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FORRÁSOK

Részlet dr. Kecskeméti Lipót 
nagyváradi neológ főrabbi be-
szédéből (1920)

„A zsidóság ne nemzet akarjon 
lenni. Legyen az, aminek lennie 
kell: vallási és erkölcsi alakulat-
nak. Vallás vagyunk és nem nem-
zet […] A zsidó népléleknek le-
hettem legjobb akarattal dolgozó 
munkása, de a nemzeti érzésben 
a magyarságé voltam egész érzé-
semmel. […] Új uralomra kerül-
tünk át, úgy kerültünk át mint 
a  magyarság egy része. Magyar 
zsidók voltunk és vagyunk, az új 
uralomban is magyar zsidók. Hi-
ába: nem tudunk hűtlenek lenni. 
Nem dobunk követ a kútba, mely-
nek ittuk a vizét, és nem dobunk 
követ a  kútba, amelynek vizéből 
inni akarunk…”

Féder Zoltán: Zsidók Háromszé-
ken. Történelmi adat- és szöveg-
gyűjtemény 1690–2004 Charta, 
Rehovot – Sepsiszentgyörgy, 2006. 
87.

„Amikor apám született, büszke 
volt rá, hogy az Osztrák-Magyar 
Monarchia része, s  Máramaros-
szigetnek hívták. Amikor pedig 
én születtem, öntudatosan visel-
te a  Sighetul Marmatiei nevet, 
a  Nagy-Románia királyságának 
tagja volt. Amikor eljöttem, haza-
fias lángban égő magyar város volt, 
és újra Máramarosszigetnek hív-
ták. […] Sosem felejtem el, mi-
lyen nehezen tudtam megtanulni 
egyik napról a  másikra a  magyar 
himnuszt. És  mi lett a  királyi ro-
mán himnusszal?  Kidobták, mint 
egy koszos cipőt. Ezentúl ugyan-
olyan lelkesen énekeltük az „Isten, 
áldd meg a magyart”, mint annak 
előtte a „Soká éljen a király”t.

Otthon természetesen főleg 
jiddisül beszéltünk. De  használ-
tuk a  németet, románt, magyart 
is – attól függött, mikor melyiket. 
A  boltban hallani lehetett rutén, 
ukrán, orosz beszédet. Hogy meg-
értsük a  parasztokat és megér-
tessük magunkat, soknyelvűnek 
kellett lenni. Nehéz lett volna? 
Minden megtanulható.”

Elie Wiesel: Minden folyó a  ten-
gerbe siet. Esély Könyvklub, Bu-
dapest, 1996. 37 

A magyarországi zsidóság a 19. század utolsó 
harmadában kapta meg mind egyéni (1867), 
mind felekezeti szinten (1895) a  törvény 
által biztosított egyenjogúságot az ország 
többi lakosával, illetve történelmi egyházá-
val. A magyar törvényhozás a  zsidóságot val-
lási felekezetnek tekintette, tagjait – a már 
a  fajelmélet alapján álló második (1939) és 
harmadik (1941) zsidótörvényig – izraelita 
vallású magyar állampolgárnak. A történelmi 
Magyarország lakosságának 5%-át kitevő 
(1910-ben 911 ezer főnyi) zsidó népesség 
több szempontból is mélyen megosztott volt. 
A szembetűnő szociális, gazdasági, kulturális 
és világnézeti különbségek mellett a  vallási 
élet belső megosztottsága államilag elismert 
jogi keretet is kapott. Amikor ugyanis a  19. 
század végén állami nyomásra a  keresztény 
egyházakéhoz hasonló országos egyházi szer-
vezetet kellett a  zsidóságnak létrehoznia, 
akkor nem egy, hanem három zsidó feleke-
zet / egyház alakult ki hitközségi és országos 
szinten egyaránt: neológ, ortodox és status 
quo ante. Utóbbi eredetileg a szakadás előtti 
állapothoz ragaszkodókat, a sehova nem csat-
lakozókat jelentette, de idővel egy középutat 
járó harmadik felekezet szerveződött ezekből 
a közösségekből. A zsidó népesség százalékos 
megoszlása a  három szervezet között 1910-
ben a következő volt: neológ 43%, ortodox 52%, 
status quo ante 5%. Az  egyes irányzatokhoz 

tartozó hitközségek területi megoszlása 
jellegzetes: a  neológia uralta Budapestet, 
a  Dunántúl többségét, a  Duna-Tisza közét 
és a Délvidéket; az ortodoxia volt túlsúlyban 
a Felvidéken (Győr-Moson és Sopron megyé-
kig lenyúlva) és az északkeleti területeken 
(a Kassa – Nagyvárad vonaltól északkeletre 
már nem volt jelentős létszámú neológ közös-
ség). A  legnépesebb status quo hitközségek 
a két tömb határvidékén alakultak ki: Léván, 
Vácott, Egerben, Gyöngyösön, Nyíregyházán, 
Marosvásárhelyen. 

Az irányzatok közötti különbségek a  több-
ségi társadalom és a modern élet elvárásaihoz, 
szokásaihoz való alkalmazkodás, illetve a válto-
zásoktól való elzárkózás területén mutatkoztak 
meg. A neológ közösségek nagyobb részben tet-
ték magukévá a többségi társadalom életmód-
ját, külsőségeit, az ortodoxok ezzel szemben 
a  hagyományos vallási előírások maradékta-
lan megtartását követelték meg, a külvilágtól 
való bizonyos fokú elzárkózás árán is. A képet 
tovább árnyalja, hogy az ortodoxián belül is 
több eltérő felfogást figyelhetünk meg a nyelv-
használat, iskolázás, öltözködés stb. terén. Míg 
a „nyugati” ortodoxia áttért a magyarra, addig 
az északkeleti megyék – elsősorban Kárpát-
alja és Észak- Erdély – ultra-ortodox és haszid 
közösségeiben a jiddis maradt a mindennapok 
nyelve, bár a  környezetükkel való kapcsolat-
tartáshoz ők is használtak más nyelveket. 

 
Bányai Viktória

A Kárpát-medence 
magyar nyelvű zsidósága 

Dr. Kecskeméti Lipót 
nagyváradi főrabbi

Az aradi ortodox 
zsinagóga



A Kárpát-medence magyar nyelvű zsidósága 405

KRONOLÓGIA

1918. november 20. Az  Erdélyi 
Zsidó Nemzeti Szövetség meg-
alakulása.
1919 Zsidó Párt megalakulása 
Csehszlovákiában.
1920 Numerus Clausus törvény 
a trianoni Magyarországon.
1920 A  csehszlovák alkotmány 
nemzetiségnek ismeri el a  zsidó-
ságot.
1923 Romániában az új alkot-
mány 133. cikkelye kimondja 
a zsidók egyenjogúságát.
1924�� A  munkácsi Héber Gimná-
zium megszervezése.
1927. december A „Vasgárda” ál-
tal szervezett pogromok Erdély 
nagyobb városaiban.
1930 Az  erdélyi Zsidó Párt meg-
alakulása.
1938 Romániában törvény szü-
letik az állampolgárságok fe-
lülvizsgálásáról. Ennek követ-
keztében, 1939 őszéig, húszezer 
erdélyi zsidó veszíti el román 
állampolgárságát.
194��1 nyara A  „hontalan” zsidók 
összegyűjtése és deportálása (Ka-
menyec Podolszk).
194��2. január  Újvidék környéki 
vérengzések sok zsidó áldozattal.
194��4��. április 16. A kárpátaljai te-
lepüléseken megkezdődött a ma-
gyarországi zsidók gettóba zárása. 
2001-ben a  Magyar Köztársaság 
kormánya ezt a  napot nyilvání-
totta a Holokauszt magyarországi 
emléknapjává.
194��4��. május–július A  magyaror-
szági zsidóság deportálása (Buda-
pest kivételével).
194��5 Az  erdélyi Demokrata Zsi-
dó Népszövetség létrehozása. 
A  szervezetet 1953-ben oszlatták 
fel, ugyanakkor szűnt meg Erdély 
magyar nyelvű zsidó napilapja 
az Új Út.

194��8 Izrael állam megalakulása, 
jelentős kivándorlási hullám kez-
dete.

 A  20.  század első felében – 1910-ben és 1941-
ben egyaránt  – a  Kárpát-medence zsidóságá-
nak körülbelül 80  százaléka volt (kizárólag 
vagy elsődlegesen) magyar nyelvű. Az  első 
világháború végéig e  terület zsidó népességé-
nek egészében meghatározó jelentőségű volt 
a  magyarsághoz való asszimiláció törekvése, 
sőt, egyes nemzetiségi területeken a  zsidóság 
maga is magyarosító tényezővé vált. Fontos 
megjegyezni, hogy a  zsidóság asszimiláci-
ója nem egyirányú hasonulási folyamat volt: 
a hazai zsidóság a társadalmi érintkezések, köl-
csönhatások során új és modern kultúrjegyek 
megteremtéséhez járult hozzá, összességében 
a modernizáció legfőbb hordozójává vált. 

Az elmondottakból megérthetjük, mek-
kora csapást jelentett a  magyar zsidóságra 
nézve is Trianon. Az 1910-ben 911 ezres lélek-
számú népesség 1920-ban 473 ezer főre apadt, 
vagyis Magyarország izraelita lakosságának 
48 százaléka került az új határokon kívülre. 

Válaszúton

Az impériumváltás az utódállamok mind-
egyikében döntés elé állította, vagy legalább 
helyzetének átgondolására késztette a  zsidó 
népességet. Míg a  trianoni Magyarországon 
az asszimilációs út folytatása maradt a  fő 
tendencia, addig az elcsatolt területeken 
a  magyarsággal való közösség vállalása mel-
lett, a zsidó nemzeti identitás választásának 
különféle módozatai és az új többséghez 
való asszimilálódásnak az útja is megnyíl-
tak. A  lehetséges utak egyikét vagy másikát 
választók arányairól, és ennek időbeni vál-
tozásáról nehéz valós képet adni, mivel az 
utódállamokban rendezett népszámlálások-
nak nem titkolt céljuk volt az új uralkodó 
nemzetek többségi voltának bizonyítása, így 
az ezekben megjelenő nemzetiségi és anya-
nyelvi adatok inkább politikai állásfoglalást 
tükröznek. 

A magyar nemzettudat, vagyis az izrae-
lita vallású és magyar nemzetiségű önmeg-
határozás, és ezáltal a  kettős kisebbségi 
lét felvállalása a korszak egészében az egyik 

meghatározó egyéni és közösségi straté-
gia maradt. Számos magyar zsidó publicista, 
politikus és művész fáradozott a  kisebbségi 
magyar érdekérvényesítésben és művelődési 
törekvéseikben, náluk a  magyarsághoz való 
hűség politikai programmá vált. Így például 
a  harcosan anticionista nagyváradi neológ 
főrabbi dr. Kecskeméti Lipót (1865–1936), 
miután Erdélyben megalakult a  magyar 
kisebbség pártja, a  Magyar Párt, sok hívé-
vel együtt csatlakozott hozzá. Több visz-
szaemlékezésből tudjuk, hogy a  dualizmus 
időszakában felnevelkedett idősebb generá-
ciók, mikor a rádióban felcsendült a magyar 
Himnusz, kipájukat (imádkozáskor használt 
fejfedő) felvették és vigyázzállásba álltak, 
és hogy – bár tragikusan csalódniuk kellett 

– milyen örömmel várták a  magyar uralom 
visszatérését. 

A magyarsághoz való asszimilálódás útjá-
nak folytatását azonban több tényező is gyen-
gítette. Egyfelől megkérdőjelezte a  háború 
utáni években Magyarországon jelentkező 
zsidóellenesség: a  fehér terror vérengzései 
és az 1920-ban bevezetett numerus clau-
sus törvény, mely az egyetemekre felvehető 
zsidó hallgatók számát korlátozta. A  határo-
kon kívülre került magyar érzelmű zsidósá-
got az „anyaországból” érkező hírek bizonyos 
mértékben elidegenítették, eltávolították. 
Többek között ezt a  szempontot vetette fel 
a  felvidéki asszimiláns zsidó családból szár-
mazó, később ismert irodalomtörténésszé 
váló Komlós Aladár (1892–1980) az 1921-ben 
Eperjesen kiadott Zsidók a válaszúton című 
írásában. Az  Orgoványra tett utalás az 1919 
novemberében tiszti különítményesek veze-

A szabadkai neológ zsinagóga
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tésével véghezvitt, számos zsidó életét kiontó 
véres pogromra emlékeztet.

Hangsúlyoznunk kell, hogy a  magyar-
ságtól való eltávolodás elsősorban politikai 
értelemben történt meg, nyelvi és kulturá-
lis vonatkozásban nem. Felvidéken Kassa, 
Pozsony, a  Kárpátalján Ungvár, Munkács, 
Erdélyben Arad, Kolozsvár, Máramarosszi-
get, Marosvásárhely, Nagyvárad, Szatmárné-
meti, Temesvár, a  Délvidéken Szabadka és 
Újvidék voltak és maradtak a magyar nyelvű 
zsidó lakosság és a magyar nyelvű zsidó kul-
túra, újságírás központjai. A két világháború 
közötti időszakban az említett városokban és 
egyebütt megjelenő magyar nyelvű zsidó saj-
tótermékek gazdag kínálata is mutatja, hogy 
a  nyelvi helyzet alig változott. Erdély leg-
ismertebb zsidó lapja az 1918-ban Kolozsvá-
rott alapított cionista szemléletű Új Kelet volt 
(Marton Ernő vezetésével), amelyet 1948-
ban Tel Avivban indítottak újra.

Az új államhatalom mindenütt a zsidóknak 
a magyarságról való „leválasztását” támogatta, 
hogy ezáltal a  magyar kisebbség számát, ará-
nyát csökkentsék. Ennek legfontosabb esz-
köze volt, hogy a zsidóságot az Osztrák-Magyar 
Monarchia gyakorlatával ellentétben Cseh-
szlovákia, Románia és a Szerb-Horvát-Szlovén 
Királyság is önálló nemzetiségi csoportként 
ismerte el függetlenül az illető anyanyelvétől. 
Ez egyben azt is jelentette, hogy nem neheze-
dett az elcsatolt zsidó közösségekre új asszi-
milációs nyomás, az utódállamok politikai 
vezetése nem az új többségi nemzethez való 
asszimilációt, csak a  magyaroktól való disszi-
milációt és az új államhoz való lojalitás kifeje-
zését várta el, tehát megelégedett azzal, hogy 
zsidó nemzetiségűként határozták meg önma-
gukat a magyar nyelvű zsidó közösségek tagjai 
is. Épp ezért támogatták a zsidó nemzeti vagy 

cionista alapon szer-
veződő mozgalmak 
és pártok működését. 
A  cionista eszme – 
a zsidó nemzeti állam, 
Izrael megalapítását 
szorgalmazó mozga-
lom  –  melynek egyik 
szellemi atyja, Theo-
dor Herzl Budapesten 
született –, főképp 
a  fiatalabb generá-
ciók körében vált igen 
népszerűvé. Ugyanak-
kor a magyar asszimi-
lációt valló csoportok, 
illetve az ultra-orto-
dox és haszid közös-
ségek továbbra is 

elutasították. Utóbbiak vallási alapon vetették 
el, mert a Messiás tevékenységébe való illeték-
telen emberi beavatkozásnak tartották. 

Az ortodox és haszid rabbik a  cionista 
mozgalmak térhódítása mellett aggodalom-
mal szemlélték azt is, hogy a  Csehszlovák 
Köztársaság liberális politikai légkörében 
megerősödő ateista és baloldali mozgal-
mak (szociáldemokrata és kommunista) 
is számottevő hatással voltak a  zsidó fiata-
lokra. Számukra ezért is tűnt a régi, konzer-
vatív Magyarország sokkal kívánatosabbnak. 
A  megváltozott körülményekhez azonban 
nekik is alkalmazkodni kellett: az elkötele-
zett vallásosság, a  hagyományos hitközségi 
szervezeti keretek mellett az etnikai alapú 
politizálásban is megtalálták a számukra jár-
ható utat, a  szekuláris nemzeti mozgalmak 
helyett egy ortodox vallásos alternatívát, az 
Agudat Jiszrael mozgalmat. 

Az új többségi nemzetekhez való asszimi-
lálódás útját csekély számban és inkább csak 
az 1930-as évektől választották. Ebben minden 
bizonnyal szerepet játszott a  korszak rövid-
sége is: a nyelv elsajátítása (amiben az állam 
nyelvén folyó közoktatás jelentős tényező), 
a  kulturális hagyományok megismerése időt 
vett igénybe. Ez is és a nemzetiségi kérdésen 
felülemelkedő baloldaliság is döntően a Holo-
kauszt utáni időszak választása lett.

A szlovák nacionalizmus születésétől 
kezdve ellenségesen lépett fel a magyar hata-
lomhoz lojális zsidósággal szemben, és ezen 
a  politikájukon a  szlovák nacionalista veze-
tők a  két világháború közötti időszakban 
sem változtattak. Országos szinten azonban 
a  masaryki Csehszlovákia volt az egyetlen 
utódállam, ahol a  nyugati polgári demok-
ráciákhoz hasonló politikai berendezkedés 
kialakítására tettek kísérletet, és 1938-ig 

Müller Pinchász, Názáret (Izrael) 
főrabbija írja A mezőtelegdi ezüst-
serleg című elbeszélésében: »De 
még nehezebb volt megbarátkoz-
ni a  telegdi zsidók mentalitásá-
val. Nem tudták megszokni a  ro-
mán rezsimet és epedve várták 
Horthy Miklós vitézeinek bevo-
nulását, akárcsak a  jámbor zsidó 
a  Messiás eljövetelét. Ahányszor 
csak elhangzott a budapesti rádi-
óban a  magyar Himnusz, kaped-
lit tettek a  fejükre és haptákba 
vágták magukat. Törve beszélték 
a jiddis és román nyelvet, de fej-
ből tudták Petőfit és Arany Já-
nos Toldijából egész mondatokat 
idéztek. A  mellét döngető nagy 
magyar hazafi, a  kecskeszakállú 
Weinstein bácsi gyakran mondta: 
Hallél (hálaadó) imát mondok 
majd, mint pészahkor, ha megsza-
badulunk a  bocskoros oláhoktól. 
Közben egyetlen lánya úgy ma-
radt életben, hogy a belényesi ha-
tárnál átszökött Romániába. Ma-
gát Weinstein bácsit a kakastollas 
csendőrök még a deportálás előtt 
verték agyon.”

Domán István: A  magyarországi 
jesívák növendékeinek szere-
pe a  magyar nyelv és kultúra 
megőrzésében – idegenben. 
In: Fejős Zoltán–Küllös Imo-
la (szerk.): Vallásosság és népi 
kultúra a  határainkon túl. Ma-
gyarságkutató Intézet, Budapest, 
1990. 70.

„A felületes magyar érzésnek 
a  hűhós magyarkodás mögött le-
rakódott eme vékony homokját 
persze könnyen elfújhatja most 
rólunk az idők vihara (különösen 
az Orgovány felől fújó szelek). Bi-
zony, ez a  felületes homokréteg 
az új országok zsidó magyarságá-
ban előbb-utóbb könnyen átcse-
rélődhet egy szlovák vagy horvát 
homokréteggel. De  bár semmi 
ok nincs rá, hogy új államunk-
kal szemben ne legyünk lojálisak 
(sőt az odaát tomboló terrorra 
gondolva egyenesen szerencsés-
nek mondhatjuk magunkat, hogy 
meghúzódhatunk a szabadabb le-
vegőjű utódállamok menedékén), 
a magyar jellegünknek ez a máról 
holnapra való kicserélése mégis 
renegátság volna. Ha  bőr is csak 
rajtunk a  magyarságunk (ma-
gyar nyelv, magyar műveltség, 

A kolozsvári zsinagóga
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nem születtek diszkriminációs intézkedések. 
A Felvidéken többségben levő ortodox hitköz-
ségeket a pozsonyi székhelyű Ortodox Iroda 
fogta össze. A  nemzetiségi alapú politizálás 
fóruma pedig az 1918-ban alapult Zsidó Párt 
volt, amelynek helyi szervezetei működtek 
minden olyan szlovenszkói városban, ahol 
nagyobb lélekszámú zsidó közösség élt. 

A szintén Csehszlovákiához csatolt Kár-
pátalja különleges helyet foglal el a magyar 
zsidóság történetében. Az itteni  zsidóság 
számottevő része a  misztikus zsidó vallási 
irányzat, a  haszidizmus követője volt, val-
lási szokásaik, folklórviláguk különbözött 
más területek zsidóságától, a mindennapjaik 
nyelve a jiddis volt. Mivel az első világháború 
éveiben Galíciából Magyarországra teljes 
haszid udvarok érkeztek – Nagyváradra pél-
dául 1915-ben érkezett a vizsnyici rebbe, Jis-
rael Hager –, a haszidizmus két világháború 
közötti előretörése figyelhető meg Erdélyben 
is. Gyors terjedése késztette Schön Dezsőt 
az Istenkeresők a Kárpátok alatt című könyv 
megírására (1935).

Kárpátalján a  zsidóság számaránya kie-
melkedően magas (14%) volt. Ungváron 
a zsidók a város lakosságának 27, Munkácson 
pedig a  43 százalékát alkották, így itt a  leg-
nagyobb nemzetiségi csoport a  zsidó volt. 
A munkácsi városi tanácsban a  zsidó pártok 
képviselőinek joguk volt héberül vagy jiddisül 
felszólalni, a városi könyvtárnak héber-jid-
dis részlege volt. A  kárpátaljai városokban 
erős zsidó nemzeti, cionista gondolkodású 
közösségek éltek, több településen is (Ung-
vár, Huszt) héber tannyelvű iskolákat hoztak 
létre, a  legismertebb az 1924-ben alapított 
munkácsi Héber Gimnázium.

Romániában – Európában utolsóként  – 
csak 1919-ben született törvény a  zsidók 
egyenjogúságáról (1923-ban foglalták alkot-
mányba), felekezeti elismerésüket pedig 
az 1928. évi vallásügyi törvény mondta ki. 
 Az  óromániai zsidókat tehát egészen más küz-
delmek foglalták le, az erdélyi hitközségek jó 
ideig teljesen függetlenek maradtak a  tőlük 
nyelvileg és kulturálisan egyébként is távol 
álló társaiktól. A  magyarországi országos 
keretekből kiszakadva, helyi szervezeteiket 
hozták létre: Erdélyi Ortodox Központi Iroda 
(1920) és Erdély-Bánsági Izraelita Hitköz-
ségek Szövetsége (1922). A  hitközségi szer-
vezeti keretekkel párhuzamosan, az Erdélyi 
Zsidó Nemzeti Szövetség megalakulásával 
(1918) egy etnikai alapú – cionista beállított-
ságú – intézményi keret is létrejött, amely 
igen sikeres közösségépítési és érdekképvi-
seleti formának bizonyult. A helyhatósági és 
országos politikai szerepvállalás főképp az 

erdélyi Zsidó Párt megalakulása (1930) után 
vált jelentőssé.

Tízezres vagy afeletti lélekszámú zsidó 
közösség élt Kolozsvárott, Nagyváradon, 
Temesváron, Szatmárnémetiben és Mára-
marosszigeten. Az  elcsatolt részek zsidó 
közösségei közül az erdélyi volt a  magyar-
ság legmarkánsabb képviselője. A  magyar 
zsidó írók, újságírók jelentős szerepet vál-
laltak a kisebbségi magyar közéletben. Míg 
a  dualizmus korszakában főképp a  neológ 
közösségek előszeretettel taníttatták gyer-
mekeiket a  magyar állami / községi isko-
lákban (szüneteltetve a  sajátjukat), addig 
a magyar nyelvű iskoláztatás lehetőségének 
biztosítására az 1920-as évek legelején újra 
kiépült a  felekezeti elemik hálózata, sőt 
kiegészült néhány középiskolával is (Nagy-
várad, Temesvár, Kolozsvár). Az 1923. évi, 
román tannyelvet kötelezővé tevő rendelet 
azonban néhány év alatt ellehetetlenítette 
az utóbbi intézményeket.

A Vajdaságban élő zsidó népesség szin-
tén a már vázolt döntési helyzetbe került, és 
az eltérő választások nyomán két csoportra 
oszlott. Egy részük ragaszkodott 1918 előtti 
hagyományaihoz, a magyarsághoz való szoros 
kötődéséhez, más részük lojális kívánt lenni 
II. Sándor jugoszláv király országához. Utóbbi 
főképp Újvidékre és környékére volt jellemző, 
valamint a fiatal zsidókra; nekik köszönhető 
az igen aktív cionista élet kiépítése a  Vaj-
daságban. A  délszláv államhoz lojális zsi-
dóságot az újvidéki Zsidó Egyesület fogta 
egybe, ennek viszonzásául az itteni hitközség 
kiemelt állami támogatásban részesült. 

Az Ausztriához csatolt Burgenland tar-
tomány egykor igen jelentős zsidó közössé-
geknek adott otthont. Az  Esterházy hercegi 
(Kismarton, Nagymarton, Köpcsény stb.) 

Munkácsi zsidók a városháza előtt

Karácsony Benő

Elie Wiesel

Marton Ernő

Zsolt Béla



408 6. Fejezet  •  1989 – 2007

erősebb vonzalom és érdeklődés 
a magyarság földje és minden dol-
ga iránt), az ember a  bőrét sem 
adja egykönnyen, és a  vedlésnek 
oly gyors végrehajtása nemcsak 
erkölcsi, hanem technikai lehe-
tetlenség is. […] Zsidó a vérem, 
magyar a bőröm és ember vagyok. 
(Azért is látható meg könnyebben 
a magyar voltunk a zsidó voltunk-
nál, mert amazt a  felületünkön 
hordjuk.) E hármas determinált-
ság boncolásunk végső eredmé-
nye. De e felismerés, nem hiszem, 
hogy megkívánná egy politikai 
párt alakítását.” 

Komlós Aladár (Koral Álmos álné-
ven): Zsidók a válaszúton (Presov, 
1921) In: Komlós Aladár: Magyar–
zsidó szellemtörténet a reformkor-
tól a  Holocaustig. II. k. Múlt és 
Jövő, Budapest, 1997. 21., 26.

„Nagyon sok zsidó kereskedő élt 
itt Beregszászon. Őket is mind 
elvitték, és elvitték az iparosokat 
is. A  bádogosokat, a  susztereket, 
a  szabókat. Szegények voltak, és 
a  szegényeknek dolgoztak. Vajon 
utánuk a  kuncsaftokat ki vette 
át? Nem tudom. A  szüleim nem 
hitték el, hogy minket is elvihet-
nek innen. »Mi magyar zsidók va-
gyunk!« – mondták önérzetesen: 
»Velünk semmi rossz nem történ-
het.« Végignéztük, hogy a galíciai 
meg lengyel zsidókat összefogdos-
ták 1941-ben, de az nem jutott az 
eszünkbe, hogy ugyanez velünk is 
megtörténhet.”

Papp Richárd: A  beregszászi zsi-
dók kincse. Remény 2002. 3. sz. 
54–55.

és a  Batthyány grófi (Rohonc) birtoko-
kon a  17–18. században letelepített zsidó 
 közösségek nagyfokú autonómiával rendel-
keztek, gazdasági és kulturális vonatkozás-
ban is az ország meghatározó közösségei vol-
tak a 19. század elejéig. A 19. század végére 
azonban elveszítették jelentőségüket, zsidó 
lakosaik többsége Bécsbe költözött. A néhány 
száz fős ortodox közösségek 1920-ban létre-
hozták a  Burgenlandi Ortodox Irodát. 1934-
ben mindössze 3600 főnyi zsidó népesség élt 
a  tartományban, akikre az Anschluss után 
kisemmizés, elűzés, illetve Bécsbe telepítés 
várt. Egykori otthonaik zsidómentes terület-
nek (Judenrein) nyilváníttattak, a  zsinagó-
gákat lerombolták. A  közösségek a  háború 

után nem szerveződtek újjá, emléküket az 
eisenstadti Osztrák Zsidó Múzeum őrzi.

A Holokauszt

Az 1938 és 1941 között visszaszerzett terüle-
teken azonnal életbe léptek az úgynevezett 
zsidótörvények és más megszorító rendele-
tek, 1940-től megkezdődtek a  munkaszol-
gálatos behívások. A  magyar állampolgár-
sággal nem rendelkező („hontalan”) zsidók 
összegyűjtése, deportálása és meggyilkolása 
Kamenyeck-Podolszk mellett 1941 nyarán 
már a  tragédia első lépcsőfoka volt. Azon-
ban a történtek, amelyek a német megszállás 
előtt is sokezer áldozatot követeltek, és kör-
nyező országokban már 1941–42-ben zajló 
deportálások ellenére a magyarországi zsidók 
többsége a védettség illúziójában élt. 

Az ország német megszállása után, 
1944. április 16-án kezdődött meg a  zsidó 
(és a  törvények által zsidónak tekintett) 
népesség gettókba gyűjtése, majd deportá-
lása. A  művelet a  csendőrkerületek rendjé-
ben az országban keletről nyugatra haladt, 
elsőként tehát Kárpátalja és Észak-Erdély 
került sorra. A  deportáló vonatok 1944. 
május 15. és július 8. között indultak útnak, 
végállomásuk az auschwitzi megsemmisítő 
tábor volt. Néhány hét alatt 445–450 ezer főt 
hurcoltak el, többségében nőket, gyerme-
keket és időseket, hisz a munkaképes korú 
férfiak munkaszolgálatot teljesítettek ebben 
az időben. Csak a  gettósított budapesti zsi-
dók menekültek meg a deportálástól, rájuk 
azonban a nyilas hatalomátvétel után vártak 
szörnyű megpróbáltatások.

Máramarosszigeti zsidó iskolások

Sepsiszentgyörgyi zsidó család a magyar csapa-
tok bevonulásakor
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A neves Holokauszt-kutató, Randolph 
L.  Braham adatai szerint a  visszacsatolt 
(majd újra elveszített) területek zsidósá-
gának háborús veszteségét önmagában is 
266 ezer főre becsülhetjük. Érdemes meg-
említeni, hogy míg a  második bécsi döntés 
(1940. augusztus 30.) nyomán visszacsatolt 
Észak-Erdély zsidó népességének közel 
háromnegyede elpusztult, addig a  román 
fennhatóság alatt maradt Dél-Erdélyben 
a  Holokauszt zsidó áldozatainak száma 
egy-két ezer fő. Bár 1942-ben Dél-Erdélyből 
(Temesvárról, Aradról) is deportáltak zsi-
dókat Transznyisztriába (ahol Románia más 
területeiről deportáltak tízezrével pusztultak 
el), de később Románia leállította a  zsidók 
megsemmisítésének programját, és lehetővé 
tette a palesztinai kivándorlást. 1943-ban és 
1944-ben Észak-Erdélyből, Magyarországról 
és más országokból is menekültek zsidók 
Romániába, hogy Bukaresten és Konstancán 
keresztül Palesztinába jussanak. 

Újrakezdés és felszámolódás

A visszatérők az egyes régiókban néhány tíz-
ezres, illetve ezres csoportokban kezdtek új 
életet. A  túlélők inkább csak becsléseken 
alapuló száma Észak-Erdélyben 35–40  ezer, 
Dél-Erdélyben 40 ezer, Kárpátalján 20 ezer, 
a Felvidék déli sávjában 10 ezer (egész Szlo-
vákiában 27 ezer), a  Vajdaságban 3–5  ezer 
fő volt. A  túlélők közül azonban sokan már 
vissza se tértek szülőföldjükre, mások, szem-
besülve rokonságuk, közösségük teljes pusz-
tulásával, illetve a  nem-zsidó környezet 
részéről gyakran tapasztalható ellenséges 
fogadtatással, visszatérésük után közvetle-
nül továbbindultak valamely nagyobb zsidó 

központ, Izrael vagy a nyugati országok felé. 
Kárpátaljai túlélőkből közel 10 ezren mint 
csehszlovák állampolgárok Csehországban 
(főképp a Szudéta-vidéken) telepedtek meg. 
Az  1945. júniusában jogilag is a  Szovjetunió 
részévé váló területen három évvel később 
mindössze 4 ezer zsidót vettek számba.

A túlélők mindenütt hasonló nehézségek-
kel néztek szembe: teljes anyagi kifosztottság, 
elpusztult közösségek, vallási vezetők hiánya. 
A háború utáni években (legalább a nagyobb 
községekben) minden nehézség ellenére 
végbement a hitközségek, a szociális és okta-
tási intézmények újjászervezése. A  segélye-
zésben legfontosabb szerepet a  Joint ameri-
kai zsidó segélyszervezet játszott. 

A Holokauszt traumáját hordozó túl-
élők döntéseit, cselekvését a  „zsidókérdés” 
súlyától való szabadulás vágya határozta 
meg. A  kommunizmus és a  cionizmus egy-
aránt gyors és radikális megoldást kínált, sőt 
egy rövid ideig átjárás is volt a  két mozga-
lom között. Nagy számban léptek be zsidók 
a  kommunista pártokba, remélve, hogy szár-
mazásuk miatt így nem fogja őket üldözés 
érni. Az  ötvenes évek anticionista perei, és 
az Izrael-ellenes kommunista politika azon-
ban sokakat kiábrándított ebből az illúzióból. 
Mások az évszázados liberális hagyományok-
kal rendelkező nyugati országokban remélték 
a zsidó identitás szabad megélését, vagy csak 
érthető lelki okokból nem tudtak az őket 
kitaszító, szeretteiket elpusztító társadalom-
mal tovább együttélni. Az ismételten elcsatolt 
területekről Magyarországra is telepedtek át. 
Megint mások a  maradást választották, de 
kitéréssel és zsidó származásuk teljes (gyere-
keik előtt is) eltagadásával, a többségi társa-
dalomba való beolvadással reagáltak.

Kárpátaljai zsidók érkezése Auschwitz-Birkenauba
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„1942-ben a kolozsvári neológ fő-
rabbi arra szólította fel Karácsony 
Benőt, hogy szakítson magyar 
irodalmi kapcsolataival és dekla-
rálja magát zsidó írónak, hiszen 
a  magyarok megtagadták őt, és 
nem tartják magyarnak. Pontosan 
emlékszem Karácsony Benő vála-
szára. Azt felelte dr. Weinberger 
főrabbinak, hogy a zsidó naciona-
lizmust sem értékeli többre, mint 
a magyart, mindkettő egy tőből fa-
kad: embertelenségből és ostoba-
ságból. Hogy ki milyen nemzethez 
tartozónak érzi magát, saját maga 
dönti el, s  mert a  magyar fasisz-
ták és nacionalisták antiszemi-
tizmust hirdetnek, azért ő  nem 
tagadja meg Kossuth, Rákóczi, 
Petőfi és Ady népét. Mint aho-
gyan ezzel nem tagadja meg vagy 
el zsidó származását sem. Ez  a 
karakán kiállás Karácsony Benő 
életébe került, mert e deklaráció 
miatt nem vették fel a  gettóba 
cipelt zsidók svájci csoportjának 
listájára, akiknek – jó pénzért 
– sikerült a  hitlerista hóhérok-
kal egy életmentő megállapodást 
létrehozniuk.”

Salamon László kolozsvári költő 
visszaemlékezése. Idézi: Vezér 
Erzsébet: Karácsony Benő szüle-
tésének 75. évfordulójára. Petőfi 
Irodalmi Múzeum Évkönyvei, 
1964. 198.

„Nem mondhatom például azt, 
hogy a  mostani nemzedék kér-
jen bocsánatot olyan dolgokért, 
amelyek akkor történtek, amikor 
ő még nem is élt. Az utódok leg-
feljebb annyit mondhatnak – és 
adott esetben én is ezt tenném –, 
hogy ami történt, azt fájdalmas, 
tragikus eseménynek tartják, az 
árnyat vet a  magyar történelem-
re, s arra törekszenek, hogy a még 
fennálló ellentétek elsimuljanak, 
hogy ilyen szörnyűség többet se-
hol senkivel ne fordulhasson elő.”

Szőnyi Szilárd interjúja Schweit-
zer Józseffel. Magyar Nemzet 
1999. február 13.

Az Izraelbe való kivándorlás legintenzí-
vebb időszaka Izrael állam megalakulásának 
éve (1948) és az azt követő néhány év volt. 
Ezt a hullámot erősítette az akkorra Románi-
ában és Csehszlovákiában is lezajlott kommu-
nista fordulat: a kommunista hatalom rátele-
pedett az országos zsidó szervezetekre, az 
államosítások a zsidó kispolgárság létalapját 
veszélyeztették, a nemzetközi zsidó szerveze-
tek kiutasítása pedig a  segélyezésre szoruló-
kat érintette súlyosan. A zsidó közösségi élet 
az egészen szűken vett hitközségi, felekezeti 
keretek közé szorult vissza mindenütt.

A zsidó kultúra és közösségi lét tér-
vesztését a  kommunista időszakban maga 
az egyes államok politikája szabta keretek 
között tovább folytatódó kivándorlás is siet-
tette. A jugoszláv kormány – szemben a többi 
kommunista hatalommal – nem gátolta sem 
a nemzetközi zsidó szervezetek működését, 
sem a kivándorlást. Azzal a feltétellel engedé-
lyezte az ország elhagyását, hogy a  kivándor-
lók lemondanak állampolgárságukról, és ezzel 
az államra szállnak ingatlanjaik. Romániában 
az 1951–58 közötti elzártság után 1966-ig 
újabb 106 ezer zsidó hagyta el az országot. Ezt 
követően pedig a  Ceauşescu-rendszer „fej-
pénzt” kért és kapott Izraeltől minden kiván-
dorlóért. Erdélyben az 1980-as évek végére 
a Holokauszt utáni körülbelül 80 ezres közös-
ségből 6 ezer fő maradt. Szlovákiában 1968-
ban indult újabb kivándorlási hullám. 

Kárpátalja zsidó lakossága került 
a  háború után a  legnehezebb helyzetbe. 
A  határok itt már 1945 őszén lezárultak, 
nagyobb mértékű kivándorlásra csak a  het-
venes évek közepétől – állandó külföldi nyo-
másra – adott lehetőséget a szovjet hatalom. 

A  kényszermunka táborokban eltöltött sok 
éves raboskodásból visszatérőkkel és a keleti 
tartományokból bevándorlókkal az itt élő zsi-
dók száma a háború utáni években még emel-
kedett is: 1959-ben 12 ezer főt vettek számba. 
A hitközségek működése regisztrációhoz volt 
kötve, ennek megszerzését pedig sok eset-
ben lehetetlenné tették. Egy 1950-es jelentés 
szerint mindössze négy hitközség (Ungvár, 
Munkács, Beregszász és Huszt) rendelkezett 
engedéllyel. Mivel a  szovjet törvények értel-
mében a  kultikus épületek állami tulajdont 
képeztek, még az engedéllyel rendelkező hit-
községektől is elvették zsinagógáikat. 

A Holokausztban elpusztított és a  kom-
munista időszakban elnéptelenedett vidéki, 
kisvárosi hitközségek egykori zsidó közös-
ségeire már csak a  temetők emlékeztetnek 
a régió országaiban mindenfele.

Napjainkban

A határon túli területek zsidósága ma első-
sorban egyes nagyvárosokban él. Csupán 
néhány száz fős közösségekről beszélhetünk, 
amelyekben a zsinagógába vagy a zsidó intéz-
ményekbe járók száma nem haladja meg 
a 30–40 főt; a nyilvános istentiszteletek gya-
kori akadálya, hogy nincs meg a  vallásilag 
előírt létszám (legalább 10 férfi). Sok helyen 
generációs űr tátong a  már erősen fogyat-
kozó, a  hagyományokat még gyerekkorából, 
otthonról hozó idősek és a zsidó identitáshoz 
csak az utóbbi években közeledő, a hagyomá-
nyokat éppen csak tanuló, gyakran vegyes-
házasságokból származó fiatalok között: 
a  kommunista időszak alatt felnevelkedett, 
ma középkorú generáció jórészt hiányzik 

A nagyváradi zsinagóga
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a közösségekből. Erdélyben 2004-ben hunyt 
el az utolsó rabbi (Temesváron Neumann 
Ernő) és nincs utánpótlás. Ellentét feszül 
a diaszpóra közösségeinek, sajátos hagyomá-
nyainak fenntartásáért folytatott munka és 
Izrael kivándorlást segítő politikája között. 
A rendszerváltozások óta, elsősorban Kárpát-
aljáról a  magyar zsidó családok maradékai 
is elköltöztek Izraelbe. A  vajdasági zsidók 
közül pedig a délszláv háborúk idején dön-
töttek többen a távozás mellett. 

Egyre kisebb közösség érez a határon túl 
magyar és zsidó kettős kötődést. A  magyar-
országi hitközségekkel való kapcsolatok 
élénkítését segíti az 1999 óta évente Debre-
cenben megrendezett találkozó, amely a Kár-
pát-medence zsidó közösségi életének egyik 
fontos eseményévé vált. 

Tudja-e?

 � A  haszidizmust követő zsidó közös-
ségek egy-egy caddik (igaz ember) köré 
szerveződnek. A caddikokat sokszor „csoda-
rabbiként” emlegették. A  munkácsi haszi-
dok legendás caddikja, Elazar Spira rabbi 
(1872–1937) a  trianoni békeszerződést „az 
antant tréfó békéjének”, vagyis hívő zsidó 
ember számára fogyaszthatatlannak minő-
sítette. A tréfó / tréfli eredetileg a széttépett 
állat húsát jelenti, a  képben az ország fel-
szabdalásának élménye fogalmazódik meg.

 � A  Kárpát-medencében élő zsidók túl-
nyomó többsége az askenázinak nevezett 
közép- és kelet-európai zsidósághoz tar-
tozott. (Askenáz a  középkori német terü-
letek héber elnevezése.) Az  askenázi zsi-
dóság kulturális jellegzetessége a  jiddis 
nyelv használata, de vallási hagyományai 
is sok ponton eltérnek a  világ más tájain 
élő zsidókétól. Elsősorban a  török hódítás 
következtében szefárdi zsidó közösségek is 
jöttek létre Magyarországon és Erdélyben. 
(Szefárd a  középkori Spanyolország héber 
neve, az innen kiűzött zsidók telepedtek 
meg többek között a Balkánon is, és onnan 
vándoroltak északabbra.) Temesváron a 20. 
századig fennmaradt a szefárd közösség, és 
ápolta sajátos hagyományait.

 � Erdélyben a  16. század végén a  refor-
máció legkésőbbi ágaként alakult ki 
a szombatosok mozgalma. Hívei a Mózes öt 
könyvében (Ószövetség) leírt szabályokat 

tekintették életük alapjának, megtartot-
ták a szombati munkatilalmat (innen kap-
ták elnevezésüket), az étkezési és más 
vallási előírásokat, lényegében a  zsidók-
kal azonos módon. Legkiválóbb vezetőjük 
Péchi Simon (1570 k.–1642 k.) volt, aki 
héberből fordított a számukra imakönyvet, 
Biblia-szöveget. A mozgalom Székelyföldön 
terjedt el leginkább, központjuk a 19. szá-
zadtól Bözödújfalu volt. 1868–69-ben har-
minc-egynéhány székely szombatos család 
áttért a  zsidó hitre; sokuknak 1944-ben 
osztozniuk kellett az erdélyi zsidóság tra-
gikus sorsában. A  szombatosok többségét 
a  falu római katolikus plébánosa segítsé-
gével még idejében sikerült kimenekíteni 
a marosvásárhelyi gettóból. Bözödújfalu az 
1980-as évek romániai falurombolásának 
esett áldozatául.

 � A  két világháború között továbbra is 
az 1877-ben megnyílt budapesti Orszá-
gos Rabbiképző Intézet nevelte ki a  neo-
lóg rabbikar utánpótlását az elcsatolt 
terültek számára. A  rabbiképzőben végző 
diákok ottani tanulmányaikkal párhuzamo-
san a  pesti tudományegyetemen bölcsész-
doktorátust is szereztek, ez biztosította 
a  neológ hitközségek szellemi vezetőinek 
széles körű műveltségét. A  második világ-
háború után a  budapesti rabbiképző volt 
a  szocialista tömb egyetlen ilyen képzést 
nyújtó, megszakítás nélkül működő intéz-
ménye, ezért tanultak itt rabbijelöltek Cseh-
szlovákiából, az NDK-ból, Szovjetunióból és 
Bulgáriából is.

Elhagyott zsidó temető


