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Prepuk Anikó:

ZSIDÓEMANCIPÁCIÓ A REFORMKORBAN

A zsidóemancipáció kérdését Európa-szerte a polgári átalakulás tűzte napi
rendre. A polgári társadalom uralkodó ideológiája, a természetjogi és felvilágo
sodás gyökerekből táplálkozó liberalizmus elméleti talaján általában elfogadha
tó volt a zsidóság pária-helyzetének felszámolása, a zsidó és a nemzsidó 
társadalom közti válaszfalak megszüntetése, a polgári jogegyenlőség deklarálá
sát azonban Európa legtöbb államában hosszú, több évtizedig tartó társadalmi, 
politikai küzdelmek előzték meg.1 A zsidóemancipáció körüli viták mindeneke
lőtt a zsidóság társadalmi integrációjának, a kialakuló polgári társadalmakba 
való beilleszkedésének kérdéséhez kapcsolódtak. A keresztény-feudális társa
dalmakban a zsidó csak egyéni választás alapján, kikeresztelkedés útján szaba
dulhatott a Krisztus-gyilkosság vádjától, döntése egyben saját közösségéből 
való kitaszíttatásával járt. A formálódó új társadalmak a polgári individuumot 
megillető jogok alapján szükségesnek ítélték a zsidóság egyéni jogegyenlősé
gének megvalósítását, lényegesen nehezebb feladatnak bizonyult azonban a 
zsidó népi-vallási közösség helyének kijelölése.

Az integráció folyamata elsősorban a zsidó népiség kérdését állította a 
társadalmi viták középpontjába.2 A szétszóratás óta a vallás a zsidó identitás 
legfőbb hordozója volt, a keresztény univerzalizmussal szemben a zsidóság 
lényegében vallási elkülönülése révén őrizte önazonosságát. Az üldöztetés során 
védelmet nyújtó vallásközösség azonban a diaszpórában nem csupán hitközös
ségként működött, hanem a mindennapi élet színteréül is szolgált, a vallási 
előírások a hit gyakorlásán túl sokrétűen szabályozták az élet valamennyi 
területét, meghatározva a zsidóság népi jegyeit is. Arra a kérdésre, hogyan 
illeszthető be a zsidóság a polgári nemzetekbe, az európai nacionalizmusok 
eltérő válaszokat adtak, útjaik mégis találkoztak abban a liberális elképzelésben, 
mely a keresztény kultúrában a 18. századtól erőteljesen meginduló szekulari
záció mintáján a zsidó népi-vallási közösség szerepét vallásfelekezetté, a hitélet 
ápolását végző intézménnyé kívánta szűkíteni, s a népi közösséggel szemben az 
asszimiláció követelményét fogalmazta meg.

A zsidóságot pusztán vallásfelekezetnek tekintő törekvések feltételezték a 
zsidó vallás átalakítását, azon elemeinek kiiktatását, melyek vélt vagy valós 
akadályt gördítettek a társadalmi egybeolvadás elé. A vallásreform igénye
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egyrészt a befogadó közegben született meg, a nem zsidó társadalmak ugyanis 
az asszimiláció arányában mutattak hajlandóságot a zsidóság polgári jogokkal 
való felruházására. De szorgalmazta azt a polgári fejlődésben a keresztény 
környezettel szabadabb érintkezésre törekvő zsidó nemzedék is, mely a vallás 
és a hagyomány szabta keretek szélesítésével kívánt kilépni a szellemi és a 
fizikai gettó falai közül, s a Talmud bírálatán túl a messiásvárásra berendezkedő, 
zárt közösség értékrendjének kizárólagosságát kérdőjelezte meg.3 A megrefor
mált zsidó vallás alkalmas keretül szolgált a tömeges asszimilációhoz, megte
remtve annak lehetőségét, hogy a zsidóság társadalmi beilleszkedése során se 
veszítse el teljes mértékben addigi közössége összetartó erejét, hogy az asszi
milációt a teljes identitásváltás helyett kettős kötődésként élhesse meg.

A zsidóság asszimilációjának, népi és vallási közösség elválasztásának kér
dése különös jelentőséggel bírt a közép- és kelet-európai polgári nemzetfejlődés 
folyamatában.4 A térségben kialakuló nemzetek, melyek az uralkodó és az 
alávetett etnikumok több évszázados együttélése következtében elsősorban 
nyelvi, kulturális és származási egységként definiálták magukat, a nemzethez 
való tartozás feltételévé a nyelv, a szokások és a hagyományok átvételét szabták, 
a beilleszkedő zsidósággal szemben fokozott mértékben fogalmazták meg az 
asszimiláció követelményét. A kultúrnemzeti fejlődés asszimilációt ösztönző 
hatását a birodalmakon belül versengő nemzetek konfliktusa erősítette, mivel a 
nyelvi, kulturális integráció útján megvalósuló létszámgyarapodás jelentősen 
befolyásolhatta az egymással szembeni érdekérvényesítésük esélyeit is. De 
hozzájárult ahhoz a térség polgári erőinek gyengesége is, s emiatt a zsidó 
emancipációra irányuló törekvések egyben a nemzeti burzsoázia erősítésének 
szándékával kapcsolódtak össze.

Zsidók Magyarországon

A magyarországi zsidóság népességnövekedése a 17. századtól főként két
irányú, nyugati és keleti bevándorlásból táplálkozott. Az 1735-38-ban végzett 
zsidó összeírás alig több mint 11 ezer főt regisztrált az ország 30 vármegyéjében,. 
1785-re 75 ezerre, 1805-ben 128 ezerre emelkedett számuk, amely 1840-ben 
már meghaladta a 240 ezret.5

Magyarország a 18. századtól a közép- és kelet-európai zsidóság vándorlá
sának egyik legfontosabb állomása volt.6a A török kivonulásával elnéptelenedett 
ország elsősorban a Lengyelországban és az Oroszországban egy tömbben élő, 
s a 18. századra túlnépesedett zsidó közösségeket vonzotta. A keleti területekről 
már az 1648-as kozák felkelést követő zsidóüldözések következtében érkeztek 
menekültek, a nagyobb számú betelepedést azonban Lengyelország első felosz
tása, Galíciának a Habsburg-birodalomhoz csatolása indította el.

A keleti betelepedéssel párhuzamosan Ausztria, Cseh-Morvaország és Ke- 
let-Poroszország területeiről is érkeztek zsidók Magyarországra. A bécsi zsidó
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közösség 1670-ben történt kiűzése miatt távozni kényszerülők egy része a 
nyugat-magyarországi nagybirtokra telepedett. A cseh és morva területekről a 
zsidóság elvándorlását III. Károly 1726-ban kibocsátott rendelete indította el, 
mely a zsidó családokban csak egyetlen férfi nősülését engedélyezte. A rendelet 
következményeként a zsidó ifjak tömegesen települtek Magyarországra, s az 
ország nyugati, északnyugati részein alapítottak családot.

E kétirányú betelepedés a 18-19. század folyamán eltérő intenzitással zajlott. 
S bár szakaszhatárairól megoszlanak a vélemények, a statisztikák tanúsága 
szerint a nyugati bevándorlás végigkísérte a 18. századot, nagyobb hulláma,a 
19. század közepén zárult le. A keleti zsidók betelepedése ezzel szemben 
egészen a 19. század végéig tartott, állandó utánpótlást nyerve az oroszországi 
pogromok elől menekülőkből.6/b

A 18. századtól egyre nagyobb számban betelepedő zsidóság helyzetét alap
vetően a keresztény-rendi társadalom jogi keretei határozták meg: a zsidóság el 
volt tiltva a földbirtoklás feudális formáitól, a kereskedelem és az ipar céhes 
formáitól, nem részesülhetett a privilegizált városi polgárság jogaiban, s mint 
nem keresztény népesség, megtűretése fejében Mária Terézia uralkodása óta 
türelmi adót fizetett a kincstárnak. A 19. század elején ugyan nem készült 
módszeres zsidó összeírás, de az egy évszázaddal korábbi Conscriptio Judeorum 
szerint 1735-38-ban a zsidó családfők fele házalókereskedelemmel és szállítás
sal foglalkozott, egyharmada céhen kívüli iparos tevékenységet folytatott.7

A társadalmi-jogi korlátok egyrészt igen szűkre szabták a zsidóság tevékeny
ségét, másrészt azonban segítették és megkönnyítették a feudális gazdálkodáson 
belül keletkezett új teendők vállalását. A Magyarországra telepedő zsidóság 
számára a 18. században az egyre bővülő majorsági gazdálkodás és a mezőgaz
dasági árutermelés teremtett új feladatokat. A -  főleg nagyobb főnemesi -  
birtokok az áruforgalmazás folyamatában jól hasznosították a mozgékony zsidó 
kereskedőket. A földesúri földekre, uradalmakba, mezővárosokba telepedő zsi
dók fontos szerepet játszottak a mezőgazdasági árukereskedelem lebonyolításá
ban, gabona- és állatértékesítéssel, valamint nyersbőrök adás-vételével foglal
koztak8. Az árutermelő nemességnek a zsidók letelepedésében való 
érdekeltségére utal az űn. védlevelek adományozása, amelyek kollektív kivált
ságokkal ruházták fel a nemesi földön élőket, lehetővé tették a szabad vallás
gyakorlást, meghatározták az általuk forgalmazható áruk körét, s legfontosabb 
kiváltságként sok helyütt függetlenítették a zsidó közösséget a település elöljá
róságától.9 Ilyen széles belső autonómiával rendelkező közösségek jöttek létre 
a 17-18. században az Esterházyak nyugat-magyarországi birtokain, a Zichyek 
óbudai uradalmában, a Batthyány és Pálffy földbirtokokon.

A nemesi birtokokra, mezővárosokba való letelepedés a majorsági gazdálko
dás szélesedése mellett nagyban összefüggött a szabad királyi városok elzárkózó 
magatartásával. A városok főként helyi piacra termelő céhes kereskedő és iparos 
polgárai veszélyes versenytársat láttak a céhszabályoktól nem korlátozott zsidó 
kereskedőkben, kiket nem kötött a szabott ár, mozgékonyságuk révén, a helyi
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piac kiiktatásával, valóságos házalással maguk juttatták el a termékeket a 
fogyasztóhoz, s ezáltal olyan cikkek (pl. rongy, papír) forgalmazását is elvégez
ték, melyek elvesztek a céhes kereskedelem folyamatában. A szabad királyi 
városok -  néhány kivételtől eltekintve -  a központi hatalom támogatásával 
egészen 1840-ig sikeresen állták útját a zsidók betelepedésének. A legtöbb város 
csak országos vásárok idejére engedte be a zsidó kereskedőket, s a kistételben 
való árusítástól eltiltota őket.10

Az árutermelésbe bekapcsolódó nemesek és a zsidóság között kialakuló 
kapcsolat nyomán a 18. század végére bizonyosfajta érdekszövetség körvonalai 
bontakoztak ki, amely fokozatosan felváltotta a korábbi uralkodói jogvédelem 
szerepét. A zsidóság tűrése vagy kiűzése Magyarországon is az uralkodói jogok 
közé tartozott, alapja a Német-római Birodalomban bevett kamaraszolgai vi
szony volt. A zsidók az udvari kamara tulajdonának számítottak, háborítatlan
ságuk az uralkodói akarat függvénye volt. A katolikus Habsburg uralkodók 
idején azonban nem szolgálta a zsidók védelmét. I. Lipót nevéhez fűződik a 
türelmi adó elődjének számító illeték kirovása 1698-ban, amit Mária Terézia 
éppen a kamaraszolgaságra hivatkozva, a magyar rendek beleegyezése nélkül 
tett a zsidóság állandó adójává.11 II. József uralkodása átmeneti epizódnak 
számít a Habsburgok zsidópolitikájában. A felvilágosult uralkodó jól elgondolt 
birodalomépítő politika jegyében kívánta integrálni a zsidóságot a birodalom 
népei közé. Türelmi politikája sok vonatkozásban szélesítette a zsidók jogait: 
eltörölte a megkülönböztető jelzéseket, szabadabb mozgást tett lehetővé szá
mukra, megengedve a szabad királyi városokba való települést, s bizonyos 
korlátok között az iparűzést és a kereskedést is.12 A II. József halála után ismét 
feléledt jogkorlátozó törekvések azonban nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a 
magyarországi zsidók a nemességben látták jogaik védelmezőit, és sérelmeik 
orvoslásáért a 18. század végétől a rendi országgyűlésekhez fordultak.13

Polgári jogegyenlőség és/vagy magyarosodás

Az árutermelő nemesség egy része és az országban élő zsidóság között a 18. 
század végére kialakult gazdasági kapcsolatok nagy szerepet játszottak abban, 
hogy a zsidóemancipáció megvalósítását a polgári reformot vállaló liberális 
nemesi ellenzék tűzte zászlajára. Még inkább hozzájárult ehhez az európai 
liberalizmus hazai viszonyokra szabott elmélete, az érdekegyesítés gondolata,14 
amelyhez a zsidóemancipáció több szálon kapcsolódott: a politikai jogkiterjesz
tés egyrészt magában foglalta a nemesség és a jobbágyság mellett a polgárság 
és a polgári tevékenységet folytató rétegek felsorakoztatását, másrészt kiterjedt 
az országban élő idegen etnikumok és vallásfelekezetek megnyerésére is. 1825- 
től valamennyi országgyűlés foglalkozott az országban élő zsidók helyzetével, 
ezért a kérdés reformkori történetének vizsgálatához alkalmas vezérfonalnak 
kínálkoznak az országgyűlési viták.
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A rendi alkotmányosság 10 évig tartó korlátozása után először 1825-ben 
összeült országgyűlés még helyreállította a rendek és a bécsi udvar kompro
misszumát. Megnyilvánult ez abban, hogy a feudális berendezkedés válságje
lenségeire hagyományos választ adott: újraindította az 1792-ben félbehagyott, 
az udvar és a felvilágosult nemesség közös fellépésének szellemét őrző bizott
sági munkálatokat. 1792-ben külön bizottságot állítottak fel a zsidóság helyze
tének felmérésére. A munkálatok folytatásaként 1831-ben elkészült tervezet a 
házaló kereskedelem engedélyezését javasolta, s legfontosabb következtetés
ként a zsidók jogainak szélesítését attól tette függővé, hogy besorolhatók-e a 
zsidók a következő öt foglalkozási ágba: földbirtokos, kereskedő, szabad mű
vészetek mestere, kézműiparos, engedélyes házaló kereskedő.15

A zsidó „nemzet” előbbi csoportosításának gondolata nem 1831-ben fogal
mazódott meg először, hanem a zsidó közösségek kezdeményezték az 1807-es 
diétához intézett folyamodványukban.16 A folyamodvány megszületése össze
függésbe hozható a francia háborúk okozta gazdasági konjunktúra hatásával, és 
a zsidóság vagyoni rétegződésének előrehaladására enged következtetni. A 
háborús konjunktúra különösen kedvezően érintette azokat a közösségeket, 
melyek a nemesi birtokokra telepedve vettek részt a mezőgazdasági kivitel 
lebonyolításában. Hasonló előnnyel járt a kontinentális zárlat következtében a 
Magyarországon megélénkülő átmenő forgalomba való bekapcsolódás is. A 
korabeli tudósítások ezektől az évektől datálják a pesti zsidó gyülekezet gyors 
fejlődését,17 s minden bizonnyal a zsidók bővülő gazdasági tevékenységével 
magyarázható az, hogy egyes zsidó közösségek jelentős mértékben járultak 
hozzá a francia háború költségeihez.18 A kereskedelemben felhalmozott pénz 
keresett befektetési lehetőséget, mikor 1807-ben a zsidók a kereskedelmen 
kívüli tevékenységek engedélyezését kérték a diétától. Érvelésükből ugyanak
kor arra következtethetünk, hogy az öt „rendbe” való besorolás óhaja a fennálló 
rendi társadalomba való beilleszkedést célozta, az ezzel járó jogok megszerzé
sével együtt.

Az 1831-re elkészült bizottsági javaslatok nem haladták meg az 1807-es 
folyamodvány pontjait, a meglévő rendi kereteken belül kívántak megoldást 
adni. Az 1830-as évek elején színre lépő reformnemzedék képviselői, a polgári 
társadalom, a polgári nemzet elméleti alapvetése során valamennyien szembe
kerültek a zsidóság tevékenységének, beilleszkedésének kérdésével. Széchenyi 
korai munkáiban, a Hitelben és a Világban a zsidó kereskedők tevékenységéről 
értekezett azzal a céllal, hogy szembeállítsa azt a nemesi gazdálkodással.19 A 
zsidók kereskedésében megvalósulni látta egyrészt az általa annyira óhajtott 
gazdasági racionalitást, másrészt a polgári erény számos elemét, a szorgalmat, 
a törekvést, a haszonelvűséget, azokat az értékeket, amelyeket kitüntetett a 
polgári társadalomban. Széchenyinek nem volt célja a zsidóság helyzetének 
vizsgálata, csupán azokat az új szerepköröket kívánta kiemelni, amelyeket a 
hazai társadalomfejlődés sajátosságaiból eredően a zsidóság egyes rétegei töl
töttek be. Bár a korai munkáiban közvetlenül nem foglalkozott a zsidónépesség,
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mint az országban élő társadalmi csoport kérdésével, gondolataival mégis hoz
zájárult annak az érdekközösségnek a tudatosításához, amely a zsidóság és a 
nemesség egy része között az árutermelő gazdálkodás során alakult ki. Széche
nyi korai tevékenységével más módon is elősegítette közvetetten a zsidó kérdés 
megoldását. Nemzetkoncepciójának alapgondolata, a polgári nemzet jogkiter
jesztésen alapuló megteremtése ugyanis az egyenjogúsítás elvi lehetőségét 
fogalmazta meg.

Kölcsey és Wesselényi az érdekegyesítés lehetőségeit kutatva szükségesnek 
ítélte valamennyi hasznos társadalmi elem egybegyűjtését a polgári alkotmány 
keretei között.20 Elsősorban az adózó nép tömegeire gondoltak, de idesorolták 
az országban élő idegen etnikumokat is. Mindketten a nyelvben látták azt az 
erőt, amely egy nemzetté gyúrhatja össze a társadalom különböző helyzetű és 
eredetű elemeit, mert a nyelvi közösséget megfelelőnek tartották az addig jogi 
kategóriaként definiált nemesi nemzet kereteinek bővítésére. A Balítéletekben 
írja Wesselényi a nyelvről: „honivá változtatnak s nemzeti sajátsággal ruháznak 
fel akármely idegent is.”21 A beillesztendő idegen etnikumok között a görögök, 
rácok mellett a zsidókat is megemlíti. „Óhajtanám, hogy valaha ők is egész úgy 
élhessenek polgári alkotmányunk minden jótétivel -  hasznaival, mint bárki 
más.”22 Ennek beteljesülését azonban a távoli jövőbe tette, amelyre magyaráza
tot a nemzetiség terjesztésének módjára vonatkozó gondolatai adnak. A nyelvi 
egység kialakítását ugyanis fokozatosan, kényszer nélküli lassú folyamatnak 
képzelte el, amelyben nincs helye a törvény szabályozó erejének. „Szükségessé 
s elkerülhetetlenné kell a magyar nyelv tudását tenni; -  ez s nem törvény szavai 
fognak mindenkit annak megtanulására sikerrel szorítani s kényszeríteni.”23

A polgári jogegyenlőség gondolata a törvényhozásban először az 1832-36-os 
országgyűlésen kapott nyilvánosságot.24 A reformtábor ekkor még szűk és 
amorf jellege miatt a rendek többségét a zsidó ügy mellett azokban a kérdések
ben sikerült mozgósítani, melyek összhangban álltak a hagyományos rendi 
sérelmi politikával. Ezek közé tartozott a protestáns vallásszabadság és a türelmi 
adó ügye. A zsidó jogegyenlőség a haladó megyék javaslataként a protestáns 
vallásszabadságról szóló vitában, a zsidó vallásnak a keresztény felekezetekkel 
való egyenlővé tételének formájában vetődött fel.23 Ternes, Baranya, Bihar, 
Szatmár és Bars követei a vallási egyenjogúsítás fontosságát a felvilágosodás 
egyenlőségeszméjével támasztották alá: „a zsidókat azért, mert szinte emberek, 
mint mi, be kell fogadni”.26 A haladók és a rendi sérelmi politikát képviselők 
azonban egyetértettek abban, hogy a zsidóság akkori állapotában nem alkalmas 
a nem zsidó társadalmat megillető jogok elnyerésére. Voltak, akik a zsidók 
erkölcsi színvonalának alacsony fokára hivatkoztak, mások az elzárkózásra való 
hajlamot és a németnyelvűséget kifogásolták. Az érvelés a keresztény-rendi 
társadalom értékrendjét tükrözte, helyt adva valamennyi hagyományos zsidóel
lenes vádnak, de már megfogalmazódtak a polgári magyar nemzetben gondol
kodók bírálatai is. A haladó megyék követei a vallási egyenjogúsítással a zsidók 
„pollérozódását” (sic!), „a polgári társaság céljaihoz való felemelkedését” kí
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vánták elősegíteni, a vallási egyenjogúsítástól a zsidóság elkülönülésének fel
számolását várva, a „polgári jussok” elnyerése érdekében.

A rendi sérelmi politika talaján lényegesen nagyobb vitát kavart a már 
említett türelmi adó ügye. A zsidóság állami adóját Mária Terézia 1746-ban úgy 
vezette be, hogy a zsidók kamaraszolgaságára hivatkozva nem kérte a rendek 
hozzájárulását. Az adót a zsidóság megtüretése fejében volt köteles fizetni, 
amely a kezdeti személyenkénti 2 Ft-ról fokozatosan növekedett, 1813-ra elérte 
a 160 ezer Ft-ot.27 Befizetéséért a magyarországi zsidóság együttesen felelt, 
felosztásába a központi hivatalok nem szóltak bele, beszedése azonban a megyei 
szervezet segítségével történt. A magyar rendek általános adómegajánlási jo
gukra hivatkozva többször tiltakoztak az adó kivetése ellen, de tiltakozásukat a 
jogsérelem mellett az is indokolta, hogy a központi adó összege általában 
kedvezőtlenül befolyásolta a nemesi birtokokra telepedő zsidóktól a földesúri 
jogvédelem fejében szedett illeték nagyságát. Bár a központi hivatalok műkö
désképtelensége és a megyék ellenállása folytán az adók befizetése 1828-tól 
lényegében szünetelt, a türelmi adó ügyét mégis mint alkotmány- és törvényel
lenesjogsérelmet, gravament vették fel az országgyűlésen tárgyalandó kérdések 
közé. A kerületi vitában a rendek többsége a hagyományos sérelmi politika 
alapján szavazott az adó megszüntetéséről, de támogatta azt a Kölcsey és 
Wesselényi vezette reformtábor is, akik az emancipációhoz vezető út fontos 
állomásának tekintették a megalázó türelmi adó felszámolását. A háromszori 
üzenetváltás a főrendeket is meggyőzte, az országgyűlés határozatát mint az 
abszolút hatalom jogkörét megkérdőjelező álláspontot azonban az uralkodó 
elutasította.28

Az 1832-36-os országgyűlés zsidó vitáinak jelentősége azonban nem a 
kézzelfogható eredményekben mérhető le, hanem elsősorban a kérdés megfo
galmazásában. Abban, hogy a hazai polgári átalakulás kulcskérdései között -  a 
jobbágykérdéshez, a vallás és a nemzeti nyelv ügyéhez kapcsolva a zsidóság 
beilleszkedését -  a formálódó polgári társadalomba és a polgári nemzethez való 
asszimilációjának szükségességét is felvetette. A beilleszkedés feltételezte a 
zsidóság átalakulását, annak részleteit azonban, hogy milyen erővonalak mentén 
valósuljon meg a kívánt „pallérozódás”, a differenciálódó reformtáboron belül 
az 1830-as évek végén fellépő irányzatok dolgozták ki, eltérő felfogásukból 
adódóan más-más megoldási lehetőségeket fogalmazva meg.

Az 1839-40-es országgyűlésen a vezetőitől ugyan megfosztott, de létszámá
ban mégis egyre növekvő reformtábor, ha kompromisszumok árán is, számos 
engedményt tudott kicsikarni az udvartól a polgári reformok érdekében. Ezek 
közé tartozott a jobbágy-földesúr viszonyt érintő önkéntes örökváltságról szóló 
törvény elfogadása és a váltótörvénykönyv bevezetése, mely a feudális jogrend 
keretei között enyhítette a hitelezés nehézségeit. A polgári átalakulást támogat
ták a kereskedelem fejlesztéséről, ill. a céhes kötöttségektől mentes gyáralapí
tásokról hozott törvények, s ugyancsak ebbe az irányba hatottak azok az előké
születek, melyek a hazai igazságszolgáltatás korszerűsítését szolgálták.29 Ezen

21



az országgyűlésen a zsidók jogegyenlőségének kérdése is nagyobb hangsúlyt 
kapott. A reformerek az emancipáció alapjának a nem nemesek által gyakorolt 
jogokat tekintették, amelyek a fokozatos jogkiterjesztés, ill. az általános reform- 
folyamat előrehaladása folytán azonban ekkorra már valamivel többet jelentet
tek a rendi alkotmány kínálta jogoknál. Az előző országgyűlés a nem nemesek 
számára is lehetővé tette a jobbágytelek szerzését, 1839-ben első lépésként ezzel 
a joggal a zsidókat is fel kívánták ruházni.30 A javaslattevők a földművelés 
nevelő hatására hivatkoztak, de kiemelték a jobbágytelkek iránt ily módon 
megnövekvő kereslet várható pozitív hatását is. Az emancipációs javaslatot a 
kerületi ülésen Pest megye követe terjesztette elő, a türelmi adó eltörlését és a 
nem nemesekét megillető valamennyi jog kiterjesztését kérve. A kerületi ülés 
egyhangúlag elfogadta a javaslatot, az alsótáblán azonban a városi követek 
hangosan tiltakoztak a zsidó konkurencia jogainak szélesítése ellen.31 Indoklá
sul a hagyományos vádak egész sorát vonultatták fel, kifogásolva a zsidó vallás 
feltűnő különbözőségét, a Talmud érthetetlenségét, a zsidók romlottságát és 
kártékonyságát. Mások a bevándorlás várható élénkülésére, annak esetleges 
kedvezőtlen következményeire hivatkoztak. Helyet kapott az érvelésben a föld
műveléshez kötődő nemesi szemlélet is, a zsidók bevándorlásával a földművelő 
országnak tönkremenetelt jósolva. A nemesség többsége azonban -  beleértve a 
reformtáborhoz nem tartozók nagyobb részét is -  elfogadta a javaslatot. S tehette 
ezt azért, mert az emancipáció ebben a formában lényegében nem veszélyeztette 
volna a nemesi előjogokat.

A reformerek azonban egy „szabad alkotmány” felépítésén munkálkodtak, 
melynek alapja Eötvös József szerint „csak a minden nép osztályok iránt 
gyakorlott hasonló igazság, csak minden emberi jognak teljes tisztelete” lehet. 
A felsőtáblai vitában megszólaló Eötvös ebből az alapállásból támogatta az 
emancipációt, sorra cáfolva a leggyakoribb keresztény vádakat. Tiltakozott 
amiatt, hogy a zsidók csalárdsága és romlottsága érvül szolgáljon az emancipá
ció ellen. „Vagy azt gondoljuk-e, hogy évezredes elnyomás egy népet morali- 
sálni fog?” -  szállt szembe e tulajdonságokat örökérvényűként feltüntetőkkel. 
A magyarosodásra való csekély hajlandóság, a hazafiatlanság vádját cáfolva az 
emancipációt már megvalósító nyugati országok példáját idézte: „Hollandiában, 
Francia- s Angolországban, az észak-amerikai szövetségben látjuk, a polgáro
sított zsidókat nemzetiségnek hiányával nem vádolja senki”, hiszen „hasonló 
jogok hasonló érdekekben központosítják a különvált részeket.”32

Egészen más alapállásból ugyan, de az emancipáció mellett foglalt állást a 
főrendeknél a formálódó konzervatív gondolatkört képviselő Dessewffy Aurél 
is.33 A rendi alkotmány és a nemesség osztályuralmának megőrzésén munkál
kodó konzervatívok a zsidóemancipáció e formáját azért nem utasították el, mert 
nem veszélyeztette a nemesi előjogokat. Dessewffy nem osztotta azok félelmét, 
akik a zsidók felszabadítását a magyar nemzetiséget veszélyeztető tényezőként 
értékelték. Toleráns álláspontja a konzervatívok nemzetértelmezéséből fakadt, 
abból, hogy a nemzet védelmének és erősítésének jelszaván mindenekfelett a
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nemesi nemzet fenntartását és megőrzését értették. A főrendeknél azonban az 
emancipációt támogatókkal szemben azok voltak többségben, akik túlságosan 
széleskörűnek ítélték az engedményeket, s egyetlen rövid törvény helyett rész
letes szabályozást óhajtottak. Javaslatuk a türelmi adó eltörlésére, a szabad 
letelepedés és iparűzés, valamint a jobbágyi és a polgári telekvásárlás jogának 
megadására szorítkozott. Az alsótáblai javaslathoz képest szabályozni kívánták 
a bevándorlást is, engedélyt a betelepedésre csak azoknak adva, akik vagyonnal 
rendelkeznek, iparűzésük vagy tudásuk révén az ország hasznára lehetnek, ily 
módon akadályozva a nincstelen zsidótömegek beáramlását.34 Az alsótábla 
végül elfogadta a főrendek módosításait, az uralkodó azonban még ezt a válto
zatot is megnyirbálva szentesítette a diéta határozatát.

Az 1840. évi XXIX. te. mindenekelőtt az uralkodói hatalom jogkörét érintő 
pontokon módosította az országgyűlés előterjesztését. Nem rendelkezett a türel
mi adó eltörléséről, s az egységes birodalom elve alapján nem fogadta el a 
bevándorlás korlátozását sem. Megengedte azonban azt, hogy az országban 
született vagy letelepedésre törvényes úton engedélyt nyert zsidók az „Ország
ban és kapcsolt Részekben” a bányavárosok kivételével bárhol szabadon élhes
senek. Lehetővé tette a szabad kereskedést, a gyáralapítást, valamint „vallásuk- 
beli legények segítségével” bármely mesterség űzését. Állandó vezeték- és 
személynév használatára, az újszülöttek anyakönyvezésére kötelezett, az okle
velek és a szerződések nyelveként „a hazában és a kapcsolt részeken divatozó 
élő nyelveket” írta elő.33

Ha a törvény szövegét a reformerek eredeti célkitűzéseivel vetjük össze, 
jogosnak ítélhetjük a börtönből nem sokkal a törvény megszületése előtt szaba
dult Kossuth véleményét, aki a „nagy szavak parányi eredményeként” értékelte 
azt. Nem helytálló azonban e kritika, ha az országgyűlésen tárgyalt egyéb 
kérdések sorsához hasonlítjuk. Az udvar és a reformtábor közti kötélhúzásban 
ugyanis olyan fontos javaslatok, mint a protestánsok vallászabadságának, vagy 
a jobbágyok személyi és vagyonbiztonságának eluasításához képest az 
1840:XXIX. te.: a jogegyenlőség irányába tett fontos lépésnek számított. 1790 
óta az első törvény volt, mely az eltelt fél évszázad változásaira reagált. Élénkítő 
hatással volt a zsidóság tevékenységére,36 legfontosabb eredménye azonban a 
szabad költözés jogának elismerése volt. E törvénnyel végérvényesen elhárult 
az akadály -  a bányavárosok kivételével -  az ország bármely részére való 
letelepedés elől, következményeként az eddig sikeresen elzárkózó szabad kirá
lyi városok is megnyíltak a zsidók előtt. Nagymértékben hozzájárult az ország 
határvidékeire összpontosuló zsidó tömörülések oldódásához, a magyarlakta 
belső területekre való betelepüléshez. A törvény hatása ez utóbbi tekintetben 
igen hamar jelentkezett. 1825-ben a hazai zsidó népességnek 60%-a élt még az 
osztrák, morva és a lengyel határ mentén, 1869-re ez az arány 43,7%-ra csök
kent.37 Ezáltal növekedett a liberálisok által a zsidóság körében annyira óhajtott 
magyarosodás lehetősége és esélye.
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A reformok hívei azonban nem voltak megelégedve az elért eredményekkel, 
amit a törvény szövegében is kifejezésre juttattak: ideiglenes rendelkezésnek 
szánták, a fó'rendi és az uralkodói korlátozásokat csak a munkálatok folytatása 
reményében voltak hajlandóak elfogadni. Az országgyűlés kompromisszumai 
késztették újból megszólalásra nem sokkal a diéta berekesztése után az emanci
páció mellett állást foglaló Eötvös Józsefet. A Budapesti Szemlében 1840 
októberében közölt írásában elmélkedését folytatva részletesen elemezte a ke
resztény társadalom által megfogalmazott kifogásokat: a fukarság, a pénzhajhá- 
szás, az uzsora, az elkülönülésre mutató hajlam jelenségeit.38 Ezen előítéletek 
felszámolásának feltételét a polgári szabadság kiterjesztésében látta. A szabad
ság az értekezés központi kategóriája, a polgári jogokban megtestesülő szabad
ságot a kiváltsággal és az előjogokkal szembeállítható legfőbb értékként jelöli 
meg. Eötvös a szabadság hiányára, a kirekesztettségre vezette vissza a zsidóság 
másságát, elkülönülését, s a keresztények által kárhoztatott tulajdonságokat. 
„Nem csudálatos -  írja -, ha az kit földön csúszni kényszerítünk, végre kígyó 
természetét vévé magára.”39 A zsidók polgári jogokkal való felruházásának 
követelése kettős meggyőződéséből táplálkozik. Egyrészt a szabadságnak az 
ember alapvető, veleszületett jogként való felfogásából, „mely nem olly valami, 
amit érdemekért jutalmul adni rajtunk áll.” Másrészt abból a felismerésből, hogy 
a szabadság állapota egyben az ember, mint egyén tulajdonságai kifejlődésének 
természetes közege, „s csak hol e természetes elemében látjuk, ítélkezhetünk 
természetről.”40 Szakított az „örök zsidó”, s a „bűnös nép” mítoszával, s a 
polgári individuum nevében vetette el azt a gondolkodásmódot, mely az egyén 
tulajdonságait egy egész népre vetítve ítélkezik.

Eötvös az azonnali megoldás és a teljes körű emancipáció híve volt, s a 
törvényhozás egyszeri aktusával kívánta rendezni a zsidó ügyet, a jogi feltételek 
megteremtését követően a polgári társadalom integráló erejére bízva a zsidóság 
beilleszkedését. Javaslata természetesen magán viselte a centralista reformfel
fogás általános vonásait.41 Az a hit, hogy a polgári átalakulás jogi, intézményi 
kereteinek megteremtése automatikusan együtt jár a társadalom és a gazdaság 
modernizációjával, a zsidókérdésben a beilleszkedés társadalmi-pszichés felté
teleinek figyelmen kívül hagyását vonta maga után. Eötvös szerint az emanci
páció, a zsidóságnak a társadalom egésze által birtokolt jogokkal való felruhá
zása közvetlenül vezet el a beilleszkedéshez és a magyarosodáshoz. Ez a 
megoldás azonban érdemben nem számolt sem a beépülő zsidóság, sem a 
befogadó társadalom lehetséges reakcióival, s érvek nélkül állt azokkal a jelen
ségekkel szemben, melyek az 1840-es éveken zsidók és nem zsidók körében az 
emancipáció elutasítását tükrözték. Az 1840-es években ugyanis a zsidóeman
cipáció szempontjából eddig kedvező politikai légkör megváltozásának lehe
tünk tanúi. A hangulatváltást mindenekelőtt az 1843-44-es országgyűlés alsó
táblai vitái mutatták. Nem változott ugyan észrevehetően az emancipáció 
híveinek pozíciója, velük szemben azonban az egyenjogúsítást elutasítók eddig 
nem tapasztalt határozottsággal léptek fel. Minden bizonnyal a liberális érvek-
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nek tudható be, hogy immár nem a zsidók romlottságára, kártékonyságára, mint 
örök zsidó tulajdonságokra hivatkoztak, hanem a zsidó vallás kihívó különbö
zőségeire, a vallási törvényeknek a nemzet érdekeivel való azonosulást akadá
lyozó szerepére. Ezt fejezte ki Ugocsa követe, amikor azt kérte, hogy „a zsidók 
addig ne emancipáltassanak, amíg vallásuk külsőségeiről nem faragják le a 
cafrangokat”. Győr megye képviselője egyenesen arra szólította fel a zsidókat, 
hogy „mondjanak ellent vallásuknak.”42

Ha az emancipációt elvető hangos kisebbség érvényesülésének okait kutat
juk, mindenekelőtt a hazai társadalomnak a zsidósággal kapcsolatos akkori 
élményanyagára, ill. abban az előző országgyűlés óta bekövetkezetóváltozások- 
ra kell utalnunk. 1840-ben az országgyűlés a főrendek álláspontja ellenére nem 
állított akadályt a zsidóság bevándorlása elé. Az 1840. évi XXIX. te. teremtette 
kedvező lehetőségek nyomán korábban nem tapasztalt méretű beköltözés indult 
Magyarországra, elsősorban abirodalom keleti területeiről: 1840 és 1850 között 
76 ezren érkeztek az országba, a természetes belső szaporulattal együtt 244 
ezerről 368 ezerre nőtt a zsidóság száma, az összlakosságon belüli aránya elérte 
a 3,7%-ot.43 A beköltözés mellett említjük a lehetővé vált belső vándorlás 
megélénkülését is, amelynek következtében pl. Baranya, Tolna és Vas megyék
ben megkétszereződött a létszámuk, s olyan helyeken is megjelentek, pl. Békés 
megyében, ahol addig alig laktak. A legnagyobb arányú növekedés a határ menti 
megyékben volt, Máramarosban, Beregben, Zemplénben közel 150%-kal, Ugo- 
csában 118, Győr megyében 100%-kal gyarapodott számuk.44 Feltehetően nem 
tekinthető véletlen egybeesésnek, hogy az országgyűlésen az emancipáció ellen 
tiltakozók a létszámnövekedés által leginkább érintett megyék követei voltak.

Nem gyarapította az emancipáció híveinek táborát a nemesség körében az 
1840-es években egyre nagyobb méreteket öltő eladósodás folyamata sem. Az 
ősiség viszonyai között, megfelelő hitel szervezet hiányában a nemesség az 
elmaradott gazdálkodás folytatásához, vagy az elkerülhetetlen korszerűsítéshez 
szükséges pénzhez főként uzsora jellegű hitelforrásokból juthatott. A váltótör
vény némileg szabadabb pénzmozgást teremtett, érdemben azonban nem tudta 
befolyásolni a nemesi birtokok eladósodási folyamatát, amely a korabeli becs
lések szerint 1848-ra közel 300 millió ezüstforint adósságállományt halmozott 
fel.45 A magyar nemesség veszedelmes méretű eladósodásában konzervatívok 
és liberálisok egyaránt kiemelték a zsidóság szerepét.46 A nemesség számára 
egyrészt a hazai terménykereskedelemben felhalmozott, másrészt a nyugati 
területekről bevándorolt zsidók nemzetközi pénzügyi kapcsolataiból származó 
tőkék szolgáltak nagyobb mértékben hitelforrásul. A hazai zsidó kereskedő 
réteg jelentősen hozzájárult az első hitelintézetek felállításához is. A Pesti 
Kereskedelmi Bank 1841-ben Ullmann Mór vezetésével, dohánykereskedelem
ből származó tőkével alakult meg. A Fáy András irányította Pesti Hazai Első 
Takarékpénztár 12 fős választmányában 4 zsidót találunk.47 A zsidó kereske
dőktől származó hitelek összegét nem tudjuk ugyan meghatározni, magát a 
hitelezés tényét azonban az 1840-ben megalkotott váltótörvény megfelelő része
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igazolja, amely külön rendelkezik a zsidó ünnepekró'l, mint a váltó benyújtására 
alkalmatlan napokról.48 A zsidó emancipáció szempontjából korábban kedvező 
politikai légkör megváltozása az emancipáció ellen tiltakozó véleményeken túl 
a jogegyenlőséget támogató reformpárti többség magatartásában is lemérhető. 
Erről a változásról tudósít az az emancipációs törvényjavaslat, melyet a refor
merek 1844 szeptemberében dolgoztak ki. A tervezet azon túl, hogy lehetővé 
tette volna a nemesi javak haszonbérbe vételét, városi telkek szerzését és más 
felekezetű segédek tartását, mincjen zsidó elemi iskolában kötelezővé kívánta 
tenni a magyar nyelv oktatását, a magyarosítást is segítő rabbi- és tanítóképző 
felállítására tett javaslatot, s a rabbi-állás betöltését a törvény kihirdetése után 
tíz évvel a magyar nyelv ismeretéhez akarta kötni.49 A zsidók magyarosodásá
nak követelése, mely először jelentkezett ilyen erővel a törvényhozásban, min
denekelőtt a reformtáboron belüli erőviszonyok megváltozásával, a liberális 
eszmerendszer radikális képviselőinek, Kossuth és táborának térnyerésével 
függött össze.

Kossuth a zsidóemancipáció kérdését a liberális politika próbakövének te
kintve, már 1840-ben támogatta a törvény előtti egyenlőség követelését. Elér
kezettnek látta az időt a politikai egyenjogúsításra, de a centralista Eötvössel 
szemben a zsidó ügyet nem tekintette csupán a törvényhozás, a politika által 
megoldhatónak. A kérdéshez a társadalmi beilleszkedés hazai feltételei felől 
közelített, s a zsidók helyzetének rendezése reformprogramjához több szálon 
kapcsolódott. Az érdekegyesítő politika következetes képviselőjeként „magyar 
középrend” megteremtését tűzte ki célul, amely elsősorban a hazai polgárság 
felsorakoztatását szolgálta volna a reformtábor mellett.50 A polgárság megnye
résére a liberális tábornak elsősorban az udvarral szembeni pozíciók erősítése 
miatt volt szüksége, hiszen a kamarai függés alatt élő városok leválasztása a 
bécsi udvar politikájáról jelentősen növelhette a reformok híveinek érdekérvé
nyesítési lehetőségeit. Kossuth a „magyar középrendet” a születő új társadalom 
szilárd magjának is szánta, mely az ipar és a kereskedelem előmozdításával 
nagyban hozzájárulhat a nemzet anyagi bázisának megteremtéséhez. A polgár
ság fogalma azonban ekkorra igen nehezen értelmezhető kategóriának bizo
nyult, a feudális jogrend értelmében ugyanis a szabad királyi városok jórészt 
német céhes iparos és kereskedő lakói számítottak polgárnak, míg mellettük az 
iparban és a kereskedelemben tevékenykedők jelentős része -  közte a zsidóság 
zöme -  a kiváltságolt városokon kívül, a mezővárosokban és más nemesi 
birtokokon élt.51 A polgári középrend megteremtése mindkét réteg megnyerését 
feltételezte, s a nekik szánt fontos szerepkör miatt nem volt közömbös azok 
nemzetiségi hovatartozása sem. Kossuth és tábora elsősorban a magyar nemze
tiség előmozdítóját szerette volna látni bennük, ezért erőteljesen szorgalmazta 
a városok túlnyomórészt németajkú polgárainak és a zsidóság magyarosodá
sát.52

A szabad királyi városok megnyeréséhez szükség volt politikai képviseletük 
szélesítésére is, hiszen az összes város mindössze egy szavazattal rendelkezett
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az országgyűlés alsótábláján. A liberálisok többsége azonban a városok belszer- 
vezetét nem találva megfelelőnek a kiszélesedő' képviseletre, csak azzal a 
feltétellel támogatta ezt a törekvést, ha azzal együtt megvalósul a városok belső 
szervezeti reformja is. Mert csak így vélték elkerülhetőnek azt, hogy a bécsi 
udvar hatalmi, centralizációs politikája korábbi bázisát, a városokat, megnövelt 
képviseletüket ismét csak saját érdekében s a reformtáborral szemben használja 
fel.53

A polgári középrend megteremtésére irányuló törekvések részeként a zsidó
ügy szervesen összekapcsolódott tehát a városi reformmal. A polgári funkciókat 
betöltő rétegek politikai képviseletének szélesítése szempontjából fontos lépés 
volt a zsidók beengedése a szabad királyi városokba, s emiatt jelentős az a vita 
is, mely a zsidók városi követté választása körül bontakozott ki az 1843-44-es 
országgyűlésen.54 A kerületi üléseken és az alsótáblán zajló vitában a reforme
rek egy része a városi reform megvalósulását összekötötte a városokban élő 
zsidók politikai képviseletének megoldásával. Legnagyobb erővel Beöthy Ödön 
és Klauzál Gábor érvelt a javaslat mellett, a szabad királyi városok azonban a 
zsidók beengedésével már eddig is megtépázottnak vélt jogaik további szűkíté
seként ítélték a számukra veszedelmes konkurenciát jelentő zsidók képviselet
hez juttatását. Debrecen követe tűrhetetlennek találta, hogy a zsidókat csak a 
városokban akarják polgárosítani, Pozsony képviselője a zsidók szabad keres
kedése ellen tiltakozott. De fenntartásai voltak a javaslattal szemben a reform
táboron belül Eötvösnek és Kossuthnak is. Eötvös elutasító magatartásának az 
általános elvi megfontoláson túl, mely a zsidókérdésben 1840 óta lényegesen 
nem változott, figyelemre méltó gyakorlati okai voltak. Arra a veszélyre hívta 
fel a diéta figyelmét, hogy csupán a városlakó zsidók jogainak szélesítése a 
falusi zsidóság városokba áramlásához vezethet, és előre nem látható szociális 
feszültségeket okozhat. Kossuth tartózkodását pedig az a felismerés indokolta, 
hogy a zsidók városi követté választása kétes értékű eredménnyel járhat, ha л 
tiltakozó királyi városok polgárait szembeállítja a reformtáborral.55 Kossuth és 
követői nem titkolták a német városi polgárság asszimilációs erejétől való 
félelmüket sem. A pesti és a pozsonyi zsidóság példájából -  akik között a 19. 
század közepéig a német nyelvtudás dominált -  joggal tarthattak attól, hogy a 
városokba beköltöző és ott polgárjogot nyert zsidók inkább a németséghez 
fognak hasonulni. Ez a félelem még nagyobb nyomatékot adott a városi polgár
ság fnagyarosítására irányuló törekvéseknek, ugyanakkor némileg igazolta azok 
álláspontját is, akik a zsidóemancipációt a zsidók előzetes magyarosodásához 
kívánták kötni. Az alsótáblán a nemesség a városok tiltakozását figyelmen kívül 
hagyva végül mégis megszavazta a zsidók városi követté választását lehetővé 
tevő javaslatot, de nem támogatta a zsidók felvételét a megyei választásra 
jogosultak közé. Ezzel viszont a városok képviselőinek kritikáját váltotta ki, kik 
joggal vádolták a nemességet szűkkeblűséggel és azzal, hogy a zsidó ügyet a 
városok rovására kívánja megoldani.56
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A német városi polgárság és a zsidók magyarosodásának fokozottabb ösz
tönzése az 1840-es években a „magyar középrend” megteremtésére irányuló 
szándékok mellett azonban a liberális nemzetfelfogásban, ill. a nemzetiségekhez 
való viszonyban bekövetkezett változásokkal is összefüggött. A hazai reforme
rek, ha eltérő módon is, egy nyelvileg és kulturálisan egységes társadalom 
létrehozását tűzték célúkul, a magyar nyelvi közösség homogenizáló ereje 
azonban a magyar királyság területén élő nem magyar etnikumokkal szemben 
különbözőképpen érvényesült. Nem terjedt ki a horvát, román, szlovák etnikum
ra, azok fejlődése ugyanis némi fáziskéséssel a magyaréhoz hasonló pályát írt 
le: a reformkorban eljutottak a kultúra és a nyelvi közösség egységére való 
törekvés megfogalmazásáig. A földrajzilag is elkülönülő horvátokkal, románok
kal, szlovákokkal szemben e nemzetfelfogás a reformkorban liberális, jogkiter
jesztő politika jegyében érvényesült, nem lépett fel a türelmetlen magyarosítás 
igényével, abban bízva, hogy a polgári jogokkal felruházott etnikumok maguk 
választják a magyarosodás útját. Az 1840-es évektől azonban a Kossuth vezette 
radikális szárny térnyerése, ill, az a tény, hogy a magyar nyelvért folytatott 
küzdelem eredményei megelőzték az általános alkotmányos és politikai refor
mokat, jelentősen rontották a nemzetiségek körében a liberális jogkiterjesztő 
politika hitelét, s joggal váltottak ki félelmet és ellenállást az erőszakos magya
rosítással szemben. A földrajzi különállás, az önálló etnikai tömbök valame
lyes védelmet nyújthattak a románoknak, horvátoknak és a szlovákoknak, ám a 
magyar etnikummal való közvetlen kapcsolat egészen más fejlődési alternatívát 
kínált a német városi polgárságnak és a zsidóságnak. A szabad királyi városok 
jelentős része színmagyar területek közé ékelődött, a zsidóság betelepedése sem 
vezetett önálló etnikai tömb kialakulásához, még ha 1840-ig az ország perem
vidékein való tömörülés dominált is. E két etnikum a magyarság közé ékelődése 
folytán alkalmas célpontjává válhatott a magyarosító törekvéseknek anélkül, hogy 
a hatékony kollektív ellenállás veszélyével fenyegetett volna. A magyarosító törek
vések körükben gyorsabb sikerre számíthattak, kárpótolva a többi nemzetiséggel 
szembeni próbálkozások sikertelenségét is. Minden bizonnyal ez is szerepet játszott 
abban, hogy bár a királyi városok kamarai függése némileg ellensúlyozta az 
asszimilációs törekvéseket, a zömmel német városi lakosság mégis a polgársággal 
szövetségeseként számoló nemesi politika eredményeként már a reformkorban a 
magyarosodás útjára lépett.58 Gyorsította ezt a folyamatot a városi reform, s a 
városok országgyűlési képviseletének kiterjesztése is az 1840-es évektől.

A liberális nacionalizmus mindenekelőtt nyelvi nacionalizmus formájában 
jelentkezett, de nem kívánt megállni a közélet és az iskola magyarosításánál, 
hanem távlati célként a magyar és a nem magyar népek összeolvadását tűzte ki. 
Ezt szolgálták többek között a nemzet vallási egységének megteremtésére 
irányuló törekvések is, mint az 1840-es években a református és az evangélikus 
felekezet egyesítésére, vagy az evangélikus németek és szlovákok vallási külön
állásának felszámolására irányuló kísérletek.59 Míg azonban a vallásfelekezet, 
mint a közösségi kohézió fontos forrása ellen intézett támadás csupán egyik
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eleme volt a nemzetiségek magyarosításának, a zsidóság magyarosodása elvá
laszthatatlanul összekapcsolódott a vallásreform kérdésével.

A zsidó vallás módosítását célzó törekvések a magyar törvényhozásban és a 
politikai köztudatban már az 1830-as évektől jelen voltak. Ezt képviselték az 
1843-44-es országgyűlésen -  mint említettük -  Ugocsa, Győr és Komárom 
megye követei is. Álláspontjukat azonban, amely a vallásreformot a jogegyen
lőség feltételének tekintette, s az érvelés pillanatában lényegében az egyenjogú
sítás elutasítását támasztotta alá, meg kell különböztetnünk a radikálisok véle
ményétől, amit legnagyobb hatással Kossuth összegzett 1844 májusában a Pesti 
Hírlap hasábjain. Kossuth az emancipációnak politikai és szociális oldalát 
különböztette meg. Bár elvi liberális álláspontból következetesen hangoztatta a 
politikai jogegyenlőség szükségességét, elemzésében a zsidóság szociális eman
cipációjának, társadalmi beolvadásának lehetőségeit kutatta. Értelmezésében a 
szociális emancipáció az asszimiláció, a magyarosodás szinonimája. Ezen ösz- 
szetett folyamatot azonban csupán a beilleszkedők oldaláról szemlélve fogal
mazta meg a zsidó vallástörvények és a zsidó hagyomány felülvizsgálatának 
követelményét. Lényegében arra az európai nacionalizmusok által másutt is 
feltett kérdésre válaszolt, hogy mi legyen azokkal a népi jegyekkel, amelyek 
többé teszik a zsidóságot, mint pusztán vallásfelekezet. Kossuth a francia zsidók 
példájára hivatkozott, akik 1806-ban ünnepélyesen lemondtak az asszimilációt 
akadályozó törvényeikről, s hazájuknak Franciaországot ismerték el.60 Magyar- 
országon is hasonló megoldást tartott kívánatosnak, azt a törekvést fogalmazva 
meg, hogy a zsidóság a születő nemzeti társadalomba csupán vallásfelekezetként 
integrálódjon, nyelvében, szokásaiban asszimilálódva a nem zsidó környezet
hez. Fontos az érvelés gondolatmenete, mely a vallásreform szükségességét 
igazolta. A zsidó vallás különleges sajátosságaira hivatkozott, arra, hogy „Mó
zes vallása nemcsak vallás, hanem egyszersmind politikai organizmus is. -  
Mózes vallása státusalkotmány, valóságos országlási rendszer, még pedig the- 
ocratiai országlási rendszer.”61 A vallási-népi közösség „politikai organizmus
ként” való feltüntetése alkalmas elméleti keretnek kínálkozott a vallásreform 
igénye és a vallásszabadság liberális elve közti ellentétek áthidalására. Azzal 
azonban, hogy figyelmen kívül hagyta a diaszpóra-beli lét sajátosságait, a 
szétszóratás előtti állapotot tekintve kiindulópontnak, a zsidóság képviselői által 
könnyen cáfolható érveket fogalmazott meg.62

Bár Kossuth nem állított rangsort az emancipáció politikai és szociális oldala 
között, a vallásreform követelményének előtérbe helyezése nagyban erősítette 
azt a folyamatot, amely az 1840-es évek közepétől a zsidó ügyben a magyaro
sodás ösztönzésének középpontba állításával indult el. Az általános politikai 
erőviszonyok alakulásán, a bécsi udvar által indított támadáson és az általános 
reformtörvénykezés megtorpanásán túl jórészt ennek tudható be az, hogy 1844 
után a zsidóság általános politikai emancipációjának kérdése fokozatosan leke
rült a törvényhozás napirendjéről. Az utolsó rendi országgyűlés vitái mindössze 
a zsidók városi polgárjoggal való felruházására korlátozódtak.
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Anikó Prepuk:

THE QUESTION OF JEWISH EMANCIPATION IN 
THE HUNGARIAN REFORM AGE

Jewish emancipation was a fundemental question of bourgeois development. 
In Hungary it arose during the Reform Age together with other basic aspects of 
Hungarian middle-class development: villeins, the Hungarian language, liberty 
of worship. Our thinkers in the Reform Age did not debate Jewish equality 
before the law; nevertheless they had different concepts about its implementa
tion. The handling of the Jewish case followed the course of general reform 
movements, and achievements reflected the current relation between Hungarian 
reformers and the Vienna Court. The most important attainment of the reform 
legislature was the Act 29 of 1840, which assured free settlement on the territory 
of the country, and abolished numerous restrictions on occupation. Jewish 
emancipation was a key issue of the Hungarian liberal nobiliary opposition. 
Prominent members took different sides: József Eötvös wished it to be a 
spontaneous movement -  following the Western example, whereas Lajos Kos
suth claimed that the Jewish religious reform guaranteed emancipation. Jewish 
assimilation was part of the improvement of the disadvantageous position of the 
Hungarian people within the Monarchy.
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