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I. Előszó
תחלת חכמה יראת יהוה- A Szentírásból S alam on királ y szavait idézve, héb er
n yelv en;

mel y

magyarul

í gy

hangzi k:

A

böl csess ég

kezdete

az

I.tenf élel em. 1 Ez a ki fej ezés évezredek ót a meghat ározza a m onoteizmus
szellemiségén ek fák l yavivőj ét, a zsidó népet . Amikor az ókori zsid ó
királ ys ág

megs em misült

szétszórattat ásb a k erült

a

polgári

időszámítás

a Biblia népe. Az

szerint

ezt követő

70-ben,
évezred ek

megszámlálh at atlan történ elmi kat aklizmát zúdítottak a zsidóságra, ám
ez a pici nép mindi g ragaszkodott e két fogalom hoz, az I.t enfél elemhez
és a tudás hoz.
1998. szept emb erében fo galmazódott m eg az a felkérés a dol gozat írój a
fel é, am el y eg y k is közösségnek,  קהל- a köhil ának az élet ben
maradás át, fennt art ását volt hivatott biztosítani. Ez a város 100 km-re
Bud ap est határát ól, az Alföld közepén fekszik; a ’hí rős’ Kecskem ét
város a.
A XX. század elej éi g a zsidó közösségek legnagyobb százal éka vidéken,
s nem Bud ap esten él i mindennapi élet ét.

2

1941. kora tavaszái g, m ajd azt követően őszéig, tört énelmi esem én yek
sodra

által

a

vid éki

zsidóság

köreiből

az

emberek

a

fővárosba

menek ültek (t alálun k arra is példát, hogy több hullám ban), í gy egyre
inkább i de koncent rálódott, fókusz álódott a zsidós ág. Ez azt jelenti ,
ho g y

a

l egtöbb

mag yarországi

zsidó

csal ádban

dédn ag yszülők, v ag y üknagyszülők vidékiek.

3

a

n agyszülők,

Ám a ’40-es évek végén,

az ’50-es évek elej én van már egy generáció, aki a fővárosban született,
de eml ék ezik a csal ád vidéki kötődései re, történet eire.
A dokto ri t ézis kiv álasztás a e rövid t örténet ut án k önn yen ért hetőv é
válik. A mun ka n éhán y oldalán bizonyos an érezhető a mél y érzelmi
Raj Tamás (felelős szerk.): Biblia. Makkabi Kiadó Kft., Budapest, 1994. II. kötet, Példabeszédek, 9. 10.
, 868. o.
2
Randolph L. Braham: A népírtás politikája A Holocaust Magyarországon. Belvárosi Könyvkiadó,
Budapest, 1997. 73. o. (Továbbiakban: Braham)
3
Braham. 74. o.
1
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kötődés, amell yel a mű írója vis eltet a zsidóság és a kecs kem éti
közösség iránt. A dolgoz at fő célja, hogy egy egészen apró pontból
vizsgálj a

m eg

a

mag yarországi

z sidóság

egy

egés zen

kicsin y

szegm ens ét. S ez n em más, mint a város és rabbij ainak m unkáss ága,
meghat ározott korsz akokb an.
Amikor

a

mag yar országi

zsidós ág

kultúráj ának,

hagyomán yainak

megismerés ére tö rek szünk, i gazán mél ys égeiben ezt többfél e tudomán y
segítségév el vizs gál hatjuk.
Kecskem ét

város a

sok

ol yan

specifikációval

bír,

amel y

a

török

hódoltság után lét rej ött telep ülés ek történeti problém ája. Ezt felt étlenül
meg kell, ho g y ismerjük ahhoz, hogy m egfelelően el tudjuk hel yezni a
korszakb an

l etel ep ülő,

és

később

erőre

kapó

zsidóságot,

zsidó

közösségeket.
A kutat ás induló pontjában a kecskeméti zsidóság XVIII. századi
megjel enése és k éső bbi sors ának al akul ása áll. Érdekesség még, hogy a
kecs kem éti hitközség hagyatéki an ya gai feldol gozatlanok, mel ynek
rendsz erezése a d ol gozat megí rás át követ ően is fol yt atódik.
A fej ezet ek fol yt atásában olvas hatjuk a reformkor és az emancipáci ó
hatás át Kecs kem ét város ára és a város zsidóságára, majd az örökös en
fájó s oán ak előzmén yeit és következményeit láthatjuk.
A kut atás középpon tjában négy neves rabbi áll: dr. P erls Ármin, dr.
Bárán y J ózsef, d r. Borsodi J ózsef és dr. Schindler J ózsef.
Ezen jel es személ yek szol gál ati idej ében, a zsidó közös ség hogyan
hatott, ho g yan s egít ette a város él etét - a kutat ás eredm ényei al apján
ismerjük m eg.
A rabbi fel adat a és köteles sége, hogy kö zösségének egyben krónikása is
leg yen. E hi án ypót ló műben m egpróbálja az í ró ős ei nyomdokai n
haladva ezt a fel ad atot teljesít eni.
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II. Bevezetés a doktori munka tudományos módszertanába
A dolgozat írás a s orán már a legelej én felm erült , hogy vannak-e
által ános

k utat ás-módszertani

tudomán yt erül et
szakmódszert ani

az

elmúlt

rendszerét.

kérdések

évszázad

és

válaszok.

során

Minden

Minden

ki alakít otta

kérdésfeltevés,

a

saj át

amel y

e

témakö rb en születi k meg, módszert anában st atisztikai elemeket is
hordoznia kell. Enn ek segíts égével kapunk empiri kus választ.
A világmind ens ég és benne a mi magunk részl etes megismerésére
irán yul ó fol yamat, az állandó kérdés feltevés, s a lehetséges vál aszok
kutatás a.

A

dol go zat

első

részéb en

a

történeti

kutat ás

l eíró

és

összefo gl aló céll al születik, hog y aztán összefüggéseket keressen és
találjon

tö rtén etszo cioló giai

aspektusokban,

a

közösség

változási

fol yam ataib an, s a rabbik form ális és informális munkafol ya matában.
A dol gozat során a kutatási módszertanokat csoportokba rendezzük. Az
első, az ú g yn evez et t alapkut atási csoport, ami górcső al á veszi, hog y
ho g yan érk ezik Kecskem ét város ába a zsidóság, hogyan és mil yen
körülmén yek

közöt t

telep szenek

le,

s

integrálódnak

Kecskemét

város án ak t árs adalm i struktúráj ába. 4
A dol gozat fol yamán a második csoport, az alkalmazott kutatás. Itt a
közösség mind ennapi életére, a XIX. században a zsidó közösség
integrit ásáról szól, s az a körül felm erülő kérdés ekre keres válaszokat .
A

két

k utat ási

m ódszert ani

cs oport,

azaz

az

al apkut atás

és

az

alkalm azott kutatás eg ymást kiegészíti a dolgoz at első felében, mert a
tudomán y áll áspont ja szerinte e két kutatási forma csak egym ást
kiegészítv e al kalm azható i gazán m agas hatás fokkal. 5
A dol gozat másodi k részében az értékelő kutat ási móds zertan egyik
altípusát használtuk fel , a form atív ért ékelést, aminek felhasználás ával
az 1870-es év ektől k ezdve vizs gálja a zs idó közösség hat ás át a város ra,
4

Lb. Majoros Pál: A kutatásmódszertan alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 1997.
(Továbbiakban: Majoros)
5
Lb. Majoros.
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s a rabbik szerepét ebben, mivel a ki egyez és ut áni időszakt ól erősödik
meg ann yi ra a zsidó közösség, hogy a város t árs adal oms zociológiai
mérőszám ait is jel entősen befol yásolj a. A tudomán ynak ez a fajta
form alitás a mindi g j avulást , magas abb t endenci ákat keres, s a dol gozat
bizonyítj a, ho g y a XIX. század végi Kecskemét városa fej lődik ezen
hatáso k ált al.
Az adat g yűjt és során a deduktív 6 módszertani elmél et mentén l ett
feldol gozva az az an yag, amel y a Katona J ózsef Kecskeméti Kön yvtár
hel ytört én eti

részlegéb en

t alálható:

Kecskem éti

La pok;

szóróan yagok;

nag y szóróan yagok 7. Felhasznál ásra került

kis

a Bács-

Kiskun M eg yei Le véltár, a zsidó hit községre von atkozó városi és
meg yei an yaga 8. Az MTA Scheiber gyűjt emén yének Vid éki rabbi k
ért esítője c. fol yóirat 9; dr. Perls Ármin beszédei gyűjt emény három
része 10; dr. Bárán y J ózsef Bevezetés a Szentírásba soroz ata 11; dr.
Bo rsodi

J ózsef

tanulmán yai 12;

dr.

Schindler

J ózsef

Beszédes

g yűjt emén ye 13; a Mag yar Zsidó Szemle 14; Zsidó Szemle fol yóirat 15; a
Kecskem éti Zsi dó Hitközség részben fel dolgozott iratai 16. S az említett
nég y rabbi ról szület ett művek, pl. Lőw Imánuel toll ából 17, a R abbiképző
Évkön yv ei so rozatbó l 18, a R abbiképző Értesítő sorozatb ól 19.
A

felsorolt ak

megfo galm azott

al apján

a

hipotéziseket

kutat ási
is

szakirodalom

tartalmazza

a

s egítségével

dol gozat.

Ezek

igazolás ára g yűjt ad atokat , majd dönt a hipotézisek elfogadásáról a mű.

6
Harold Garfinkel: Seeing Sociologically The routine grounds of social action Paradigm Publisher, 3360
Michell Lane, Suite E. Boulder, Colorado, 80301 USA, 2006. 117-131. o.
7
Lb . p l . 2 9 8 . , 2 9 9 . l á b j e g y z e t
8
Lb. pl. 172., 173. lábjegyzet
9
Lb. pl. 276. lábjegyzet
10
Lb. pl. 212. lábjegyzet
11
Lb. pl. 252, 253. lábjegyzet
12
Lb. pl. 264, 265 lábjegyzet
13
Lb. pl. 271, 275 lábjegyzet
14
Lb. pl. 268 lábjegyzet
15
Lb. pl. 224 lábjegyzet
16
Lb. pl. 297, 298 lábjegyzet
17
Lb. pl. 212 lábjegyzet
18
Lb. pl. 192 lábjegyzet
19
Lb. pl. 247 lábjegyzet
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A

dokto ri

munk a,

s

a

tudom án yos

kutatás

nem

szükségszerűen

támaszkodik első so rban számokra, st atisztikákra, gyakran előfordul,
ho g y

ezek et

felcs eréli

es emén yek,

szavak,

képek,

benyom ások ,

gesztusok, beszédek , vag y prédikációk. Ez al apján a dol gozatban is
olvash ató, ho g y bár direkt összefüggés eiben nem t aláltunk egyértelm ű
bizon yít ékot a rabb inikus munka e korban ki fejt ett tevéken ys égének
hatás airól a v áros élet ében, ám pontosan ezt írja felül a kvalitatív
kutatás módszere 20, amel y összefüggéseiben rámut at arra, hogy a
közösség

e több

mint

hetven év s orán j elentős

szerepet

vállalt

Kecskem ét város fej lődésében; ezek fels orolás át a doktori m unka utolsó
fej ezetén ek részek én t olvashatj uk. Tehát e módszert an a d okt ori tézisek
bizonyít ásáh oz elen gedh etetl en súll yal bír.
A dol gozat szerzője a kvalitatív kutatási módszer négy csoportját
használt a fel a munk a elk észítés e során:
•

történ etírás: a közös ség korai kial akul ás ának történet e, e ki alakul ás
hatás ain ak kö vetk ezményei,

vall ási, j ogi,

gazdasági és

morális

kérd és ekben eg yarán t.
•

adato k más odlagos elemzése: a munka során más kutatók tudomán yos
publikációit, kön yv eit felhasználva, e munka írój a új feltevések
fén yéb en haszn álta azokat. Pl.: Bende László 21, Bernst ein Bél a 22,
Grosszman n Zsi gm ond 23, Gyurgyák J ános 24, Horn yik J ános 25, Ő.
Kovács J ózsef 26, stb.

•

a folklór, azaz néprajz: egy adott embercsoport – a kecskeméti
zsidóság – az 1870-es évektől mil yen hagyom án yokat őriz, az egyes

20

Norman K. Denzin – Yvonna S. Lincoln: Handbook of qualitative research Sage Publications,
California, USA, 2000. 37-85. o.
21
Bende László: A Kecskeméti Szőlő- és Gyümölcstermelés fejlődéstörténete Kecskeméti Közlöny
Nyomda- és Lapkiadó Vállalat Kiadása, Kecskemét, 1929.
22
Bernstein Béla: A negyvennyolcas magyar szabadságharc és a zsidók. Múlt és Jövő Kiadó, Budapest,
1998.
23
Groszmann Zsigmond: A magyar zsidók a XIX. század közepén 1849-1870. Egyenlőség Kiadó,
Budapest, 1917.
24
Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Osiris kiadó, Budapest, 2001.
25
Hornyik János: Kecskemét város története, oklevéltárral. I. kötet. Nyomatott Szilády Károlynál,
Kecskemét, 1860.
26
Ö. Kovács József: Zsidók a Duna-Tisza közén Társadalomtörténeti esettanulmányok, XVIII-XIX.
század. Kecskeméti Lapok Kft. és a Kecskemét Monográfia Szerkesztősége, Kecskemét, 1996.
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ember, azaz a rabbi személ ye hogyan j el enik m eg a csoport életében,
szimbólumokban, beszédekben, t anítási fol yamatokban.
•

tartal omel emzés: a korból származó iratok tart almi feldol gozása, s
hog y ezek ből a k ül önálló szövegekből a közösség egészére nézve
mil yen kö vetk eztet éseket vonhat unk l e, fókuszálva a történelmi
esem én yekre, a ki egyez éstől kezdve a recepciós törvén yeken át az I.
Világh ábo rún keres ztül egészen a II. Világháborút követő első
éveki g. Íg y képet k apunk arról, hogy mit jelentett a hazaszeret et,
Mag yaro rszág

szeretet e

ebben

a

korban,

a

földhöz

való

ragaszkodásról, a másik ember megs egítés éről , az ínséges idők
szellemi fejlőd éséről .

8
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III. Kecskemét város rövid története
III.1. A város korai történ ete
A mű írója számára fo ntos, hogy m egismertess e Kecskemét váro s
lakóin ak p atriótizm usán ak gyökereit, mel yre e város lakói mindi g
büszkék volt ak és ami által kecskem étivé vál nak.
A Dun a-Tisza köze már az ókor kezdete óta lakott. 27
Kecskem ét kel etkez ésére és első századainak len yom atára sajnos nem
találtak biztos n yom okat. 28
A XII. század v égén és a X III. század el ején m ár Kecskem ét körn yékén
kis falv ak sok aság a állt, vagy ki alakulófélben volt. E hel ységek a
tatárj árás áldozat ai lettek, amit a környék felt árt templomromjai is
bizonyít anak.
IV. László a XIV. s zázad végén Kecskemétet a j ászok fősz ékhel yév el,
J ászberénn yel azon o s ran gra emelt e és ugyanol yan kiváltságokat adott a
város nak .
Kecskem ét nev e elős zör Nagy Lajos királ y korában bukkant fel. Írásban
először

ad omán yl evele

említi

Kecskemét et,

feltüntetve,

mint

„possessio” (h el ys ég). Az 1353-as ut alás az oklevélben 29 n yilvánval óvá
teszi, ho g y a v áros a királ yi koronaj avakhoz tartozott.

27

30

A honfoglalás kezdetekor a magyaroknak a bolgár-szláv Zalán fejedelemmel és népével kellett
szembeszállniuk, akiket a közeli Alpár mezején le is győztek. Ezt támasztja alá a Duna menti és a
Homokhátság keleti részén feltárt temető. Ilyen a vásártéren (Boldogasszony tér) 1896-ban felszínre
került nagyobb sírkert. A Homokhátságban az előkelők magányos sírjait találták, mellettük sok értékes
lószerszámot, fegyvereket és ezüst tarsolylemezeket találtak. I. e. 1300-as évekből származó temetőket
tártak fel Pákán. Később a város ladánybenei határában, a vaskorban itt letelepedő kelták, szkíták, kvádok
és dákok nyomaira bukkantak. I. e. 1500-ból származó bronzkori leleteket találtak a mai Czollner téren;
Bugacon urnatermeket, ételekkel töltött edényekkel. Földvár nyomaira leltek a város közelében
elhelyezkedő Nyíri-erdő területén is.
Lb.: Gyárfás István: A jász-kúnok története I-IV. Kecskemét, Nyomtatott Sziládi Károlynál 1870 -1873.,
I. kötet 531 o. ; A jász-kúnok története II. kötet 254. o. (Továbbiakban: Gyárfás)
28
A kutatások során néhány használati tárgy került elő a mélyebb (3-9 méter mély) rétegekből, úgymint
pl.: karám-sövény, itatóvályú. Lb.: Gyárfás. 224. o.
29
1353. Kecskemét mellett levő Ágasegyháza pusztát – mely jelenben egy tizenkettedrész hiány
Kecskemét város, illetőleg itteni egyesek birtokában van – mint lakosok nélkülit is királyi rendelkezés alá
tartozót, I. Lajos király kún hívének Karla Jánosnak adományozza.
Hornyik János: Kecskemét város története oklevéltárral. Szilády Károly. Kecskemét, 1860. 197-198.
30
Lb.: Gyárfás. 1-254. o.
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Kecskem ét kial akul ásáh oz is fűződik legenda. Mikor Árpád fejedel em
Kecskem étet is kij elölte lakóhel yül a népe számára, sokan zúgolódni
kezdtek amiatt, ho gy ol yan homokpusztaságon kell let elepedniük, ahol
még ivóvíz sincs. Ekkor Árpád fej edelem tanács ért fordult Kaszap
táltoshoz, aki el kért e a fejedelemtől sok harcot megj árt híres kardj át, és
elkezd ett ásni a m ai Kaszap ut ca végénél , a Ceglédi út torkolat a
tájékán. Fáradozás át siker koronázta, hiszen jóízű és bővizű forrás
fak adt a hom okból a honfoglalók nagy örömére és megn yugvás ára. A
népi emlék ezet ú g y tartott a, hogy még ezer éven át hordt ák onnan a
kecs kem étiek az ivóvizet, és még a vízvezeték megépítés e után is állt
Kaszap kútja. 31
1368-tól ro hamos fejlődés nek indult a hel ys ég, mivel a dél-Európán
keresztülhal adó ut ak, és a Szent földre induló keresztes hadak útjának
metszéspontj a

volt .

Nagy

Laj os

egy

másik

oklevel ében

m ár

mezővárosként (oppi dum-ként) szerepel. 32
A város eg yik els ő szellemi vezetőj e Végh Mihál y volt. A város
főbírájáv á vál asztották, ám hírnevét nem ennek köszönheti. Erős
vonzalma l eh etett az irodalomhoz, mert lefordított a a Szentírásból az
54. zsoltárt. Bár a fordítás művészi ért ékű, ettől még a levéltár mél yén
porosod ott voln a, h a n ég yszáz évvel később nem száll le közénk egy
lán gelm e Kod ál y Zo ltán szem él yében, aki zenét írt a szöveghez, s í g y
megszületh etett a Ps almus Hungaricus.

33

III.2. Átmenetek
A török hódolts ág után megszap orodt ak a terhek, ugyani s felváltva
három hat alom is követelt adót: a török, a kuruc és a ném et . Az 16771690. között t artó id őszakban még az egyházi javakhoz is hozzá kellett

Lb.: Gyárfás. 1-254. o. (Ellenőrizhetetlen közlés.)
Lb.: Hornyik János: Kecskemét város története, oklevéltárral. I. kötet. Nyomatott Szilády Károlynál,
Kecskemét, 1860. 159-160. o. (Az eredeti oklevél már nem elérhető.)
33
Lb.: Hornyik János: Kecskemét város története, oklevéltárral. I. kötet. Nyomatott Szilády Károlynál,
Kecskemét, 1860. 161-162. o.
31
32
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n yúl nia a v árosnak , ho g y el eget tudjon tenni köt elez ettségei nek. 34
A XV III. század újra csak háborúval köszöntött az országra.
A német i ga kemén y n yom ása mi att a város erőt eljes en részt vett az
1703-b an elkezdődö tt II. Rákóczi Ferenc vez ette szabads ágharcban. 35
Nag y ö sszegekkel és eszközökkel s egít ette a hadsereget, ami miatt a
császári old alon h arcoló rácok sokszor feldúlták Kecskemét et. 36
Az 1709-es p estisj árv án y tovább ront otta az amúgy is kilátást alan
hel yz etet . 37
Kohár y

István

17 24-b en

harmincezer

rajnai

forintos

alapít ván y

segítségév el Kecsk emétre t elepíttette a pi arist ákat, akik rendház at,
kollégiumot (183 2.) és 1729-1748. közöt t már t emplomot is építettek. 38
1727-b en

újabb

t űzvész

pusztított

a

városban,

m ajd

a

baj

betetőzések épp 1739-ben újra m egérkezett a fekete hal ál, kit ört a pestis
és 597 0 él etet követ elt 1740. szept emberéi g. 39
A b etegs ég M arsei lle-b en üt ötte föl a fejét , m ajd N yu gat-Európa
város ain végi gs öpörve elérte M agyarországot is. A pestis hírére a
gazdago k fejvesztv e menekültek vidéki házaikba.
Talán a bal sors fi g yelme l ankadt el, vagy m ás városra vet ett szemet, d e
a század m ásodik fel ében végre szebb napok virradt ak Kecskemétre.
1740-től a g yarapo dás útjára lépett a város , amit nagyban segített ek
Lb.: Szabó Attila: Kecskemét adóterhei a XVII. század végétől 1848-ig. BM XIII.. In: Bács-Kiskun
megye múltjából. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. 11. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára,
Kecskemét, 1995. 5-32. o
35
Lb.: Balanyi Béla: A három város és II. Rákóczi Ferenc szabadságharca. Fejezetek Pest megye
történetéből I. Studia Comitatensia 7., Szentendre, 1979. 65-66. o.
36
Bánkúti Imre: Iratok a Rákóczi szabadságharcból 1. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárának
Kiadványa, Kecskemét, 1992. 21. o.
37
Lb.: Novák László: Pestis-, himlő és kolerajárványok Pest-Pilis-Solt vármegyében a XVIII-XIX.
században. In: Bács-Kiskun megye múltjából IV. kötet. Kecskemét, 1982. 275-392 o.
38
Lb.: ifj. Gyergyádesz László: Kecskemét A főtér és környékének művészeti emlékei és gyűjteményei.
Kecskeméti Lapok Kft., Kecskemét, 2005. 22-26. o. (Továbbiakban: Ifj. Gyergyádesz)
39
Lb: Schulteisz Emil - Tardy Lajos: A magyarországi járványok történetéből. A TIT Országos
Történelmi Választmányának Közlönye. Budapest, 1964. 111-155. o.
34
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Mári a

Terézia

reformjai

i s.

1747-ben

fel épült

a

városháza,

és

közfeladatn ak t ekin tették az egészséges életmódot és az iskoláztatás
elterj ed ését. Ekko r n yílt az első patika és alk almazott a t anács először
seborvost is. M ári a Terézia, ami ért a kecs kem étiek vitézül harcolt ak
trónjáért, a h ag yom án yos évi három vásár mell ett engedél yez ett m ég
eg y negyediket is. 40 Nag y kiváltságnak számított akkoriban az évi
nég yszeri

vás árt art ás;

ezek

a

vás árok

voltak

a

város

életének

legfont osab b esem én yei, s í gy újra megélénkült a ’hírös’ vásár. 41 (Az
ötödik, ú g yn evezett C yp ráni vásárszabadalmat 1798-ban n yerte a város,
hetenkénti két h etiv ásár tarthatáss al együtt.) 42
III.3. A szo ciális fejlődés
A téli istálló knak kö szönhetően megindult a nagyarán yú tan yai kirajzás.
1787-b en m ár 227 családot és 225 házat tartott ak n yilván a pusztákon
és száll ásoko n. Ek kor k ezdtek el szőlőt és gyümöl csfákat ült etni a
sert éskond ák és bi rk afalkák ált al fellazít ott homokra.

43

A vás árt art ás óri ási haszonnal j árt, és ez meglátszott a város on. A
virágzás legszebb j elei az új templom ok volt ak: fel épült a pi arist ák
temploma és a k atoli kus nagyt emplom . 44.
„Lefőtt a kávé” 45 - ezt akkor m ondja a kecskem éti ember, mikor a
dolgok rend ben l enn ének , ha nem lenne egy-két alapvető hiányosság.

Somorjai Ferenc: Kecskemét. Széchenyi Nyomda Kft., Győr, 2007. 23. o. (Továbbiakban: Somorjai)
Somorjai. 24. o.
42
Hornyik János: A kecskeméti zsidók története. Levéltári füzetek II. (Bács-Kiskun megye). Bács-Kiskun
Megyei Levéltár, Gyula, 1988. 15. o. (Továbbiakban: Hornyik: A kecskeméti zsidók története.)
43
Balanyi Béla: Kecskemét gazdasági jelentősége a XVIII. század végéig. In: Heltai Nándor (szerk.):
Kecskemét 1368–1968. Tanulmányok a város múltjáról, jelenéről. Kecskemét, 1968. Lásd: In: bővebben
(Továbbiakban: Balanyi)
A kecskeméti vásárról Petőfi is megemlékezik:
„A tanyákon túl, a puszta mélyén
Áll magányos, dőlt kéményű csárda;
Látogatják a szomjas betyárok,
Kecskemétre menvén a vásárra."
/ P e t ő f i S á n d o r : A z a l f ö l d / A magyar költészet kincsestára Petőfi Sándor összes költeményei I.
kötet. Unikornis Kiadó, Budapest, 1993. 118. o.
44
Lásd In. Balanyi
45
Jósa István: Okos, mint a kecskeméti szélmalom 1000 kecskeméti és Kecskemét környéki szólás.
Kecskeméti Füzetek 11. Megyes Nyomda, Kecskemét, 2001. 62. o. (Továbbiakban: Jósa.)
40
41
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A város g yarapod ás át és fejlődését a század végi nagy katasztrófák
lassították . Ezek kö zül is az 1794-es tűzvész volt a legnagyobb, mikor
913 ház és 20 szárazmalom égett l e. M ajd 1795-ben ismét leégett 512
ház és 1 2 malom .
1819-b en újabb n ag y tűzvész pusztított, amikor is 424 ház és 10
szárazmalom égett l e, és megolvadva omlott le a katoli kus nagyt emplom
rézsisakj a is. A t anács ezek ut án szigorú építkezési rendelet ekk el
prób álta a jövő beni t űzvészeket elkerül ni. 46
III.4. A reformko ri város
A XIX. század a polgáro sodás időszaka. A sáros, poros , ’óri ás falu ’
lassan kezd városi arculatot ölteni . A XIX. század el ején Kecskemét
eg yik e volt az ország h árom legn épesebb város ának, kösz önhető en a
keresk edelmi útháló zatnak. 47
Lass an megváltozott a városkép. A városközponthoz közeli temetők et
felszámolt ák

egészségü g yi

okokból

és

építési

t erül etek

szerzés e

érd ekében . 48
A refo rmko r eszméi ham ar hódítás nak indultak az Alföl d szívéb en,
Kecskem éten is. It t alakult m eg az első vidéki kaszinó fol yóiratkölcsönzőv el. A v árosnak n yomdája lett, Szilády Károl y N yomdáj a
1841-b en kezd ett működni. Fontos kulturális szerepe volt az iskoláknak
és az eg yh ázi int ézmén yeknek. A református koll égium fői skolai rangot
kapott, t eoló gi át, bö lcsészet et és jogot t anítottak benne. 49
Az

1848-49 -es

sz abad ságharc

els ő

megm ozdulás ain

részt

vevő

kecs kem étiek hozták el a Pesten osztogatott felhívásokat és a Nemzet i
dal kin yomt atott p él dán yait Kecskem étre. 50
Március 17-én kitűz ték a nemzeti zászlót a városház ára, m ajd Szilád y

46

Somorjai. 24. o.
Somorjai. 24. o.
48
Juhász István: Kecskemét város temetői. Print 2000, Kecskemét, 1999. 20. o.
49
Somorjai. 25. o.
50
Lb.: Ifj. Bagi László: Emlékkönyv a kecskeméti honvédemléktábla leleplezése alkalmára. Kecskemét,
1892. 70-71. o. (Továbbiakban: ifj. Bagi)
47
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Károl y n yo mdáj áb an sokszorosították a 12 pontot.’Az Életképek’ című
fol yóiratb an J ókai Mór első hel yen eml ítette Kecs kem étet, a forradalom
örvendet es vid éki hí rei között. 51
A

dél vidéki

feszü ltségek

miatt

j úlius

17-én

szólítottak

először

hadrendb e 65 0 (55 l ovas, 595 gyalogos ) kecs kem éti pol gárt. 52 A toborzó
beszéd et maga Kos suth Lajos tartotta szeptember 25-én, a városháza
hel yett a Szenth áro mság tem ető m elletti vás árt éren. 53
Az akkori 40.000 l elket száml áló városból, mintegy 1000 kecs kem éti
nemzetőr

indult

csatáb a

az

akkori

főj egyz ő

(ifj.

Bagi

László )

vezetés év el. 54
A v áros ból össz esen hatsz ázan adt ák életüket a magyar sz abadságért
fol ytatott harcb an. 55
A város 1 870-ben m egkapta a törvén yhat ósági jogú város cím et. 56
Az ide került vid éki tisztviselők közvet ve-közvetlenül is hozzájárultak
a közigazgat ás kors zerűsítés éhez. 57 A megyefőnök utasítására három
nap alatt n ev et k ap ott Kecskemét két útja, százhét utcája, két t ere,
tizenkét sora és hat piaca. A házak s zámozása viszont továbbra is
tizedenk ént tö rtént. 58
Ferenc J ózsef cs ászár 1857-ben váross á nevezte ki a tel epülést, ami
innentől k ezdve ö n állóan int ézhett e közigaz gatási ügyeit. 1870-ben a
törvén yh at ósági j o g mellett a város m egkapta a szabad királ yi város
ran got is. 59

51

Somorjai. 25. o.
Urbán Aladár: A nemzetőrség és a honvédség szervezése 1848 nyarán. Akadémiai Kiadó, Budapest,
1973. 198. o.
53
Lb.: Barta István: Kossuth alföldi toborzókörútja 1848 őszén. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1952. 5-6.
o.
54
Ifj. Bagi. 86. o.
55
Ifj. Bagi. 5. o.
56
1870. XLII. tc. A köztörvényhatóságok rendezéséről. Az 1870-ik évi törvények gyűjteménye. Kiadja
Róth Mór, Pest, 1870. 297. o.
57
Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976. 174. o.
58
Somorjai. 26. o.
59
Somorjai. 27. o. (A könyvben ez szerepel.)
52

14

10.13146/OR-ZSE.2011.002
III.5. Az infras truk túra megs zervezés e és kialakulása
Megszilárdul az ó ri ási terület eken fol ytatott jól szervez ett , intenzív
gazdálkod ás

és

a

jó

birtokpoliti kát

alkalm azó

közigaz gatás

Kecskem éten. G yen es Mihál y mérnök 1834-ben csapolt atta le a Déllő tavat és a sívó homo kon 7 millió fát ült etettet. 60
A körn yez ő puszták sorozatos felvásárlása után (Nagy-, maj d Kisbu gac,
Szentlőrinc puszta) a XX. század elejére 163 ezer holdnyi határon
gazdálkod ott

a

város,

ezzel

megszerezve

’Az

ország

harmadik

legnag yo bb t erületű város a’ cím et. 61
A századfo rduló leg nag yobb tette a fut óhomok megszelídít ése volt. A
Tisza

szabál yozás a

után

ez

volt

hazánkban

a

legnagyob b

természetát alakító munka. A h el yi társ adalom minden rétege részt vett
benn e. 62
Kecskem éten megfi g yelh etőek a tan ya si fejlődés egyes állomás ai.
Állattartáss al
századfo rdulón

kezd ődött,
a

szőlő-

maj d
és

ki alak ult

a

gyüm ölcskerti

sz ántóterül et ,
tan yák,

végül

a

valamint

a

szántóföld ek h aszon béres t an yái lett ek a legjell emzőbbek. 63
1930-ra a város k ü lterül etén a l akos ság 56,2%-a (44.679 fő) élt. A
tan yasi nép ess ég m integ y fel e segédsz emél yzet (22.000 fő), akik a

60
Lb.: Iványosi-Szabó Tibor: Kecskemét gazdasági fejlődése 1700-1850. Bács-Kiskun Megyei Levéltár,
Kecskemét, 1994. 54-56. o. és 70-85. o.
61
Somorjai. 27. o.
62
Erdei Ferenc: Futóhomok. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1977. 85. o. (Továbbiakban: Erdei) Az
elképzelés lényege, hogy a homokot szárazságtűrő szőlőfajtákkal kötik meg - ilyenek azonban még nem
voltak. Csókás József, Katona Zsigmond, Mathiász János és Kocsis Pál az életüket tették fel a
szőlőnemesítésre. Lb.: Somorjai. 27. o. 1874-ben Magyarországon is megjelent a filoxéra. Ez egy
gyökértetű, amely szerencsére a város agyagos homokjában nem élt meg. A Balaton környéki és
hegyvidéki szőlőültetvényeknek azonban közel a felét elpusztította. Lb.: Bende László: A Kecskeméti
Szőlő- és Gyümölcstermelés fejlődéstörténete. Kecskeméti Közlöny Nyomda- és Lapkiadó Vállalat
Kiadása, Kecskemét, 1929. 56-57. o. (Továbbiakban: Bende) Ezek pótlására szőlőtelepeket hoztak létre a
környéken, a tönkrement dunántúli gazdákat pedig idetelepítették. Például így jött létre Kecskemét
szomszédságában Helvécia. Lb.: Bende. 210-211. o. Ekkor lett igazán értékes az immúnis homok. 1890.
és 1892. között több mint 5000 hold földet telepítettek be szőlős- és gyümölcskerteknek. Für Lajos:
Kertes tanyák a futóhomokon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983. 53. o.
63
Erdei Ferenc: Magyar tanyák. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1976. 209. o.
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tan yasi gazd asághoz hozzá voltak kötve. 64
Szőlőt, g yüm ölcsöt és zöldséget t erm eltek, amel yek a haz ai és kül földi
piacokon eg yaránt k elend őek voltak. 65 As zódi, Kecskeméti, Feldmei er,
Lőwi - zsidó cs aládok - akik az ért ékesít ést bon yolították. 66
Ehhez azonban elengedh etetl en volt a gyorsan romló port ékák olcsó és
g yo rs szállítás a. Erre kínált m egoldást a vasút. A gőzös nem cs ak
’Kanizsára m ent’, a Cegléd-Kecs kem ét, majd a Kecskemét-Szeged
vasútvon al ak b ekap csolták a várost az ország vérkeringésébe.

67

A szőlő- és g yümöl cstermesztés alapozt a meg a XX. század első fel ére
a

v áros ra

jell emző

kert gazdaságot,

de

g yors

él elmi szeripari

és

keresk edelmi fejlőd ést is hozott. A szől ő és gyümöl cs m ellett a s ert és,
barom fi és zölds ég kínálat kecskemétinek számított mind a hazai, mind
pedi g a kül földi pi acokon. 68
Kecskem ét i gazi ’n ektárja’ azonb an nem a szőlő leve lett , hanem a
barack ból párolt ’hírös pálinka’. Hankovszk y Zsi gmond valóságos
művészi érzékk el n emesít ette ki a róz sa-kajszit, és terj es ztette el az
egész Duna-Tisza kö zén, majd Európa-szert e. 69
A

tőkefelh almozód ás

követ keztében

gyors

fejl ődés nek

indult

a

polgárosodó város.
A

fell endül és

sikerekh ez

nag yban

polgárm est erek
Mindkett en

töretlen

a

század

hozzájárult ak

sorából

széles

volt

a

kiem elk edik

látókörű,

európai

64

utolsó

évtizedei ben

is.

város

vezetői.

A

kiváló

Kada

Elek .

Lestár

Pét er

kitekintésű

és

A

város politikusok

Erdei.1977. 88. o.
Somorjai. 27. o.
66
Lb.: Bende. 82-85. o.
67
Bende. 27. o.
68
Somorjai. 27. o.
69
A barack Szentpétervártól Berlinig mindenhol elismert terménynek számított. Nem ritkán napi 100
tehervagon hagyta el Kecskemét vasútállomását. Ebben a fellendülésben Kecskeméti Herznek is igen
jelentős szerepe volt. Nemcsak gyümölcskereskedéssel, hanem borkereskedéssel és szeszfőzéssel is
foglalkozott. Fiai: Miksa, Izidor és Adolf is jeles kereskedők lettek.
Lb.: Bende. 242-245. o.
65
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voltak, akik mu nkáj ukat szol gálatként fogt ák fel.

70

Az 1880-ban Kecsk emét első emberévé választott Lest ár P éter (18191896) pol gárm ester fő fel adatának a közjövedelm ek növelését tartott a.
Építkezés én ek ered mén yeként bérházak , bazárok, laktan yá k születtek ,
bővült az elemi isko lák befogadó képess ége és renovált ak templomokat.
A térs égszerv ező szerep felism erése kapcsán épül meg először 1895 -ben
a fülö pszállási vas út, majd az azt követő évben a tiszazugi vasút. 71
A követk ező polgármester Kada Elek, (1852-1913; városi polgárm ester
1887-1 913. k özött) a ko rszellemnek m egfel elően a n yereséges export
növel ésére és az iparosít áshoz szükséges feltét elek m egt eremtés ére
töreked ett. 72
„A mun ka a végin érdemel di csér et et”

73

– mondja a kecskem éti ember,

ha mutatk ozik már az eredmén y, s, ha Kecskem étnek volt aran ykora,
akko r

ez

volt

az.

A

futóhomokból

aran yhomokot ,

a

falusias

mezővárosból mod ern, eg yéni arculatú, összetéveszthet etlen hangul atú
várost teremt ettek.
III.6. A XX. szá zad , avagy a cs apások történ etei a városb an
„1911. június 8-án éjszaka hatalmas , 20-25 percig t artó földrengés
rázta meg K ecs kemétet . Ember él etben szer encsér e nem es ett kár,
Működésük alatt megváltozott Kecskemét arculata. Kiépült a belváros, a Rákóczi út, elkészült a
Cifrapalota és a város két ékessége: a Katona József Színház és a Városháza. Juhász István: Kecskemét
Város Építéstörténete. Kecskemét Monográfia Szerkesztősége és Tiberius Bt., Kecskemét, 1998. 218. o
Az üléstermet Székely Bertalan freskói díszítik. ifj. Gyergyádesz. 60. o.
Juhász István: Kecskemét Város Építéstörténete. Kecskemét Monográfia Szerkesztősége és Tiberius Bt.,
Kecskemét, 1998. 218. o.
71
Lb.: Szabó Kálmán: A kecskeméti szőlő- és gyümölcstermesztésének múltja. Bács-Kiskun Megyei
Tanács Végrehajtó Bizottsága, Kecskemét, 1983. 79-80. o. (Továbbiakban: Szabó Kálmán)
72
Szorgalmazta a város határát behálózó vasúti szárnyvonalak továbbépítését. A város keleti részén újabb
gyümölcsösök létesültek az 1897-ben megnyitott Szolnok-Kiskunfélegyháza vonalnak jótékony
hatásaként. 1905-ben indult meg a Kecskemét-Lajosmizse közötti vasúti forgalom. Lb.: Szabó Kálmán.
80-81. o. Külföldi tőke alapján épült meg több gyár is, mint az osztrák érdekeltségű konzervgyár, vagy az
amerikai tőkén alapuló gépgyár, a zománc- és kádgyár elődje. Kada Elek jelentősen gyarapította a város
vagyonát a felértékelődő földek megvásárlásával. Irányítása alatt két, nagy hálózattal rendelkező bank
nyitott Kecskeméten fiókot, és két helyi pénzintézet is született. Somorjai. 26. o. Ekkor alakult ki a város
főterének szecessziós épületegyüttese is, az igényes, új, magán- és középületekkel együtt. Könyvtárat,
múzeumot és művésztelepet nyitott Kada Elek, nagyban hozzájárulva ezzel a város kulturális
előrehaladásához. Lb.: Somorjai 28-29. o.
73
Jósa. 67. o.
70
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leginkább a t empl omok és az épülő házak rongálódtak meg.” 74
Az 1914-b en kitört Első Vil ágháborúban 16 ezer kecskem ét i vett részt,
ebből 8 00-an m eghal tak és 1200 fő l ett hadirokkant .

75

Az 1918-as őszirózsás fo rradalm at és a tanácsköztárs aságot lelkes en
üdvözölték a v áros l akói.

76

A direktó rium bu k ása után a komm ün idej e alatt

komol y fehér

parasztfel kel és volt a városban, s a legsúl yos abb ellenforradalmi
megtorl ás. 77
1919-b en a kommu nista t error, a román megsz állás végsőkig próbára
tette az emb erek t űrők épess égét. Mil yen optimist a is volt Kölcs e y
Ferenc, ami kor 182 3-ban azt hitte, hogy „megbűnhődte már e nép a
múltat s jö vendőt!”. 78
Az I. világháb orú után Kecs kem ét i gyekezett megt alálni hel yét a
megcs onkított orsz ágban, ami elég nehéznek bizon yult, ugyanis a
hag yom án yos an g yü mölcstermesztés re s peci alizálódott Kecskemétnek
piacai eg yre j obban beszűkültek, a termelési költség nagyobb lett, mint
a bevét el, mind ezek pedi g k árt ékon yan hatottak a közgazdas ágra. 79
Lass an

indult

m eg

a

fejlődés,

m el yet

a

gazdasági

váls ág

is

megszakított. A pro bléma m egoldásában a konz ervgyári feldolgozásra
termel ő g yümöl cs - és zöldségtermesztés segített. 80
Annál

n ag yob b

el ánnal

fejlődött

74

a

város

kultu rális

része.

A

Somorjai. 29. o.
Somorjai. 29. o.
76
Somorjai. 29. o.
77
Somorjai. 29. o.
78
Hét évszázad magyar versei I. kötet, Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest, 1978. 877. o.
79
Bende. 86. o.
80
Ekkor épültek a városi gőzmalmok, a körkemencés téglagyár, és gyümölcsfeldolgozók mellé az új
konzervgyár, hűtőház, gépgyufa-, cipőgyár és baromfifeldolgozók. Somorjai. 29. o. Az infrastruktúra
fejlődéséhez a közúthálózat fejlesztése nagyban hozzájárult. Lb.: Tóth László: Bács-Kiskun megyei utak.
KPM Kecskeméti Közúti Igazgatóság, Kecskemét, 1977. 24-26. 1934-ben átadták a Budapest-Szeged
közötti beton útvonalat, majd az 52-es és 44-es utakat is. Kecskemét ezzel az ország gazdasági
vérkeringésének középpontjába került. 1928-ra készült el a keskeny vágányú kisvasút, ami Kiskunmajsára
vezetett, Bugacon keresztül. Ezekben az években viszonylag keveset változott a városkép, de fontosnak
találták a tanyák közigazgatását rendezni. Lb.: Somorjai. 29-30. o.
75
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Kleb elsberg-féle

is kolaépítési

akció

keretében

28

t an yasi

iskolát

avatt ak fel a kult us zminiszter és a kormán yz ó jel enlét ében, de magas
összeget fordítottak a szakokt atásra és a felsőbb tani ntézményekre is. 81
A

város

kultu rális

színvonala

l ass an

túlmutatott

a

l okálpat rióta

elképz elés eken is. 82 Elismeréss el emlegették zenei él etét, kön yvtárát,
múzeumát a legnevesebb szakemberek. Ekkor al kotja műveit (pl.:
Psalmus Hu n garicus ) a város t alán l egnagyobb fia: Kodál y Zoltán. 83
Ám az újabb virágz ásnak véget vetett a II. vil ágháború. A háború újra
súl yos t erh eket rako tt a l akoss ág váll ára. A Donnál pusztultak el a 13.
Könn yű Hadosztál y kecskeméti ezredének katonái. 1944. őszére az
egész Duna – Tisza köze hadszíntérré vált.
Több

mint

1400

zsidót

hurcoltak

el

84

a t égl agyári

gyűjtőtáborból

koncentráció s tábo rokba, ahonnan több mint 1200-an nem is térhett ek
vissza.

85

1950-b en lett Kecs kemét Bács-Kiskun megye székhel ye. Bugac és
Lakitel ek,

m ajd

Hetén yegyház a,

Helvécia,

a

m ai

Szentkirál y

(László falv a) és Bal lószög ki vált a konglom erátumból. Ekkor gyorsult
fel a v áros fejlőd ése. Korszerűsített ék a gyárakat, újakat kezdtek
Ebben az időben már 2-3 heti, illetve napi lapja volt Kecskemétnek. Tóth László haladó szellemiségű
nyomdájában jelentették meg írásaikat a magyar irodalom akkori kiemelkedő alakjai: Németh László,
Móricz Zsigmond, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Kassák Lajos, Hont Ferenc. A ’homoki emberek’ – az
Alföld szülöttei, az országos irodalom és a szociográfia látókörébe kerültek. Sorsukról megrendítő képet
fest Darvas József, Erdei Ferenc, Tamási Áron, Nagy Lajos, Lakatos Vince, Féja Géza. Németh László
pedig egyenesen példává emeli a városlakókat Somorjai. 30. o.
82
Lb.: Orosz László: Kecskemét irodalmi öröksége. Kecskeméti Lapok Kft., Kecskemét Monográfia
Szerk., Kecskemét, 1990. 67-77. o.
83
Lb.: Bánki Horváth Mihályné: In: A Bács-Kiskun Megyei Levéltár publikációi (1950-1990.) (BM.
Kecskemét) XI (1992) 465-484. o.
84
Somorjai. 30. o. 1957-ben egyesült a két konzervüzem, a baromfiüzem gyarapodott tojásfeldolgozóval,
hűtőházzal, szociális létesítményekkel. Megtöbbszörözte termelését a Zománc- és Kádgyár. Ekkor alakult
ki a város déli iparnegyede is. Külföldi exportra termeltek a Mezőgép üzemeiben, a Fémmunkás Vállalat
könnyűszerkezetes csarnokában, a Szerszám- és Gépelemgyárban és a BRG magnetofonüzemben. A
kecskeméti ipar sokszínűségét és fejlődését bizonyította az Alföldi Cipőgyár, a Habselyem, a
Kéziszerszám Gyár, az Épület-asztalosipari és Faipari vállalat, valamint a Petőfi Nyomda. Az üzemek
fejlesztése nagymértékben hozzájárult a népesség jelentős növekedéséhez. A sokszor kapkodó iparosodás
ellenére sem változott meg a fő irányzat, az agrárgazdaság, ami mellett természetesen működtek a korra
jellemző nagy állami gazdaságok is. Az agrárgazdasághoz kapcsolódóan jöttek létre a különböző
kutatóintézetek, mint a Zöldségtermesztési Kutató Intézet, Erdészeti Kutató Intézet, valamint a
Szőlészeti- és Borászati Kutató Intézet.
85
Somorjai. 30. o.
81
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építeni. 86
Az 1970-es években oktat ási lét esítményeit bővít ette és egészségügyi
fejlesztést h ajtott végre a város. Nagyban át form álták Kecskem ét
mezővárosi k eretét az új építkezések. 87
Móricz Zsi gm ond a 30-as években ezt írta a városról a világgazdas ági
válság köv etkeztében: „A kecskeméti nép nem f og el menekülni erről a
tájról… ott fog mar adni és újra kezdi az építkezést és az él etet."

88

Az

író i gaz at mondott. Mert jöjjön bár török, tat ár, l abanc, ném et, orosz, a
kecs kem éti emb erek mindig itt m aradnak, egyszerűen azért, m ert itt v an
a haz ájuk.
Meg yei jogú városn ak 1989-ben nevezték ki Kecskemét et, 1993-ban jött
létre a Kalocs a Kecskem éti Érsekség, majd 1999-ben a M AZS IH IS Z
Alföldi Terül eti Csoportja. A huszadik század végén épül t autópál ya
rév én a v áros még j obban bekapcsolódott az ország vérkeri ngésébe és a
nemzetközi forgalo mba, amit jól mut atnak a születő ipari parkok ,
bevásárlóközpontok és lak óparkok. 89
1976-b an Hild-eml ékéremmel tünt ették ki a várost fejleszt ései miatt,
1990-től p edi g a főt erét a Nemzeti Örökség részeként t artj ák számon.
Kecskem étet a Du na-Tisz a köze kult urális központjává emelt e sok
intézmén ye. 90

86

Somorjai. 30. o.
A belvárosban főként középületek kaptak helyet, a hozzájuk tartozó lakónegyedekkel. A XIX.-XX.
század fordulójára a rekonstrukció részben segített megőrizni Kecskemét hagyományos arculatát, de
ugyanakkor helyet kaptak a házgyár lakótelepei is a belváros körül Lb.: Somorjai. 31-32. o.
88
Lb.: Az Est. 1932. jan. 3. In: Móricz Zsigmond: Riportok 1930-1935, 1958, 155-166. o.
89
Somorjai. 32. o.
90
Lb.: Somorjai. 34-35. o. Az 1912. óta működő művésztelep, az 1896-ban felavatott Katona József
Színház, az elismert Kodály-intézet és a múzeumok egész sora. Mintegy 6000 hallgató szerez diplomát a
Kecskeméti Főiskolán. Három kara van az intézménynek: a Tanítóképző Főiskolai Kar, a Kertészeti
Főiskolai Kar, valamint a Gépipari és Automatizálási Műszaki Kar. A főiskolán kívüli felsőoktatási
intézmények: a Református Jogakadémia utódja a Károli Gáspár Református Egyetem Jogi Karának
Levelező Tagozata, a Közép-Európai Nemzetközi Egyetem Alapítvány keretében a Miskolci Egyetem
Gazdasági Karának kihelyezett képzése, a Gábor Dénes Műszaki Főiskola konzultációs központjában
távoktatás keretében informatikus közgazdász, műszaki informatikus, valamint műszaki menedzserképzés
folyik. A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi Számviteli Műszaki Főiskolai Karának kihelyezett
tagozatán közgazdász szakmérnök, adó-illeték és vámszakértő, valamint Európai Uniós pénzügyi
szakértői képzést folytatnak. Ezeken kívül 17 közép- és szakiskola, számos kutatóintézet, könyvtár, stúdió
87
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IV. A kecskeméti zsidók a XVIII-XIX. században
IV.1. A kezdet tö rténete – XVIII . század
Zsid ó k ereskedők először a XV III. sz ázad elej én t ettek kísérl etet a
Kecskem éten tört én ő letel epedés re. 1712-ben az akkori magisztrátus
azonban ú g y döntöt t, nem engedik a városba bejönni a zs idókat. Az
országos g yakorl at nak m egfel elően Kecskemét en sem vásárolhattak
birtokot, és n em lét esíthett ek bérleti jogviszon yt s em. A kereskedel em
terül etén i s ko rlátoz ásokb a ütköztek, de ennek ell enére néhán y esetben
kiadtak hosszabb-rövidebb időre szól ó tart ózkodási engedél yt , í g y
lassacsk án megkezdődhet ett a bet elepedés.

91

A rend elkezés re álló iratok szerint 1746. előtt nem lakott Kecskem éten
eg yetl en zsidó sem, csak rövid idei g tartózkodhat ott ott. Az bizon yo s
viszont,

ho g y

a

hódoltság

korában,

amikor

a

török

tiszteknek

ajándékk al kell ett kedveskedni, vagy adót fizetni, a város i gén ybe vette
budai és szegedi zsidó keres kedők s egít ségét; ám m ég évtiz edeki g nem
találh ató rájuk utal ás, mint hel ybeli l akosokra.

92

A nag yhí rű k ecsk em éti vás árokon azonban jel en voltak, erre utal az az
eset

is,

amel y

fol yamo dván yt

1 715-b en
n yújtottak

tört ént,
be

amikor

Kecs kemét

k eresztén y
város

kalmáro k

elöl járós ágához,

miszerint külö nítsék el a zsidó k ereskedőket elszeparált „utczasorba ” a
vásár terül etén belül . Ezen kérésük et a t anács elutasított a, í gy t ovábbra
is szabadon árulh att ák port ékáj ukat a többi kereskedővel együtt, amí g a
vásár tartott. 17 46-ig a zsidókn ak csak az il yen országos vás árok
alkalm ával , átm en etileg volt szabad a városban t artózkodniuk, d e
munkássága segíti a dinamikus kulturális fejlődést. A komolyzenei életet a Kodály Zoltán Ének-zenei
Általános Iskola és Gimnázium, az M. Bodon Pál Zeneiskola, a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet, a
Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és az Ars Nova énekegyüttes szervezi. Kecskemét híres szülöttei:
Kelemen László (1760-1814) az első magyar színigazgató, Katona József (1791-1830) drámaíró, Gáspár
András (1804-1884) honvédtábornok, Hornyik János (1812-1885) történetíró, Lestár Péter (1818-1896)
polgármester, Muraközy János (1824-1892) festőművész, Kada Elek (1852-1913) polgármester, Korb
Flóris Nándor (1860-1930) építész, Fényes Adolf (1867-1945) festőművész, Kodály Zoltán (1882-1967)
zeneszerző, Tóth László (1895-1964) nyomdaigazgató, Latabár Kálmán (1902-1970) színművész, Mezei
Mária (1909-1983) színésznő, Bozsó János (1921-1998) festőművész. Kecskeméten több ezer taggal
közel száz sportszervezet működik, mintegy 40 sportággal. Számos olimpikont köszönhetünk
városunknak. Kiemelkedő szerepet tölt be Kecskemét a lovassportban. A szabadtéri fesztiválok messze
földön híresek, mint pl. az 1934 óta megrendezésre kerülő ’Hírös Hét Fesztivál’.
91
Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 12. o. (Az eredeti oklevél már nem elérhető.)
92
Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 12. o.
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il yenfo rmán is szigo rú felt étel ekkel. A vásárt megel őző és az azt követő
három -h árom n apban csak vásárolhattak, az eladás tiltott volt számukra.
A

Kecs kem ét

lak osai

által

előállít ott

n yersterméket

e

napokon

vásárolh atták fel. 93
1744-b en a k ecsk eméti úriszék három csoportra osztotta az itt lévő
zsidókat, az első cs oport az „idegen cs avargók” volt ak, ak iket kivétel
nélkül a „gonosz ” j elzővel illettek. 94
Előn yös ebb hel yet fo glalt ak el a m ás odik csopo rtba sorolt zsidók korabeli kifejez éssel élve a „minden gonoszság nél kül lakozó”-k, akik
Kecskem ét v árosáb an eg y-két napi g kereskedhett ek. Ezen kereskedők a
vásárok id ej én érk ezhettek a városba és legkésőbb a vásár befejez ését
követő három n apban el is kellett vonulniuk. 95
A fejlő dő juh- és b irkat en yésztés indokolttá tette azt, hogy az eddi gi
szigorú törvén yeken némiképp en yhítsen a város. Azért, ho gy a lakosok
könn yebben eladh assák a megnövekedett menn yis égű nyersbőrt, a
városi tan ács kizáról ag n égy óbudai zsidónak adott engedél yt arra, hog y
e célból áll andó an a városban tartózkodhass anak. Ők képezt ék a
harm adik csopo rtot, ők fo gl alták el a legkedvezőbb hel yet a váro si
elöljáróság ált al felállított ran gl étrán. Erre utal az, hogy őket név
szerint is ismerj ük: Hersli Bernát, Lebel Márk, Hersli J osep és Mandl i
Lebel. 96
Az országos tö rvén yeknek m egfelelően azonban m ég ők s em juthattak a
város terület én lak ás tul ajdonjoghoz és boltot sem n yi thattak. A
megvizs gált szerződések ben csak nem mi ndenütt megtal álhat óak a váro si
93

Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 12. o.
BKMÖL IV. 1528.e. Az izr. ir. I. 1725. 2. fasc. 12.sz. Uo. sz.n.
E fogalom olvasásakor figyelembe kell venni a XVIII. századi közfelfogást, és előítéletet, mely a zsidók
ellen irányult. A társadalom perifériájára szorult zsidó tömegeknek vándorlásaik közepette mindent latba
kellett vetniük, hogy boldoguljanak, hiszen nekik még kereskedniük sem volt szabad.
95
Ö. Kovács József: Zsidók a Duna-Tisza közén Társadalomtörténeti esettanulmányok, XVIII-XIX.
század. Kecskeméti Lapok Kft. és a Kecskemét Monográfia Szerkesztősége, Kecskemét, 1996. 38. o.
(Továbbiakban: Ö. Kovács)
96
XVIII. század közepén jelentős fejlődésnek indult juhtenyésztés eredményeként 1746-ban a városi
tanács ennek a négy óbudai zsidónak engedélyt adott arra, hogy a nyersbőrök felvásárlása céljából
állandóan a városban tartózkodhassanak.
Ö. Kovács. 38. o.
94
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tanács azon kiköt ései, mel y szerint az el őn yben részesít ett zsidókat arra
kötelezték, ho gy az előző két csoportba sorolt hitsors osaik j elenl étét és
esetl eges keres ked el mi tevéken ys égét késedel em nélkül j elentsék. 97
A hel yz et szigo rús ágát és specifikusságát jellemzi, hogy ugyanebben az
évben októ ber 29-én két alberti zsidó hasonló engedél yért fol yamodott,
őket azonban elut as ították és végérvén yesen ki is tiltott ák a városból,
csup án a vás ároko n veh ettek részt továbbra is a fent ebb említett
törvén yek értelm éb en. Az óbudai zsidók állandó városban t artózkodás a
azonban hasznosn ak bizon yult mind a város, mind s aját m aguk számára.
Ezt bizon yítj a, ho g y tizenhárom évvel később, 1759-ben már nem
ing yen, h anem Kecskemét pénztárába fizetend ő 80 forint haszonbér
ellenében

tarthatt ák

meg

kizárólagos

engedél yüket.

A

haszonbér

összege a k ésőbbi év ekben növekedett.
Amikor 1773 . áprili s másodikán Ábrahám Salamon, Lőri ncz Salamon,
Fülöp J ózsef és Náthán Salam on, négy óbudai zsidó n ye rte m eg a
bérl etet három év re, ez az összeg m ár 150 forintot j elentett évent e. Az
összeg emel ked ése ellenére a körülm én yeken en yhít ettek, a feltét el eket
pontokb a szedt ék. 98
1. pont: Fej enk ént eg y legén yt és egy inast tart hatt ak, fel eségeiket is
magukk al

hozh atták,

eg y

szakács ot

is

fogl alkoztathattak,

aki

a

sacht eri 99 teendők et i s ellátt a, s m ég egy zsidó származ ású ember a
csal ádon

kívül

közösségük

is

velük

l étszámát.

maradhatot t,
A

cs apongó,

de

nem

kóborló

növelhették
zsidókra

a

kis

pedi g

szorgalmasan vi g yáz niuk kell ett.
2. pont: Minden v ás árko r megengedték a pest megyei zsidóknak, hog y

Így történt ez 1746-ban is. A kedvezményezett négy óbudai kereskedő figyelemmel kísérte „az állandó
gonoszságaik” miatt kirekesztett jövő-menő zsidókat. Ha nem zsidó, vagy tolerált zsidó, nem tolerált
zsidót szállásolt el, akkor a szállásadónak 12 Ft-ot kellett fizetnie, az elszállásolt zsidót pedig 12, illetve
24 pálcára ítélték.
Ö. Kovács: 52. o.
98
Lb.: Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 13-14. o. (Az eredeti oklevél nem elérhető.)
99
A zsidóság vallási törvényei szerint a rituális metszést, az állatok levágását végző képzett metsző.
Kisebb hitközségekben előfordulhatott, hogy a sachter az előimádkozói és a templomszolga feladatait is
elláthatta, sőt, nemegyszer előfordult, hogy maga a rabbi volt egyben a sachter is. שלחן ערוך יורה דעה הלכות
 שחיטה תPrinted in Israel, 2005.
97
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árulj anak bő rt, akik ennek fejében 15 forintot voltak kötel es ek fizetni.
3. pont: Kós er bort tarth attak, de csak zsidók szám ára árusít hatták, h a
keresztén yekn ek adt ák el , bünt etést kell ett fizetniük.
4. pont: A titokban bejáró, marhabőröket behozó zsidókat a városi
tanács h árom fo rintra bünt ette.
Minden

n eh ézség

ellen ére

a

zsidóknak

sikerült

l etel epedniük

Kecskem éten, mel yre az is bizonyít ék, hogy 1774-ben izrael ita temetőt
n yitott ak. A temet ő a mostani vasút állomás közel ében lévő volt KTE
sportp ál ya t erül etén hel yezkedett el. Ez a 24 négyszögölnyi terül et,
amel y

az

akko ri

Kőrösi -kapu

mel lett

kapott

hel yet ,

közvetlen

szomszédságb an állt a reformátusok temetkezési hel yével , csupán eg y
árok v álasztott a el ő ket. Ezt az árkot idővel be akarták tem et ni, hel yére
pedi g eg y kerítést felhúzni. Ennek megval ósítás ára vél hetőleg nem
került so r, az árok maradt az eg yetlen válaszfal egészen a temető
bezárás ái g, 18 79-i g. Ekkor a sí rköv eket átszállították a nagyobb, Budai
úti zsidó temetőb e, de a halottakat vallási okok miatt nem hantolták
ki. 100
IV.2. A betel epülő zsidóság
A bet elep edő zsidó k számán ak növekedésével párhuzamos an nőtt a
szűcsök, v argák , szíjg yártók ell enkezés e velük szemben. Az 1777-es,
május 5-i úriszéki tárg yalás on azonban úgy döntött ek a város bírái,
ho g y a zsidók tov ábbra is szabadon vás árol hatnak bőrt a korábbi
feltét el ek szeri nt. In doklásul azt hozták fel, ho gy a hel yi szűcsök nem
voltak képes ek ell átni „a magyar öltözetekhez” szükséges különböző
nemessző rmék

elő állítás át. 101

A

nem

szűnő

elégedet lenkedés

követk eztéb en ennek ellenére 1777. május 30-án n yol c pontból álló új

100

BKMÖL XIV. 8; Balla-jegyz. 1.k. Református Egyház Könyvtára, Kecskemét, kelt. nélk. XVIII-XIX.
század fordulóján, vegyes ir. 3. 86. 1.sz.. 370. o.
101
BKMÖL IV. 1517.a. Úriszéki jkv. 1777. máj. 5. 218. o.
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szabál yrend elet lép ett életbe, m el y a következőket tartalm azta: 102
• Kizáról ag a Pest vármeg yebeli ek vásárol hatnak és árulhatnak minden
díj nélkül.
• A Kecsk emét en elő jogo kat élvező zsidók ol y módon felügyeljék a
vásárra bejöv ő sorst árs aikat, hogy m egvizsgál ásra jelentsék be őket,
és erről pecs étet k ap janak.
• Egész évb en össz esen húsz héten keresztül keres kedhetnek a város ban
a pecs éttel rendelk ező zsidók.
• Az állandó tartózkodási engedéll yel rendel kezők cs ak két szállást
tarth atnak fenn, d e fel eségeik és cs elédjeik állandóan nem lakhat nak
velük.
•A

kon yh a

és

a

kóser

bor

kezelés ére

egy

férfit

és

egy

nőt

alkalm azhatn ak, és s zámukra fent tarthat nak egy harm adik sz állást.
• Ezen h árom szálláson kívül nem lehetnek a városban, cs ak és
kizárólag a vás áro k és az engedél yezett hetek időtartam a alatt.
• Minden h el ybéli és akármi fél e bőrökkel kereskedő kalm ár, vag y
mesteremb er mi nden időben díj nélkül vásárolhat.
• Az itt maradó és a régi sz erződésben megnevezett zsidók az itt
lakásb ól,

k eresk ed ésből,

kós erbor

és

kon yh atartás ból

s zármazó

haszonbért éven ként a v áros nak fizess ék meg.
Ezzel a rend el ettel azonban a hel yi kereskedők nem elégedtek meg és
panaszukkal a ki rál yh oz fordultak. Ennek eredmén yeként a magyar
királ yi

hel yt artót an ácsn ak

1778.

j anuár

13-án

kelt 103 iratában

a

kecs kem éti zsidókn ak a n yersbőrvás árl ás t továbbra is megengedték, de
a város „r endes” l ak osainak el ővét eli jogot adt ak.
1782. április 19-én 104 a tanács a zsidók bérletét három év re m egújította
100 fo rint év enk ént i haszonbér mell ett, különböző megszorításokkal,

102

Lb.: Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 15-16. o.
BKMÖL-Kecskemét IV/1517/a Úriszéki jkv. 1777. május 5.
104
BKMÖL-Kecskemét IV/1528/e Az izraelita iratok. I.
103
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mint péld ául a nég y o rszágos vásár i dején kívül s e szakács ot nem
tarth atnak,

se

kós erbo rt

nem

mérhet nek,

ha

azonban

megteszik,

kétszeres bünt etés terh eli őket , mint illegális kocsm áros okat. Nem
sokkal ezután, az ak adál yozt atáso k ell enére őfelsége megengedte, hog y
a Pest vármeg yei zsidók a vármeg yéb en és a J ász és Kun kerül etekben
fol yam atos an keres k edhett ek, és ezt az 1784. évi szept ember 13-án kelt
21532. sz. h el yt artó tanácsi rendelet ben kihirdett e.
1791. au gusztus 26-án újabb hároméves szerződést kötött a város a
kiváltságos zsidókk al, még mindi g szigorú felt étel ek m ellett. 105
1794-b en

a

város

nagyobb

részében

tűzvész

pusztított,

am el y

visszavet ette a k eresked elmi tevéken ys éget és ezért a következő két
évben nem került so r szerződés megkötésére. 106 1796. auguszt us 26-án
Schönb erger Sal amo n és Schwei ger J ózsef Fil ep kérésére m egújították
az 1791. évi szerződést m ég több megszorít áss al, miszerint a bírói
en gedél y nél kül b ev ándo rolt idegen zsidóért, ha nem jel enti k, 24 forint
bírságot köt eles ek fizetni és a bérl őkön kívül kós erbo rt mérő vagy
kon yhát tartó zsidók pedi g 12 forint bünt etést kapnak. 107
1799-b en l ejáró szerződés meghosszabbí tását elutasít otta a t anács és az
újonnan színre lép et t Schwei ger Sal amonnak, Schwei ger Mártonnak és
rokonu knak , Mójzes Ferencnek szavazott bizalmat. 108 Ők hároméves
eg yezs éget kötöttek és év ent e 300 Ft -ot fizettek be a város kasszájába.
A Schwei ger csal ád ekko r al apozta m eg későbbi jelentős befol yás át,
amel y kiterj edt a hit községi él et szervez ésére is . 109

105

Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 16. o.
Az 1794. évi július 10-i tűz alkalmával 913 ház és húsz malom teljesen leégett a városban. A
károsodott zsidók neveit is összeírták, mely összeírás szerint a „kompániának” hét háza rongálódott meg,
1943 forint értékben. A hitelezők állandó sürgetését sem tudták elhárítani: tartozásaik összege 7151 forint
volt, és hiába kérték ennek hét év alatti törlesztését. A csőd rövidesen bekövetkezett. BKMÖL IV. 1504.
h. Városi hirdetések, 1808. ápr.3.; iv. 1504y. Vegyes ir. 1794. sz. nélk.; IV. 1504. g. Kérelmek, 17951796. 120 sz.
107
Lb.: Hornyik: A kecskeméti zsidók története 16-18. o.
108
Lb.: BKMÖL IV. 1528. c. Hornyik jkv-i másolatai 1796. aug. 26. 86. o.; 1799. december 3. 252-253.
o.
109
BKMÖL IV. 1528. c. Az izr. ir. 1799. évi egyezség sz. n.
106
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IV.3. A haza találás
E szerződés is a régi ek mintáj ára készült, de ismét t art almaz ott jelentős
szigorít ások at, mint például:
• Házas zsidó alk alm azottat nem fogadhattak fel munkál atra, és nem
en gedhett ék m eg, h o g y m ás zsidó m egházasodjon.
• Bormérés vag y kon yh atartás mi att nem volt szabad idegent hozni,
erre csak a m ár bent lévők közül vál aszthattak.
• Eg y sacht ern él és eg y rabbi nál többet nem t arthattak, köteles ek
voltak ol yan sachtert fogadni, aki mindenki számára dol gozik és a
rabbin ak t anítón ak i s kellett lenni e egy s zemél yben.
• Nem szab ad s enkin ek házat vás árolni , pénzvesztés terhe mell ett.
Az 1791/1. tö rv én y jótékon ys ága alá t artozók az ún. ’megtűrtek’-en
kívül minden m ás zsidó kilakolt atás át segíteni ük kell ett; i deértvén a
sacht ert és a rabbit i s.
Ekkor érk ezhet ett a város ba a Schwei ger csal ád hívás ára egy rabbi, aki
eg yb en sacht er is volt. A rabbi kötel es volt tanítói fel adatokat is
ellátni, ezért i s en g edél yezte l etel epedését a t anács. A rabbi azonban
nem v olt megel éged ve fel adat aival és ellátás ával, ez ért még ez évben
G yön gyösre akart t ávozni, de előtte 11 évn yi bérét kért e, hogy fizess ék
ki. Minden v ásárk or ő főzött a hel yi zsidóknak, de pénzkeres eti
lehetős égeit egy i dő után m egvont ák, mivel egy mási k személ yt
fo gadtak fel a sach teri feladatok ell átására. A rabbinak ilyenform án
más tev ék en yég ut án kellett néznie.
Az

igen

viszontagságos

körülmén yek

és

a

fol yam atos

szankciók

ellenére 1801-ben 110 már saj át bírót választottak a kecsk eméti zsidók.

110

BKMÖL-Kecskemét IV/1528/c Az izraelita iratok I. 1801. január 12. sz. n.
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Ezt a lépést a tan ács a szervezkedés első jelének tartott a, és ezért
erős en ellen ezte, és szerződésükre hivat kozva megszüntette. 111
1804. febru ár 27-én ismét szigorít ásokkal nehezített új szerződést
kötött Sch wei ger Salamon és Márton a város sal; a bérleti díjat 325Ft ban h atározták m eg.
Az újabb m egszorít ások a követ kezők:
• Csak a vármeg ye ált al összeí rt zsidók tartózkodhatnak a városban.
• A zsidók tov ábbra is csak n yersbőrrel és gyapjúval kereskedhettek.
• A Schwei ger testv érpáron kívül senki s em tarthatott l egén yt , és ők is
csak nőtlenek et, m ivel a szerződés célj a csupán a kereskedés
en gedél yez és e, n em pedi g a benépesítés , épp ezért m ég az 1-es pont
szerint m egtűrt zsidóknak sem sz abad megház asodni, vagy fel eséget
hozni,

és

bírói

engedél y

nélkül

nem

tarthatnak

l akodalmat

a

város ban .
• Házalni nem sz abad sem a vidéki ek nek, s em a megtűrteknek;
porték ájuk at csak a meghat ározott időben árulhatt ák a piacon.
• Az en ged él y n élkül itt tartózkodó zsidókat 25 pálca büntetés terhe
mellett a b érlők felj elent eni köt eles ek.
• A

g yerm ekeik

taní tására

cs ak

ol yan

sachtert

fogadhat nak,

ak i

tanítás ra is alkalm as lehet, vagy a kormán yhat ósági rendelet ek
szerint k atolikus isk olába kell j árass ák őket.
• A b érlők az i deérk ező zsidóért fel elős séggel tartoznak; ha valaki
miattuk k árt szenved , a bérlők köt eles ek azt megtéríteni.

112

A szerződés érv én yr e jutás ának bizon yít ékaként az összes, évek ót a a
város ban buj káló, il legális zsidót kiűzték, ezek után Pest várm egye is
jóváhag yta a kecskeméti tanács dönt ését .

111
112

Lb.: Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 18-19. o
Lb.: Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 19-20. o
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Néh án yan a ki űzöttek közül megpróbál tak visszajutni a városba, d e
1806-b an újra eltáv olították őket, és ugyanez en évben a városi t anács
adózási köt elezetts ég alá vonta az addigra m ár néhán y csal ádn yi ra
növek ed ett türelmez ett zsidókat.
Az eddi gi intézked ések mégs em ért ék el a kívánt célt, ezért 1808-ban a
városi

tanács

ö ss zeíratt a

a

Kecskeméten

tartózkodó

türelm ezett

zsidókat, és cs aládo nként négy forintn yi adót vetett ki rájuk.
1810-b en a v áro si tanács felü gyel etének gyakorlás a végett az egyi k
tanácsnok ot hatós ági biztosnak rendelt e ki, és az egész zsidóságot a
felü gyel ete alá hel ye zte. 113
A hatós ági biztos ált al felügyelt új abb, 1811. évi összeí rás kor kiderült,
ho g y a zsidók száma ismét növekedet t a kitilt ások ellenére, ezért a
tanács eg yszerre b ehívta mind a bérl őket, a m egtűrt zsidókat, az
illegális an a v árosb an tartózkodókat és a számukra lakhat ást biztosító
rend es hel yi lak oso kat, és hat ározottan felszólított a őket a törv én yek
betartás ára. A bérl őket szi gorúbb ell enőrzésre késztett ék, a rendes
lakosok at p énzbírs ággal sújtott ák, a nem tűrt zsidók pedi g testi
fen yít ést k aptak és „eltakar odásra ” szólí tották föl őket. 114
A

kívánt

eredmén y

ism ét

elm aradt,

és

a

türelm ezett

zsidók

kétségbeesésükben maguk fordultak a tanács hoz, hogy többé ne érhess e
őket k ár a n em tű rt zsidók jel enlét e mi att.
Akkor a tan ács újb ól biztosokat rendelt ki a zsidók összeí rás ára, de már
eg y j eg yző is cs atlakozott hozzájuk, í gy e háromtagú bizotts ág fel adat a
kibővült a beköltözés körülm én yeinek kivizsgálás ára és a személ yek
státuszán ak ellenő rzésére.
Az összeírás al apj án a tanács a zsidókat két rendbe osztott a:

113

Lb.: Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 19-20. o
BKMÖL IV. 1528. c. Az izr. ir. 1811. E felmérés szerint ekkor összesen 39 családfőt (kb. 135 fő) írtak
össze; ez az adat nem vonatkozhat, mivel a feleségeket nem minden esetben tüntették fel.
114
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1. Az

első

rend beli ek

voltak,

akik

az

1791.

évi

38.

t örvén y

keletk ezés ének idej én már a városban laktak, vagy azt követően
különleges en ged éll yel letel epedtek. Ők maradhattak meg továbbra
is türelm ezettn ek.
2. A második rendb e soroltak, tehát akik nem fel eltek meg a fent ebb
említett köv etelm én yeknek, bünt etés terhe m ellett Szent G yörgy
napjái g, az az április 24-i g el kellett hagyniuk a várost.
Ho g y ezen intézk ed ések ezútt al valóban érvén yre juthass anak, a tanács
három pontból álló s zabál yt alkotott:
1. Azok

a

zsidó

családok,

akiknek

a

város ban

t artózkodás

megen ged ett, rendel kezniük kell egy bí rói aláí ráss al és pecsétt el
ellátott i gazolv ánn yal. Amenn yiben il yen igazolván y nincs, a zsidót
nem lehet b efogadni , ha ez mégis m egtörténik, a befogadó 12 fori nt
büntet ésre, a zsidó p edi g 12 pál cára ítélt etik.
2. Ha eg y türelmezett zsidó a megengedett időnél tovább tart a
házáb an eg y illegál isan itt tartózkodó másik zsidót, 24 pálcára
ítéltetik.
3. A ház aló zsidók at sem a l akosok, sem a türelmez ettek bírói
en gedél y nélkül , vag y a m egengedett időn túl ne merjék m aguknál
elszállásol ni, külön ben a keresztén y l akosok 12 forint ra, a zsidó
lakosok 12 p álcára ít éltetnek. 115
Ezekből a törv én yekből kiderül, hogy aki jó keresztény módjára
g yakorolta a feleb aráti szeret etet, és bérl eti díj ellenében ugyan, d e
befo gadt a az ún. „la ppangó” zsidókat, ezért an yagi kárt szenvedett, h a
ug yanezt

eg y zsid ó

tette,

őt

emb eri

méltóságában s ért ették.

Az

emberség, a k én ys zerűség és az áll hatatos ság azonban meghozt a
g yüm ölcs ét,

m ert

a

k ecs kem éti

zsidók

szám a

mindezek

dacára

növek ed ett. Az elkö vetkező 8-9 évben a zsidók hel yz etében érdemleges

115

BKMÖL IV. 1504. b. Közig. ir. 1821. 37. sz.
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változás nem köv etk ezett be, de a fol ya matos beszivárgások úgyszintén
nem szünet eltek. 116
IV.4. A reformko r s zociál történeti hatásai
A megpróbált atáso k 1820-ban en yhültek, amikor az üldöz ött, de még
inkább a kitiltott zsidók, herceg Kohár y Ferenc főkancell árhoz, a város
földes urához

fordu ltak. 117

Ekkor

kérvényezt ék,

hogy

a

város ban

maradhassan ak, amel y k érelem il y módon sikerrel j árt. Az ’úri-szék’ és
a város között ol yan megállapodás született, miszerint a Kecskem ét
számára

hasznos

zsidók

kitiltását

megszünt etik

a

keres kedés

felvi rágozt atás ának érd ekében. Ezen három pontból álló el őterj esztés
az 1820. n ovem ber 8-án m egt artott ül és en a következőket t artalmazta:
A zsidókat osztál yoz zák három rendbe az alábbiak szerint:
1. Az első osztál yb a tartoznak az 1791. előtt már itt t art ózkodó
zsidók, hel yzet ük a t ovábbi akban nem lehet kérdés t árgya.
2. A második osztál yba tartoznak azok, akik az elm últ időkben,
valamil yen úto n-mó don türelmezést n yertek.
3. A harmadi k osztál yt az azóta is illegáli san a városban t art ózkodó
zsidók kép ezik, ők et alap os vizs gál atra í télték, ha a város sz ámára
hasznosn ak bizon yu ltak, maradhatt ak, ha nem, végleg el kellett
hag yniu k Kecsk em étet.
Is mét össz eírták a város ban t alál ható összes zsidót, am el y alapj án a
kecs kem éti zsidóság létszáma a következőképp al akult 1820. december
4-én:
•

Összes létsz ám: 243

•

Családo k száma: 55

•

Ezek közül nős: 43

116

Lb.: Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 21-22. o.
A zsidók földesúri támogatást élvező helyzete országosan megfigyelhető jelenség volt. BKMÖLKecskemét IV/1504/b Közigazgatási iratok 1821. 37. sz.
117
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•

Özveg y: 6

•

Nőtlen: 6

•

Férfi: 119

•

Nő: 124

•

G yermek ek szám a: 1 45

•

A Kecsk emét en szül etett csal ádfők szám a: 22

Ezen cs aládo k közül csupán kil encnek kellett elhagyni a a várost, a
többiek

p ecsét es

önmaguk at

í rott

engedél yt

i gaz olhatták,

kénys zerültek

és

kiváltani,

il yenformán

amivel

türelmezettnek

minősíttettek . 118
E hat ároz at ut án a zsidókat felm entet ték a „lappangók” felügyel ete
alól, és eg y ún. zsi dó bírót neveztek ki erre a feladatra. Az adózási
törvén yek et

is

mó dosították,

a

következőképpen:

a

tü relmi

díj

tekintet éb en fej adót ill. személ yadót nem kellett fizetniük , igás állat aik
után azonban o rszágos adót i gen, ám ezen t úl nem egymás között
kellett ezt rendezniü k, han em a városi sz ámvevő hivatal által . 119
A türelmezés jót éko n ys ágából az elkövetkező húsz évben több cs alád is
letel eped ési en ged él yt k apott, cs ak kevesek kén yszerült ek távozás ra;
őket által ában „rovo tt”-nak, vagy „ életmód nél küliek”-nek tit ulálták. 120
Majd

egy évszázadn yi

békésebb

n apok

viszont ags ág,

k öszöntöttek

az

és

megal áztatás

ekkorra m ár

után

végre

virágzásnak

i ndult

kecs kem éti zsidó kö zösség szám ára. 121
A

társ ad almi

kerülh ett ek

fejlő dés
a

következtében

ran gl étrán,

amel yet

a

zsidók

nagyban

is

egyre

s egített,

feljebb
ho gy

a

fol yam atos an riv áli s gö rög kereskedő k 1790. óta Kecskemét város
teljes jo gú pol gárai voltak. 1823-ban az 1721. évi szerz ődésükben

118

Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 25. o.
Hornyik:A kecskeméti zsidók története. 27. o.
120
Hornyik:A kecskeméti zsidók története. 27. o.
121
Hornyik:A kecskeméti zsidók története. 27. o.
119
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meghat ározott évi b érl eti díjuk alól is felment ették őket. 122 Így cs ak a
rend es adóju kat kel lett befizetni, ezált al új t erül etekre léphettek, és
szabad abb á vált számukra a kereskedés. A „türelmez ett ” zsidók teljes
jogú p ol gárn ak nem számítottak, de a városi tanács engedél yével
üzletet n yith attak .
A hat ározat al apján 1823-ban S chwarz László Hajagos J ózsef házánál
boltot n yith atott, 40 forint éves bérl eti dí j fej ében.
A

későbbi ekben

szerződést

Hacker

kötött ek,

Iz raellel

Schwei ger

és

Schwarz

M ártonné

Lászlóval
kérelm ét

új fent
azonban

felfü ggesztették. 123
Újabb

előrelép ést

jelentett

mind

Kecskem éten,

mind

az

egész

országban élő zsid óknak, hogy 1840-ben engedél yt kaptak, ho gy
bizonyos felt étel ek mellett gyárat alapít sanak, szabadon kereskedjenek
és mest ers éget űzhes senek.
A

keresk ed és

mellett

a

kecskemét i

zsidók

három

üzletágb an

képvis eltett ék magu kat: abl aküvegezőként, pipakupak-kész ítőként és
szobafestők ént.
A fentebb említett törvén y korlátl an iparjogot biztosított számukra
tehát, ezált al céh es mesterségek t anul ás ára is lehetős égük nyí lt.

124

Mivel a h el yi céhek teljes jogú tagként őket nem vett ék be, de mégis
tisztázni

szerett ék

volna

hel yzet üket,

1846.

december

4-én

két

szobafestő, k ét tímár, k ét piparezező, két kal apos , egy bádogos, eg y
A görögök bevándorlása Kecskemétre 1690 körül kezdődött. 1721. évi szerződésük volt
tevékenységük és Kecskeméten tartózkodásuk meghatározó, írásba foglalt szabályozója. Lb.:Petri Edit: A
kecskeméti görög kereskedők története a XVIII. Században. Cumania Kiadó, Kecskemét, 1975. 17-72. o.
123
1811. ápr. 20-án ennek a Schwarz Lászlónak engedte meg először a tanács, hogy a heti vásáron
árusíthasson, és ezt a lépést a görögök már akkor is sérelmezték.
Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 29. o.
124
1840-ben Csillag Márton egy vagyonos kecskeméti izraelita József fiát tímárnak szerette volna tanítani.
A tímár céh azonban elutasította, arra hivatkozva, hogy csak törvényesen bevett vallásúakat engedhet
mesterinasul felvenni. Pest megye közgyűlése azonban utasította a céhet Csillag József inasul fogadására,
mivel a zsidókat törvény nem korlátozta abban, hogy gyermekeiket keresztény mesteremberek szárnyai
alatt képezhessék. A korlátozás csupán arra terjedt ki, hogy mesterségüket csak saját vallásbeli inasokkal
űzhették.
Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 30. o.
122
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szűcs, eg y cip ész, eg y üv eges , t ehát 14 zsidó iparos kézműves izraelit a
társ aik nev éb en, eg y 19 pontban szerkes ztett fol yamodván yt nyújt ott be
a váro si tanácshoz jóváh ag yásra, mel yben szabál yaikat fektették le.
1847. janu ár 4-én ezt a tanács elfogadt a, és megerősítésre Pest
meg yéhez küldt e az iratot. A későbbi országos zavargások és a
forradalom

mi att

azonb an

további

sors a

nem

ismeret es,

visszaérkezés ére biz on yít ék ni ncs. 125
Az 1746-ban b een gedett n égy izraelitának a hat ál yos törvén yek szerint
tilos

volt

bérelhett ek.

a

birto kszerzés,

és

csak

meghat ározott

számú

házat

126

A zsidók azonban mindig i s törekedtek arra, hogy s aját ingatlanhoz
juthass anak . Legelő ször Náthán Salam on kérvén yez ett házvásárl ási
jogot , fedd het etlen múltjára és pénzforgalmára hivatkozva 1787-ben, de
ezen k érését a t an ács elutasította.
Pénzvesztés t erhe mellett tilos volt a zsi dóknak hel yi l akosoktól házat ,
zálogot, vag y bárm inemű örökséget szerezni. 1810-ben 127 Schwei ger
Márton és S alamo n nevére próbált ák m egvenni azt az épület et, am el yet
imaházként használt ak, de a bővülő zsidóságra hivat kozva zsinagógáv á
óhajtották

alakít an i.

Rendkívül

kedvezőtlenül

fogadt a

a

t anács

kérelmük et, s nem csak elutasította, de biztosította őket arról, hog y
sosem juth atn ak ö rö kös birtokhoz. 128
Ezzel a döntéss el mit sem törődvén 1817-ben a városi el öljárós ágot
meghívták az épülő zsinagógájuk al ap kőletét elére, de a t anács ezen
megrö kön yöd ve arról érdeklődött, hogy mi jogon szándékoznak eg y
ol yan birto kon épít kezni, ami nem lehet az övék? Amikor iratokkal
125

A zsidó mesterek valójában céh elállítására kérték az engedélyt. Erre bizonyítékul szolgál egy korabeli
tanácsi vélemény is: „Egyébiránt ezen Társulatot némely tekintetben úgy is lehet tekinteni, mint
czéhet…Lehet úgy is, mint csak egyszerü, és Jóltevő Társulatot;” BKMÖL IV. 1504. b. 1847. 13. sz.
Az önálló céhszervezet alapítására máshol is kísérletet tettek a zsidó iparosok, de egyetlen zsidó céh sem
kapott királyi privilégiumot az országban. Dóka Klára: A pest-budai céhes ipar válsága (1840-1842)
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979. 122. o.
126
BKMÖL-Kecskemét IV/1528/e (Kecskemét város és a különböző felekezetek közötti viszonyra
vonatkozó iratok gyűjteménye – Az izraelita iratok) I. 1725. 2. fasc. sz. n.
127
BKMÖL-Kecskemét IV/1504/g Kérelmek, 1814. XIII. fasc. 83. sz.
128
Lb.: Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 31-32. o.

34

10.13146/OR-ZSE.2011.002
igazolták, ho gy a birtok az ő tulajdonukban van, a város az addi g
kifizetett 210 0 fo rin tot vissza kívánt a fi zetni a zsidó közösségnek, és
az építk ezést b etilto tták.
Ennek

ell enére

ú jabb

kérvén yt

n yújtottak

be,

am el yben

arra

hivatkoztak , ho g y az adott birtokon imaházat, iskol át, a rabbi szállását
és

a

vall ás

g yako rlás ára

al kalm as

hel yet

épít enének,

s

a

t elek

használ atát kérték , úg y, hogy a bi rtok a város tul ajdonában m arad.
Il yen form án

haszn álati

engedél yt

kaptak

a

követ kező

feltétel ek

mellett: 129
•

A zsidó közösség a telekért addi g kifi zetett összeget viss za nem
kapja.

•

A két szóban forgó t elek t ulajdonjoga Kecskem ét város át ill et i.

•

A zsidó közöss ég a városnak évenként „öt körmöczi aranyakat”
fizet.

•

A telk en zsinagó gát építhet, és I.t entisztelet et gyakorolhat.

•

Ezen eg yess ég érvén yess ége addi g t art , amí g a t elken zsinagó ga
van,

és

rend eltet ésének

m egfelel ően

használj ák.

Am int

ez

megszűnik, a v áro s visszafizeti a beruházott 843 Ft –ot és a
birtokk al szabadon rendel kezhet .
•

Zsin agó gán, iskol án, a rabbi száll ásán, il letve a vall ás gyakorlás ára
alkalm as int ézmén ye n kívül mást nem épí thetnek.

Az építkezést fol yt athatt ák, és 1845-i g minden évben befizett ék a
szerződésb en fo gl alt aran yat. Ekkor adómentess éghez fol yamodtak az
1840-b en 130 megfo gal mazott 29. törvén yr e 131 hivatkozva. 132 Felm entést

129

Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 32. o
Klauber János: A kecskeméti iskola történetéhez. Bp. 1893. 3-5. o. ill. BKMÖL-Kecskemét IV/1908
Elegyes iratok 602. sz.
131
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5225 (letöltés ideje: 2010-11-15) ill. In.: Pajkossy
Gábor (szerk.): Magyarország története a 19. században. Szöveggyűjtemény. Osiris. Budapest, 2003. 142143. o.
132
Lb.: Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 32-34. o.
130

35

10.13146/OR-ZSE.2011.002
n yert ek,

sőt,

az

iskolai

épül etek

s zaporítás a

miatt

egy

új abb

szomszédos telk et is megv ásárolh attak.
1821-ben m ár n em csak vall ási célból vásárolhattak t elk et, hiszen
ekko r – 182 1. au gus ztus 13-án - Schwei ger M árt on olajm alom építés ére
kapott en ged él yt. Ez az olajmalom innentől kezdve rokoni ágon
öröklődh et ett, í g y az izraelit ák bi rtokában maradt.

133

Ezen az eset en felb uzdulva egyre több izraelita fol yamodott ingatlan
vásárlás ához, mel ye t vag yoni hel yz etük indokolttá tett, és amenn yi ben
a városn ak megfel elő értékben biztosítottak haszonbért, illetve a
múltjuk feddh etetl en volt, a j ogokat meg is kapt ák.
Az 1840-b en megfo galmazott törvén ye k még könn yebben elérhetőv é
tették a zsidók szám ára a bi rtokszerzést. Ezen törvén yekből kifol yól ag
a birtoksz erzési

jo g m egadás a nem

a városi

tanács

hatáskörébe

tartozott, amin ek h atás ára többek között Csillag M árto n, Milhoffer
Is tván, Hellsin ger Móricz és Simon, Schwei ger J ózsef és Salamon
különböző oko kból i ngatlant vás árolt Kecskem éten.

134

133
BKMÖL-Kecskemét IV/1504/y Vegyes iratok. 1841. 74. sz. 1844. 40. sz.; IV/1528/c Az izraelita
iratok 1823
134
Hornyik János több birtokszerzési esetet is részletesen ismertet a fentebb említett művében, melyből
érdemesnek tartom megemlíteni Schweiger Márton esetét, amely 1820-ban történt, amikor is a tanács
olajsütőmalom építésére alkalmas telek vásárlási engedélyét adta meg az alábbi feltételek mellett:
„1.Minthogy ezen olajmalom felállítása a helybeni lakosság közhaszna tekintetéből engedélyeztetik,
sohasem lészen szabad Schweiger Mártonnak, vagy maradékának azt semmiféle más malommá
átalakítani, annak tökéletes elkészítésére pedig másfél év engedtetik azon nyilvános feltétel alatt, hogyha
ez idő alatt az olajmalom minden kellékeivel együtt közhasználatra készen nem állana, minden kedvezés
megszüntetésével azt továbbépíteni szabad nem lészen, hanem addig tett épitkezését a város törvényes
becsárban magának fogja megtartani.
2. Ha az építtető, vagy maradékai ezen olajmalmot eladni szándékoznának, bármely vidékiek
kirekesztésével azt csak helybeni lakosnak s a városi tanács előtt teendő jelentés s azt követő engedelem
mellett lészen szabad eladniok.
3. Minthogy az országos törvény minden ingatlan birtok megszerzéséből a zsidókat kirekeszti, s az
olajmalom fundusának tulajdoni joggal való birtokosának, Schweiger Márton nem tekintethetik, annak
teljességgel nem is tekintetik, hanem a birtok a várost fogja illetni, ő pedig azt csak mint árendás
használandja, és miután előre 20 évi árenda fejében a város pénztárába 1320 frtkat befizetett, ezen
összeget a legelsőben megállapitott, igen terhes feltételek enyhitéséért önként benhagyta, azon összeg
neki e többé soha vissza nem fizettetik, s azon fölül még 1820. évi November 1. napjától számítva, mint
árendás, azon fundustól évenkint 5 species aranyakat tartozik árenda fejében fizetni, azon ez olajmalmot
másnak eladnák, vagy az ő megfogyatkozása miatt az más akárki birtokába jutna, ezen következő birtokos
is a malom fundusától évenként az 5 arany haszonbért tartozand megfizetni. (sic)”
Lb.: Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 34-35. o.
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Eg y utols ó kís érl etet tett a t anács arra, hogy valamiképp vis szaszorítsa
az izraeliták roh amosan növekedő i ngatlanszerzés ét, de a haladó
korszellem nek megfelelő en ez meghiúsult, többek közt arra hivatkozva,
ho g y ha a mód os izraelit ák ház at szerezhetnek, azzal a város csak n yer,
mert h a a romos épü letek et nem csak biztonsági sz empontokból, de „az
izletess ég irá nyá ban is fogják ekészíttett ni”, kedvező hatáss al lehetnek
a keresked és re, és ezáltal em elkedik a hel yi házak ért éke. 135
A tan ács a követ kez ő felt étel ekkel adott házszerzési engedél yt :
•

A már házzal rend elkező izraeliták a házukat megt art hatj ák, sőt
saját n evük re is v eh etik, de a jövőben csak az vásárolhat ingatlant,
aki év ek óta a v áros ban tartózkodik, jó erköl csű és a város számára
hasznos üzlet et fol yt at.

•

Mindazok, akik már eddi g is házzal rendelkeztek, s mindazok, akik
ezután kapnak erre jogot , a ház érték én ek egy százal ékát fi zessék
be a város p énztáráb a.

A h ázbirtoklási jo got a t anács még mi ndig óvatos an kezel te, m ajd az
1848-49–es

sz abad ságh arc

al att

az

ügy

se

előre,

se

hátra

nem

mozdult. 136
IV.5. A szabadságh arc ha tásai
Mint szert e az o rszágban, vélhet ően a kecs kem éti zsidók i s lelkesen
üdvözölték a 184 8. márciusi forradal mat. 137 Örömük azonban nem
lehet ett

telj es,

tisztaságát

his zen

b eszenn yező ,

hamar
az

elj utott

országban

antiszemita m egn yil vánul ások hí re.

hozzájuk
több

is

hel yen

a
is

forradal om
fellángolt

138

Az an yagilag eg yre g yarapodó, és mest erségek elsaj átítás ában ekkorra
már nagyobb szerepet vállaló zsidókra a negyvenes években kétféle
Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 41. o. (valószínűleg élő, szóbeli, személyes közlés)
Lb.: Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 41-42. o.
137
Bernstein Béla: A negyvennyolcas magyar szabadságharc és a zsidók. Múlt és Jövő Kiadó, Budapest,
1998. 6. o. (Továbbiakban: Bernstein.)
138
Lb. Bernstein. 25-26. o.
135
136
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hozzáállás volt jell emző. Egyrészt a liberális ellenz ék azon törekvése,
mel y n ag y han gsúl yt fektet ett a zsidók a társadalomba való minél
szélesebb

körű

b evonás ára,

más részt

azonban

a

pesti

sajtóban

felbuk kant a zsidó, mint a kön yörtel en kapitalist a fi guráj a. Mivel egyre
nag yob b

piacot

hódított

magának

a

zsidóság

azált al ,

hogy

a

keresk edel em szinte cs ak az ő kezükben összpontosult és lassacskán
besziváro gtak, mint ’kontárok’ a céhes mesteremberek érdekszférájába
is, a v ag yoni eg ye nlőtlens ég az antis zemitizmus egy újabb vál faj át
139

szülte.

A d emagó gi a akk or is tért hódíthatott magán ak, hiszen a forradalom
lendül etét kih asznál va a rossz él etkö rül mén yei k miatt el égedetlenkedő ,
elszegén yedett

töm egek

m egfelel ő

célpontra

l eltek

a

gazdagodó,

ért elmiségi zsidókb an, őket nevezték ki minden baj fo rrásának (a zsidó
spekul áns v eri fel a gabona árát , a zsi dó szabó ol csó árai miatt nem
tudja jobb an m egfizetni legén yét a céhes mester, stb.)
A

forradalom

esz méit

és

a

’szabadságot’

sokan

anarchiaként

ért elmezték, és kihasználva a fennálló társ adalmi rendszer megingását ,
saját

önző

szempo ntjaikat

i gyek eztek

érvén yre juttatni .

Amint

a

történelem során ol y sokszor bebizon yosodott, a fol yton megújulásra,
talpon marad ásra, s őt a gátló körülm ények ell enére is gyarapodásra
képes zsidóság tökél etes és elsőszámú ell enségnek bizon yult. 140
Öt nappal a pesti fo rradalom kitörés e ut án, m árcius 20-án P ozsonyban,
a fől eg ném et lak oss ág ált al felbőszített csőcs el ék tám adt a hel yi zsidó
lakosok ra. A zsidón eg yed ház ait fel dúl va, a zsidók üzletei t, lakás ait
kirabol va

és

soku kat

megverve,

egyenesen

a

városból

történő

kiűzésüket köv etelt ék. A forradalom tisztaságát féltő ors zággyűlési
ifjúság

m egakad ál yo zta

a

további

atrocitásokat. 141

Ámbár

az

országg yűl és is felh áborodott a tört ént eken, m égis az el égedetlenkedő
polgárság megn yu gt atás a végett a városi törvén yj avasl at ot aszerint

139

Lb. Bernstein. 27-28. o.
Lb.: Bernstein. 27-28. o.
141
Lb.: Bernstein. 28-29. o.
140
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módosították, hog y a zsidók továbbra sem kaphattak vál asztójogot,
mert nem t artoztak a törv én yesen bev et t vallások képvis elői közé. Az
országg yűl és elnézt e ezt a jogegyenlőtlenséget, amel y határozottan
szembeállt a márci u si forradalom eszméivel, a 12 pontban i s követ elt
törvén y előtti eg yenlőséggel pol gári

és vallási t ekint etben, mert

szerett ék vol na elej ét venni a további ant iszemita rendbontás oknak. 142
Sajnos il yen módon törekvésük nem vezetett sikerre, hiszen további
zavargások

mutatt ák

a

nem

szűnő

ellens égeskedést

a

zsidókkal

szemben. A székes fehérvári városi tanács t ávozás ra kén ys zerített e a
zsidókat áp rilis el ej én. G yőrben a diákságnak sikerült megvédenie a
zsidók házait a g yúj togatást ól, m ás városokban azonban els zabadult a
pokol. Áp rilis 23-án Pozsonyban, az országgyűl és feloszlott és ismét
teret kap ott a zsid óüldözés. Itt és m ásutt is a kato nas ágnak és a
nemzetőrs égn ek k ell ett közbeavatkoznia a zsidók védelmében, de m ég
íg y sem tudt ák m egakad ál yozni, hogy t öbb száz zsidó otthon ne v áljon
a felbőszült csőcsel ék mart alékává, többek közt Vágújhel yen, Kassán ,
Vácon és Adán . Po zson yban st atárium ot rendelt ek el az elszabadult
indulatok visszaszorítására. 143
Pest-Bud a sem maradt ki az antiszemita megn yilvánuláso k áradat ából.
A

pol gárs ág

a

nemzetőrség

szervezésekor

már

ell enez te

zsidók

felv étel ét, de v égüli s ezt megakadál yoz ni nem tudták, mivel a diákok
és a fiat al értelmis égi ek b evont ák csapataikba a zsidós ág képviselőit. A
céhl egén yek

moz galmát

viszont

sikerült

antiszemit a

tüntet éssé

változtatni a a m egk eseredett céhm estereknek és a hozzájuk cs apódó
zugü g yv éd ekn ek. A pozson yi hoz hasonl ó botrán yokra szerencsére nem
került sor, miv el – kicsit későn ug ya n, de – a nemzetőrség és a
katonaság közbeav atkozott. A márciusi ifjak azonban elkeserítőnek
látták, h o g y az al ap vető emberi jogokért is harcoló forradalmukat il y
módon b eszenn yezt ék. 144

142

Bernstein. 29. o.
Lb.: Bernstein. 30-33. o.
144
Lb.: Bernstein. 30-53. o.
143

39

10.13146/OR-ZSE.2011.002
A tört ént ek h atás ára az ország vezet ése felment ette a zsidókat a
nemzetőri szol gál at alól, a vezetőiket pedi g ’önként’ távozásra bírt a.
Ezt követt e a p esti zsidóság összeírás a, amel y azt a célt szol gálta volna,
ho g y kiut asíth assák az erkölcsil eg nem megfelelőnek ítélt z sidókat. Az
elkes ered ett p esti zsidók egy csoport ja erre reagál va egy tömeges
amerikai kiv ándo rl ást előkészítő bizottságot alapított, d e terveik et
g yakorlati m egv alós ítás nem követte. 145
IV.6. A vá rosi zsidó ság él ete az 1848-as szabadságha rc alatt és u tán
Kecskem étre mindez ekből cs ak a hírek j utottak el, de ez is elég volt,
ho g y megrémissze az itteni zsidós ágot . Ennek ell enére a kecs kem éti
zsidókat

is

összeí rták,

hogy

a

nem zetőri

szolgálat ban

a

várost

védh essék. A n emzetőri feladatok at zs idók is ellát hatt ák az al ábbi,
1848. XXII. tc. alapján: „…ez en szolgálatra az illető hat óságok, a
kijelölt képess égg el ellátottakon kí vül azokat i s besorozhatják, kik az
alkotmá nyos r endf enntartásban érdekel tetnek vagy ez en kitüntetésr e
méltóna k ít éltetn ek, ezen el vek sz erént pedig tagadni nem l ehet, hogy a
helybeli izra elitá k között tal álható számos t ehet ős ker eskedők és
házbirtoko sok

a

személyi

biztosság

teki ntet ében

ált alában

a

vagyonbátors ág sz empontjából pedi g nagyrés zben ér dekel ve vannak s az
1840:XXIX. törvén y értel mében a magyar honi iz raeliták valóságos
honlakos okn ak

t ekintetnek… ezen

közgyűlés

a

helybeli

izraelitákat

nemz etőrs égi sz olg álatra általában kötelezni , s a vagyonképess ég
alapján al kalmaz ni i s kívá nja…” 146

145

Lb.: Bernstein. 60-61. o.
Hellsinger Móric kereskedő 21 éves, Hellsinger Sándor 24 éves magyar tímár, Kohn Móric 34 éves
kereskedő, Steiner József 40 éves kereskedő, Spitzer Márton 28 éves kereskedő, Valentin Dávid 26 éves
kereskedő, Kohut Dávid 34 éves kereskedő, Schweiger Ábrahám 49 éves kereskedő, Politzer Ignác 29
éves kereskedő stb. Nehezen lehet azt elönteni, hogy a listán szereplő személyek valóban elfoglalták
helyüket a nemzetőrség berkein belül, vagy csupán összeírták őket. Ellenben arról biztos információval
rendelkezünk, hogy Hakker Salamon fiai, a 21 éves Lajos és a 18 éves Ferenc Pesten lettek önkéntesek.
BKMÖL IV. 73. sz. 5. tized.
Szabó Márton 30 éves, Kohn László 40éves, Dics Adolf, Steiner Fülöp, Schwarz Móric és Goldberger
Gábor 19 éves kereskedő a kecskeméti katonaság sorait erősítette. Steinvartz Jakab neve pedig a Pest
megyei 16. huszárezred nevére kiállított 111 fős névsorában szerepelt.
BKMÖL IV. 72., 78.sz.; Kiválog. Ir. V.1848. november 9.
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5290 (letöltés ideje: 2010-11-15) ill.
146
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Az 1848-49-es es emén yek t ehát magukkal ragadt ák a kecs kem éti
zsidóság képvisel őit. A hazafias érz elmeik által vezérelve, teljes joggal
a

magyars ághoz

t artozónak,

izraelita

vallású

magyarnak

érezték

maguk at, és abban bíztak, hogy a forradalom hatás ára s aját sorsuk ,
jogállás uk jobb ra fo rdulás a is bekövetkezhet. Épp ezért többen önként
vállalt ák a sorsközö sséget a m ag yar nem zettel.
Az 1849-es szabads ágharc es em én yei ut án m árcius 4-én kel t Bi rodalmi
Alkotmán y 147 5., 23., 24., 27., 28. paragrafusai szeri nt a birodal om
minden n épét, s polgárát egyenjogúsággal ruházta fel, ami mind a
vag yon szerzés, mind a fo glalkozási szabadságot m agában fogl alta. 148
A rend elk ezésre áll ó dokumentum ok al apján valószínűsíthető, hogy az
1850-es év ek elej én eg y újabb jel entős m ért ékű zsidó bevándorlási hull ám
ért e el Kecsk emét et. Természet esen a letelepedési engedél ye k kiadásánál
ismét a h aszonelv ű szempontok érvényesült ek - mint a gyapjú- és
termén yk ereskedés – a város rész éről . 1850-ben 20 pengő forintb an
határozták m eg a türelmezési díj összegét.

149

J elentős lép ésnek t ekinthetjük a zsidók azon fol yam odván yát, amit 1850.
decemb er 30-án n yú jtottak be a Városi Tanácshoz. Ebben kérvén yezt ék ,
ho g y m agánszerződéseik m ellett a tul ajdonukban l évő házaikat is a
nevük re

írathass ák .

Kérelm üket

elutasították,

és

fel sőbb

hel yre

irán yított ák ők et. Term észet esen ezen kérésnek eleget tettek, és a
mag yaro rszági

teljhatalmú

csász ári

biztos,

Báró

Geri n ger

őnag ym éltóságáh oz mentek, aki a „telkeik átíratás a végett könyörgő
kecskeméti izra elitá knak” m egadta az engedél yt, hogy a rendes lakosi díj
befizet ése

mell ett

telket

vás árolhatnak,

ill etve

a

már

m eglévő

ingatlanj aik at a nev ükre vehetik. 150

In.: Pajkossy Gábor (szerk.): Magyarország története a 19. században. Szöveggyűjtemény. Osiris.
Budapest, 2003. 250-253. o.
147
http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/Magyar%20JogtorteNET/magyarazatok/olmutzialkotmany.htm
(letöltés ideje: 2010-11-15) ill. Az Olmützi Alkotmány. In.: Pajkossy Gábor (szerk.): Magyarország
története a 19. században. Szöveggyűjtemény. Osiris. Budapest, 2003. 310-323. o.
148
Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 43. o.
149
BKMÖL-Kecskemét IV/1504/h Szab. Rend. 1850. 53. o.
150
Hornyik: A kecskeméti zsidók története.43-44. o.
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1853. évi októb er 2-án k elt cs ászári rendelet ism ételt en hatál yba hel yezt e
a régi, 184 8. előtt fennáll ott, az izraeliták birtokképess égét korl átozó
szabál yok at, miszeri nt a zsidók nem juthatnak szabadon tulajdonjoghoz.
151

Néh án y k ülönleges esettől eltekintve a z sidók nem szerezhet tek s e szőlőt,
se földbi rtokot, és akiknek m égis sikerült, saját szem él yi érdemeik által
n yert ek k edvező elbírál ást, de csak saját, és cs al ádjuk „ mulatságár a”
használh atták; a szől ő eladás a, vagy bárminemű haszonszerz és tilos volt .
1850. és 1851. kö zött az akkori kevésbé szi gorú törvények mellett
néhán yan törv én yes en is földhöz jutottak. 152
Eleinte

a

kós er

vend égfo gad ói

bor

kim érésén

üzletekkel ,

de

kívül

ahogy

nem

l ehettek

en yhült ek

az

kapcsolatb an

erre

vonatkozó

szabál yok , és már árverés en vendégfogadóhoz, ill. kocsmához juthattak,
eg yre töb ben vál asztották a váll alkozás e fajt áját a zsidók közül.
Kezdetb en a v áros megegyez és al apj án adt a ki a váll alkozóknak a
mészárszék b érl eti j ogát, il yenform án z sidó nem juthatott hozzá. 1831.
után árverés útj án i s hozzáférhetővé váltak a mészárszékek üzemeltetési
jogai, í g y tö rtén het ett meg, hogy 1831. november 1-től 1837. október 31ig Csillag M árto n, Fischer J akab, Kis s Márton és Schwarz Márton kivett e
5300 v f. h aszonbérb en Kecs kem ét összes mészársz ékét.

151

153

Groszmann Zsigmond: A magyar zsidók a XIX. század közepén (1849-1870). Történelmi tanulmány.
Egyenlőség. Budapest, 1917. 15. o.
152
Tételesen kilenc esetet tudunk felsorolni, ami a városi hatóság tudtával történt:
1. Csillag Ignácz 1851. január 2-án Csontos Imrénétől vett hat hold örökföldet 360 pfrtokon.
2. Hellsinger Móritz 1851. január 11-én a kőrösi közön lévő károli féle szőlőt, melyet még 1847-óta
Horváth Döme úr nevén szerzett.
3. Schweiger József és Salamon testvérek Tasi örökösöktől 1851. január 25-én 73 hold csődöri
örökföldet vesznek 7008 pftkért.
4. Schweiger testvérek 1851. február 17-én Tormássy Páltól csődöri földet vesznek 197 pftkon.
5. Schweiger testvérek 1851. február 17-én Tormási Sándortól csődöri földet vesznek 80 pftkért.
6. Schweiger testvérek 1851. február 20-án Molnár Páltól négy hold csődöri földet vesznek 1106 F. 30
krért.
7. Csillag Gábor 1851. február 27-én Sárközy Károlytól árverésen megvett hét hold földet, elcseréli
Sárközy János csődöri kilenc és ¼ földjéért 437 pf. toldással.
8. Schwarz Farkas 1851. április 3-án Cseh Sándornétól 1 ½ hold földet vesz 100 pftkért.
9. Schweiger testvérek 1859. április 9-én Páhán örökösöktől 2 ½ földet vesznek Csődörben 400 vftkért.
Lb.: Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 43-51. o.
153
Lb.: Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 52-60. o.
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Ettől kezdve mindi g tal álhat ó volt a városb an izraelita kézen lévő
mészárszék,

azzal

a

felt étell el,

hogy

keresztény

legén yeket

alkalm aznak. 154
Mint minden lakos , aki nem rendelkez ett földbi rtokkal, a zsidók sem
legelt ethett ék

szab adon

jószágaikat

a

közlegel őkön,

csak

a

fejős

tehenek et hajth atták ki n yom ási csordára, ill. a mészárszékeket bérlők
legelt ethett ék az él elmezési célból t artott állat aikat . 155
1859-től ism ét szabad iparűzési jogot nyert ek a zsidók, s 1860-tól pedi g
ol yan felelőss égt eljes és bizalmat felt ételező állást is betölthettek, mint a
g yó g ys zerész. Szab adon látogathatták a bán yavárosokat. 156
Az 1860-as év ektő l még j elent ősebb asszimiláció vette kezdet ét a
zsidóság soraib an, azonban m egleh et ősen diszkriminatív jellegű volt
sorsuk, mivel pol gári jogegyenlős égük kimondása továbbra is várat ott
magára. 157 Ennek a m egkülönböztetés nek az erőt eljess égét mutatja az is,
ho g y

„honfi”

Törv én yh atósági

és

nem

t agok

„polgártár s”
l ehettek,

de

megszólítás

i llette

képvisel ővál asztásokon

ő ket.
nem

rend elk ezhettek szav azati joggal. 158
A

zsidóság

telj es

beilleszkedési

törekvés e

az

öltözködésükben

is

megn yilv ánult. Mí g az előző évtizedben egymás között jiddisül beszéltek,
cilindert és „Feren c József -kabát”-ot viseltek, az 1860 -as években a
hazafi ass águk at

demonstrál andó ,

a

népszerű,

Kossut hról

elnevezett

pörgekal apot, a zsinóros attilát, a feszes nadrágot és a „ránczos” csizmát
kezdték el hord ani. 159 Hogy mil yen szinten i gyekeztek int egrálódni a
mag yar t árs adal omb a, mi s em bizon yítja jobban, mint például az, hog y a

154

Lb.: Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 61-63. o.
Lb.: Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 64-68. o.
156
Lb.: Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 52-73. o.
157
Lb.: Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 68-69. o.
158
Lb.: Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 71-73. o.
159
Ö. Kovács. 106. o.
155
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Kecskem éten szület ett Venetianer Lajos 160 bát yja Sándor, református p ap
lett.

161

IV.7. Az a sszi miláci ó és az integ ráció
1861. m árcius 15-én rendez ett megeml ékezés en a város el őljárói között
Fischmann Simon főrab bi is felszólalhatott, és a zsidó hagyom án yoktól
eltérően

mag yarul

méltatt a

beszédében

az

1848-as

forradalom

szellemiségét. 162 A vis zontagságok ut áni békés eg yüttél és j elei t mutatj a az
is, ho g y eg y, a zs idó ifjús ág számára rendezett bál táncrendj ében, a
kerin gő, franci anég yes és a polka mell ett megjel ent a csárdás . 163
Az asszimilálódó zsidók élet ének jelentős állomás a volt az 1867. évi
XVII. tö rvén yci kkel y 164, am el y az izrael ita lakosokat a törvén y előtt
eg yenlő ran gra em elte a keresztén y lakosokkal pol gári és politik ai
tekintetb en, és a s aját kezükbe adta az egyházuk önkormán yz atának
irán yít ását , val amint hitközségeiknek rendezését , szervezés ét. A korm án y
szükséges nek

t arto tta,

és

elrendelt e,

hogy

vál asztott

képvis előket

küldjen ek az országos kongresszusra. A képvisel ővál asztás napja 1868.
novemb er

18-án

v olt,

mel yet

Kecskemét en,

a

’Nádorhoz’

címzett

vend églőv el kapcso latban lévő új színházi hel yiségben tartottak.

165

A

szavazás előtt Gallia Fül öp, izraelita vál asztási elnök szájából hangzott el
az alábbi akban szó szerint idézett bes zéd: „Tisztelt polgártársaim! A

A magyar zsidóság történetéről írt munkáját máig sokan forgatják, de talán kevesebben tudják, hogy
Kecskeméten született Venetianer Lajos főrabbi, történész, az Országos Rabbiképző Intézet tanára.
Kecskeméti tanulmányai után Budapesten előbb a bölcsészkart, majd a rabbiképzőt végezte el. További
fontosabb nevek: Hirsch Mór, Weisz Vilmos, Pollák Salamon és Deutsch Henrik, Berényi Pál, Vámbéry
Ármin, Kecskeméti Lipót, Kecskeméti Ármin, Fekete József. A zsidó oktatásügyről. lb.: Székelyné
Kőrösi Ilona: Zsidó iskolaügy Kecskeméten a XIX. században c. művét. In.: Őket siratom én- Zsidóság a
Duna-Tisza Közén. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
Közép-Magyarországi Területi Csoportja, Kecskemét, 2004. (Továbbiakban: Székelyné) 27 (esp)
161
Raj Tamás: Előszó az új kiadáshoz. In: Venetianer Lajos: a magyar zsidóság története.
Könyvértékesítő Vállalat, Budapest, 1986. 10. o. (Továbbiakban: Venetianer)
162
Lb.: Venetianer. 242-312. o.
163
BKMÖL IV. 1609. b. Közig. ir. 1860. 1277. sz.
164
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5318 (letöltés ideje: 2010-11-15) ill. In.: Pajkossy
Gábor (szerk.): Magyarország története a 19. században. Szöveggyűjtemény. Osiris. Budapest, 2003.
495.o.
165
Lb.: Schweitzer Gábor: Gondolatok a magyarországi zsidóság első emancipációjáról. Egyházak a
változó világban. A nemzetközi egyháztörténeti konferencia előadásai. Esztergom, 1991. május 29-31.
Szerk.: Bárdos István – Beke Margit. Esztergom, Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata – József
Attila Megyei Könyvtár – Egyházak a változó világban c. konferencia Szervezőbizottsága. 59. o. (esp)
160
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magya r zsidósá g eg ész Magyarorsz ág, sz eret ett hazánk sz éles határaiban,
ma egy és ugyan azo n időben egy igen nagy és emlékezetr e méltó napot
ünnep el, egy n apot, mely es eménydús követ kez ményei vel nemcsak a zsidó
nemz et

évkön yveib en,

hanem

hála

az

égnek

és

a

megváltoztatott

időviszon yo kna k, Magyaror szág tört énetében is örök és kiolthatatlan
betűkkel fog egykor on felj egyez ve l enni . Ma végre el értük azon napot t.
hitrokonai m,

melyen

egy

szabad

pol gár

legsz ebb

jogainak

egyikét

legelős zör élvezh etj ük, midőn mi a l egszél es ebb és l egszabadel vűbb
alapon n yugvó nép választás szeri nt, az ő nagyméltósága a magyar kir.
vallás- és közo ktat ásügyi miniszt er ál tal december 10-r e egybehívott
országos izra elita g yűlésh ez követeinket választjuk..... A magyar nemz et
1867-i k évb en kép viselői által egy népünkön ez er év óta nehez edő
igazságtalansá got n agylel kűl eg és a legnemesebb módon jóvátett, midőn
az ország gyűl és egyhangúlag egy rövid törvényben kimondá, miszeri nt mi
azon a földön, melyh ez mi már ol y régóta, míg a rabszolgabil incsek nehéz
nyomá sa

és

országban,

t erhe

alatt

mel yn ek

is

oly hű

szabadságáért

szeret ettel
és

ragasz kodtunk, azon

függetlenségéért

az

1848-n a k

harcmez ején hitrokonaink közül ezr en és ezren el vérezt ek, szabad és
hasonjogos ult polgá rok legyünk. Vannak ugyan ci vilizált államok, hol
azon el v " általános emb erjog" már évtiz edek óta ki van mondva, de ott ez
minden ütt csa k h eves hitrokonaink kedél yét kes erítő hosszú harcosodással
vívatott ki. Eg yetl en egy n emz et s em mondta ki ily s zép, nemes, s méltó
módon, mint a ma gyar nemzet. De a magyar kormány nem elégedett meg
egysz erű en az eg yenjogúsítással. Ez en kormánynak egy t agja - Eötvös
József ,

vall ás-és

közo ktatásügyi

miniszter

-

egy

férfi,

ki

mint

emb erszerető, mint a zsidó nemzet r égi jótevőj e ismeret es, ki már ez előtt
régen, még a söt ét előítél etekkel t elt 30-as években nyomozott népün k
joga mell ett bátran és nyíltan f ellépet t, e férfi ismerve községeink és
iskoláin k zilált állapotát, meg ezeknek t ökél etes és gyökeres orvoslását is
feladatául tűzte ki magának, midőn az izraelita kongr esszus egybehívás a
által

önmagun kra

bízá

belügyeinket

alkotmán yos,

sz abadel vű

és

egysz ers mind a uton ómiánkat, az állammal sz emben, megőr izendő módon
rend ezheti, és megál lapíthatni. Mutas suk meg tehát a magyar nemz etnek,
hogy a b ennü nk hel yez ett bizodalomnak meg is t udunk f elel ni; mutassu k
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meg a művelt Eur ópának, valamint t őlünk távoll evő hitrokonainkna k,
hogy is merj ük a sza bad alkotmányos pol gárnak jogait és köt eless égeit, és
hogy a " szabadság, műveltség és előhaladás" vallásunk ez redéves sz ent
dogmái val igen jól összefér nek. Mutas suk meg ezen órában, különös en mi
izraelita la kói, ez en cs endes és megf ontolt higgadtságár ól ismeret es
városun kna k,

h ogy

mi

is

át

vagyunk

hat va

egy

tör vényt

tiszt elő

alkotmá nyos polg ár érzelmeitől, mutass uk meg pedig ezt most az által,
hogy ezen választás t minden túlzott sz envedélyesség nél kül kezdjük…. :
" Éljen kedves mag yar hazánk, melynek hű és hasznos fiai akarunk lenni!
(sic)" 166
A kon gresszuson a k ecsk eméti zsidókat a választás során Fischman Simon
rabbi és Sch wei ger Márton j elöltek közül az utóbbi képvis elte. Ez az a
bizonyos 18 68-69-es Országos Zsid ó Kongresszus, amel y két elkülönül ő
ágazat ra, a n eoló gi ára és az ortodoxiára osztotta a m agyar zsidóságot. 167
Ez még i nkább fel gyo rsítja a kecskeméti zsidók int egrálódását a váro s
társ adalmi rendszerébe.
A pol gárs ág által án osan üdvözölte a zsidóság magyarosodás i törekvés eit,
de még mindi g lass únak tal álta, és az eln yert emancipáci ó fejében még
teljes ebb as szimilációt várt el . Ennek adott hangot néhány antiszemita
felh angú cik k, amit a sajtóban közöltek le, de azon nyo mban meg is
jelent,

ú g ymond

refl ekt ációként

’A

zsidókérdéshez’

című

al ábbi

újságci kk, Ifj. Dr. Horváth J ános jogtört énész tollából. Ebben a cikkében
a zsidók szorgalmát, munkához való viszonyát példaként állította az
emberek el é, az elő ítéletet hat ározottan elutasította, a zsidóság szám ára
pedi g a köv etkező t enniv alókat nevezte meg: „Elsősor ban utánozni kell
neki k

a

mívelt

nyugat

móz es

vallású

polgárait,

szívvel

lél ekb en

egyesülniü k kell a nemz ettel és magyarokká l enniök.(… ) Másodszor a z
eddigi excl usivitásr ól le kell mondani ok. De ugyanezen óhaj t nyílváníto m
a Mag yarho n egyéb polgáraihoz. Fájdal mas érzés mind en művelt egyén re

166

Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 74-76. o.
Lb.: Jakob Katz: A végzetes szakadás. Ortodox és neológ szétválás a magyar zsidóságban: A szakadás
eredete, befolyása és következményei. In.: Múlt és Jövő Zsidó Kulturális Folyóirat. Múlt és Jövő Kiadó,
Budapest, 1991. 1991/1. 49-55. o.
167
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azon megvetés, mel y ma, mint előítél et fönnáll a zsidósággal szemben .
… (sic)” 168
J ól

példázza

a

mag yar

közfelfogást

Dr.

T.

P.

ci kke,

ami

az

’Antis emitismus’ cí met vis elte, és amiben a szerző el utasítj a a politik ai
és gazd asági al apok on álló antiszemitizmust. „Vannak…a z sidóellenes ek
között olyan ok, aki k n em tudnak abba bel enyugodni, hogy a zsidósá g
politikai tekintél yb en és hatalomban velök osztoz kodi k, s sehogysem
tudnak b elenyug odn i abba, hogy a polit ikai rang nemcsak s zületés ált al
szerez hető meg; seh ogys em tudnak bel enyugod ni abba, hogy a mobil tőke
hasznosításá val jár ó foglalkozás nemcsak nyer eséges, de a becsült
foglalkozás ok

köz é

emelkedett…”

Ez eket

az

antiszemit ákat

gyorsan

szétesőkn ek és hátt érb e szorulóknak t artotta, ámde fels orolt egy másik ,
által a lelk esen tám ogatott irán yzatot: „…s mely nemzeti és társadal mi
szempo ntból kell ki a zsidóság rossz tul ajdonai f elett, s amely árnyalat
nem emberi jogaitól akarja megfosztani a zsidót, hanem mozgalmat in dít
meg az iránt , hog y

a zsidós ág beol vadjon a magyar társ adalomba s a

nemz ettestb e… ez az antisemitis mus mindinkább nyíltabb és mindinká bb
erőtelj esebb

l esz.

Erőteljesebb,

mert

benne

az

int elli gens

magyar

társadalom nyilat ko zik. …” Ennek a felvet ésnek az absz urditás át jól
szemlélteti, ho g y a cikk további részében nem m ásokat, mi nt maguk at a
zsidókat szólítja fel enn ek az „antis emi tismus”-nak a fel vál lalás ára: „És
az antisemiták ez en táborába sorakozn i kell mind azon zs idóknak, a ki
magya r s aki a köz érzület tudatával bír s aki azzal számolni akar és tud.
(sic)”

169

A zsidóság term ész etes en tartózkodáss al fogadta ez eket a nagymérték ű
elvárás okat,

m el yn ek

vándo roltak,

mí g

a

eredm én yeképpen
teh etős ebb,

a

szegén yebbek

asszimiláltak

körében

névmag yarosít ás is k ezdetét vett e. 170

168

Kecskeméti Lapok. 1882. Júl. 30. (fotókópia, oldalszám megállapíthatatlan)
Kecskeméti Lapok. 1883. Nov. 4. (fotókópia, oldalszám megállapíthatatlan)
170
Kecskeméti Lapok. 1883. Nov. 4. (fotókópia, oldalszám megállapíthatatlan)
169
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Érdem es megemlíten i eg y 1882. októberében l ejátszódott es etet, mel yn ek
olvasásako r

en yh e

deja

vu

érzés

l ehet

úrrá

rajtunk.

A

korabeli

újságci kkek szerint a Beretvás szálló s arkán néhán y fiat al, valószínűleg
jogh all gató, ittas áll apotb an hangosan sz idta a zsidókat és az antiszemiták
akko ri országos v ezetőjét, Ist ócz y G yőzőt éltették. Az erre összegyűlt
körülb elül 200 fő s tömeg megbotránkozással ítélte el a zavargást. Az
il yen k ézzelfogh ató megn yilvánul ásokon túl al akult ak ol yan egyesület ek ,
amel yek n yílt an nem zsidóellen es ek voltak. Ám a keresztén y ért ékek
védelm éről és eg yé b homál yos célkitűzéseik m ögött mélt án megfelelt ek
az antiszemita eln ev ezésnek. Ezek közül a legnevezetes ebb a Kecskem éti
Mag yar Védeg yl et. Az eg yesület alapít ását (1883. j anuár 21.) megelőzte
ez a fel hívás: „Szóz at Kecs kemét város ker esztény lakosságához!” Kér y
Károl y

elnök

és

Nag y

Im re

titkár

nevével

fémj elzett

iratban

a

célkitűzések m ellett az alábbiak is szerepelt ek: „…hazai tősgyöker es
magya r ker esztény társadalom érdekeit általában különösen pedig a
Véd egyl et tagj ainak anya gi, sz ellemi és társadal mi jólét ét előmoz dítani,
felkarol ni,

érd ekeit

törvény

korlátai

között,

törvényes

eszközökkel

meg véd eni. Támog atni minden hazafias mozgal mat, magyar nemzeti és
társadalmi célt, ú gy a közél etben, mint sz ellemi köz művelődési és
közgazd asági tér en ; s mint kizárólag közgazdasági célok, és refor mok
ker esztül vitel e

érd ekében

alakult

ker esked elmi,

ip ar i

gaz dasági

és

t estület

különös

magyar

súl yt

ker eszt ény

fektet

a

érdekek

megó vásár a.” 171
A város tiltakozásán ak ell en ére a t estül et megal akult és látván yos ünnepi
keretek között g yűl tek. 1883 júniusi választásokon az els ő körben az
antiszemita képvisel ők k apták a legtöbb támogat ást, de végül nem értek el
jelentős eredmén ye ket, és a város egyetlen kerül etében sem jutott ak
végleges g yőz el emre.

171

BKMÖL. Kkh. V. 244. h. Iparügyi ir.; Jászkun kerületi vonatkozásai
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Ezeket leszámítv a b ékés évtizedek köszöntöttek a kecskem éti zsidóságra,
amel yet cs ak m egerősített az, ho gy 189 5-ben tört énelmi egyházi rangra
emelt ék a zsidó vall ást. 172
IV.8. Az ok tatás
1856-b an születik meg az a rendel et, hog y a történelmi egyházakhoz
hasonló an, d emo gráfiájuk alapj án arányos an a zsidóság i s részes üljön
állandó pénzbeli támogatás ban. „Ezen város gyermekei va gyunk… Ez en
város az, hol mi élü nk, a hol lakunk és munkásságunk napi foglalkozás ait
vég ezzü k - írták kérvén yük ben – Ez en város az, mell ynek cs inosbulására
és mind en tekint etb eni előhaladásár a többi lakostár sunkkal közösen, sőt
aránylag leg nagyob b mért ékben töreks zünk...” A város azonban szűk
an yagi forrás aira, és eg yéb, súl yos tanügyi ki adás aira hivatkozva sem a
kért

összeget,

biztosította

sem

a

számuk ra.

Szentkirál yon
A

igén yelt

t ovábbiakban

ismét

30

hold

cs ak

földet

s aj át

n em

erejükre

hag yatkozhatt ak. 173
1861-től mag yar vol t a tanítás n yel ve. Minden bizonn yal az iskolának is
nag y szerepe volt abban, hogy Kecskemét városában a XIX. század
második

felében

meghat ározó

jellege

a

közösség

számára,

ho g y

többségéb en magyar n yelv en beszéltek.
1877-b en a zsidó hit községet is kötel ezi a város t anint ézetének át adására.
A Kecskem éti Zsidó Hitközség 1877. ut án cs ak egy vall ásis kolát tartott
fenn hittanít ás célj ára. A t anítók mi ndegyikét − kiváló tanerőkn ek
minősítve ők et – átvett e a községi népiskol a. 174 A XX. század két
legjel entős ebb izrael ita tanítój a: Rei chm ann Mór és Székel y J enő. 175
Székel yné Kő rösi Il ona kut atása alapj án: „Áttekint ve a zsi dó tankötel es
gyer mekekr e von atkozó statisztikákat a községi iskola l étrej öttétől, illet ve
172

BKMÖL. Kkh. V. 244. h. Iparügyi ir.; Jászkun kerületi vonatkozásai
Székelyné. 120. o.
174
Székelyné 121. o.
175
Kecskemét Város főispánjának iratai. IV/1901 /1940. Székely Jenő olyan tiszteletnek örvendett a város
vezetőségének körében, hogy a II. zsidótörvény ellenére is vissza akarták helyezni tanári pozíciójába.
173
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1882-től, az el emi iskolai értesít ők rendszer es megj elenés étől 1914-ig,
megálla pítható, h og y a tanköt eles ek sz áma 322-431 között mozgott. A
közülü k is kolába já rók ar ánya 90-98 % volt. Ez jóval magasabb, mint
ugyanezen idősza kb an a katolikusoké (64-73%), a r eformátusoké (70-83%
között ), va gy akár a z evangéli kuso ké (73-83% között ).
Még differ en ciáltab b a kép, ha tudjuk, hogy ezekben az évtizedekben a
Kecs kemét kö rnyéki tanyákon 24-67% közötti beiskol ázottsági arányokat
találunk. (Ez utóbb ival való össz ehas onlításra azonban ni ncs módun k,
hiszen tudju k, hog y a város per emterül etein és a tanyákon két felekezet
kép visel ői nem la kta k: zsidók és eva ngéli kusok).
Érdekess ég, hog y 10 0%-os bei skoláz ásra is találunk adatokat , mégpedig a
görög katoli kuso k, a görögkeleti ek és az unitáriusok közöt t. Itt azonban
mindössz e 10-15, az unitáriusoknál eset enként 2 tan ul óról van sz ó,
szemben a katoli kus tanköt eles ek 9-10.000 közötti l étszámával.
A továbbtan ulással kapcsol atban egy Budapest en megrendez ett zsidó
iskolaüg yi ko nfer en cián ér dekes kutatá si eredmények hangzottak el , pl.:
„Ha az egyetemi ta nulmányok valószí nűségének orsz ágos átlagát 1900 ban

100-na k

vessz ük,

a kkor

a

kat olikus

népesség

mut atója

reformát usé 75, az evang élikus é 125, és a zsidóké 200.” 176

176

Lb.: Székelyné. 122-123.o.; 176 o. 6. táblázat
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V. A kecskeméti zsidók a XX. században
V.1. Zsidóság a vá rosban és az országban
A X IX. századi neológ-o rtodox különválás Kecskemét et csak 1917-ben
ért e el . Ek kor teremtették m eg az aut onóm ort odox hitközség al apjait ,
mel yet m ajd 19 18-b an Kecs kem éti Izidor hitközségi elnök ír alá.
Az 1919-es román megszállás cs ak néhán y napi g t artott Kecskemét en,
ennek azonban tragikus következmén ye lett a hitközség egyes tagj ai
számára. A m egszál lás után, a fehér t error idej én a románokkal való
összeeskü véss el v ád olták őket. Vagyonukat elvett ék, int ernálták őket,
néhán yuk at megkíno zták, majd kivégezt ék. A szörn yűs égeket a közeli
Orgov án yo n

hajtot ták

végre,

ahol

a

rettegett

Héjjas

Iván-fél e

különítmén y garázd álkodott. M ég 1920-ban is rettegésben tartotta a
várost és körn yék ét. 177
1920. után a num erus cl ausus törvén y 178 miatt a zsidó fiat alok közül
jelentős en

kev es eb bet

v ettek

megteh ették, kül föl dre küldték
megsegít és ére,

aki knek

szülei

fel

a

hazai

egyetem ekre,

gyerm ekeiket t anulni.
ezt

nem

tehett ék

ezért

aki k

Azon fiat alok

meg,

a

hitközség

segél yeg yl etet hozot t létre.
1921. d ecemb er 14-én a n eológ hitközség Dr. Borsodi J ózsefet választott a
rabbij án ak, aki azelőtt Szarvason és Nagyatádon látta el rabbinikus
teendőit. Ug yanekk or az ortodox hitközséget Rubi nstein J ózsef rabbi
vezette.

179

Az első zsidó cs aládok l etel epedés ét követő mint egy 150 év alatt
jelentős en megv álto zott a különböző fogl alkozási ágazatokban betöltött
szerep ük.

177

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris kiadó, Budapest, 2003. 134. o.
(Továbbiakban: Romsics)
178
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7440 (letöltés ideje: 2010-11-15) ill. In.: Romsics
Ignác (szerk.): Magyar Történeti Szöveggyűjtemény. 1914-1999. I. Osiris. Budapest, 2000. 157-158. o.
179
BKMÖL IV/1926 32/1922.
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A

rendelk ezés re

álló

statisztikák

alapj án

megáll apít ható,

ho g y

Kecskem éten az 1910-20-30-as években 180 a kereskedelmi, a jogi pál yákon
közel neg yed e, az o rvosi pál yára lépők kezdetben fel e kés őbb több mint
eg yh arm ada a zsidók közül került ki 181, s ha em ellett fi gyel embe vesszük,
ho g y a telj es lako s ságn ak csupán a 2-3 százalékát t ették ki a zsidók,
akko r ez az arán y m ég fi g yel emreméltóbb.

182

Erre az időszakra országos szinten jellemző, hogy a zsidó lakosság szám a
csökk en – a már fen tebb említ ett okok, az I. Vil ágháború, s az azt követő
trianoni b ékeszerző dés h atására az 1910-es adatokhoz képest 1930-ra,
minteg y 465.0 00 főv el kevesebb zsidó élt Magyarország hat árain belül. 183
A zsidóság arán ysz áma (5 %) a t eljes l akosságon belül nem változott.
Kecskem éten a kis ebb mértékű, de áll andó bevándorl áss al együtt is t öbb,
mint 600 fővel cs ökkent a zsidók száma az 1910. és 1941. közötti
időszakban.

184

V.2. Holokaus zt
Ehhez a mag yar al s ó- és felsőház ált al 1938. május 20-án elfogadott első
zsidótörvén y is hozzájárult, és szi gorú korl átozásoknak vetett e al á az
izraelit a lakoss ágot . Különböző indokok, mint pl. a „gazdasági él et
egyensúl yána k bizto sítása” n yom án 20%-ra korlátozt ák a zsidók arán yát a
sajtó-, az ügyvédi -, mérnöki-, orvosi kamarában, a színház és a mozi,
valamint eg yes v állalatok értelmis égi munkaköreiben is, s ez t a beikt atás

180

Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat. A Magyar Szent Korona Országainak 1910-1930. évi
népszámlálása. Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest, 1910-1930. (Továbbiakban:
Közlemény)
181
Közlemény.
Kereskedelem és hitel: 1910 – 28,55%, 1920 – 23,12%, 1930 – 18,12%.
Ügyvédek: 1910 – 25%, 1920 – 20,33%, 1930 – 24,19%.
Orvosok: 1910 – 52,63%, 1920 – 48,52%, 1930 – 32,08%.
182
Kovács Alajos: Kecskemét város statisztikai megvilágításban. Horványszky Viktor R.-T. M. Kir.
Udvari Könyvnyomda,. Budapest, 1935. 9. o. 4. táblázat.
A zsidók számaránya: 1910 – 3%, 1920 – 2,5%, 1930 – 2,0%.
183
Romsics. 51. és 188. o.
1910-ben a zsidók száma: 911.227 fő, 1930-ban: 445,567 fő.
184
Nagy István: A zsidókérdés Kecskeméten 1938-1943 között In: Bács-Kiskun megye múltjából XXII,
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, Kecskemét, 2007. 202. o. (Továbbiakban: Nagy).
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utáni öt, kivét eles esetben max imum 10 éven bel ül végre kellett hajtani .
185

A gazd asági váls ág után tovább fejl ődött Kecskemét , s 1938-ra 10
bankint ézet,

14

ipari

és

kereskedelmi

részvényt árs aság,

17

biztosítótárs aság, 26 magángyári gépi üzem, 6 mezőgazdasági szövetkezet
és 51 társ ad almi és gazdas ági egyesül et jött létre, m el yek tulajdonos ai és
vezetői között - term észetes en - zsidók is voltak. 186
A legn ag yob b arán yszámban az alábbi vállal atoknál voltak jelen (%-os
arán yb an):
•

Első Kecsk eméti Ko nzervgyár (nincs pontos adat)

•

Mag yar Által ános Gyu faipari Rt. Kecs keméti Gépgyár Rt. (66%)

•

Kecskem éti Forgalm i Rt. (közel 100%)

•

Kecskem éti Bútoriparosok Áruért ékesítő Rt. (60%)

•

Bened ek J ózsef és fi a (100%)

•

Városi Közhűtő ház (50%)

•

Közhűtőház Hasznos ító Kft. (25%)

•

Első Kecsk eméti Cement- és Műkőgyár (50%)

•

Kecskem ét th. város i Központi Szeszfőz de (100%)

•

Schiffer Cipő g yár (5 0%)

•

Muth Sándo r Sírk ő gyár (100%)

•

„Petőfi” k ön yvn yo m da és kön yvkötészet (100%)

Ezeken kí vül a gazd asági egyesül etek sz inte telj esen zsidó kézben volt ak;
ug yanez elmond hat ó az OMKE kecsk eméti fiókjáról, és a Kereskedői
Kaszinóról is, am ely eg yesül etek jel ent ős szerepet töltött ek be a város
gazdas ágában. 187

185

Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Osiris kiadó, Budapest, 2001. 139. o.
(Továbbiakban: Gyurgyák.); ill. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8070 (letöltés ideje:
2010-11-15) ill. In.: Romsics Ignác (szerk.): Magyar Történeti Szöveggyűjtemény. 1914-1999. I. Osiris.
Budapest, 2000. 289-291. o.
186
Nagy. 5.sz. melléklet.
187
Nagy. 205. o.
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A közel 200 év e Kecskem éten t artózkodó zsidó közöss égn ek ekkorra már
több eg yl et e és eg yesül ete i s lét ezett, amel yek a hitközség tagj ait
segített ék. Ezek a következők voltak: 188 Iz raelita J ótékony Nőegyl et,
Izraelita Szegén y Tanulók at Segél yező Egyesül et, Izraelita Szent Egyl et,
Szeretet és Testv éris ég Eg yl et, Templomi énekkar.
Az első tö rvén yt ervezet n yom án a m ár 1919. ót a lét ező zsidóellen es
érzelm eket kép visel ő Magyar Orvosok Nemzeti Egyes ület e (MONE) is
mozgásba l endült. 189 A MONE Pestvárm egyei és Kecskem éti Orvosi
Kamara terület én, ezen kamarák háttérbe szorít ása érdekében 193 8.
április 10 -én lét reh o zta hel yi fi ókját. 190 A rendezvén yen a pol gárm ester, a
pestvármeg yei alisp án és a t anácsnok is megj elent, ami egyértelm űvé
tette, ho g y a k ecs k eméti vezetés is antiszemita érz elmeket táplál. 191 A
MONE minden erő feszítése ellenére nem tudott igazán át ütő sikert el érni
a zsidók eltáv olítás ában; ez abból i s látszik, hogy az október fol yamán
megtartott országo s orvosi kamarában történt vál asztások alkalmával
zsidókat is b evál asz tottak. 192 Kecskemét ről négy orvos került a kerül eti
választmán yba, aki k közül kettő volt izraelit a. 193
V.3. A zsidó törvény ek hatásai és es eményei
A

törvén yterv ezet

megn yilv ánul ások,

hatás ára

lendület et

új

kapt ak

a

szélsőséges

például: 1938. április 17-én számos zsidó üzlet

ajtaj ára (a Nagyk ő rösi ut cában, ahol napj ainkban a zsi dó hitközség

188

Lb.: Kecskemét törvényhatósági jogú város Teljes Polgári név- és címtára alapján. Az 1938.
közönséges évre IV. teljesen átdolgozott kiadás. Szerkesztette: dr. Bodócs Gyula. 329. o., ill. 237-238. o.
(Továbbiakban: Kecskemét név- és címtára 1938.)
189
Lb.: Kovács M. Mária: Liberalizmus, radikalizmus, antiszemitizmus. Helikon kiadó, Budapest, 2001.
86-87. o. (Továbbiakban: Kovács M. Mária)
190
BKMÖL IV. 1910/c. Kecskemét Város Polgármesteri Hivatalának iratai. Közigazgatási iratok (a
Továbbiakban: IV. 1910/c.). 23 770/1938.
191
A budapesti MONE a kecskeméti fiók létesítése után (1938. április 22.), levélben köszönetet mondott
a polgármesternek, hogy jelenlétével emelte az est fénypontját.
IV/1910/n. (A polgármester félhivatalos levelezése) 361/1938. (Továbbiakban: IV/1910/n).
192
Mivel az első zsidótörvény nem tartalmazott semmiféle szankciót, így a zsidó közgyűlési tagok a
választásokon a helyükön maradtak. Az orvosi kamara országos közgyűlésének tagjaiból mintegy 25%-a
volt zsidó, 142-ből 35 ember.
Kovács M. Mária. 151. o.
193
/Kecskeméti Közlöny/. Politikai napilap. Felelős főszerkesztő: dr. Horváth Ödön. Első Kecskeméti
Hírlapkiadó- és Nyomda Rt. 1938. október. 18. 2. o. (Továbbiakban: Kecskeméti Közlöny).
A két zsidó orvos: Dr. Holczer Zsigmond és Dr. Szigeti Mihály
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működik) „zsidó vagyok” és „enyém a hatalom” feli ratú röpl apokat rakt ak
ki. 194 A ren dőrs ég a rö plapok összegyűjt és e után megkezdte a nyom ozást.
Az idő előrehal adtával az an yakön yvi hivataloknak is egyre több dol ga
akadt: 10 39 személ y k ért kivonatot négy hónap alatt – hogy m egtudj ák,
felmenőik között v ol t-e izraelit a vallású – és tizenöten áttért ek.

195

Az eddi g felvázolt hel yzet et némileg árn yalj a, hogy a ’Kecskem éti
Közlön y’ fősz erk es ztője, Dr. Horváth Ödön, aki annak el lenére, ho g y
n yílt an támo gatt a az új törvén yeket – termész etes en megfel elő an yag i
ellenszol gáltat ás el lenéb en – szám os zsidó kereskedő által feladott
hirdet ést jel entet ett meg az újság has ábjain. Ennek szellemében 1938 .
szeptemb er 1 4-én a g yászjel entés ek között Dr. Donáth J ózsef, a város és
az izraelit a hitközség m eghatározó tagj ának halál áról is m egemlékeztek igaz, ő volt az utols ó zsidó, akinek a hal áláról beszámolt a napi sajt ó. 196
A kecsk em éti vezet őkön kívül a törvényhatós ági bizottság is igyekezett
háttérbe szorítani a gazdas ági él etben a zsidókat, í gy 1938. szeptemb er
29-én eg y ol yan indítván yhoz cs atlakozott, amit Zal a vármegye küldött a
május 12-i ül éséről. Álláspontjuk szerint a keresztén y iparosokat véden i
kell, és minden áll ami kedvezmén ytől el akarták tiltani azokat a gyárak at,
amel yek t erm ékei ket „alacsonyabb áron adják a zsidó fajhoz tartozó
kisiparoso k,

és

ki sker eskedőknek,

mi nt

a

magyar

faj hoz

tartozó

kisiparoso k és kiskereskedő knek.” 197

194
Kecskeméti Közlöny, 1938. április. 17. 2. o.
1 hónappal később újabb antiszemita atrocitások történtek; a röplapokon ezúttal „két beszivárgott arc”
mellett „Ezeknek egy fillért se!” feliratok voltak. Kecskeméti Közlöny, 1938. május. 20. 3. o.
195
Kecskeméti Közlöny, 1938. április. 29. 2. o.
196
Kecskeméti Közlöny, 1938. szeptember. 14. o. Gyászjelentés. Dr. Donáth József tisztségei: ügyvéd, a
kecskeméti izraelita hitközség elnöke, Kecskemét törvényhatósági város tiszteletbeli tiszti főügyésze és
törvényhatósági bizottsági tagja, a Kecskeméti Ügyvédi Kamara választmányi tagja, a Kecskeméti
Kereskedői Kaszinó igazgatója.
197
BKMÖL IV. 1910. c. 20 874/1938. Kellermann Jenő 1938. év december 27-én kelt levelében
nehezményezte, hogy izraelita vallása miatt háttérbe szorították, holott, még kapott közmunkát, addig 12
római katolikussal is együtt dolgozott. Továbbá kérte a polgármestert, hogy „[…] a város a használatban
levő írógépek karbantartására tárgyában, méltóztassék odahatni, hogy amennyiben az én ajánlatom
versenyképes és a Tekintetes T. H. város meg van elégedve az eddigi munkámmal, ajánlatomat olyan
kedvező elbírálásban részesítsék, mint bármelyik más becsületes iparostársamét, felekezetre való tekintet
nélkül. […]”
IV/1910/n 569/1938.
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Arról nincsenek p on tos adatok, hogy ez a törekvés miként r e a l i z á l ó d o t t ,
u g y a n i s e k k o r m é g t i z e n h á r om i z r a e l i t a t a gj a volt a törvén yhatós ági
bizottságnak (akik k özül hatan keres kedők is volt ak). 198
Az 1938-as év eg yi k legjel entős ebb vál tozása, amikor a Benedek J ózsef
és fia által al apítot t csirket elepet, m el y az ország m ásodi k legnagyo bb
barom fiex portő re vo lt, bérl etbe vett e a Hangya. 199 A cég új neve április
11-től Ben ed ek J ózsef és Fi a Hangya bérl et lett, s a Benedek cs alád
tagjait tovább fo gl alkoztatták, hasonlóképpen a kiskunhalasi Schneid er
cégn él, ahol további 12 k ecs kem éti keresztény munkatársat vettek fel. 200
A kecskem éti cég továbbra is építkezett, majd egy újabb 1940-es
névv áltoztatás után Han g ya Szövetkezet Értékesítő Tel epe és Hűtőház a
lett.
Az efféle, viszon yl ag kedvezőbben megvalósult eset ekkel együtt is az
első zsidótö rvén y m iatt o rszágos szinten kb. 15 ezer ember kén yszerült
lemond ani a képzet tségének m egfel elő munka végz éséről; kecskem éti
számadat ok e tém áb an n em állnak rendel kezésünkre.
Az

1939.

évi

IV.

törvén ycikk 201

–

mel yet

már

cs ak

második

zsidótörvén yk ént hívott mindenki – „ A zsidók közél eti és gazdasá gi
térfoglalásá nak korl átozásáról” cím et viselte. A törvén y l étrehozásáb an

198

BKMÖL IV. 1910/c. 1988/1940.
A hat kereskedő: Aszódi József, Gerő Miksa, Kecskeméti Mihály, Kertész Menyhért, Dr. Schönberger
Dezső, Kertész Miksa gyümölcskereskedő. BKMÖL IV. 1905. Kecskemét Város Igazoló
Választmányának iratai 1939. (Továbbiakban IV. 1905.).
199
Kecskeméti Ellenőr. Független Politikai Napilap. Felelős főszerkesztő: Sándor István. Hungária
Nyomda és Lapkiadó Vállalat Kecskemét – Dobos János. 1938. december. 4. 2. o. (Továbbiakban:
Kecskeméti Ellenőr). 1938-ban nem csak ezt az egy telepet szerezte meg a Hangya. Az 1938-as
szövetkezeti közgyűlés jelentése: „az előző évben létesített debreceni telepen kívül a múlt elején kezdte
meg üzemét a kaposvári és a magyarkeresztúri telep. Majd megvásároltuk Wattner cég törökszentmiklósi
és a Hartmann szentesi (Élelmiszerkiviteli Rt.), valamint Szegedi telepeit és hosszúlejáratú bérlet
alakjában és átvettük a kecskeméti és nagykőrösi Benedek-féle, valamint a kiskunhalasi és békéscsabai
Schneider telepeket.”
Szuhay Miklós: Az állami beavatkozás és a magyar mezőgazdaság az 1930-as években. Akadémiai
Kiadó. Budapest, 1962. 240. o.
200
Kecskeméti Közlöny 1939. szeptember. 12. 5. o. „[…] a Hangya csak részben tartotta be a
zsidótörvény rendelkezéseit és csak kis mértékben voltak elbocsátások, azok is csak néhány
idénymunkásra vonatkozhattak”
A kiskunhalasi Schneider céggel kapcsolatban: Végső István: A zsidótörvények hatása a kiskunhalasi
zsidóság életére. In.: Századok. 2003/1. 187. o.
201
1939. évi II. törvénycikk a honvédelemről 230. § Közérdekű munkaszolgálat
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8096 (letöltés ideje: 2010-11-15)
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nag y szerep et játs zó Teleki Pál szerint az első zsidótörvén y „n em
definiálta kellően a zsidó fogalmát” és t úl magas an (20%) határozták meg
a lehets éges arán ys zámokat bizon yos fogl alkozási ágak t erület én. 202 Az
1938. d ecember 23 -án előt erj esztett törvén yj avasl atot hoss zas viták és
módosítások után 19 39. május 5-én l éptették hatál yba.
Az első zsidótörvén yb en felsorolt pál yá kon a 20%-os arán yszámot 6%-ra,
vállal atokn ál és ért elmiségi munkakörökben 12%-ra korlátoz ták. Máju s 5től a zsidók nem szerezhett ek többé honoss ágot; nem vállalhattak
lapszerkesztői, l apki adói állást, nem vez ethett ek színházat, mozit, stb. 203
Az országgyűlés m áj us 4-i feloszlat ását követő vál asztásoko n már mind en
választón ak i gazoln i kellett, ho gy zsidó-e vagy sem.

204

Sok ol yan

izraelit a volt, akik nek az el ső körben nem sikerült m egszerezni a
választójo go sultságh oz szükséges iratokat, s ha emiatt val aki fellebbez ett,
hozzá is csak a választás ut án érkezett meg a kért dokumentum.
Kecskem éten a 873 zsidó választópol gárból í gy csupán 209-nek sikerült
részt v enni a vál aszt áson. 205
A zsidó képvi selő ket is meghurcolt ák, amikor az augusztus 25-én
megtartott vál asztmán yi g yűl és a vi rilis, tehát a legtöbbet adózók jogán
hel yet

fo glal ó

zsidókat

kizárt a

sorai

közül,

s

néhány

hi ábav aló

fellebbez és után az eddi gi 13-ból csak három, maj d rövid időn belül cs ak
kettő zsidó maradt a törvén yhat óságban. Dr. Borsodi J ózsef főrabbi és Dr.
Fritz Imre ü g yvéd 1942. januárj ái g töl thették be posztjukat, amikor is
1941. X IX. tc. 2. §-án ak 1. bekezdése és az 1113/1941. B. M. al apj án
megvont ák

tőlük

tagsági

jogos ultságukat

a

t örvén yhatós ági

bizottságban . 206

202

Gyurgyák. 144. o.
Karsai László: Holokauszt. Pannónia Kiadó, Budapest, 2001. 218. o. (Továbbiakban: Karsai)
204
Kecskeméti Ellenőr, 1939. május 28. 1. o.
205
Nagy. 210. o.
206
1941. XIX. tc. A törvényhatósági bizottsági és a községi képviselőtestületi tagsági jogról, továbbá a
gyakorlati közigazgatási vizsgára vonatkozó átmeneti szabályokról. L. Magyar Törvénytár 1941. évi
törvénycikkek. [1943] 100-102. – A törvény 2. §. 1. bekezdése szerint, a zsidó törvényhatósági bizottsági
és képviselőtestületi tagok, valamint póttagok, továbbá a székesfővárosi kerületi választmányi tagok
megbízatása a jelen törvény hatálybalépése napján megszűnik. 1113/1941. B. M. számú rendelet. A
203

57

10.13146/OR-ZSE.2011.002
Bár

a

zsidótörv én y

végrehajt ásának

elkerülésére

l étezett

néh án y

’kiskapu’, pl. 193 9. au gusztus 29-étől nyílt egy l ehet őség, amikor
Kecskem ét város p olgárm estere kihi rdette, hog y „bár ki kérheti anna k
megálla pítását, ho g y az 1939. évi IV. tc. 1. §-a ért elmében zsidónak nem
tekint endő s zemél y” 207, az okirat természetes en an yakön yvi kivonathoz
volt

kötv e,

í gy

n em

csoda,

hogy t ízes

nagys ágrendű

az

eddi g

a

levélt árakból elők erült, kiállított t anúsít ván yok száma.
A törv én yek – h a lassab ban is, mint ahogy azt el várták – megt ették
hatásu kat, hiszen az 1939. december 15-én n yil vánosságra hozott adato k
szerint a néhán y évtizede a kereskedelem 20-30 százalékát képvis elő
zsidó keres kedők arán ysz áma ekkora már csak 11, 4% -ot tett ki. 208 (Mivel
ez a máso dik zsidótörvén y hatál yba l épés e ut án tört ént, addi g új abb
iparűzési igazolván yt n em lehetett zsidók számára ki adni , amí g ez az
arán y 6% alá n em csökk ent.) Sok kecs keméti cég procedúráj ára is sor
került, es etenként jelentős össz egű k árt érítés fizetés e m ellett . 209
Későb b a zsidó pincészetek is has onló s orsra jutottak; 1942-ben, az ebb en
az évb en hozott tö rvén y értelm ében hat pincész etet z árat tak be, m ajd
kárp ótlás ut án i gén ybe vett ék őket. 210 Az 1943–44-es ’Kecskem éti név- és
címtár’ n évso ráb an már egyetlen zsidó bork ereskedő s em szerepel. 211
Hozzájuk hasonló an a zsidó barom fikeres kedők száma is csökkent.

törvényhatósági bizottsági és a községi képviselőtestület tagsági jog felülvizsgálásról. A rendelet 2. §-a,
az 193. IV. tc. értelmében zsidónak tekintendő személy igazoló választmányi tagságát haladéktalanul
megszünteti. Magyarországi Rendeletek Tára 1941. Kiadja a Magyar Kir. Belügyminisztérium. Budapest
1942. 4011-4012. o., továbbá BKMÖL IV/1905. 1942.
207
BKMÖL IV. 1910/c. 25 097/1939.
208
BKMÖL IV. 1910/c. 37 509/1943.
209
Pl. a városi szeszfőzde vezetésének lecserélése után, mivel a pénzügyi és jogügyi bizottság elismerte,
hogy a kecskeméti barackpálinka Führer Izidor propagandamunkájának köszönhetően lett
világszínvonalú, s -hírű, a gyűlés 30.000 pengő kártérítést szavazott meg kárpótlásként. Az igazsághoz
hozzátartozik, hogy két évvel később a belügyminiszter még mindig nem tudta eldönteni, hogy
kifizetheti-e ezt a pénzösszeget, mivel a Reményi-Schneller Lajos, az akkori pénzügyminiszter ellenezte a
kárpótlási díj kifizetését.
Karsai László: A magyarországi zsidótörvények és rendeletek 1920-1944. In.: Századok, 138. évf. 6.
szám. 1295. o.
210
BKMÖL IV. 1916. 1141/1943.
211
Lb.: Kecskemét név- és címtára 1943-44. Kecskemét. 186-187 o.
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V.4. Gy engülő tendenciák, erősödő megszorítások
A zsidók al apv ető jogaitól való m egfosztás a mell ett a mindennapi
létfenntartás is eg yre n ehezebbé vált. A Szovjetunió ell eni háborúb a
lépést

köv ető en

szigorú

intézkedés ek

lépt ek

életbe;

1941-től

zsírbeszol gált atást rend eltek el, maj d fejadagren dszert vezettek b e a
zsiradékokra és a gabon afélékre. December els ejétől ún. zsiradékjegyet
adtak ki, s e n aptól kezdve a zsidók nem vásárolhattak s ert észsírt, cs ak a
drágább li bazsírt, majd a következő év m ájus 14-ét ől a s ert éshú s
kiszolgálás át

is

m egtiltották

a

zsidó

vevők

számára.

A

törvén y

abszurdit ását mut atj a, ho gy ti. a zsidó vallás tiltj a a s ert és mindenn emű
fo g yasztását, í g y ezúttal a csupán zsi dónak minősít ett embereket m ég
kellem etlen ebbül éri ntette a diszkrimináció. 212
Ug yan ez év július ában tovább nehezítik a törvén yhozó testület ek a
zsidóság él et ét, már a Széktó-fürdőt s em látogathatt ák. 213
A megkülö nböztetés nem ismert határokat: a Verbőczi Bajtársi Egyesület
kezdem én yez ésére

megjel entek

a

nem

„kereszt én y magyar üzlet” feliratú t áblák.
hivatalo s

form ában

is

elrendelt e

zsidó
214

il yen

üzletek

ablakaiban

a

Két évvel kés őbb, 1941 -b en
t áblák

ki függesztés ét

a

Keresk ed elmi és Kö zleked ésügyi minisz ter, de az egész orsz ágra jell emző
volt,

ho g y j óval

ezelőtt

„ősker esztén y üzlet ”

215

’m egj elölték’ a

nem

zsidó

üzleteket .

Az

felirat is népszerű volt – bár e tábl ák kitét ele

212

Nagy. 215. o.
Kecskeméti Közlöny, 1942. július 9. 2. o.
A lap szerint a város polgármestere meghatározta, hogy a zsidók ettől kezdve nem látogathatták a fürdőt,
és a bejáratnál elhelyeztek egy „zsidóknak tilos a fürdő látogatása” feliratú táblát. A rendelet sem az
1942-es iktatókönyvben, sem az 1942-es mutatókönyvben nincs feltüntetve. – Érdemes megjegyezni,
hogy az alispán által hozott hasonló tárgyú rendeletet 1941. június 15-én Keresztes-Fischer Ferenc a
belügyminiszter megsemmisítette. Az Endre-Baky-Jaross per. Cserépfalvi kiadása, Budapest, 1994.
Szerkesztették: Karsai László, Molnár Judit. 483. o. – Előfordulhat, hogy Kecskeméten is
megsemmisítette ezt a rendeletet a belügyminiszter, ezért csak az újságban található meg a rendeletre való
hivatkozás.
214
1939. január 26-án jelentek meg az első táblák Kecskeméten; márciusra már 200 üzleten „díszelgett” a
turulmadaras tábla.
Hajnalodik. Az Alföldi Fiatal Értelmiség Nemzetpolitikai Szemléje. Főszerkesztő: dr. Kiss Barnabás.
Első Kecskeméti Hírlapkiadó ás Nyomda Rt. – Igazgató Tóth László. Kiadja a Turul Szövetség
Kecskeméti Kerülete. 1939. január 26. 26. o. és március 2. 64. o.
215
BKMÖL-Kecskemét, IV/1910/c (Kecskemét Város Polgármesteri Hivatalának iratai – Közigazgatási
iratok) 9087/1941.
213
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pont nem arról tan ú skodott, hogy a vás árlókn ak valóban a keresztén ys ég
alap eszmén yeit mag áén ak valló üzlett el lett volna dol gu k.
A pincészet ekh ez hasonlóan a zsidó üzletek is ’szabad prédává’ vált ak a
követk ező év ekb en; először egy 1941-es 216, majd egy 1942-ben hozott
törvén y 217 alapján kön n yedén hozzájuthatt ak a keresztén y kon kurensek az
üzlethel yis égekhez. A zsidó földbi rt okokat is szabadon fel lehet ett
vásárolni; nem volt ritk a a többszörös túljelentkezés az igén ybevevők
részéről. 19 41. m áju s 1-jén az izraelita hitközség föl djét is felhasználta a
város , amel yet még 1893. november 1-jétől papi használ atra engedt ek
át. 218 Amikor a hitkö zség képvis elet ében kérést n yújtottak be a városi
vezetők felé, ho g y „az általuk épített épület ek becs árát a város t érítse
meg[…] ”- ezt külön böző okokra hivatkozva elut asították.
A bérlet eket is s orra mondt ák fel, közt ük a bankok, az egyház ak és a
város . A zsidóellen es intézkedések a piacok at sem kerülték el; Schira
tanácsnok a pol gármester megbízásából 1940. szept ember 17-i hat áll yal
megszüntett e a zsidók árusítási j ogát, s ez a rendelkezés a bugaci és a
219

lakitel eki pi aco kra i s érv én yes volt .

Október 22-én Dr. Endre László,

Pest-Pilis-Solt-Kisk un vármegye alispánja új abb sz ankci ót vezet ett b e,
amel y tiltotta a zsidó virág- és kegyszerárusoknak, hogy keresztén y
temetők m ellett árus ítsanak.

220

A még működni hag yott zsidó kereskedők ell en a Kecskeméti Közlön y
hasábjain 19 43-b an a Baross Szövets ég közlön yt adott ki, amel yben
felhívt ák

a

l akoss ág

üzletben v ás árolj anak.

fi gyelmét,

hogy

karács on yra

cs ak

keresztén y

221

216

5777/1941. M. E. számú rendelet 23. §.
590/1942. M. E. számú rendelet 7. §.
218
BKMÖL IV. 1910/c. 17 894/1942.
219
BKMÖL IV. 1916. 3/1940.
1941-ben a határozat ellen fellebbezést nyújtott be Brüller Lajos, melyben kérte, hogy a helyi vásárokon
és a piacon árusíthasson. A fellebbezést 1943. február 22-én elutasították.
BKMÖL IV. 1910/c. 27 887/1941.
220
BKMÖL IV. 1910/c. 34 631/1940.
221
Kecskeméti Közlöny, 1943. december 4. 9. o.
217
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Közben eg yre n őtt az ol yan ipari vállal atok száma, amel yek „nem
zsidónak

tekinten d ő”

megfelelő en

lecserélték

tanúsítván yt
izraelita

próbáltak

vall ású

sz erezni,

tagj aikat,

s

ennek

alkalmazottaikat.

Ezeknek soráb an ki tűnik az Első Kecs keméti Konzervgyár eset e, ahol
azonban

l egal ább

Lebovits

S ándort,

a

cég

zsidó

i gazgatój át

nem

távolították el posztjáról, s még 1943-ban is sikeres en vezett e a céget. 222
Bár szint e mind en t erül eten jel entős volt a zsidótörvén yek hatás a, azért
néhán y b ankn ak és n ag yv állal atnak sikerült zsidó kézben maradnia.

223

A Kecs kem éti Orvo si Kam ara példás módon próbálta megvédeni zsid ó
tagjait a törvén y v égrehajt ás ától; ezt bizonyítj a, hogy az 1940-41-es
Kecskem éti n év- és címtár újabb zsidó orvosok nev eit is t art almazta. 224
V.5. Tö rvényi kö tel ezettségek
1939. július 1-j én életbe léptet ett törvény alapj án a katonai szolgál atra
alkalm atlan nak

mi nősítetteket

munkaszolgál atra

kellet t

behívni. 225

Kecskem éten három napp al később, július 4-én már 37 ember kapta meg a
munkaszol gálatos

behívój egyét. 226

Pontos

adatok

nem

álln ak

rend elk ezésre, de egyes becslés ek szeri nt mintegy 400 fiat al férfit hívtak
be munk aszol gál atra az 1941-es évben. 227

222

Kecskemét név- és címtára 1943-44.[1943-1944?] 149. o.
Az igazgatósági tagoknál már új nevek szerepelnek: Apponyi György, Dr. Keblovszky Lajos. Csupán Dr.
Halasy Tibor maradt, aki 1943-ban szintén távozásra kényszerült.
Gazdasági, tőzsdei és pénzügyi kompasz. 1939-1940. évre I-IV. kötet Szerkeszti: Kallós János a pesti
tőzsde főszerkesztője. A Pesti Tőzsde kiadása, Budapest, 1940. IV. kötet. alapján. 1939. IV. k. 166. o.
223
Ezek közül érdemes megemlíteni a Schiffer Cipőgyárat, az Első Kecskeméti Cementgyárat.
Nagy. 223. o.
224
Kecskemét név- és címtára 1940-41.[1940-1941?] 174-175. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ketten,
Augner Sándor és Hoffmann Ferenc hiányoznak erről a listáról. Az új nevek: Kecskeméti Miklós, Kenéz
István és Szigeti Mihály.
Érdekes módon, eddig a kamara mindent megtett annak érdekében, hogy a zsidókat kizárják a kamarából.
Lásd MONE tagság.
225
A honvédelemről szóló 1939. évi II. tc. 230. §-a.
Karsai. 219. o.
226
BKMÖL IV. 1910/c. 2316/1940. Az 1916 évj. munkaszolgálatos egyének behívása. A listán 40 név
szerepel, amelyből hármat ceruzával kihúztak.
227
Mazsihisz honlap.
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A más odik világh áb orú id ején a m agyar zsidó munkaszol gál atosok közül
50-70. 000 embert öl tek meg a nácik és magyar cinkos aik. 228
A harmadi k zsidót örvén yt, „A házas sági jogról sz óló 1894: XXXI.
törvén ycikk

ki egés zítéséről

és

módosításáról,

valami nt

az

ezzel

kapcsolatos szü kség es fajvédel mi rend elkez ésekről” 1941. április 30 -án
n yújt ották be, és au gusztus 8-án lépett hatál yba. 229
A törv én y célja az o rszág n épességének „mennyis égi és minőségi” javít ása
volt, ezért minden házasul andó számára kötelező volt rés zt venni eg y
orvosi vizs gálato n.

230

A jogszabál y töb bek közt megtiltott a a zsidók és nem zsidók közti
házass ági és n emi k apcs olatot, az utóbbit „faj gyalázásnak” minősítették .
1941. és -4 3. között három il yen es etről írtak az újságok Kecskem éten, 231
a v eg yes h ázass ágokat ill etően pedi g nincs enek pontos adatok. Eg y
évszámmal n em ell átott irat on 32 vegyes ház asság szerepelt, 232 1941.
októberéi g b ejegyz ett házass ágokból ös szesen hat volt zsidó-kereszt én y
által k ötött. 233 Az orsz ágban 1938. és 1942. között több mi nt 2000 vegyes
házass ág tö rtént. 234

228

Karsai. 226. o.
Gyurgyák. 154. o.
Lb.: A házassági jog módosításáról és védelméről. Magyar Törvénytár 1941. évi törvénycikkek. [1943?]
Franklin-Társulat. Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda Kiadása, Budapest, 1943. 56-66. o. 1941.
évi XV. törvénycikk a házassági jogról szóló 1894:XXXI. törvénycikk kiegészítéséről és módosításáról,
valamint az ezzel kapcsolatban szükséges fajvédelmi rendelkezésekről.
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8168 (letöltés ideje: 2010-11-15)
230
Lásd a hivatkozott törvény 1. §-át.
231
Az első alkalommal egy zsidó kézműves mestert a lánya jelentett fel, aki már 10 éve élt külön
édesapjától. A megvádolt mesterember 10 éve élt házasságban keresztény feleségével, akitől gyermeke is
született. A harmadik zsidótörvény értelmében a házasságot nem lehetett fajgyalázásnak tekinteni.
Kecskeméti Közlöny. 1941. október 28. 6. o.
A következő években egy-egy újabb eset került napvilágra. 1942. szeptember 4-én Hollandär István zsidó
kereskedősegédet vették őrizetbe fajgyalázás vádjával, aki beismerte tettét.
Kecskeméti Közlöny. 1942. szeptember 4. 2. o.
1943. július 14-én Benedek László nagykőrösi kereskedőt „bizalmas értesítés” alapján tartóztatták le, és
szállították át a kecskeméti törvényszéki fogházba fajgyalázás vádjával. A vád alapján egy 52 éves
kereskedőnél, bizonyos Glükszman Dénes házában követett el fajgyalázást.
Kecskeméti Közlöny. 1943. július 14. 2. o.
232
BKMÖL IV. 1928/a. Kimutatások a zsidókról 2.
233
Kecskeméti Közlöny, 1941. október 11. 3. o. Októberig 450 házasság köttetett.
234
1938-ban 568, 1939-ben 419, 1940-ben 325, 1941-ben 659, 1942-ben 61 vegyes házasság történt,
összesen 2032. Zeke Gyula 1990. 197.o.
229
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Az áttérés ek sz ámáról sincsenek Kecs kemét re vonatkozó adatok, azt
azonban tudni lehet , hog y az ország terület én az említett négy év al att
több mint 24 ezer zsidó hagyt a el a vall ását. 235
1942-re a neol ó g és az ortodox hitközség is rabbi nélkül maradt. A neoló g
rabbi po sztját Dr Schindler J ózsef vette át, 236 aki gondját vis elte a h el yi
zsidó fiat alságnak , és ezekben a szörn yű időkben is törekedet t a közöss ég
hitéleti megt art ására – tanuló napközit, zenei és irodalmi képzést és
sportszakoszt ál yt ho zott létre a zsidók számára.
Schindler rabbi is a túlélők között volt, és lelkesen a hitközs ég élére állt.
1962-b an h alt meg Szegeden, sírj át ma az ottani t emet őben t aláljuk ,
fel esége és Iv án fia pedi g Iz raelben él .
1948-b an Kecsk emétről is sokan alijázt ak, az 50-es évekre a kecskeméti
zsidók létszáma erősen megcs appant. Az alacs on y létszámú közösség
tagjai

a

esténk ént.

volt

o rtodox

zsinagóga

épületében

gyűlt ek

össze

péntek

237

1938-ban 8584, 1939-ben 6070, 1940-ben 3545, 1941-ben 3072, 1942-ben 3662 fő hagyta el a zsidó
vallást, ez összesen 24. 633. Zeke Gyula, 1990. 195. o.
236
Moshe Carmilly-Weinberger: The rabbinical seminary of Budapest 1877-1977. Sepher-Hermon Press,
inc., New York, 1986.
237
Élő, szóbeli közlés. (Kecskeméti Zsidó Hitközség legidősebb tagja által elmesélt adatok alapján.)
235

63

10.13146/OR-ZSE.2011.002
VI. A kecskeméti zsidó hitközség alakulása, intézményei
VI.1. Az első l épés ek, az első zsinagóga
A hitközség feladatai közé nem csupán a vallás gyakorl ásával kapcsolatos
teendők t artoztak, h anem a szoci ális háló kial akítása és fenntart ása, az
egészs égü g y, azaz a zsidó kórház felt ét eleinek megt eremtés e, az oktat ás
hag yom án yos ren ds zerén ek leképezés e és megvalósít ása, mel y dol gok
biztosítékai a zsidó közösségek fennm aradás ának.
Az

önkormán yz ati

forrásokból

elenyészően

kevés

adat

áll

a

rend elk ezésünkre a kecs kem éti hitközségre vonatkozóan. Vélhetően 1801ben al akult a hitköz ség, hiszen ekkor választottak maguknak bírót először
a kecsk eméti zsidók . 238 Ezt a m egmozdulást a szervezkedés el ső jelének
tartott a a t an ács és h eves en ellenezte. 239
Az enn ek d acára erősödő hitél eti fejl ődést mut atja, hogy az addi g is
imaháznak használt épület et 1810. márci us 14-én 240 Schwei ger Salamon és
Márton, Sárközi And rás árváitól megv ásárolta. Ezt bizon yítja a Schwei ger
testvérek n evével ellátott szerződés. 241 Négy évvel később ezt a házat
hivatalo san is a hitk özség nevére akart ák íratni, de ezt a kérést a t anács
elutasított a, miv el azokban az időkben nem volt szabad hivat alosan
ingatlant v ás árolni a zsidóságnak, azonban a további békés használati
jogot en ged él yezt ék. 242
A hitközségi fel ad at ok ell átás ára, harangozónak – sam esznek - שמש, ill.
templomszol gai fel adatkörre két embert igyekez ett Kecskemét városának
lakosai közé fo gadt atni az úgynevezett „Zsidó Társ aság” néhán y t agja:
Schwei ger Sal amon és Márton, val amint Schwarz J akab és Lá zár.

243
24F

Az 1812. évben írt kérelmükből kiderül, hogy e feladatok betölt ésére
Füredi

Fis ch er

Sal amont,

és

Aszódi

238

Lőrincet

BKMÖL IV. 1528. c. Az izr. ir. I. 1814. XIII. fasc. 83. sz.
BKMÖL IV. 1528. c. Az izr. ir. I. 1814. XIII. fasc. 83. sz. (széljegyzet.)
240
BKMÖL IV. 1528. c. Az izr. ir. I. 1814. XIII. fasc. 83. sz. (széljegyzet.)
241
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ug yanis úgy t alált ák, hogy a Kecskem éten lévő zsidók öregs égük és eg yéb
okok miatt alkalm atlano k e hivatali fel adatok betölt ésére. A t anács
en gedél yezt e bet elepedésüket két kiköl töző zsidó hel yére, de házbérleti
jogot nem kapt ak, í gy cs ak a Társ aság házában l ehet ett őket elhel yezni.

244

A k ecsk eméti hitköz ség első rabbija, aki t név szeri nt is ism erünk, Braun
Gábo r; a hitközség sacht er-e –  שחטרPollak Kel emen, harangozój a pedi g
Leitner J akab volt 1 820-b an.

245
24F

1821-b en Opp enh ei mer Ill és izraelit a tanítót szépírás t anítás a végett
fogadta be a v árosb a a tanács.

246

Az idő előreh aladtával a közösség lét s záma gyors üt emben növekedett.
Emiatt a régi l akóh ázból kialakított im at erem kezdett szűknek bizonyul ni,
íg y hozzákezdtek egy új zsinagóga épít éséhez, ami már képes befogadni a
megnöv ekedett k özösséget .
Terv üket

ann ak

el lenére

247

si került

véghez

vinni,

hogy

az

országos

törvén yek kel és a h el yi til alommal ism ét szembe kellett sz állniuk.

248

Braun Gáb or rabbis ága alatt kezdődött az első zsinagóga építése, am el y
feltehető en 1 817-18 . körül fej eződött be. Az í gy elkészült zsinagóga a
mai hatem elet es Neuhauser László tervei al apj án készült OTP ház
udvarán, a Szabads ág t ér 5. szám al att - ami akkori ban a hí res "Beretv ás
Szálló" mö götti tér volt - még mindi g megtal álhat ó. A szállót 1958-b an
bontották l e él etves zél yes áll apot a miatt. A zsinagóga az akkori zsidó
neg yed terület én h el yezkedett el, am el yhez hasonló pél dát Óbud án
találh atunk.
A felteh etően Fisch er Ágost on ált al t ervezett épület kl asszicista stílusb an
készült, í g y a bej árati elő csarnokát n égy ion fej ezetes fél os zlop tagolj a,
párk án ya felett eredetileg timpanonos lezárással. A zsinagóga számos
244
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246
BKMÖL IV. 1528. c. Az izr. ir. I. 1812. 164. sz. (széljegyzet.)
247
BKMÖL IV. 1528. c. Az izr. ir. I. 1812. 164. sz. (széljegyzet.)
248
BKMÖL IV. 1528. c. Az izr. ir. I. 1812. 164. sz.
245

65

10.13146/OR-ZSE.2011.002
klasszicizáló homlo kzata közül már csak egy t anús kodi k az akko ri
kőműves ek n ag yfok ú, díszítéseket kedvelő, m égis nemes en egysz erű
munkáj áról.
Miután felépült a n ag y zsinagóga, a régi épület a téli imat erem funkciój át
töltötte be. 1823-b an ezt az épületet már „rendes templom”-nak titulált ák,
amel y 2 52 székh ell yel rendelkezett és ez az elkövetkezendő néh án y
évtizedre elegendő n ek bizon yult. 249
VI.2. A kecskeméti izra eliták egyéb intézményei
Az 1841. évi kiad o tt n yomt atott város i hirdetm én yben m egtal áljuk az
akko ri elöljárók n evének fels orol ását . A zsidó község t isztviselői a
követk ező személ ye k voltak:

250

•

Braun Gábor rabbi

•

Ásch er Eno ch tanár, rabbihel yettes és iskolai gaz gató

•

Helsin ger Móri c gon dnok

•

Schwei ger Sal amon go ndnok

•

Pulitzer Gáspár gon dnok

•

Hoffman Lázár jeg yző

•

Szilág yi Istv án tanító

•

Offner Leopold t anít ó

•

Galija J . tanító

Izraelita kórház és kántorl akás céljára a zsidó elöljárók a zsinagó ga
mellett lévő h ázat akart ák megvás árolni, erről a szándékukról 184 2.
januárjában k érvén yt n yújtott ak be. A ház akkori tulajdonosa Sánd or
J ulianna G yön g yö s város í rnokának, Kameranovi cs Lászlónak a fel esége
volt. Eg y évv el kés őbb, 1843. február 25-én a zsidó hitközség enged él yt
kapott a ház m egv étel ére, í gy l ehetős égük n yílt a kórház és a kánto r
szálláshel yén ek b erendezés ére.

251

249

Ö. Kovács. 102. o.
Lb.: BKMÖL IV. 1504. y. Vegyes ir. 1841. 115. sz.
251
BKMÖL IV. 1528. c. Az izr. ir. II. 1843. IX. 134.
250
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A  חברה קדישהChevra Kadis a, azaz a S zent Egyl et megal apítására két
időpontot t alálun k: 1828. és 1843. E hitközségi egyesül et célja és
fel adat a, ho g y az őseihez megtért hívő ember t estét, az emberi
porhüv el yt a vall ás i törvén yek szerint körültekintően, gondoskodóan
temess ék el. A jót ékon yság és a zsidó közösség fenntartása a chevra
kadisának u g yancs ak meghatározó jellemzője. A tem etés ekből befol yt
összegek et a közöss ég építés ére használj ák fel a mai napi g. 252
251F

A növekv ő közösség igén yeinek kiel égít ésére hamarosan fel épülhetett a
szintén v allási célok at szol gál ó mikv e - מקוה, azaz a rituális fürdő, m ajd
a tanít ó ház a is. A tehetős ebb csal ádok magánt anítókat fogadtak ,
által ában k ét-h árom család eg yet. A s zerén yebb an yagi körülmén yek
között

élők

10-15

családonként

alk almaztak

egy

okt at ót,

míg

a

legszegén yebb s ors ú g yerekek szám ára a hitközség biztosította a
tanulást . 253
25F

1840. decemb er 28-i hitközségi köz gyűlésen, m el yen az elnöki tisztet
Csán yi J ános város i tanács nok és zsidó komisszárius látt a el, dönt és
született eg y n ég yos ztál yos hitközségi népiskol a fel állítás áról. 1844-b en
n yithatta meg k apui t ez a zsidó népis kola, négy tanító alkalmazás áv al,
eg y

v all ás-,

egy

magyar-,

egy

ném et-

és

egy

leán yokt ató

fo glalk oztatás áv al. Dr. Ás cher Enoch volt az új iskola első tanítója, aki t
három év elmúlt ával Fis chman n Simon Henrik követett.

254

VI.3. A neoló g zsin agóga
Az 1850-es év ek végén a kecskem éti Izraelit a Hitközség l élekszáma 1270
főre bővült, í gy a meglévő zsinagóga már nem volt képes befogadni a
hitélet g yak orlására összegyűlt embereket. Ennek megoldás aként szület ett
meg az elh atározás, - amit 1859. feb ruár 28-án j egyzőkön yv be is vett ek 252

Lb. Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 77-78. o.
Lb.: BKMÖL IV. 1528. c. Az izr. ir. II. 1843. IX. 134.; A zsinagóga építésére. és Hornyik: A
kecskeméti zsidók története. 77-78. o.
254
1821-ben a csehországi Miskovitz-ban született Fischmann követte a családi tradíciót, amikor a
rabbinikus hivatást választotta, hiszen édesapja is rabbi volt. Tanulmányait Nikolsburgban végezte, majd
25 éves korában a kecskeméti hitközség hívta rabbijának. A főrabbi az 1848-49-es szabadságharc alatt is
jelentős szerepet vállalva a haza védelmére buzdította hittársait. A bukás után bebörtönözték, azzal a fő
indokkal, hogy akadályozta a Haynau-féle hadisarc kifizetését. Lb. Galántai László hagyaték.
253
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ho g y

új ,

nag yobb

g yül ekezés

házát

kell

építeni,

600

imaszékes

befo gadó kép ess éggel. 255
Fischmann Simon , akko ri főrabbi , különösen nagy szerepet töltött be e
nemes és nag ysz erű alkot ás kapcsán, u gyanis ő volt a kezdemén yezőj e a
zsinagó ga épít ésének és a számos probl éma és nehézség közepett e mindi g
bátorított a a cs ü ggedőket, erőt adott nekik hitükben. 256
VI.4. Az o rtodox zs inagóga
Az 1868-as év a v égső szakadás éve, m ikor különböző irányokra bomlik
szét a haz ai zsidó h itélet, ám Kecskemét város ában lét ező közösség cs ak
sokkal k ésőb b szak ad kett é neológ és ortodox irán yzat ra. 257
Kecskem éten az ortodox imaházi egye sület 1917-ben vált ki, és l ett
Kecskem éti

Auton óm

Ortodox

Hitközség,

mel ynek

alapszabál yá t

A hatalmas nagyságú és műszakilag komoly feladatot igénylő építmény kivitelezésére először egy
Wechselmann nevű budapesti építészt bíztak meg Az építkezés azonban nem kezdődött el a hiányos
költségvetés miatt. A költségek fedezésére elsőként 1865. január 22-én a hitközség elhatározta, hogy az
eddig fizetett, úgynevezett gábáj --  גביhitközségi adót 50%-al megnöveliA felemelt díj természetesen
morgolódást váltott ki a hívek körében. A zsinagóga felépítési költségei a tervek szerint 61.458 forintot
tettek ki. Eközben rájöttek, hogy Wechselmann elképzelése nem felel meg az igényeiknek, így az ifj.
Zitterbrath János pesti műépítészt bízták meg az újabb tervek elkészítésével 1863-ban. A zsinagóga
épületének stílusát nézve mór - romantikus jellemzőket fedezhetünk fel rajta.
A kivitelezés 1864. május 1-én kezdődött egy bizonyos Laib vasúti mérnök műszaki felügyelete mellett.
A munka nagy lendületben folyt, mivel ez év november 26-ára már tető állt a hatalmas építményen. De az
erős lendület sajnos csak eddig tartott, mert hamarosan elfogyott az építtetők pénze és több éven keresztül
volt kénytelen állni az építkezés, felállványozva hagyva a templomot.
A felmerülő problémák orvoslására kormányszéki jóváhagyás mellett felvettek az országos izraelita
alapból 20 évi törlesztéssel 25.000 forintot. Önkéntes adományokból 13.000 forint folyt be a hitközség
pénztárába, majd a helybeli takarékpénztárból is 15.000 forint kölcsönt vettek fel. Az összegyűlt összegen
kívül a becslések szerint még 30.000 forintra lett volna szükség, és mivel ezt a pénzt már nem tudta
előteremteni a hitközség, de semmiképp sem akarták az építkezést továbbra is elhalasztani, kiállított
kétszáz darab százforintos kölcsönkötvényt, melynek biztosítékául összes vagyonát és közjövedelmét
ajánlotta fel. A 200 darab kötvényből 130-at a zsidó hitközség tagjai vásároltak meg, további 20 példány
pedig Kecskemét város lakosai között került értékesítésre. A zsinagóga építési költsége a kezdetben is
rendelkezésre álló 61.458 forint többszöri kiegészítése után - a kölcsönként felvett 53.000 és a
kötvényekből befolyt 15.000 forinttal – 129.458 forintban áll meg.
Tovább súlyosbította a helyzetet, hogy közben a tervekben is hibát észleltek, ami miatt szinte
lehetetlennek tűnt a munka folytatása. 3 éven keresztül semmi sem történt, így végül csak 1871-ben
fejeződhetett be az új kecskeméti zsinagóga építése.
Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 77.-78. o.
256
A tudós hírében is álló Fischmann Simon főrabbi lakása határos volt a régi templom telkével, ami a
mai Wesselényi utca 6. szám alatt található. Itt született meg 1867. április 29-én fia, akit a későbbi
névmagyarosítás után Fényes Adolf néven ismert meg az ország, mint az alföldi táj és dolgos népének
festője, a kritikai realizmus jelentős képviselője.
Hornyik: A kecskeméti zsidók története. 78. o.
257
Az ún. Zsidó Kongresszus a történelemben egyedülálló módon osztotta két részre a magyarországi
zsidóságot, éspedig a neológokra és az ortodoxokra.
255
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Kecskem éti Izid or hitközségi elnök írt a alá 1918. március 31-én. 258 Az
alapszabál y lefekt ett e, h o gy a hitközség intézmén yei, mint a zsinagóga és
annak ritu ális b eren dezési t árgyai a Sulchan Aruch -  שלחן ערוךszerin t
elfo gadott akn ak k ell megfelel nie.

259
258 F

Békés en élt ek eg ym ás mellett a kétharmados többs éget magukénak tudó
neológo k az ortodo x okkal szemben, egészen a Zitt erb ach J ános által
terv ezett nag yzsin agóga fel épít éséi g, am ikor is egyértelművé vált, ho g y
az ortodox hag yo mán yo knak megfel elő, új imaház at kell épít tetni.

260

BKMÖL-Kecskemét IV/1939 (Kecskeméti egyesületek alapszabályainak gyűjteménye) 78
Az ortodox rabbik a következő határozatot hozták (hivatkozás nélkül, dokumentum nincs meg, de a
Sulchan Áruch szövegét ülteti át magyarra):
1. Tilos hallgatni olyan templomi beszédet, amelyet idegen nyelven tartanak, a hívő köteles ezeket a
templomokat elhagyni. A rabbik jiddis nyelven beszéljenek, melyet az ország jámborai használnak.
2. Tilos olyan templomban imádkozni, ahol a bima nem középen áll.
3. Tilos a templomra tornyot építeni.
4. Tilos a kántornak és az előimádkozónak ornátusban végezni a szent szolgálatot.
5. A női karzatot sűrű ráccsal kell lezárni.
6. Tilos a kórus énekét hallgatni, vele együtt imádkozni, és az ilyen imára áment mondani.
7. Tilos a kórustemplomba belépni, mert az ilyen templomok a hittagadás házai, és rosszabbak a
pogányok templomainál.
8. Csak a szabad ég alatt szabad ifjú párt esketni.
9. Tilos bármilyen zsidó szokást, vagy az ősöktől örökölt szabályt megváltoztatni.
Somodi: ortodox 10. o.
260
Saját templom híján az őszi nagyünnepek alkalmával bérelniük kellett maguknak imahelyet.
Választásuk egy merőben meglepő, nem épp hagyományosnak mondható helyre, a Mezei utca 4. szám
alatt található ’Ét és Táncterem a Pistához’ című épületre esett. A különös esetre a vendéglő jó helyszíni
adottsága, központi fekvése adhat magyarázatot, másként nehezen hihető, hogy egy ilyen világi helyet
választottak volna a hagyományaikhoz híven ragaszkodó ortodox zsidók.
Az eredetileg vendéglőként üzemelő helyiséget, a későbbi tulajdonos, Loth István építtette 1890-ben. A
több mint 20 év tánctermi felhasználás után, az ortodox közösség 1918-as megvételével megkezdődik az
épület zsinagógává alakítása. Ez év június 11-én kelt az a jegyzőkönyv, amin Steinherz Adolf a
kecskeméti hitközség nevében beadta kérelmét az átépítésre.
Az 1918. június 15-i műszaki vélemény alapján az átalakításhoz megemelték a tetőt, a táncteremben
kialakították a három oldalon elhelyezkedő vasbeton női karzatokat, és az udvari részt is átrendezték.
A kivitelezést Kiss Mihály helybeli lakos vezette. A zsinagóga és az utcafront közötti részt üzletekkel
építették be, amit a hitközség tagjai használhattak, béreltek.
A belső tér berendezése az egyszerűséget tükrözte fából készült padozatával, a középen elhelyezett
egyszerű fa bima –  בימהasztallal. A Frigyszekrény nyomait még ma is fel lehet fedezni a falmélyedésben,
ahonnan a Tórákat a háború után Budapestre szállították.
A tető és a karzati födémkonzolok közötti mennyezet festéseit műemlék jellegűnek nyilvánították 1987ben, a szecessziós freskó megóvása érdekében. A zsinagóga értéke azonban inkább csak történeti.
Az ortodox közösség rendelkezett könyvtárral is, ahol nem csak a hitközségük tagjai, hanem a neológ
közösség bármely tagja is olvashatott. Ez a békés, jó viszony bizonyítéka a két hitközség között.
Egy 1922-ben megjelent ’Kecskemét Évkönyvé’-ből derül ki, hogy az ortodox autonóm hitközség
főrabbija Rubinstein József volt. A hitközségi elnök a kereskedő Kecskeméty Izidor volt, a pénztárnok
tisztségét pedig Steinherz Rudolf látta el. A kántor tisztségét Goldberger Henrik töltötte be.
Az embertelen fasizmus hatalomra törésével az ortodox zsinagóga is más, fájdalmas szerepet kapott. Egy
1944-es körlevél alapján, ez volt az egyik gyűjtőhelye a helyi zsidóknak. A hitközség kegytárgyai, a
zsinagóga összes felszerelései Budapestre kerültek.
258
259
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A hitközség 19 18-b an vás árolta m eg végleg az erre a cél ra kiszem elt
épület et, s kezdt e meg annak át alakítását, mel y 1918. évtől a vall ási
előírásokn ak m egfel elően , zsinagógaként kezdhett e m eg funkcionalit ását .

A helyi ortodox zsidóság elhurcolt áldozatainak állít emléket az a márványtábla, ami a mostani épület déli
oldalán található.
A háború után majdnem 50 évig volt elhagyatott az időközben eléggé leromlott állapotú zsinagóga.
1987-ben, műemléknek nyilvánítása után vetődött fel először a felújítás lehetősége. Nem volt azonban
egyszerű az akkori jogviszonyokon keresztül ezt végigvinni. Első tervként még bábszínházzá szerették
volna alakítani, azonban ez a hiányzó keretösszeg és az idő sürgetése miatt nem valósult meg. Majd az
alapterület felére csökkentésével rendezvényteremmé kívánták alakítani, de a kivitelezés itt a kivitelező
hiányán bukott el. Az 1990-es években talált rá a Magyar Fotóművészek Szövetsége az épületre, akik a
Bács-megyei Tervezővállalat megbízásával a ma fellelhető irodalmak alapján állították vissza az egykori
zsinagóga eredeti állapotát, nem megbontva régi szimbólumait és formai jegyeit.
Lb. Somodi. Ortodox. 27-32. o., 48-51. o., 45-47. o.
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VII. Rabbik - közösségszemlélet
Id őszámítás szerint 70-ben Titus 261, az akkor róm ai hadvezér és a
későbbi róm ai cs ászár elpusztítja J eruzs álemben a Második Szentél yt. 262
Ezt követő en a zsidó közösségek szétszóródnak.
„Mikor lóos hónap 8-án a két légió befejezte a sáncokat, a Caesar a faltörő kosokat a belső
templomudvar nyugati csarnoka ellen vontatta fel. De már ennek előtte a legerősebb faltörő kos hat napi
szüntelen döngetés árán sem tett semmi kárt a falban, úgyhogy ezekkel az óriási és erősen egymáshoz
illesztett kockakövekkel a most odavontatott gépek sem bírtak. Közben mások aláásták az északi kapu
alapfalait, megfeszített munka árán kimozdították a legelső köveket, de a kapu nem dőlt össze, mert a
belső kövek támogatták. Most a rómaiak már kételkednek hadigépeik és emelőik hatásosságában, és ezért
létrákat támasztottak az oszlopcsarnokoknak. A zsidók meg sem próbálták megakadályozni őket ebben; de
alighogy felértek a rómaiak, máris rájuk rohantak, és egyik részüket letaszították a falról, a másikat pedig
odaszorították a mellvédhez, és lekaszabolták. Sokat akkor döftek le, amikor éppen felérkeztek a létrán, és
még nem fedezték magukat pajzsukkal; mások úgy pusztultak el, hogy a zsidók néhány létrát, amikor
éppen zsúfolva voltak fegyveresekkel, felülről feldöntöttek. Egyébként a zsidók is rengeteg embert
veszítettek. Különösen a zászlótartók küzdöttek életre-halálra a hadijelvényekért, mert ezeknek az
elvesztését a legnagyobb szégyennek tartották. Végül a zsidók még a hadijelvényeket is megkaparintották,
és aki felmászott a falra, azt mind levágták, úgyhogy a többi római megrémült az elesettek sorsán, és
visszahúzódott. A rómaiak oldalán egyetlen ember sem esett el úgy, hogy ne teljesítette volna híven
kötelességét; a lázadók közül megint azok tűntek ki bátorságukkal, akik már az előbbi csatározásokban is
legjobban vitézkedtek, kívülük még Eleázár, Simon unokaöccse. Mikor a Caesar látta, hogy az idegen
templom kímélése csak halált és pusztulást hoz katonáira, parancsot adott, hogy gyújtsák fel a kapukat.
Éppen ebben az időben szökött át hozzá az ammausi Anan, Simon legvérszomjasabb cinkosa, és
Archetaos, Magaddatos fia; remélték, hogy kegyelmet kapnak, mert olyankor hagyták ott a zsidókat,
amikor azok győztek. Titus ezt a hitvány árulást is rovásukra írta, de azt is megtudta, mily gyalázatosan
kegyetlenkedtek honfitársaikkal, tehát a legszívesebben kivégeztette volna ezt a két embert; csak a végső
szükség hajtotta őket ide – mondta. – Mivel tehát nem önkéntes elhatározásból jöttek hozzá, nincs
jogcímük a kegyelemre, főképpen, mivel miattuk borult lángba szülővárosuk, ahonnan most
idemenekültek. De a becsület főlébe kerekedett haragjának, és elbocsátotta ezeket az embereket, viszont
nem részesítette őket olyan megkülönböztetett bánásmódban, mint a főpapokat. Miközben a katonák már
csóvát vetettek a kapukra, és az ezüst mindenütt megolvadt, utat nyitott a lángoknak a fagerendázathoz,
onnan pedig a tűz azonnal tovább kúszott, és belekapott az oszlopcsarnokba. Mikor a zsidók látták, hogy
köröskörül minden csupa láng, testi erejükkel együtt összeomlott bátorságuk is; rémületében senki sem
mert szembeszállni a rómaiakkal, hanem csak álltak, és csak nézték, mintha megbénultak volna. De bár
elcsüggesztette őket a pusztulás, most sem tértek észre, hanem mintha már a templom is égne, csak annál
jobban fenekeltek a rómaiakra. Egész nap és a rákövetkező egész éjszakán dühöngött a tűz, mert a
rómaiak az oszlopcsarnokokat nem gyújthatták meg egyszerre csak egyenként. (sic)” Flavius Josephus: A
zsidó háború. Görögből fordította: Révay József. Gondolat Kiadó, Budapest, 1958. 415-416. o.
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העושה-ר’ עקיבא אומר כל. שּׁלו לאכל בשּׁר ושּׁלא לשּׁתות יין, כשּׁחרב הבית בשּניה רבו פרושּׁים בישּראל:שּנו רבותינו
(:)תענ’ ל.באב אינו רואה סמן ברכה לעולם-מלאכה בתשעה:
Tanították mestereink, amikor elpusztult a Második Szentély, megsokasodtak a kommentár általi
elvonások, hogy ne egyenek húst és ne igyanak bort. (saját fordítás)
Tudnunk kell azt, hogy a Szentély pusztulása alapjaiban rázta meg a korabeli zsidóságot. A hús evése a
szombat örömének a része, a bor fogyasztása pedig az ünnepeknek a megszenteléséhez szükséges.
 בוכה: - בוכה ומבכה שמים וארץ עמה:השרת עמה-  בוכה ומבכה מלאכי:הוא עמה-בכו תבכה’’ – בוכה ומבכה הקדוש ברוך
(ומבכה הרים וגבעות עמה )איכ’’ר א
Sírva zokogok éjszaka, két zokogásom van, miért? Így tanítja Rábá Rabbi Johanan nevében. Az első
zokogás az Első Szentélyért van, míg a második zokogás a Második Szentélyért van. (saját fordítás)
 מיום שחרב בית: אמר ר’ אלעזר.הוא ולא נראה רקיע בטהרתו-המקדש אין שחוק לפני הקדוש ברוך-מיום שחרב בית
.ברזל בין ישראל ובין אביהם שבשמים-המקדש נפסקה חומתAzon a napon, amikor elpusztult a Szentek Szentélye, nem volt vígság az Ö.való előtt. És nem láttatta a
szárazföldet az ő tisztaságában. Így tanította Rábbi Eliézer: azon a napon, amikor elpusztult a Szentély,
megszakadt a vasfal Izrael és atyáik között az égben. (saját fordítás)
 וגברו,המכדש בושו חכמים ובני חורין וחפו ראשם ונדלדלו אנשי מעשה- מיום שחרב בית:יאיר אומר-רי פינחס בן
 לע מי יש לנו להשען? על אבינו שבשמים, ואין דורש ואין מבקש ואין שואל,בעלי זרוע ובעלי לשון
261
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Rabbi Pinhász, Jáir fia így tanította: azon a napon, amikor elpusztult a Szentély, megszégyenültek a
bölcsek, és a hagyományokhoz ragaszkodók befedték a fejüket és megremegtek az alkotó emberek és az
erőszak és a rossz hír hozói erősödtek. S nem volt már aki kutasson, aki kérdezzen, s aki keressen. Akkor
kire támaszkodhatunk ezekben az időkben? Atyáinkra az egekben. (saját fordítás)
ביתו-קמצא והחריב את-בר-הוא את-ברוך-שהרי סיע הקדוש, כמה גדול כחה של בושה,  בוא וראה:אמר ר’ אלעזר
( ילק’’ש האזיגו: קה’’ר ה: ויק’’ר כב: שם ו,  אדר’נ ד: איכיר א: ב’’ר י:נז-היכלו )גטין נה-ושרף את
Így tanította Rabbi Eliézer: gyere és lásd milyen nagy ereje van a szégyennek, mert az Ö.való döntése Bár
Kámcára pusztította el a Szentélyt és égette föl az Ö.való csarnokát. (saját fordítás)
o.  קמה,קנא, קנDvir, Publishing House, Tel-Aviv, 2000 .ספר האגדה: ח’’נ ביאליק וי’’ח רבניצקי
1.„Jeruzsálem a pusztulás előtt áll, a hatalmas Nebukadnecár közeledik. Az egész ország a végső romlás
érzetében támolyog, Jehojáchin király is önbizalmát vesztve, a szentély kulcsait az ég felé nyújtja
Istennek: ha nem vagyunk többé méltók bizalmadra, vedd vissza tőlünk e szent kulcsokat. És a kulcsokért
egy láthatatlan kéz nyúl alá, hogy a magasba ragadja őket. Ennek a megkapó talmudi legendának
motivumát dolgozta fel (..) A.L. Frankl, híres költeményében, melyet Arany János Az utolsó főpap címen
magyarra is átültetett. A talmud tudós és vitázó stílusa lefakítja a legendáról, melynek szépsége a lélekbe
markol, a poézis hímporát és a befejező motívumát két változatban adja elő. A másik változat szerint a
király az ég felé repíti a szent kulcsokat, melyek nem hullanak többé alá.” (...)
2.„Traján római császár uralma alatt ( a II. Század elején) a zsidók már magukhoz tértek a 70.-i
szabadságharc borzalmas vérveszteségéből és több helyen is iparkodtak lerázni a római igát. A harc nem
is annyira a Szentföldön, mint inkább kisázsiai római provinciákban dúlt, egyebek közt Cyprus szigetén.
Ezek a harcok, melyeknek folyamán zsidó asszonyok vére elesett férjeik vérével vegyült, a hősiesen küzdő
zsidók vereségével végződtek, hisz Róma oldalán volt a túlerő. A talmudi elbeszélés érdekesen adja elő a
félreértésen alapuló közvetlen okot, mely a harc kirobbanására vezetett. Ennek az elbeszélésnek egyes
motivumai az előbbi szemelvényben Nagy Sándor mondakörébe vannak beleszőve.”
3.„ (...) Kamca és Bar Kamca miatt pusztult el Jeruzsálem. (...) Élt Jeruzsálemben egy férfiu, kinek
Kamca volt a barátja és Bar Kamca volt az ellensége. Ez a férfiu egyszer nagy lakomát rendezett és így
szólt szolgálójához: -Menj, hívd meg Kamcát. A szolga ment, de tévedésből Bar Kamcát hívta meg. Bar
Kamca eljött, leült. Szólt a házigazda: - Te ellenségem vagy! Mit keresel itt? Kelj fel, távozz! – Ha már itt
vagyok, - kérlelte a vendég,- hagyj békén, és megadom majd az árát mindannak, amit megeszem és
megiszom. –Nem! – keményült meg a gazda. – A lakoma félköltségét megtérítem neked! – kérlelte a
vendég. –Nem, - tiltakozott a gazda. –Az egész lakoma költségét megtérítem neked! – Nem! A házgazda
megfogta a kezénél, felállította, kivezette. Bar Kamca elkeseredett: - A Mesterek itt ültek ( látták
szégyenemet) és nem akadályozták meg, - úgy tetszik hát, hogy kedvükre történt. Megyek és
berágalmazom őket a fejedelemnél. Elment a császárhoz és szólt: - A zsidók fellázadnak ellened! – Ki
mondja ezt? – Küldj nekik áldozati állatot, - meglátod, bemutatják-e? A császár ment és küldött vele egy
kövér borjút. (Bar Kamca) útközben bevágott az állat felsőajkába. Mások így mondják: Hibát ejtett az
állat szemén, a fátyolszerű bőrön, s ez az izraeliták szerint hibának tekintetett, a rómaiak szerint nem volt
hiba. A Mesterek mégis úgy vélekedtek, hogy a kormánnyal való béke miatt az állatot be kellene mutatni
áldozatul, csak Zecharja ben Eukolos emelte fel szavát: - Még mondani fogják, hogy hibás állatokat
mutatnak be áldozatul az oltáron. Ekkor úgy vélekedtek, hogy aki az állatot hozta, ki kell végezni, nehogy
(Rómába) menjen s feljelentse őket. Zecharja emelt újból szót: - Még mondani fogják, hogy aki áldozati
állaton hibát ejt, halállal bünhődik. Rabbi Jochanan mondta: R Zecharja ben Eukolosnak ez az
engedékenysége okozta, hogy a Templomot lerombolták, hogy a Szentélyt feldúlták és hogy országunkból
számüzettünk.”
4.„Mestereink tanitották: - A második templom lerombolása után nagyon sokan éltek olyan
önmegtartóztatók Izraelben, akik sem hust enni, sem bort inni nem akartak. Ekkor hozzájok ment r.
Józsua s így szólt. – Gyermekeim, miért nem esztek hust és miért nem isztok bort? Igy feleltek: - Hust
együnk, amit azelőtt az oltáron áldozni volt szokás, mikor ez a szokás most megszűnt?Bort igyunk, mint
azelőtt az oltárra volt szokás önteni, mikor most e szokás megszünt? – Ha így gondolkozunk, magyarázta
nekik a mester, kenyeret sem volna szabad ennünk, mert hiszen az eledeláldozás is megszünt. Feleltek: (Igazad van,) lehetséges ime gyümölccsel (táplálkoznunk.). Erre ő: - Gyümölcsöt sem együnk akkor, mert
hiszen a zsengék is megszűntek (...). Erre ők: -Ugy van! (...)- Akkor vizet sem kellene innunk, mert hiszen
a vízáldozat is megszűnt. Elhallgattak. –Gyermekeim, szólt most hozzájuk, jertek, megmondom nektek
véleményemet: sehogy sem gyászolni – nem lehetséges, mert erről már megvan a határozat, (...) és
kelleténél többet gyászolni sem lehetséges, mert nem szabad valamely összesség sorsáról olyat határozni,
amit ennek az összességnek a többsége nem tarthat meg (...) Ha elfelejdkezem rólad, óh Jeruzsálem,
bénuljon meg az én jobb kezem! Ragadjon az én nyelvem az inyemhez, ha meg nem emlékezem rólad és
ha Jeruzsálemet az én örömöm csúcsára (fejére) nem emelem. (sic)”
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Olvassu k a szentiratok között, hogy J ohanán ben Zakkáj 263 a főpap
kérésére az imp erát or en gedél yezi, hogy J avne v árosáb an megal apítsák
az első tanh ázat. Ennek a tanháznak az él ére t anítóm esterek, azaz
rabbik került ek.
A zsidóság tört én el emszemlél etén keres ztül, ahogy visszat ekintünk az
elmúlt

év ezredek

esem én yáradat ára,

s

megpróbálunk

az

időben

stabilitást keresni, rövidebb vagy hoss zabb szakaszokban, ezt a fajta
biztonságot eg y-eg y közösség körül tal álhatjuk meg. J avne ót a ezen
közösségek él én eg y-eg y t anítóm ester áll, akinek szem él ye, j ellem e, ars
poetik ája alakít otta, form álta, épít ette a közösségeket.
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1: A szentély kulcsai. (Jer. Sekal. VI. 2.); 2: Traján és Jeruzsálem. (Jer. Szukkah V. 1.); 3: Miért pusztult
el Jeruzsálem? (Fol. 55. b.; ) 4:A templom lerombolása után (Fol. 60.b.). In: Dr. Molnár Ernő: A Talmud
könyvei. IKVA Könyvkiadó, Eger, 1989. 135., 165., 279-281., 396-397. o.
„(…) a bibliai kánon lezárulta után a zsidók gyakorlatilag nem művelték többé a történetírást, hozzátéve,
hogy ’Josephus Flavius jelzi a fordulópontot’, akinek a ’művei a zsidók közt egyáltalán nem
hagyományozódtak’, s megállapítva, hogy ’úgy tűnik, mintha a történelem feljegyzésére irányuló
késztetésének hirtelen magva szakadt volna’, valójában a zsidóságot a második Templom, azaz a
kultuszcentrum pusztulásától, saját földjének, nyelvének és politikai hatalmának elvesztésétől kezdődően,
tehát az önálló nemzeti lét megszűnését követően már nem a nép történelmének alakulása, hanem a
történelmi események olvasata és interpretációja, a folyamatok teológiai és morális reflexiója
foglalkoztatta. Számára mintha véget ért volna a történelem, s mintha létezése ettől a pillanattól fogva
egy időtlenné vált állapotban, az Örökkévaló mellé rendelődve, JHWH közvetlen közelségétől kapna új
értelmet és jelentést”. Gábor György: A diadalíven innen és túl. Akadémiai kiadó, Martonvásár, 2009.
149. o.
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„Rabban Johanan ben Zakkai was in Jerusalem at the time of the siege but left before the city fell.
Since the Zealots kept guard to prevent all departures, his pupils resorted to subterfuge and smuggled
him out in a coffin. The event made a considerable impression on the authors of the Talmudic tradition,
and we have various versions of his confrontation with Vespasian and of what the emperor granted him.
According to the later tradition of the Babylonian Talmud, he received ‘Jabneh and its sages’ and ‘the
succession of Rabban Gamaliel (Gittin 56b). But this tradition largely reflects a later period, when
‘Jabneh and its sages’ was firmly established and headed by Rabban Gamaliel, the son of Simon ben
Gamaliel, who laid the foundation of the dynasty of nesi’im who were to follow. According to earlier
Palestinian traditions, it seems that Rabban Johanan was initially a prisoner and was taken against his
will to Jabneh, which, along with other towns, such as Ashdod and Gophna, served as a place of
detention for those who had surrendered to the Romans. What he succeeded in obtaining from the
emperor also appears to have been far more modest according to the Palestinian traditions. One version
relates that all he asked for Jabneh in order to ‘teach his pupils’ or to ‘perform the commandments and
teach Torah’. Considering the general circumstances and the practice of Vespasian and Titus, the version
appearing in the earlier sources, concerning the beginnings of Jabneh, is more likely. Rome would hardly
have given permission to establish a national centre, even if only a spiritual one, in Jabneh. But, even if
the official permission granted to him was very restricted, in actual fact Rabban Johanan ben Zakkai
began, with or without the knowledge of the authorities, to rebuild Jewish life and to fill the void created
by the destruction on the Temple. He reconvened the Sanhedrin and began to proclaim New Moons and
leap-years from Jabneh.” H.H. Ben-Sasson: A history of the jewish people. Harvard University Press
Cambridge, Massachusetts, 2002. 319-320. o. (Továbbiakban: History.)
264
„ Throughout the Jabneh era, from immediately after the destruction of the Temple until the Revolt of
Bar Kohba (70-132), many steps were taken that were to have a decisive influence on the coherence of
the nation under the contemporary conditions. The sages were able to gain control over the different
groups and trends that were competing within the nation. Sects such as the Sadduces or the Essenes were
no longer heard of. … In the Jabneh era regulations were laid down to ensure that to soil of the Land of
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Amikor Kecsk emét v áros ának zsidó közösségét szociológiai s zempontok
alapj án

és

a

vallástudomán yokkal

párhuzamos an

vizsgáljuk,

margin álisan a köz össég arculat áért felelős rabbik munkásságát kell
megismernünk .
A dolgozat rész ein keresztül, a kutató munka során bem utatás ra kerü l
Kecskem ét

v áro s

kialak ulás ának

történet e,

a

városban

megj elenő

zsidóság tört én ete k ezdeti stádiumától egészen a kit eljes edésig. S ez a
kiteljes edés al apj aiban p róbálja m egérteni és értelm ezni a rabbik, e
tudós emb erek j ellem- és közösségfo rmáló szerepét.
A dol gozat tört énetszociológiai kutat ása során e fontos gondol ati
elem et lo gikai l ánck ént mutatj a be a mű szerzője. A közöss ég története,
eg y u rbanizált társadalmi struktúra része, enélkül a fogalm i rendszer
nélkül: v áro s, n em j öhetett volna lét re ebben a form ájában.
Az előző fejezet ek s orán fén yt derít a m unka arra, hogy az elmúlt 250
év so rán Kecsk emét város ára hog yan hatott a hel yi zsidós ág.
Ol yan új esem én yek et kut atott a szerző, mel yek a. XIX. és XX. sz ázad
során kapcsoló dási pontokat j el entett ek a város és a közöss ég között. A
feltevés szerint ezen esem én yeket - amel yekkel a város fejlődését ,
fejlesztését p rób álta elősegít eni a zsidó közösség, l egyen az fizikai,
vag y

szellemi

sík on

-

a

közös

összetartoz ás

megerősítésének

bizon yít ékául szánt a.
Kecskem ét rabbij ai hatottak-e Kecskemét szellemi -, közöss égi él etére,
s a rabbik tanító szavai kijutott ak-e a zsinagóga fal ain kívülre, s ha
igen, ez ho g yan, s m il yen form ában jel ent meg?
A legtöbb elők erülő adat a kutat ás során a 1882 -től , a XX. s zázad első
fel ére vonat kozik. Látnunk kell, ho gy a rabbi ált alában indirekt
Israel would remain under Jewish ownership and to protect it against conversion to common pasture for
shepherds, whose numbers had increased considerably since the destruction of the Temple. The
philosophy of this generation stressed the religious importance of the land and of settling on it; and under
the influence of this philosophy halakhic rules were laid down to encourage the redemption of the land
from gentile ownership.” Ben-Sasson 325. o.
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form ában

fedezhet ő

fel

a

különböz ő

társ adalmi

m egmozdulások

hátteréb en.
VII.1.1. Dr. Perls Ármin
1853. nov ember 1-e 265 meghat ározó időpontjává válik az al földi zsidó
közösségek élet éb en , bár a terül eten él ő zsidó férfi ak és ass zonyok ezt
még n em tu dhatt ák. Ez az időpont egy nagy rabbi első lél egzetvétel e
ezen a teremt ett vil ágon, Perls Ármin é, aki Nagykárol yban 266, vallásos
csal ádb a szület ett.
Kora g yerm ekko rátó l kezdve megi smerkedett a zsidó hagyo mán yokk al,
a héb er n yelvv el, a szentíráss al, a tal mudi, hagyomán yos zsidó jogi
go ndolkod ásmódd al. Már középiskolai tanulmán yai során Szoboszlón és
Nag yv árado n tanárai látták a tehets ég lángját az ifjú P erls Ármin
lelkében.
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Középiskol ai tanulm án yai befejezés e után bölcsészettudományt kezdett
el

tanulni,

majd

1874.

október

1-től

beiratkozik

Berlinben

a

Hochs chul éb a, amel y Eu rópa rabbiképzői közül igen m agas piedesztán
állt.

268

1879-b en, a b eiratko zástól számított öt évvel később rabbivá avatj ák, s
ug yanebb en az idő ben szerzi meg bölcsészettudomán yokból doktori
fokozat át.

269

265
Perls Ármin emlékezete. Kiadja a Pécsi Izr. Hitközség Elüljárósága, Pécs, 1915. 47. o. (Továbbiakban:
Emlékezete.)
266
A nagykárolyi zsidó hitközség egyike a legrégibb hitközségeknek. Valószínűleg 1600 táján alakult, bár
írott emlékei csak jóval későbbről maradtak ránk. Az első adat 1741-ből található, Károly Sándor gróf
szabadságlevele, mely megengedi a zsidók ottani lakását, illetve meghosszabbítja a már régebbi keletű
engedélyt. Fennmaradt adatok szerint az 1770-es években 56 család élt a településen. 1860-as évekre ez
mintegy 300 családra növekedett. 1870. körül a közösség önerőből monumentális zsinagógát építtetett.
1869-ben a hitközség status qou ante alapra helyezkedett. 1881-ben mintegy 60 család ebből kivált, és
ortodox hitközséget alapítottak, majd 1901-ben nagytemplomot építtettek. 1929-ben ez az ortodox
hitközség 1600 lélekszámmal rendelkezett. Mindeközben a status qou ante hitközség 1922-ben szintén
ortodox lett, de a két ortodox hitközség sohasem egyesült. (kivonatolt fordítás) Lb.: פנקס הקהילות הרנגריה.
דפוס ”דף—חן” בע”מ יד ושם, ירושלים, 1975. 353. o. (Továbbiakban: )פנקס.
267
Lb.: Emlékezete. 47. o.
268
Lb.: Szinnyei József : Magyar írók élete és munkái. X. Kiadja Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése,
Budapest, 1905. 801-802. o. (Továbbiakban: Színyei.)
269
Lb.: Emlékezete. 47. o.
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Rabbinikus kép esít ését i gazoló oklevel én a kor j elent ős rabbijainak az
aláírás ait olv ash atju k – P erls Ma yer (nagybát yja) nagykárol yi, Fürst
Láz ár gyöngyösi 270 és Fri edmann N. R. n yí regyházi 271 főrabbikét. 272
A rabbik épző int ézet után Kass ára 273, hívják, ahol az ifjú Dr. P erls
Ármin három év et tölt el - 1879-t ől 1882-i g. Ez az időszak a
szárn ybo nto gat ásról szól, s arról, hogy lefekteti rabbinikus pál yáj ának
fő irán yt adó ars poet ikáját. 274
1882-b en

az

akk o ri

kecskeméti

zsi dó

hitközség

aj ánl

számára

rabbisz éket az új zsinagóga falain bel ül, amel y az Alföl d harm adik
legnag yo bb zsinagó gája volt ebben az időben, s több, mint 800
férőhell yel

rend el kezett.

Az

ifjú

rabbi

tettvágytól

vezérelve

Kecskem étre jön még ebben az évben, elfogadván a kecs keméti rabbi

A hitközség alapítására vonatkozó pontos időpontjára nincs információnk. Valamikor a XV. században
telepedtek le zsidók, amiről a megyei és városi levéltár adatai tanúskodnak. A XVIII. században alakul
meg a hitközség, erre utal az 1705-ös alapítású Chevra Kadisa. E mellett az impozáns zsinagóga is a
XVIII. század második feléből származik. Az 1880-as években egy kis ortodox közösség is létrejön.
1917-ben tragikus következményű tűzvész söpör végig a városon. A közösség épületei közül több e
tűzvész áldozatává válik. 1839-ben létesít elemi iskolát a hitközség. Több kereskedelmi ipari vállalatot és
gyárat alapít a gyöngyösi zsidóság és mezőgazdasági téren is nagy szerepet vállalnak. Magánembereknek
3-4000 hold földjük van, amely ebben a korban impozánsnak számított. Kb. 1800 személyből állt a
közösség. (kivonatolt fordítás) Lb. פנקס. 236-238. o.
271
1865-ig a nyíregyházi hitközség a nagykállói rabbi felügyelete alá tartozó fiókhitközség volt. Ekkor a
létszámában megnövekedett közösség önálló hitközséggé alakult Weinberger Ábrahám kisvárdai rabbi
engedélyével, illetve a Belügyminisztérium jóváhagyásával, és a város önálló rabbiszékhely lett. A
nyíregyházi ortodox zsidók megválasztották első rabbijukat, Friedmann Ignáczot, aki 1905-ben
bekövetkezett haláláig töltötte be ezt a posztot. Az ortodox hitközség mellett a városi zsidóság a Szarvas
utcai status quo hitközséghez is csatlakozhatott, melynek utolsó főrabbija, a tudós Dr. Bernstein Béla volt.
A zsinagóga 1944-ben kiégett, falai leomlottak. Alapjaira a fal maradványaiból emelték az elhurcoltak
emlékművét. Az 1953-as államosításkor helyére iskolát építettek és az emlékművet áthelyezték a Kótaji
úti zsidó temetőbe. A másik (ortodox) zsinagóga az 1920-as években épült. Ma itt működik a hitközség.
A Vészkorszak idején közel 5000 nyíregyházi zsidó személyt írtak össze a hatóságok, és a deportálásokat
követően egyesek a város „zsidómentességét” ünnepelték. A felszabadulás után már csak pár százan
tértek vissza, akik közül sokan elvándoroltak a későbbiekben. Lb.: Nagy Ferenc (szerk.): A nyíregyházi
zsidóság pusztulása. Forrásközlés. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára, (a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai; 33.), Nyíregyháza, 2004. 13-27.; 250-309 o.
272
Lb.: Színyei. X. 1905. 802. o.
273
Kassára feltehetőleg az 1840 évtől telepedtek le zsidók, köszönhetően az ez évi XXIX. tc.-nek.
Korábban még büntetést szabtak ki arra, aki az átutazóban a városban tartózkodó zsidótól vásárolt.
Feltételezhető, hogy az első letelepedők Rozgony városából kerültek Kassára. A letelepedést követően a
lélekszám növekedésével a hitközségi élet is virágzásnak indult, annyira, hogy 1922-re már kongresszusi
hitközséget építettek ki. A hitközség a vallás ápolásán kívül jelentős kulturális és szociális tevékenységet
fejtett ki. 1881-re készült el az első kassai zsinagóga, ennek helyére került a második templom 1901-ben,
ami idővel szűknek bizonyult, így 1925-27-es években új zsinagóga épült. (kivonatolt fordítás) Lb.: פנקס.
8, 105, 107, 112, 127, 158, 238, 274, 313, 341, 458, 511.o.
274
Lb.:Emlékezete. 49. o.
270
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széket, s közel n yo lc év en keresztül, 1889-i g a kecskeméti közösség
szellemi oszlopa les z.

275

Mikor Perls Ármin megérkezik a „hí rös” városba, érezhető, hogy a
zsidóságon belüli v allási, szellemi más ságok (ortodox, neológ, stat us
qou ante, refo rm 276), ellentét ek egyre erősebbé váln ak, ám a rabbi
275

Lb.:Emlékezete. 47-49. o.
„Látszólag vallási pártszakadás történt a közösség két tábora közt, melyek később két különálló
szervezeti keretet teremtettek – „templomokat” vagy hitközségeket. Valóban ez történt azokon a helyeken,
ahol a külső jogi, politikai és egyéb tényezők hiányoztak. Példának okáért az Amerikai Egyesült
Államokban az állam és az egyház szétválasztása után a zsidó közösségeknek jogukban állt
választásuknak megfelelően különféle arculatú és rituáléjú zsinagógák köré szerveződni. (…) Moses
Mendelssohn önkéntes keretek között képzelte el a zsidó hitközségeket, melyekben a vallási alapelvekhez
és parancsolatokhoz hű hitközségeket, melyekben a vallási alapelvekhez és parancsolatokhoz hű
hitközségi tagok is megtalálják lelki kielégülésüket. A zsidó állampolgári jogainak megadása maga után
vonta a hitközségen belüli tisztségeké és jogkörök megszaporodását, de a hitközséget mint szervezeti
keretet, ahová a zsidó vallás minden tagjának tartoznia kellett, nem törölték el. A hitközségekhez való
tartozás kötelezettsége nemcsak azokban az országokban maradt érvényben a XIX. század nagy részében,
ahol fokozatosan adományoztak a zsidóknak polgári jogokat, hanem még Franciaországban is, ahol
1790-1791 folyamán a forradalom teljes állampolgárságot adott a zsidó lakosoknak. (…) Úgy tűnik, hogy
a hitközségek sokoldalú működése megmaradt a régi rendszert követő új korszakban is, amikor a
hitközség hivatalosan kívül került minden testületen és kizárólag a vallásos közösség szervezeti keretéül
szolgált. (…) a hatalom bizonyos polgári közigazgatási feladatokat rótt a hitközségekre, melyek továbbra
is fenntartották oktatási és szociális segélyező intézményeiket, melyek célkitűzései nem tekinthetőek a szó
szoros értelmében vallásinak. Emellett a hitközség tagjai kisebb egységbe tömörültek a családi kötődések,
a szakmák és a hasonló kulturális háttér alapján. A hatóságok azonban többnyire figyelmen kívül hagyták
ezeket a szempontokat és úgy viszonyultak a hitközséghez, mint egy vallásos közösség szervezeti
keretéhez, mint a keresztény egyházak egyikéhez. E formális meghatározás révén a hitközség a hatóságok
segítségével az adott helység összes zsidóját csatlakozásra kötelezhette. A XIX. század negyvenes éveinek
elejéig a hitközséghez való kötelező tartozás feltétele volt az összes zsidó gyerek körülmetélése (…) A
későbbiekben a hatóságok felhagytak ennek ellenőrzésével, de a zsidó közösségből csak egy keresztény
gyülekezethez való csatlakozással lehetett kiválni. Az állam nem fogadta el a vallástalan embert, (…) Az
utóbbi alapelv szigorú betartása azt eredményezte, hogy amikor egy kisebbség reformszertartást vezetett
be, a hatóságok megvitatták, hogy e szertartási forma felfogható-e az elismert zsidó vallás legitim
változatának. Erre először 1818-ban, a közismert hamburgi Héchál-Szentély alapításakor került sor, és
ezzel egy időben Berlinben, ahol Israel Jakobson nyitott meg egy hasonló zsinagógát. Ugyanígy
megvitatták azokat az eseteket is, amikor egy szigorúan ortodox kisebbség sajátos vallási szükségleteinek
kielégítésére szervezeti függetlenséget követelt magának, és a kérés teljesítése a hatóságok döntésétől
függött. (…) Ezekben az esetekben a hatóság képviselőinek azt kellett eldönteniük, hogy a hitközség egy
részének kiválását egyfajta szektásodásnak kell-e tekinteni, amit egyik egyház és vallás esetében sem
néztek jó szemmel. Az ortodoxia pártszakadása körül folyó elhúzódó nyilvános vita folyamán rabbi
Samson Raphael Hirsch kénytelen volt kijelenteni, hogy az ortodox személy vagy kisebbség sorsa sokkal
nehezebb egy reformközösségben, mint a reformokra hajlók helyzete egy ortodox közösségen belül. Az
utóbbi esetben csak némi rugalmasságra és alkalmazkodásra van szükség. Ha kívánják, a reformisták is
igénybe vehetik a közösség intézményeit, ha nem, lemondhatnak róla. Ezzel szemben a
reformkörnyezetben élő ortodox személy vagy kisebbség nemcsak hogy nem tudja megtartani vallása
parancsolatait, hanem még a legalapvetőbb létfeltételi is hiányoznak. Nem csatlakozhat a reformerek
imáihoz, nem adhat hitelt rabbijuk kijelentéseinek, nem fogyaszthatja az általuk vágott állatok húsát, és
természetesen nem bízhatja oktatóikra gyermekei nevelését. Az érvelésből látszólag ortodox dölyf
sugárzik. (…) Mindazonáltal Hirsch kijelentése akkoriban nem volt alaptalan. Igaz, hogy a zsidó
társadalom számos rétegében a vallási hagyományoktól való elszakadás folyamata kizárólag negatív
formában nyilvánult meg. Az emberek már nem voltak hajlandók alávetni magukat a zsidó vallási
parancsolatok nyomán rájuk háruló súlyos korlátozásoknak. A reformok számukra azt jelentették, hogy
minden lelkiismeretfurdalás nélkül lerázhatják magukról az igát. Megnyugtató volt nagy tudású és
tekintélyes tudósok szájából hallani, hogy az adott körülmények között a hagyomány, amelyben
276

77

10.13146/OR-ZSE.2011.002
érk ezés ével ezek az ellentét ek feloldó dni látszanak, s ő képes újra
összekov ácsolni a később különváló, de akkor m ég szervezet ében
eg ys éges közösséget . 277 Ahhoz, hogy végre tudja hajtani ezt az embert
nem kím élő szol gál atot, azaz egyben t artani a közösséget, egyedülálló
szónoki képess égekről tesz t anúbizon ys ágot. A kecskeméti s zékfogl aló
beszéd e e hitszónoki képess égének példás bizonyít éka. „Fels éges Isten!
Mennyei atyá nk! Ha nemes cél f elé törve, hosszas küzd el mek után a
diadal magasl atára feljutánk; ha soká epedve, vágyva reményünk
sajkája el végre pa rt ot ér, forró vágyunk tárgyát átfoghatjuk; ha ránk
virrad eg y-eg y ünn epnapja s multunk már-már el mosódott emlékei újból
föléledn ek s szívü nk ör ömében fel dobog: akkor T efel éd fordulunk
keg yel emn ek

kia pa dhatatlan

kútfej e

és

neked

áldozva,

Téged

magasztal va, dícs ér ve áldunk: Dí cs értessél Örökkévaló Ist enünk, hogy
nevelkedtek, érvényét vesztette. E szemlét követi csupán a régitől szerettek volna megszabadulni, de nem
kívántak úja állítani a helyébe. A reformfolyamat másik irányzatát olyan új vallás alapítása fémjelezte,
amely a zsidó vallási a hagyományokban gyökerezik, de nem azonos azzal, s más vallásokhoz hasonlóan
következetes, sőt időnként hitbuzgó odaadást követel. A reformfolyamat ezen irányzatának zászlaja alól
nem hiányoztak a hívek, de nem voltak sokan. Hirsch ezt nem vette figyelembe, és a két tábor közti
ellentétet irányzatuk képviselőinek bemutatásával vázolta fel: a reformer ellenszenve az ortodox
vetélytárs módszerei iránt elhanyagolhat tényező, míg az ortodox számára teljességgel lehetetlen
kiegyezni ellenfele nézeteivel. (…) A vallási hagyományokra minden részeltéhez ragaszkodó zsidók
képtelenek voltak alkalmazkodni a reformszellemű környezethez. Ezeknek az embereknek két lehetőségük
volt. Megpróbálhatták kivonni magukat a számurak érvénytelen szertartás alól, és amennyire csak lehet,
a saját szükségleteikkel törődni, vagy megpróbálhattak szembeszállni a helyi vallási szokásokkal. Mindkét
reakcióra felhozhatunk példákat: az elsőre ortodoxia viselkedését Franciaországban és néhány német
államban, a másodikra a néhány német hitközségben és főképp Magyarország-szerte végbement
eseményeket.(sic)” Jakov Katz: Végzetes szakadás. Múlt és jövő Kiadó, Budapest, 1999. 15-16., 17-19. o.
277
„A kérdés csak az, alkalomszerü, idején való-e már, hogy az egyházi szervezkedés és minden azzal
kapcsolatos kérdés végleges megoldásához komolyan hozzálássunk vagy nem? Lehültek-e már a
pártoskodás szenvedélyei és megtisztultak-e már a nézetek annyira, hogy naprendre tűzhetjük a kérdést a
magyar zsidóság egységének veszélyetetése nélkül? Mert mi nem pártot akarunk szervezni, hanem a
zsidóságot. Ez a végczél, amelyet mindenha követtünk, és nem teszünk le a reményről, hogy idő folytával
el is érjük. A központi irodák felosztásával, a kerületi elnökök egybehivásával és a kongresszusi
szabályzaton álló községek szervezésével, amint azt a fölebb érintett körözvény reszignáltan javasolja, e
czéltól még messzebbre visszavetettünk. Eltekintve attól, hogy a kongresszusi kerületek mindenütt sem
megalakítva, sem betölve nincsenek, a parcziális szervezés az elletétek élesbitését, a szakadás
kiszélesítését és szentesítését jelentené, holott mi, még a legnagyobb eredmények árán is, a felekezet
unifikáczióját akarjuk keresztűlvinni. (…) Nem sokára megmozdul az orthodoxia és hallani fogják a
felindúlt ellentábor vészkiáltását: Segítség! Izraél veszedelemben forog, pogányok törtek be szentélyébe!
Milyen gyönyörű látványt nyujtana ez a szerte züllött, viszálykodó Izraél! Hogy mulatnának rajtunk a mi
szabadelvű polgártásaink! – Ne szaggassuk fel az oly szépen gyógyulásnak indult sebet. Ki tudja, mikor
heged be ismét. Várjuk be a seb tökéletes összeforradását. Várjuk be, míg az orthodoxia papjai, szóvivői
és követőik is belátják ez állapot tarthatatlanságát és felekezetök szégyenletes helyzetének tudatára
ébrednek; míg ők is belátják, hogy csak a tömör, egybeforrt Izraél fejthet ki elég erélyt a vallása ellen
intézett támadások visszaverésére, tekintélye és igazai elismerésének kierőszakolása, valamint a benső
hitélet és mindannyiunkan drága tóra fejlesztésére és felvirágoztatatására. Addig pedig azt tartom:
Annakokáért az eszes ember hallgat akkor, mivelhogy az idő gonosz. (sic)” Perls Ármin: Az orsz. iroda
körlevele. In.: Bacher Vilmos és Bánóczi József (szerk.): Magyar-Zsidó Szemle V. 1888 Az Athenaeum
R. Társulat Könyvnyomdája Budapest. 164-167. o. (Továbbiakban: Magyar-Zsidó szemle.)
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életben h agyál , megt artottál és ez örömnapot megérnünk engedéd. Hadd
legyen teh át a mai napon is, élt em legszebb, legszentebb napján els ő
érzet em hál ána k ér zete, első szóm imának szava. Minden dolgokat
bölcsen rend ező, mi ndentudó nagy Isten! Ki látod a gondolatot még
mielőtt ébr ed ett, ismered az érzet et, miel őtt a hang szárnyair a kelne. Te
tudod,

ho gy

e

sz ent

g yülekez et

biz almával

engem

tüntetvén

ki,

lelkipászt orává vál aszta s e sz ószékr e emele, hogy i nnen hirdes sem
igéidet,

t erjessz em

hitedet,

tanítsam

útaidat;

hogy

vallásnak

magaslatár ól őrködj em ez i mola, őr ködj em cs aládjaik és iskoláik fel ett.
És én azt mondám, imhol vagyok és eljövék, és elhozám magammal
szívem leg drágáb b kincsét, el nő m és g yer mekim, el reményi m és
ábrándjaim.

Te

ut ánad

immár

hívei m

kez ében

nyugos zik

jövőm,

nyugal mam, békém, boldogságom. Áraszd azért véghet etl en jóság!
Áraszd szíveikb e a béke és egyetért és lelkét; add, hogy a kölcsönös
bizalom és szeret et szálai el ne szakadj anak, meg ne lazulj anak soha,
hanem min d erősebb és szilárdabb kötel ékké sodródva, füzessünk
egyg yé általun k, ho gy l együnk egyek hit ben és erényben, szeretetben és
rendül etlen bizal omban! (. ..) Kedves At yámfiai! Midőn ti e gyülekez et
pásztorságá val

en g em bíztatok meg,

a meghívó l evél ben jövendő

hivatáso m körét kis zabva, azt mondtát ok: (… ) Te légy az én házam
gondvis elője és a Te beszéded sz erint táplálkozz ék egés z népem. Számot
fogok ezért adni, mint és mily sz ellemben akar ok őr ködni azon ház
felett, a melyet go ndvisel és emr e bíztatok; (… ) Tisztem l eend t ehát
őrködni

templomot ok,

felett. (sic)”

őrködni

családjaitok

s

őrködni

iskolátok

278

Dr. Perls Ármin főrabbi úr beszédei több kötetben j elent ek m eg. Ahhoz,
ho g y sz emél yének mél ységét megism erhessük, és rál átást kaphassunk,
idézem az ő által a k észített ’Prédikációk’ gyűjtem én yének el őszavát: „A
következő b eszéd eket nagyon szívesen

hallgatták. Vajjon épp oly

szíves en fogjá k-e olvasni is? Alig hiszem. Régi dolog, hogy besz édek
nem olvas ásra, han em meghallgatásra valók. Hát még hits zónoklato k.
278

Dr. Perls Ármin: Prédikációk. Nyomtatott Traub B. és Társa Könyvnyomdájában, Szegeden, 1884. 915. o. (Továbbiakban: Perls: Prédikációk.)
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És ha mégis elszánt am magam közr ebocsátásukra, nem hi ús ágból tettem
ezt,

han em

mert

barátaim

számt alanszor

ez

irányban

tett

felszólításaina k el eget tenni, köt elességemnek tartottam. Köztetszés re
tehát én s zámot nem tartok. Aki khez s zólottam, azok számára írok is.
Ha csa k ez ek csal atkozása nem lesz felette nagy – én meg les zek
elég ed ve.(sic)”

279

A kon gresszusi zsidóság és az ortodoxi a mellett a reformi rán yzat az
1880-as

évtizedben

erős ödik

az

asszimilációval 280

együtt.

A

társ adalom ban és a zsidó közösségekben m egfi gyelhető változásokra
Perls

rabbih oz

méltóan

reagál,

hogy

megpróbálj a

viss zaterelni

a

mag yarországi zsidó közösség egy részét a Tóra törvén yeihez . 281
Perls: Prédikációk. Előszó.
„ Dr. Goldziher memorandumát gyönyörűséggel olvastam. Alapos, velős, tömött, fején találta a szeget.
Nem papokat, hanem zsidó községet kell képezni. A zsidó ifjúságot úgy kell nevelni és művelni, hogy a
zsinagóga ügyeit öntudatosan fölkarolni és előbbre vinni, eszményeiért lelkesülni és áldozni tudjon. A baj
tehát megvan, az tagadhatatlan. A fővárosban ép ügy és tán jobban is érzik, mint mi vidékiek, a
vallástalanság bomlasztó hatásait és megdöbbennek az óriási mérveket öltő közömbösség előtt. Az
ifjúságot a felekezet számára meg kell menteni. Nem szabad tétlenül nézni a baj továbbharapódzását. (…)
Nem azért hogy pap legyen belőle, hanem hogy legalább a gimnázium felső osztályait zsidó intézetben,
zsidó tanárok vezérlete alatt absorveálhassa. Ott nyeri a talmud-tórai oktatás, a vallásos kiképzés méltó
folytatását és befejezését. Kik a szeminárium-gimnáziumából mennek akár egyetemre, akár egyenesen az
életbe, az ilyen ifjak kezébe én nyugodtan tenném le Izrael sorsát.” Perls Ármin: Dr. Goldziher
memorandumáról. In. Magyar-Zsidó Szemle. V. (1885.) 616-617., 619., o.
281
(…) „Vajudtak a budai hegyek és szültek egy nevetséges egeret. Majd vigan ugrándozott asztalon,
oltáron, templomi szószéken, majd meg valami ódon könyves szekrényben ütött tanyát, a hol nagy
kedvteléssel rágcsálta, szakgatta a talmud és sulchan-áruch penészes foliánsait. Nagy kárt nem tett
szegényke, de folyton turás-furása mégis kellemetlen volt. Az uj-pesti zsidók minden áron szabadulni
akartak tőle. Hát fogták magukat és vevék az egeret és betevék egy ládába és feltevék a szekérre és
bocsájták világgá hadd menjen. A szekérvonó ünők meg sem állottak, míg Budapestre nem érkeztek. Ott
aztán kinyitják a ládát és kiugrik vala – tán az egér? Nem! Egy ujdonat uj próféta. (…) Ez uj próféta mint
reformátor lép föl és ismert mintha szerint a nőkhöz fordul. Ám hisszük, ennek sem lesz fogantja. Mert a
közönség uj prófétákkal szemben nagyon gyanakvó természetű. Előbb a töviskoszorut akarja látni a
reformátor homlokán, aztán adja helyébe a babérkoszorut meg a gloriát. A történet legalább azt mutatja,
hogy az emberiség előharczosai, vallásos megujitói mind megszenvedték az elismerést és dicsőséget,
melylyel a világ utólagosan körülvevé. (…) Mi csak azt mondjuk, hogy a jelen hideg hitű század nem
alkalmas, nem fogékony ily nagy szabásu vállalatok iránt. Az afféle kopott frázisokkal mint ez, hogy a
vallás mai formái nem felelnek meg többé a kiképzettebb kedély igényeinek nem megyünk messzire. Az itt
a kérdés: vannak-e a kiképzettebb kedélyeknél mostan egyáltalában vallásos vágyódásaik, igényeik? (…)
A reform izr. egyház, mely megtagadja a talmudot és fejleményeit, hiába beszél történeti folytonosságról.
Az vagy önámitás vagy öntudatos csalás. A zsidóság történeti fejlődése egy mederben folyt a Krisztus
utáni századig. Ott két ágra szakadt. Az egyik rész, mely nem akart megalkudni a paganizmussal, a
talmudban folyt tovább. A másik készségesen megalkudott vele s létesitette kereszténységet. Hol akarják
tehát a hagyománynyal teljesen szakitó reformátorok a fonalat felvenni? Meddig akarnak visszamenni?
Krisztusig? Krisztus nem akarta zsinagógát és rendjét felforgatni. Ő nem törölte el sem a szombatot, sem
a bőjtöket sem a circumcisiot. Ő egészen a régi zsinagóga alapján állott és tanitott. Ne gondoljátok, hogy
jöttem a törvénynek és prófétáknak eltörlésökre. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy az
betöltsem. Mert bizony mondom nektek, inkább fognak ég és föld elmulni, semmint egy jóta a törvényben.
Tehát a tarsusi Paulusig? Akkor meg ne habozzanak, ne tétovázzanak. Mondják ki nyiltan és
határozottan, mit akarnak. És aztán kövessék meggyőződésüket. Az Istent jelző hé (…) betűnek - a talmud
279
280
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Számos

szentírási

vers fordítást 282,

val amint

tanulmán yt

készített,

néhán y közülük: A messiás 283, Az an ya kön yvel és fejlődéséről 284, Dr.
Goldziher

m emorandumáról,

Hom ál yos

borájták,

Hám án

bitófáj a,

szerint – két nyilása van. Egyik a belépők, másik a távozók számára. Ezzel azt akarja mondani, hogy a
zsinagóga nem ismer és nem alkalmaz vallásos kényszereszközöket. Kiki kövesse szabadon saját
meggyőződését. A kit meggyőződése a zsinagógába vonz – mi nem édesgetünk, nem téritgetünk – az jöhet.
Az ajtó nyitva. Ki meg el akar pártolni tőle, hátat forditani neki, azt sem tartóztatjuk. Annak számára is
van külön ajtaja. Az urak nem jól érzik magukat – csak tessék: Patet janua, exi!” Perls Ármin: A
reformált izr. egyház. In.: Magyar-Zsidó. III. (1886.) 120-122. o.
282
Perls Ármin: Jeremiás Siralmai. I. fejezet. In.: Magyar-Zsidó Szemle. II. (1889.) 97-100. o.; Perls
Ármin: Zsoltár Forditás. XIX. zsoltár. In.: Magyar-Zsidó Szemle. V. 292. o.; Perls Ármin: Zsoltár
forditás. CIV Zsoltár. In.: Magyar-Zsidó Szemle. V. 347-348. o. – Bár Pánderá.
283
„E mű a szorosabb értelemben vett zsidó irodalommal bensőbb összefüggésben nem áll. Ugy tárgya
mint czélja: visszamenni a kereszténység legrégibb kutforrásaira, az evangéliumi iratokat és kiegészitő
hagyományokat, melyeket a szabados birálat képviselői (…) a minden előfeltétel és czélzatosság nélküli
kritika jogczimén darabokra téptek, ismét összehordani, egymáshoz illeszteni és belőlük Jézus életét
szerves egészszé rekonstruálni; (…) A mi pedig azt a kérdést illeti, mért nem őrizték meg az egykoru
talmudisták saját zsidó irójuk tisztaságát, vagy legalább mért nem szólaltak fel a netaláni hamisitások
ellen? Hát az a történeti tények teljes nem ismerését és a zsidó irodalomban való tájékozatlanságot árulja
el. Az egykoru irástudók Jézust egyetlen szóval sem emlitik. Az első hireket Jézusról a III. és IV.
században élő talmud tudósoktól vesszük, kiknél azonban az emlékek történeti hüsége már egészen
elmosódott. Kétségtelen, hogy a rabbinusok Jézus felőli tudósitásai csak mesék, miket igazolni nem lehet
(…). A felszólalás pedig egyszerüen azért maradt le, mert a zsidók Jos. könyveit nem olvasták, nem
ismerték, tán nem is érthették. A X. század végétől fogvást a zsidók valami héberül irt történetet olvastak,
melyet a valódi, eredeti, zsidók számára irt Josephusznak tartottak. Zunz azonban kiderité (…), hogy a
nevezett munkát nem Josephus Flavius szerzette, hanem valami névtelen 940 körül Itáliában élt iró, ki az
ő nevét csak bitorolta. (…) E mutatványokat a végtelenig lehetne folytatni. Ott van a >>Hazzán<< 63. és
144. 1., ott van a 282. 1. Ex. 13, 16. versének értelmezése, a hol hártyaszeletekről szól, miket a
;>>képmutató farizeusok kérkedéséből nemcsak balkarjokra fűztek, hanem homlokukra ís kötöttek; meg
aztán égszín prémről, melyet e képmutató farizéusok, hogy buzgóbbaknak láttassanak, a szokottnál
szélesebbet viseltek<< stb. De a felhozottak is eléggé világosan mutatják, hogy milyen hiányos nyelv-,
történeti – és törvényismerettel fogott szerző >>A Messiás<< megírásához.
(…) vallásos
meggyőződésének jóltevő melege mellett sincsen joga kimondani: >> A Pentateuchusban nincsen gój,
nincsen kagal; sem a zsinagóga tornyainak tetejét nem rendeli egy világgömb alakjában feltüntetni a
királyi koronával, melyből királyi pálcza emelkedik ki; a mi határozott manifestatiója a világuralmi
követelésnek! (Antisemiták tapsoljatok!) A Pentateuchus szembeszökő ellentéte a talmudnak, mely utóbbi
a zsidó hit- és erkölcstan vezérkönyve.<< Ki a talmudhoz nem ért, ne is szóljon róla. (sic)” Perls Ármin:
A messiás. In.: Magyar-Zsidó Szemle. I. (1884.) 306-307., 309-310. o.
284
„Az ember egyéni életének három főmozzanata van: a születés a házasodás és az elhalás. E
mozzanatok mindegyike külön e czélra szánt könybe – anyakönyv – iratik, (…) mely (…) >>
közokiratot<< képeznek. Az anyakönyvek vezetésére és hiteles kivonataik kiadására jogosított személyek
pedig ezen cselekményekre nézve közhivatalnokoknak tekintetnek; miért is az idézett törvény ezeket, ha
hivataluknál fogva az őrizetükre, vagy vezetésükre bizott nyilvános könyveket meghamisitanák, a
közokirat hamisitókra szabott szigorú büntetéssel sújtani rendelik. (…) a családok zavartalan biztonsága,
az egyének polgári állása, politikai jogaik védelme az anyakönyvek hitelén épülnek. Öröklési kérdésekben
az azokból készült kivonatok a legkifogástalanabb jogi bizonyíték erejével birnak. A hadkötelezettek
névsorának összeállítására, a népesedési mozgalom kitüntetésére szolgáló hiteles és megbizható adatokat
egyedül e forrásokból lehet meríteni. (…) A jeruzsálemi templom romba dőltével ez okiratok is örökre
megsemmisültek. A zsidó vezér férfiak tán tartva a császárok üldözésétől, nem látták jónak - mint azelőtt
a háborúk után történni szokott – a veszteséget pótolni és a könyvek vezetését újból megkezdeni. Az
öntudatra ébredő és mindinkább izmosodó keresztény egyház méltányolni tudván az ily féle adatok
jelentőségét, az anyakönyvek vezetését foganatba vette. (…) Csak a tridenti zsinat rendelte el legelőször
kötelezőleg a könyvek vezetését. A zsidó egyház anyakönyveinek berendezését csak az 1840-es XXIX.
Tvcz. rendeli el. Az abszolút kormány uralma alatt, 1851. július 4-én kiadott helytartósági körrendelet
pedig a vezetést részletesen szabályozza. E körrendeletet a m.k. vallás és közokt. min. 1871/26,915. számú
rendeletének minden tekintetben megerősíti és csak annyiban változtat rajta, hogy az anyakönyveire ne
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Bajiszn emán , Az i rástudó diszruhája, Homál yos peszikta hel ye, Der
Minhág im Talmu, Az előadás m űvészet e a régieknél, Zsidó kulturvilág,
Máté ev an géliumán ak ered eti n yelve, stb.

285

Kecskem éti szolgál ata során egyi k legjelentős ebb talm udi kutatás a mel y a Mag yar Zsid ó Szemlében is megjelenik – J ézus előfordulása a
babilóni ai

és

a

jeruzsálemi

Talmudban,

kódnev ei

és

gnómatikus

bölcsel eti össz ehas o nlítása. 286
kötelezőleg és kizárólag német nyelven, hanem a kebelén szokásos nyelvek valamelyikén vezettessenek.”
Magyar-Zsidó Szemle. III.(1885.) 9., 11-12. o.
285
Lb.: Emlékezete. 47-48. o.
286
„Jézus egész élete rövid, szerény és zajtalan volt. Tragikus halála sem keltett akkora megdöbbenést,
minta azt a hitrajongó képzelet utólagosan kifesti. Különben merő lehetetlenség volna, hogy a zsidó
történetirás és törvényhozás e megrázó jeleneteket hallgatással mellőzze. Pedig még nevét sem említik
Jézusnak. A nálánál idősebb, de Claudius császár koráig virágzott Philónak két helyütt lett volna
alkalma róla megemlékezni: mikor a palesztinai keresztyénekhez annyira hasonlító esszenusok rendjéről
szól és mikor a szomorú emlékezetü Pontius Pilatus működését tárgyalja. Csodálkozásunkra ő mind a két
alkalmat elszalasztja. Sokkal feltünőbb Josephus hallgatása, ki huzamosan Galileában élt, sőt Jézus
működésének egyik szinhelyén, Kefár-Nahumban is tartózkodott. Ő, ki keresztelő János és Jézus
fivérének, Jakobusnak halálát oly tüzetesen irja le, magáról Jézusról egy szóval sem emlékezik meg. (…)A
jeruzsáelemi törvényhozás közegeinek, a vallásos élet hivatott őreinek pedig épen nem volt kényszerítő
okuk, hogy hatalmukat a Jézus által hirdetet tanok és elvek elnyomása végett latba vessék. Elvégre ő nem
tanitott ujat, a régivel ellenkezőt, ő is csak azon a nyomon haladt, melyen előtte Ben Szirák, Hillel, Philo
és utána is oly sokan haladtak. Szeretetet, türelmességet, alázoatosságot, önzetlenséget, kevéssel való
beérést, békességet, az erkölcsök megtisztulását, az érzelem és cselekvés összhangzását sürgette mint
rabbitársai legtöbbjei, de soha a mózesi alkotmány mengdöntésének árán. Isten egyetlenegységét és a
felebaráti és a felebaráti szeretetet ő ép úgy tekintette a vallás gyökerének (…) mint előtte Hillel (…) és
többen. A szombatot és ünnepeket ő csak úgy ülte meg, a circumcisiót, az étkezési törvényeket, az isteni
tiszteletet, a bőjtöket ő csak úgy tartotta meg, mint apostol tanitványai és a többi fariezusok mind. Csak
egyben helyezkedett merő ellentétbe népének legszentebb meggyőződésével, abban, hogy határozottan és
kifejezett képen Isten fiának vallotta magát. Ez a népben ősidők óta meggyökerezett isteni
fogalommeghamisítása, megsemmisítése, ez blaszfemia volt, és ezt a theokratia törvényei halállal
sujtották. A római helytartó kimondta, végrehajtatta az ítéletet, a megfélemedett tanitványok elszéledtek
és ezzel a mozgalomnak vége volt. Aggasztóvá csak akkor vált a helyzet, mikor (…) Paulus lépett a sikra.
Ő (…) Tarsusban született és nevelkedett, Jézust (…) nem ismerte és nem hallgatta, egy csapással akarta
a judaizmust megdönteni. Engedményeket tett a pogányságnak, hadat üzent a hagyománynak, a mózesi
törvényt elavultnak, ártalmasnak, kötelező erejét megszüntnek hirdette, az össze szertartásokat eltörölte
és a vallás-erkölcsi cselekvéssel szemben állította a puszta hitet Jézus megváltó nevében és isteni
voltában, mely egy maga is elegendő az idvezületre és Isten előtt való igazulásra. Uj rendszert állít fel a
bűnről, hitről, bocsánatról, Messiásról és mennyországról, (…) behatol a zsinagógákba, predikál,
megingatja, eltériti a hivőket, uj közösséget alapít, megbontja a zsidóság egységét és megveti a mai
keresztyénségnek alapját. Most már lett volna oka a központi hatalomnak, hogy erélyesen föllépjen és
megéreztesse sulyát a merész ujitóval, de már nem volt ideje. Paulus működésének súlypontja az 50-64.
közti évekre esik, mikor a zsidó állami minden eresztékében recsegett, belső villongások és párttusák is
emésztették erejét és már-már feltünedeztek előjelei annak (…) mely Jeruzsálem bukásával és a nép
elzüllesztésével végződött. Csak Judaea romjain indult a fiatal keresztyénség lendületnek. Az állam
megdőltével elszakadt az anyagi érdekek minden köteléke, mely a zsidókat a régi zsinagógához füzte volt.
A nemzet meghalt. A felekezethez való hozzátartozóság pedig tisztán kegyelet és vallásos meggyőződés
dolga lett, még pedig olyan, melyre csak üldözés és szenvedés nézett. Az ellenfelek tehát szerepet
cseréltek. A kereszténység támadott és a zsidóság defensivába szorult. És élt is a védekezés minden
eszközével. Institutiokat teremtett, hogy hitigazságai, és istentisztelete tisztaságát a mindenünnen
betóduló idegen elemektől megóvja, az ólálkodó, báránybőrbe öltözött téritőket, a félvérzsidókat
leáczázza, fölismertesse, távol tartsa a kerszténység heves támadásait tőle telhetőleg visszaverje. (…)
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1889. tavaszával a pécsi hit község előljárós ága úgy dönt, hogy a
város ban l ét ező közösségének erős t aní tóra van szüks ége. Nem hi rdet
pál yáz atot a rabbi állás ra, hanem szemlét tart az orsz ágban működő
ismert ebb, elism ert rabbik, főrabbik között. Perls Ármi n doktorban
látták meg azt a szellemi vezetőt 287, akiben a jövő pécsi közösségének
méltó útmutatój a 288 lehet. 1889. szept ember 17-én foglalj a el a pécsi 289
zsinagó ga rabbi szék ét. 290
A város kulturális munkáss ágában itt i s élénken részt vett 291, főleg az
iskolaszék ülés ein s zeret ett tén ykedni és ért ékesíteni nagy t udás át 292 és
bő tap asztalat ait a v áros kultúráján ak emelés ére. „Igy egyes ült benne a

Megmozgatott mindent, hogy az új tant hívei szemében népszerűtlenné tegye. Különösen megalapítóját
igyekeztek tisztelői előtt lealacsonyítani. Mindenféle gúnynevekkel illették, (…) Bár-Panderá-nak hivják.
(…) A talmudban csakugyan elég sürün talákozunk e névvel. (…) de miért éppen Panderának? (…) és mit
jelent? (…) Panthera egy római katona volt, ki Máriával bünös viszonyban élt, e viszony gyümölcse
Jézus. (…) Én a következő magyarázatot ajánlanám. Jézus természetfölötti nemzetése csak az istenember
fogalom szükségszerü következése és kiegészítése. (…) a zsidó közvélemény (…) a papság elé idéztette
Máriát, és alávetette a procedurának , mely Mózes 4. k. 5. fejezetében van körülirva (…) a keserüség
vizeket kellett meginni (…) a nép Mária nevét nyelvére vette és hütlenséggel gyanusította (…) Máriát
elesettnek, fiát törvénytelennek, házasságon kívül szülöttnek nyilvánitották. (…) Mária és fia hirnevét
meggyalázzák (…)Kifejezésre pedig úgy juttatták szándékukat, hogy Jézust Bar Panderának nevezték,
mely azt teszi: a feslett erkölcsű nő fia. (…) Későbben a Pandera eredeti értelme egészen feledésbe ment.
A zsidók szégyen nélkül is gyakran viselték e nevét (…)(sic) ” Perls Ármin: Jézus nevei a talmudban. In.:
Magyar-Zsidó Szemle. IV. (1889.) 193-200. o.
287
Lb: Perls Ármin: Az előadás művészete a régieknél. In: Az országos rabbiegyesület Havi Közlönye. I.
1908. Fischel Fülöp Fia Könyvnyomdája, Nagykanizsa,. 155-156. o. Dr. Neumann Ede (szerk.)
288
Lb: Perls Ármin: Jámborság és feddhetetlenség. In.:Lebovits József (szerk.): Magyar Zsinagóga.
Baranya-Mágocs. 1911. 70-75. o.
289
Pécs városában 1692-től a lakosság minden évben fogadalmat tett, hogy zsidók nem telepedhetnek le.
1788-ban a helytartótanács 2 családfőnek megengedte a letelepedést. Ezután további családfők kaptak
türelmi jogot. Végül 1803-ban Engel Péter valamilyen jogcímen házat vásárolt, s az egyik szobáját
imahelynek átengedte az akkorra már 10 főre felduzzadt híveknek. Ez a Zrínyi utcai kis ház volt a
későbbi nagy hitközség tulajdonképpeni alapja. 1841-re már 30 lélekszámra nőtt a zsidó közösség
létszáma. Az 1850-es évektől fejlődésnek indult a hitközségi élet - Rofé Cholim Egylet, Nőegylet, iskola,
tápintézet. 1868-ra templomépítésbe kezdtek, s 1869. július 22-én avatták fel e zsinagógát. Ez a két
emeletes épület még ma is dísze a városnak. A II. világháborúban a 3000 fős zsidó közösség közel 90%-a
sohasem térhetett már vissza. Akik visszatértek, már nem tudták a zsinagógát fenntartani, így az omlásnak
indult. Különböző forrásokból igyekeznek renoválni az épületet, ami ma is működik. További érdekesség,
hogy itt található meg a világ első Angster-orgonája, amit Angster József, Európa leghíresebb
orgonakészítő mestere, a magyar iparművészet kimagasló alakja készített. (kivonatolt fordítás) Lb.: פנקס
432-435. o.; Angster József: Angster A pécsi orgonagyár és a család története. Baranya Megyei Könyvtár,
Pécs, 1993. 53-59., 156. o.
290
Lb.: Emlékezete. 16-18. o.
291
Lb.: Perls Ármin: Ősök és próféták. Magyar Zsinagóga. IX. kötet. Baranya-Mágocs. 1908. 209-222. o.
292
Lb: Perls Ármin: A zsidó kulturvilág. In: Magyar Izrael Az Országos Rabbiegyesület Közlönye. III.
(1910.) Zala Hirlapkiadó és Nyomda Részvénytársaság, Nagykanizsa. 169-171. o. Dr. Neumann Ede
(szerk.)
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tudás és mű velts ég, kons ervati v sz ellem a moderns ég mez ében, tekintél y
293

és sz erén ys ég, na gys ág és jóság.”
1914.

július

elej én

utazott

Karlsbadba,

hogy

ott

egészségügyi

problém áira g yó g yu l ást keress en. Négy hetet töltött el itt. Ekkor érte el
a

„világförg eteg

első

szele”.

Hazasi etett.

„Mir e

hazaért,

fiát

a

hadbavonuló k köz ött találta és még volt alkalma megáldani őt s utolsó
istenhozzá dot mond ani neki. És e gyönyörű l egendás napokban, mi kor
egymásra meredő sz uronyok millióin vet ődött viss za a nap s ugárkévéje,
mutatta meg n emes l elkének, férfias lényének minden kivál ós ágát. Ekkor
már népek t eng erének hatal mas áradata hömpöl ygött a csat aterek f elé…
Mielőtt elmentek, mi előtt bucsut mondtak hazájuknak, eléj e járultak és
fejüket áldás ra hajto tták meg előtte(… ).”

294

Egészen

8-i g

h alál ái g,

körültekintéss el

1914.
és

szeptember

tisztelettel

rabbinikus

itt

látja

el

fel adat át.

alázatt al,
25

évet

tevéken yk ed ett Pécs ett.
„(… )A sír csak föl di maradványait fogadta magába. Lelke, szell eme
továbbra i s köztü nk él és eml ékében is hódoló csodálattal t ekintünk reá ,
kinek élet e sz ép vo lt, szent volt, igaz volt. (… ) Fájdal munkat a hit
megn yug vással h alki tja. A hit, mely oly csodás erővel z engett ajkain, s
amel yet ő isteni szikrától ihlet ve hirdet ett.”
Dr.

Neum ann

magama gában

Ed e

íg y

b ef ejezett,

n yil atkozott
másoktól

295

róla:

teljesen

„Perl s
elütő

Ár min

önálló,

egyéniség

volt .

Rend kivül él es elme, erős ész és gránit ból faragott j ellem. Nem j árt
mintaképek után, g yülölte a s ablont és nem ismert megalkuvást (… ).
Családi tradició k és ifjukori tanul mányai a talmudhoz vonzották és
talmudistána k mar a dt teljes élet én át. (… ) Művelts ége szél es alapokon
épült f el, érdeklőd ésének kör e folyton tágult, sz elleme gazdagodott,
tartalma bővült, de egyénis ége soha sem törlődött el. Papi működésében

293

Emlékezete. 18. o.
Emlékezete. 9-10. o.
295
Emlékezete. 10. o.
294
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is ez irányította eg yes -eg yedül. (… ) Hiveit szer etett el és odaadással
gondozta, de n em is mert meghunyászkodást senkivel sz emben.” 296
Perls Ármin szept em berb en hun yt el , ám a gyászünnepek végett október
27-én tartott ák meg az emlékbeszédeket. Lőw Im ánuel, Perls ifjúkori
barátja tartotta m eg ekkor gyászbesz édét. „Elsötétül a nap, ha két
testvérnek egyszer re ontják vérét. Két testvér állott a születő Izrael
bölcsőj énél. Egyi k a teremtő eszmét adta, másik a terj esztő s zót. Ritkán
egyesül

ez

a

kettő

egy

emberben.

De

akiben

testvéres en

összetalál kozna k az ihlet, az esz me, a tanács és a t ett, a végrehajtás és
az esz me megmint ázása, (… ) az t ündöklő nap gyanánt ragyog a
szónoklás mennybolt ozatán. És elborul az ég, elsötétül a nap, ha egy
emb erben a két t est vér egysz err e hal meg.” 297
VII.1.2. Dr. Bárány Józs ef
Nádud varon 298,

Haj dú-Megyében,

1859.

december

11-én

született.

Kimagasló irod almi tehetségével már gyerm ekkorában fel tűnt. Széles
körű olvasottsága, a költészet iránti raj ongás a összefonódik, hogy egy
ol yan

szem él yiség

alapj át

alkossa

meg,

akinek

szem él yén

át

a

világiro dalom áll an dóan hullámzó t engeréből m erítve egy magyar
hazafi lelk én át b es ziváro gj anak a magyar irod alomba, stil isztikába és
az irod almi n yel vezet állandó fejlőd ésébe. 299
A Bud ap esti Országos Rabbiképző Intézet rabbiszemináriumát kivál ó
eredmén n yel végezte el 1886-ban. 300 Tudomán yos kvalit ása pedi g az
irodalomt ört énet és irodalomt udomán y felé orientált a. Ekkor kérték fel
296

Dr. Perls Ármin. In: Magyar Izrael Az Országos Rabbiegyesület Közlönye. VII. (1914.) Zala
Hirlapkiadó és Nyomda Részvénytársaság, Nagykanizsa, 141-143. o. Dr. Neumann Ede (szerk.)
297
Emlékezete. 41-42. o.
298
1806-ban alapítják meg a zsidó hitközséget. Glauber Hers az első rabbi. Ortodox közösség amely
szellemiségében és tartalmával is jeleskedik a halacha megtartásában. Fontos megemlíteni, hogy Jesivát is
alapítottak, ahol a jövő Talmud-tudósait képezték. A közösség a XIX. századfordulóra 400 főt számlált.
Hédert és népiskolát is működtettek. A XIX. századfordulón, a híres rabbinikus dinasztia leszármazottja,
Jungreis Izrael a közösség főrabbija. 1925-ben az antiszemitizmus hatására megszűnik az elemi
iskola.(kivonatolt fordítás) Lb.: פנקס. 376-377. o.
299
Lb.: Péterné Fehér Mária – Szabó Tamás – Székelyné Kőrösi Ilona: Kecskeméti életrajzi lexikon.
Kecskeméti füzetek 4. Kecskeméti Lapok Kft., és a kecskeméti Monográfia Szerkesztősége, Kecskemét,
1992. 32. o. (Továbbiakban: Életrajz)
300
Lb.: A Budapesti Országos Rabbiképző-Intézet Értesítője az 1886-86-iki tanévről. Az Athenaeum R.
Társ. Könyvnyomdája. Budapest, 1886. 74. o.
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a

pesti

hitközség

t anfelügyelős égére. 301

Ezután

rövi d

idei g

Deb recen ben 302 teljesít ett szol gál atot. 303
1890-b en kerül Kecskemét re, a városi közösség óhaj ára. A hitközség
főrabbija, fő bírája l esz.

304

25 év p apiszol gál at alatt az ő irán yít ás ával és vez etés ével a közöss ég
tovább fol ytatj a a Perls Ármin-i hagyomán yokat. A város fejlődése, a
város épít ése, a közösség valam enn yi tagj ának feladat a.
Dr.

Bárán y

J ózsef

főrabbi

sokszínű

tehets égének

bizonyítéka

vers fordítás ai, mel yek a szentí rás nyelvéről, 3000 évről átívelve
szólítják meg az ő előadás ában, ért elmezésében magyar n ye lvünkön az
olvasót. A zsinagógai él et meghatározó része ki csik és nagyok számára
az imakön yv t art alma, h asználhatós ága, idősz erűs ége. Ez en fogalmi
kapcsolato król í g y í r: „I. A pesti izr. hi tközség, mel y dics ér etre méltó
igyekez ettel ipar kod ik a hitoktatást magasabb szi nvonalra emelni és
semmi áldoz attól vis sza nem ri adó buzgósággal tör ekszik a középis kolai
ifjuság vallásos n evelés én: az ált ala berendezett ifjusági is tentisztel et
czéljain ak

megf el elő

imakönyvről

is

gondoskodot t,

melynek

szerkeszt ésével a középis kolai hittanokat, magyar forditás ával pedig
Schőn tan árt hizta (elütési hiba az eredeti szövegben) meg. (… ) Térjünk
át a forditásra, mel yet Schőn egyedül végz ett. Amint ő maga mondj a
elősza vában, >> so k hel yütt Deuts ch Henrik elismert fordit ása nyomán
indult. << S ha tényleg össz ehas onlitjuk ez en két f orditást, azt találjuk,
hogy S chőn nag yon is gya kran használt a a Deutsch forditását, annyira
hogy egyes imá k for ditását egyszer üen s zóról-szór a átveszi, másokban
pedig eg yes kifej ezéseket vagy fordulatokat változtat csak. Hogy volt-e
301

Lb.: Színyei. 1891. 552-553. o.
1840-ben alapítják meg a hitközséget, sikertelenül. 1848-ban már 23 zsidó családról tudunk, majd
1852-ben végre sikeresen megalapítják a Debreceni Zsidó Hitközséget. Alapítottak hédert és chevra
kadisát is. 1875-ben állítják fel a közösség első templomát, amelyben 200 ülőhely van. A városban nem
csak a neológia erős, hanem a status quoe hitközség is. 1889-től dr. Bárány Józsefet választják meg a
hitközségek rabbinikus feladataira. Meghatározó volt a közösség iskolája – 1900-ban járnak ide a
legtöbben, 615 diák tanul. Az 1920-as években a hitközségi tagok száma eléri a 2200-at. Lb.: פנקס. 245251. o.
303
Lb.: Moshe Carmilly-Weinberger: The rabbinical seminary of Budapest 1877-1977. Sepher-Hermon
Press, inc., New York, 1986. 304. o.
304
Életrajz. 32. o.
302
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joga Deuts ch ima kö nyvét ily ért elemben használni? Ol y kérdés , mel y
mint tudva van, kes erű tollhar czot idéz ett elő a két iró közt, melynek
eldönt ése azonba n nem tartozik mireánk. Ami tisztán az on rész eket
illeti, mel yeket S chőn maga forditott , nem lehet tagadni, hogy ő
minden ütt szépen , lendülettel , izlés sel és magyarosan fordit. De ép ol y
tagadhatatlan , hog y Schő n túllépte a forditói jog határát; mert először
is oly szabad on ford it, annyit magyar áz bele a sz övegbe, hogy gyakran
egész en kivetkőzt eti az imát eredeti j elent éséből. Igaz ugyan, hogy
minden for ditó bizon yos mértékben exegeta is, de a r endsz er es exegezis
soha sem volt még f orditás. De hisz Sch. azt mondja, az ért nem forditott
szóról-szór a, >> mivel inkább oly fordi tásra volt szüks égünk, ma mel y
ifjuságunk h éber ül nem tudó r észének magyar imádság gyanánt is
szolgálhasson . << Már engedje meg Sch., mi ezen logi kát nem értjük.
Mert vag y igazi i ma a héber er edeti s akkor nem lát hatjuk be, hog y
miért nem volna an nak hű és korr ekt forditása szint én ima; ha pedig a
héber ered eti n em f elel meg az ima fo galmának és Sch. f orditásában
még is imát n yújt: akkor meg ő átdolgozó de nem fordi tó. (… ) II.
Térjünk át a Weis z és Löffler imakönyvér e. A zsinagóga magyarosodása
hazánkban még csak ifju kel etű s ig y ter mész etes, hogy a nemzeti nyel vü
zsidó liturgia is csa k fejlődésének ifju korát éli. Mert valamint a nagy
természetb en mind en csa k lassan és szer ves en halad kif ejlődéséhez: ug y
nem lehet ez máskép a szellemi élet vil ágában sem. S igy az irodalom
minden

ágáb an

r endes en

forditáson,

idegen

t ermékek

átültet ésén

kezdjü k a dolgot, s csak miután ez által izlésünk és ügyess égünk
fejlődik, n yelvi és tu dományos érz ékünk gyarapodik, kez dünk lassankint
az ideg en g yámsá g alól felszabadulni és önállóan járni , el einte per sze,
mint a g yer mek, la s san és fél énken, de azért mindig f ejlődve, folyton
erősbül ve.

(… )

Mondom,

ha

il y

sz empont ból

akarjuk

e

könyvet

megit élni, elég kifo gásolni valót találunk benne. De ezen könyv nem i s
lép föl oly magas p retenzi óval, mint ha ideális imakönyv akart lenni;
csak h ézagot a kart pótolni a liturgia-irodalom egyik ágában, csak
kezd emén yező szerepét vállalta magára, s mint il yen, helyét der ekas an
meg is állja. Mert ha hiányzi k is benn a költői lendül et, de bizonyos
természet es, köz vetl en, mel eg hang vo nul át az egész en, mely mindég
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megtalálja az ut at a szivhez . Azonkivül nyel vez ete mi ndenütt szép és
tiszta,

kifej ezései

válogatottak

és

magyar sága

el ejétől

végig

kifogástalan . És – f aute de mieux – nagyon is ajánlható magyar -zsidó
asszonyaink fig yel mébe. Mert ha már azon körülmény, hogy nemz eti
nyel ven va n irva, egymag a nem is aj ánlaná, bátran mondhatjuk, hogy
fogyat kozásai mell ett

is legalább van olya jó, mint 7/8 része azon

német techinn ákna k, mel yek nálunk köz kézen forognak. (sic) ” 305
Kecskem éten írja m eg összehasonlító m unkáj át, mel y a zsidó középkor
két szell emi ó riás án ak, M aimonidésznek és Nachm anidésznek él etét és
munkáss ágát

vizsgálja.

Felhasználja

a

korszakból

fennm arad ó

dokument umokat, és a vitafol yam at irat ait, mel yet e két géniusz
tudomán yo s munk áj a gerjeszt ett. 306 Nagy fi gyel emmel kíséri a Bibliafordít ások at, a k ato likus, a reform átus és az evangélikus egyház által
kibocs átott

köt etek et.

Íg y

születik

305

meg

Besn yei

G yörgy

lel kész

Bárány József: Imakönyvek. Magyar-Zsidó Szemle. III. (1886.) 385., 387., 388-389., 390. o.
„A zsidó vallásbölcsészet, mely Száadja >> Emúnóth<< - jával lép fel először a zsidó történelemben,
mint szerves, rendszeres tudomány, Maimuni >> Útmutatója<< tetőpontját érte el, benne legjellemzőbb
kifejezőjére talált. Mert aligha van a zsidó filozófiában munka, mely eredetiségre, a világnézet (eredeti
szövegben hibás gépelés) nagyságára, a gondolatok mélységére, a dialektika élességére nézve Maimuni
>>Útmutatójával<< vetekedhetnék. De bizonyára nincs egyetlenegy sem, mely a zsidóság
gondolkodását, minden részében és irányában, oly híven és találóan, mondhatni oly typikusan juttatta
volna kifejezésre, mint épen Maimuni >>Moré<<ja. És a raczionalisztikus irány a zsidó vallásból,
részben ama szükség, mely az adottat a folyton fejlődővel, a szentirást a tradicziót a korfilozofiával, a
gondolkodást az érzelemmel törekedik összhangba hozni – a raczionalizmus, mely ismét Száadja művében
nyilatkozik először hatalmasabban, képezi Maimuni elődjeit csak a kényszerűség vitte olykor rá, hogy a
szentirás értelmét a görög bölcsészettel kiegyeztessék; úgy ezen eljárás Maimuninál bátor szándék,
szándékolt következtetés. A zsidóságnak, Maimuni szerint, sem oka, sem szüksége, hogy a filozófia
próbatüzétől rettegjen, sem oka, sem szüksége, hogy az ész szigorú logikája elől kitérjen, mert a zsidóság
rendületlen igazság, mint maguk a természet törvényei. A zsidó vallás nem állhat ellentétben a filozófiai
igazságaival, mert mindkettő – vallás és filozófia – az isteni szellem kifolyásai: a zsidóság, mint az
istentől kinyilatkoztatott igazság, a bölcsészet pedig mint eredménye az emberi észnek, nem kevésbé isteni
adományúak. (…) Míg tehát Maimuni elődei a zsidóság dogmáit és törvényeit olyasvalaminek tekintették
melynek igaz voltát bebizonyítani fölösleges, sőt mint adott igazságok, új hipotézisek bebizonyítására
alkalmazhatók: addig Maimuni ezen dogmák és törvények forrásait keresi fel és azokat, az ész
megvilágításában megvizsgálva, nem adott, hanem keletkező, folyton fejlődő igazságoknak tekinti,
melyek, mint minden igazság, bebizonyításra szorulnak. (…) Közel 27 évvel Maimuni halála után tört ki
ama harcz, mely évtizedeken át izgalomban tartotta Francia- és Spanyolország, valamint a Provance
legnagyobb szellemeit, amely a zsidó hitközségeket; melyek annyira rászorultak az egyetértésre és
testvériségre, feldúltak; a szabad kutatás elkeseredett harcza volt az a csökönyös maradiság ellen. A
harcz a szabadelvük győzelmével végződött. S így kétség kívül igen jótékony befolyással volt a zsidóság
szellemi fejlődésére; de tagadhatatlan, hogy igen káros következménye is volt: mert most nyújtottak
először alkalmat a világi hatalomnak, hogy a zsidó szellemi termékek fölött ítéletet üljön, s hogy a
gyűlölet baltájával nyesegesse a zsidóság hatalmas szellemi törzsét, mely eddig, menten minden külső
káros hatalomtól, szabadon fejlődött és virágzott. (…) igy és nem másképp, az igazságot kideriteni
akarjuk szabad megitélnünk a harcz kezdetét, s csakis ezen szempontból indulunk, fogjuk tiszta képét
nyerhetni úgy a harcznak általában, valamint Nachmani álláspontjának a vitában különösen. (sic)”
Bárány József: Maimuni és Nachmáni. Magyar-Zsidó Szemle. VIII. (1889.) 449-453., 454., 460. o.
306
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bibliafo rdít ására vo natkozó ért ekezése. 307 A főrabbinak nem csak az
adott szol gálati hel ye az, ami óvó t ekint ete al á esik, hanem a zsidós ág
által l akott mind en t erül etet próbál fi gyelni, tanulm án yozni, azért, hog y
segíthessen . Íg y születik meg monográfi ai írása, Steinhardt J akabról 308
és Gei ger Láz árról. 309

307

„Ha figyelemmel és elfogulatlan szemmel vizsgáljuk amaz eszközöket, melyek a reformációt
világraszóló eseménnyé, következményeiben és eredményeiben a világtörténet legnagyszerűbb
tüneményévé teszik – akár tekintsük a reformáció okát, hatását, vagy népszerűségét: kénytelenek leszünk
bevallani, hogy a bibliafordítás volt egyik legerősebb és legnemesebb eszköze és hogy elterjedésének,
népszerűségének, szóval általános jellegének nem csekély részét épen ezen eszközének köszönheti. A
reformáció a nemzeti irodalmi nyelvek teremtője: a bibliafordítás e teremtőnek a szelleme, mely életet
lehel a holt nyelvanyagba. A reformáció az eszmék és gondolatok revolúciója: de bizonyára a
bibliafordítás az egyike ama szilárd alapköveknek, melyekre a reform a szabad vizsgálás és gondolkodás,
az újkori tudomány és kutatás számára emelte ama hatalmas épületet, melynek a szellemi és politikai
világban a neve: szabadság és egyenlőség. (…) Az 1408-iki oxfordi konzilium még a papoknak is bármily
bibliai szövegnek nemzeti nyelven birtoklását, csak a püspök beleegyezésével engedte meg. (…) A
reformáció a bibliaforditás által éppen ezen oldalról támadta meg a kath. egyházat legkíméletlenebbül és
legerősebben. (…) Keletkezik egy új egyházi költészet is nemzeti nyelven. Igaz, az egyház ezen költészete
egyenlőre csak egy tárgyban önti ki egész érzését: a vallásba; de kifejezésében gazdag, változatos,
fenséges. Megszüli végre a világi költészetet; ez átkarolja az egész emberiség érzését és röptében
felemelkedik az ihletig. Ilyen beható és átalakító befolyással volt a magyar bibliafordítás is a magyar nép
művelődésére, a nemzeti irodalomra és tudományos szellemének fejlődésére egyaránt. Magyarországon
a reformáció összeesik a Mohácsi vésszel. A mohamedán török nem csak Magyarország, de egyszersmind
a kereszténység legnagyobb ellensége. (…) Irodalom-történeteink regisztrálnak ugyan néha-néha egy
tényt. említenek mint egy kegyeletből egy pár nevet is; de a jelenségnek fontosságát és befolyását nem
vizsgálják, nem említik. Felhozzák ugyan, hogy Pázmány Péter mily páratlan művészettel kezelte a
nyelvet, mily geniális tapintattal ragadta meg a nép nyelvét, átgyúrta, feldolgozta, miglen megteremti
belőle az irodalmi nyelvet. Ez tény, melyen változtatni nem lehet és nem szabad. (…) Jelen értekezés csak
csekély adaléka óhajt lenni a magyar bibliaforditás történetének, és szándéka csak egy bibliaforditásnak,
mégpedig Nagy-megyeri Besnyei György madari lelkész kéziratos bibliaforditásának, mely a debreczeni
református kollégium birtoka, helyét kijelölni a magyar bibliaforditások körében, valamint kimutatni,
hogy vajon Besnyei eredetiből fordította-e vagy nem? Hogy milyen függésben van a megelőző
bibliaforditásoktól, és hogy mutatkoznak-e forditásán a zsidó exegézisnek nyomai? Besnyeiről semmiféle
biográfiai adatunk nincs; minden amit róla tudunk, bibliaforditásának czimlapján foglaltatik, mely azt
mondja, hogy madari lelkész, evangélikus, és mátyusföldi senior volt. (…) Károlyi lefordítja a bibliát
1589-ben. De nem az eredeti – melynek nyelvét talán nem is értette – hanem fordítja főképp szó szerint
Tremellius latin fordítását, tekintettel nagyritkán Pagninus, Vatablé és Münster latin fordításaira is, de
néha a Vulgátára is: fordítása tehát eklektikus. Besnyei jól értette a héber nyelvet: ez kitűnik nem csak
azon számtalan helyből, a hol elődeinek szabadabb forditását mellőzve s szorosan az eredetihez
ragaszkodva, a héber kifejezést lehetőleg szó szerinti hűségben iparkodik visszaadni, hanem mutatkozik
egész fordításán is ha gondosan megvizsgáljuk (sic).” Bárány József: Nagy-megyeri Besnyei György
kézíratos bibliafordítása. Magyar-Zsidó Szemle. V. (1885.) 273., 274., 275., 277., 278., 279., 282., 287.,
289. o.
308
Eltemettük egyik utolsó bajnokát ama hős csapatnak, mely a magyar zsidóság újjászületéseért annyit
küzdött és munkálkodott: e bánatos hang, mely a szenvedő lélek százaiból küzdé fel magát, egy néma
fájdalmas könny, mely ezrek szemeiben rezget, volt az utolsó. ’Isten hozzád’, mellyel töle elbúcsuzánk.
Elnémult az emberek legnemesebbikeinek egyike, nyugszik, pihen, de a sirhalom, mely szerető szíve fölött
domborodik, drága és szent ereklye gyanánt száll majd nemzedékről nemzedékre. Megküzdötte utolsó
küzdelmét e szeplőtlen lélek, elköltözött oda, ahol az örökkévaló a világosság, melyért harczolt és
lelkesedett: de az emlék, melyet hátrahagyott egy örökkön ragyogó tűzoszlop lesz a magyar zsidóság
kebelében, mely világosságot terjeszt, ha elkomorul az emberiség napja és lelkesedésre gyújt, ha
közömbösség dermesztő szellője altalja el a sziveket. Határtalan szeretettel átölelni az eszméket, melyeken
egy egész emberiség hevül és buzdúl; ihletet lelkesedéssel terjeszteni a szent igazságokat, melyek egész
lényünket teszik és alkotják; odaadással szeretni minden teremtést, melyet isten saját képmására
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Egész p ál yafut ása során meghat ározta az a lobogó szeretet, am el y
szülőföldjéh ez kötö tte. Több, mint négy évtizeddel a szabadságharc
fizikai bu kás a, ám s zellemi győz elme ut án kapcsolódási pontokat akar
tanítani s át adni a l elkéb en mél yen g yökerező ragaszkodást a magyar
honhoz, ezért ú g y dönt, hogy magyarra fordítj a, s egyben tovább
finomítja az 1848-ban megszövegezett zs idó körl evelet.

310

teremtett: mily nagy, mily magasztos egy rendeltetés! (…) ilyen volt Steinhardt Jakab sorsa is. (…) A
gazdagok kegyét nem kereste, de szegény előtt ajtaja soha be nem záródott. A nagyok hatalma előtt meg
nem hajolt, de az alacsonyok kérésének szivesen engedelmeskedett. Rágalom és rosszakarat
sziklajellemén megtört és megsemmisült, az üldözés elől a tűrésben keresett enyűlést. Nem kereste a
küzdelmet, mert béke volt a jelszava, de ki nem tért előle, ha nemes volt a czél. A nemesek szeretetének
örvendezett, a rosszak gyűlöletével nem törődött. Gyakorolta a jót, mert szive úgy akarta, küzdött a
nemesért, mert ez volt hivatása. Letörölte a pergő könnyet a szenvedőnek arczáról, istápolta a
gyámoltalant erőtlenségében, vigasztalta a bánatost fájdalmában, de csendesen és zugolódás nélkül türte
a sors kemény csapásait. Szerette felebarátait különbség nélkül, imádta hazáját végső leheletéig,
dicsőítette Istenét mindenekfölött. Elköltözött, ki tudja, mikor jön ismét hozzá hasonló. (sic)” Bárány
József: Steinhardt Jakab. Magyar-Zsidó szemle. II. (1885.) 230-231., 235. o.
309
„ Midőn a világhirü nyelvtudós életét és működését jelen sorokban röviden bemutatni óhajtjuk, nem
lehet czélunk a t. olvasókat e rendkivüli lángész történetével és fejlődésével, korszakalkotó munkáinak
alapgondolataival és rendszerével megismertetni. Geigernek, a nagy nyelvtudósnak méltatása, geniális
felfedezései a nyelv körül nem rövid és száraz ismertetést, de bő és beható tárgyalást követelnek. Mi a
fáradhatatlan buvárban a zsidó vallásos nevelés befolyását, a rendkivüli tudósban a rendületlen hitü
zsidót akarjuk bemutatni, mert Geiger Lázár élete legfényesebben czáfolja meg mindazon
balvéleményeket és ferde itéleteket, melyeket mai napság olyan határozott önmegelégedéssel és előkelő
szakvéleménynyel terjesztenek utzca-hosszat a zsidó szellemről és tudományról, intra et extra muros,
semiták és antisemiták egyaránt. (…) A szidó vallás – igy szól egy modern hitsorsos – valóságos
utonállója korunk haladásának és műveltségének. Elavult törvényeivel, tulélt tanaival és tulhaladt
álláspontjával valóban nem a korba való, melyben élünk. Századunk egyáltalában nem a vallásosság
százada. Egy kor, melyben az exakt tudományok olyan bámulatos haladásnak indultak, melyben az
emberi ész oly rendkivüli felfedezéseket tett - biztos kézzel kormányoz láthatatlan régiókban és ereszkedik
le feneketlen mélységekbe – ilyen korba vallásos érzületről, vallásos meggyőződésről szólani: valóban
inkább szánalmas, mint nevetséges. De mit szóljunk főkép a zsidó vallásról! Ezer meg ezer parancs
valósággal megköti az egyéni szabadságot és a józan ész és szabad akarat nyilvánulását; ezer meg ezer
ok nélküli tilalom egyenesen megakadályozza, hogy a kor műveltségének szinvonalára emelkedjünk, hogy
századunk tudományos felfogásának álláspontjára helyezkedjünk. Zsidó vallás és korszerü tudományos
szellem, zsidó vallásosság és modern műveltség olyan dispárát fogalmak, melyeket csak a rövidlátó
maradiság nem lát: akik igazán századunk fiai, nyugodt lelkiismerettel emelkednek tul ezen elavult
állásponton. (…) Geiger Lázár élete és fejlődése fényesen megczáfolja mindezen állításokat. Azért főkép
két vonást akarunk életéből kiemelni, hogy Geiger zsidó maradt a szó őseredeti jelentésében és hogy a
zsidó tudománynyal és első sorban a talmuddal való foglalkozás tette Geigert képessé, hogy az legyen,
ami lett. (…) Geiger neve a történeté, korszakalkotó munkája a világirodalom egyik remeke, de jámbor és
rendületlen vallásos élete a zsidó népnek disze-büszkesége. Adja az isten, hogy e szomoru időkben példája
minél többeket utánzásra serkentsen és buzditson!” Bárány József: Geiger Lázár. In. Magyar-Zsidó
Szemle. Második évfolyam. 1885. 451., 453-454., 458. o.
310
„Legelső, legszentebb kötelessége, tehát minden becsületes és helyes gondolkodású magyarnak,
ezennel csak az, hogy az állami boldogságot s közbátorságot fönntartani segítse. Ki jelenleg csak saját
egyéni érdekét tartja szemmel, az a nemzet közös érdekeit hozza veszélybe, s oly vétket követ el az isteni és
emberi igazságok ellen egyaránt, miként sem ezen sem pedig a jövő életben, eleget nem lakolhat. (…)
Isten szóland a ti ügyeitekben, nemes férfiak ajkaival, ti pedig legyetek béketűréssel, mondja a sz. írás:
Tartsátok föl a békét, belülről, és kívülről. Hogyha pedig hazafiúi érzelmeitek igénybe vétetnek, ezáltal
kétszerte lekötelezve érezzétek magatokat, ha néhol szűk kebelüleg visszautasíttatotok, el ne mulasszátok
ti azért kötelességeiteket; ha felebarátaitok jóléte forog fent, feledkezzetek meg minden bántalmakról,
minden lenézésről, melyeket tapasztaltatok, s minden emberben csak egyet lássatok, egyet szeressetek – a
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Halotti

beszédei,

kiadás ban .

g yászbeszédei

Kecskem éten

láttak

napvilágot

311

„Hitszónokként mes sze földön nem volt párja. Szónoklatai formában és
tartalomban

művés zi

alkotások

volt ak,

besz élőkézs ége

csodára

ragadtatta hallgató it. Hazafias irán yú hitszónoklatát a kereszt én y
közöns ég is gyön yör rel hallgatta.”

312

1916. áp rilis 15 -én , 26 évn yi kecskeméti működés után tért meg
őseihez. 313
VII.1.3. Dr. Borsod i Józs ef
1878. márci us 15-én , Sajószentpéteren 314 (Borsod várm egye), egy erős,
de n em túl n ag y zsi dó közöss égben ortodox zsidó szülők gyerm ekeként
látja m eg a napvilágot dr. Borsodi J ózsef főrabbi.
Is koláit szülőfal ujában v égezt e a héderrel együtt. Mi után a zsidó
stúdiumok már g yermekkorától kezdve meghat ározó ben yomást tettek
rá, ezért 18 év es k orától, 1895-től m ár a főv árosba utazi k, hogy ott
fol ytass a tanulmán yait a Ferencz J ózsef Rabbiképző Intézet fal ain
belül.
hazát. Isten, haza és király, ez legyen jelszavunk. Becsület, és bizalom vezéreljen bennünket minden
cselekedeteinkben.” Bárány József: Kútfők. In. Magyar-Zsidó Szemle. 1889. 59-60. o.
311
Életrajz. 32. o.
312
Eötvös Nagy Imre (szerk.): Kecskemét th. Város Évkönyve. Kiadja az első kecskeméti Naptár-,
Évkönyv- és Címtár-Kiadó vállalat, Kecskemét, 1922. 210. o.
313
„Bánatos lélekkel koszoruzzuk meg emlékét. Korán kellett neki is elköltöznie. Emberi ítélet szerint:
ideje előtt. (…) Akinek sírhalmához most mélyen megilletődött szívvel lépünk, legértékesebb erőink közül
való volt. Előkelő, kitűnően fegyelmezett elme, a szónak és a tollnak is mestere és minden izében eredeti,
nivelláló, befolyásoktól érintetlen egyéniség. Régi iskolában vetette meg széles körű theológiai
ismereteinek alapjait. És ezeken lángoló buzgalommal épített tovább főiskolánkban. (…) Nesztelen
munkával szolgálta hivatását. Erejének és tudásának legjavát a kecskeméti gyülekezetnek szentelte, a
melyben Perls Ármin után is gyorsan emelkedett érvényre. (…) Felfogásában és működésében a
szabadelvűség híve volt. De liberalizmusa harmonikusan egyesült a hagyomány tiszteletével és nem
helyeselt semmiféle törekvést, mely annak tekintélyébe ütközött és szilárdságát megingathatta volna. (…)
Jól ismerte az életet, éles szemmel figyelte meg az embereket és viszonyokat és a bölcsnek nyugalmával,
lelki küzdelmektől és rázkódtatásoktól menten járta végig pályáját, melynek korai megszakadása mély
fájdalommal tölti el szívünket. Súlyos testi szenvedéseinek szomorú napjaiban meleg együttérzéssel vettü
körül korágyát, és most hogy pihenőre tért, megindult lélekkel áldozunk emlékének (sic).”. Az országos
Rabbiegyesület közlönye. IX. Zala Hirlapkiadó és Nyomda Részvénytársaság, Nagykanizsa, (1916.)
május 31. Neumann Ede (szerk.): Magyar Izrael. 53-54. o.
314
A hitközséget 1780 körül alapították. Ekkor a zsidók még gettóban elkülönítve éltek. Csak 1848. után
vette kezdetét az intenzív közösségi munka. Imaházat építettek, megalapították a Chevra Kadisát, izraelita
népiskolát. 1900-ban modern templomot építettek. (kivonatolt fordítás) Lb.: פנקס. 516-517. o.
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A vallási stú diumok mellett világi tanul mán yokat is fol yt at – filozófia
és a tudom án ytört én et témakörein belül. A későbbi munkáss ágában ezen
szellemi oszlopok l esznek segít ségére.
Tanulm án yai so rán nag y érdeklődést mutat a középkor szellemóri ása,
RAMBAM, azaz Mo se b en M aimoni iránt.
1904-b en hosszú és fárads ágos kut at ómunka végezt ével megí rja fő
munkáj át, a ’Com mentarius M aimoni dae in Mis chnam ad t ractatum
Schekalim diss ert atio inauguralis ’ cím ű művét, amel y a zsidó szóbeli
szentírás ,

a

Mis na

shekalim

kommentárok

al apj án

ex egézist,

traktátusához
n yel vtani

és

íródott.
n yelvi

Maimoni

el emzéseket,

összehaso nlítások at és p arabol ákat kutat, mut at be. A kor szell emi
dinamizmusát mutatván a műve lati n, arab és héber citátum- és
tex tusbetét ekk el jel entetik meg.
1904-b en szerzi meg bölcs észdoktori fokozatát a budapesti egyetem en.
Bo rsodi

főrabbit

-

miután

1905-ben

befejezi

a

tanul mán yait

a

rabbik épzőb en - ot t marasztalj ák, hogy kezdje el tanít ani a jövő
generációit zsidó fil ozófiatört énetre.
1906-b an rabbiv á avatják . Még ebben az évben a szarvasi 315 zsidó
hitközség előljárós ága keresi fel, s vall ási fel adat okat aj ánl anak neki.
Két év et tölt el itt. Erről a korszakról nagyon kevés adat m aradt ránk,
mivel a II. Világh áború során a vidéki közösségek dokumentációj a
javarészt eltűnt, v agy m egs emmisült.

Az 1807-1808-ból származó lakossági összeírások említenek először 1 zsidó lakost Szarvason. Az
1850-es évekből rendelkezésre álló adatokból kitűnik, hogy 238 fő volt ekkor már a zsidók lélekszáma.
Aradról, Pestről, Nyitráról, Pozsonyból települtek be. A Szarvasra betelepülők beilleszkedése a helyi
rendbe akadálytalan és gyors volt. 1904-re már zsidók töltötték be az orvosi, bírói, képviselői posztokat.
1945-ben a főispáni hivatal számításai szerint 750 főt hurcoltak el innen. Jelenleg a szarvasi közösség
kevesebb, mint 10 főből áll. Lb.: Bényei Krisztina: Adalékok Békés megyei zsidó hitközségeinek
történetéhez. In: Remény. – Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. Rectus Kft, Budapest, 2009.
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Az életéb en a köv etkező adat 1908, amikor is a korában elismert ,
jelentős n ag yatádi 316 közösség él ére került. Itt 14 éven keresztül látja el
odaadáss al 317 és tö rőd éssel rabbinikus feladatait. 318
1922. janu ár 12 -én a kecskem éti neol óg zsidó hitközség felkérésére
elhagyj a Nag yat ádot , ho g y elfogl alja a rabbisz éket a Szabadság t éren
álló n ag y, neol ó g zs inagó gában.

319

Egészen hal álái g, 1943. június 5-ig

itt látja el szol gál atát. 320
Dr. Bo rsodi J ózsef nemcs ak nagysz erű rabbiként l átja el s zolgál atát ,
hanem t anítók ént is mindig kereste az új módszereket, amivel a
hag yom án y tanítás át és a tudom án yos gondolkodásmódot tovább tudt a
adni az eljö ven dő generációknak. Egyik il yen kiem elkedő t anulmán ya
’A zsidó év hónapj ai, ünnepei, eml éknapjai és böjtj ei’ c. munkája,
mel yből több ek kö zött megism erhetjük a Sovevim -Tat böjtnapokról
szóló mag yarázat át. „A szökő-évben (libbur ) telít ett évben, amikor 13

Nagyatád (Somogy vármegye) 3753 magyar élt ott ebben az időben. A zsidó hitközség alapítására
nincs pontos adat, de azt tudjuk, hogy 1780-ban már virágzott a temploma, iskola, rituális fürdő. Sokáig
nem volt saját rabbija, hanem az 1820-as évekig, gigei hitközség alá tartozott. Az 1850-es években
először választott rabbit (Első Nóbel József). A teljesen önálló hitközséget 1886-ban a Ritscher-, Müncz , és Berger családok alapították. Ettől az időponttól kezdve kongresszusi alapon anyakönyvi kerületté vált
Nagyatád. 152 családot és 480 lelket számlált a hitközség a 20 század fordulójának elején.(kivonatolt
fordítás) Lb.: פנקס. 365-366. o.
317
Lb: Dr. Borsodi József: Esketési beszéd. Magyar Zsinagóga. Lebovits József (szerk.). VII. BaranyaMágocs. 1906. 95-98. o.
318
Lb: Dr. Borsodi József: Sírköavató. Magyar Zsinagóga. Lebovits József (szerk.) X. Baranya-Mágocs,
1909. 243-249. o.
319
„A nagy készöltségű és jeles főpásztor ünnepélyes beiktatása 1922. január hava 12-ik napján délután,
ünnepélyes isteni tisztelet keretében ment végbe, mely alkalommal a nagyméretű, tágas és diszes
zsidótemplomot zsufolásig megtöltötte az ünneplő közönség, amely nem csupán az izr. Hitközség
tagjaiból, hanem a város minden egyébb vallásfelekezetéhez tartozó keresztény lakosaiból is került ki.
Meg kell emlitenünk, mint a felekezeti béke, türelem, tisztelet és szeretet örökszép és nemes
felvilágosodásra valló példáját és utmutatását, hogy a ref. egyház éppen ugy, mint az evang. egyház
presbiteriumának igen népes, előkelő küldöttsége, lelkipásztoraik és főgondnokaik vezetése mellett
testületileg jelentek meg. (…) az ünnepélyes beiktatáson (…) dr. Kiss Arnold óbudai főrabbi lépett az
oltár elé és megtartotta beiktató, ünnepi beszédét a kecskeméti izr. hitközség uj lelkipásztora lépett a
szószékre és megtartotta beköszöntő beszédét, amellyel beigazolta, hogy a hitközség jól választott, mert
dr. Borsodi Józsefben megtalálta azt a férfiut, akire ennek a népes gyülekezetnek szüksége van. Az igérte,
hogy egyházának jó pásztora, a hitéletnek és az iskola ügyének hűséges gondviselője, hazájának
tántorithatatlan lelkes, önfeláldozó, hű fia akar és fog lenni, aki minden erejével és képességével óhajt
részt venni az országot talpra állitani hivatott nagy nemzeti munkában. És e mellett munkás hű fia és
polgára lesz Kecskemétnek. (sic)” Lb.: Eötvös Nagy Imre (szerk.): Kecskemét th. Város Évkönyve.
Kiadja az első kecskeméti Naptár-, Évkönyv- és Címtár-Kiadó vállalat, Kecskemét, 1922. 187-188. o.
320
„Dr. Borsodi József kecskeméti főrabbi 1943. június 5-én elhunyt. A megboldogult hűséges pásztora
volt felekezetünknek. Intézetünk hálás tanítvány és kipróbált barátja volt. Emlékét kegyelettel fogjuk
ápolni.” A budapesti Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet Évkönyve az 1942/43. tanévről. Kiadja
az intézet igazgatósága, Budapest, 1943. 21. o.
316
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hónapból áll a zsin agógai év, tapas ztaljuk, hogy ilyen es ztendőkben
járván ybet egs égek

lépnek

f el

a

g yer mekek

közt,

mi érti s

elődeink

böjtnapokat r endelt ek el . Nyolc hét en, át a hete 1-1- csütört öki napján
a közs égből 10-10 gyermekes apát j elölnek, a vagy sorsolnak ki,
akikn ek

erköl csi

kötel ességük,

hogy

aznap,

r eggeltől ,

-

esti g

böjtöljen ek. Est e, a templomban ez ek a böjtölők megj el ennek és a
mincha ima előtt a tórából a Vajchal s zakaszt ol vassák f el úgy mint,
már

böjtna pokon.

beleill esztjük

a

Regg el

sz lichausz

az

Adonáj-szfószaj

imákat

és

még

ima

egy

ismétlésekor

külön

imát,

a

gyer mekb etegs ég ek elhárításáért. A böjtsorozat 8 het e akkor van
amikor : Smausz , Voéró, Bau, Besalach, Jiszrau, Mis poti m, Trumóh,
Teca ve,

h etiszakas zok

kerülnek

felol vasásra.

Ezen

8

hetiszakasz

kezd őbetűi nek össz eolvasása adja ezt a s zót: Sovev(b)im-Tat.”

321

J elentősebb publik ációi a ’Magyar N yel vőrben’, a ’Magyar Izraelben ’,
az ’Izraelit a Csal ádi Napt ár’-ban j elent ek meg.
VII.1.4. Dr. Schindler J ózs ef
Dr. S chindl er J ózsef 1918. júni us 4-én, Budapesten született .
1942-b en szerzi meg bölcs észdoktori végzettségét .
Rabbinikus végz etts égét

322

évben Kecs kem étre került.

1943-ban kapt a meg, s m ég ugyanabban az

323

321
Petőfi Könyvnyomda és Könyvkötészet, Kéttemplom-köz, Kecskemét, 1933. In: Zsoldos Jenő:
Kazinczy Ferenc és a zsidóság. Könyvlenyomat a Magyar Zsidó Szemle 1932. és 1933. évfolyamából.
Budapest, 1934. 14. o.
322
„Rabbiképesítő vizsgálatok: A rabbivizsgálatokat január 5, 6, 7 és 8-án tartottuk. Házi dolgozataik és
zárthelyi írásbeli vizsgálatuk alapján szóbeli viszgálatra bocsájtattak dr. Frenkel Andor, dr.
Schwarczbart József, dr. Schindler József és dr. Teszler Herman. A vizsgálóbizottság elnöke a néhai dr.
Hevesi Simon pesti vezető-főrabbi, a vezérlőbizottság részéről kiküldött tagja dr. Kecskeméti Ármin
makói főrabbi, egyetemi m. tanár volt. Vizsgáztató tanárok: Guttmann Henrik, dr. Hevesi Ferenc, dr.
Lőwinger Sámuel és dr. Róth Ernő. A január 10-én megtartott avató-ünepségen dr. Hevesi Simon avatta
fel a jelölteket, akikhez dr. Kecskeméti Ármin intézett beszédet. Nevükben dr. Schindler József mondott
magyar és dr. Teszler Herman héber nyelvű hála- és búcsúbeszédet.” A budapesti Ferenc József
Országos Rabbiképző Intézet Évkönyve az 1942/43. tanévről. Kiadja az intézet igazgatósága, Budapest,
1943. 20. o.
323
Moshe Carmilly-Weinberger: The rabbinical seminary of Budapest 1877-1977. Sepher-Hermon Press,
inc., New York, 1986.
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Mivel fi atal emberk ént lesz a közöss ég vezetője, ezért telj esen át éli a
fiatal ságot sújt ó törvén yek ált al kiváltott ambival ens érzéseket. Ezek et
ig yekszik felold ani, kezelni egy nagys zerű pedagógus l át ásmódja és
metodikáj a alapj án.
Ren get eget fo gl alko zott az ifjúság nevelésével, zsidó tanul ó napközit,
zenei és iro dalmi képzést, ipari és sports zakosztál yt szervezett.
A közöss ég építés e mellett tud omán yos jártasságát is mél yít ette. Ennek
eg yik i smert p éldáj a az 19 41-ben elkészült ’Egy régi arab anyagelmél et
- Az okkazion alista atomizmus rendszere, forrásai és kritikája Májmun i
alapj án’ című mun kája, m el ynek előszavában összefogl alja a m ű
kutatási célpontj át: „a szellemt örténeti megalapozás után megrajzolom
e ren dszert Májmuni alapján, mégpedig nem a praemissák sorrendj ét
követve, han em amint ezt ott megokolom filozófiai porblémakörö k
szerint csoportosít va az anyagot”. 324 A további akban kifejti többek
között az atomizmu s felm erülés ét az is zlám filozófi ájában: „Az iszlám
tanainak kial akulá s akor a vallási t étel eket nyomon követi a filozfóiai
reflexió. Bagdad és Baszra t eológiai iskoláiban megindul a Kórán
értelmez ése. A régi arab hagyomány mél yen él a nagy tömeg lelkében. A
Kórán eg yik-mási k megállapítása e hagyománynak ellentmond. De
magában

a

Mohammed

Kóránban
tanítás ai

is
nem

különböző

rétegeket

egységesek.

Sokszor

lehet

elválas ztani.

változtat ja

néz etét

egya zon kérdésben , akko ri tanulmányainak, hel yzet ének megfelelően. E
különbs ég ek

beker ü lnek

a

Kóránba

és

al kalmat

szolgáltatnak

a

különböz ő iskolá k ki alakulásához. Mindegyik is kola jogos an hivatkozik
arra,

hogy

ő

a

próféta

tanításainak

egyedüli

hordoz ója,

hiszen

mindeg yik megtal álja a Kóránban tanításainak alapját. Ugyanakkor az
arab hag yomá nyt s em leh et félr eállítani. A hívek kér deznek, f elelni kell.
De a gondol kod ó lelkében is f elmer ülnek kétségek, az ellent étes
állásponto kat át kell hidalni, vagy magasabb szint ézisbe összefogni ,
hogy

eg ység es

t ét elrend szert

kapj unk.

324

A

s zell em

dial ekti kájában

Lb.: Schindler József: Egy régi arab anyagelmélet – Az okkazionalista atomizmus rendszere, forrásai
és kritikája Májmuni alapján. Arany János irodalmi és nyomdai műintézet rt, Budapest, 1941. 3-4. o.
(Továbbiakban: Schindler: arab.)
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felmer ül az ellent étes nézet ek össz efogásának szakasz a. Ámde ez
elősegíti

az

ekkl ekti cizmus

kialakulását.

A

legtöbbféleképpen

magya rázott t étel ek egyi ke a Kórán f elfogása az akarat sz abadságáról.
Mohammed

maga

is

többféleképen

nyilatkoz ott

e

kérdésről,

így

mindeg yik iskola hivatkozhatott a próf éta kijel entésér e. A sz abadságtó l
a legszélsőb b deter minizmusig hullámz ik a magyarázók felfogása. A
felel et pedig szü ks éges, nem lehet homályban tartani, mer t a vallás
egyi k alappilléréről van szó. A megol dás következménye az erköl cs
terület én b eláthatatl an. De a kérdés egyben a metafizi kának is alapvető
kérd és e. A sp ekul á ció t ehát a vallás segíts égére siet, t ámogatja a
probléma megold ásá ban. A megoldás nemcsak az egyest érdekli, hanem
a tömeg et, hisz en ol yan kérdés, mely mi ndegyikük lel kében f elmerült. A
tömeg p edig eg y-eg y gondol kodó kör é fog csoportosulni, aki éppen
kiel égíti az ő saját megoldását. Hisz en ő maga is foglalkozi k vel e, talál
megold ásokat, csak nem tudja össz efüggő tételr endsz err é al akítani. Igy
alakul a gondol kod óból és néhány kül önösen érdeklődő emberből az
iskola. Mi előtt az atomista iskola tanításait vizsgálat tárgyává tesszük,
helyesn ek látszi k a probléma f elmerül ésének vizsgálat a. Ehhez pedig
ismernü nk kell az iszlám istenfogal mát, a kulturális és szociális
helyz etet”. 325
Ezekben az évek ben mind a rabbi, mi nd pedi g a fi atals ág a háborús
borzalmak

közepet te

is

azt

vallott a,

amel yet

1943-ban

kiadott

évkön yv ükb en olvashatunk "ha nincs közösségi él et, ki hal a zsidó
fiatalokban a közös ségi érz és, és így nem lehet sem hazájának, s em
városán ak, sem pedi g hitközs égének t elj es ért ékű, becs ület es polgára”vallotta a főrabbi. 326
1944. t avasz ától elkezdődik a vidéki zsidóság deportál ása. Ez a
derm esztő sötéts ég t elepszik rá Kecskem ét városára és a tavasz hel yett
az elmúlás szel e érinti meg az egész kecs kem éti közöss éget. Ő az
eg yetl en-eg y em ber, aki lél ekben és szellemben megtart ja a zsidó
gettób a összeg yűjtöt t hittestvéreiben a túlélés lángját. Schindler főrabbi
325
326

Lb.: Schindler: arab. 7-8. o.
Somodi. 104. o.
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az, aki 25 év esen a zsidó törvén yek által s újtott kecskeméti zsidó
közösség él ére áll, s aki ezekben a borzalmas pillanatokban is korát
meghazudtol ó él eslátással, erkölcsi tartással és a t anító szó mindenko ri
erejév el tartja össze és vi g yázz a a közöss éget.
Mikor 1 944 t avasza a v ége felé közel edi k, a kecskeméti zsidó hitközség
több mint 1400 t agj át már Aus chwitzban találjuk. Köztük a főrabbit is,
aki tudj a azt, ho g y az embert elen kegye tlenséget is túl kell, hogy élje,
vissza kell, ho g y t érjen, m ert érzi és tudja, hogy arra hivat ott, hogy a
visszatérő keves ekn ek leg yen pásztora és lelki t ámasza.
Schindler rabbi a túl élők között volt, és l elkes en a hitközs ég élére állt.
A visszatérést köv ető hónapokban a főrabbi fel adat ául tűzi ki, hogy
maradan dó és méltó emléket állítson az elhurcoltaknak. Így épül föl a
kecs kem éti zsidó temetőben az új ravatalozó, am el y m egálmodója
akarat a

szerint

az

elhurcolt ak

n evét

a

szentí rási

cit átumokkal,

hag yom án yos szimb ólumokkal együtt vésték márván yba, és amel yek ott
látható ak a mai napi g.
1945. és 195 0. kö zött még bízik abban, hogy a kecskeméti zsid ó
hitközség megm enth ető, ám látj a azt, hogy a konglom eráci óval együ tt
közel 4000 lelk et magáb a fogl aló köz össég m egs emmisül , s azok a
kevesek, akik m égi s visszatért ek, elhagyt ák a várost, elhagyták az
országot, v agy a zsidóságukat hagyt ák el. Ezért úgy dönt, hog y
elfo gadj a a szegedi felkérést.
A fő rabbit Szegeden 1950. június 23-án Scheiber Sándor, a XX. sz ázad
eg yik legnag yobb zsidó tudósa, főrabbi, az Országos Rabbiképző
In tézet rekto ra i ktatta b e, ahol 1962-i g, egészen hal áláig l átta el
fel adat ait. 327
A második világháb orú bo rzalmai ut án a főrabbi tudt a azt, hogy hosszú,
nehéz év ek v árn ak a zsidó közöss égekre, azokra, akik megm aradtak.
327

Moshe Carmilly-Weinberger: The rabbinical seminary of Budapest 1877-1977. Sepher-Hermon Press,
inc., New York, 1986. 316. o.
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Ezért

úgy

dönt,

ho g y

az

évek

50-es

el ejétől,

1954-t ől

elkezdi

szerkeszt eni és kiad ni a ’Vidéki rabbikar körl evelé’ -t, amel y számizd át
jellegű fol yói rat vol t, hogy s egíts e és t ámogassa vidéki rabbitárs ait a
lelkipászto ri fel ad atokban. 328 „A vidéki zsi dó népesség l élekszámának és
egyéb

adat ainak

statisztika

sz erű

i smer ete

hit életi

s zempontból

rend kívül font os. Ad atokra nem csak a hitélet megsz erzése céljából van
szüks égün k,

han em

elsősorban

a

h itélet

pr ogramjai nak

helyes

kialakítá sa vég ett. Azok a hitél eti ker etek, melyekre jogi és sz ellemi
értel emb en az 1 950-es egys éges sz ervezeti szabál yzat és i ntézményei
épültek,

öt

eszt en dő

alatt

nagyon

sok

vonat kozásban

idejüket

múlták.” 329
Végrend el etéb en ú gy rendelkezett, ho gy R aj Tam ás főrabbi legyen
utódja. 330
Sírját ma a szegedi temetőben tal áljuk. Halál a után özvegye , Pannika,
valamint Iv án fi a ali jázott, kivándorolt Izraelb e és Holonban telepedtek
le. Pan nika 2009-ben tért m eg ő seihez. 331
VII.2. Kecsk emét v árosának fejl ődése a zsidó közös ség egy nemzet
eszméje szerint
A levélt ári és a kö n yv t ári kut atások fol yamán bizon yít ást nyert, hogy a
kecs kem éti zsidó közösség a XIX. század közepétől – mikor már
kiteljes edett

-,

m egh atározó,

szociáli s

fakt orává

válik

Kecskemét

város án ak.

„Ma írunk és a mának írunk. Szeretettel kell követnünk minden erőfeszítést, amivel az ember életét
jobbá, szebbé akarjuk tenni. Ez tanításunk lényege. A vidéki rabbitestület körlevele csoportosulás, de nem
kirekesztő szándékú megmozdulás. Az idők múlásával ugyanazok lesznek a módszerek a főváros lelki
gondozásában, mint a vidéken. Csak a vidéki, az egyes embert meglátó, eszközökkel lehet majd eredményt
elérni. E csoportosulás a Tóráért való megmozdulás.” Kedves Kartársak! In: Schindler József (szerk.):
Vidéki rabbikar körleve I. évf. Szeged, 1954. 2. o.
329
Vidéki zsidóságunk. I. fejezet. In: Schindler József (szerk.): Vidéki rabbikar körleve. II. évf. MTA,
Scheiber gyűjtemény) Szeged, 1955. 29. o.
330
Kecskeméti Zsidó Hitközség legidősebb tagja által elmesélt adatok alapján.
331
Kecskeméti Zsidó Hitközség legidősebb tagja által elmesélt adatok alapján.
328

98

10.13146/OR-ZSE.2011.002
A követk ező rész a Szilády N yomda, 1870-1909. között kibocs átott
apró n yomtatv án yai, meghívói közül az előkerült és ide vonatkozóak ,
illetve a Bács -Kisku n Meg yei Levéltár ál lomán yából valók.
A felsorolt ak közül eddi g egyik sem publikált, új kutat ási an yagok a
szerző tudom ása sz erint.
A kecskeméti Gazd a Ifjak által az is kolás árva gyermekek számára
1892. február 27-én a Ber etvás vendéglőben rendez endő zártkör ű
táncest él yre. Sz él János pénztár os, Szappanos Sándor elnök, B. Kiss
Gyula

elnö k.

Kez dete

8

ór a.

Jegyek

válthatóak

Far kas

Ignác

gyóg ytárábá ban, N yírádi László keres kedés ében és Rivész y János úr
czukr ászdájáb an és este a pénztárnál. 332
1892. júniu s 6-án városi műkert ben a kecs keméti Gazdas ági Egyesület
könyvtára

ja vára

rend ezendő

tavaszi

táncmulatság.

Belépési

díj

személyenként 1Ft. Kezdet e 6 órakor. Jegyek válthatóak Farkas Ignác
gyóg ytárábá ban, N yírádi László keres kedés ében és Rivész y János úr
czukr ászdájáb an és este a pénztárnál. 333
1894. évi máj us hó 14-én pünkösd másnapján a városi műkertben a
Kecs kemét en felállí tandó Kossuth-emlék javára rendez endő zártkörű
tavaszi

táncmulat ságra.

Jegyek

válthatóak

Far kas

Ignác

gyóg ytárábá ban, N yírádi László keres kedés ében és Rivész y János úr
czukr ászdájáb an és este a pénztárnál. 334
A kecskeméti szeg ény izr. tanulókat és a kézműves és mez őgazdasági
pályára l épő ifjaka t seg élyező egyl et pénzára javára a kecskeméti
kaszinó ö sszes t ermeiben 1901. évi január hó 19 -én tartandó zártkörű
Dominó-Bálra . Dominó jelmez ek és álarcok kaphatóak Fuchs Samu úr
üzletéb en. Sz emélyi jegy 2 korona, családi jegy 5 korona. Jegyek előr e

Kecskeméti Katona Könyvtár Gyűjtemény – Szilády Nyomda. Aprónyomtatványok. 1870-1909.
(Továbbiakban: Aprónyomtatványok.)
333
Aprónyomtatványok. 1870-1909.
334
Aprónyomtatványok. 1870-1909.
332
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válthatóa k

Littaur

Mór,

Medzger

üzletéb en. Kezd ete 9 órakor .

Béla

és

Schwartz

Soma

ura k

335

„Román Katon ai Pr efectura
Kertész Menyhért, Aminfeld Simon és Fispán Béla és Takács István a
város la kossá ga rés zére t űzifát, sz enet , sőt petról eumot és élel mez ési
cikkeket szerezn én ek b e, mel y cél ból N agysz ebenben óhajt anak utazni
az Erdél yi kormányzó tanáccsal e t ekintetben összekött etés be lépni és
fenti áru kat b ehozat ali engedél yt nyer ni.
Miután n evez etteknek ez en t énykedés e a város l akoss ágának érdekében
történik, tiszt elettel kérem részükr e az engedélyt kiadni , i lletőleg ez
ügyb en

az

illetékes

parancsnokságnál

jóakaratúlag

közbenjár ni.

Kecs kemét, 1919. október hó 1.” 336
„A kecskeméti izr. Szent Egylet a világháborúban elesett kecskeméti
illetőség ű, to vábbá vidéki, de itt elt emetett hősi halott ainak nevét
megör ökítő emléktá blát f. évi július 1-én d.u. 3 órakor fogja az izr.
templo mban g yászü nnep ély ker etében l elepl ezni, melyr e a tekint etes
városi tan ácsot tiszt elett el meghívj a.
Kecs kemét, 1923. j ú nius hó”
A tanács elfogadta a meghí vást. A tanácsot: Varga Adolf v. főmérnök,
Tárnoki Józ sef v. mérnök, és Barna Soma v. adóügyi számvevő
kép viselt e. 337
„Schiffer Adolf fiai cég a városi al kal mazottak rész ér e a napi árnál
olcsóbba n és a vétel árnak 3 hó letörl esz tése kedvezménye mellett férfi,
női és gyermek ci pő ket ajánlott f el. A városi tanács ezen ajánlat folytá n
értesíti az ö sszes üg yosztál yokat és önál ló hivat alokat , hogy a hozzájuk
tartozó al kalmaz ottak fig yel mét a fel a jánlott kedvező ár és fiz etési
feltétel ű ci pők vás á rolhatására hívják f el. ajánl atot tevő céget pedi g
figyel mezt eti, hog y cipőt a nála vás árlás végett j elent kező városi
alkalmaz ottakn ak végleg es állást betöltő minőségének hi teltérdemlő
335

Aprónyomtatványok. 1870-1909.
IV/1901/b Általános iratok
176/1919
337
IV/1908 23585/1923
336
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módon /:szá mfejtő h ivatali nyilat kozat útján:/ igazolása után adjon ki,
illetve ideigl en es minőségűnek igazolt alkalmaz ottnak csak abban az
esetben, ha az illető a cég által is elfogadhatónak tartott kezes állítása
által biztosítja a cég követ elés ét. […]
Kecs kemét en 1925. márc. 9.-én tart ott t anácsül éséből.” 338
„Alulírott hivatal megbíz om Fispán Mór céget, hogy városunk és
körn yéke részér e S zatmár vagy Szabolcs vármegyében 400 vagon
burgon yát vásároljo n. […]
Kecs kemét, 1919. sz eptember 27.” 339
„Gottlieb Rudolf a Beret vás szálloda, kávéház, és étt erem bérlője,
kér elme indokául el őadott adatok a val óságnak megf elelnek. Ber etvás
szálloda tén yleg egyetl en szállodája Kecs kemétnek így a kér elem
teljesít ését a maga m rés zéről indokolt nak látom és azt Méltóságos
Főkapitá ny Úr nag ybecs ű mérlegelésér e ajánlom.
Kecs kemét, 1935. december 12.” 340

„Kecskemét th. váro s
Fiú Fels ő Ker es ked elmi Is kolájának IX-i k és X-i k évi ért esítője az 191819. és 19 19-2 0. iskolai évekről. […] Egy évtiz ede van K ecs kemét en
moder n kereskedel mi szakoktatás. […]
3. Hel yiséget is kolá nkna k szeptembertől április 12-ig a diákinternátus,
azóta az izr. hitközség adott. Mindkét testületnek hál ás köszönetet
mondun k jóind ulatáért. […]
Az iskolán kkal kap cs olatos keres kedő tanonciskola ezidén egész tanéven
át működött a r eális kola épület ében. Tanítottak: Vörös Józs ef és Tí már
Dezsőn é tanárain k (előbbi egyúttal igaz gató ), Bérczi Józ sef népiskolai
igazgató és Reich ma nn Mór közs égi népt anító. […] 341

338

IV/1908 8558/1925
IV/1910/a 483/1919
340
IV/1910/n 6/1935
341
IV/1930 37/1920
339
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„Jeg yzőkönyv
Felvétet ett a Kecs keméti Keres kedői Kaszinó közgyűlés által 1923.
január 28.-án kiküld ött választási bizotts ág működéséről . [… ]
Eljárásain k ered mén ye köz ül, még függőben van a Casinó el nökének a
kecskeméti Fiú ker eskedel mi iskola f elügyelő bizottságának az őt
megill ető tagsági h elyének a sorsa. Az iskola lét esítés ekor kész ült
városi s zer vez eti sz abályr endelet s zeri nt ugyanis az iskol a felügyel ő
bizottságána k hivata lból tagja a ker eskedői Casinó mindenkori elnöke.
A város köz gyűl ése a városi t anács indít ványára ezt a szabál yrendel etet
aként mó dosította, hogy a Casinó el nöke hel yett a Baross Szövets ég
elnöke l egyen hi vata lból tagja a f elügyel ő bizottságnak.
A határozat

a

há látlanság

jegyében

szület ett,

merthis z

Casinónk

nemcsak ho gy tevékeny r észt vett a kereskedelmi iskola l étesít ésének
előmun kálatai ban, hanem tagjaink adakozásával t ette lehetővé azt ,
hogy a ker esked elmi iskola megnyíljon s így cs ak t ermés zetes, hogy
ezen támadás ell en az igazság minden fegyver ével síkra szállottunk a
belügyminiszt erh ez

intézett

f ellebbezésünkben,

amelyr e

a

dönt és

azonban a mai n apig nem ér kez ett meg.
Eljártunk

azon

ker esked elmi

an omáliák

Casi nó

megszűnt etése

kihagyat ott

a

érdekében

városi

is,

hogy

a

adóbi zott ságokból,

s

eljártun k, hog y Cas inónk az adóf elszámolásban vissz akapja azt a régi
helyét, amel yet az egész ker eskedői társadalom megel égedése mellett
évtiz edeken

át

p ártatlanul,

p olitikai

irányokra

s

felekezeti

szempo ntokr a való t ekint et nélkül töltött be. Eljárás unk azonban sajnos
ered mén yr e nem vezetett, mert Kecskemét th. vár os tanácsa jogos és
méltán yos kér elmü nket elutasította. […] (sic)” 342
A Kecsk eméti Keres kedői Kaszinó 1895-ben alakult . 343

342

X/233
2. k. Kereskedelmi Kaszinó Jegyzőkönyv 1922-23
343
IV/1939 96 Alapító tagok közül a közösség elnökségének tagjai voltak. Aszódi család, Schiffer család.
Mindkét családdal a dolgozatban találkozunk. A Kereskedői Kaszinó alapítói között és elnökségébe csak
olyan emberek kerülhettek bele, akik meghatározó szereppel bírtak Kecskemét város kereskedelmi
életében.
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1899-b en m egalakult a Kecskem éti Izr. Nőegyl et. 1937-ben az elnök Dr.
Fritz Miklósn é. 344
A Kecskem éti Szegén y Izraelit a Tanul ó kat Segél yező Egye sület 1879ben

al akult.

Mó dosított

alapsz abál yát

1937-ben

í rta,

mel yet

a

belü g yminisztérium 1941-b en hagyott jóvá. 345
1888. feb ruár 19-én megal akult a Chevra Kadis a

346

1890. áp rilis 5-én megalakult a kecskeméti szeretet és testv éris ég
„Ahava ve achva” 347

„Jeg yzőkönyv
Felvétet ett Kecskeméten a Ker eskedői Casinónak 1926. évi február hó
3-án tartott vála szt mányi ülés éről. […]
Sipos Miklós al eln ök úr az ülést megnyitván megállapít ja, hogy a
választmány határ oz atkép es számban gyűlt össze és bej elentései során
bemutatja a K ecs kemét th. város polgármest erét ől ér kezett átiratot,
melyben a Ker es kedői Kaszinót az árvízkárosultak javára leendő
gyűjtés re hí vja f el.
A választ mán y az el nök javaslatára hoz zájárul ahhoz , hogy a Kaszinó
Tagjai között a g yűjtőív kör öztess ék és a Kaszinótagokat erköl csi
felkéri kötel ess égévé teszi, hogy az adakozás ban anyagi er ejükhöz
mért en veg yen ek rés zt. […] (sic)” 348
„[…] Minthogy a z sidóság nagy rész e vasárnaponki nt a kereskedelmi
Casinó hel yiség éb en tartózkodi k, a Sz ent Egylet választ mányi nevében
azon kérel emmel f ordulunk a t eki ntetes elnöks éghez , kegyeskedj ék
meg eng edni, hog y a Casinó helyis égében, a nevezett célokr a, a tagok

344

IV/1939 157
IV/1939 191
346
IV/1939 192
347
IV/1939 193
348
X/233. 3. k. Kereskedelmi Kaszinó Jegyzőkönyv 1923-27
345
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között

g yűjt ést

r endezh essünk,

ill etve,

hogy

ezt

a

f.

hó

13án

meg kezd hess ük. […]
Kecs kemét en, a vála sztmány 1924. jan. 2. ülés éből.” 349
„A Kecs keméti S zeg ény Izr. Tanulókat Segél yező Egyesület a hel ybeli
zsidó jogászifjúságg al karöltve, 1931. j anuár 4-én, a numerus clausus
és a hel yb eli sz eg ény tanulók f elsegélyez ésér e, kultur es télyt óhajt
rend ezni.
Ezen

estél yn ek

megtarthatás ára

a

Casino

nagyter mét

átengedni

tisztelett el kérik.
Kérésü nk is métl ése mellett, maradunk ti sztelett el
Kecs kemét, 1930. december 7.” 350
„A Fiú Felső ker es kedelmi Is kola Felügyelő Bizottságában al apítása óta
helyet foglalt a Kereskedői Kas zinó mindenkori elnöke. – A Kaszin ó
ezen joga a szer vezet szabályz at 10-ik §-ában is van f ekt etve.
Ezen

jog tul ajdon képp en

honor álása

volt

a Kas zinó

ezen

iskola

alapítását kez deményez ő t evékenységének és az ért e hozott anyagi
áldozatoknak, vala mint ezen joggal akarták biztosítani a Kaszin ó
befolyását, hog y az iskola vezet ésében a ker eskedelemben gyakorlati
szelleme is ér vén yes üljön.
A Kaszinó ez en j ogát 1925-ig t ényleg gyakorolt a is, amidőn ezen
szerzett jog ától, - anélkül, hogy ezen jogszerzés alapjai és indokai
bármib en is megvált oztak volna,- 1925 márciusában meg l ett fosztva.
A Ker eskedői Kaszi nó, mi nt a kecs keméti keres kedel em számban és
súlyban ig en jel entő s csoportjának sz er vezet e, ez en állapotot mindig is
sérel mesn ek találta és sohas em szűnt meg azon tör ekvés ében, hogy régi
szerzett jogaina k bir tokába visszah el yezt essék.
Ép ez ért most az o n tisztel etteljes kér éssel fordul a teki ntetes Th.
Bizottsághoz a Fels őker es kedelmi Is kol a szer vezeti s zabál yainak 10. § át meg változtat ni és az er edeti indokok alapján akként méltóztass ék
módosítani,

349
350

hog y

a

Ker eskedői

Kaszinó

régi

Kereskedelmi Kaszinó Levelezés. 1924 (Továbbiakban: Levelezés.)
Levelezés. 1930
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visszah elyeztes sék és mind enkori elnöke ismét elfoglal hassa hel yét f ent
nevezett iskola felüg yelői bizottságában.
Kérésü nk t eljesít ését kér ve
Kecs kemét, 1930. j úl ius 15. […] ” 351
„Kellerma nn

Berná t.

Ez

évben

szakiparb an

eltöltö tt

munkás

tekint

és

vissza

az

eredménydús

elektr otechnikai

él etének

negyedik

évtiz edér e. Csa k tár gyilagos igaz ságot közelítjük meg, midőn állítjuk,
hogy

K eller mann

Bernát

ez en

40

éves

elektrotechnikai

ipari

működ és éhez fűződi k Kecskemét városának és környékének elektromos
ipari fejlődése. [… ] Nagykőrös azonban nem adott tág teret ezen
széles körű

i pari

ambíciónak,

úgy,

hogy

1888-ban

Kecs kemétr e

átköltözött, itt kezdt e meg tövises ipari pályáját. […] ” 352
„A 30 éves kecskeméti város háza. [… ] Az építés vállalkozói 1893.
március 16-án Lich tner Dávid és Fia helybeli cég és társ ai Jiraszik
Nándor és Kraus z Lipót budap esti vál lalkozók l ettek, ellenőre pedig
Kerekes Fer en c fő mérnö k. N em kevésbé hosszas tárgyalások ut án
Székely Bert alant megbízták a közgyűlési ter em falára elhelyezendő
történel mi képek megfestés ével, hogy a városhá za ezz el is méltóképpen
őrizze a közel edő mi llenáris ünnepek eml ékét. Az üvegf est ést Kratzmann
Adolf vég ezt e. A díszes csillárok és fali karok készít és ére Ár kay Sándor
műlakat os, a közg yűlési terem asztalos munkájának végz ésér e pedig
Rainer Ká roly, szeg edi asztalosmester kapott megbízást. [… ] ” 353
„A Konzer vg yár és Schiff er-cipőgyár i s csatlakozott a mozgalomhoz .
Munkatársun k t egn ap
Konzer vgyár ban,

dél után látogat ást

L ebovits

Sándor

tett

cégvez ető,

az

Első

Kecs keméti

a

gyár

vez etője

a

Kecs keméti Vásár eszméj éről s annak megr end ezés éről a legnagyobb
elismeréss el n yilatkozott s kij elent ette, hogy a Konzer vgyár készs égg el
csatlakozik a kitű n ő ötlet megvalósításának ker esztülvit el éhez . […]
Ugyan csa k

megláto gattuk

a

hírneves

351

Schiffer -cipőgyárat,

Levelezés. 1930
Kecskeméti Lapok, 1923. február 18. 4. old.
353
Kecskeméti Közlöny, 1925. január 18. 1. old. (Továbbiakban: Közlöny.)
352
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Gyula, a g yár eg yik tulajdonosa és vez et ője kijel ent ette, hogy az eszme
nagyon él etrevaló és azt mindenkinek támogatnia kell . […] ”
„Nyilatkozna k a K ecskeméti Vásár r észtvevői
[…] Fantó Lipót: Ezt már r ég meg kell et t volna csinálni .
Ségn er Lipót: A leh ető legjobb eszmének tartom a Kecs keméti Vásárt .
[…]
Fuchs Sa mu cég: So kat nem szabad remélnünk, de minden kezdet nehéz,
s ha ezt az első K ecs keméti Vásárt igazán szívvel -lél ekkel csinálju k,
nagy jövőj e l esz. Igen jó lenne tavas zi és őszi K ecs keméti Vás árt
rend ezni min den évb en. […] ” 354
„Olcsósági hullá mo t hoz a Kecskeméti Vásár. Állandóan fokozódi k a
példátlan ará nyú megmoz dulás. Leszáll ítják a lisztárakat a malmok a
Vásár idej ére. Máju s 1.-től, a vásár kezdetétől 1 pengő a fürdődíj a
Katona

Józs ef

für dőben.

A

drogéri ák

a

tegnapi

ért ekezletükön

egyh angúlag el hatá rozták a r észvételt és ár csökkentést a Kecs keméti
Vásár tarta mára. – Újabb nyilatkozatok – Tart a jel ent kez és.” 355
„A ker eskedő k is igénybe akarjá k venni a Benedek-cég hűtőházát.
Küldöttségil eg kérik a polgármest ert, hogy rész ükr e is biztosítsák a
bera ktározás l eh etős égét.
Megírtu k

tegnap,

befogad ására

hogy

ter vez ett

a

Benedek-cég
hűtőházban

12,000
35-40

máz sa
vagon

gyümöl cs
gyümöl cs

bera ktározását hajla ndó megengedni a t ermelőknek. [ …]
A ker eskedő k is szeretn ének raktározn i, ami valószínű ös sze is jön,
hogy ekkora mennyis éget a ter melők nem tudnak hasznosítani.” 356
„Sajtóbemutató

a

Ben edek-t elepen,

legnag yobb vidéki h űtőháza.” 357

354

Közlöny. 1932. április 21. 2. old.
Közlöny. 1932. április 22. 1. old.
356
Közlöny. 1932. október 12. 2. old.
357
Közlöny. 1934. június 16. 2. old.
355
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„A Benedek József és Fia-cég nyilvános hűtőháza. A Benedek Józs ef és
Fia-cég értesíti a termel őket és a ker eskedő közöns éget, hogy a
hűtőházban

elfoga d

március

1-t ől

kezdve

mi ndennemű

hűtőházi

tárolásra al kalmas terményt, a hűtőház at ezáltal nyilvános jellegűvé
változtatta át . […] ” 358

358

Közlöny. 1935. február 28. 2. old.
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Utószó
... '' עת ללדת ועת למות
...עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים
''...עת לחשות ועת לדבר359
Harmi nc

évszázadd al

ezelőtt

egy

régen

feledés re

ít élt

birodalom

uralko dója ol yan gondolatokat vet ett papírra, mel yek lassan három
évezred t ávlat ából átívelve a napjai nkban l étező ember számára is
szellemi t ámaszt és életre szóló böl cses s éget tanít. Az elmúlt korok során
eg y emberi jelző k erül e ki rál y neve m ell é.
A

מדרש

–

Midrás,

a

zsidó

egy

l egendárium

tört énetet

fűz

e

jellemvon áshoz. Amikor egy ifjú herceg megszületik, Gavri el arkang yal
az Ö.v aló, a Vil ág Alkotója feladatát t eljesítve al ászáll a gyerm ekh ez, s
kérd ezi tőle, ho g y ha vál aszthatna, mit választana két fogalom közül: a
hatalm at és a gazdags ágot, vagy a bölcsességet. S alam on herceg, a
későbbi

n ag y

királ y

e

legenda

elbeszélése

szerint

a

bölcsességet

választja. Az elb eszélés úgy fejeződik be - mivel belátó, előrelátó, és
uralko dóhoz m éltó d öntést hozott-, hogy a mindens ég alkotója nemcs ak a
bölcsességgel

aj án dékozza

meg,

hanem

megkapja

a

hatalm at

és

a

gazdags ágot is .
E

dol gozat

kezdő

sora

Sal amon

királ y

’Böl cs elet ek

kön yvé’-b ől

származik. Az összegzés re pedi g ugyancsak a T’nachból , a Szentírásból
való citátum át v álas ztottam.
/Idej e van a sz ület és nek, s ideje van az elmúlásnak…
Idej e van a kövek el hordásának, s idej e van a kövek össz egyűjtésének,..
Idej e van a h allgatásnak, s idej e van a beszédnek…/ 360

Raj Tamás (felelős szerk.): Biblia. Makkabi Kiadó Kft., Budapest, 2004. Kohélet, III. fejezet, 2.,5.,7.
mondatok. 1035. o. (Továbbiakban: Raj)
360
Raj. 1035. o.
359

108

10.13146/OR-ZSE.2011.002
Az ezt megelőző oldalak során az olvasó bepill antást n yerhet ett a
kecs kem éti

zsidóság

tö rténeti

korsz akaiba,

közösségi

rendsz erébe,

szerveződ és ébe, tagozódásába, élet ébe és – elhamvadás ába.
Ahhoz, ho g y l egyen jövőnk, ismernünk kell a m últat. E törekvés a
go ndolkod ó emb er s ajátj a a t ört énel em hajnal ától fogva.
Az elmúlt évtizedek során a zsidós ág vallási és kulturál is élete eg yre
inkább a főváros ra, Bud ap estre fókuszál ódott.
A ’8 0-as évektől k ezdve tal án, ha egy t ucat vidéki nagyvárost tal álunk,
ahol műkö dő zsidó k özösség van.
A ’90 -es évektől, a rendszervált ás után a vallások az új renes zánsz koráb a
lépnek, ám a vid ék i zsidóság st agnál , vagy több tel epül ésről t eljes en
eltűnik - l eg yen s zó az Alföldről, vagy Ész ak-M agyarországról, a
Dunánt úlról, vag y a Tiszántúlról.
A több, mint 10 év es g yakorlati szol gálat során az a vélemén y és n ézet
fo galm azódott meg a mű írójában, hogy a mag yarorsz ági zsidóság
története szám ára, egészen 1944 -i g, a zsidó él etet a vid éki közösségek
jelent ették . A zsidós ág szíve és lel ke nagyobb részben, vagy meghatározó
részben n em a fő város ban volt. St etlök voltak, ol yan közösségek,
amel yekn ek s aját szokásaik, saj át hagyom án yaik voltak, s ezek az
attribútumo k t ették igazán erőssé, színessé és sokrétűvé a magyarországi
zsidó közösségeket.
Óriási fel ad at, ho g y a vidéki zsidóság elfáradt test ébe új spiri tuális lelk et
fújjunk. M a eg y vi d éki zsidó közöss ég maximum 50-80 főt jelent. Ám a
demo gráfiát sz emlél ve l átjuk azt, ho gy egy vidéki nagyváros ban – legyen
szó

akár

Kecskem étről,

ahol

a

konglom eráci óval

együtt

150.000

honpol gár él, s b elől ük a zsidós ág hol dudvarába nagys ágrendileg 1.000 fő
lelhető fel – v an t áv lati cél, van kikből építkezni.
Évtizedek fo gnak elt elni, amí g ez eket az embereket új ra be tudják vonni a
zsidó élet kö rfo rgásába - de a munka már fol yik. Ám nagyon l assan,
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mivel

mindent

elö lről

kell

kezdeni ,

újra

kell

szervezni

a

zsidó

közösséget, a világi és a vall ási részét egyaránt, és persze megtal álni a
híveket, és a hív eknek a zsinagógát. Ahhoz, hog y a magyarországi
zsidóság új ra elfo gl alja a neki j áró szel lemi és spirituális magass ágok at,
ennek zálo ga a vid éki zsidóság t eljes m egújít ása.
Azokban a vidéki város okban, ahol a magyarországi zsidó kultúra
meghat ározó volt, az elmúlt, lassan több mint 60 évben nem volt már
senki, aki új ra hall assa a hangját, aki t anítson, aki építs e, formálja a jö vő
generációj át. Ám az idő kereke forog, jönnek-mennek a korok, s az új
hajnal fén yénél a fel deren gő fén yes sugár új ut akat világít be.
Salamon királ y azt írja, hog y mindennek rendelt ideje van. Ideje van a
születésnek, s id ej e van az elmúlásnak, i deje van a kövek elhordás ának, s
ideje v an a köv ek ös szeg yűjtés én ek. Id ej e van a hall gat ásnak és ideje van
a tanításn ak – a tanító szó, hogy újra zengj en a betöltött zsi nagógák fal ai
között és azokon kív ül eg yaránt.
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Thirt y centu ries ago, the ruler of a l ong forgott en empi re put som e
thou ghts down on paper. Even aft er nearl y three millenni a, hi s thoughts
still provid e spi rit ual support and t each t he modern m an wis dom.
Durin g the ages, an adjective describing a hum an qualit y was added to
the kin g's nam e.
The ( מדרשMid rash ) has a stor y explaining this qualit y. When a young
prince is born, Arch an gel Gavri el descends to the child to carr y out the
will of the G-d Almight y, C reator of the World, and as ks him what he
would choos e, i f th e choice was offered: mi ght and riches or wisdom .
Accordin g to the legend, King Solomon, who lat er becom es a great
ruler, ch ooses wisdo m. The stor y ends by t elling us that the All-creato r
awards him not onl y with wisdom, but al so with mi ght and ri ches , since
he made an insi ghtfu l and astute choice befitting a ruler.
The fi rst cit ation in m y essa y is bas ed on ‘Wisdom of Solomon’. The
summar y i s als o quo ted from the T'nach, the Hol y Book.

"A time to be born, and a time t o die;
A time to cast awa y stones, and a tim e to gather stones t ogether;
...a tim e to k eep silence, and a tim e to s peak... "

Readin g thro u gh th e previous pages, o ne could revi ew t he historical
ages o f the Kecsk em ét J ewr y, the s ystem of their s oci et y, organisati on,
divisions, life – and their peri shing.
In ord er to h ave a fu ture, we need to be aware of the past. This striving
has b een a qualit y of the thinki ng man ever since the dawn of time.
Durin g th e p ast decades, the reli gious and cultural life of the Hungarian
J ewr y h as b ecom e m ore and m ore concentrated in the capit al, Budapest.
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From the 1980 s on, we can barel y find a dozen bi gger t owns in the
countr ys ide with an activ e J ewish comm unit y.
In th e 90s, after th e political s yst em change, reli gions ent er an era of
neo-renaiss an ce, wh ile p rovincial J udai sm keeps stagnating and even
disapp ears from man y s ettlem ents in regions overall the countr y – in
the Great Plains , No rth Hungar y, West and East Hungar y.
I h av e been in serv ice of the communit y for over ten years now, and
durin g this time, I have come to real ise that all the way till 1944 ,
Hun garian J ewish life meant provi nci al, rural communities . The heart
and s oul o f J udaism had been mostl y or even decisivel y out side of th e
capit al. Provi nci al communities, call ed "Schtetl " had thei r own customs
and traditions, whi ch made Hungarian J ewish communities stron g,
colourful and versati le.
Breat hin g a new sp iritual soul int o the tired bod y o f th e provincial
J ewr y is an en ormous task. Toda y, a J ewish communit y in the
countr ys ide counts no more than 50 to 80 people. Still, looking at the
demo graphi c d at a we can see that in a bigger provinci al town – such as
Kecskem ét, which counts as man y as 150,000 inhabit ants with its
suburbs , and about a thousand of them have ties t o the J ewis h traditions
– there is a b asis for lon g-t erm communi t y building.
Decad es are need ed to get these people once again invol ved i n ever yda y
J ewish life. Th e work has alread y begun, but progress i s slow, as
ever ythin g h as to be start ed anew; bot h secul ar and reli gi ous J ewish
aspects of th e comm unit y need to be re-organised. We need to find the
new m embers o f t he congregation, just as the y n eed to find their
s yn ago gue. The Hu ngari an J ewr y cannot reach thei r past intellectual
and spi ritual hei ghts without a complet e renewal of provinci al J udaism.
In th e p rovin cial towns where Hungari an J ewish cult u re was an
important factor, th ere hasn't been an yone in the past more than sixt y
years to reach out t o the others , to teach and s hape future generati ons.
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But th e wh eels of time keep spi nning: ages come and go, and our new
dawn shows the wa y ahead of us with a bri ght new ra y of li ght.
Kin g Solomon wrot e that ever ything had its own time. There is a time
to be born, an d a ti me to die; a time to cast awa y stones, and a time to
gather stones to geth er. There is a time to keep silence, and a time to
teach – a time to hear lou d and cl ear words of wisdom both within the
walls o f th e s yn ago gue and outsid e of them.
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