar zsidóság történetével, főként annak polgárosodás kori kor-
szakával foglalkozó feldolgozásokban az első nézőpont köszön vissza, 
ami nem függetleníthető attól, hogy a hazai zsidóság emlékezete kifé-
nyezi, „aranykorként” értékeli a dualizmus évtizedeit. A pozitív jelentés-
tartalmú kifejezés kivételesnek mutatja a magyar zsidóság történetének 
kiegyezés utáni korszakát, hiszen időben jól elhatárolja azt a megelőző, 
illetve a holokausztba torkolló következő történeti periódustól, illetve – ha 
kimondatlanul is – közép- és kelet-európai összehasonlításban is kiemeli 
a magyar zsidó történet e szakaszának egyediségét. A fogalom történeté-
nek jellemző vonása, hogy a súlyos traumákkal terhelt emlékezet terem-
tette, amely a 20. századi diszkrimináció és a holokauszt perspektívájából 
visszatekintve értékeli pozitívan a 19. század időszakát.3 Ezzel szemben 
a korszak önreflexiói között nem találkozunk vele, jóllehet a kortársak 
egyetértettek abban, hogy a zsidóság számára Magyarország lényegesen 
jobb hazának bizonyult, mint a környező országok, Oroszország, Romá-
nia vagy akár a Monarchia több más területe. A kifejezés tehát utólagos 
konstrukció, amit azonban a közelmúlt és a jelenkor történetírása reflek-
tálatlanul vett át, és sok tekintetben ma is fontos értelmezési keretként 
alkalmaz a korszak leírása során.4 Szintetizáló jellege tette alkalmassá a 
szakmai fogyasztásra, az, hogy pozitív konnotációja összhangban áll a 
domináns történeti  nézőponttal, amely a 19. századi liberális programok 
által megfogalmazott elvárások és azok teljesülése alapján vizsgálja a 
korszak zsidóságának történetét, s amely nézőpont főbb következtetése 
szerint a hazai polgárosodás együtt járt a zsidóság jogi–társadalmi befo-
gadásával, amit az a gazdasági modernizációval, a magyarosodással és 
a nemzeti identitás elemeinek átvételével honorált. Ennek megfelelően 
szokás ezt az időszakot az asszimiláció és a kettős identitás korának, a 
magyarosodás, a zsidó modernizáció évtizedeinek tekinteni, amelynek 
során a zsidóság jelentős része teljesítette a reformkorban felajánlott 
„asszimilációs társadalmi szerződést”.5 

3  Az „aranykor” kifejezés gyakran visszaköszön a holokauszt áldozatai előtt tisztelgő 
emlékkötetekben, amelyek összefoglaló bibliográfiáját összeállította Nathaniel Katz-
burg: Zsidó hitközségek/Hitközségek történeti monográfiái. In. Uő: Fejezetek az újkori 
zsidó történelemből Magyarországon. Bp., 1999. 201–225. 
4  Ld. Az asszimiláció aranykora c. fejezetet Fejtő Ferenc könyvében (Magyarság, 
zsidóság. Bp., 2000. 126–131.), valamint A biztonság aranykora c. fejezetet Ránki Vera 
könyvében. (Magyarok–Zsidók–Nacionalizmus. A befogadás és a kirekesztés politikája. 
Bp., 1999. 57–79.)
5  A szociológia által ihletett fogalmat Karády Viktor vezette be az 1990-es évek-
ben. Karády Viktor: Egyenlőtlen elmagyarosodás, avagy hogyan vált Magyarország 
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A hazai történetírás asszimiláns indíttatása nem új keletű, gyökerei 
a 19. századig nyúlnak, azon korszakhoz, amely elvi és pragmatikus 
okoktól indíttatva meghirdette az addig kirekesztett zsidó csoportok 
jogi–társadalmi befogadását, s amit viszont annak függvényében való-
sított meg, ahogy a zsidóság hajlandónak mutatkozott átalakítani zárt 
közösségi életét, megváltoztatni különleges szokásait, s elhagyni kultúrá-
jának tradicionális–népi jegyeit.6 Az emancipáció, a polgári integráció és 
a nacionalizmus évszázada kétpólusú történelemszemléletet teremtett, s a 
múlt kutatása számára is kijelölte a prioritásokat, arra ösztönözve  a törté-
netírást, hogy nagyobb figyelmet szenteljen a beilleszkedés sikereinek, a 
szekuláris tendenciáknak, illetve azoknak a csoportoknak, amelyek sike-
resen polgárosodtak, magyarosodtak és akkulturálódtak.7 A korszellem a 
zsidó népiség tradicionális elemeihez ragaszkodó rétegeket, kultúrájukat 
és társadalmi–politikai aspirációikat negatív kontextusba helyezte, ame-
lyet azonban a magyar politikai elitnek a zsidóság különböző társadalmi 

magyar nyelvű országgá? = Századvég, 1990. 2. sz. 5–36.; Munkái sokoldalúan elem-
zik az ún. asszimilációs paradigma érvényesülését. Karády Viktor: Zsidóság, moder-
nizáció, polgárosodás. Tanulmányok. Bp., 1997.; Uő: Zsidóság és társadalmi egyen-
lőtlenségek 1867–1945. Történeti-szociológiai tanulmányok. Bp., 2000. (továbbiakban 
Karády, 2000.); Uő: Önazonosítás, sorsválasztás. A zsidó csoportazonosság történelmi 
alakváltozásai Magyarországon. Bp., 2001.; Az „asszimilációs szerződés” fogalom bí-
rálatát ld. Gyáni Gábor: Polgárosodás mint zsidó identitás. = BUKSZ, 1997. 9. évf. 3. 
sz. 266–276. (továbbiakban Gyáni, 1997.) Az asszimiláció komplex folyamatát négy 
fokozatú modellben rendezte el Arthur Ruppin. Első szakasza az akkulturáció, azaz a 
tradicionális életmódtól való eltávolodás, a környező társadalom életmódjához, domi-
náns értékeihez és kultúrájához való idomulás, második fokozata a csökkenő születési 
arányokban mutatkozik meg, a harmadik lépcsőt a más felekezetűekkel kötött vegyes 
házasságok gyakorisága, míg a folyamat lezárulását a kikeresztelkedések mértéke jelzi. 
Arthur Ruppin: Soziologie der Juden. II. Berlin, 1930. 103–138.; Hét változós modellt 
dolgozott ki Milton M. Gordon az amerikai asszimiláció történeti tapasztalatainak ösz-
szegzésekor. Az akkulturáció, mint az asszimiláció első lépése mellett nagy jelentőséget 
tulajdonított a vegyes házasságnak, mint a társadalmi strukturális asszimiláció fő in-
tézményének, illetve az előítélet és a megkülönböztetés megszűnésének, az érték- és a 
hatalmi konfliktusok hiányának. Milton M. Gordon: Assimilation in American Life. The 
Role of Race, Religion, and National Origins. New York, 1964.; A fogalom hazai értel-
mezéséről ld. Gyáni Gábor: Az asszimiláció fogalma a magyar társadalomtörténetben. 
= Valóság, 1993. 36. évf. 4. sz. 18−27.
6  Jacob Katz: Kifelé a gettóból. A zsidó emancipáció évszázada 1770–1870. Bp., 
1995.; Uő: Jewish Emancipation and Self-Emancipation. Philadelphia, 1986.
7  Nathaniel Katzburg: A magyar–zsidó történetírás problémája. Miért nem volt ma-
gyar Dubnov, zsidó Szekfű? Bp., 1995. (továbbiakban Katzburg, 1995.); Scheiber Sán-
dor: A magyar zsidóság történetének kutatása. In. MIOK Évkönyv, 1971–1972. 245–257. 
(továbbiakban Scheiber, 1971–1972.)
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rétegeivel szemben megnyilvánuló pragmatikus viszonyulása is erősített. 
A „hasznos” és az „ártalmas”, azaz a magyar polgárosodás szempontjá-
ból kívánatos rétegek és a szegény, legfeljebb szociális gondokat okozó, 
főként keletről bevándorló csoportok közötti különbségtétel a reformkori 
diskurzusban fogalmazódott meg először,8 s végigkísérte a 19. századot, 
amit többek között a bevándorlásról, legfőképpen a galíciai zsidó beván-
dorlásról szóló túlexponált viták és az általuk megfogalmazott félelmek 

8  E megkülönböztetés megnyilvánult Kossuth Lajos hozzászólásában 1847. decem-
ber 11-én az országgyűlés alsótábláján a honosítási törvény vitája során. Kossuth Lajos 
beszédei I. 1832-től 1849-ig tartott beszédek. Sajtó alá rend. Kossuth Ferenc, Bp., 1905. 
68–70. (Kossuth Lajos iratai az emigrációból. XI.); A vitában gróf Forgách pozsonyi 
kanonok a honpolgárság jogát csak a bevett vallások híveire akarta korlátozni, ami a 
zsidókat és az unitáriusokat is kedvezőtlenül érintette volna. Kossuth azonban ellenezte 
azt, hogy a politikai jogok gyakorlása a vallási hovatartozástól függjön, s így fogalma-
zott:„[...] különösen a zsidó vallást követő hazai lakosokra nézve sajnálom, hogy a köz-
vélemény legújabb időben olyan irányt vett, miszerint az e vallást követő népfaj számos 
söpredékének vétke miatt a méltányosság megtagadtatik azoktól is, kik ezen ellenszenvre 
nem érdemesek, és ez az ellenszenv annyira vitetik, hogy pl. Pesten Kunewalder méltat-
lannak találtatik politikai jogokra csak azért, mert Máramarosban és Pozsonyban söp-
redék zsidó tömeg van. Egyhamar nem fogjuk megóvni a hazát ezen söpredék nép bűne-
itől, de ennek súlyát nem akarom éreztetni azon műveltebbekkel, kik között és mi köztünk 
más különbséget nem ismerek, mint hogy más templomban imádjuk a mindenhatót.” Uo. 
69.; A „jövevény koldus zsidók” és a „honi zsidóság” között tett különbséget Dessewffy 
Aurél 1840-ben, s az előbbi csoport növekedését akadályozandó fontosnak tartotta a be-
vándorlás szabályozását. Gr. Dessewffy Aurél: A zsidók polgárosítása. In. Gr. Dessewffy 
Aurél Összes Művei. Sajtó alá rend. Ferenczy József, Bp., 1887. 263–264.; Dénes Iván 
Zoltán: Az önrendelkezés érvényessége. Bp., 1988.; A különbségtételt a „reformált és 
a régi zsidók”-ra vonatkoztatta gr. Andrássy Károly a felsőtáblán 1844 márciusában a 
zsidók városi polgárjogáról szóló vitában. Úgy vélte, a zsidókkal szembeni idegenkedés 
abból származik, hogy „ők ellenséges állásba tettek magukat minden vallásokkal, és 
a hazával: mert a zsidók majdnem mindenütt külön nemzetet képeznek; nekünk pedig 
magyaroknak legkevésbé van szükségünk új nemzetiségre. [...] ámbár a zsidó nemzet 
magában nem existál, de az mégis bizonyos, hogy az úgynevezett reformált zsidók any-
nyira különböznek a régiektől, hogy ezeket már azon állásba nem látom, mert annyira 
közelítenek a többi polgárokhoz, hogy azt hiszem, hogy kedvezésekkel elő kell segíteni a 
zsidóknak ezen mostani reformját.” In. 1843-dik évi május 14-kére rendelt Magyar-or-
szággyűlésen a méltóságos főrendeknél tartatott országos ülések naplója. III. Pozsony 
– Pest, 1844. 122. ülés, 1844. március 15. 369.; Prepuk Anikó: Az ellenségkonstruálás 
rendi és polgári formái: a zsidók „polgárosítása” és az 1843‒44. évi városi vita. In. „A 
francia história hazai nagykövete”. Ünnepi kötet Papp Imre 65. születésnapjára. Szerk. 
Bárány Attila ‒ Györkös Attila ‒ Pallai László, Debrecen, 2013. 199‒214.; A zsidó-
ság hasznos és kártékony csoportjai közötti különbségtétel a századforduló konzervatív 
frazeológiájában jelenik meg fogalmilag a legkidolgozottabban. Fő képviselője Bartha 
Miklós: Kazár földön. Kolozsvár, 1901. (továbbiakban Bartha, 1901.)
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jeleznek.9 E szelektív viszonyulás hamarosan a zsidóság különböző 
csoportjainak öndefinícióját és egymásról alkotott vélekedését is messze-
menően befolyásolta, és sajátosan mutatkozott meg a vallási újításokat 
bevezető neológia és a hagyományőrző ortodoxia szembenállásában és 
az irányzatok intézményes elválásában.10  

A korszak történelemszemléletét alakító elvárásoknak leginkább a 
zsidóság neológ irányzata tudott megfelelni, ezért a magyar zsidó törté-
nelem 19. századi historikusai az újító, reformer irányzat követői közül 
kerültek ki. Goldberger Izidor, Kohn Sámuel, Büchler Sándor, Bernstein 
Béla, Groszmann Zsigmond, Kecskeméti Ármin, Pollák Miksa, Veneti-
aner Lajos a modern szellemű Országos Rabbiképző Intézetben szerezték 
képesítésüket,11 s a zsidóság múltjának tudományos igényű feldolgozá-
sára és bemutatására törekvő német „Verein für Kultur und Wissenschaft 
des Judentums” szellemében kezdtek a magyar zsidó múlt feltérképezé-

9  A népszámlálások tanúsága szerint a zsidó bevándorlás, ezen belül a galíciai zsidó-
ság Magyarországra vándorlása az 1870-es évekre lezárult. (Kovács Alajos: A zsidóság 
térfoglalása Magyarországon. Bp., 1922. 8–15.) Ennek ellenére, a fenti különbségté-
tellel szoros összefüggésben, az 1890-es évekre a jobboldali gondolatkör meghatározó 
elemévé vált a szegény, galíciai zsidóság fenyegető mértékű betelepedésére való hi-
vatkozás. Bartha, 1901.; A demográfiai adatokat és a jelenség megítélését veti össze 
Walter Pietsch: A zsidók bevándorlása Galíciából és a magyarországi zsidóság. In. Uő: 
Reform és ortodoxia. A magyar zsidóság belépése a modern világba. Bp., 1999. 18–35., 
133–136. 
10  Jakov Katz: A végzetes szakadás. Az ortodoxia kiválása a zsidó hitközségekből 
Magyarországon és Németországban. Bp., 1999. (továbbiakban Katz, 1999.); Nathaniel 
Katzburg: The Jewish Congress of Hungary, 1868–1869. In. Hungarian–Jewish Studies. 
II. Ed. Randolph L. Braham, New York, 1969. 1–33.; Walter Pietsch: Reform és orto-
doxia. A magyar zsidóság belépése a modern világba. Bp. 1999.
11  Legjelentősebb műveik a teljesség igénye nélkül: Bernstein Béla: 1848–49-i ma-
gyar szabadságharc és a zsidók. Bp., 1898.; Büchler Sándor: A zsidók története Buda-
pesten. Bp., 1901.; Goldberger Izidor: Zemplén vármegyei zsidó családfők az 1811–12. 
években és szereplésük a Napóleon elleni nemesi felkelésben. Sátoraljaújhely, 1910.; 
Groszmann Zsigmond: A recepciós mozgalom politikai története. Bp., 1915; Uő: A ma-
gyar zsidók V. Ferdinánd alatt. Bp., 1916.; Uő: A magyar zsidók a XIX. század közepén 
(1849–1870). Bp., 1917.; Kecskeméti Ármin: A zsidóság egyetemes története. I–II. Bp., 
1927.; Kohn Sámuel: A zsidók története Magyarországon. A legrégibb időktől a mohá-
csi vészig. Bp., 1884.; Pollák Miksa: A zsidók története Sopronban a legrégibb időktől 
a mai napig. Bp., 1896.; Venetianer Lajos: A zsidóság szervezete az európai államok-
ban. Bp., 1901.; Uő: A magyar zsidóság története. Különös tekintettel gazdasági és 
művelődési fejlődésére a 19. században. Bp., 1922.; Büchler Sándor és Kohn Sámuel 
munkásságáról bővebben Frojimovics Kinga – Schweitzer Gábor: Adalékok Büchler 
Sándor és Kohn Sámuel történetírói munkásságához. Bp., 1997. (továbbiakban Froji-
movics – Schweitzer, 1997.)
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séhez.12 Munkásságuk során a gyakorló rabbi és a történész tevékeny-
ségének összehangolására törekedtek.13 Elemzéseik azonban igen szűk 
tematikai keresztmetszetben zajlottak. Elsősorban az egyes hitközségek 
történetét dolgozták fel, s nem érintettek olyan lényeges kérdéseket, mint 
a zsidók gazdasági, szellemi szerepvállalása, vagy a befogadással ellenté-
tes tendenciák, például az antiszemitizmus jelensége. Ezek a művek nem 
csupán tudományos célt szolgáltak, hanem mindenekelőtt az asszimiláció 
ideológiáját támasztották alá, és a társadalmi integrációt ösztönző neológ 
zsidó identitás megalapozását célozták.14 A történetírás asszimiláns tradí-
ciója azonban nem tűnt el az „asszimiláció korával”, sőt, újabb funkciót 
nyert, kimondottan apológikus jelleget öltött a két világháború között, 
amikor az antiszemitizmust a kurzus ideológiájának részévé tevő rend-
szerben a zsidóság magyarságát megkérdőjelező nézetekkel szemben a 
beilleszkedés és a befogadás tényeinek bemutatására koncentrált.15 

Míg a 19. századi és 20. század eleji zsidó történetírás neológ–asszi-
miláns indíttatása levezethető a kor elvárásaiból, s fontos információkkal 
szolgál a historiográfia számára, kevéssé indokolt e szemléletmód to-
vábbélése napjainkban. A közelmúlt feldolgozásai ugyanis azt mutatják, 
hogy a vizsgálódások többsége a jelenkorban is a 19. századi liberális ér-
tékek és elvárások mentén zajlik. A történetírás, nem függetlenedve a 19. 
század ideológiai–politikai preferenciáitól, legfőképpen a sikeres zsidó 
modernizáció tényeit tárja elénk.16 A befogadás és a beilleszkedés megva-

12 Az 1819-ben Berlinben alakult egyesület képviselői, Leopold Zunz, Eduard Gans 
és Zacharias Frankel a zsidó vallás és a zsidó nép történetének tudományos feltárására 
törekedtek. A keresztény teológiák mintájára önálló tudományos intézeteket, modern 
rabbi-szemináriumokat alapítottak, amelyek a rabbiképzés mellett kutatói feladatokat 
is elláttak. Michael A. Meyer: Response to Modernity. A History of the Reform Move-
ment in Judaism. New York – Oxford, 1988. 75–99. (továbbiakban Meyer, 1988.); Uő: 
The Origins of the Modern Jew. Jewish Identity and European Culture in Germany, 
1749–1824. Detroit, 1967. 144–182. (továbbiakban Meyer, 1967.); Goldziher Ignác: A 
zsidóság lényege és fejlődése. Bp., 2000. 106–128.
13 Katzburg, 1995.; Scheiber, 1971–1972.; Frojimovics – Schweitzer, 1997. 
14 Frojimovics Kinga: A „doktor-rabbik” nagy nemzedéke Magyarországon: a 
neológ identitás kialakítása a történetíráson keresztül. In. Széfer Joszéf. A tanítványok 
tanulmánykötete a tanítómester (Rabbi), Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére 80. 
születésnapja alkalmából. Szerk. Zsengellér József, Bp., 2002. 221–239.
15 E törekvés fő reprezentánsa Venetianer Lajos: A magyar zsidóság története. Kü-
lönös tekintettel gazdasági és művelődési fejlődésére a 19. században. Bp., 1986. (A 
szerző 1922-es kötetének bevezető fejezettel módosított kiadása.) 
16 Ezt a nézőpontot tükrözi a Zsidóság a dualizmus kori Magyarországon (Szerk. 
Varga László, Bp., 2005.) című tanulmánykötet. A szerkesztő szerint: „kötetünknek akár 
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lósulását feltételező és alátámasztani kívánó értelmezések azonban több 
szempontból is egyoldalú és hiányos narratívát eredményeznek. A fenti 
elméleti kiindulópont ugyanis jelentősen leszűkítheti a lehetséges törté-
neti diskurzus határait, amelynek következtében könnyen mellőzhetőek 
a zsidó polgárosodás konfliktusai és ellentmondásai. Ebben az értelme-
zési keretben csak marginális jelenségként, a befogadó korszak átmeneti 
anomáliájaként jeleníthető meg a tiszaeszlári vérvád és a többségi társa-
dalom kirekesztő reakcióit tükröző antiszemita mozgalom,17 s ugyancsak 
leegyszerűsítve helyezhető el benne a hazai zsidóság belső történetét 
meghatározó neológ–ortodox ellentét. 

Ez utóbbi téma kapcsán a fenti diskurzus szűkítő tematizálása vilá-
gosan megmutatkozik abban, hogy a gyorsan magyarosodó és moderni-
zálódó neológiával ellentétben a hazai zsidóság mintegy felére becsült 
ortodoxia máig nem kapott kellő figyelmet,18 a zömmel kiskereskedő, 

ezt a címet is adhattuk volna, hogy az »Asszimiláció kora«.” (Szerkesztői előszó, 8.); 
A zsidóság modernizációjának társadalomtörténeti összetevőit sokoldalúan mutatják 
be Karády Viktor kutatásai. (Vö. Gyáni, 1997.) Hasonló aspektusból vizsgálja a zsi-
dóság szerepét a magyar gazdaságban a Michael K. Silber szerkesztésében megjelent 
tanulmánykötet: Jews in the Hungarian Economy 1760–1945. Ed. Michael K. Silber, 
Jerusalem, 1992.; Zeke Gyula: Szakadás után... Adalékok a magyarországi zsidóság fe-
lekezeti irányzatainak társadalomtörténetéhez. In. Hét évtized a hazai zsidóság életében. 
I. Szerk. Lendvai L. Ferenc – Sohár Anikó – Horváth Pál, Bp., 1990. 145–161. (továb-
biakban Zeke, 1990.)
17  A politika-történetírás az utóbbi évtizedekben elhanyagolta a témát, s a tiszaesz-
lári vérvádról és Istóczy mozgalmáról itthon az 1980-as évektől napjainkig nem szü-
letett újabb feldolgozás. (Kubinszky Judit: Politikai antiszemitizmus Magyarországon 
1875–1890. Bp., 1976. (továbbiakban Kubinszky, 1976.); Andrew Handler: Blood Li-
bel at Tiszaeszlar. Boulder – New York, 1980.; Rolf Fischer: Entwicklungstufen des 
Antisemitismus in Ungarn 1876–1939. München, 1988.) A vérvád társadalmi hátterét, 
a lokális társadalom törésvonalait a mikrotörténet keretei között tárta fel legújabban 
Kövér György: A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek. Bp., 2011. (to-
vábbiakban Kövér, 2011.); Rövid fejezetet szentelt a témának Kende Tamás: Vérvád. 
Egy előítélet működése az újkori Közép- és Kelet-Európában. Bp., 1995. 99–114.; Az 
újkori vérvádak összehasonlítását végezte el Hillel J. Kieval: The Importance of Place: 
Comparative Aspects of the Ritual Murder Trials in Modern Central Europe. In. Com-
paring Jewish Societies. Ed. Todd M. Endelman, Ann Arbor, 1997. 135–165.; Szélesebb 
időkeretben tekinti át a vérvádakat Hillel J. Kieval: Blood Libels and Host Desecration 
Accusation. In. The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. I. Ed. Gershon Da-
vid Hundert, New Haven – London, 2008. 195–200.
18  Zeke, 1990.; Az ortodoxiával szembeni adósság törlesztéséhez járult hozzá Kará-
dy Viktor: Ecsetvonások a budapesti ortodoxiáról. In. Uő, 2000. 41–57.; Prepuk Anikó: 
A területi átrétegződés vizsgálata Pest ortodox zsidó kereskedői között, 1875–1895. = 
Magyar Történeti Tanulmányok, XXI. Debrecen, 1988. 41–57.
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kisiparos ortodox csoportok története ugyanis nem illeszthető be a si-
keres zsidó modernizáció narratívájába, s masszív fennmaradása legfel-
jebb anakronizmusként, az asszimiláció deficitjeként, semmint a liberális 
doktrína sok vonatkozásban teljesíthetetlen elvárásaira adott adekvát 
válaszként értelmeződik. A modernizációs megközelítésnek a kutatásra 
gyakorolt egyoldalú hatásait a holokauszt következményei is erősítették, 
hiszen 1944-ben a vidéki deportálások során az ortodox zsidóság tragikus 
hirtelenséggel eltűnt – szemben a deportálásokat túlélő neológ többségű 
fővárosi zsidósággal –, s ezáltal az a társadalmi–kulturális közeg is fel-
számolódott, amely az ortodoxia emlékezetét fenntarthatta volna. Mind-
ez együttesen járult hozzá a konzervatív zsidóság kevéssé differenciált 
szemléletéhez,19 holott fragmentált ismereteink alapján sem igazolható 
a hagyományhű csoportoknak a befogadó nemzettől eltérő kulturális és 
nemzeti irányultsága. Jóllehet a zsidó ortodoxiáról kialakított negatív 
képben nem nehéz felfedezni a konkurens neológ vallási irányzat által a 
19. században megfogalmazott kliséket, a hazai történetírás eddig kevés 
figyelmet szentelt annak, hogy a jelenségről lefejtse azokat az értéke-
léseket, amelyeket a neológia saját önmeghatározása kialakításakor, az 
ortodoxokkal való konfrontáció jegyében teremtett meg. 

A 19. századi zsidó felekezeti közélet végletesen polarizálódó irány-
zatai ugyanis éles bírálatot fogalmaztak meg egymásról, amely kritika 
eltérő eszmei–szociológiai kiindulópontból táplálkozott. Az ortodoxok 
a tradíciók megváltoztatását kérték számon az újítókon, a hagyomány 
elárulásával, a vallási kérdésekben megnyilvánuló inkompetenciával 
vádolva őket.20 A magyarosodó és a vallási újításokat bevezető neoló-

19  Például irreleváns kérdésnek bizonyul a konzervatív csoportok heterogenitása, a 
keleti, a nyugati ortodoxia és a haszid közösségek közötti különbségtétel.
20  Az ortodoxia öndefiníciója szilárd teológiai alapokon, Josef ben Efraim Karo 
(1488–1575) Sulchán Áruch c. törvénytárán alapul, amely a 16. században máig ér-
vényes módon szabályozta a zsidó hitéletet. A hazai ortodoxia vezetői a 19. században 
egyenesen két zsidó vallásról beszéltek, a vallási-szertartási újításokat bevezetőket egy 
más vallás képviselőinek tekintve. Katz, 1999. 237.; A magyar jelenségnek számító 
szélsőséges konzervatív irányzat születéséről és vezéralakjáról ld. Michael K. Silber: 
Az ultraortodoxia keletkezése, avagy egy hagyomány kitalálása. In. Magyar zsidó tör-
ténelem–másképp. Jeruzsálemi antológia. Második, átdolgozott kiadás. Szerk. Michael 
K. Silber, Bp. – Jeruzsálem, 2008. 211–282. (továbbiakban Silber, 2008.); Jakov Katz: 
Hatam Szofer életrajzához. In. Uo. 135–183.; Mordechai Breuer: On the Hungarian 
Yeshiva Movement. = Jewish History, 11, 1997. 1, 113–116.; A Hatam Szofer négy res-
ponzumát közli magyarul: Moses Schreiber (a Hatam Szofer) négy responsuma. Szerk. 
Turán Tamás, Bp., 2006.; Walter Pietsch: Az ultraortodoxia gyökerei a magyar zsidó-
ságban. In. Uő, 1999. 72–83.  
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gia azonban abból a nézőpontból bírálta az ortodoxiát, mit teljesített a 
modernizációs elvárásokból, s a konzervatívok hagyományőrzésével a 
magyarosodás és a befogadás terén elért eredményeit állította szembe.21 
Saját intenciói szerint mindkét irányzat kölcsönösen negatívan ítélte meg 
egymást, mégis a korszak közvélekedése, amely a zsidóság szerepét a 
vele szemben támasztott modernizációs feladatok függvényében értékel-
te, az ortodoxiát kényszerítette defenzívába, miközben álláspontja védel-
mére a korabeli nyilvánosság színterein kevesebb eszközzel rendelkezett, 
mint a neológ irányzat. Mindez világosan megmutatkozott a politikai ér-
dekképviselet hiányában, abban, hogy a dualizmus korában a parlament 
képviselőházában helyet foglaló izraelita képviselők kivétel nélkül a neo-
lóg irányzathoz tartoztak, s az alsóháznak nem volt ortodox zsidó tagja.22 

21  A magát neológnak nevező újító irányzat is a Sulchán Áruch szabályait tekintet-
te mérvadónak, ugyancsak ortodoxként, azaz óhitűként definiálta önmagát, miközben 
több rituális újítást vezetett be. Ezek közül a legfontosabb az orgona és a kórus bevi-
tele a zsinagógába, a tóraolvasó (bima) frigyszekrény elé helyezése, a zsinagógában 
való esketés, a templomi áhítat és az illedelmes viselkedés, a németül vagy magyarul 
elhangzó felemelő szónoklat. Az újító irányzat képviselői 1830-ban Pesten alapították 
az első olyan imaházat, ahol bécsi mintát követő istentiszteleti reformokat vezettek be. 
Groszmann Zsigmond: A pesti kultusztemplom. = Magyar Zsidó Szemle, 1923. 40. évf. 
1. sz. 86–94. (továbbiakban Groszmann, 1923.); Az újító szellemnek a zsinagógaépíté-
szetre gyakorolt hatásáról ld. Klein Rudolf: Keresztények számára már érthető, zsidók 
számára még emészthető. A pesti zsinagógák az első imaházaktól a templomig. = Buda-
pesti Negyed, 1994. 2. évf. 2. sz. 23–41. (továbbiakban Klein, 1994.); Arra nézve, hogy 
Magyarországon – a német reformirányzatokkal ellentétben ‒ miért nem történt meg a 
rituális újításoknak a zsidó jog általi, halachikus indoklása, azaz miért nem alakult ki 
önálló neológ teológia és halachikus retorika ld. Katz, 1999. 64–65.; Vö. Köves Slomó: 
Zsidó szakadás – Hamburgtól Nagymihályig. Európai és magyarországi zsidó történel-
mi fejlemények a hamburgi (1818–1820) és a nagymihályi (1865) rabbinikus disputa 
tükrében. Bp., 2009. (továbbiakban Köves, 2009.)
22  Árpád Welker: Between Emancipation and Antisemitism: The Jewish Presence in 
Parliamentary Politics in Hungary 1867–1884. In. Jewish Studies at CEU 1999–2001. 
Ed. András Kovács, Bp., 2001. 239–269.; A dualizmus korában az 1885-ben megre-
formált főrendiházban az izraelita felekezet irányzatai a recepció ellenére sem nyertek 
képviseletet. Prepuk Anikó: Kísérletek az izraeliták felekezeti jogainak szélesítésére az 
emancipáció után (1867‒1892). In: Zsidóság ‒ tradicionalitás és modernitás. Tisztelgő 
kötet Karády Viktor 75. születésnapja alakalmából. Szerk. Biró Zsuzsanna Hanna ‒ 
Nagy Péter Tibor, Bp., 2012. 45‒66.; A neológ és az ortodox vallási irányzat az 1926-
ban újjászervezett felsőházban jutott először képviselethez. Erre akkor került sor, ami-
kor a kormányzat igyekezett helyreállítani a zsidó polgársággal kialakított, de az 1920. 
évi numerus clausus törvénnyel megbontott érdekszövetségét.    

164

PREPUK ANIKÓ



Másfelől az ortodoxia művei, interpretációi a nyelvi akadályok miatt sem 
kaphattak kellő nyilvánosságot.23  

Bizonyára nem véletlen, hogy az ortodoxia álláspontjának bemuta-
tására és az e gyűjtőfogalom alatt megjelenő irányzatoknak a történet-
tudomány tematikájába való beemelésére az elmúlt évtizedekben izra-
eli történészek vállalkoztak, összefüggésben azzal, ahogy a Közép- és 
a Kelet-Európával kapcsolatos kutatások az izraeli nemzeti történetírás 
részévé váltak. A magyar ortodoxia iránt megnyilvánuló „külső” érdek-
lődésben sajátosan mutatkozik meg a közép- és a kelet-európai történet-
írás közelmúltig érvényesülő jellemzője, az, hogy a holokauszt után a 
túlélő európai zsidóság tömeges emigrációjával párhuzamosan a kutatás 
centrumai is áthelyeződtek az Egyesült Államokba és Izraelbe. Miközben 
térségünkben 1945 után az ún. zsidó tematika évtizedekre tabuvá vált, s a 
80-as évekig legfeljebb a várostörténet és az elitkutatások művelői fordí-
tottak rá figyelmet – közülük a teljesség igénye nélkül leginkább Bácskai 
Vera, Vörös Károly, Lengyel György, Kövér György, Litván György és 
Ránki György munkái említendők24 –, Jakov Katz, Michael K. Silber és 
Nathaniel Katzburg munkássága révén Izraelben születtek meg azok a 
feldolgozások, amelyek horizontja az ortodoxia történetét is átfogja. E 
művek elsősorban a felekezet szakadásának körülményeivel, előzménye-
ivel és lefolyásával foglalkoznak.25 Itthon a néprajztudomány fordított 

23  Mindezt kevéssé ellensúlyozta az, hogy 1867-től az ortodoxia is fenntartott ma-
gyar nyelvű hetilapot. Elsősorban a fővárosi ortodoxia álláspontját jelenítette meg a 
Magyar Zsidó (1867–1870) és a Zsidó Híradó (1891–1906) c. hetilap.
24  Bácskai Vera: A vállalkozók előfutárai. Nagykereskedők a reformkori Pesten. Bp., 
1989.; Vörös Károly: Budapest legnagyobb adófizetői 1873–1917. Bp., 1979.; Uő: A 
budapesti zsidóság a két forradalom között, 1848–1919. = Kortárs, 1986. 30. évf. 12. 
sz. 100–117. (továbbiakban Vörös, 1986.); Lengyel György: Vállalkozók, bankárok, ke-
reskedők. A magyar gazdasági elit a 19. században és a 20. század első felében. Bp., 
1989.; Kövér György: Egy magánbankár a XX. században – Krausz Simon.  = Valóság, 
1987. 30. évf. 9. sz. 56–62.; Uő: Egy kereskedő-bankár kapcsolatrendszere (Kohen I. I. 
1869-es csődperének tanulságai). In. Rendi társadalom – polgári társadalom 1. Társa-
dalomtörténeti módszerek és forrástípusok. Szerk. Á. Varga László, Salgótarján, 1987.  
321–330.; Litván György: „Magyar gondolat – szabad gondolat”. Bp., 1978.; Ránki 
György: A magyarországi zsidóság foglalkozási szerkezete a két világháború között. = 
Történelmi Szemle, 1987–1988. 30. évf. 3. sz. 256–266.
25  Katz, 1999.; Michael K. Silber: The Emergence of Ultra–Orthodoxy: The Inven-
tion of a Tradition. In. The Uses of Tradition. Jewish Continuity in the Modern Era. Ed. 
Jack Wertheimer, New York – Jerusalem, 1992. 23–84. (továbbiakban Silber, 1992.); 
Jacob Katz: Towards a Biography of the Hatam Sofer. In. From East and West. Jews in 
a Changing Europe, 1750–1870. Ed. Frances Malino – David Sorkin, Cambridge, MA, 
1991. 229–266.; Nathaniel Katzburg: „Pszák-bét–din sel Miháélovic, 5626,” In. Prakim 
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több figyelmet a témára, értékként jelenítve meg azt a társadalmi−kul-
turális közeget, amely saját intenciói és a korszak gazdasági−társadalmi 
folyamatai következtében ellenállt a külső modernizációs hatásoknak.26 
A vidéki házaló, kiskereskedő, kisiparos és a földművelő zsidóság csak a 
közelmúltban keltette fel a hazai történetírás figyelmét.27

Azonban nem csak a zsidó modernizáció narratívájába nem illesz-
kedő ortodoxiáról rendelkezünk töredékes ismeretekkel, de hasonlóan 
egyoldalú kép alakult ki a neológ zsidóságról, amely a fenti értelmezési 
keretben a magyarosodás, a beilleszkedés, a liberális elvárások teljesítője 
volt. A neológ zsidóság meghatározásának és vizsgálatának nehézségei 
elsősorban abból adódnak, hogy ezen vallási irányzat követői nagyobb 
hajlandóságot mutattak a befogadó politikai–társadalmi közeg feltétele-
inek teljesítésére, eközben azonban beleütköztek az önfeladás vagy ön-
megtartás, illetve az elfogadás vagy elutasítás dilemmáiba. 

Az önfeladás–önmegtartás problémája azzal összefüggésben ala-
kult ki, hogy jóllehet a felvilágosodás és a liberális koncepció elvetette
a zsidóság keresztény–teológiai alapú meghatározását,28 s a természet-
jogi érvelés megteremtette a középkori tűrt állapot felszámolásának és 

betoldot ha–hevra ha–jehudit bijme ha–bejnajim u–ba–et ha–hadasa. (Tanulmányok 
a középkori és a modernkori zsidó társadalomról Jakov Katz 75. születésnapjára 
tanítványaitól és barátaitól.) Ed. Emanuel Etkes – Josef Salamon, Jerusalem, 1980. 
273–286.; Tanulmányaik magyarul: Silber, 2008.; Nathaniel Katzburg: Assimilation in 
Hungary during the Nineteenth Century: Orthodox Positions. In. Jewish Assimilation in 
Modern Times. Ed. Béla Vágó, Boulder, Colo, 1981. 49–55.; Az 1865. évi nagymihályi 
határozatok születését a konzervatív rabbik responzumain keresztül elemzi és a rabbi-
gyűlés résztvevőit mutatja be újabban: Köves, 2009. 
26  Scheiber Sándor munkássága mellett (Scheiber Sándor: Folklór és tárgytörténet. 
I–IV. Bp., 1996.) A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folk-
lór köréből. Szerk. Kríza Ildikó, Bp., 1990.; ... és hol a vidék zsidósága? ... Szerk. De-
áky Zita – Csoma Zsigmond – Vörös Éva, Bp., 1994., valamint A magyar zsidó kultúra 
öröksége, élő hagyománya. = Néprajzi Látóhatár, 2005. 14. évf. 3–4. száma emelendők 
ki.
27  A vidéki gazdálkodó, kiskereskedő zsidóság áll a tiszaeszlári vérvád társadalmi 
hátterét vizsgáló elemzés középpontjában: Kövér, 2011.; Szintén a házaló, kiskereskedő 
zsidókkal foglalkozik Walter Pietsch: A magyar vidéki zsidóság fejlődésirányzatai a 19. 
század első felében. = Múlt és Jövő, 2003. 14. évf. 3. sz. 75–82.; Uő: Külső és belső 
gettószituációk a 19. századi Magyar Királyságban. = Múlt és Jövő, 2006. 17. évf . 2. 
sz. 48–56.
28  A kereszténység antijudaista teológia segítségével teremtette meg saját identitását. 
E teológiát a kereszténységnek a zsidóságról történő leválása és intézményesülése hívta 
életre. Ennek jeleként a keresztény gondolkodók a 4–5. századtól kezdték a zsidóságot 
negatív jelzőkkel illetni, s visszamenőleg átértékelték, bűnök halmazaként írták le a 
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az egyenlő polgári jogok elnyerésének elméleti alapját, azonban sem az 
elmélet,29 sem a polgárosodás gyakorlata nem fogadta el a tradícióra épü-
lő hagyományos közösségek fennmaradását. A modernizálódó európai 
társadalmak súlyos feltételeket támasztottak a zsidó csoportokkal szem-
ben, amikor a liberális koncepció vallásról alkotott elképzelései jegyében 
elvárták a népi–kulturális közösség felszámolását, a vallás felekezet-
té redukálását, s annak a magánéletbe való száműzését. A zsidó vallás 
népvallás, a zsidó tradíció teljes rendszer, amelynek immanens jellege 
biztosította változatlan továbbélését az előző évszázadokban, ezért a fenti 
feltételek következetes teljesítése a tradicionális zsidóság felszámolódá-
sának veszélyével fenyegetett. Míg a hagyomány védelmében fellépő 
ortodoxia egyszerű választ adott, teljesíthetetlennek ítélve és elutasítva a 
liberális elvárásokat, a fenti dilemma azokat érintette, akik eltávolodtak 
a tradíció által szegregált közösségektől, s nagyobb hajlandóságot mutat-
tak az említett feltételek elfogadására. Ezek a csoportok a 19. században 
Európa szerte a zsidó vallás és a tradíció reformjának igényével léptek 
fel, s bár körükben a zsidóság szerepének laikus szempontok alapján 
történő újraértékelése is megindult, a hagyomány átalakítása során ma-
guk is beleütköztek az önfeladás–önmegtartás vallási síkon jelentkező 
problémáiba. Mindez világosan megmutatkozott abban, hogy a reformok 
kezdeményezői a vallási újítások bevezetésekor azok határainak kijelölé-
sét is szükségesnek ítélték.30 
zsidó nép történelmét. Az intézményesülő kereszténységnek a zsidóságról való leválá-
sát segítendő született meg a helyettesítési teológia, amely szerint Isten a saját népét, a 
zsidóságot annak bűnei miatt végleg elvetette, s helyébe az egyházat állította. A zsidók 
isteni küldetést teljesítettek, amit azonban Krisztus elutasításával és meggyilkolásával 
elárultak, amely ez által a keresztényekre szállt át. A zsidóknak bűnhődniük kell, mert 
fellázadtak a Mindenható ellen, s létük azt demonstrálja, milyen sors vár azokra, akik 
elhagyják Krisztust. A korszak antijudaizmusának legteljesebb összefoglalását Arany-
szájú Szent János prédikációi nyújtották a 4. században. Rosemary R. Ruether: Az anti-
szemitizmus teológiai gyökerei. In. A modern antiszemitizmus. Szerk. Kovács András, 
Bp., 1999. 96–116.; Kulcsár Árpád: A keresztény antiszemitizmus gyökerei. In. A zsidó-
ság és Európa. Új fejezetek az antiszemitizmus történeti, társadalmi gyökereiről. Szerk. 
Grüll Tibor – Répás László, Bp., 2006. 73–90.; Rugási Gyula: Az ókori zsidó–keresz-
ténység. In. Uo. 9–24.   
29  A felvilágosodás ellentmondásos viszonyát Voltaire nézetein keresztül elemzi Ja-
kov Katz: Az előítélettől a tömeggyilkosságig. Bp., 2001. 39–76.; Arthur Herzberg: The 
French Enlightenment and the Jews. New York – London, 1968.
30  Magyarországon Löw Lipót, a magyarosodást támogató rabbi nyilatkozott ekképp, 
visszautasítva Kossuth álláspontját, aki a zsidóság teljes kulturális beolvadását látta kí-
vánatosnak. Löw Lipót: Nyílt levél a zsidóemancipáció ügyében. In. Zsidó reformkor. 
Összeáll. Kőbányai János, Bp., 2000. 28–35. [Első megjelenés: Pesti Hírlap, 1844. 
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Az önfeladás–önmegtartás kérdésköre másfelől a többségi társa-
dalommal való kapcsolatrendszerben, annak függvényében keletkezett, 
milyen mértékben volt elfogadó vagy elutasító a nem zsidó környezet. 
Mindez messzemenően összefüggött a többségi társadalom polgárosodá-
sának fokával, szekularizációjának előrehaladásával, a tradicionális−fe-
lekezeti határok fennmaradásával, s nem utolsósorban a zsidó népesség 
létszámával és társadalmi−gazdasági szerepével. Azokban a társadal-
makban, amelyek az elmélet szintjén ugyan meghirdették, de a társadal-
mi élet gyakorlatában kevéssé valósították meg a zsidóság befogadását, 
a tradícióktól eltávolodó csoportok hamarosan légüres térbe kerültek, s 
önmeghatározásuk nem csak a zsidó hagyományhoz, de a nem zsidó kör-
nyezettel való kapcsolat terén is problémássá vált.

Az említett kérdések a hazai neológ zsidóság történetének vizsgála-
takor sem mellőzhetők, elemzésüket azonban több tényező is gátolja. A 
történeti irodalom ugyan számos országos és helyi adalékkal szolgál az 
akkulturáció szociológiai módszerekkel leírható vonásairól, a nyelvi és 
kulturális magyarosodás, a névmagyarosítás, a vegyes házasságok vagy 
a kikeresztelkedés jelenségéről.31 Sokkal kevesebbet, vagy alig tudunk 
azonban arról, miként élték meg a zsidó felekezet magyarosodó csoport-
jai e változást, milyen személyes, illetve csoportkonfliktusokat okozott a 
zsidó modernizációként jegyzett átalakulás. A felekezetileg és etnikailag 
tagolt többségi társadalom szokásjoga, a korábban rögzült társadalmi 
reflexek, a polgárosodás korában is továbbélő keresztény előítéletek 
milyen mértékben gátolták vagy segítették az egyén kilépését a hagyo-
mányok által szabályozott közegből, s mindez miként járult hozzá egy 
újfajta egyéni és csoport identitás kialakulásához.

Annak elemző bemutatását, vajon a tételes jog által teremtett egyen-
lőség utat nyitott-e a társadalmi befogadáshoz, leginkább a megfelelő 
forráscsoport hiánya akadályozza. Az említett kérdések finomabb vizs-

június 2. 349–350.]; Németországban hasonlóan foglalt állást többek között Abraham 
Geiger: Jewish Scholarship and Religious Reform. In. The Jew in the Modern World. 
A Documentary History. Ed. Paul Mendes-Flohr – Jehuda Reinharz, New York, 1995. 
233–234.; Meyer, 1988. 89–99.  
31  Ld. Karády Viktor idézett munkáit, valamint Csíki Tamás: Városi zsidóság  
Északkelet- és Kelet-Magyarországon. Bp., 1999.; Marjanucz László: A szegedi zsidó 
családok a XIX. században. Szeged, 1988.; Ö. Kovács József: Zsidók a Duna–Tisza 
közén. Társadalomtörténeti esettanulmányok. XVIII–XIX. század. Kecskemét, 1996; A 
kitérések átfogó elemzését nyújtja legújabban Konrád Miklós: Zsidóságon innen és túl. 
Zsidók vallásváltása Magyarországon a reformkortól az első világháborúig. Bp., 2014. 
(továbbiakban Konrád, 2014.)
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gálata ugyanis nehezen képzelhető el a kor szereplőinek személyes meg-
nyilatkozásai nélkül, a dualizmus kora azonban, néhány értékes naplótól 
és visszaemlékezéstől eltekintve, nem bővelkedik a kortársaknak vagy 
az utókornak szánt önreflexiókban.32 Egy forráscsoport hiánya természe-
tesen önmagában is szolgálhat információval.  A korszak szereplőinek 
hallgatását zsidóságukról egyaránt motiválhatta a beolvadás kényszere, 
az ún. kettős identitás megélésének lehetetlensége, vagy ennek ellentéte, 
a beilleszkedés problémamentes volta. Ismereteink alapján azonban úgy 
véljük, hogy a zsidó identitást taglaló személyes beszámolók hiánya in-
kább a beolvadást honoráló társadalmi közeg elvárásait tükrözi.

A narratív források csekély száma mellett a hivatalok által termelt 
forrásanyagot is komoly hiányosságok jellemzik. Különösen fájdalma-
san érintette a korszak kutatóit a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 
iratanyagának megsemmisülése 1956-ban, ami lehetetlenné teszi azt, 
hogy hiteles képet rajzoljunk a dualizmus kori valláspolitikáról, vagy a 
felekezeti ügyintézéssel kapcsolatos kérdésekről. Miközben tudomásunk 
van arról, hogy a minisztérium számos témában kiterjedt adatgyűjtést 
folytatott, alapvető kérdésekben nem tudunk tájékozódni. Ilyen például 
a neológ és az ortodox zsidóság létszáma és aránya, az irányzatok vezető 
szerveinek működése és kapcsolata az állami szervekkel, vagy az izrae-
lita felekezet állami támogatásának időbeli alakulása.33 Nem a források 
pusztulása, hanem az adatszolgáltatás logikája teszi lehetetlenné többek 
között az izraeliták választói magatartásának vizsgálatát, hiszen a válasz-
tói névjegyzékek nem tartalmaztak információt a szavazók felekezeti ho-
vatartozásról. Ennek következtében legfeljebb hozzávetőleg határozható 
meg, hogy az izraelita szavazók mely pártokra szavaztak.    

32  Ennek okaival foglalkozik Michael K. Silber: Utószó. In. Meir Ávrahám Munk: 
Életem történetei. Bp. – Jeruzsálem, 2002. 333–352.; Konrád Miklós: A neológ zsidóság 
útkeresése a századfordulón. = Századok, 2005. 139. évf. 6. sz. 1335–1369.; E kivételes 
források között megemlítendő két világhírű orientalista önéletrajza. Goldziher Ignác: 
Napló. Bp., 1984.; Vámbéry Ármin: Küzdelmeim. Bp., 1905.
33  A felekezetek állami szubvenciójáról csak a költségvetési törvényekben közölt 
számok alapján tájékozódhatunk. Az izraelita felekezetet megillető állami támogatás 
mértéke a vallás bevetté nyilvánítását (1895) követően sem változott számottevően, a 
dualizmus évtizedeiben összege közel azonos volt az izraelita népesség egytizedét alko-
tó unitáriusoknak juttatott szubvencióval. Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár. 
1836−1912. évi törvénycikkek. Szerk. Dr. Márkus Dezső, Bp,. 1896−1913.; Corpus Ju-
ris Hungarici. Magyar Törvénytár. 1914−1916. évi törvénycikkek.  Szerk. Térfy Gyula, 
Bp., 1915−1917.
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A forrásadottságok tudomásul vétele mellett újragondolásra érdemes 
a fenti értelmezési keret, amely a 19. században megfogalmazott elvárá-
sok alapján vizsgálja és értékeli a magyar zsidóság modernizációs telje-
sítményét. Ezzel összefüggésben indokolt az „asszimiláció” fogalmának 
mellőzése és lecserélése a változásokat összetettebb folyamatként láttató 
„társadalmi integráció” fogalmára. Az értelmezés korábbi szemléletmód-
jának megváltoztatását mindenekelőtt az indokolja, hogy jóllehet a zsidók 
teljes beolvadásának követelménye a népesség etnikai−kulturális homo- 
genációját ösztönző liberális−nemzeti emancipációs programok szerves 
részévé vált, a 19. században lezajlott átalakulás több szempontból sem 
az ideológiai−politikai programok emancipációs−asszimilációs elvárásai 
szerint valósult meg.34 A tőkés modernizáció korában ugyanis nem mű-
ködtek a kora újkorig érvényes társadalmi reflexek, amelyek értelmében a 
keresztény többségi társadalom jelölte ki a zsidóság mozgásterét, s osztott 
rá társadalmi szerepeket. A középkorban a megtűrt idegenként és vallási 
kisebbségként élő zsidók a keresztény társadalmak sajátos alcsoportját 
képezték, olyan feladatokat láttak el, amelyeket a helyhez kötött agrárné-
pesség csak nehézkesen vagy az egyházi tilalmak hatására egyáltalán nem 
tudott elvégezni, ezért főként a távolsági kereskedelem és a pénzhez kap-
csolódó foglalkozások révén integrálódtak. A korábban a feudális szerkezet 
perifériáján élő csoportok azonban a polgári emancipáció hatására a nem 
zsidó társadalom egyenrangú tagjaivá váltak, az egyenlő jogok birtokában 
sikeresen illeszkedtek be a modern gazdasági ágazatokba, s a polgárosodó 
társadalmak centrumát alkotó középosztályi rétegeket gazdagították. A 
19. század második felére a zsidó népesség nagy része a tőkés gazdaság 
meghatározó szektoraiban, a polgári foglalkozásokban helyezkedett el. A 
társadalomtörténészek egyenesen egyenlőtlen modernizációról beszélnek, 
ami abban nyilvánult meg, hogy a zsidó csoportok sokszor jobb eséllyel 
indultak a gazdasági versenyben, mint keresztény társaik.35 A szabad piac 
viszonyai között ugyanis a korábbi kirekesztettségből származó hátrányok 
gyakran indulási előnyökké váltak, a kereskedelem, a pénzügyletek terüle-
tén korábban megszerzett ismeretek megkönnyítették a modern gazdasági 
ágazatokba való bekapcsolódást. Közép- és Kelet-Közép-Európa államai-
ban a zsidóság fontos szerepet játszott a modern gyáripar, a kereskedelem, 
34  A polgári nemzetállami fejlődés és a modern társadalmak kulturális homogeni-
zációs tendenciáiról ld. Ernest Gellner: A nemzetek és a nacionalizmus. Bp., 2009.; A 
nemzeti átalakulás regionális összehasonlító elemzéséhez: Diószegi István: Üllő és ka-
lapács. Nemzetiségi politika Európában a XIX. században. Bp., 1991.
35  A Social and Economic History of Central European Jewry. Ed. Yehuda Don – 
Victor Karady, New Brunswick – London, 1990.
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a bankrendszer kialakításában, a vasúthálózat kiépítésében, magas arány-
ban képviseltette magát a polgári értelmiségi pályákon, s jelentős szerepet 
játszott a kultúra, a művészetek és a tudomány megújításában.36 A zsidó 
csoportok a nemzetállami fejlődés közepette sokoldalúan akkulturálódtak, 
megtanulták a befogadó közeg nyelvét és elsajátították kulturális értékeit, 
azonban eközben nem teljesítették az asszimilációs elvárásokat, azaz nem 
tűntek el, nem olvadtak be a környezetbe, hanem továbbra is jól látható 
szociális és kulturális sajátosságokkal rendelkező, modern közösségként 
is jelen voltak. 

Azon tényezők közül, amelyek a zsidóságot mint csoportot a tőkés 
modernizáció és a polgárosodás korában is fenntartották, három elemet 
szükséges kiemelni. Paradox módon éppen a polgári vallási tolerancia, 
s azzal összefüggésben a zsidó vallási modernizáció, a reformjudaizmus 
kialakulása adott lehetőséget arra, hogy a sikeresen integrálódó és ak-
kulturálódó csoportok megőrizzék vallási−kulturális kötelékeiket. A kö-
zépkori társadalmakkal szemben, ahol egy zsidó csak kikeresztelkedéssel 
szabadulhatott a Krisztus-gyilkosság vádja alól, döntésével vállalva kö-
zösségéből való kitaszíttatását, a tolerancia elvén építkező polgári kor-
szak a zsidóságot egyénileg és kollektíven is egyenlő jogokkal ruházta 
fel. Mindez megfelelő jogi keretet teremtett a zsidó vallási identitás fenn-
maradásához, amit nagyban elősegített a reformjudaizmus megjelenése.37 
A Németországban és az Habsburg Monarchiában a 19. század elejétől 
fellépő reformirányzatok a modernizáció kihívásaira reagáltak, amikor 
a vallási szertartások átalakítására törekedtek, s olyan, főként esztétikai 
változtatásokat kezdeményeztek, amelyek a környező társadalom vallási 
normáinak átvételét célozták.38 Ilyennek tekinthető a templomi áhítat, a 
csend és a pompa megteremtése, az orgona és a kórus bevitele a zsinagó-
gákba, a tóraolvasó asztalnak a zsinagóga közepéről a frigyszekrény elé 
helyezése, az esküvői baldachinnak a zsinagógában történő felállítása. 
Az újító szellem az igehirdetés nyelvében és tartalmában is változást ho-
zott, az imák többségét a környezet nyelvén is előadták. A közép-európai 
zsidóság körében a 19. században lejátszódó vallási megújulás lehető-
séget adott arra, hogy a zsidóság integrálódó csoportjai se veszítsék el 
vallási-közösségi kötelékeiket, s hogy a társadalmi beilleszkedést teljes 

36  Werner E. Mosse: The German–Jewish Economic Élite 1820–1935. A Socio-cul-
tural Profile. Oxford, 1989.; Silber, 1992.
37  Meyer, 1988.
38  A német reformirányzatokról bővebben: Meyer, 1988.; Meyer, 1967.; A magyar 
neológia történetéhez: Katz, 1999.; Groszmann, 1923.; Klein, 1994. 
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identitásváltás helyett ideális esetben kettős kötődésként élhessék meg. A 
modernizált vallási hagyomány megtartó erejét világosan jelzi az, hogy 
Közép-Európa zsidó népességében a 19. században összességében ele-
nyésző maradt a felekezetet elhagyó kitérők aránya.39

Ahhoz, hogy a zsidók nem olvadtak be a környező társadalomba, 
másfelől az is hozzájárult, hogy a valóságban nem jött létre a polgári 
ideológiák által óhajtott homogén befogadó közeg, a   nyelvileg és kultu-
rálisan egynemű, modern nemzeti közösségek mindössze az absztrakció 
szintjén léteztek. A polgárosodó társadalmak etnikai, vallási, kulturális 
és társadalmi értelemben fragmentált csoportokat foglaltak magukban, 
amelyek a zsidókkal szemben változatlanul örökítették át a korábbi el-
különítő reflexeket. Az integrálódó csoportok teljes beolvadását nagy-
ban akadályozták a zsidóság történelmi múltjához tapadó és a polgári 
korszakban is továbbélő negatív ítéletek, amelyek különféle babonákkal 
és fantazmagóriákkal tűzdelt „stigmarendszert” alkottak. A zsidó múltat 
értékelő negatív ítéletek, amelyek a kortárs zsidó csoportokkal szem-
ben súlyos előítélet komplexumot alkottak, különösen nagy mértékben 
hagyományozódtak át a modernizációt nagy veszteséggel megélő kö-
zép-európai társadalmakban. A zsidó és a keresztény társadalom közötti 
távolság fennmaradása másfelől e nehezen modernizálódó társadalmak-
ban a tradicionális és a modern rétegek közötti távolságból eredt. A ren-
dies értékrend és társadalmi tagozódás továbbélése, a pozícióőrzésre be-
rendezkedő tradicionális nemesi, kispolgári rétegek mentalitása komoly 
akadályokat állított a modernizálódó csoportokkal való érintkezés elé, s a 
feltörekvő zsidó rétegek feléjük irányuló közeledésének is határt szabott. 
A közép-európai társadalmak, miközben megfogalmazták és sokhelyütt 
meg is valósították a zsidóság megkülönböztető jegyeinek felszámo-
lására irányuló törekvéseiket, a teljes beolvadás előtt önvédelemből 
elzárták a kapukat. Ilyen társadalmi viszonyok között a zsidó identitás 
teljes feladása sem járhatott együtt a befogadással, s nem volt realitása 
a liberális elképzelésnek, miszerint a zsidók befogadása a beilleszkedési 
hajlandósággal egyenes arányban fog megvalósulni. Erre utal például a 
kitért zsidókkal szembeni előítéletek továbbélése, az, hogy legtöbbször a 
felekezet elhagyása sem vezetett el a társadalmi befogadásig, a környezet 
általában számon tartotta a kitértek származását.40

39  Jewish Apostasy in the Modern World. Ed. Todd M. Endelman, New York – Lon-
don, 1987.; A magyarországi vallásváltásról ld. Konrád, 2014.
40  Konrád, 2014. 488−588.
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Az integrálódó rétegek szociális, kulturális különbözőségének fenn-
maradása harmadrészt a zsidó csoportok meghatározó középosztályi 
szerepével is összefüggött. A zsidóság történeti sajátosságaiból adódóan 
Európában mindenütt a polgári középosztály sorait gyarapította, Nyugat- 
és Közép-Európa országaiban azonban ez a szerep különböző dimenzió-
ban érvényesült. Nyugat-Európa államaiban, amelyek erős polgársággal 
rendelkeztek, s ahol a zsidóság a kora újkortól kis létszámban élt, a zsidó 
középrétegek eltűntek a középosztály egészében. Közép-Európa egyes 
országaiban azonban, ott, ahol a keresztény polgári középosztály gyen-
ge volt vagy hiányzott, illetve ahol a zsidóság nagy létszámban élt, a 
zsidóság számottevő része maga vált polgári középosztállyá, s nemcsak 
sajátos csoportidentitást alakított ki, de integrációs erővel is rendelkezett. 
Ez a jelenség különösen jól tanulmányozható a közép- és a kelet-európai 
urbanizációval összefüggésben. A zsidó népesség a közép- és a kelet-eu-
rópai társadalmak legdinamikusabban városiasodó rétegéhez tartozott. A 
19. század elején még mindössze néhány városi közösség létszáma érte 
el a 10 ezer főt, a század végére azonban a térség nagyvárosaiban már 
100 ezer főt meghaladó zsidó közösségek alakultak ki. Különösen gyors 
és látványos városiasodás jellemezte a németországi zsidóságot, amely-
nek 90%-a az évszázad elején még falvakban vagy kisvárosokban élt, a 
század végére azonban már közel fele 100 ezer főt meghaladó városok-
ban. Hasonlóan gyors urbanizáció játszódott le Magyarországon, ahol a 
századfordulón a zsidó lakosság fele élt városi településen, s a zsidóság 
városiasodása kétszeresen múlta felül a nem zsidó népesség urbanizáció-
ját.41 A zsidóság városiasodása Oroszországban ért el legmagasabb arányt, 
amelyhez a spontán gazdasági folyamatok mellett a zsidóknak a falvak-
ból való kitiltása is hozzájárult.42 A térség legnagyobb gyülekezetei Var-
sóban, Budapesten, Bécsben, Berlinben, Odesszában és Łódźban jöttek 
létre.43 E városi közösségek nemcsak nagy létszámuk miatt, de az egész 
népességhez viszonyított arányuk révén is meghatározó elemeivé váltak 
a városok társadalmának. 1900-as adatokat véve alapul, Varsó 220 ezer 
főt számláló zsidósága a város lakosságának 34,3%-át alkotta, a második 
legnagyobb városi közösséget képező budapesti zsidóság 169 ezer főt 

41 Jehuda Don − George Magos: A magyarországi zsidóság demográfiai fejlődése.= 
Történelmi Szemle, 1985. 28. évf. 3. sz. 445–446. (továbbiakban Don − Magos, 1985.)
42  Raphael Mahler: A History of Modern Jewry 1780–1815. London, 1971. 406–413. 
43  Varsó, Berlin, Bécs, Odessza és Łódź adatai: Arthur Ruppin: Soziologie der Juden. 
I. Berlin, 1930. 114–115.; Budapest: Don − Magos, 1985. 443. 
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számlált, a városi népesség 23,6%-át tette ki.44 Bécs 147 ezer főnyi zsidó 
lakossága a népesség 8,8%-a volt,45 Odessza 139 ezer főnyi gyülekezete 
viszont megközelítette a városi összlakosság 35%-át (1897-es adat).46 
Berlin és Łódź hasonló nagyságú, 90 ezer főt meghaladó közösséggel 
rendelkezett a századfordulón, de amíg a berlini a város lakosságának 
mindössze 5%-át, Łódź zsidósága az össznépesség 31,4%-át alkotta. A 
zsidó lakosság nemcsak e nagyvárosok társadalmában, gazdaságában, az 
elit és a populáris kultúrában, de a városhálózat alacsonyabb szintjein is 
magas arányban volt jelen, s a városi modernizáció elválaszthatatlan a 
zsidó középrétegek látványos szerepvállalásától.47

Annak ismeretében, hogy az integrálódó rétegek nem teljesítették az 
asszimilációs elvárásokat, nem olvadtak be, nem tűntek el a befogadó 
társadalomban, hanem sajátos jegyekkel leírható modern közösségként 
is jelen voltak, értelmetlennek tűnik, a valós társadalmi folyamatok fi-
gyelmen kívül hagyását és a 19. századi frazeológia továbbélését tükrözi 
az „asszimiláció” fogalmának, mint az átalakulás értelmezési keretének 
érvényben hagyása. Helyette a „társadalmi  integráció” fogalmának  
emancipálása emelheti ki a témát abból a negatív ideológiai kontextus-
ból, amelybe az egyoldalú hasonulást számonkérő asszimilációs elvárá-
sok helyezték azáltal, hogy ezen elvárások végső soron nem teljesültek. 
A zsidóságnak modern csoportként való fennmaradása csak a társadalmi 

44  Vörös, 1986.; Frojimovics Kinga – Komoróczy Géza – Pusztai Viktória – Strbik 
Andrea: A zsidó Budapest. Emlékek, szertartások,történelem. I–II. Bp., 1995.; Julia Ri-
chers: Jüdisches Budapest. Kulturelle Topographien einer Stadtgemeinde im 19. Jahr-
hundert. Köln − Weimar − Wien, 2009.; Az integráció kulturális dimenzióiról legújab-
ban ld. Mary Gluck: The Invisible Jewish Budapest. Metropolitan Culture at the Fin de 
Siècle. Madison, 2016.
45  Marsha L. Rosenblit: The Jews of Vienna, 1867–1914: Assimilation and Identity. 
Albany, 1983.; Steven Beller: Vienna and the Jews, 1867–1938. A Cultural History. 
Cambridge, 1989.
46  Ld. a 43. jegyzetet; Steven J. Zipperstein: The Jews of Odessa. A Cultural History 
1794–1881. Stanford, CA, 1985. 
47  Ebből az élményből táplálkozott 1922-ben Hugo Bettauer: A város zsidók nélkül c. 
regénye, amely egy fiktív történet keretében arra a kérdésre próbált válaszolni, milyen 
lenne egy nagyváros zsidók nélkül. A világháború után fellángoló antiszemitizmus által 
ihletett szatirikus regényben Bécsből eltávolítják a zsidó lakosságot. A helyi lakosság 
egészen addig örül ennek, amíg a színházak, a vendéglők, az áruházak csődbe nem 
mennek, még a náci párt is hanyatlásnak indul, mivel nincs kit vádolni többé a nehézsé-
gekért. Ezért népmozgalom indul a zsidók visszaengedéséért, a lakosság végül érvény-
teleníti a kiutasítást, s a zsidó lakók visszatérhetnek a városba. Hugo Bettauer: Die Stadt 
ohne Juden. Ein Roman von übermorgen. Wien, 1922.
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integráció összetett folyamataival összefüggésben vizsgálható, s helyez-
hető semleges értelmezési keretbe. E megközelítés a zsidóság moderni-
zációját nem szűkíti le a nyelvváltás, a vallási modernizáció, a vegyes 
házasságok és a kitérések vizsgálatára, de helyet kaphat benne a zsidó 
csoportok sokoldalú gazdasági, szellemi és kulturális teljesítménye. A tár-
sadalmi integráció összetett folyamatának kontextusában értékként jele-
níthető meg a modern nagyváros vallási, etnikai, kulturális sokszínűsége, 
és pozitívan helyezhető el a zsidó középrétegek urbanizációs, kulturális, 
tudományos hozzájárulása. Ehhez azonban a homogén és homogenizá-
ló nemzetfejlődés tételezése helyett a múlt olyan szemlélete szükséges, 
amely nem a politikai−ideológiai programok vízióit kéri számon a kor 
szereplőin, ezért nem csak többségi és kisebbségi, hegemón és aláren-
delt, befogadó és befogadandó szerepekben rendezi el a múlt résztvevőit, 
s fogalmaz meg velük szemben elvárásokat, hanem figyelembe veszi a 
kölcsönhatásokat. Azt, hogy minden csoport átvett és átadott tapasztala-
tokat, s értékként jeleníti meg mindazt, amivel a hazai társadalom külön-
böző eredetű etnikai, vallási csoportjai az ország kultúráját gazdagítot-
ták. Amely nézőpont tudomásul veszi azt, hogy a magyar kapitalizmus 
egyszerre volt német, zsidó, szlovák, katolikus, protestáns és egyéb, s 
az egyes etnikai, vallási csoportok történeti−kulturális adottságaihoz és 
lehetőségeihez méri azok teljesítményét. Ebben az értelmezési keretben 
értelmét veszíti a „térfoglalás” fogalma abban az esetben, ha egy vallási−
etnikai csoport történeti−kulturális sajátosságaival összhangban, a tőkés 
modernizáció által felértékelt foglalkozási ágakban az össznépességen 
belüli arányánál nagyobb mértékben szerepel.48 Ahogyan értelmetlenné 
válik az elégtelen és felszínes asszimilációról szóló diskurus is,49 amely 
éppen azon társadalomtörténeti tény figyelmen kívül hagyásából, illetve 
annak csupán a hegemón befogadó szerepköréből történő értelmezésé-
ből eredt, hogy a népesség elképzelt kulturális homogenizációja nem 
volt teljes, s a polgárosodás során a vallási−etnikai csoportok kulturális 
sajátosságaikat megőrizve integrálódtak a hazai társadalomba.

48  A „térfoglalás” az antiszemita frazeológia 19. században rögzült kulcsfogalma, 
amely a polgári foglalkozásokban értékelte túlzottnak a zsidóság jelenlétét. Istóczy 
Győző országgyűlési beszédei, indítványai és törvényjavaslatai. Bp., 1904.; Kubinszky, 
1976.; A fogalom a következő évszázadban tovább hagyományozódott, s meghonoso-
dott a jelenkori szélsőjobboldali fogalomkészletben.
49  A nem magyar etnikumok, közöttük a zsidóság elégtelen asszimilációját számon-
kérők közül ld. Németh László: Kisebbségben. I−IV. Bp., 1940; Szekfű Gyula: Három 
nemzedék és mi utána következik. Bp., 1934.; Weis István: A mai magyar társadalom. 
Bp., 1930.; Uő: Hazánk társadalomrajza. Bp., 1942.
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