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FODOR PÉTER: 

Szemelvények a csongrádi zsidóság történetéből 

 

A Tari László Múzeum helytörténészeként még 2010-ben elhatároztam, hogy a város fontos ob-

jektumait, épületeit, látnivalóit lefényképezem, hogy legalább digitálisan megmaradjon a város 

XXI. század eleji képe az utókornak. Ekkor jutottam el – az azóta elhunyt – Grünwald Sándor segít-

ségével először az izraelita temetőbe. S ha már ott jártam, természetes vonzalmat éreztem ahhoz, 

hogy minél többet megtudjak e viszonylag kis létszámú közösségnek a történetéről. 2014-ben a 

Múzeumok Éjszakája programjába iktattunk be egy temetőlátogatást, s egy általam tartott előadást, 

majd 2016-ban a Kabbala Hagyományőrző Egyesület elnöke, Rév András kért meg arra, hogy se-

gítsek egy kiállítás létesítésében, melyet a temetőhöz tartozó felújított ravatalozó épületben rendez-

tünk be. A kiállítás előkészítése közben sok minden derült ki a helyi zsidó közösség életéről, s a 

korábbi ismereteimmel kiegészítve ezeket foglaltam össze ebben a tanulmányban.  

 

 

Csongrád zsidósága a 18. századtól a 20. század elejéig 

 

Csongrád vármegyében 1760-ban engedélyezték, hogy a zsidók kereskedéssel és iparral foglal-

kozzanak, s ez egyfajta lökést adott betelepülésükhöz. Csongrádon 1790 körül már találkozhatunk 

izraelitákkal. Érdemes megemlíteni, hogy Csongrádon született 1788-ban vagy 1789-ben Schwab 

Rozália, aki Pest megyei zsidó betelepülők gyermeke volt, s egyben a Makón született világhírű 

újságíró, Pulitzer József nagymamája.
1
 Az 1808-1809-es türelmi adó jegyzék szerint már négy csa-

lád élt itt. 

1825-ben a szegedi zsidó hitközség indítványozta, hogy a többi vármegyei zsidó közösséget alá-

juk rendeljék, de a vármegye a türelmi adót községenként vetette ki 1848-ig. 1837-ben a csongrádi 

járásban (Csongrád, Csanytelek, Felgyő, Tömörkény) már 24 zsidó család élt.
2
 

A hitközség 1806-ban megalakította a Chevra Kadisát, ebből az évből való a temetőben lévő leg-

régebbi sírkő is. A Chevra Kadisa a zsidó temetési egylet, amely a temetéseket, s az ehhez kapcso-

lódó szertartásokat intézte, továbbá jótékonysággal foglalkozott. Egy 1896. november 8-i közgyűlé-

sen (egyleti elnök: Szendrői László, egyleti titkár: Büchler Márton, hitközségi elnök: Holczer 

Adolf) hozott alapszabályzat a következőképpen állapítja meg a Csongrádi Chevra Kadisa működé-

sét:  

                                                 
1
 DUDÁS é. n.; CSILLAG 1985. 11. 

2
 DUDÁS é.n. 
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„A Chewrah önálló egyesület, de a csongrádi zsidó hitközség védelme alatt áll. Lelkiismeretesen 

teljesíti a betegek, haldoklók, elhaltak körül az Izrael vallása által követelt kegyes szolgálatokat. 

Ápolja és segélyezi a szegény betegeket. A temetőt gondozza, elvégzi az ott szükséges munkálatokat. 

A Chewrah tagja lehet minden csongrádi és Csongrád környéki nagykorú zsidó férfi, akinek erköl-

csi magaviselete kifogástalan és a hitközség tagja. Kivételesen megválasztható tiszteletbeli tagnak 

más felekezetbeli férfi is. A tagok évi járuléka 1 forint 20 krajcár. A Chewrah adományokat gyűjthet 

a zsinagógában istentisztelet közben. A temetés előkészítése a következőkből áll: leemelés, thieréh 

(mosás), felöltöztetés és a smireh (virrasztás). A Chewrah tagok temetésére a gondnokok kötelesek 

10 tagot felváltva meghívni, akik a koporsót a szertartás helyére, majd a halottas kocsira viszik. A 

rabbi gyászbeszédet csak magyar nyelven tarthat. A csongrádi temető négy részre oszlik: Chewrah 

hely egyleti tagok részére, helyek Chewrán kívüliek részére, gyermekek helye, állóhely mely nem 

szolgál temetkezési célokra. A sírkövekre vonatkozóan előírja, hogy az előlapon héber, a sírkő alján 

és túloldalán viszont magyar felirat alkalmazható.”
3
 

A hitközség jelentős elnökei voltak 1862-ben Cziner Sámuel, 1905-ben Rosenberg Ede, s 1944 

elején Faragó István.
4
 

A Csongrádi Zsidó Hitközségnek is – ahogy a többi kis létszámú zsidó hitközségnek – problémát 

okozhatott a vallási előírások betartása, a különféle rítusok lebonyolítása elegendő szakember híján. 

Mindenféleképpen szükség volt rabbira, sakterre, előimádkozóra, sameszre. Továbbá zsidó bába-

asszonyra (II. József 1787-ben előírta a bábaképző intézeteknek, hogy az alkalmas zsidó tanoncnő-

ket felvegyék), aki eseti jelleggel kapta fizetségét, így az olyan kis létszámú hitközségeknél, mint 

Csongrád nem zárkózott el attól, hogy segédkezzen a katolikus és más keresztény felekezetű asszo-

nyok szülésénél. A 19. század első feléből Böhm Rozáliát ismerjük név szerint, aki nagy népszerű-

ségnek örvendett, annak ellenére, hogy a konkurenciái között két városi alkalmazott és jelentős 

számú parasztbába is volt. A Csongrádi Újság pedig az alábbiakról tudósított 1904. július 10-én: 

„K. hó 8-án temették el nagy részvét mellett özv. Rosenberg Jakabné szül. Szilberer Mária bába-

asszonyt, akit Csongrád apraja-nagyja ismert. A gyilkos kór 65 éves korában vetett véget a köztisz-

teletben élt néni életének. Nyugodjék békében”. Az újság minden bizonnyal tévesen írta az elhunyt 

nevét, hiszen a polgári halotti anyakönyvben özv. Rosenfeld Jakabné van bejegyezve. Innen meg-

tudhatjuk azt is, hogy veje, Stern Bernát jelentette be az anyakönyvvezetőnek a hírt, s a halál oka 

májrák volt.
5
 

                                                 
3
 A csongrádi Chewrah-Kadischa alapszabálya. Kelt Csongrádon, a Chewrah-Kadischának 1896. év november 8-án 

tartott közgyűléséből. Csongrád. Weisz Márk Könyvnyomdája, 1897. 

4
 DUDÁS é.n. 

5
 GYÖNGYÖSSY 2012. 4; Csongrádi Újság 1904. július 10. 3; https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GP69-

9913?mode=g&i=206&wc=92SM-3TR%3A40678901%2C41121801%2C41804101&cc=1452460 
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A lakosság számarányához képest kis közösség igyekezett alkalmazkodni a hozzávetőlegesen 

98%-os katolikus többséghez. Az 1862. április 23-i Idők Tanúja a következőkről számol be: 

„Harminc zászlót, tíz keresztet, a Szent Szűz szobrát, s a koronatársulat jelvényét vitték a körme-

neteken. Tarackok durrogtak, a templom körüli köz és magánházakat, még az izraelitákét is kivilá-

gították.”
6
 

A zsidó lakosok száma folyamatosan nőtt a 19. században. A számbavételek alkalmával 1827-

ben 10, 1840-ben 26, 1850-ben 319-en (a jelentős gyarapodás a Nyitra megyei Ürmény községből 

1848-ban idetelepülteknek köszönhető), 1866-ban 527-en, 1880-ban 382-en éltek Csongrádon a 

zsidók. Az anyakönyveket tanulmányozva is világossá válik, hogy lélekszámuk évről-évre gyarapo-

dott, különösen az 1840-es évektől az 1860-as évek végéig, bár arról sajnos nincsenek adataink, 

hogy közülük hányan hagyták el Csongrádot a jobb élet reményében. Az 1849-1895 közötti időszak 

csaknem minden évében meghaladta a születések száma a halálozásokét, jó példa erre az 1866-os 

év, amikor 31 születéssel szemben 21 haláleset történt. Az Ürmény községből betelepültekkel is 

találkozhatunk: néhány évvel 1848-as Csongrádra érkezésük után több elszármazott kötött házassá-

got vagy született gyermeke. Megtudhatjuk azt is, hogy a kiegyezés utáni évben többen magyarosí-

tottak: így lett Schlesingerből Sebestyén, Engelből Tímár, Weiszből Fehér vagy Hackerből Horvát.
7
 

Az anyakönyvek szerint az 1854-re felépült zsinagóga első rabbija Heilbrun Jakab volt, majd őt 

Nobel József (1830 körül – 1920) követte, aki 1862-től 1868-ig vezette a csongrádi gyülekezetet. 

Utána Tatára került [ahol már a dédapja Kuttna József (elhunyt 1829-ben), és a nagyapja Kuttna 

Áron (1814–1874) is rabbik voltak], majd a nyolcvanas években Halberstadt-ban (ma Németország 

Szász-Anhalt tartományában található város) lett rabbi egészen haláláig. Többek között a Jüdische 

Presse című lapba is írt.
8
 

Nobel József után Weisz Lázár következett a vallási vezető posztján, mint rabbihelyettes (1869-

1885). A hitközség fennállása alatt nem volt mindig állandó rabbi, gyakran – akár évtizedekig is – a 

helyi közösség egy jelentős alakja vagy ideiglenesen mások látták el a rabbi feladatait. Fontos meg-

említeni, hogy a hitközség 1869-ben a neológ irányzathoz csatlakozott. 

                                                 
6
 Idők Tanúja. 1862. április 23. 

7
 FÜZESI 1963–1966. 292–293; GÁT 2006. 152; KEPECS 1993. 138; Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Levéltára – 

Csongrád Vármegye Felekezeti Anyakönyvi Másodpéldányainak Levéltári Gyűjteménye e.) Izraelita anyakönyvek 

másodpéldánya – Csongrád 1849–1895. IV. B. 434. 

8
 UJVÁRI 1929. 519, 654; Idők Tanúja 1862. augusztus 21; FROJIMOVICS 2008. 56; Csongrád Megyei Levéltár Szen-

tesi Levéltára – Csongrád Vármegye Felekezeti Anyakönyvi Másodpéldányainak Levéltári Gyűjteménye e.) Izraelita 

anyakönyvek másodpéldánya – Csongrád 1849–1895. IV. B. 434. 
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A zsidó közösségnek különböző egyletei is működtek, ezekről az alábbiakat lehet tudni:
9
 A nő-

egylet az 1870-es évek elején jöhetett létre, mivel 1873. december 3-áról ismerünk egy alapszabály-

zatot. Elnöke ekkor Kohn Paulina, pénztárnoka Kohn Regina, ellenőre Reiss Róza volt. Az egylet 

célja a szegény betegek, szegény idős nők, a gyermekágyasok pénzzel, élelemmel, ruházattal való 

segélyezése. Az Ifjúsági Biblia Kör 1912-ben alakult meg, a Talmud Tóra pedig a jászberényi 

származású Büchler Márton főrabbi idején, aki 1887-től 1901-ig állt a csongrádi hitközség élén. 

Miután ő Orosházára került, helyére a rabbinikus irodalom egyik művelőjét, a Rabbiképző Egyetem 

későbbi főigazgatóját, Guttmann Mihályt nevezték ki.
10

 

 

 

 

 

                                                 
  

9
 UJVÁRI 1929. 184; FROJIMOVICS 2008. 56; Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Levéltára – Csongrád Vármegye 

Felekezeti Anyakönyvi Másodpéldányainak Levéltári Gyűjteménye e.) Izraelita anyakönyvek másodpéldánya – Csong-

rád 1849–1895. IV. B. 434. 

10
 UJVÁRI 1929. 184; FROJIMOVICS 2008. 56; Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Levéltára – Csongrád Várme-

gye Felekezeti Anyakönyvi Másodpéldányainak Levéltári Gyűjteménye e.) Izraelita anyakönyvek másodpéldánya – 

Csongrád 1849–1895. IV. B. 434. 



13 

Guttmann Mihály rabbi működése 
 

Guttmann Mihály a Bihar vármegyei Félegyházán született 1872. február 6-án.
 
Kezdetben édesapjá-

tól Guttmann Sándortól, s Pollák Mózes rabbitól tanult Bonyhádon. A pozsonyi jesiván is tanult, majd 

1895-1903 között a budapesti Rabbiképzőt végezte el. 1904-ben avatták rabbivá, de már előző évben a 

Csongrádi Hitközség rabbija lett. A Csongrádi Lap 1903. október 8-i számában olvashatjuk, hogy a 

hitközség dr. Boér Antal tiszteletbeli megyei főorvos elnöklete alatt tartott választó közgyűlésén dr. 

Guttmann Mihályt a Rabbiképző volt növendékét számos pályázó közül egyhangúlag választotta meg. 

A Csongrádi Lap 1903. november 8-án a következőképpen tudósított beiktatásáról: 

„Az izraelita hitközség által választott dr. Guttmann Mihály rabbit a f. hó 1-jén délután iktattak 

be nagy ünnepéllyel az izraelita templomban. Az új rabbinus igen rokonszenves, művelt és tudomá-

nyos férfiú, kiben nemcsak az izraelita hitközség nyert kiváló lelkészt: hanem az intelligens közön-

ség is jeles tagra tett szert.” 

Csongrádi működése után tudományos pályája oly magas szintet ért el, hogy érdemes róla né-

hány fontos információt megosztanom az Olvasóval. 1907-ben a Ferenc József Országos Rabbikép-

ző Intézet hívta meg tanítani, ahol a vezérlőbizottság egyhangúlag választotta meg tanárnak. Ő volt 

az intézet második olyan tanára, aki itt végezte tanulmányait is. A talmudi tudományokat tanította a 

93 évesen végleg nyugdíjba vonult Bloch Mózes helyett. Az alsó tanfolyamon Szentírást és Talmu-

dot, a felsőn Talmudot és szertartástant oktatott. Külföldi tudományos körökben is elismert szakte-

kintélynek számított az 1910-es évektől. 1916 decemberében koronázási imát írt az utolsó magyar 

király, IV. Károly beiktatására, mely megjelent az Egyenlőség 1916. december 30-i számában. 

1921-ben meghívták Breslauba a Jüdisch-Teologisches Seminar talmudi tanszékére, és el is vállalta 

az állást. Munkái közül említésre érdemes a 21 kötetre tervezett talmudi enciklopédia, amelyből 

1929-ig három jelent meg. 1928-ban írta A zsidó vallás univerzalizmusa című művet, amely a 

Szináj – Népszerű Zsidó Vallási Ismeretek Tára kiadásában látott napvilágot.
11

 Szerepe volt a Hertz 

Biblia megjelentetésében, amelyet a harmincas évek végén Hevesi Simonnal, Balassa Józseffel, 

Löwinger Sámuellel és Guttmann Henrikkel ültetett át magyar nyelvre. További jelentős művei: 

Einleitung in die Halacha budapesti 1909-es, Pécsi Simon imádságos könyve Harmos Sándorral az 

Izraelita Magyar Irodalmi Társulat 1914-es és a Das Judentum und seine Umwelt berlini 1927-es 

kiadásban.
12

 

                                                 
11

 axioart.com/tetel/guttmann-mihaly-a-zsido-vallas-univerzalizmusa-_26974 

12
 UJVÁRI 1929. 328; A csongrádi főrabbiválasztás. Csongrádi Lap 1903. október 18. 3; http://muzeum. 

antikvarium.; http://zsido.com/ fejezetek/ bemutattak-a-zsido-bibliat-az-irok-konyvesboltjaban/; Jesiva: héber hittudo-

mányi főiskola; Csongrádi Lap 1903. november 8. 3; Egyenlőség: a magyar zsidóság politikai hetilapja; Breslau: ma 

Wroclaw, Lengyelország; J.H. Hertz magyarországi születésű angliai országos főrabbi kora tudományos eredményeit 

felhasználva készítette el magyarázatait. 
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Guttmann Mihály az 1920-1930-as években szinte valamennyi, világszerte megjelent zsidó em-

lékkönyvnek munkatársa volt, így emlékezett róla a Magyar Zsidó Szemle 1942-1945-ös kiadásának 

elején dr. Földes István és dr. Löwinger Sámuel. 1933-tól 1942. augusztus 6-án bekövetkezett halá-

láig a budapesti Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet főigazgatója volt. Guttmann Mihály – 

többek között az általa is szerkesztett – a Magyar Zsidó Szemlében megjelent cikkei: 

Euclides elveszett munkájának héber nyelven fennmaradt töredékei. 1903. 14–37, 121–136. 

Ábrahám Bar Chijja geometriájából. 1906. 315–349. 

Irodalom (könyvismertető) – Dr. Goldberger Izidor: Midrasszemelvények a Tanchumából. Pótlá-

sok Heiman Áron Vaad Lachachamin cz. munkájához. Kapható a szerzőnél Sátoralja-Ujhe-

lyen (Szinérváralja, 1907). 1908. 86–87. 

Héber tárgymutató Bacher Vilmos hatkötetes Agáda-művéhez. 1910. 117–136. 

Orthodox-neolog. Helyreigazítások a Hitközségi Szemle 1911. februári számában Pártközitől 

közzétett cikkéhez. 1911. 90–96. 

Bacher Vilmos viszonya tanítványaihoz. 1914. 11–13. 

Humor a Talmudban. 1914. 240–242. 

A Ferencz József országos rabbiképzőintézet növendékeinek statisztikája. 1917. 196–221. 

A Tóra törvénytani és elbeszélő részei. 1918. 122–128. 

Dr. Láczer Dénes cikke Guttmann Mihály dr. 60 éves címmel. 1932. 5. 

Erkölcsi szempont az állatkínzási tilalomban. 1933. 247–260. 

Dr. Hevesi Simon jubileuma. 1935. 96–97. 

A Misné Tóra forráskritikájához. 1935. 101–110. 

Zunz Lipót halálának félévszázados fordulójához. 1936. 10–12. 

Új korszaknyitás előtt. 1937. 3–7. 

Maimonides über das biblische „jus talionis”. 1937. 255–266. 

Vallási és világi régiségek. 1938, héber rész. 37. 

Irodalmi szemle. 1938, héber rész. 127. 

Gattinara Ha-talmud, ve-ha-cheruth. 1939, héber rész. 3–22. 

A Talmud és környezete. 1940, héber rész. 5–8. 

1941, héber rész. 59-69. 

Judaism and its Environment. 1942–1945, héber rész. 3-93. 

Az 1942–1945-ös kötet a Tanulmányok a zsidó tudomány köréből dr. Guttmann Mihály emléké-

re címet viseli.
13

 

                                                 
13

 Magyar Zsidó Szemle 1903, 1906, 1907/2. 206–207, 1908, 1910–1911, 1914, 1917–1918, 1932–1933, 1935–1945. évi év-

folyamai; dr. Földes István az Országos Rabbiképző Intézet Vezérlőbizottságának elnöke, a Guttmann-Emlékbizottság elnöke; 

dr. Löwinger Sámuel az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója, a Guttmann-Emlékkönyv szerkesztője. 
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Guttmann rabbit 1908-ban Bánde Zoltán (1883-1944) váltotta fel, aki 1914-ig állt a gyülekezet 

élén. Az első világháborúban a hitközség 107 tagja vett részt, közülük tizenketten haltak meg, ne-

vük a Szentháromság téren található első világháborús emlékművön olvasható. A háború alatt a 

csongrádi hadikórházba kerülteket a hitközség is élelmezte. Az 1919-es tanácsköztársaság idején a 

helyi kommünben egy zsidó sem vett részt, mégis sokukat hurcolták el ezalatt a néhány hónap 

alatt.
14

 

 

Az 1923-as bombamerénylet 

 

Országos hírt kapott az 1923. december 26-i Izraelita Nőegylet bálja (melyen egyformán részt 

vettek zsidók és nem zsidók is) ellen elkövetett – Piroska János későbbi polgármester, festőművész 

által szervezett – bombamerénylet, melyben Wolf László műegyetemi hallgató, Nagyjános Julianna 

21 éves cselédlány (akit széttépett a bomba) és Farkas Balázs cigányprímás halt meg, huszonketten 

pedig megsebesültek. Sajnos ezzel a gyalázatos hírrel Csongrád az országos napilapok érdeklődésé-

nek középpontjába került. A sajtó beszámolt a nyomozástól kezdve egészen az ezzel kapcsolatos 

nemzetgyűlési vitáig. Ujszászi Ilona 1987-es tanulmányában részletesen leírja az esemény hátterét. 

Ezek szerint a bombát 0 óra 2 perckor dobták be a Magyar Király Szálló nagytermének Csemegi 

utcai frontján lévő második ablakán. A Szegedi Új Nemzedék című lap két nappal a merénylet után 

számolt be arról, hogy a bomba henger alakú volt, nyeles gránát lehetett, s bedobása ügyességet és 

erőt igényelt. Miután a terem közepére zuhant, öt másodperc múlva felrobbant. A nyomozásra Sze-

gedről és Budapestről érkeztek nyomozók. 1924 első napjaiban a lapok már arról adnak hírt, hogy a 

tettesek bevallották bűneiket, név szerint: Simkó László gazdálkodó, aki a bombát dobta, Piroska 

János későbbi polgármester, festőművész, aki az értelmi szerző volt. Bűnrészes volt még: Zubek 

Mihály tanító, Kastell Sándor gépész, Sági Rókus földműves, Piroska György kereskedő, Bölönyi 

Miklós munkanélküli, aki kioktatta Simkót a bomba eldobására, Forgó Ferenc gazdálkodó és Fülöp 

Andor magánzó, aki elmagyarázta, hogy kell a bombát meggyújtani. Mindannyiukat a Csillagbör-

tönbe szállították.
15

 

A helyi fajvédő csoport egyik vezetője, Sági János gazdálkodó a következőket vallotta: 

„…a merénylet előtti időben Piroska főhadnagytól kapott egy pléhdobozt, amelyben 40 bomba 

megtöltésére alkalmas ekrazit-patron volt…, a kereskedők ellen december 1-jén két ekrazit-töltényt 

(ekrazit: pikrinsavas robbanóanyag) elhasználtak, de akkor a bomba nem robbant”
16

. A besült 

                                                 
14

 UJVÁRI 1929. 184; FROJIMOVICS 2008. 56; Szegedi Zsidó Hitközség Archívuma Csongrádi Házassági Anyaköny-

vek 1886–1947. 
15

 Ujszászi 1987. 1–3. 

16
 Népszava 1924. január 1. 5. 
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bombát a híd alá rejtették, ahol a rendőrség megtalálta. A második, a zsidó nőegylet által rendezett 

bál résztvevői ellen december 26-án elkövetett merénylet tervét is Piroska János készítette el – a 

vallomások szerint –, s a bombát is ő hozta Budapestről. Az egyik tanú állította, miszerint Simkó 

László a csongrádi pályaudvar vendéglőjében előző este mondta: „…majd adunk mi a zsidóknak 

bálozni, nem fogják elfelejteni a mai éjszakát.”
17

 A merénylet végrehajtását Bölöni Miklós és Sim-

kó László vállalta. Simkó védekezése szerint csak azért, mert Piroska főhadnagy a lakásán tartott 

megbeszélésen azt mondta neki, hogy a bomba csak ijesztésül szolgál. Ennek ellenére mégis vona-

kodott eldobni azt a tett színhelyén. Bölöni azonban gyávának nevezte, erreföl Simkó fogta a bom-

bát, a kanócot Bölöni cigarettájával meggyújtotta, majd a veszélyes szerkezetet bevágta a terembe.
18

 

Az országos politikusok közül is sokan megszólaltak az ügyben. Apponyi Albert így vélekedett: 

„Ki kell irtani azt a gyanút, hogy vannak ebben az országban tényezők, amelyek a törvénytelen-

ségnek, erőszaknak és bűntetteknek valamilyen formában is immunitást biztosítsanak. Csak így lehet 

jóvátenni azt a kiszámíthatatlan erkölcsi, sőt anyagi károsodást, amelyet hasonló bűntettek hazánk-

nak okozhatnak.”
19

 

A Nemzeti Demokrata Polgári Párt elnöke, Vázsonyi Vilmos nyilatkozta a Pesti Hírlapnak, a me-

rénylet után két nappal: 

„…a kormánynak mindig csak szavai vannak, örökké csak szavai, de nem látjuk a megváltó csele-

kedetet. Körülbelül egy esztendő óta támogatjuk a kormányt abban a reményben, hogy komolyan 

konszolidációra törekszik. De e reményünkben csalódtunk. A kormány lényegileg azt cselekszi, amit 

a fajvédők hirdetnek…” „Miért van internálás csak vörös irányban? És miért nincs fehérben.”
20

 

Piroskáék fővárosi kapcsolataira bizonyíték, hogy Piroska lakásán megtalálták a nyomozók Héjjas 

Ivánnak, az Ébredő Magyarok Egyesülete egyik vezetőjének írásos utasításait. Ebben többek között 

tüzérségi és repülőosztagok felállítására adott utasítást banditatársainak, azaz az első világháború 

utáni ideológiai hatások Csongrádon is éreztették hatásukat. Tervük között szerepelt, hogy bevonul-

nak a fővárosba és katonai diktatúrát vezetnek be. Piroska révén a merénylet azt is bebizonyította, 

hogy a katonaság kapcsolatban áll a titkos katonai alakulatokkal. Piroska János letartóztatása után 

Csáky Károly honvédelmi miniszter
21

 kiderítette, hogy nem is tartozik a honvédség állományába 

Piroska. Az ügyet a belügyminiszteri jelentés közzétételével akarták lezárni: nincs szó arról, hogy 

az Alföld Brigád a merénylet előkészítésében részt vett volna, a kormány megbuktatása és a katonai 
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 Uo. 

18
 Ujszászi 1987. 5. 

19
 Szegedi Új Nemzedék, 1923. december 29. 1–2. 

20
 Pesti Hírlap, 1923. december 29. 1–2; Pesti Hírlap 1923. december 30. 10. 

21
 Csáky Károly 1930-ban visszavonult a politikától, s pont azon a napon halt meg, amikor Hitler. 
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diktatúra néhány Csongrádon és környékén lakó alacsony társadalmi és értelmi színvonalon álló 

ember tervezgetése.
22

 

A perről már az 1924. február 10-i újságok megírták, hogy többeket szabadlábra helyeztek, s dr. 

Széchenyi István védő a még fogságban lévők kaució általi szabadlábra helyezését kéri. A szegedi 

vádtanács ki is mondta Piroskáék szabadlábra helyezését 500 hold föld kaució ellenében. A Piroska-

testvérek március 27-én elhagyták a fogházat, s a Népszava arról írt, hogy másnap zászlódíszbe öl-

tözött város ünnepelte a fivéreket, este pedig lakomát rendeztek.
23

 Hiába ígért elszámoltatást Pesthy 

Pál igazságügyi miniszter, szeptemberben felmentették a tetteseket. A tárgyalást Szolnokon folytat-

ták le szeptember 17. és 26. között. Valamennyien ártatlannak, s annyira ittasnak vallották magukat, 

hogy nem emlékeztek semmire. A Budapesti Hírlap újságírója szerint mentség ezeknek a fiatal bű-

nösöknek, hogy vádolható az a szellem, amely a politikai életet megfertőzte. A védelem képviselője 

dr. Széchenyi István ügyvéd kijelentette, hogy ez a per a zsidóság pere a kereszténység ellen.  

Az ítélet szerint a – király nélküli királyságban működő – szolnoki királyi törvényszék mindenkit 

felmentett. A bomba megtalálását nem fogadta el bizonyítéknak, a beismerő vallomásokat értékte-

lennek tekintette, mert bántalmazások történtek a nyomozás alatt, a Piroska Györgyre tett két tanú-

vallomást nem találták szavahihetőnek.
24

 

Az eseményre utalva Bomba címen, 1936 szeptemberében megjelent egy kiadvány. Tartalma Pi-

roska János tevékenységét állította a középpontba. A kiadvány nevéhez méltóan bombaként rob-

bant, s felzúdulást okozott a városban. A megye fegyelmi bizottsága 98 valótlanságot állapított meg 

a kiadványban, s egyet sem talált valósnak. Persorozat kezdődött a szerkesztő ellen, akinek a neve is 

kiderült Bencsik Zoltán személyében. A kiadó Bíró István volt.
25

 

 

 

Vészkorszak 

 

Az 1920-as években a csongrádi izraeliták közül sokan fontos pozíciót töltöttek be a város és a 

megye közigazgatásának vezetésében: Holló Adolf városi jegyző, Farkas Mór a város mérnöke, 

Vida Sándor hitközségi elnök pedig a vármegye főügyésze volt. Rosenberg Ede bank- és malom-

igazgató volt, vagy említhetnénk Buk Hermann nevét, aki a Csongrádi Városfejlesztő Részvénytár-

saságot alapította.  

                                                 
22

 Népszava 1924. január 15. 1–2. 

23
 Népszava, 1924. március 29. 6. 

24
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25
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A hitközség éves bevétele az 1920-as évek végén 12.000 pengő körül volt, ennek nagy részét hit-

életi és jótékony célra fordította. A hitközség ekkori tisztségviselői: Vida Sándor ügyvéd, elnök, 

Ausländer Jenő földbirtokos, alelnök, Reichlinger Jenő gabonakereskedő, pénztáros, Csillag Mór 

kereskedő, gondnok, Klein Ferenc kereskedő, gondnok, Faragó István a Chevra Kadisa elnöke, Vi-

da Sándorné a Nőegylet elnöke, Csató József a Biblia Kör elnöke, Berényi Lipót hitoktató, hitkö-

zségi jegyző, Glück Jakab főkántor, Reismann Ignác második kántor.
26

 

Számuk a 20. század elejéhez képest folyamatosan csökkent, 1910-ben 415-en, 1920-ban 384-en, 

1930-ban 345-en, s 1941-ben már csak 286-an laktak Csongrádon, ez akkor a lakosság 1,1%-át tette 

ki.
27

 

Az 1942. évi XV. törvénycikk a zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanairól alapján be kellett je-

lenteniük ingatlanaikat,
28

 korlátozták a zsidó értelmiségiek foglalkoztatását, azaz csak akkor alkal-

mazhatta a munkaadó, ha legalább még egy nem zsidó értelmiségit foglalkoztatott. 

Csongrádon a Fő utcán
29

 lévő üzletek nagy részét ők működtették. Csak néhány példa: a műhe-

lyek, kocsmák jó részét ők tartották fenn, méteráru, szatócsbolt, fa-, edény-, bőrkereskedést vezet-

tek. A gabona- és a borkereskedelmet is működtették. Voltak ékszerész, órás, cipész és pékműhe-

lyeik is. A visszaemlékezések szerint a zsidó gyerekek együtt játszottak keresztény osztálytársaik-

kal, s magyaros étkezési szokásokat is kezdtek átvenni. Ezek a kapcsolatok túlélték a zsidóüldözést, 

a ritkán keresztényekkel kötött vegyes házasságokról is lehetett hallani. A békés egymás mellett 

élésre jó példa, hogy a Vadász kocsmában a zsidó vendéglős fia hegedűszóval és magyaros öltö-

zékkel próbálta becsalogatni a városba érkező gazdákat és az arra járókat. A vásárlóerőt hitellel 

igyekeztek fenntartani, s saját hittársaikat is támogatták. Kiss Dezső orvosra és Vida Sándor ügy-

védre fél évszázad után jó szívvel emlékeztek egykori ügyfeleik.
30

 

Az 1944. március 19-i német bevonulás hivatkozási alapot és segítséget jelentett a magyar veze-

tésnek, csendőrségnek, hogy végre megszabaduljanak az általuk megvetett népcsoporttól. A teljes 

vidéki zsidóságot másfél hónap alatt Auschwitz-ba küldték, s Horthy a budapesti zsidók deportálá-

sát sem jókedvében, meg emberszeretetből állíttatta le, hanem a Vatikán és a szövetséges hatalmak 

tiltakozására. 

1944. március 19-én zárolták a zsidó kereskedők épületfa anyagát, ez két csongrádi kereskedőt 

érintett, április 24-én pedig a legtöbb kereskedő üzletét bezárták. Néhány példa: Flesch Oszkár dro-

géria, fotó- és sportárukereskedés, Bergl Zsigmond fűszer- és vegyeskereskedő (üzlete a mai Dob 
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utca és Erzsébet utca sarkán állt), Reichlinger Jenőné divatáru, Rosenfeld András tollkereskedő, 

Grünwald Rudolf órás, ékszerész, Vogel Sándor rőfös, női- és úri divatáru.
31

 Voltak kereskedők, 

akik megpróbálták áruikat elrejteni, többnyire sikertelenül. Kraffel Pétert árurejtegetésért lecsukták, 

majd internálótáborba küldték. 

 

 

Kalmár György (1911–1944, 1938-tól 1944-ig rabbi)
32

 

 

1944. április 27-én Kalmár György anyakönyvvezető rabbit jelölték ki a Zsidó Tanács vezetésére, 

hogy a gettó ügyeit intézhesse. Kalmár 1938-tól volt a csongrádi izraelita közösség utolsó állandó 

rabbija. Feleségével, Kis Veronikával, s kisfiukkal, Palikával Auschwitz-ban hunytak el. 

Szintén április hónap folyamán a Magyar Zsidók Központi Tanácsának összeírást kellett végrehaj-

tani a német hatóságok rendelkezése alapján. A hitközségek a helyzetükre vonatkozó adatokat rög-

zítették, úgymint: létszám, rabbi(k) neve, elnök neve, iskolák, hitközségi intézmények, alapítvá-

nyok, ingatlan tulajdon, vagyoni állapot, bevételek, kötelezettségek, kiadások. A Csongrádi Kong-

resszusi Hitközség fontosabb adatai: a létszáma 270 fő, ebből 83 adózó, elnök: Faragó István bőrke-

reskedő, anyakönyvvezető rabbi: dr. Kalmár György. A csongrádi anyakönyvi kerülethez Csany, 

Csongrád, Felgyő és Felső-Pusztaszer tartozott. A hitközségnek két egyesülete volt: a Chevra Kadi-

sa és a Nőegylet. A két szervezet együttes vagyona: 572,85 pengő. A vagyoni értékekhez a rabbi 

                                                 
31

 FODOR 2014: Vogel Sándor testvérével, Borcsával vezették az üzletüket a mai OTP helyén a Szentháromság téren, 
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lakása és készpénz is tartozik. További adatokat a lábjegyzetben hivatkozott irodalomban olvashat-

nak.
33 

1944 májusában a zsinagóga körül alakították ki a gettót. Először a Heringer-telep területét akar-

ták, majd a zsinagógára és az azt övező házakra korlátozták, amit kerítéssel vettek körbe és őrizet 

alatt tartottak. Május 12-re fejeződött be a gettóba telepítés. A kiürített lakásokat lezárták és hatósá-

gilag lepecsételték. A gettóba zárt zsidókat a mai Vízmű helyén lévő szalmabálázó telepen dolgoz-

tatták, ahol Vizi Mihály volt a munkafelügyelőjük, aki – amennyire tudott – emberségesen bánt 

velük.
34

 Bevásárlásaikat a Zsidó Tanács tagjain keresztül intézhették.
35

 

Szintén májusban zár alá vették a zsidó tulajdonban lévő egészségügyi berendezéseket, gyógysze-

reket. Bergl Jenő orvos gyógyászati segédeszközeit a Magyar Király Csongrádi Honvéd Szittya 

keretparancsnokság részére utalták ki. Egy május 5-i rendelet szerint sok minden más mellett be 

kellett szolgáltatniuk az írógépeket, fényképezőgépeket, távcsövet, kerékpárokat. A lefoglalt rádió-

kat például a nemzethűség szempontjából megfelelőeknek osztották ki. 

Május 6-tól tilos volt étteremből süteményt hozniuk. A tej és a tejtermékek ellátása is meg volt 

szabva. A terhes anyák részére naponta legfeljebb 7 dl, a csecsemők és kisgyermekek részére na-

ponta maximum 5 dl tejet adhattak. Május és június hónapra a zsidó közösség 320 db cukorjegyet 

kapott. 

Június 16-án rendeletet adtak ki, amelyben feloszlatták egyesületeiket. Még ebben a hónapban 

237 főt bevagoníroztak, s előbb Kecskemétre, majd Auschwitzba szállítottak. Három-négy fő tért 

csak haza közülük.
36

 

A háború befejeződése után az Auschwitz-ból, a munkaszolgálatból és máshonnan hazatért izrae-

liták próbálták feléleszteni szervezeteiket, újjászervezni életüket. Amikor 1945 márciusában a zsidó 

vagyon gondnokság megbízottja, Flesch Oszkár az Egyesült Takarékpénztárból a megőrzésére bí-

zott ékszereit ki szerette volna venni, akkor vitéz Lovassy István a pénztár helyi képviselője ezeket 

nem akarta átadni, vitatva Flesch illetékességét. Az értékeket a rendőrség a város pénztárában he-
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lyezte el, amit márciusban Szankoff őrnagy, az orosz parancsnokság gazdasági felügyelője magához 

vett, mindenféle aláírás nélkül.
37

 

A háború következtében eltűntek a hitközség születési, házassági és halálozási anyakönyvei (kér-

dés, hogy a szentesi levéltárban található Csongrád vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldá-

nyainak levéltári gyűjteménye – Az izraelita hitközségek anyakönyveinek másodpéldányai 1849-

1895 című gyűjteményben található-e csongrádi anyag?).
38

 

1945 áprilisában a diszkrimináló jogszabályokat hatályon kívül helyezték, a helyi fasiszta szerve-

zeteket feloszlatták. Ezek: Csongrádi Levente Egyesület, Nemzeti Munkaközpont, Nyilaskeresztes 

Párt. A német kapituláció alkalmából városi ünnepséget rendeztek a Magyar Király előtt 1945 má-

jusának első felében. 

1945 után több hazatért vagy megmenekült zsidó kereskedő is folytatta a munkát, ilyen volt pél-

dául Grünwald Rudolf órás. Flesch Oszkár pedig a képviselőtestület tagja lett. Flesch és néhány 

munkaszolgálatból hazatért társa úgy határozott, hogy újjászervezik a Zsidó Tanácsot a távollévők 

vagyonának kezelésére, amelyet a zsinagógában helyeztek el ideiglenesen. Reisz Jánost bízták meg 

a zsidó ingóságok és vagyontárgyak számba vételével. A zsidó üzletek raktárait kiárusították, me-

lyet Ausländer Miksa végzett. A lakásokat, üzlethelyiségeket, földterületeket bérbe adták. Összeállí-

tották a még Csongrádon élő zsidók jegyzékét. A Zsidó Tanács megalakításához 1945-ben segítsé-

get kértek és kaptak a polgármestertől, a rendőrkapitánytól és az orosz parancsnokságtól.
39

 

A deportálások után a csongrádi zsidók száma 1946-ban 66-ra, 1949-ben 52-re csökkent, 20 adó-

fizetővel. A gyülekezetet ekkor Régner Ferenc elnök és Weisz Károly ügyvezető irányította. A zsi-

nagógában az utolsó esküvőt 1947. május 8-án tartották Schindler József kecskeméti főrabbi veze-

tésével.
40 
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Zsidó építészeti emlékek Csongrádon 

 

A lebontott késő-klasszicista stílusú zsinagóga (melyet a hívők adományaiból építettek) 1854-től 

1969-ig állt a Csemegi Károly utca 7. és a vele szomszédos, József Attila u. 10. szám alatt. Itt épült 

fel az iskola, a kultúrterem és néhány lakás is.
41

 

A zsidó iskolákban külön lecketerv szerint tanultak a gyerekek. Szombaton kívül hetente egy fél 

nap szünet volt, a tanítás a gyerekek anyanyelvén folyt, azaz, ha a németet beszélték többen egy 

osztályban, akkor német nyelven folyt a tanítás. Tankönyvet csak a Nagyméltóságú Királyi Helytar-

tótanács engedélyezhetett. Ismertebb izraelita tanítók voltak: Berger Bernát, Duschnitz Mór, 

Léderer Ármin és Liebermann Bernát. Az iskola épülete 1860. január 13-án leégett. Cziner Sámuel 

hitközségi elnök azt kérte a községi választmánytól, hogy a leégett iskola felépítéséhez az 1860-

1861. évi elengedett, de már befizetett adót a város pénztárából kifizessék. 1862-ben még biztosan 

nem épült újjá az iskola, de az 1877-1878-as tanévről tudjuk, hogy hetven izraelita gyermek járt 

iskolába, melyet a magas adók miatt nem tudták fenntartani, s ezért azt 1886-ban bezárták.
42

 

A templomot Austerlitz eperjesi főrabbi avatta fel. 1862. augusztus 21-én a következőket írta a 

zsinagógáról az Idők Tanúja című újság: 

„Tegnapelőtt érkezett városunkba az új első rabbi Tatáról. Hívei tisztelettel és kitüntetéssel fo-

gadták, szinte irigyeljük, mert náluk az a szokás, hogy a rabbi berendezett lakásra megy, bútorok, 

konyhafelszerelés, élelmiszer, egyszóval minden készen van.”
43

 

1902-ben átfestették a templomot, amit a második világháború után már nem használtak, majd a 

város 1956-ban megvásárolta mozi számára 107 ezer forintért. 1960-ban a városi tanács eladta a 

Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezetnek 168 ezer forintért, és ezután raktárnak használtak, 

majd 1969-ben lebontottak. A klasszicista, nyugat-keleti tájolású épület lebontása után egy kétszin-

tes társasházat építettek a helyére, de a kerítés a mai napig megmaradt. 

Nyugat felől a homlokzat előtt hatoszlopos timpanon portikusz oszlopai az abakuszhoz csatlakoz-

nak. Belül a bejárat fölötti oldalon oszlopsoron karzat húzódott, fából készült magas, rácsos mell-

véddel. A terem közepén vasráccsal körülvett emelvény, az almemor állt. A keleti falon, középen a 

tóraszekrény, két oldalán két-két sima törzsű, fejezetes oszlop, fölöttük széles párkány, tetején tim-

panonnal, a párkány közepén a kőtáblával.
44

 

A több mint kétszáz éves, egyharmad hektáron elterülő izraelita temető napjainkban is megtalál-

ható a vasútállomással szemben, az ún. Alsóvárosban. Jelenleg mintegy kétszáz sír és a felújított 
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ravatalozóház látogatható a sírkertben. Az Auschwitzban elhunyt 233 csongrádi lakos emlékére 

1949. július 10-én emlékművet állítottak a következő szöveggel: 

„Hitte-e az ész, hogy az ember az ő embertársait tűzben elhamvasztja, mint szeretteinket Ausch-

witz-ban 1944. június 28-ának és 30-ának éjjelén. Emlékül és emlékezetül.” 

A szöveg magyarul és héberül is ki van írva. A temetőt kőkerítés határolja. 2014 tavaszán felújítá-

si munkálatok kezdődtek a sírkertben, ahol utoljára 2016. június 30-án temettek. A felújítást köve-

tően 2016. szeptember 18-án ünnepélyes avatóünnepséget tartottak, melyen dr. Róna Tamás Kecs-

kemét és Kiskunhalas rabbija mondta el az ünnepi köszöntőt és megemlékezést. Az Izraelita temető 

és emlékhely előzetes bejelentkezéssel látogatható.
45

 

 

A csongrádi izraelita közösség vallási vezetői a házassági anyakönyvek alapján: 1850–1852: Ru-

binstein Mózes, 1853–1854 Weisz Lázár, Lövi József, 1854–1862 Heilbrun Jakab rabbi, 1862–1868 

Nobel József rabbi, 1868–1885 Weisz Lázár, Kisfalvi Jakab, 1886–1887 Lichtenstein Hermann, 

1887–1901 Büchler Márton rabbi, 1903–1907 Guttmann Mihály rabbi, 1908–1914 Bánde Zoltán 

rabbi, 1914–1938 Friedmann Gyula, Bárány József, Büchler Márton, Laufer Izsó, Büchler Gyula, 

Kálmán Ödön, Dékány Géza, Glück Jakab, Vida György, Rubinstein Mátyás, Reismann Ignác, We-

isz Pál, 1938–1944 Kalmár György rabbi. A felsoroltak közül többen közeli városokban töltöttek be 

rabbi tisztséget.
46

 

 

Összefoglalás 

 

A csongrádi zsidóság több mint kétszáz éves históriája szervesen illeszkedik a történelmi körül-

ményekhez. A 18. században ritkán lakott országrészekbe zsidók is betelepülhettek külföldről vagy 

az ország más, sűrűbben lakott területeiről. Nem késlekedtek szervezetek, intézmények létrehozásá-

val. Így volt ez Csongrádon is, ahol néhány év után már megalakulhatott a Chevra Kadisa, s egyút-

tal a jelenlegi temető területét is megkapták, melyet több évtizedes elhanyagoltság után 2016-ban 

újítottak fel. Nem meglepő módon városunkban is kereskedéssel és iparral foglalkoztak jelentős 

részben, s a település fontos, vezető személyiségei kerültek ki közülük. Az 1944-es katasztrófa vég-

leg megtörte az itteni közösség életét, s néhány év után megszűnt a hitélet, ráadásul a több mint száz 

éves zsinagóga a lebontás sorsára jutott 1969-ben. A temető viszont megmaradt, s az emlékezés és a 

történelmi elmélyedés tereként szolgál remélhetőleg még hosszú ideig. 
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KISS ENDRE: 

Balázs Béla és akiket érdekel 

 

 

Balázs Béla a huszadik századi magyarországi zsidó művelődéstörténet egyik legjelentősebb 

alakja. Munkássága szerves és önálló tanulmányozásra érdemes állomása az egyetemes európai 

modernség „második” hullámának, életműve ebben a korszakban egyenesen prototípusa a budapesti 

és az ahhoz erősen hasonlító bécsi impresszionizmusnak. Mindehhez már most hozzá kell tenni, 

hogy mind ennek a második hullámnak – melynek egy újra felfedezett zászlóshajója például a „sze-

cesszió” – az akkori fiatal zsidó értelmiség meghatározó hordozója volt. Minden bizonnyal hamis az 

akkori Budapestet „Judapest”-nek, a „Jugendstil”-t „Judenstil”-nek nevezni (amint az nem ritkán 

megtörtént). Ezt a két korjellemző címkét csak azért idézzük fel tanulmányunk elején, hogy az olva-

sót bevezessük a „második” korszak és az akkori fiatal zsidó értelmiség szinte példátlanul szoros 

összefonódásának tényébe.
47

  

A szegedi Balázs Béla ennek a korszaknak a szó szoros értelmében középponti alakja volt. Meg-

határozó szerepét érdekesen tovább szituálja, hogy ebben a középponti szerepben osztozott a fiatal 

Lukács Györggyel. E kettős csillagzat egymástól való elválasztása helyenként szinte a lehetetlennel 

határos tudományos feladat, hiszen kettejük együttműködését az egymásért való szenvedélyes kiál-

lás alapmagatartása határozta meg. Ezekben az években a szó szoros értelmében „egyek” voltak az 

értelmiségi nyilvánosság előtt. A kapcsolat iróniája, hogy nemcsak Balázs Béla volt szegedi, de 

Lukács is, hiszen az ő nemesi előnevei volt „szegedi”. Ez a meghatározó szellemi együttműködés 

tehát mindenképpen két „szegedi” között jött létre és virágzott is fel. 

Balázs Béla Naplói sokáig csak a kézirattárakat látogató kutatók titkos csodálatának objektuma 

volt. Az utókor elismerését, dicsőséget mérő sorrendeket összeállítani mindig igaztalan: a puszta 

felsorolás is tartalommal telítődik, a bármely okból lemaradt teljesítmények megszégyenülnek. Ha 

most mégis ezt tesszük, ennek oka az, hogy világosan kitetsszen: Zalai „rendszerező” munkái, Fü-

lep Nietzsche-tanulmánya s a fiatal Lukács A lélek és a formája mellett Balázs Naplója a magyar 

századelőn az egyetemes modernség második hullámának legfontosabb szövege. 

A Napló, már dimenzióinál fogva is, egyedülálló híradás a századelő szellemi világáról, de gya-

korlatilag nincs olyan szempont, amelyről ne tartalmazna fontos, másutt alig vagy egyáltalán nem 
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megörökített részleteket. Kodály és Bartók fiatalkori arcképe alighanem semmilyen más forráséhoz 

nem mérhető, de hasonló értelmiségtörténeti gyöngyszem az oldott, megértő és relativista Prohász-

ka Ottokár felidézése is, akinek ez az arca talán nem is sokkal lényegtelenebb, mint például az, 

amelyet saját, nagy számban kinyomtatott művei örökítettek meg. Mégsem kizárólag az teszi a 

Naplót vallomássá, s mint ilyent, saját világú művé, hogy a korra vonatkozó mindenrendű adat kin-

csesbányája.  

A Napló eszmetörténetünk jóllehet rövid, de következményeiben igen jelentős szakaszának, az 

impresszionista gondolkodásnak legszámottevőbb, legalapvetőbb dokumentuma is. Az impresszio-

nizmus jelentőségét elsősorban az okozza, hogy szinte teljes története volt Magyarországon, volt 

ideje, hogy a maga erejéből diadalmaskodjon és rányomja bélyegét a szellemi megújulásra is. 

Ugyanígy, az őt meghaladó áramlatok is küzdhettek vele, s így e harc során maradék mondanivaló-

ját is megfogalmazhatta. Mire kitör a háború, mely időszerűtlenné is teszi, már egyértelműen túl 

van delelőjén. Ez a viszonylagosan természetes pályafutás alig adatott meg az őt követő áramlatok 

legtöbbjének, melyeknek azért művelődési jelentőségük is szűkebb körben maradt meg. 

Ha az impresszionista filozófust Georg Simmelről, a „hétköznapi” impresszionizmust az akkori 

Bécs fiatalabb nemzedékéről mintázhatnánk, úgy Balázs Béla maga a testet öltött impresszionizmus 

a századelő Magyarországán. Mondhattunk volna átfogóbb geográfiai egységet is, de ennek bizo-

nyítása messzire vezetne.  

Mindenesetre Balázs nemcsak lokális nagyság, személyiségének „nemzetközi fogadtatása”, 

amint erről a Napló is említést tesz, a kezdetektől jóval felül is múlta az itthonit. Elérte őt is azon-

ban az impresszionisták végzete: legnagyobb alkotása maga az élet, s így Naplója lett. Pedig Ba-

lázsra hatalmas munka várt volna a húszas években is. Személyiségében, formátumában, felkészült-

ségében egy Svevo vagy Brecht, esetleg Pirandello vagy Musil életművének-dimenziói rajzolódnak 

ki. E nevek elsősorban irányt képviselnek, és csak ezután feltételezett értéket. Még így is monumen-

tális munka lenne rekonstruálni, hogy mi mindennel rendelkezett Balázs az igazán nagyok adottsá-

gaiból. Nemcsak ő tehet arról, hogy nem jut el a húszas években ilyen általános érvényű alkotáshoz, 

művészi világképhez. Persze ezzel nyomban méltánytalanok is vagyunk: Balázs annyira impresszi-

onista volt, hogy erre a fanatizmusra csak a legnagyobb önmegtagadás árán tehetett volna szert. 

Az, hogy a Napló vált legmaradandóbb művévé, annyiban egyáltalán nem véletlen, hogy az imp-

resszionista számára az élet végső érték, s az olyan fogalmak, mint „életihlet”, „élethangulat”, „élet-

szál”, „életszag”, „életszolidaritás” és mások a Naplóból bőven ki is mutathatók. Meggyőződése, 

hogy „Az életérzés közvetlen vallásos érzés.” Az élet sajátos logikai szerkezetben, kapcsolatokban 

jelenik meg: a köznapi élet átpoétizálásában, az egyéni élet műremekké alakításában, vagy a már 

elkészült műremekek elsődlegesen egzisztenciális szempontú vizsgálatában. Balázs maga is tudja 
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ezt: „Én a magam kialakulásán úgy dolgozom, mint valami művemen és az egész életet a költészet 

egy olyan fajának tekintem, melyben nagyon szorosan kell ragaszkodni az adott anyaghoz…”
48

  

Az élet részleteinek válogatatlan és intenzív átélése, bármilyen furcsa is ez, hihetetlen napi mun-

kát jelent a művésznek. Mit vált ki belőle például egy hölgy hegedűjátéka? Figyeljük meg: „A va-

rázs teljes, legszebb mesém világában érzem magam. Lelkemben hatalmas dallamok fakadnak fel, 

mintha bennem és körülöttem óriási légi tündérorkesztrumok zengenének. Képzeletem legbenső 

ősformája szakad fel, és gondolatok, álmok összekavarodva szállnak fel bennem, mint ezer színben 

égő rakéták ki az éjszakába. E látomásra megmozdul bennem a teremtő lélek (most kérdezhetnénk 

meg: eddig még a teremtő lélek meg sem mozdult? ez mind csak bevezetés volt?), egy külön világ 

világomban, külön élet az életemben, melynek prófétahangját hallgatni, figyelni tudom bennem… 

Az Istent érzem magamban…”
49

  

Gondoljuk csak el, hány ilyen és ehhez hasonló élménynek volt kitéve Balázs akár csak egy 

szürke hétköznapon is. Nagyon hűen örökíti meg az átélés megpróbáltatásait: „Úgy felizgat Párizs, 

hogy az idegeim alig bírják. Azok a tűszúrásérzések (!) gyakoribbak, mint azelőtt. Szétrobbantak a 

látóköröm korlátai. Új, nagy perspektívák nyíltak. Érzem, hogy növök, de ezek a tágasságok, ma-

gasságok még mindig teli gomolygó köddel. Még nem tudok helyet találni benne, ráeszmélni.”
50

 Az 

impresszionizmus kritikusainak egy része egyébként pontosan azt vetette az irányzat képviselőinek 

szemére, hogy átélésük egyenlősít, nincsenek tekintettel az értékekre, azok rangsorára. Az élmé-

nyek intenzitása és feldolgozásuk gigászi fáradozásai valóban nem engedték továbblépni az imp-

resszionista derékhadat a kifinomult befogadás lázas tevékenységénél. Balázsban azonban legalább 

ilyen erősen működik az impresszionista gondolkodás kreativitása is, amely az élmény után elemez 

is, s a felszín mögött a „mély”-et kutatja.  

Végső eredményében impresszionizmusának kiemelkedő fejlődéstörténeti jelentősége van: expe-

rimentális eszmevilága kitágította a gondolkodás területeit, a költői látásmód küszöbeit leszállította, 

képzeteit finomította. S ha már ezeknél az eredményeknél tartunk, meg kell jegyeznünk, hogy a 

nyelvi megformálás nem állt arányban a többi terület korai, nagy sikereivel: Balázs összes előre 

mutató kezdeményezése ellenére sem fűzhetünk nevéhez új költői nyelvet. Nem véletlen, hogy 

gondolati kísérletező kedve Nietzschéből is ezt olvassa ki: „Nietzsche a kérdezés virtuóza. Kevés 
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pozitív dolgot tanultam tőle. De kérdezni tanultam, és ez több száz feleletnél. Nem néhány vagy sok 

csoda kell nekem, – a varázsbotra van szükségem.” 
51

 

Keresése, gondolati experimentálása mégsem – s ez nem volt törvényszerű – kizárólagosan mű-

vészi célzatú volt. Egy gondolatilag ugyan megalapozott, esztétikailag mégis teljesen a maga lábán 

megálló modern dramaturgia megteremtése foglalkoztatta. A „metafizikai tragédia”, a „lelki mély-

ség” ábrázolása, a „népies naivság” lehetősége, az „emberprobléma”, „embervallás”, az „absztrak-

ció” és „stilizálás” lehetnének ennek kulcsszavai. Olyan impresszionista drámát kívánt megteremte-

ni, amelynek impresszionizmusa nem a drámai műfaj stiláris, szerkezeti vagy egyéb tulajdonságai-

ban nyilvánul meg, hanem az impresszionista ember és létforma drámai ábrázolásában. Mint írja:  

„… egyetlenegy ember, a pusztában elhagyatva élő, elegendő és bőséges tárgy és anyag az igazi 

drámának.” 
52

 

 

Mind elméletben, mind gyakorlatában egy nagy művész számos nélkülözhetetlen tulajdonsága 

fellelhető ebben a koncepcióban is. Nem véletlen, hogy a fiatal Lukács is ezen a szálon kapcsolódik 

a Napló szerzőjéhez, hiszen ekkor az ő nagy elméleti erőfeszítése is az, hogy megteremtse az Ibsen-

kor utáni modern személyiség problematikájának lelki színházát. Ekkor még nem is dől el, hogy a 

húszas évek Balázsa az említett nagy lehetőséget nem tudja majd valóra váltani (miközben a törté-

nelmi körülmények is hatalmasat változnak) 

Bizonyos, hogy Balázs Béla impresszionizmusa – nem kevés rokon áramlat társaságában – ré-

szese volt az ország kulturális modernizációjának; puszta létével kritikája egy önmagát túlélt hivata-

losságnak, amellyel mintha nem is egy glóbuszon létezett volna. E szempontból rokona a bécsi imp-

resszionizmusnak, mely szintén relativizált, de meg is haladja azt társadalomalakító dimenzióiban. 

Kevés impresszionizmus próbált tudatosan is egy modern művelődés, egy egész kultúra integráló 

áramlatává válni. Balázs ezt akarta. S ez az a pont is, amelyet az utókor talán legkönnyebben felej-

tett el: „Beszéltem neki (Kodálynak) az én titkos, legszentebb álmaimról, melyeket még szóvá nem 

tettem sem beszédben, sem írásban. A nagy magyar kultúráról, amelyet meg kell csinálnunk. Amely 

beugorjon az európai fejlődésbe, hogy vezessen, mint mindenik vezetett. Angol, francia, német. 

Ahogy most a kis norvég beugrott, akiről azelőtt senki se tudott – miért ne a magyar?”
53

 Ezt a mo-
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dern magyar kultúrát meg is lehetett volna csinálni, sőt – ahogy egyre tisztábban kivehető – volta-

képpen igen messzire is jutottak megteremtésének útján. 

Az impresszionabilitás, az átélés szenvedélye és művészete mindenkor Balázs vezető tulajdon-

sága és tehetsége marad. Klasszikus és tanulságos példája ennek válasza a háború kitörésére. Az 

élményekre beállított, kifinomultságban edzett impresszionista (s ezen nehéz csodálkoznunk) jó 

ideig képtelen kivonni magát az események forgószelének hatása alól. Ez a magatartás akkor erköl-

csileg is ártott neki. Mint írja, volt idő, amikor szinte minden párt egyszerre támadta. Igazán azon-

ban abban károsította, hogy karnyújtásnyi közelségbe helyezte őt a gerjesztett mámorokban ide-oda 

csapódó, belső iránytű nélküli és a háború fordulataiban teljesen hiteltelenné váló literátorsághoz, s 

úgy érezzük, némiképp máig is e korpa közé van keverve. Legjellemzőbb mégis az, amit így rögzít: 

„Ki van nyomtatva a hadinapló, nemsokára meg fog jelenni. Végeredmény számomra: semmi.”
54

 A 

háború azonban mélyebb értelemben is döntő tényezővé vált pályáján: anakronisztikussá tette ere-

deti impresszionizmusát, amelynek géniusza volt. Ennek romjain a húszas években nem tudott már 

új világot építeni.  

Balázs (és Lukács) impresszionizmusa az egyetemes európai modernség második hullámának 

egyik legérdekesebb jelensége. (Itt jegyezzük meg: gondolkodásbeli és életszemléleti értelmiségi 

impresszionizmusról van szó, amely nem érintkezik a festészeti impresszionizmus bejáratott és jól 

ismert fogalmával.)  

A legutóbbi évekig a modernnel való irodalomkritikai és irodalomtörténeti foglalkozás leglénye-

ge a közönség számára nyilvánvaló megértési problémákkal járó, ám mindenki által elismerten fon-

tos és nagy visszhangokat verő új művek megértetése volt. Lassú és észrevehetetlen átmenetekkel 

változott meg csak ez az alapirányultság, abban az ütemben, ahogyan az érdeklődés fő fókusza egy-

re újabb „modern” jelenségeket tekintett vélt vagy valóságos alapokon olyannak, amelyeket megért 

és probléma nélkül dolgoz fel. Eközben – ismét csak a legfontosabb tendenciát emelvén ki – a mo-

dern művet vagy magát a modernséget olyan értelmes hermeneutikus összefüggésbe állította, 

amelyben a minőségileg, forradalmilag másnak elismert modern mégis a hagyomány legitim folyta-

tásaként is megjelent. A minőségileg újnak a hagyományba való azonnali elhelyezése egyszerre 

nem egy belső szükségletet elégített ki. Legitimálta a művet a közönség előtt, belső megnyugvást 

hozott az újítók, elsősorban a modernség szervezőinek egy részében, s ha kellett, nagy szabadsággal 

nyúltak vissza a modernség előzményeinek keresése közben rég letűnt történelmi korok, mindaddig 

meghaladhatatlanul távoli, sőt ősi kultúrák legitimáló hatásának felelevenítéséhez.  

A legfontosabb változást általánosságban a modernség-problematika szempontjából az hozta, 

hogy a modernségre irányuló legmeghatározóbb kérdéseket is a posztmodernre vonatkozó előzetes 

döntések határozzák meg. A legáltalánosabb szinten ez azt jelenti, hogy a modernség legáltaláno-
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sabb meghatározásait az teremti meg, hogy valakinek mi a véleménye a posztmodern legáltaláno-

sabb meghatározásairól. Ha tehát valaki számára a posztmodern “irracionális”, akkor a modernség-

nek magától értetődő módon kell “racionális”-nak lennie, de természetesen úgy, hogy eközben ma-

gát a modernséget, mint tárgyat nem vizsgálják. Az egyik oldalról megértjük ezt a fejlődést, hiszen 

a posztmodernet átfogó és alapjaiban legitim áramlatnak tekintjük.  

A másik oldalról ugyanakkor alapvetően elutasítjuk azt a részben posztmodern, részben a poszt-

modernet kritikusan támadó szerzőknél egyként megjelenő beállítódást, mi szerint a modernség, lett 

légyen szó akár a társadalmi vagy politikai, de akár a művészeti modernségről, rövid úton és, mint 

említettük, a posztmodernre vonatkozó előzetes ítéletalkotásból mechanikusan következő ellenfo-

galmakat és ellen-meghatározásokat alkalmazzák a modernségre. Ez az eljárás olyan biztosan meg-

jósolható és olyan nagyságrendű önkényességet vitt és visz a modernség lehetséges értelmezéseibe, 

amelytől a szimpla tények és folyamatok nevében meg kell védeni a modernet, ha nem akarunk abba 

a helyzetbe kerülni, hogy egy történetileg máig alig rekonstruált hatalmas, jelenhez vezető folyama-

tot néhány tökéletesen önkényes jelszó jegyében kelljen értelmeznünk.  

A modernség három hullámának koncepciója alkalmas arra, hogy az eddigieknél pontosabban 

határozza meg a modernségnek azokat a specifikus kulcsfogalmait, amelyek egyszerre történetileg 

hiteles és interpretatívan kellően gazdag meghatározása nélkül a modernségre jellemző klasszikus 

féligazságok tölthetik ki csak a megismerés terét. Az olyan fogalmak, mint a „l’art pour l’art”, a 

dekadencia, a művészetvallás vagy az ornamentizmus minőségi ugrást kitevő pontosításon mehet-

nek keresztül.  

Az európai modernség első hullámát az átértékelés általános attitűdje, a nagy, civilizáció- és tör-

ténelemalakító individuum kultusza, az én állandó, az istenülés irányába mutató önmeghaladása, 

ennek a társadalom felé irányuló perspektívájaként a filiszteri nyájösztön kritikája jellemzik. Avagy 

Nietzsche helyett Ibsen terminológiáját használva, az “élethazugságok” leleplezése, minden túlvilá-

giság kritikája, az evilágiság kultusza, érzékiség és emancipáció (de az érzékiség emancipációja is), 

teremtő rombolás, romboló teremtés, a nembeli értékek korlátlan elsajátítása és a hiteles, autentikus 

életvezetésen keresztül való megvalósítása. Ezen első hullám legjelentősebb reprezentánsai közé 

tartozik a modern francia költészet egy sor klasszikusa Baudelairetől Rimbeaudig, a nagy művészeti 

átértékelés naturalista változata (Zola, Hauptmann és mások), és az evilági lét legnagyobb kérdései-

nek új artikulációjában lassan a modernség fogalmát általánosságban is kialakító Ibsen. Többé-

kevésbé Strindberg is, akinek fontos indíttatásai már átnyúlnak azonban a modernség második kor-

szakára, ezzel első példáját adva annak az egyáltalán nem ritka jelenségnek, hogy a három korszak 

akár egy alkotó életében is logikus egymásutániságot alkothat.  

Az európai modernség első korszaka a művészi ábrázolás alapelvét tekintve messzemenően 

mimetikus, a művészi praxis „utánozza” a valóságot, ez az utánzás annyiban minőségileg új, hogy 
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magát a mimetikus folyamatot kezdettől fogva az érintett megismerő, experimentáló, analitikus 

módszertan kíséri, ha tetszik a mimetikus folyamat minden pontján. A tudományos magatartás 

(számos elemének) beszivárgása a művészi tevékenység egész folyamatába tehát az európai mo-

dernség első korszakában nem változtatja meg a mimetikus elvet. A mimetikus alapelv intenzifiká-

lása sajátos új önszerveződési folyamatot indít el az első korszak különböző alapirányzatainak leg-

többjében. Legyen szó akár a francia festészeti impresszionizmusról, Zola (vagy általában a natura-

lizmus) regényírásáról, netán Ibsen dramaturgiájáról: ez az intenzívvé válás mindegyik esetben a 

szimbólumképződés spontán, autopoietikus folyamatához vezet, amelynek azon túl, hogy maga ez a 

folyamat spontán módon előkészíti az európai modernség második hullámát is, újabb művészet- és 

irodalomelméleti konzekvenciái vannak. 

Az európai modernség egész első hullámának antropológiai ideálja az önmagát szakadatlanul 

meghaladó individuum, akinek minden korlátot és akadályt emancipatívan átlépő dinamikája isteni 

körvonalakat ölthet.  Ez az emancipatív individualizmus mindenkor nembeli értékeket akar azonban 

megvalósítani, nem utolsósorban egyébként éppen az emberi nem előtt álló új, és a modernséggel, 

modernizációval szoros kapcsolatban álló kihívásokat akarja ezen a módon megválaszolni. 

Az európai modernség második korszakát Oscar Wilde formulájával jellemezhetnénk legtalálób-

ban: “Az élet elborzasztó mértékben nélkülözi a formákat”
55

. A szubjektum nem akarja már magát 

objektiválni, a maga emancipatív teljesítményét nem akarja az istenülés felé folytatni. Önmagát 

szeretné szubsztancializálni és mint esszenciát a művészi ábrázolás középpontjába állítani, ami ter-

mészetesen ilyen kiindulópontról már maga is jóval több, mint művészet, élet és művészet sajátos 

módon, Wilde idézett aforizmájának szellemében úgy válnak eggyé, hogy az átmenet az egyikből a 

másikba mindig teljességgel lehetségessé válik. A döntően új mozzanat nem az én önmagát 

szubsztancializáló akarata, de az, hogy az én abban a formában, minőségében és létmódjában kíván 

szubsztanciliássá válni, amelyben éppen van. Az én tehát nem határtalan emancipatív dinamika, 

teleologikus önkibontás, de éppen aktuális állapotának átminősítése és annak mindenki számára 

való előírása, hogy őt mostantól kezdve így tekintsék. (Hasonlatos ez a posztmodern és az ahhoz 

kapcsolódó filozófiák manapság divatos attitűdjéhez, hogy egy filozófus eldönti, hogy megváltoz-

tatja attitűdjét, ahonnan esetleg egyes jelenségek vagy értékek hirtelen másként jelennek meg, s 

elvárja, hogy azt az új felismeréseknek kijáró kötelező és diskurzív elismeréssel övezzék, holott 
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senki nem talált fel semmi újat csak egy döntő attitűdváltozás ment végbe.) A saját létezésnek a 

maga éppígylétében, ami többek között azt is jelenti, hogy minden reflexió vagy kritika nélkül, sőt, 

általában a narcisztikus önelégültség alapján való szubsztancializálása a szó szoros értelmében ve-

szedelmes közelségbe hozza az európai modernség második korszakát a modern evilági pozitív me-

tafizika gondolati szerkezeteihez, amelyek egy evilági léttörvényiség új metafizikus alapzatára 

épülnek. Nem a világ alakítja az egyént, az egyén a maga befejezett éppígylétében, hatalmi körének 

megfelelő rádiuszú léttörvényként alakítja a világot. Mint Balázs Béla A kékszakállú herceg vára 

című filozófiai drámája mutatja, az én a szó szoros értelmében nemcsak mindennek a középpontja, 

de saját léttörvényi erejű középponti helyzetének számos koncentrikus körökhöz hasonlóan elhe-

lyezkedő kijjebb eső „középpont”-tal is rendelkezik, és az ő igazi problémája a középpontok egy-

máshoz való viszonya. Az egzisztenciális probléma minden változtatás (és mindenféle változtatás) 

nélkül maga lesz a tárgyi probléma, a szó szoros értelmében objektiválódik és létmetafizikai dimen-

ziói miatt az elképzeléseknek megfelelően szubsztancializálódik is. Az európai modernség vezető 

reprezentánsai közé tartoznak Wilde-en kívül Hofmannsthal, Stefan George, Gabriele d’Annunzio, 

Wyspianski, Maeterlinck, Balázs Béla és mások.  

Amíg az európai modernség első hulláma végső soron antimetafizikus és evilági volt, addig a sa-

ját egzisztenciális állapot szubsztancializálása széles utat nyit az evilági (azaz már nem túlvilági) 

metafizikai struktúrák elterjedése előtt, ami teljesen transzparens és tárgyilag jól követhető módon 

alapozza meg e hullám állandóan érzékelhető kvázi-religiózus alaphangvételét is. Ilyen széles foga-

lom tehát az európai modernség: az első és a második hullám egyik legnagyobb kontrasztjában me-

tafizika és antimetafizika, léttörvényiség és kriticizmus harcának új fejezete is artikulálódik.
56

 

Az európai modernség átfogó művészi-ábrázolói elve a részleges mimézis. Ez az esztétikai álta-

lánosítás szintjén megjelenő elv annyiban mimetikus, hogy kiválasztott tárgyi szférájához ilyen 

alapmeggyőződésekkel közelit, ezeket az elveket semmiképpen sem tagadja meg. Antimimetikus ez 

az elv azonban abban, hogy a mimetikusan kezelt tárgyi szférát a végső struktúrába határozott és a 

mimetikus elvhez képest közvetlenül külsődleges ún. „művészi gondolat” alapján szervezi. A 

Munch egyik festményén egymás mellett álló két ember, a szerelmespár, a mimetikus elv alapján 

van megfestve. Látjuk azonban a képen, hogy lábuk lefelé gyökeret ver a földbe, sőt, magukat a 

gyökereket is látjuk a föld alatt. Ez a példa lehet a részlegesített mimézis ábrázolói elvének leg-

szemléletesebb illusztrációja. A kép egyrészt minden részletében mimetikus (mind a szerelmespárt, 

mind a gyökérzetet illetően), másrészt azonban a megszokott mimetikus perspektívához viszonyít-

va, nem lenne szabad látnunk a földbe gyökerezett lábakból kiinduló gyökérzetet. Munch részlege-

sítő aktusa, egy azt mintegy előíró művészi gondolat sugalmazására, belesegít magába a mimetikus 

elvbe, létrehozván ezzel a részlegesített mimézis klasszikus példáját, amit természetesen minden 
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egyes műfajban konkrétan értelmeznünk kell. Az európai modernség második korszakában elsősor-

ban a szubsztancializált és az evilági metafizika útján megindult én vihet bele a művészi ábrázolás 

amúgy feddhetetlenül mimetikus alapelvébe „részlegesítő” művészi gondolatot, amely művészi 

gondolatnak természetesen a legszorosabb értelemben vett mondanivalója van, mégpedig olyan, 

amit a mimézisnek az egyes műfajokban adottságként rendelkezésre álló lehetőségei nem valósít-

hatnának meg. Példánknál maradva: a mimetikus ábrázolás eredeti elvei nem tennék lehetővé a sze-

relmespár élethez kötöttségének olyan megfogalmazását, hogy lábukból lefelé gyökerek indulnak a 

földbe. Végső soron a mimetikus eljárás részlegesítése ugyancsak új valóságok felfedezését teszi 

lehetővé, amelyek létrejövetelének döntő feltétele az egzisztenciális kérdésfeltevés szubsztancializá-

lása, ha éppen nem ontologizálása.  

Szinte már magától értetődik ezek után, hogy az európai modernség második hullámának antro-

pológiáját is az én ilyen transzformációja szabja meg, éles kontrasztot alkotva az európai modern-

ségnek mind az első, mind a harmadik hullámával. Az európai modernség harmadik hulláma végül 

lényegében azzal esik egybe ezen a koncepción belül, amit viszonylag széles konszenzussal avant-

gardizmusnak neveznek (amit itt nem elemzünk részletesebben).  

Balázs Béla Lukács Györgynek írt levelei
57

 nemcsak újabb részletekkel, de újabb árnyalatokkal 

is színezik a magyar századelő irodalmának, szellemi mozgalmainak freskóját. A gyűjtemény (a 

továbbiakban: Levelek) nem homályosítja ugyan el a Napló szövegeinek tündöklését vagy összeha-

sonlíthatatlan dokumentumértékét, mégsem nélkülözhetőek sem a Naplót író Balázs, sem pedig a 

Naplóban érintett problematika esztétikai, kortörténeti vagy filozófiai vizsgálatában.  

A Levelek hasonló sokszínűséggel villantják fel az impresszionista Balázs „életszenzációi”-t, tu-

dósítanak percenként új élményekben úszó léttörténetéről, az élményeknek való mámoros odaadá-

sáról. Nem egyszer oly mértékben bűvölik meg Balázst a vele találkozó események, az „éppen ez” 

misztikus csodája, hogy azt kell éreznie: élete „meg van rendezve”, akár egy színpadi előadás, ese-

ményei „belső ritmus” szerint váltják egymást. Belső élményeinek intenzív lelkesítő hatása nem 

egyszer a fatalizmus, nem a nietzschei, de a Balázs Béla-i amor fati magasságába röpíti. Az ilyen 

élmények, belső történések leírása nem ritkán válik középponti tartalmává egy-egy levélnek. Az, 

hogy éppen akkor „él-e beléletet” vagy sem, „indul-e vándorlásra”, „kinyílt-e minden ajtaja”, netán 

„megrendezi-e a nagy magába térés”-t, nyelvi megfogalmazásaiban is sokatmondóan és hitelesen 

rögzíti az impresszionista világkép s személyes oldalának, e „léleksors”-nak hétköznapi kérdéseit. 

A Lukács Györgynek írt Levelek impresszionizmusa hű képét adja a század eleji „második”, azaz 

Nyugat-utáni generáció útkeresésének is. Ma már lényegében tartalmilag is tisztázott, hogy vitában 

állnak (és miért) mind a Nyugat, mind a Huszadik Század körével, egyedül Adyt fogadják el, ha 
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Lukács nem ragaszkodna annyira ehhez az értékítélethez, könnyen megtörténhetett volna, hogy – 

részben vagy egészben – őt is elutasítják. E nemzedéki önlehatárolás eszmeiségét, ideológiáját a 

Lukácsnak írt levelek számos ponton teszik az eddiginél is jobban hozzáférhetővé. Az is kiderül, 

hogy gyakorlati dolgokban, stratégiai természetű választásokban Balázs menyire kezdeményezője e 

tömörülésnek.  

Az egyes irodalmár csoportok egymás iránti türelmetlensége, köztük Balázs néhol szembetűnően 

militáns magatartása mégsem áll arányban az elvi különbségek nagyságrendjével. Bizonyára az 

impresszionista gondolkodásmód evidencia-rendszere – a „külső”, az „objektív” elhanyagolása a 

belső meggyőződés kedvéért – is részes volt abban, hogy e türelmetlenség ritkán keres megnyilvá-

nulásaiban szilárd és megfogható kiindulópontokat. Végül is Balázs impresszionista művészetének 

elismerését nem elsősorban a többi „klikk” akadályozza, inkább az, hogy igen ritkán sikerül a Kék-

szakállú hőfokán áthidalnia azokat a paradoxon-nagyságrendű nehézségeket, amelyek az impresszi-

onista „bensőség” és a drámai forma „érzékiség”-e, objektivitása között feszülnek.  

A művész éhsége a sikerre egyre nő, s noha támogatóinak köre is gyarapodik (s közéjük Paul 

Ernsttől Martin Buberig az akkori nemzetközi szellemi élet nem egy ismert alakja is tartozik), elke-

seredésében erejét már-már meghaladó feladatokba fog. Ahelyett, hogy az intenzivitás irányába 

próbálná homogénné tenni az impresszionista létezés ábrázolásának problematikáját, hogy – mint 

maga is írja – ne „absztrakciót”, de „életvíziót” teremtsen, addigi életműve németországi elismeré-

séért kezd harcolni, méltánytalannak érzett egzisztenciális nehézségei elől pedig – ha nagy belső 

harc kíséretében is – nem egyszer éppen ott keres menedéket, ahol éppen tud. Az intellektuális lá-

tomásos intenzivitás helyett az alapélmény extenzív szemlélete kerül előtérbe nála, életteli impresz-

szionizmusa helyenként nemcsak fatalista jegyeket ölt, de eljut egészen a teozófiáig (olyannyira, 

hogy második feleségét egy teozófus összejövetelen ismeri meg). Ekkori állapotát is nevezhetjük 

ugyan még „létmisztérium”-nak, ezt azonban már nem az „élet” pillanatról-pillanatra változó, lük-

tető szenvedélye, de egy azzal éppen ellentétes sors-mítosz szervezi meg, amely néhol már rossz 

értelemben eltúlzott önértékeléshez is vezeti. 

Balázs Béla nagyon közel állt ahhoz, hogy megteremtse a budapesti impresszionizmus drámáját 

(tragédiáját), hogy formát adjon ennek az objektiválódásra váró modern lelkületnek. Látnunk kell 

azonban, hogy e kísérletnek volt egy alapdilemmája: személyes, lírai tartalmakhoz nyúl, ezeket 

azonban már eleve, a kezdet kezdetén általánosítja is, absztrahálja. Az így keletkező egyszerre lírai 

és absztrakt anyagot kell azután érzékileg megjelenítenie, de úgy, hogy e problematika követhetővé, 

szociálisan közvetíthetővé váljon.  

A színpadon ágáló ember egyszerre lírai és absztrakt, miközben egy olyan világkép képviseleté-

ben jelenik meg, amit egy levélben Balázs így foglal össze: „Egy anyag minden: »érzés és tájkép«, 
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gondolat és köröttem történő életesemény, álom és való.”
58

 Egy olyan létezés drámáját, tragédiáját 

kell színpadra vinnie, amelynek specifikuma az, hogy nem „logikus”. A paradoxon kiteljesedőben 

van: Balázs vezérelvei a drámairodalom ki nem mondott, mert annyira evidens elveivel voltak el-

lentétesek: „Az ember magányos, de X vagy Y nem. Viszont az embernek érzem magam…” 
59

(Ki-

emelések az eredetiben.) 

A Levelek gyakran utalnak a megjelenítés elvi és technikai problémáira is; itt látszik, hogy meny-

nyire közel jár Balázs e drámatípus igazi megoldásához. Bár állandóan foglalkoztatja az általánosí-

tás technikai problematikája – ”valami nagy abszolút-geometria-félének” látja a tragédia 

strukturalitását –, mindig a tiszta elvonás, az allegorizáló absztrakció ellen foglal állást: „Nem lefa-

ragni és kopasztani kell a világot, hogy értelme kijöjjön, hanem ő húsából, tőle függetlenül (!) meg-

csinálni.”
60

  

Megfogalmazza az „abszolút” dráma elképzelését is, ahol már „semmi konstruált anekdota, szi-

tuáció” sincsen. Ilyen meggondolások irányítják figyelmét egyre erősebben a mesére; talán az lesz 

az a műfaj, amely betölthetné az impresszionista létproblematika művészi artikulációjának funkció-

ját. 

Balázs Béla és a fiatal Lukács egzisztenciális, esztétikai és filozófia impresszionizmusa az euró-

pai modernség második hullámának egyik kiemelkedően markáns, önálló és magas színvonalú pro-

duktuma. Mint ilyen, a modern magyarországi zsidó értelmiség második nemzedékének történelmi 

léptékű eredménye is.  
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