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A SZOMBAT folyóirat minden kedves olvasójának, barátjának, szimpatizánsainak 

a beköszönô 5779. zsinagógai évre kívánunk örömteli életet, jó egészséget a magánszférában! 

A közösségek mûködéséhez remélünk sok sikert, az árkok betemetését.

Szorgalmazzunk együttmûködést a világ jobbítása érdekében, megtalálását mindannak, 

ami közös érték számunkra! Mert ami megkülönböztet, az lehet érték, de nem választhat szét!

טובה ומתוקה! שנה
Magyarországi Cionista Szövetség

dr. Kardi Judit elnök
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A Köves Slomó által vezetett zsidó
felekezet (EMIH) immár hivatalo-
san is felügyeletet gyakorol a Ho-

lokauszt emlékezete felett – legalábbis ami
annak hivatalos, állami változatát illeti. 
Megegyezés született a témában az álla-

mot képviselô Schmidt Mária illetve a zsidó-
ság képviseletében fellépô Köves Slomó kö-
zött: a Holokauszt történetét bemutató Sor-
sok háza intézményt záros határidôn belül
megnyitják. A munkamegosztás világosnak
tûnik: Schmidt Mária és a hozzá lojális tör-
ténészek írják (vagy már megírták) a forga-
tókönyvet, Köves Slomó és munkatársai pe-
dig figyelemmel kísérik a fejleményeket, és
ha a végén elôállt a mindkét fél számára el-
fogadható változat, akkor ráütik a kósersá-
gi pecsétet.
Az ügybôl kimaradt Mazsihisz elôször

rosszkedvû, de higgadt közleményben
nyugtázta a fejleményeket, késôbb azonban
már közvetve „a magyar zsidóság elárulásá-
val” vádolta meg az EMIH vezetôjét. Vála-
szában Köves Slomó a sérelmeken való
felülemelkedésre és együttmûködésre bízta-
tott mindenkit, de semmit nem mondott ar-
ról, hogy ezt hogyan képzeli el. 
Nem akármilyen fejlemény ez: immár a

magyar kormány hivatalos történészei mond-
ják meg, hogy mirôl szól a magyar Holoka-
uszt és a magyar zsidók viszonylag szerény
hányadát képviselô, ámde politikailag egyre
nagyobb befolyású felekezet adja rá az áldást.
Kikerült a megegyezésbôl a magyar zsidók
legnagyobb szervezete (Mazsihisz) az összes

többi zsidó civil organizációval együtt. Szó-
hoz sem jutottak a magyar zsidók nagy több-
ségét kitevô asszimiláns rétegek hangadói,
akik kevéssé érdeklôdnek a zsidó hagyomá-
nyok iránt, de a Holokauszt kérdésében na-
gyon is érzékenyek és nagyon is van vélemé-
nyük. (Ld. a Szabadság téri emlékmû elleni til-
takozást.) A most készülôben lévô kiállításról
semmilyen nyilvános szakmai vita nem folyt.
A magyar zsidók számára kulcsfontosságú
szimbolikus kérdésben az EMIH mindenkit le-
söpört a pályáról. 

*
A Schmidt csapat forgatókönyvét nem is-

merjük, de szellemiségét – egy dimenzióban
legalábbis, a Szabadság téri szobor ideológiai
irányát látva – sejthetjük. A mai magyar hiva-
talosság álláspontját kell valahogy érvényre
juttatnia, úgy kell a történteket bemutatnia,
hogy a magyarok önképe ne sérüljön számot-
tevôen. Vagyis a magyar állam és a magyar
társadalom súlyos felelôsségérôl máshová
kell helyeznie a hangsúlyokat. (Ezt sejteti Kö-
ves Slomó fent idézett levele is: „Azt akarjuk
elérni, hogy a holokauszt emberi tragédiájá-
ból, családi, vallási, nemzeti kötôdéstôl füg-
getlenül mindenki képes legyen a legmélyebb
emberi következtetéseket és tanulságokat le-
vonni.)
Ez a játszma tétje és nem más, a többi kér-

dés ehhez képest másodlagos. Ezért kell egy
új intézmény a Holokauszt reprezentációjá-
hoz, mert a meglévô, a Páva utcai Holokauszt
Dokumentációs Központ (HDKE) kiállítása
egyértelmûen elmarasztalja a magyar álla-
mot és a magyar társadalmat is, 1945 elôtti
magatartásáért. 

Gadó János

A RABBI, 
AKI HÁROM
NYELVEN 
BESZÉL
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A HDKE építése körüli fejleményekrôl an-
nak idején sokat írt a Szombat, nagyon sok
szempontból bíráltuk az intézményt és fôleg
azokat, akik átláthatatlan módon kezükben
tartották a tervezést és kivitelezést. Leszögez-
tük, hogy sok szempontból nem tartjuk iga-
zán jól sikerült mementónak. Ám a Holoka-
usztért viselt felelôsség kimondása evidencia
volt számunkra is. (Noha a múzeum pedagó-
giai hatékonyságát illetôen akkor is voltak ké-
telyeink.) 
Az egykori szovjet blokk nemzetei, ame-

lyek a kommunista hatalom lehanyatlása
után romantikus, 19. századi önképüket sze-
retnék feltámasztani, mind újra és újra beleüt-

köznek a Holokauszt történetébe. Nem tehet-
nek mást, elismerik ennek mindent felülmúló
szörnyûségeit, de próbálják ezt valahogy sa-
ját áldozati önképükkel összeegyeztetni, a né-
metekre hárítván minden felelôsséget. 
A nemzeti szellemiségû Orbán kormány is

ezen dolgozik, és ebben tûnik partnernek a
Köves Slomó vezette zsidó felekezet. Nyilván
nem elvtelenül, de jóval nagyobb hajlékony-
sággal, kompromisszumkészséggel, mint a té-
mában megszólaló magyar zsidók döntô
többsége, akiknek identitásában meghatáro-
zó szerepet játszik a Holokauszt emléke és en-
nek történelmi, politikai vonatkozásai.

*
A kulcskérdés e sorok írója számára most

már az, hogy mi okból mutat jóval nagyobb
kompromisszumkészséget egy lubavicsi rab-
bi azon hatalom iránt, melynek nacionalista
és antidemokratikus törekvései egyértelmû vi-
szolygást váltanak ki a magyar zsidók többsé-

gében. Utóbbiak közül sokan azt a következ-
tetést vonják le a huszadik század tapasztala-
taiból (nem biztos, hogy a 21. század körülmé-
nyei között helyesen), hogy az antidemokra-
tikus nacionalizmus a fasizmus elôszobája. 
Egy lubavicsi rabbinak viszont szemmel

láthatóan teljesen más a viszonya a hatalom-
hoz, hiányzik belôle a honi zsidók többségére
jellemzô zsigeri ellenszenv. 

*
Hosszú a története az 1945 után Magyar-

országon maradt zsidóknak, könyvtárnyi
irodalom tárgyalja útjukat. Szorítkozzunk
most egy aspektusra: a Holokauszt után ja-
varészt elvesztették vallásos hitüket, elvesz-

tették hagyományos magyar öntudatukat és
az egyetemes humanizmus vallásához csat-
lakoztak. Ez elôször kommunista, majd en-
nek erkölcsi bukása után liberális, emberjo-
gi, kisebbségvédô, antirasszista formájában
ragadta magával ôket. 
Az egyetemes humanista vallás legfôbb

vonatkoztatási pontja a nyugati világban ma
a Holokauszt. Nagyobbrészt egyetértés van
abban, hogy az emberi történelem során a Ho-
lokauszt elkövetôi intézték a legnagyobb ki-
hívást a humanizmus ellen, ezek jutottak a
legmesszebbre a nyugati gondolkodást mé-
lyen átható humanista szellem lebontásában,
kilúgozásában. A humanista vallásnak ezért
Auschwitz a – negatív - vonatkoztatási pont-
ja, mint a zsidóságnak a törvényadás a Szináj
hegyén, vagy mint a kereszténységnek a Gol-
gota. (Kertész Imre ír errôl esszéiben.) Ez az
abszolút mélypont, innen kell újrakezdeni az
építkezést, máshonnan nem lehet. Ennek ré-

sze a beismerés, hogy egész erkölcsi rendsze-
rünk törékeny. Egyszer már darabjaira tört, s
ezért csak ennek beismerésével lehet új rend-
szert építeni, szüntelenül kutatva, hogy mi
volt az erkölcsi bukás oka. Aki ebben nem
partner, az a humanista vallás hívei szemében
mélységesen gyanús, hiszen nem akar a törté-
nelmi tapasztalatokból tanulni, tehát újra
képes lehet a bûn útjára lépni. 

*
Ettôl teljesen eltérô szellemi utat járt be a

Chabad Lubavicsi haszid közösség. A rajongó
istenhit világában élô haszidok értelmezésé-
ben a Holokauszt az Örökkévaló által rájuk
mért megpróbáltatás volt, s az ô feladatuk az,
hogy a rettentô csapás után – az Örökkévaló-
hoz és parancsolataihoz még jobban ragasz-
kodva – újjáépítsék közösségüket és még na-
gyobb odaadással járják a Tóra útját. 
A rettentô csapás okáról a haszid világban

nem alakult ki egységes vélekedés. A szatmá-
ri rebe, Joel Teitelbaum, és nyomában a szat-
mári haszidok közössége a cionizmust tette fe-
lelôssé a Holokausztért, mondván, hogy ezzel
a zsidók beavatkoztak az isteni tervbe, amely
csak a messiás eljövetelekor engedi meg a zsi-
dók országának újjáépítését. 
A lubavicsi rebe, Menachem Mendel

Schneerson másként értelmezte a zsidó népet
ért tragédiát. Szerinte a Holokauszt a messiás
eljövetelét megelôzô korszak megpróbáltatá-
sainak része. A rebét közösségében nagyon
sokan magával a messiással azonosították, de
halála után a többség ezt a tételt elvetette. Vi-
szont fennmaradt a messiásváró hevület, hi-
szen maga a rebe jelentette ki, hogy a messi-
ás „még ennek a nemzedéknek az életében”
elérkezik. (A magyar zsidók számára nyilván
könnyen érthetô mindez, hiszen a messiásvá-
ró hevület sokukat szintén átjárta 1945 után,
csak éppen szekuláris változatban, a kommu-
nizmus vagy a cionizmus formájában.) 
A lubavicsi szellemben felnövekedett fia-

tal rabbik ennek megfelelôen roppant külde-
téstudattal látnak munkához Hong Kongtól
Buenos Airesig, a világ bármely pontján. Kül-
detésük az, hogy az elvilágiasodott zsidókat
visszatereljék a Tóra útjára, szép szóval ráve-
gyék ôket a parancsolatok megtartására, mél-
tóvá téve ôket ezáltal a messiás fogadására. A
hagyomány szerint soha nem lehet tudni,
hogy a sors roppant mérlege, az egyre halmo-
zódó jócselekedetek (micvák) súlyánál fogva,
melyik pillanatban billen el végleg az üdvös

SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT | 5

nem éppen
SZENT SZÖVETSÉG

Szombat_2018_08_oktober_OK_Szombat_Lacinak.qxd  2018.09.25.  19:05  Page 5



„   
   
   

  
    

irányba. Soha nem lehet tudni, hogy melyik
az a micva, amelyik a kívánt hatást eléri.
Ezért a jócselekedetekbôl sosem lehet elég.
Ilyen szellemi háttérrel érthetô, hogy a lu-

bavicsi haszidoknak az a partnerük, aki ebben
a munkában ôket támogatja. Az ô szemükben
nem a Holokauszt a végsô viszonyítási pont,
hanem a Messiás érkezése. Ezt a Tóra szelle-
mének terjesztésével lehet elômozdítani. Ha a
magyar kormány ebben partner, ôk is partne-
rei lesznek a kormánynak.
Hogy akkor miért fontos számukra egy

Holokauszt emlékhely? Mert úgy vélik, minél
inkább kiterjesztik szellemi befolyásukat a
magyar zsidóságra, annál több esélyük van a
Tóra szellemével is megismertetni ôket. És
mert a „Holokauszt-vallású” magyar zsidósá-
got ily módon átnevelhetik az igazi vallás pa-
rancsainak megtartására.
Köves Slomó nyíltan hangoztatott állás-

pontja az, hogy a fiatalabb nemzedékek szá-
mára a Holokauszt egyre kevésbé fontos iden-
titáselem. Egy minapi – nagyon vitatható, de
nagyon koncepciózus – interjújában egyér-
telmûen leszögezte: politikai döntés kérdése
az, hogy a Holokausztot állítjuk-e történe-
lemszemléletünk középpontjába és úgy véle-
kedett, a zsidóknak nem szerencsés ezt az ál-
dozati szerepet továbbra is elvállalni.
Messianisztikus küldetésüknél fogva a lu-

bavicsiekben nincs különösebb érzékenység
a többi zsidó felekezet hagyományai iránt:
ezek – eltérô felfogásukkal és eltérô mûködé-
sükkel – inkább csak akadályozzák a messiá-
si munkát. (Mint ahogy a messianisztikus ala-
pon álló kommunisták sem tisztelték a mun-
kásmozgalom más irányzatait, sôt, néha ép-
penséggel fô ellenségnek tekintették ôket.)

*
Ilyen háttérrel érthetô, miért kedves a mai

magyar hatalom számára a lubavicsi mozga-
lom. A mai magyar kormány 19. századi nem-
zeti romantikus önképbôl, eszerint értelme-
zett történelembôl, ennek alárendelt keresz-
tény vallásból, mítoszokból és sérelmekbôl
épít eklektikus identitást. Az önreflexió, a
másnak okozott sérelmek beismerése ettôl a
szemlélettôl távol áll. Nyilván örömmel fo-
gadnak egy olyan zsidó partnert, akinek vilá-
gában a Holokauszt szintén nem elsôdleges és
partnernek kínálkozik abban, hogy ezt az ese-
ményt valamiképpen „helyre tegyék”.
A HDKE kiállítása keményen a látogatók

szemébe mondta a magyar állam és társada-

lom felelôsségét a honi zsidóság elpusztításá-
ért. Ennek következménye az lett, hogy a je-
lenkori magyar állam és társadalom ignorál-
ta az intézményt. A nagyközönség nem óhaj-
tott magyar felelôsség kérdésével megismer-
kedni, inkább látogatta a Terror házát, ahol
megtudhatta, hogy a magyarok valójában
idegen hatalmak: a német nácik és az orosz
kommunisták áldozatai voltak. 
A feladat tehát világos: a nagyközönség

számára úgy kell a Holokauszt történetét be-
fogadhatóvá tenni, hogy az ne a magyarok fe-
lelôsségére tegye a fô hangsúlyt. 

*
A túlnyomórészt vallástalan, illetve huma-

nista vallású asszimiláns magyar zsidóság, il-
letve a hagyományos valláshoz mélyen ra-
gaszkodó haszidok között félúton helyezke-
dik el a magyar zsidók képviseletét régóta el-
látó neológia szervezete, a Mazsihisz. Míg a
két elôbbi közösség egyértelmûen képes törté-
netfilozófiájában elhelyezni a Holokausztot,
a Mazsihisznek erre nincsenek kiforrott vála-
szai. A 19. századi neológia abban a szellem-
ben fogant, hogy a zsidók a magyar nemzet
részei, illetve, hogy tudomány és vallás össze-
egyeztethetôk. Az elôbbit összetörte a 20. szá-
zad, az utóbbin túlhaladt az idô. A Mazsihisz
szellemiségét meghatározó személyek, a rab-
bik nem próbáltak/próbálnak ezekre a kihívá-
sokra választ adni, így ez a szervezet történel-
mi dimenzióban a levegôben lóg. A fiatalabb
rabbik elismerésre méltó közösségépítô mun-
kát végeznek, igyekeznek a neológia vallási
és kulturális hagyományait ápolni, de ennél
tágabb horizontok felé ritkán tekintenek.
Nem keresnek választ arra a kérdésre, hogy a
Holokauszt után, a 21. században miért
érdemes magyar zsidónak lenni. Hûségesen
megtartják a Holokauszt megemlékezéseket,
de nem teszik fel a kérdést, hogy a tragédiából
számukra mi következik. A szervezet üzene-
teiben azt hangoztatja, hogy nem akar „Holo-
kauszt-központú” zsidóság lenni, de nem tesz
kísérletet, hogy a saját identitásában megta-
lálja a Holokauszt helyét. A Holokauszt kuta-
tását rábízzák a velük jó viszonyt ápoló, asszi-
miláns szellemben nevelkedett történészekre,
akik szakmailag igen felkészültek, de nem ke-
resnek a vallásos ember számára elfogadható
válaszokat. 
Így a Mazsihisz, jobb híján, az asszimiláns

történészek történetértelmezését fogadja el,
amit a HDKE kiállítása tükröz. Így a kormány-

nyal egyáltalán nincs közös tárgyalási alap-
juk. 

*
Máshol már írtam róla, itt csak megemlí-

tem: az izraeli kormány jobboldali fordulata,
közös politikai platformja a visegrádi orszá-
gok nacionalista kormányaival szintén a Cha-
bad mozgalomnak kedvez, amely beszállt en-
nek a politikának a támogatásába. A Mazsi-
hisznek e téren is inkább (amúgy érthetô) sé-
relmei, mint víziói vannak, így ebbôl a folya-
matból sem tudott semmit profitálni.

*
Mindezek után érthetô, hogy miért szabad

a pálya a nagyon is céltudatos, minden szem-
pontból stabil világképpel rendelkezô és of-
fenzív haszid rabbi elôtt. Aki számos nyelven
beszél, de legfôbb elônye, hogy kifogástala-
nul beszéli az asszimiláns, humanista vallású
magyar zsidók nyelvét – lévén, hogy maga is
ilyen családban nevelkedett. Ebben egyedü-
lálló: a pesten szolgáló Chabad rabbik mind
legalább három nyelven beszélnek (angolul,
magyarul, héberül), de csak a vallásos hit
nyelvén tudnak megszólalni. Humanistául
egyedül Köves Slomó beszél. Nem mindenki-
nek adatik meg az a képesség, hogy a más fe-
jével is tud gondolkodni. 
Így nyilván nem okoz neki gondot egy

harmadik „nyelv” megértése: könnyen bele-
helyezkedik a magyar nacionalisták
leegyszerûsítô, önigazoló, bûnbakkeresô vi-
lágképébe is. Képes politikáját ehhez a szelle-
miséghez igazítani, ért ezen a nyelven is.
A magyar nyilvánosság felé ezért ô a moz-

galom egyetlen arca. 
Az asszimiláns zsidók sokáig kebelbelinek

vélték, és csak akkor kezdték átlátni, hogy
más célokat követ, amikor a kormány
közremûködésével kiépítette hatalmas intéz-
ményrendszerét. Emiatt most sokan árulónak
nevezik, pedig ô mindig is a saját útját járta. 

JEGYZETEK

1 2017-ben 2572 fô, a zsidó célra adakozók 23.7
százaléka ajánlotta adója 1 %-át az EMIH-nek.

2 „Mi belgák hová álljunk?” Egység, 2018. au-
gusztus, 10. oldal. „Cinikus módon a II. világhá-
ború után a Holokauszt túlélôire hárult az a
szimbolikus áldozat-szerep, amely az új rend le-
gitimációját adta Európa nyugati és keleti félte-
kén egyaránt.” 

3 „Szerintem nekünk, zsidóknak nem az a felada-
tunk, hogy ezt a foltot mindig megpróbáljuk
’visszavasalni a ruhájukra’”… (uo. 12. oldal) 
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R itkaság, hogy olyan amerikai nagyköve-
tet üdvözölhetünk itt, aki zsidó hátterû és
egyértelmûen elkötelezett a zsidóság

iránt. Miképp befolyásolja ez az Ön nagyköveti
mûködését?
A nagyköveti meghallgatásomkor azt mondtam,

büszke vagyok az amerikai zsidóságomra. Ez meghatá-
rozza, hogy ki vagyok, de ami a munkámat illeti, éppúgy
tekintek rá, mint akármely más dologra az életemben.
Érzékennyé teszi ez Önt bizonyos témákra, mint az

emberi jogok, kisebbségi jogok, demokrácia?
Zsidóságunk állandóan része az életünknek, ebbôl a

perspektívából nézzük tapasztalatainkat. Amerikai zsi-
dóként nagyon fontosak nekem az amerikai ideálok, de
a zsidó történelem és a zsidó nép is.
Honnan érkeztek Amerikába a felmenôi?
Apám szülei Oroszországból, anyám szülei pedig,

amint már máshol elmondtam, Magyarországról. Sajnos
csak egy nagyszülômet ismertem, a másik három szüle-
tésemkor már nem élt. Magyar zsidó Sára nagymamám-
ról szép emlékeim vannak. Elmondhatom, hogy én vol-
tam a szeme fénye – mint ahogy az én unokám is az ne-
kem. Ami a zsidóságot illeti, mindig is oda tartoztam. A
New York-i Park East zsinagóga tagja vagyok 35 éve, so-
káig az elöljáróság tagja is voltam. Itt a széles körben is-

mert, és a szívemhez nagyon közel álló Arthur Schnei-
er a rabbi. Legnagyobb örömömre, két hét múlva ott fog-
juk ünnepelni az unokám bar micváját. Hálás vagyok Is-
tennek, hogy ezt megérhettem.
Schneier rabbi maga is rendelkezik magyar gyöke-

rekkel. Neki volt hatása Önre, illetve budapesti misszi-
ójára?
Igen, nagyon is. A fiam is ugyanebben a zsinagógá-

ban volt bar micva. 35 éve vagyok tagja ennek a közös-
ségnek. Ez alatt nagyon összebarátkoztunk. Schneier
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„EGY RABBINAK IGAZÁN
NEM KELL FÉLNIE, 
HOGY ELMONDJA NEKEM 
AZ AGGODALMAIT” 
Interjú az USA budapesti nagykövetével

David B. Cornstein, az Egyesült Államok új nagykövete eddig nem tapasztalta a szabadságjogok 
csorbítását Magyarországon, de ha látná ennek jeleit, felszólalna ellene. A CEU szerinte teljesítette 
a kormány elvárásait, ideje lenne aláírni velük a megállapodást, és Oroszországtól nagyobb 
távolságot kellene tartani. A Szombat szerkesztôi augusztus végén beszélgettek a nagykövettel. 
Az interjú augusztus 29-én jelent meg a Szombat honlapján, és a magyar sajtó egésze szemlézte, 
lletve ki-ki saját nézôpontjából értékelte a nagykövet által mondottakat.
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rabbi csodálatos ember, mindig lehet rá számítani. Egy
számunkra nagyon tragikus esztendôben én elvesztet-
tem a szüleimet, feleségem pedig szinte összes hozzátar-
tozóját. Schneier rabbi rengeteget segített, amit nem is
tudok eléggé értékelni. De neki persze ennél nagyobb
szabású feladatai is vannak: amikor a pápa New York-
ban járt, ellátogatott a Park East zsinagógába is. Nem
akárkirôl van szó tehát.
Mivel foglalkozott, mielôtt diplomáciai szolgálatba

lépett?
Miután két hónapja vagyok diplomata, elég sok min-

dent csináltam ezt megelôzôen. Komoly üzleti pályafu-
tást tudhatok magam mögött. Ennek lényege az volt,
hogy a nagyáruházakban ékszer-részleget hoztunk létre,
ami a mi tulajdonunkban volt, és a helyért az áruházban
fizettünk a tulajdonosnak egy hányadot a bevételbôl.
1961-ben indultunk az elsô részleggel, és negyven évvel
késôbb, amikor visszavonultam, 1200 részlegünk volt,
melyek forgalma megközelítette az évi kétmilliárd dol-
lárt. Elértem tehát, amit ezen a pályán el lehetett érni, to-
vább akartam lépni. Gondoskodtam az utódlásomról, én
pedig közszolgálatába léptem – miközben némi üzlet-
részt megtartottam, hogy ne essek ki teljesen az üzleti vi-
lágból. A közszolgálat során együtt dolgoztam olyan em-
berekkel, mint Rudi Giuliani, Michael Bloomberg, Geor-
ge Pataki (jó barátom, akinek magyar háttere közismert),
Eliot Spitzer.[1] Mindig is New York City és New York ál-
lam keretein belül maradtam, szövetségi szinten nem
dolgoztam. New York város gazdasági fejlesztési bizott-
ságának elnökhelyettese voltam, így a város minden üz-
letkötésérôl én tárgyaltam, persze a bizottság elnökével
együtt. 2004-tôl New York City olimpiai bizottságának
elnöke voltam, amikor a 2012-es olimpiát próbáltuk
megszerezni a városnak. Sajnos vesztettünk, és London
kapta meg a jogot. De az olimpia ügyében dolgozni cso-
dálatos volt. Hihetetlenül összetett feladat, mert elôször
az amerikai városok között kellett elnyerni a pályázás le-
hetôségét, aztán bekerülni az öt legjobb közé a világon.
Röviden, vagy egy tucatnyi különféle közszolgálati meg-
bízásom volt.
Tehát már nem kezdô a politikában.
A nemzetközi politikában kétségkívül kezdô vagyok,

de a kormányzatok mûködésérôl azért van fogalmam, és
ez nagy segítség.
Az Egyesült Államok budapesti nagyköveteként mit

tekint legfontosabb feladatának?
Négy célt tûztem ki, s remélem legalább néhányat si-

kerül is megvalósítani. Az elsô igen sürgetô: a Kongresz-
szus megszavazott egy törvényt, mely szerint kormá-
nyunk 55 millió dollárral segíti a magyarországi légibá-
zisok kifutópályáinak felújítását. A két ország között
errôl védelmi együttmûködési megállapodás született. A
rendelkezésre álló pénz felhasználási ideje azonban jövô
hónap végén lejár. Ez ügyben a legsürgôsebben lépni

kell – ôszintén szólva sosem hittem, hogy ilyen nehéz le-
het elkölteni 55 millió dollárt. Néha ügyvédeket kell be-
vonni, akik bonyolítják az dolgokat, aztán ott van mind-
két ország honvédelmi minisztériuma, a végrehajtó és a
törvényhozó ág, egyszóval az állami szektor kompliká-
ciói. Mindazonáltal: ha sikerül az ügyet tetô alá hozni,
abból nem David Cornstein fog hasznot húzni, még csak
nem is az Egyesült Államok, hanem Magyarország.
A második téma összetett és hosszútávú vállalkozás:

az energiaszektort érinti. Az Egyesült Államok hosszú
idôn át függött a közel-keleti olajtól. Ez nem volt szeren-
csés és sikerült ezen a helyzeten változtatni. Magyaror-
szágra is ugyanez érvényes. A magyar energiaigények
80 százalékát Oroszország fedezi, ami nem egészséges.
Jelenleg két lehetôség kínálkozik. Az egyik: román ener-
gia egy a Fekete-tengertôl érkezô vezetéken keresztül jut
Magyarországra. Itt az Exxon Mobil végzi a kitermelést
és kész folytatni a munkát. Sajnos, idôközben Románia
olyan törvényt hozott, amely 15 százalékos adót vet ki
a rossznak tartott energiahordozókra. Mi ezzel nem ér-
tünk egyet, szeretnénk tovább dolgozni az Exxon Mobil,
Románia és Magyarország együttmûködésével. Van is re-
mény a tárgyalások folytatására. Ha ezt az üzletet tetô
alá tudnánk hozni, ez a magyar energia igények 30 szá-
zalékát fedezné. Ezen túl más energiaforrások, pl. a fo-
lyékony gáz további tíz százalékot jelentenének Magyar-
országnak. Ami ismét csak Magyarország érdeke.
A harmadik téma a CEU, a Közép-európai Egyetem,

amelyrôl már számos alkalommal tárgyaltam. Hivatalba
lépésem harmadik napján már látogatást tettem a CEU-
n, hogy megmutassam, milyen fontos ez az intézmény
számunkra. És ez ismét nem amerikai érdek. Ez Budapest
és Magyarország érdeke. Ez az egyetem nem fog elköl-
tözni. Ugyan miért akarják, hogy Bécsbe költözzön?
Semmi értelmét nem látom. Mintha érzelmi kérdés len-
ne, ezért érdemes kicsit hátrébb lépni és újra megfontol-
ni. A magyar kormány öt követelést támasztott az egye-
temmel szemben. Mind az ötöt teljesítették, így hát ide-
je lenne aláírni a megállapodást és tovább lépni.
Végül a negyedik Ukrajna, ahol magyar részrôl ésszerû

lenne, ha Ukrajna jobban integrálódna a NATO keretei
közé – akár rendes, akár társult tagként. Szerintem, ha már
korábban ez lett volna a helyzet, a válság a Krím félszige-
ten megelôzhetô lett volna. Oroszország nem bocsátkozott
volna nyílt konfrontációba egy NATO-szövetségessel. És
mi van, ha Oroszország folytatja az agresszív terjeszke-
dést? Mi a következô állomás? A magyar határ. Sajnos Uk-
rajna meghozta ezt a bizonyos nyelvtörvényt, én azonban
felajánlottam, hogy közvetítek Magyarország és Ukrajna
között. Remélem, elfogadják az ajánlatomat és sikerül úgy
rendezni a kérdést, hogy mindenki megkaphassa, amit kí-
ván és nyertesnek érezhesse magát.
Magyarországon kulcskérdés a demokrácia állapo-

ta, a fékek és ellensúlyok rendszere. Nyilván sokaktól

A CEU-ról 
már számos
alkalommal
tárgyaltam
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hallotta már, hogy a kormány ezeket az intézménye-
ket leépíti. Ez ügyben fel kíván lépni?
Ön két dolgot említett: az egyik az, amit mondanak az

emberek, a másik az, hogy valóban milyen a demokrácia
állapota. Azt mondanom sem kell, hogy én a demokrá-
cia elkötelezett híve vagyok, ami a joguralmat és a szá-
munkra oly fontos szabadságjogokat – vallásszabadsá-
got, szólásszabadságot, sajtószabadságot – jelenti, ame-
lyek életünket irányítják. A mi országunk számos hábo-
rút vívott ezeknek a jogoknak a védelmében. Ami az it-
teni helyzetet illeti, én csak annak alapján ítélhetek, amit
látok és nem annak alapján, amit mondanak, amit a té-
vében látok vagy egy újságban olvasok. Ha valóban azt
látnám, hogy bármely személy vagy intézmény szabad-
ságát veszélyeztetik, azonnal felszólalnék az ügyében.
De ehhez arra van szükség, hogy ezt a saját szememmel
lássam. Ha valaki nekem ilyesmirôl beszélne, akkor ala-
posan megvizsgálnám az ügyet, és ha azt látnám, hogy
ezeket a szabadságjogokat csorbítják, akkor határozot-
tan felszólalnék.
Ön tehát mindeddig a szabadságjogok semmilyen

sérelmét nem tapasztalta Magyarországon?
Az elmúlt két hónapban rendkívül kedvezô tapaszta-

lataim voltak. Találkoztam vallási vezetôkkel, világi ve-
zetôkkel, NGO-k vezetôivel. Naponta tíz programon ve-
szek részt – nem ülök tehát az irodámban arra várva,
hogy valaki beessen hozzám. Ám amirôl Ön beszél, arról
nem hallottam. Senki sem mondta nekem, hogy ez vagy
az rossz, szörnyû, kérem lépjen közbe, segítsen. Én elé-
gedett emberekkel találkoztam. Nem láttam, hogy a sza-
badságjogokat csorbítanák. Találkoztam már sok
rabbival, aki Magyarországon mûködik. Egy sem mond-
ta nekem: Figyelj, itt rémes dolgok vannak, itt olyan
antiszemitizmus van, hogy szörnyû. Egyetlen elégedet-
len emberrel sem találkoztam. Ha Önök közlik, amit most
mondok és erre válaszul majd jelentkezik valaki, aki ezt
cáfolni akarja, azt természetesen meghallgatom. De
eddig egyszerûen nem hallottam ilyet.
Elmondása szerint tehát már többször is találkozott

a zsidó közösség vezetôivel.
Hivatali munkám elsô hetében szerveztem egy mun-

kaebédet a rezidencián. Eljött hat rabbi. Erdô Péter bíbo-
rossal elôzô nap találkoztam, mert másnap Rómában
volt teendôje. De a sorban rangidôs katolikus vezetô el-
jött. Eljöttek a protestáns egyházak vezetôi. A moszlim
felekezet vezetôje. Mindenki, aki fontos. És igazán cso-
dálatosan éreztük magunkat. Meghallgattuk a jelenlévôk
gondjait. Ezek azonban nem a kormánnyal és nem a val-
lásszabadsággal voltak kapcsolatban. Egy probléma
azonban valóban elhangzott, és jó is, hogy emlékeztet rá.
A moszlim vezetô említette, hogy Magyarországon nem
tudnak temetkezni. Nincs moszlim temetô, ami akkor is
gond, ha tudjuk, hogy a moszlimok itt nincsenek sokan.
Megígértem, hogy ennek utána nézek és segítek. De ami

a rabbikat illeti, úgy láttam, hogy mindenki boldogul és
mindenki meg van elégedve.
Valóban mindenki meg volt elégedve?
Igen. Mondhatom, egy rabbinak igazán nem kell fél-

nie, hogy elmondja nekem az aggodalmait.
Nem beszéltek korrupcióról, a demokrácia hiányos-

ságairól, amik nálunk súlyosabbak, mint a legtöbb eu-
rópai országban?
Nos, a vallásszabadságról beszéltünk, ez volt a téma.

Ami a kormányszinten meglévô korrupciót illeti, ez nem
volt témája a beszélgetésnek.
A vallási vezetôkhöz hasonlóan, az üzleti élet veze-

tôit is meghívtam. 50-60 amerikai üzletember jött el a re-
zidenciára, egy koktélpartira. Legalább negyven ember-
rel beszéltem, de közülük senki nem panaszkodott kor-
rupcióra. Még az elsô hetekben meglátogattam két
gyárat Debrecenben. Két jól mûködô, nyereséges üzem,
amely sok embert foglalkoztat, ahol a növekedés számot-
tevô – nem is lehettek volna elégedettebbek.
Én úgy látom, hogy Magyarországon igen jól képzett

a munkaerô, de nincs igazán megfizetve, ami komoly
gond, mert így elvándorol Magyarországról a szomszéd
országokba. A bérek emelése tehát igen hasznos lenne.
Így tehát az üzleti világ, csakúgy mint a zsidó közös-

ség számára azt mondhatom: nagyon szívesen megvizs-
gálom, ha valamit aggályosnak tartanak. Olvasok pana-
szokról, de nekem senki nem beszélt elnyomásról, sza-
badságjogok elvételérôl. Nem hallottam ilyesmit.
Az biztos, hogyha hallanék, nem Önöknek monda-

nám el elsôként, hanem a kormányhoz fordulnék, és tô-
lük próbálnék tudakozódni. És ha látnám, hogy a panasz
jogos, a kormány meg azt mondja, hogy ne foglalkozzak
vele, akkor nem hagynám szó nélkül. Eddig azonban
erre nem volt alkalmam, mert nem tapasztaltam ilyesmit.

Cornstein
nagykövet 
a Szombat 
szerkesztôivel
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Nyilván sok alkalma volt a sajtó és a politika képvi-
selôivel is találkozni. Találkozott ellenzéki politikusok-
kal is?
Igen. Németh Zsolt, a parlament külügyi bizottságá-

nak elnöke munkaebédet szervezett a tiszteletemre, ahol
jelen voltak az összes parlamenti pártok képviselôi. Sza-
badon kérdezhettek tôlem bármit. És én is tôlük. Termé-
szetesen politikai filozófiájukban sok volt a különbség.
Általában sajnálatos, hogy – akárcsak az én országom-
ban – az ország olyannyira megosztott. Nem is tudom,
melyik rosszabb? A mai amerikai helyzet vagy az itteni,
ahol nincs számottevô ellenzék. Mert úgy gondolom, az
ellenzék hasznos. Én mindent a magam üzleti tapaszta-
latai szempontjából nézek. Amikor valahol miénk volt
az egyetlen áruház a városközpontban, akkor jól ment a
dolgunk. Ám ha megjelent egy versenytárs, egy másik
áruház, akkor még jobban teljesítettünk. Mert ha egye-
dül vagyunk a piacon, elbízzuk magunkat. A konstruk-
tív bírálat egészséges és hasznos. Ha ebbôl nincs elegen-
dô – amint ezt állítják – az nem jó. A kritikával minden-
ki jól jár. Mi Amerikában jobban járnánk, ha nem len-
nénk ennyire megosztottak. Mi ezért semmit nem tu-
dunk megcsinálni, itt pedig azt csinálnak, amit akarnak.
A jelenlegi amerikai kormány sokkal inkább Izrael-

barát politikát folytat, mint elôdje. Mit gondol, javít-
ja ez a béke esélyeit a régióban?
Kinevezésemre várva Washingtonban voltam éppen,

amikor Trump elnök hanukai fogadást adott, amelyre
unokámmal együtt én is elmentem. Ez történetesen épp
azon a napon volt, amikor bejelentették az amerikai kö-
vetség Jeruzsálembe költöztetését. Az elnök felállt az ün-
neplô közönséggel szemben és azt mondta: Igazán örü-
lök, hogy olyan közönség elôtt beszélhetek, amely egyet-
len szóval sem panaszkodik. Valóban: az elnök Izrael el-
kötelezett támogatója. Izrael keresve sem találhatna jobb
partnert és ezt Netanjahu miniszterelnök is megmond-
ta. Ami az izraeli–palesztin konfliktust illeti, ez Izrael
megalapítása óta zajlik, és én nem tudom, mikor fog vé-
get érni. Nálam nagyobb elmék foglalkoznak ezzel a kér-
déssel, az én gondom az amerikai–magyar kapcsolatok
menedzselése.
Hogyan látja az USA közel-keleti politikára adott

európai reakciókat? Pozitív visszajelzésnek egyelôre
semmi nyoma.

Sajnos az európai politika e tekintetben az ENSZ po-
litikájának lenyomata. Amint azt tudjuk, az ENSZ-ben
Izrael nem tartozik a legkedveltebb nemzetek közé. Ez
sajnálatos. Én, mint az elnök támogatója, örülnék, ha
több ország követné az amerikai politikát.
Mielôtt idejöttem, részt vettem egy rendezvényen, a

washingtoni magyar követségen – amit Magyarország
és Izrael közösen szervezett. Ott Ron Dermer, a washing-
toni izraeli követ felállt és azt mondta, országának az
Egyesült Államok után nincs jobb partnere, mint Ma-
gyarország. Nagyon örültem, amikor ezt hallottam. Tu-
dom, hogy Orbán Viktor és Bibi Netanjahu (akiket szemé-
lyesen ismerek) jó barátok. Magyarország az Európai
Unió tagja és tudom, ha valami Izraelre nézve súlyosan
negatív fejlemény állna küszöbön, Magyarország közbe-
lépne. Hogy vajon a követségét is át kellene helyezni Je-
ruzsálembe – ez nehéz politikai döntés. De egy komoly
Izrael-ellenes lépés esetén Magyarország közbe lépne, eb-
ben biztos vagyok.
Gondolja, hogy a visegrádi országok, amelyek na-

gyon közel vannak Oroszországhoz, jobb partnerei le-
hetnek az Egyesült Államoknak, mint a többi EU tag-
ország?
Igen. A történelem bebizonyította, hogy az Egyesült

Államok jobb partner, mint Oroszország valaha is lehet.
Itt megint az energia kérdése kerül elô. Addig Önök nem
lehetnek nyugodtak, amíg az energia terén nem tesznek
szert nagyobb függetlenségre az oroszoktól. Vélemé-
nyem szerint Oroszország nagyon bomlasztó ország, na-
gyon bomlasztó vezetôvel. Célja a bomlasztás, ami az
Egyesült Államoktól távol áll. A mi országunk célja a se-
gítségnyújtás, amit egész történelmünk bizonyít. Én Kö-
zép-Európa helyében egész biztosan Amerikát választa-
nám partnernek, akivel már jó ideje partnerek vagyunk
a NATO-ban. Önök megtapasztalták a szovjet/orosz ural-
mat, nem kell ezt bemutatni, önök tudnának errôl mesél-
ni nekem.

Gadó János, Szántó T. Gábor

Rudi Giuliani, Michael Bloomberg – New York polgár-
mesterei voltak. George Pataki, Eliot Spitzer – New
York állam kormányzói voltak. Az interjú elôször a
Szombat honlapján jelent meg 2018. augusztus 29-én. 

Közép-Európa
helyében egész

biztosan
Amerikát

választanám
partnernek
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»K«METSZETEK
Szemzô + Gôz mozikoncert 
a Szombat folyóirat javára

Idôpont: október 20. szombat 19.00
Helyszín: Bálint Ház (Bp. VI. Révay u. 16.)

Franz Kafka nemcsak írásmûvészetével vívta ki az utókor csodálatát. Még különlegesebb az a hatás, amelyet 
személyében gyakorolt a hozzá igazán közelállókra, akik a vele való együttlétet a barátság csodájának élték meg. 
A fiatal költô, aki a Biztosítótársaságban látogatja meg, az orvostanhallgató, akivel a szanatóriumban barátkozik 
össze, a gyerektáborban dolgozó konyhalány, akivel Berlinben él, és aki mindvégig társa marad, vagy a kislány 
a játszótéren, akit megvigasztal elvesztett babája miatt: ezek az emberek nem a zseniális írót, hanem a zseniális 
embert látták benne, sôt, olykor még a szentet is, élvezték szikrázóan humoros társalgását, ötleteit, hasonlít-
hatatlan figyelmességét. A koncert filmjei Kafka és utolsó szerelme, illetve utolsó barátja élethelyszíneit járják be. 
A zenészek a filmekkel teljes egységben játszanak, mintha játékuk keltené életre a vetített képeket. Franz Kafka 
rövid zen-elbeszélése, A császár üzenete tucatnyi nyelven hangzik el egy-egy zenei kompozícióba ágyazva; 

a hangokon át mintha Kafka ismeretlen mosolya derengene felénk...

A »K«METSZETEK közelmúltban megjelent hanglemeze és Szemzô Tibor más lemezei a helyszínen
megvásárolhatók. Az est bevételével a mûvészek a Szombat folyóiratot támogatják.

Jegyek 3500 Ft-os áron elôvételben 
és a koncert estéjén is kaphatók a Bálint Házban.

További felajánlásokkal is támogathatja a Szombat folyóiratot, akár a helyszínen, akár átutalással:
Szombat Alapítvány: 11706016-20794477-00000000
Külföldrôl: IBAN: HU33 11706016 20794477 00000000 

BIC: OTPVHUHB
szombat.org
szemzo.org
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„Éljen a háború!” – kiáltásokkal üdvözöl-
ték 1914-ben a pesti utcán a hírt, hogy a Mo-
narchia hadat üzent Szerbiának.
A háborúval Magyarország nem nyerhe-

tett semmit. Nem is akart. Nem akart újabb
területeket, amelyek csak rontották volna a
magyarság amúgy is alacsony arányát az or-
szágban. Az országot nem fenyegették kül-
sô ellenségek, inkább a magyarokkal élô
nemzetiségekkel gyûltek meg a bajok.

*
A háborút a háborúért éltették. Mert a

korszellem a férfias helytállást, a katonai eré-
nyeket és a nemzeti összetartást mindennél
magasabbra tartotta. Mert már fél évszáza-
da nem volt valamirevaló háború, amelyben
a férfiak megcsillanthatták volna maszkulin
erényeiket. Ahogy Stefan Zweig írta vissza-
emlékezéseiben: a harcmezôre tartó katoná-
kat úgy búcsúztatták, mint akik afféle rövid,
„vad, férfias kiruccanásra” indulnak.
A történészek persze rengeteget írtak há-

borús célokról, katonai szövetségekrôl, po-
litikai, gazdasági háttérrôl – ami mind igaz
is. De a háborúhoz kellett az korabeli a felfo-
gás, hogy a feszültségek megoldásának ter-
mészetes módja a háború. A hadsereg azért
van, hogy megmutassa, mit tud. 
A „Make love, not war” szellemét ekkor

nem ismerték, az csak két világháború vér-
fürdôje után jelent meg Európában. 

*
Volt a kortársak számára az 1914 elôtti li-

berális világban valami lappangóan ijesztô:
felrémlett, hogy a haladás, a gazdagodás bé-
kés eszközökkel is lehetséges; a tudomány, a
kultúra minden háború nélkül is csodás dol-
gokat tud alkotni; a tisztes jólét egyre több
ember számára elérhetô anélkül, hogy azt
másoktól kéne elvenni. Tanulással, ambíció-

val olyan sokra viheti valaki, mint a magyar
zsidó iparbárók, akik gazdagságban, befo-
lyásban az ország legnagyobb arisztokratá-
ival versengenek immár. És komoly, befolyá-
sos ember lehet egy jöttment zsidó kereske-
dô fia, csak azért mert sokat olvasott, szoci-
ológusnak nevezi magát és mindenféléket
összeír holmi folyóiratokban.
A kor embere attól ijedt meg, ami a mai

Európában uralkodó érték: a tartós és békés
fejlôdéstôl. Mint a gyerek, aki nehezen akar-
ja megszokni, hogy nem verekedéssel, ha-
nem tanulással és szorgalommal tudhat a
másik fölé kerekedni. A kamasz Európa visz-
szazuhant egy archaikus állapotba.
A kor sajtójából, memoárjaiból visszakö-

szön az érzés: utálják ezt a kisszerû világot,
ahol nincs miért hevülni, ahogy azt Petôfi és
a romantikus költôk oly csodásan megéne-
kelték. 

*
Az 1914 elôtti világ az orosz határtól nyu-

gatra a zsidók világa volt. A szabadság ha-
tárai soha nem látott mértében kitágultak, és
a zsidók tudtak legjobban élni ezzel a belsô
szabadsággal, amit a magasan szervezett,
sok lehetôséget kínáló és egyre inkább tudás
alapú társadalom nyújthatott. 
A korabeli Európa viszont idegenkedett a

saját maga által teremtett szabadságtól,
amelyben a tudás és a vállalkozó szellem
erôsebb ütôkártya volt, mint a hagyomá-
nyos osztályok és rendek minden virtusa.
Európa ellenállhatatlanul vonzódott a külsô
szabadságért, az idegenek, a „gonoszak” el-
len vívott, romantikus szabadságharchoz. 
„Éljen a háború!” – ez azt jelentette, hogy

Európa népei elhagyják a belsô szabadság is-
meretlen és fenyegetô világát, ahol a zsidók-
nak áll a zászló és visszatérnek a képzelt kül-

sô szabadságért folytatott harc jól ismert,
otthonos világába. Mint amikor az abszti-
nenciára kényszerített ember hosszú nélkü-
lözés után ismét alkoholhoz jut és önfeledt
gyönyörrel, kontrollját vesztve dönti le tor-
kán a jól ismert, mámorító italt. 

*
A férfias kiruccanásból négy évig tartó öl-

döklés lett, mely teljesen felemésztette a há-
borúzó országok emberi és anyagi tartaléka-
it és Közép-Európában elpusztította a békés
gyarapodás kultúráját is, amiben a zsidó úgy
éltek, mint hal a vízben. 
1918, a háború vége lehetett volna a kijó-

zanodás pillanata, de a régió népei a hábo-
rús részegségbôl sokszor a forradalom má-
morába menekültek: egymást követték vad
bal- és jobboldali fordulatok. Kelet-Európá-
ban a birodalmak béklyóiból kiszabadult ki-
sebb népek vívtak vad háborúkat, amiket
persze mind szabadságharcként értelmeztek.
A gyôztesek nem a józan önmérséklet, ha-
nem a Vae Victis elve alapján diktálták a fel-
tételeket. Wilson amerikai elnök nemes elvei
a népek önrendelkezésérôl alkalmazhatat-
lannak bizonyultak. A régió népei annyit ér-
tették meg belôle, hogy joguk van az önren-
delkezéshez mások rovására. 
A következô két évtizedben primitív és

agresszív politikai kultúra kerítette hatalmá-
ba a régió népeit, amelyek pedig 1914 elôtt
belekóstoltak a tartós, békés gyarapodásba.
A zsidóság, amely az 1914 elôtti (visszate-
kintve) boldog békeidôk legnagyobb haszo-
nélvezôje volt, az 1918 utáni világ legna-
gyobb kárvallottja lett hamarosan.

*
Összeállításunk az 1918-as esztendô ma-

gyarországi eseményeirôl ad áttekintést – el-
sôsorban zsidó perspektívából 
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1918 elején még nem lehetett tudni, ki nyeri meg a
nagy háborút (míg pl. 1945 elején igen) – ez egy fontos
kiindulópont. Mindegyik európai ország társadalma (a
hátország, meg persze a katonák) rettenetesen belefárad-
tak a háborúskodásba, elegük lett, nem bírták, közel ke-
rültek az összeomláshoz – ez a másik alapvetô tény.
Keynes, a liberális angol közgazdász édesanyjának írt

karácsonyi levelében (1917) úgy fogalmazott, hogy „a há-
ború további elhúzódása valószínûleg az általunk ismert
társadalmi rend eltûnésével jár. A gazdagok eltûnése mi-
att cseppet sem szomorkodom, nekik pedig csak a javuk-
ra fog válni. Ami mégis megrémiszt, az az általános
elszegényedés valószínûsége.” S hozzátette: „Egy év le-
forgása alatt ezt az országot [Nagy-Britanniát] amerikai
jelzálogba fogják csapni. Számomra egyetlen lehetôség
marad: derûsen beállok a bolsevikok közé…” Keynes ki-
csit tréfás, kicsit apokaliptikus jóslatai a brit helyzet sú-
lyosságát jelzik, miközben nem tudhatta, mennyivel
rosszabbul mennek a dolgok a központi hatalmak –an-
tant blokádtól körülzárt – országaiban. A német nagyvá-
rosokban, továbbá Bécsben, Szófiában, és Isztambulban
a lakosság éhezett, Budapesten erôsen alultáplált volt.
Münchenben az átlagos húsfogyasztás az 1913-as (heti)
1314 grammról 1918-ra 344 grammra esett vissza, Bécs-
ben a napi 82 gramm 1918-ban 17 grammra, míg Buda-
pesten 34 grammra. (Az osztrákok az általános nyomor
és elszegényedés miatt a magyarokat is hibáztatták, nem
minden ok nélkül.) Logikus, hogy drámaian megnôtt a
bûnözés; Budapesten a betöréses lopások száma pl. az
1913-as 1400 esetrôl 1917-re 13731-re (a vasúti lopások
nélkül). Mindebbôl a szökött, a hátországban bujkáló ka-
tonák, illetve a fiatalok, sôt a gyerekek is alaposan kivet-
ték részüket, ami állandó sopánkodásra késztette az er-
kölcsök romlása miatt kesergô lapokat.
Volt is min keseregni. A háború utolsó éveire a

durvaság, a gyûlölködés, a „mindenki harca mindenki el-

len” korábban sosem látott méreteket öltött. Egy bajor
hangulatjelentés szerint „Amikor az emberek gyûlöletet
emlegetnek, akkor nem az angolokra vagy a franciákra

Hindenburg 
és Ludendorff
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gondolnak, hanem azokra, kiknek több ennivaló jut,
mint nekik, és mindenki az államot hibáztatja”. Koszto-
lányi már egy 1915-ös cikkében megírta, hogy „Minden-
ki választhat magának valakit, akit gyûlölhet, a tömeg
egy népet, az írástudó egy irányt, egy zászlót, egy jelszót,
egy embert, egy taglejtést, egy politikát”. S ugyanô,
ugyanerrôl 1917-ben: „Végre az emberek szívük szerint
gyûlölhetik egymást”. Bíró Lajos lapszerkesztô feltette a
kérdést: „Hány ember él ma Budapesten? Kilencszázezer.
Kilencszázezer ellenséged van. És mind a kilencszázezer-
nek van kilencszázezer…”
*
A hadszíntereken, paradox módon, a minden szem-

pontból kimerült központi hatalmak, illetve Németor-
szág csapatai álltak jobban. Ugyanis Oroszországban az
azonnali békét követelô bolsevikok jutottak hatalomra,
s az ország 1918. március 3-án aláírták a békeszerzôdést.
Az orosz front ezzel megszûnt (mi több, a román is), az
ott felszabaduló hadosztályokat a német hadvezetés a
nyugati frontra irányította, így 1914 óta elôször Német-
ország némi fölénybe került. A Németországot ténylege-
sen irányító Hindenburg–Ludendorff duó számára adott
volt a feladat: a háborút addig kell megnyerni, ameddig
az amerikaiak meg nem érkeznek Európába. Újabb, im-
már a sokadik va banque játékba vágtak bele a teljes gyô-
zelemért – tárgyalásról, megegyezésrôl szó sem lehetett.
1918. március 21-én hajnalban 6473 német ágyú szólalt
meg, s lôtte öt órán keresztül 3,2 millió lövedékkel a brit
5. hadsereg állásait La Frére és Arras között. 9.40-kor
megindultak a lángszórókkal, géppuskákkal és kézigrá-
nátokkal felszerelt rohamcsapatok. „Leírhatatlan annak
az ellenállhatatlan erônek a tudata, amely a csata kezde-
tén csapatainkat eltöltötte. A vezetésbe és a gyôzelembe
vetett hit sosem volt biztosabb, még 1914 augusztusában
sem” – írta von Baden herceg, a késôbbi kancellár.
Igaz is: miért nem lehetett tárgyalni és megegyezéses

békét kötni, ha egyszer minden fél kimerült, és minden-
ki békét akart? Itt egy újabb paradoxon: a nagy háború
résztvevôi világosan megfogalmazott háborús célok nél-
kül léptek hadba, célként leginkább a „teljes gyôzelmet”
jelölték meg. Ráadásul a menet közben kialakított elkép-
zelések egyre túlzóbbak lettek: „A mai háború nem azok
közé tartozik, amelyeket egy politikai szerzôdéssel le le-
het zárni, ez a háború élet–halál kérdés; mindegyik har-
coló fél nemzeti létét teszi kockára”, írta a pétervári fran-
cia nagykövet. Minden békevágy és -törekvés ellenére
éppen 1916–1917-ben, a háború „totálissá” válásával ke-
rültek élre azok a vezetôk, akik a végsô gyôzelmen kívül
semmi mást nem fogadtak el: Németországban Hinden-
burg és Ludendorff, Nagy-Britanniában Lloyd George,
Franciaországban Clemenceau. Persze az osztrák–Ma-
gyar Monarchia, illetve Károly császár és király kivétel,
ô szeretett volna békét kötni, csak nem tudta, miként fog-
jon hozzá. Valójában nem volt, talán nem is lehetett erô,
hogy megállítsa a háború gépezetét, mert azt kellett vol-
na mondani az embereknek: mégis kiegyezünk „ördögi”

John Maynard
Keynes

Prohászka Ottokár
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ellenségeinkkel – mintegy bevallani: az addigi áldozatok
hiábavalók voltak…
A nyugati frontot megmozdító nagy német offenzíva

az elsô napokban sikeresen haladt, megközelítette Ami-
ens-t, komoly pánikot okozva az antant csapatainál. Oly-
annyira, hogy közös antant-fôparancsnokságot hoztak
létre, Ferdinand Foch francia marsall vezetésével. De
Amiens elôtt a német erôket utolérte az offenzívák szo-
kásos sorsa: a katonák elfáradtak, az utánpótlás akado-
zott, a brit–francia tartalékok viszont beérkeztek és meg-
szilárdították a frontvonalat. Közben a német katonák
rávetették magukat a britek által hátrahagyott bôséges
étel- és italkészletekre; „egész hadosztályok zabálták tele
és itták le magukat”, mintegy megtapasztalták a saját el-
látásuk és a brit katonák ellátása közötti jelentôs különb-
séget, ami aligha javította a „harci morált”. Az elsô né-
met offenzívát további négy követte a nyugati fronton.
Mindegyik gyengébb, hatástalanabb volt az elôzônél, rö-
vid elôrenyomulás után sorra megtorpantak. Az utolsót,
júliusban két nap után le kellett fújni, mire a franciák
azonnal ellentámadásba lendültek. 
A kezdeményezést az antant vette át. A német közvé-

lemény tájékozottabb és realistább része már érezte,
hogy a háborút nem nyerhetik meg, de ezt nem merték
bevallani, kimondani – közeli összeomlásra mindeneset-
re kevesen gondoltak. (A Monarchiában sokan.) Foch
csapatai – harckocsik bevetésével – támadást indítottak
Amiens-tôl keletre; augusztus 8-án, a német hadsereg
„fekete napján” áttörték a frontot, a német katonák töme-
gesen adták meg magukat. Napokon belül a hadvezetés
kezdte sürgetni a döbbent kancellárt, hogy vegye fel a
kapcsolatot az antanttal, kezdeményezzen fegyverszüne-
ti tárgyalásokat. Szeptemberben Verdunnél a kitûnôen
felszerelt, nagyon magabiztos, de teljesen tapasztalatlan
amerikaiak is támadtak, ôk is bôven ejtettek német hadi-
foglyokat. „Soványak és kimerültek. Láttam a kenyerü-
ket, ami nagy hatást tett rám, mert semmi másból sem
állt, mint megdarált fûmagból” – írta egy amerikai baka.
A világháború utolsó heteiben a britek északon, a fran-
ciák középen, az amerikaiak délen már túljutottak a Hin-
denburg-vonalon. Októberben, a fegyverszünetrôl szóló
jegyzékváltások idején az antant erôk Belgiumban és a
francia–német határnál jártak – fontos azonban kiemel-
ni, hogy sehol sem hatoltak be német területre. Addigra
Ludendorff távozott, Németországnak már parlamentá-
ris kormánya volt – szociáldemokrata miniszterekkel –,
de még nem lehetett tudni, mi lesz II. Vilmos és a császá-
ri birodalom sorsa. 
A Monarchia hadseregének a rosszul tervezett és rosz-

szul kivitelezett piavei offenzíva jelentette a vég kezde-
tét, 1918 nyarán. Sok katona a megáradt folyóba fulladt.
Októberben már számos (különbözô nemzetiségû) ezred
megtagadta az állásokba vonulást. Közben a katonák fej-
adagját napi 25 dkg kenyérre és 15 dkg húsra szállították

le, átlagos testsúlyuk nem haladta meg az 50 kg-ot, tes-
tüket rongyos ruhák fedték. Mire a legutolsó pillanatban
megindult az olasz offenzíva Vittorio Venetónál, addig-
ra a katonák egy része hazaindult, a többiek tömegesen
adták meg magukat, százezrek kerültek hadifogságba.
Végül egy addig egészen mellékes hadszíntér, a balkáni
is megmozdult. Az antant szeptemberben áttörte a bol-
gár frontot, csapatai Macedónia felôl akadálytalanul
nyomultak Magyarország felé. A kimerült Bulgária fegy-
verszünetet kért, s rövidesen a minden irányból ostrom-
lott Oszmán Birodalom sem bírta a nyomást, fegyverszü-
netért folyamodott a britekhez. A bolgár összeomlást a
török, az osztrák–magyar, végül a német kapituláció kö-
vette. A fegyverek 1918. november 11-én délelôtt 11 óra-
kor elhallgattak. Ausztria–Magyarország akkor már nem
létezett, a történelmi Magyarországnak sem sok ideje
volt hátra.
Kikre irányult hát a hátország gyûlölete Németország-

ban, Ausztriában és Magyarországon? Azokra, akikrôl a

Vázsonyi Vilmos,
1910 körül
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(sajtó által befolyásolt) közvélemény úgy tudta, hogy
nyernek a háborún vagy meg akarják hosszabbítani azt:
az „urakra” és a „nagyfejûekre”, Tisza Istvánra, a hadi-
milliomosokra, feketézôkre és uzsorásokra – s itt ütkö-
zünk a zsidókérdés/antiszemitizmus problémájába. A
magyar hadigazdaságot jórészt zsidó vagy zsidó szárma-
zású bankárok, vállalkozók, kereskedôk mûködtették,
emblematikus alakjuk (csepeli) Weiss Manfréd volt, akit
az ország leggazdagabb emberének tartottak. A sajtó és
a politika felerôsítette az elôítéleteket és a
bûnbakkeresést: egyre gyakoribbá vált a „míg odakünn
a fronton milliók véreznek, addig idebenn a hadiszállí-
tók törzse gazdagodik…” fordulat, ami roppant hatásos-
nak bizonyult. A „mi” és „ôk” szembeállításon túl a
„nemzet vérén” való meggazdagodásban a hazaárulás
vádja is benne volt. A háború tette országszerte ismertté
Vázsonyi Vilmos képviselôt, aki IV. Károlyt mint elsô zsi-
dó vallású minisztere és valóságos belsô titkos tanácso-
sa szolgálta. 1917-ben Jászi Oszkár Huszadik Század fo-
lyóirata megrendezte nevezetes zsidókérdés-vitáját – a
válaszolók nagy többsége szerint zsidókérdés létezik, sôt
a háborúban kiélezôdött –, majd 1918-ban, ahogy köze-
ledett a vég, a közélet legfontosabb témájává a „zsidóság
térfoglalása” vált. 
Az antiszemitizmus nem egyszerûen a háborús nyo-

morúság miatt kapott új erôre. Kellett hozzá a középosz-
tály válsága: a hátország helyzetét abban a „narratívá-
ban” helyezték el, amely szerint a „nemzeti középosz-
tály” lesüllyed, végveszélybe jut, míg a „zsidó középosz-
tály” felemelkedik és elfoglalja annak helyét. Legújab-
ban már földtulajdonosként is, sôt a politikai életben is.
Kellett még hozzá, hogy az új sztereotípiák (a frontot ke-
rülô, lógós zsidóról, az uzsorás, feketézô zsidóról, a ga-
líciai menekültrôl stb.) belesimuljanak a korábbi, jól be-
járatott sztereotípiákba (menekülés a fizikai munkától,
mohó bírvágy, bevándorlási hullámok stb.). E folyamat
korántsem automatikusan bontakozott ki, szükség volt
még olyan politikusokra, akik felismerték a téma
népszerûségét (Huszár Károly, Polónyi Géza, Rakovszky
István és mások egyszerre támadhatták gróf Tisza Ist-
vánt meg a zsidókat), lapszerkesztôkre (Milotay István),
egyházi vezetôkre (a katolikus Prohászka Ottokár és
Bangha Béla, a lutheránus Raffay Sándor). 
A katolikus Néppárt napilapja, az Alkotmány 1918

nyarától rendszeresen a címoldalán foglalkozott a
„zsidókérdéssel”. Különösen Prohászka püspök bizo-
nyult rendkívül aktívnak: kifejtette, hogy szó sincs an-
tiszemitizmusról, hanem „hungarizmusról”, „nemzeti
önvédelemrôl”, hiszen a „hazafias zsidóság” sem akar-
hatja, hogy „Magyarország Zsidóország” legyen. A K.
u. K. Zensurkommission-nak (katonai cenzúra-bizott-
ság) a hátország helyzetét elemzô havi jelentései 1918
elejétôl rendszeresen visszatértek a problémára: „még
a korábban antiszemitizmustól nem érintett körök is

egyre nagyobb ellenszenvet mutatnak” a zsidókkal
szemben; [egyházi körök] „a lakosság minden keresz-
tény rétegének összefogását tervezik a zsidóság ellen”.
Az idézett jelentés írója itt egyetlen nevet emelt ki:
Prohászka Ottokárét. Az antiszemita hullámmal szem-
ben a háború sújtotta magyar társadalom önvédelme
gyengének mutatkozott. (Egyébként Németországban
a hadvezetés már 1916-ban elrendelte a „zsidószámlá-
lást” – bizonyítandó, hogy azok a hátországban lóg-
nak; Ausztriában pamfletek sora „bizonyította” a
zsidók háborús bûneit stb.)
Utólag jól látszik, hogy az összeomlás/forradalom el-

ôtt álló Magyarország 1918 nyarára–ôszére hiszterizált
állapotba került. Jászi Oszkár szerint már a cselédlány, a
villanyszerelô és a „filozopter” is a küszöbön álló forra-
dalomról beszélt. A hátországi levegô puskaporossá vált;
Jászi maga (egy Károlyi Mihálynak szóló levelében) már
1916-ban megírta: „Készülni kell a békét követô végsô
küzdelemre. Addig az Ön kezében kell lenni az általános
választójog gyalogsága mellett a nemzetiségi egyenjo-
gúsítás tüzérségének is. Enélkül lehetetlen legyôzni Ti-
szát és a feudális-plutokratikus reakciót”. A másik oldal
éppen a demokratikus-liberális erôket akarta eltiporni.
Az Élet címû katolikus havilap 1918 májusában „Jövünk”
címmel bátor keresztes vitézek harci készülôdésérôl vizi-
onált, és a cikket így fejezte be: „Keresztény magyarok,
rügyfakadás van,... új hadak nyergelnek turáni síkokon,
kard van a kezükben meg fehér lobogó. Csak várjátok
ôket, öreg harcosok! Mi, ifjú vitézek megindulunk egy-
szer, egy csillagos estén, és – jövünk!” Ahogy közeledett
a béke, vagy legalábbis a háború vége, mindegyik tábor
a nagy el- vagy leszámolásban gondolkodott, annak el-
jövetelét várta és remélte…
Amikorra 1918 októberében bekövetkezett az össze-

omlás és a forradalom, a magyar társadalomban régóta
meglévô különbségek már széles árkokká, áthidalhatat-
lan szakadékokká mélyültek. „Lerongyolódott, tönkre-
ment a hosszú háború alatt minden, ami értéket
képviselt… Keserû gyûlölséggel néztek egymásra az em-
berek, és soha nem tapasztalt mértékben gyûlölték egy-
mást a különbözô társadalmi osztályok is” – állapította
meg emlékirataiban Dietz Károly budapesti rendôrfôka-
pitány. A közvélemény gondolkodásában változatlanul
meghatározó szerepet játszó középosztály politika ingá-
ja az összeomláskor elôbb balra, majd 1919-ben – a tör-
ténelmi Magyarország váratlan, mindenkit megdöbben-
tô felbomlásakor – jobbra, olykor szélsôjobbra lengett ki.
Az apolitikus, ám a világháborút éles szemmel (és szel-
lemmel) figyelô Karinthy Frigyes nem rejtette véka alá
keserûségét. 1918 augusztusában írta: „Az abszolutizmus
drágám az az, hogy az egyik ember tönkreteszi és el-
nyomja és megöli a másikat – a szabadság pedig ezzel
szemben az, hogy a másik ember teszi tönkre és nyom-
ja el és öli meg az egyiket.” 

a „nemzeti
középosztály

lesüllyed,
végveszélybe
jut, a zsidó

középosztály
felemelkedik"
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1918. október 31-én a „vértôl és boldogságtól sáros”
pesti utcát egyszerre vette át a mámor és a felfordulás. Kas-
sák Lajos úgy emlékezett, hogy „az emberek, akárha hirte-
len pénzhez jutottak volna, jókedvvel vásároltak, a kato-
nák kiszabadultak a vasfegyelem alól, a munkásság kicsit
hôsnek és kicsit új honfoglalónak érezte magát.”  A hideg
esôben együtt várakozott a jólöltözött belvárosi kereske-
dô a lábadozó munkásköltôvel, „mert jó volt a tömegben
együtt lenni.” A diadalmas forradalom – már másnap
szárnyra kapott ez az elnevezés – zajosan ünnepelte a
vesztett háború befejezését, a magyar függetlenséget, de
elsôsorban önmagát. A „Nép gyôzelmének örömére”,
amely „örökre kiirtotta a háborút” díszelôadással kellett a
színházaknak szolgálniuk. A Nemzeti Színház a Bánk
bánt tûzte mûsorára – mi mást? – elôadás elôtt az örök
díva, Jászai Mari szavalt Petôfit és Adyt; az Opera viszont
idôt kért. 

Október 31-én délelôtt a Kossuth Lajos utcát és a Rákóc-
zi utat közel egy kilométernyi hosszúságban hatalmas, ör-
vénylô, éljenzô tömeg zárta el. A 14 éves Arthur Koestler,
– illetve ekkor még Kösztler Artúr – apja irodája elôl figyel-
te az eseményeket, ujjongva érezte magát magyar haza-
finak, s lelkesen énekelte a himnuszt. Persze nem minden-
kit a forradalmi öntudat vitt ki az utcára. A Károlyi Mihály
gyôzelmi beszámolóját hallgató tömegben magánregé-
nyek szövôdtek, akár egy mai Sziget-fesztiválon. A Pesti
Napló tudósítója, – nem más, mint Kosztolányi Dezsô –
feljegyezte: „mellettem egy rokonszenves úrilány szoron-
gatja egy forradalmi magyar hadnagy kezét. ’Mondja Gyu-
la – így a lány – lehet magának hinni?’” 
A nap hôsei a katonák voltak, akiknek elegük volt a há-

borúból, letépték sapkáikról az uralkodó monogramját tar-
talmazó sapkarózsát, s helyébe ôszirózsát tettek, pontosan
ugyanúgy, ahogy ez Bécsben, Zágrábban vagy Prágában

Gróf Tisza István
honvédezredesi
egyenruhában a
fronton 1917-ben
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történt az elôzô napokban. Október 31-én ôszirózsák ön-
tötték el a várost – írták az újságok forradalmi lírával, s
hozzátették „ha valamikor nemzeti ünnep lesz ez a nap,
október 31-ike és emlékezni fognak azokra az órákra, ami-
kor Magyarország ledobta a bilincseit, mindig újra és újra
meg fog jelenni a magyar forradalom virága, a gyöngéd
és finom pasztellszínekben mosolygó ôszirózsa.” 
Nem mindenki látta azonban ilyen gyöngédnek a for-

radalmi ünneplést. „A katonák mindenkit megállítanak
az utcán és megkérdezik, hogy békepárti-e és ha nem fe-
lel, azonnal agyonlövik!” – hangzott a számos rémhír
egyike, ami, ha nem is volt igaz, mégis hû képet ad a ka-
tonaság és az utca hangulatáról. A forradalom ugyan
nagyjából egészébôl vértelen volt, de a béke fegyverrel
és puskaropogással érkezett, a történelmi Magyarország
összeomlását szimbolikusan egy máig felderítetlen gyil-
kosság tetôzte be: este, a forradalom gyôzelmének esté-
jén a régi rendszer jelképét, Tisza Istvánt városligeti la-
kásán meggyilkolták. 
A modern magyar történelem ekkor kezdôdik.

Provokatívnak tûnhet ez az állítás, de mindaz, ami elôt-
te történt Magyarországon, többé-kevésbé múlttá lett,
történelemkönyvekre tartozó tudásként tartjuk számon.
Mindaz azonban, ami a Károlyi Mihály nevével fémjel-
zett forradalom kitörésével elkezdôdött, máig sem jutott
nyugvópontra az emlékezetben. Múlttá válni nem tudó
történelemként él politikai vitáinkban, kulturális válasz-
tásainkban, a hatalom szoborállításaiban és szoborledön-
téseiben, az utcanév-adásokban és ezek sûrû változtatá-
saiban, sôt, akár családi-baráti veszekedéseinkben. 
Régi tanulság, hogy a vesztett ügyeknek árulókra van

szükségük. A „patkányforradalom”, ahogy Tormay Céci-
le nevezte – vagy inkább gyalázta – a hírhedt Bujdosó
könyvben, kezdettôl fogva az árulás alapmítoszaként
szolgált a jobboldalon. A baloldalon viszont az „elsô köz-
társaság” hamar elbukott kísérlete a modern demokrati-

kus Magyarország ôsképe és örök beváltatlan ígérete ma-
radt. Károlyi Mihály alakjában pedig az elsô „magyar ok-
tóber” polgári demokratikus eszményei öltöttek olyasfor-
mán szoboralakot, amilyennek Varga Imre 1975-ben
felállított dunaparti emlékmûve ábrázolta, bölcsnek és
messzelátónak – egészen addig, míg 2012-ben el nem tá-
volították, hogy helyére ismét Tisza István monumentá-
lis szobra lépjen – ki tudja meddig? 
Minél nagyobb jelentôsége van egy múltbeli ese-

ménynek, annál hajlamosabbak vagyunk okai helyett
következményei felôl értelmezni. Az emlékezet múlttal
való csalóka játéka könnyen megejt, mert egyszerre ját-
szik a mítoszteremtés és a felejtés eszközeivel. Történel-
mi esemény és emlékezet között aligha tátonghat na-
gyobb szakadék, mint az 1918-as „magyar október” ese-
tében. A nemzeti emlékezet kánonjai 1918 ôszének ese-
ményeit óhatatlanul Trianon keserû csalódásának szem-
üvegén át láttatják, s ezt a szemüveget aligha fogjuk va-
laha is letenni – a tisztábban látás önmagában aligha
boldogít. 
Míg a jobboldali történetírás biztos abban, hogy ha

nincs Károlyi és az ôszirózsás forradalom, akkor nincs
Trianon sem, a baloldali biztosan tudja, hogy Károlyi és
forradalma nélkül is bekövetkezett volna az ország fel-
darabolása. Mindkét verzió fikcióra alapoz, s közben el-
sikkad a történeti valóság, az összeomlás és forradalom
nagyon is konkrét szituációja, amelynek megértése az
okok és nem a következmények felôl lehetséges. 
Mindenki ismeri „a soha többé nem akarok katonát

látni” végzetes mondatát Linder Béla szájából. A Káro-
lyi-kormány hadügyminiszterének 1918. november 2-án
elmondott nyilatkozta ma is összeesküvés-elméletek ked-
velt gumicsontja, de keveseknek jut eszébe megkérdezni,
miért is éljenezte meg a frontharcos Linder Bélát akkor
és ott katonákból és tisztekbôl álló többszázfôs közönsé-
ge. A hôskultusz mögött ködbe vész, hogy a leszerelô

IV. Károly magyar
király megszemléli
az isonzói 
csatákban elesett
olasz és magyar
katonák közös
emlékmûvét
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hadseregek mindenütt Európában, – még a gyôzteseknél
is – elsôsorban „gyászközösségek” voltak. A hazatérô ka-
tonák pedig hôsök helyett hajótörötteknek érezték ma-
gukat, ahogy a háborús rokkantegyesület korabeli röp-
lapja fogalmazott. 
1918 ôszének eseményeit, a szereplôk akkori érzése-

it, motivációit valójában nem ismerjük. Amikor a forra-
dalmi idôszak lezárult, a bekövetkezô események
egyszerre sorsszerûvé és visszavonhatatlanná lettek a
benne részt vevôk számára is, eltüntetve ezzel a történel-
mi jelen gazdagságát. „Holt tenger” lett, ahogy Illyés
Gyula írta, akinek eszmélését jelentette 1918 ôsze, s em-
lékét makacs módon ôrizte, ellentétben Márai Sándorral,
aki pedig abban az idôben kommunista volt és büszkén
„nemzetellenes”, (ezt ô maga jelentette ki!) de ezt egy
egész termékeny írói életen át elhallgatta, mert a forra-
dalmi kísérletek lázából polgárként ébredt fel. 
Vesztes ügyeket nem csak vélt vagy valós árulók jel-

lemzik, hanem a történetírás múzsája is hajlamos ôket el-
hanyagolni. 1918 ôszének lázas korszaka mára tökélete-
sen elfeledett, hiába készült róla könyvtárnyi terjedelmû
– némely darabjaiban igen színvonalas – feldolgozás a
Kádár-korszakban. 
Érdekes módon ez a felejtés nem elôször sújtja az elsô

magyar októbert. Illyés az 1930-as évek végén azt írta,
hogy a forradalmi idôszak „egy nem mindennapi nemze-
déknek volt óvodája, líceuma, fôiskolája. Az azelôtt járó
nemzedékeknek pedig jó fél századon át az ígéret földje;
egész addig, míg szemtôl szembe nem láthatták. Ôk a csa-
lódás vagy a megcsalatás miatt hallgatnak róla? Mint va-
lami szégyenletesen végzôdött viszonyról?”1 Illyés majd
nyolcvan éves megállapításai, arra figyelmeztetnek, hogy
a megkövesedett mítoszok helyett vissza kell adnunk en-
nek a rövid korszaknak a gazdag történelmi életet. 
A magyar jobboldali hagyományba Tormay Cécile

hírhedt könyve nyomán beleégett a nyomorék Károlyi
Mihályról szóló mítosz, kevesen tudják viszont, hogy
Krúdy Gyula (aki ma inkább a jobboldal egyik irodalmi
ikonja), Tisza Istvánt nevezte testi hibásnak, aki a „nyo-
morékok konokságával” halt hôsi halált „szennyes párt-
ja” helyett. Károlyiért viszont élete végéig rajongott.
(Ahogyan egyébként Illyés Gyula is.) Azért a Károlyiért,
akiért az utca népe 1918 ôszén átköltötte a Kossuth-nó-
tát, sôt Rudolf királyfiként is megénekelte a falusi folk-
lór, Tisza István gyászoló úri gyülekezetét viszont sze-
retett geszti népe alázta meg temetése napján. Nyilván
errôl hallgat a jobboldali hagyomány. 
De a baloldal is mítoszok szemüvegén keresztül néz

vissza 1918 forradalmára, amelyben a köztársaság és de-
mokrácia nemes kísérletét látja, elfelejtkezve arról, hogy
a köztársaság eszméje a történelem szédületében testet öl-
tött rögtönzés volt. Néhány héttel korábban Károlyi Mi-
hály még IV. Károly magyar koronájának megtartásáért
küzdött, Jászi Oszkár pedig a köztársasági mozgalmat ve-

szélyes nacionalista ideológiának tartotta, s a forradalom
elôtt pár héttel a „Monarchia jövôjérôl” adott ki könyvet,
amelyben az alkotmányos királyságot az általa elképzelt
„Keleti Svájc” demokratikus föderalizmusának garanciá-
jaként, „összefûzô és kiegyenlítô” erejeként írta le.2

Ha van tanulsága az elsô „magyar októbernek” talán
az, hogy aligha helytálló a történelmi eseményeket bár-
miféle racionalitás érvényesüléseként tálalni. Az „ész
csele” csak a filozófia madártávlatában létezik, a törté-
nelmi szereplô nem látja sem az idôbeli sem a társadal-
mi struktúrákat, amelyeknek keretében állítólag cselek-
szik. Ha szembesítjük a kortárs források zavarba ejtôen
sokrétû és sokszor ellentmondásos leírásait, az ôsziró-
zsás forradalomból nem az árulás, s nem a történelem
osztálylogikája bontakozik ki, hanem egy egyre radiká-
lisabb és anarchikusabb történet egészen az 1919. márci-
us 21-i kommunista hatalomátvételig. 
Az ôszirózsás forradalom tragikomikusan kezdôdött

és tragikomikusan ért véget. A hirtelen támadt Habsburg-
ellenesség nem csak az Alföldön, hanem a nagybirtok
dominálta Fejér és Tolna megye magyar falvaiban és
pusztáin is hódított. Esterházy Miklós gróf szerint (az író
Esterházy Péter dédapja) a köztársaság gondolata már az
elsô 48 órában valóságos rohammal ragadta meg Ma-
gyarország egész népességét.3 A köztársaság a rend elle-
ni lázadás volt, de nem „huszonöt zsidó” összeesküvése
– mint azt már ezekben a napokban terjesztette a sutto-
gó antiszemita propaganda. Menekülnie a zsidóságát ön-
tudatosan vállaló Vázsonyi Vilmosnak és a rabbifiúból
lett kikeresztelkedett miniszternek, báró Szterényi
Józsefnek kellett, mert hûek voltak a királyhoz és a ki-
rálysághoz. 
A lázadást és felfordulást az addig lojális magyar

parasztság csinálta, sôt a hûséges öreg cselédség. Ester-
házy gróf a rendbontókban a szolgálatában megôszült
bensô cselédeinek harctérrôl visszatért fiait ismerte fel,
akik nem csak vadállományát lôtték ki, hanem köztársa-
sági tanácsokat alakítottak a katolikus legényegyleti épü-
letekben. A gróf úgy emlékezett, hogy aligha képzelhetô
el nagyobb öröm, „mint amit a magyarok éreztek ezeré-
ves országuk és kultúrájuk összeomlásán”, még a leglo-
jálisabb hadirokkantak is letépték tiszti rendfokozataikat
és kitüntetéseiket. A király arcképét egy budapesti szo-
cialista asztalos mentette meg saját faluja földmûves ka-
tonáitól. 
1918 lázas ôszének (s ez szó szerint is értendô, hiszen

a magas lázzal járó spanyolinfluenza százhúszezer em-
bert pusztított el!) talán legkevésbé ismert oldala a front-
ról hazatért bakák és a falusi hadiasszonyok lázadása. A
jórészt ismeretlen paraszt- és katonaforradalomnak szé-
les földrajzi kiterjedése ellenére sem volt semmilyen szer-
vezett, még kevésbé intézményesült jellege. Talán ezért
sem akadt késôbb sem történetírása, hiába próbálkoztak
egyesek vörösre festeni a paraszti anarchia sokszínû és
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ellentmondásos jelenségvilágát az 1950-es évek elôképe-
it keresô kommunista diktatúrájában. Az orosz bolseviz-
mus hatása kétségtelen volt, de ez nem a kommunista el-
kötelezettség, s egyáltalán nem valamiféle proletáröntu-
dat volt, hanem „ezután már az urak fognak dolgozni és
köszönni nekünk” dühkitörése. 
A bázisdemokrácia és a törvényszegés sajátos ötvöze-

tét képezték az országszerte létrejött nemzeti- és katona-
tanácsok. Bázisdemokrácia egyfelôl, mert létrejöttük
spontán volt, általában mindig a helyi község lakosságá-
nak jelentôs részvételével alakultak meg, – volt ahol
százfôs testületek jöttek létre – igaz szinte sohasem egye-
sítették a helyi társadalom teljességét. A helyi nemzeti
tanácsok minden további nélkül adót vetettek ki a gaz-
dagokra, árut foglaltak le önkényesen, vagy egyszerûen
elrekvirálták a nagyobb gazdaságok vetômagkészleteit
és szétosztották a faluvég szegénysége között. Több
helyütt egyszerûen elmozdították a néppel szemben ta-
núsított durva és goromba bánásmódjuk miatt mindazo-
kat, akiket méltatlannak ítéltek a hivatalviselésre. Tucat-
nyi jegyzô esett áldozatul a népharagnak, mert a háború
éveiben a hadisegélyek kieszközléséért anyagi javakat
és/vagy szerelmet zsaroltak a katonák hozzátartozóitól. 
A nemzetiségi vidékeken az urak elleni lázadáshoz

könnyen társult magyargyûlölet, hiszen a falubeli bir-
tokosok, a kastélyok lakói többnyire magyarok voltak,

de eleinte ez is csak kísérô szólam volt a béke féktelen fi-
estával való megünnepléséhez. Sok helyütt a papok és
lelkészek sem jártak jobban. November lázas napjaiban
öltek zsidó kántort a békési Tótkomlóson és katolikus pa-
pot az udvarhelyszéki Zetelakán, román pópát a szilágy-
sági Ballaházán. (De ha megértették az idôk szavát, ak-
kor megbecsülést kaptak akár a „fekete kabátosok” is.
Csepelen a szocialista munkások a katolikus káplánnak
heti 60 korona fizetés-kiegészítést szavaztak meg a hit-
tanórák után.  „Vörös Csepel” így gondoskodott a papi
proletariátusról…)
Mások bûneiért fizetett a falvak zsidó kispolgársága

is. „Megint a zsidók voltak azok, akiken a régi idôk porát
kiporolták.” – írták keserû humorral az érintettek. A szá-
mos esetben elôforduló antiszemita és az egyházellenes
kilengéseknek hasonló volt az indítéka, a nép a zsidókat
is a falvak úri társadalmának tagjaként tartotta számon.
Úrgyûlölet és a háborús nélkülözésekért való elégtétel
volt az 1918 ôszi népi antiszemitizmus fô motivációja.
Ahogy a jegyzô és a pap, úgy a falusi boltos is e címeken
lett a háború felelôse. „A jegyzôket és a felmentett zsidó-
kat nem védjük meg, mert megérdemlik a sorsukat.” –
üzenték meg Debrecenbôl az újlétai jegyzô segélykérésé-
re a helyi Nemzeti Tanácsból. Akik Budapestre a kor-
mánynak ugyanakkor azt táviratozták: „A vidék népe
félreértve a forradalmat, pogromot rendez urak és zsidók
ellen.”  
A Zemplén megyei Füzéren a plébános állítólag azt

hirdette a híveknek: „Ököllel üsd a zsidót!” De ugyanen-
nek a megyének egyik-másik falujában viszont zsidó bí-
rót választottak, mert ô jobban ért az ügyvitelhez, s
ugyanez történt a Balatonbogláron is. A nemzetiségi vi-
déken viszont azért kellett a zsidónak felelnie, mert ma-
gyarnak tartotta magát és magyarnak tartotta környeze-
te is. „A románság megjelenése mindenütt barbárságot,
fosztogatást és politikai statáriumot jelent.” – írta riad-
tan az Egyenlôség, a neológ zsidóság lapja, s arra emlé-
keztetett, hogy a magyar uralom alatti Erdélyben isme-
retlen volt a mesterségesen felizzított zsidókérdés, a vár-
megyei és községi alkalmazásokban is voltak nagy szám-
mal zsidók, akiket a nép bizalmába fogadott.  (Kun Béla,
a kommunista vezér édesapja is falusi jegyzô volt a Szi-
lágyságban.) 
Tömeggyilkosságra nem került sor, de az Erdély föld-

jére 1918. november 12-én „a nemzeti és emberi szent jo-
gok nevében” benyomuló román királyi csapatok legel-
sô intézkedése az volt, hogy Gyergyóhollón a zsidóval-
lású községi bírót önkényesen elcsapták. A wilsoni ön-
rendelkezési elvek nagyobb dicsôségére… Kárpátalján a
felszabaduló ruszin öntudat „le a kazárokkal” jelszót hir-
dette a nemzeti politika fôelveként. A szerb megszállás
alá került délvidéki Óbecsén a szerbek azt doboltatták ki,
hogy magyar zsidók a község területére többé nem lép-
hetnek. A szepességi Ólublóról az terjedt el, hogy a hatá-

Károlyi Mihály
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ron háromezer lengyel katona várja az alkalmat, arra,
hogy a zsidókkal elbánjon. Ez utóbbi rémhírnek bizo-
nyult, ám kétségtelen, hogy a felvidéki kisvárosokban
zsidó és magyar 1918 ôszén ugyanazt jelentette. A betö-
rô cseh-morva szabadcsapatok számos helyen zsidó tú-
szokat szedtek, hogy így zsarolják a városok polgárságá-
ból szervezôdött magyar nemzetôrségeket, akik között
már csak azért is jelentôs számban voltak zsidók, mert
rajtuk kívül sok településen más magyar mutatóban sem
akadt. 
Az Egyenlôség a magyar kultúrfölény védelmére szó-

lított fel: „A zsidóság létérdeke, hogy a kulturálisan túl-
erôben lévô réteggel, a magyarsággal tartson és a mér-
legben ezt a kulturális fölényt erôsítse.” A szavakat tet-
tek is követték, Beregi Ármin Önkéntes Karhatalmi
Századokat – közkeletû nevén „cionista gárdát” – szer-
vezett, amelyek keretében katonaviselt zsidó szabadcsa-
patok próbálták a magyar uralmat és a felvidéki zsidók
személyi- és vagyonbiztonságát megvédeni. 
Velük szemben a wilsonista szólamokkal bevonuló

cseh különítmények viszont tudatosan szították az an-
tiszemitizmust. A „csehszlovák mítosz” angol és skót
megteremtôi, Wickham Steed és Seton Watson a magya-
rok és németek mellett a zsidókat is a kettôs Monarchia
„elnyomó” nemzetei között tartották számon Ausztria-
Magyarország elleni propagandájukban. Nem csoda te-
hát, ha cseh és szlovák védenceik is megengedték ma-
guknak az antiszemita kártya kijátszását. Masaryk
ugyan nem volt antiszemita, de tanítványa, Vavro Šro-
bár, az elsô csehszlovák kormány szlovák ügyekért fele-
lôs teljhatalmú megbízottja leplezetlen megvetéssel írt
1918 nyarának zsidó Budapestjérôl és a zsidók „minde-
nütt jelenlevô” befolyásáról.  „A csehszlovákok szélsôsé-
ges antiszemiták, mert a zsidókban a régi magyarság
erôs híveit látják.” – írta keserûen, de a tényeknek meg-
felelôen Jászi Oszkárnak egy liptószentmiklósi híve 1918
novemberében, s azt javasolta a népkormány nemzetisé-
gi miniszterének, hogy a szlovák katolikus papság ma-
gyar lojalitását Prohászka Ottokár mozgósításával kísé-
reljék meg helyreállítani.  Kutyaharapást szôrével…
Mint említettük az ôszirózsás forradalom a Tanácsköz-

társaság és Trianon árnyékában van, s mindkettôért fele-
lôssé teszi a tájékozatlan vagy éppen rosszindulatú em-
lékezet. Hibáztatás helyett mégis érdemesebb az egyko-
ri események, érzések és szenvedélyek nyomába eredni,
amelyek a hivatalos emlékezet(ek) kánonjaiból rég kihul-
lottak, mint felesleges részletek. Mint például a frontról
hazatérô dühödt katonák találkozásai a petróleum- és
szénhiánnyal, szeretteik elkeseredésével vagy éppen a
hitvesi ágyban talált orosz hadifogollyal. A Móricz Zsig-
mond által meginterjúvolt hajdúsági parasztokat, akik a
földosztás lázában közömbösen várják a román megszál-
lókat. A köztársaságot, – talán éppen Korda Sándor és
Kertész Mihály kamerái elôtt – éltetô kétszázezer buda-

pesti munkást. A magyar történelem vereségben fogant
baloldali pillanatát. És persze a zsidó menekülteket a pol-
gárháborús Ukrajnából, a magyarokat Szabadkáról,
Eperjesrôl, Kolozsvárról. Meg az otthon maradó kassai
és nyitrai polgárokat, akik jobban félnek a fosztogató
magyar nemzetôrségtôl, mint a bevonuló csehektôl. A
román csapatokat irodalmi franciasággal megírt nyilat-
kozattal fogadó kolozsvári újságírókat. Andrássy Katin-
kát, a vörös grófnôt, Károlyi Mihály fiatal feleségét,
ahogy szédül képletesen és nagyon is valóságosan. A
léha pesti kultúrát Molnár Ferenc színdarabján keresztül
kritizáló Lukács Györgyöt, aki szinte váratlanul ugyan-
úgy kommunista lesz, mint Goszthonyi Mária, az ôsi so-
mogyi dzsentri sarj. A fiatal és „zendülô” Márai Sándort,
aki kész költôvé nyilvánítja a fiatal Révai Józsefet, a ké-
sôbbi sztálinista kultúrdiktátort, aki pedig ekkor még a
sorsa ellen lázadó szürke bankhivatalnok csupán, telve
Dosztojevszkij hôseitôl tanult irodalmi rajongással Lenin
forradalmának üdvhozó tanai iránt. 
Mert egy dolog akkor szinte biztosnak tetszett min-

denki elôtt: az, hogy elôbb utóbb átcsap a Kárpátokon
a bolsevik világforradalom. Ezt várta Szabó Dezsô, aki
ekkor még nem az ellenforradalom, hanem a kommuniz-
mus prófétája volt: „Minden magyar táguljon egyetemes
emberré, s az életmentés egyetlen menekülésével vesse
magát a szocializmusba, hogy elôkészítse a minden em-
berit szabad termésbe védô kommunista világrendet.”
Igent ezt Szabó Dezsô írta 1919 februárjában a forrada-
lom prófétájának, Ady Endrének az emlékére. De a kom-
munizmust félte vagy várta ideges türelmetlenséggel
vagy hideg nyugalommal Jászi Oszkár, Bethlen István, a
salgótarjáni bányász és a dégi Festetics uradalom cseléd-
je, ahogy a Moszkvából Lenin kommunista messianiz-
musával és a tôle kapott milliókkal hazatért Kun Béla is.
(Mely utóbbi tényrôl, sok egyéb forrás mellett, a korabe-
li liberális Pesti Napló tudósításaiból is értesülhetünk.)
Ami meg is érkezett. Csak a következményeit kalku-

lálták nagyon másként a kor szereplôi. Ellenállás minde-
nesetre nem volt a polgári társadalom részérôl. Rákosi
Mátyás gúnyosan jegyezte meg saját perében, amikor a
proletárdiktatúra kitörésérôl kérdezték: „Egyetlen em-
bert nem kellett letartóztatni ellenállás miatt.” A
földmûvelési minisztérium régi világból örökölt teljes
tisztikara vörös jelvénnyel a gomblyukában fogadta a
kommunista népbiztosokat 1919. március 22-én. 

JEGYZETEK

1 Illyés Gyula: Koratavasz, Budapest, [1941], 1972, 11.
2 JÁSZI Oszkár: A Monarchia jövôje − A dualizmus bukása és
a Dunai Egyesült Államok, Budapest, 1918, 51.

3 Esterházy Miklós: Emléklapok 1918 nov. 1-tôl 1919 augusztus
2-ig terjedô idôkbôl. Budapest, Szent István Társulat, 1921, 14.
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S záz évvel ezelôtt, 1918-ban nem csak az elsô
világháború ért véget. Az elsô világháború
után az emberiség gondolkodásában sem ma-

radt semmi sem változatlan: a haladás, a szabadság, a
kultúra, a nemzet, a vallás, a társadalmi kérdés mind-
mind új megvilágításba kerültek a roppant történelmi ka-
taklizma nyomán. Le kellett vonni a soha nem látott
méretû szenvedés tanulságait – és ezzel sokan és sokféle
irányból próbálkoztak: az elsô világháború élményébôl
született meg a lukácsi humanista marxizmus, a dialek-
tikus teológia és a spengleri „hullámelmélet” egyaránt.
Az emberiség nem hitt, nem hihetett többé a haladásban:
nem hihette többé azt, hogy a Felvilágosodás, a tudo-
mány és a technika fejlôdése automatikusan megszaba-
dítja az emberiséget minden bajtól, hogy alapvetô szel-
lemi és társadalmi átalakulás nélkül az emberiség tovább
haladhat a mind nagyobb jólét és szabadság felé... 
Az elsô világháború utáni politikai és szellemi átren-

dezôdés tehát új eszméket szült: köztük a világbéke in-
tézményes biztosításának és a nemzeti önrendelkezésnek
a gondolatát, amelyeket még a háború alatt, 1918 elején
Wilson amerikai elnök 14 pontja dobott be a köztudatba. 
1918 elejére világossá vált, hogy az elsô világháború

a végéhez közeledik. Az Antant az Egyesült Államok be-
lépésével olyan gazdasági és katonai erôfölénybe került,
amelyen a központi hatalmak semmiféle erôfeszítése
sem változtathatott már.
A tanárból politikussá lett, humanista-utópista esz-

méktôl vezérelt amerikai elnök azonban nem akarta,
hogy az elsô világháború egyszerûen az Antant, mint
nagyhatalmi szövetség imperialista gyôzelmével érjen
véget. De azt sem tartotta volna elégségesnek, ha a had-
viselô felek jogos igényeinek kielégítésével, sérelmeik
igazságos rendezésével záródik le a küzdelem. Úgy látta:

az elsô világháború után az emberiségnek nem
egyszerûen igazságos békére, a jogos sérelmek orvoslá-
sára kell törekednie – hanem olyan új nemzetközi rendet
kell létrehoznia, amely a jövôben is útját állja a gyilkos
nemzetközi konfliktusoknak. Wilson 14 pontjának meg-
hirdetése a Kongresszusban nem csak azt jelentette,
hogy az Egyesült Államok új, másfajta nemzetközi ren-
det akar, hanem azt is, hogy – feladva hagyományos izo-
lacionista beállítottságát – kész latba vetni a maga hatal-
mas gazdasági és politikai erejét ennek a nemzetközi
rendnek a megvalósítása érdekében. 
A wilsonizmus hallatlan népszerûségre tett szert,

nagymértékben hozzájárulva az antant gyôzelméhez,
mert a központi hatalmak hátországa a wilsoni eszmék
hatására megrendült. A tömegeknek nem csak elegük
lett a háború szenvedéseibôl, hanem úgy látták: saját or-
szágaik vezetése imperialista célokat követ, miközben az
Antant már nem a saját nagyhatalmi érdekeit, hanem az
egyetemes humanizmus, a világbéke, a nemzetközi jog
szempontjait akarja érvényesíteni… 
Az az új nemzetközi jogrend, amelyet Wilson elnök

meg akart teremteni, két ponton különbözött a nemzet-
közi kapcsolatok korábbi (a vesztfáliai béke, illetve a bé-
csi kongresszus nyomán kialakult) rendjétôl. Az egyik
a nemzeti önrendelkezés elve volt. A másik pedig az,
hogy az államok közötti vitás kérdéseket többé nem dip-
lomáciai úton (Wilson el akarta törölni a titkos diplomá-
cia minden formáját), hanem egy nemzetközi fórum el-
ôtt, nemzetközi jogi alapelvek szerint kell rendezni. A
wilsonizmus kezdettôl fogva tartalmazta nem csak a ci-
vilizált népek, hanem a gyarmati népek, a még demokra-
tikus intézményekkel nem rendelkezô, éppen nemzeti
öntudatra ébredni kezdô népek önrendelkezési jogának
gondolatát is. A gyarmatokkal kapcsolatos vitás nemzet-
közi kérdéseket az adott területek bennszülött lakosságá-
nak érdekeit figyelembe véve kell rendezni Wilson sze-
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rint. Ez természetesen az adott történelmi szituációban a
vesztesekre vonatkozott elsôsorban. Az évszázadok óta
hanyatló oszmán birodalom uralma alatt tartotta a mai
Szíria, Libanon, Irak, Jordánia és Izrael túlnyomórészt
arab lakta területeit. Wilson pontjai szerint ezeknek a te-
rületeknek meg kell adni az önrendelkezés jogát. 
Bár az elsô világháborút lezáró Párizs környéki békék

végül is nem a wilsoni pacifista-humanista alapelvek
szellemében, hanem sokkal inkább a gyôztesek imperi-
alisztikus, nagyhatalmi szempontjai szerint rendezték
újra a nemzetközi viszonyokat (megalázva és megcson-
kítva a „vesztes” hatalmakat) – valamennyi mégiscsak
megvalósult a wilsoni eszmékbôl. Az elsô világháború
lerombolt két hatalmas transznacionális államalakula-
tot: az Osztrák-Magyar Monarchiát és a cári Oroszorszá-
got (a „népek börtönét”). Romjaikon etnikailag többé-ke-
vésbé egységes (vagy legalábbis a nemzeti identitásra hi-
vatkozó) nemzetállamok keletkeztek: Lengyelország,
Csehszlovákia, Magyarország, Jugoszlávia és a balti ál-
lamok. S létrejött az elsô nemzetek feletti politikai szer-
vezet: a Genfben székelô Népszövetség – kifejezetten az-
zal a céllal, hogy a jövôben elejét vegye a háborúknak.
(Sôt – ha nem is alkalmazták a gyakorlatban –
megszületett a háborús bûntett, a háborús bûnösség jogi
kategóriája is.) 

*
A wilsonizmus döntôen és többféle módon is érintet-

te a zsidóság sorsát és önképét – és ezáltal a zsidó teoló-
giát is. A Népszövetség (illetve a Szövetséges Hatalmak
Fôtanácsa) által 1920 áprilisában hozott San-Remo-i ha-
tározat – amely a háborúban vesztes Török Birodalom

arab területeinek a sorsáról döntött – több volt a háború
alatti Balfour-deklarációnál: már nem Anglia, nem az
Antant, hanem (elvileg) a népek közössége nevében legi-
timálta a zsidóság jogát az önrendelkezéshez, a nemze-
ti otthonhoz. Egyszersmind – miközben (elvileg) elismer-
te a szervezôdô szíriai és mezopotámiai arab államot,
nem ismerte el Palesztina önrendelkezési jogát, s népszö-
vetségi mandátumot adott Angliának Palesztina és Me-
zopotámia, Franciaországnak pedig Szíria felett. (Tény-
legesen végül – mivel Franciaországnak és Angliának
fontos gazdasági és stratégiai érdekei fûzôdtek a Közel-
Kelethez, sem Szíriában, sem Mezopotámiában nem jött
létre független állam.) Az 1920 után kialakuló paleszti-
nai brit mandátumterület – elkülönülve az I. Abdullah ki-
rály vezette, korábban ugyancsak török uralom alatt álló
Transzjordániától – brit igazgatás alatt állt ugyan, de
rendelkezett bizonyos mértékû autonómiával és állami
szervekkel. Miután az úgynevezett „harmadik alijával”
ismét több tízezer új zsidó bevándorló érkezett Paleszti-
nába, továbbá a háború utáni Kelet-Közép-Európában
milliós zsidó tömegek éltek szegénységben, létbizonyta-
lanságban és állandó fenyegetettségben, mindez elôre-
vetítette az önálló zsidó állam megvalósulását. 
De nemcsak a cionista álom került a wilsonizmus

nemzetközi érvényesülésével sokkal közelebb a megva-
lósuláshoz. A zsidók – beleértve a nem-cionista, sôt an-
ticionista zsidókat is – kisebbségi jogokkal rendelkezô
nemzeti közösségként határozták meg és képviselték ma-
gukat az elsô világháború után létrejött új államokban:
Lengyelországban, Csehszlovákiában és Nagy-Románi-
ában is. 
Az új történelmi helyzetben, a wilsonizmus megte-

Abraham Isaac
Kook
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remtette új jogi és eszmei lehetôségek között a vallásos
zsidóságban nehezebben volt már fenntartható az az ál-
láspont, amely szerint a cionizmust és a messiási gondo-
latot el kell határolni. Korábban az ortodox zsidóság
vagy kategorikusan elvetette – a Messiás várásának jegy-
ében – a palesztinai országépítést, vagy pedig támogat-
ta – de radikálisan különválasztotta a messiási eszmétôl,
hangsúlyozva, hogy a palesztinai zsidó nemzeti otthon
megteremtésének semmi köze a számûzetéstôl való vég-
sô megszabaduláshoz. Ez utóbbi volt a cionizmus orto-
dox szárnyának, a Mizrachinak az álláspontja. A palesz-
tinai zsidó országépítés önmagában zsidó nemzeti és hu-
manitárius szempontokból kívánatos, az ortodoxok részt
kell, hogy vegyenek benne, és meg kell próbálniuk a ci-
onistákat a valláshoz közelíteni – de nincs köze a zsidó-
ság vallási küldetéséhez.
Az elsô világháború teremtette új történelmi szituáci-

óban azonban háromféle új válasz alakult ki a vallásos
zsidóságban, amelyek már nem választották szét a poli-
tikum és a vallási eszkatológia kérdéseit. A palesztinai
brit mandátumterület fôrabbija, Abraham Isaac Kook
(1865-1935) együttmûködött a cionistákkal (beszédet
mondott például a knesszet alapkôletételénél is) és ezt
egy sajátos teológiával támasztotta alá. Szerinte a
számûzetésben a zsidóság vallási alkotóereje elsorvadt,
kimerült, a hit dogmatizmussá és babonává satnyult – ez
vezetett ahhoz, hogy oly sok zsidó értelmiségi elfordult
a zsidó vallástól. A cionizmus viszont – akkor is, hogy-
ha a cionisták többsége vallástalan – ahhoz fog szükség-
képpen vezetni, hogy az ôsi országát újjáépítô zsidóság
visszatalál Istenhez – és elhozza a Megváltást, amelynek
az ember nem passzív részese, hanem aktív elôsegítôje.
Kook szerint a „végidôkben” Isten eszközévé a vallásta-

lan emberek válnak, ôk hajtják végre Isten rejtett célja-
it. A Megváltás felé vezetô világfolyamat jelen szakaszá-
ban a hagyományos vallás – mivel túlságosan is partiku-
láris hagyományokhoz kötôdik és nehezen egyeztethetô
össze a természettudományos világképpel – nem alkal-
mas Isten egyetemes történelmi céljainak a megvalósítá-
sára – a megváltást a mi korunkban a cionisták segítik
elô. Természetesen ettôl még Kook elítélte a halacha meg-
sértését a cionisták részérôl, s küzdött azért, hogy a cio-
nistákat visszatérítse az ortodox vallásgyakorlathoz…
Kook vallásos cionizmusa még a cionizmust az uni-

verzális humanizmus szellemében akarta vallási jelentô-
séggel felruházni. Csak fiának s szellemi öröksége fô pro-
pagálójának, Zwi Yehuda Kooknak (1891-1982) a mun-
kásságában torzult Kook teológiája kifejezetten a szeku-
láris Izrael állam nacionalista apológiájává: az ifjabb
Kook tanítása szerint Isten mindig Izrael ügye mellett áll,
bármilyen vallástalan is az ország népe – ezért sem sza-
bad semmiféle engedményt tenni az araboknak. (Z. Y.
Kook eszmeisége inspirálta a megszállt területeken tele-
peket létrehozó vallásos cionistákat). 
A palesztinai vallásos zsidóság másik fontos vezetô-

je, Yosef Chaim Sonnenfeld (1862-1932), az Agudat Jisz-
rael, az ortodoxia világszervezetének palesztinai vezetô-
je viszont arra a következtetésre jutott, hogy az új hely-
zetben az ortodox zsidóságnak a maga – a világzsidósá-
gétól elkülönült – eszmei álláspontját mint önálló politi-
kai közösségnek kell képviselnie, kifejezésre juttatnia. A
brit mandátum megszületése körüli zûrzavaros helyzet-
ben Y. C. Sonnenfeld a Szentföldön élô vallásos,
anticionista zsidóság nevében együttmûködést ajánlott
I. Abdullahnak, a jordán királynak – a cionisták ellené-
ben. Sonnenfeld és a körülbelül ötvenezer fôs jeruzsále-
mi ultraortodox zsidóság a maga szellemi és anyagi ere-
jével jelentôs kárt okozhatott volna a szervezôdô zsidó
államnak, ha az arab nacionalista törekvések mellé áll.
A feszültség odáig fokozódott, hogy cionista aktivisták
(igaz, magánakcióként és nem a cionista vezetôk utasí-
tására) 1924 augusztusában meggyilkolták Jacob De Han
holland származású költôt, újságírót, aki Sonnenfeldnek
amolyan „külügyminisztere” volt. Az ortodoxiához
felnôttként visszatért, európai mûveltségû és a közéleti
aktivitásban jártas De Han közvetítette az ortodox közös-
ség álláspontját a britek, az arabok és általában az illeté-
kes nemzetközi tényezôk felé. 
A De Han gyilkosság után, a húszas években, amikor

a brit mandátum alatt a számban és anyagi erôben gya-
rapodó jisuv egyre inkább berendezkedett a Szentföl-
dön, másrészt pedig az arabok zavargásai, pogromjai
éppúgy irányultak az ortodoxok, mint a cionisták ellen
– az ortodoxoknak bizonyos mértékben tudomásul kel-
lett venniük a politikai realitásokat. Csekély töredék ki-
vételével, amely ragaszkodott a jiddis nyelvhez, elfo-
gadták az újhéber nyelv használatát a mindennapok-

Spira Lazar
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ban, sôt még az is felmerült, hogy részt vennének a
Váád Leumiban, a brit mandátum alatt álló Palesztina
önkormányzati testületében. Erre azonban végül nem
került sor, mert az ortodoxok teljesíthetetlen követelé-
seket támasztottak: a nôk kizárását a választójogból és
a szombat nyilvános megszentségtelenítôinek kizárá-
sát a választhatók körébôl. 
De nem csak Sonnenfeld és a Szentföldön élô orto-

doxok, hanem a világortodoxia, az Agudat Jiszrael
egész nemzetközi vezetése is felismerte az önálló poli-
tizálás szükségességét. Az Agudat Jiszrael világkong-
resszusa a Népszövetségnél tiltakozott a cionista állam
terve ellen, az egyes országokban pedig (Csehszlováki-
ában és Lengyelországban) az Agudat politikai párttá
szervezôdve – a parlamentekben – küzdött egyrészt a
zsidó kisebbség jogaiért – másrészt viszont a „világias”
cionizmus ellen.
A palesztinai országépítô munkát azonban az Agudat

helyeselte – feltéve, hogy az a vallástalan cionisták
mûködésétôl, és a Cionista Világszervezettôl (WIZO) szi-
gorúan elkülönült módon megy végbe. A harmincas
években már megjelentek Palesztinában az önálló agu-
dista mezôgazdasági szövetkezetek. 

*
Ám a wilsoni eszmék elterjedése az elsô világhábo-

rú után a vallásos cionizmus és az Agudat politikai an-
ticionizmusa mellett létrehozott egy harmadik teológiai
választ is, amelyet a legkidolgozottabb formában a
munkácsi rebbe, Spira Lázár (1865-1937) képviselt – és
késôbb a szatmári rebbe, Joel Teitelbaum (1887-1979)
fejlesztett tovább. Spira szerint az elsô világháború, a
Népszövetség létrejötte és a szekuláris zsidó állam kez-
detei ugyan valóban vallási-eszkatologikus jelentôség-
gel bírnak – csakhogy teljesen ellentétes értelemben,
mint ahogy Kook véli. Hasonlóan a keresztény „Antik-
risztus”-elképzeléshez Spira úgy vélte, hogy a végidôket
a gonoszság, az emberi szenvedés kumulálódása, ka-
tasztrófák elôzik meg. Ez nem csak azt jelenti, hogy az

emberiség értelmetlen és felesleges erôfeszítéseket tesz
arra, hogy Isten nélkül, önerôbôl „megváltsa magát”,
megteremtsen egy igazságos és humánus társadalmat
(ez mutatkozik meg a Népszövetség gondolatában), ha-
nem azt is, hogy a Sátán is végsô támadásra indul az is-
teni világkormányzás ellen. Sajátos módon interpretál-
va Zecharja próféta könyvének 3.2 versét („Megdorgál
téged az Örökkévaló, te Vádló, igenis megdorgál téged
az Örökkévaló, a ki Jeruzsálemet kiválasztotta” helyett
így fordítva a verset: „megdorgál az Örökkévaló téged,
Vádló, aki kiválasztottad Jeruzsálemet.” ) Spira azt állít-
ja: Izráel Vádlója, a Sátán Jeruzsálemet választotta ki a
maga „támaszpontjául”. Nem csak Isten van különleges,
rendkívüli mértékben jelen a Szentföldön – hanem a Sá-
tán is. És az Isten elleni sátáni lázadás eszköze: a sze-
kuláris cionista mozgalom, amely nem egyszerûen „si-
ettetni akarja a megváltást” (ami az ortodoxia hagyomá-
nyos vádja volt a cionisták ellen), hanem egy szekuláris
zsidó politikai közösség megalapozásával új és eddig
nem létezett, magasabb fokú formáját testesíti meg Is-
ten és a Tóra elvetésének…

Az 1922-ben Csapon tartott ortodox-
haszid rabbigyûlésen azonban Spira nem
csak a cionistákat, hanem az Águdát is tá-
madta. Ugyanis az Águda és hívei politikai
eszközökkel (a Népszövetségnél való „lobbi-
zással”, valamint a palesztinai zsidó közös-
ség politikai életében való aktív részvétellel)
küzdenek a cionizmus ellen. Ám a cioniz-
mus, mint láttuk – a transzcendens, metafi-
zikai Gonosz megnyilvánulása – ezért nem
lehet és nem is szabad politikai módszerek-
kel küzdeni ellene. Mi több, az Aguda vallá-
sossága a maga látszólagos jámborságával
még rosszabb, mint a cionisták nyílt vallás-
talansága. 

Woodrow Wilson
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Spira az Agudát azért is kritizálta, mert az a világi
mûveltség tanulmányozásának is teret engedett a zsidó
fiatalok oktatásában, valamint a Szentföldet – mint lát-
tuk – nem tekintette tisztán a Tóra-tanulás és a vezeklés
helyének, mint a korábbi ortodoxia. Éppen ellenkezôleg:
aktívan részt vett az országépítésben, sôt olyan ortodox
pénzalapokat használt fel erre, amelyek egyébként a Tal-
mud-tudósok támogatására lettek volna fordíthatóak. 
Spira szerint az egész világi politikai élet, a Népszö-

vetséggel és a nemzetállamok rendszerével, a nemzetek
politikai törekvéseivel együtt, a csak Isten által elhoz-
ható megváltás ellentéte, a „rossz”, a Sátán szférája.
Ezért a zsidóknak a kor problémáira kizárólag passzivi-
tással, a Messiás várásával és a Tóra tanulásával kell re-
agálniuk. 

Spira egyik lelkes követôje, Moshe Goldstein 1936-
ban kiadott egy Tikkun Olám (A világ megjavítása) címû,
az ultraortodoxiában nagy népszerûségre szert tett köny-
vet, amely az összes létezô zsidó politikai szervezetek bí-
rálatát, és Spira korproblémákról írott leveleit tartalmaz-
ta. Spira a harmincas évek fejleményeit, az élezôdô nem-
zetközi konfliktusokat ugyanúgy az általa 1941-re várt
Messiás eljövetele elôjeleinek tekintette, mint a korábbi
évek eseményeit… 
Álláspontjának súlyt adott az, hogy a negyedik alija

(1929) és az 1933-34-es ötödik alija nyomán a szentföl-
di ultraortodox közösségnek egyre nagyobb gondot oko-
zott az elkülönülés, a világi zsidó kultúrától és oktatás-
tól való elzárkózás. Ezért 1932-ben, Sonnenfeld halála
után az Eda Charedimben, a jeruzsálemi ortodoxia szer-
vezetében már felmerült a radikális anticionista J. Teitel-
baum vezetô rabbivá választása, s mikor ez nem valósult
meg, akkor a radikálisok kiváltak az Éda Charedimbôl,
s külön szervezetet hoztak létre: a Naturei Kartát (A vá-
ros ôrei). 
A harmincas évek második felében, az etiópiai hábo-

rú és a spanyol polgárháború világossá tette: a Népszö-
vetség nem képes érvényesíteni a pacifizmus és a nem-
zetközi jog elveit az agresszorokkal (Olasz- és Németor-
szággal) szemben. A nyugati világ rálépett az agresszo-
rok megbékéltetésének útjára: ez a folyamat csúcsoso-
dott ki a müncheni egyezményben. A Népszövetség, és
vele Wilson pacifista-humanista utópiája elbukott: egy-
re világosabban láthatóak voltak a horizonton egy új há-
ború elôjelei. 
A második világháború – s vele a Holokauszt – termé-

szetesen megint radikálisan új válaszokat követelt meg
nem csak általában az emberi gondolkodástól, hanem –
és különösen – a vallásos zsidóság teológiai gondolko-
dásától is. Az ortodoxia egy része, mindenekelôtt az Agu-
dat Jiszraél felülvizsgálta, revideálta a maga anticionis-
ta álláspontját, mert belátták, hogy a cionizmus sikeré-
tôl magának a zsidó népnek a puszta léte függ. 
A cionizmus-ellenes ultraortodoxia egy része azon-

ban – élén a Spira szellemi örökébe lépett szatmári reb-
bével – Isten büntetését látta a Holocaustban – éppen a
cionizmus miatt. Izrael Állam megalakulása után – ame-
lyet különösen explicit lázadásnak tekintettek Isten ellen
– ez az irányzat tovább radikalizálódott. Miközben az
Agudat Jiszrael parlamenti pártként bekapcsolódott Iz-
rael politikai életébe, s fôleg arra törekszik, hogy minél
jobban vallásos irányba befolyásolja az ország életét, az
engesztelhetetlen anticionisták teljesen átvették az Éda
Harédim irányítását, amikor az 1953-ban a Holocaustot
túlélt, Amerikába emigrált szatmári rebbét választotta
vezetô rabbijának… Innentôl kezdve a munkácsi-szatmá-
ri chaszidizmus, az Éda Harédim és a Naturei Karta vol-
taképpen egyetlen anticionista tábort alkotott Jeruzsá-
lemben. 
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Vázsonyi Vilmos családjával november elsô nap-
jaiban külföldre menekült, néhány órával aze-
lôtt, hogy forradalmi katonák megostromolták

villáját, így elkerülte Tisza István sorsát. 
Közrend és vagyonbiztonság megingott az országban.

Elsôsorban a nemzetiségi vidékeken fordultak a zsidók el-
len, de magyar falvakban, Óbecsén, Kapuvárott, Nagykál-
lón, Mezôkovácsházán, Tabon és sok más községben is a
söpredék a leszerelt katonákkal együtt megtámadta a zsi-
dókat, feldúlták üzleteiket, lakásaikat. Halálos áldozatai is
voltak a cári Oroszország pogromjaira emlékeztetô zavar-
gásoknak. Néhol a megmaradt zsidóknak hatósági írást
kézbesítettek arról, hogy el kell hagyniuk a települést. Mi-
kor késôbb a károsultak kérvényeit a zsidó vezetés felter-
jesztette a belügyminisztériumba, a 6206 károsult veszte-
sége meghaladta az 1 milliárd koronát. 
Közben folyt a még Vázsonyi által kezdeményezett

zsidó nagygyûlés elôkészítése, amelyet november 6-ra
hívtak össze a Vigadóba. Tárgy: a magyar zsidóság hely-
zete a függetlenné vált országban és a Védelmi Liga meg-

alakítása. 520 hitközségbôl 900 küldött jelentkezett, a
megerôsödött cionista mozgalom is kért 100 belépôjegyet.
Ez volt az utolsó nagy-magyarországi zsidó képviseleti
ülés, amelyen a késôbb elcsatolt városok és területek kül-
döttei is megjelentek, a milliós Kárpát-medencei zsidóság
képviseletében. Élénk vita, közbekiáltások jellemezték a
gyûlést, amelyen végül hûségnyilatkozatot fogadtak el a
magyar nemzethez, a magyar állam integritásáért, de
ugyanakkor felkérték a kormányt, állítsa helyre a rendet
Magyarországon. Nagy vita folyt az esetleges zsidó nem-
zetiség kérdésében, közben izgatott küldöttek érkeztek a
Felvidékrôl és Erdélybôl, amelyek már nemcsak a lakos-
ság, hanem a román és cseh csapatok zsidóellenes tényke-
déseirôl, vérontásról, tömeges letartóztatásokról
számoltak be.
A nagygyûlés elnöksége sürgönyt intézett a külügymi-

nisztériumhoz, amelyben kifejezte, hogy „a magyar zsidók
érzelmeinek és létérdekeinek súlyos sérelme volna az ezer
éves Magyarország szétdarabolása. Legyen ez üdvére a ne-
mes magyar nemzetnek és a kiegyenlítô igazságnak.” 
Ezt az üzenetet francia és angol nyelven a csepeli rádió

még az éjszaka sugározta a világ felé. Kedvezô volt az itt-
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FEGYVERES
ÖNVÉDELEM, 
ZSIDÓ KARHATALMI
SZÁZADOK
1918 októberében a Monarchia csapatai beszüntették a harcot, Tisza István miniszterelnök 
bejelentette: „A háborút elvesztettük!”. Sokat szenvedett katonák tömegei özönlöttek haza a frontokról. 
Felelôst kerestek szenvedéseikért, amelyekrôl egyre inkább kiderült, hogy nem hozták meg az eredményt,
a célok, amelyekért elhagyták otthonaikat, családjaikat, békés foglalkozásaikat, nem valósultak meg. 
Iszonyatos kiábrándulás, elkeseredés lett úrrá az országon. Az évek óta egyre erôsödô zsidóellenes
érzelmek az egekig szöktek, noha a forradalom vezetésében, beleértve a nemzeti tanácsot, 
sok zsidó értelmiségi játszott vezetô szerepet. 
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honi visszhang is, a hadügyminiszter telefonon közölte,
hogy kirendelte Tókos vezérkari századost karhatalommal
a pogromok leverésére.

Az önkéntes karhatalmi 
századok 

November elsô felében országszerte számos települé-
sen, fôleg a nemzetiségi vidékeken zsidóellenes zavargá-
sok, Magyarországon addig ismeretlen pogromok söpör-
tek végig. Hosszú lista lenne a zavargások helyszínének
felsorolása, ABC sorrendben Adától Vásárosnaményig
több tucat helységben megtámadták a zsidókat. A hazaö-
zönlô katonaság részvételével dúlták fel az üzleteket, la-
kásokat, gyakran a zsidók házait is felgyújtották. A zsidók
sok helyütt elmenekültek, de például Tótkomlóson a még
ott maradt zsidó családoknak írást kézbesítettek, melyben
felszólították ôket, hogy a falut 24 óra alatt hagyják el.
Óbecsén Pongrác Sándor fôhadnagyot, aki négy év után
jött haza a frontról, testvéreivel együtt agyonverték. Ka-
puvárott a Sopronból a rend helyreállítására érkezett 50
katona is részt vett a fosztogatásban.
Állandó rovat lett az Egyenlôségben és a Zsidó Szem-

lében a beszámoló falvak zsidó lakói elleni fosztogatással
párosult támadásokról. Ennek ellenére a fôváros lekicsi-
nyelte a veszélyt. Nagy Endre, a zsidó származású kabaré-
szerzô a Pesti Hírlapban nem átallott viccelôdni a pogro-
mokon. A 8 órai Újság is bagatellizálta a vidéki zsidóság
szenvedéseit. Pedig ezeket a lapokat a közvélemény zsi-
dó lapoknak tartotta.
Késôbb – az antiszemitizmusban élenjáró – Bangha pá-

ter is elítélôen nyilatkozik a pogromokról.1

Szabolcsi Lajos így irt a helyzetrôl: „Kétségbeesve és te-
hetetlenül áIlottunk a rémhírekkel szemben. Karhatalom
kellett volna!”2

Nagy szükség van 
karhatalomra!

Már szeptember-októberben felvetôdött az önvédelmi
szervezkedés igénye, az elôrelátható összeomlás kísérôje-
lenségeinek kivédésére, az élet és vagyonbiztonság védel-
mére. Arról, hogy forradalmi helyzetben – az eredeti szán-
dékoktól függetlenül és a vezetôk akarata ellenére – zsidó-
ellenes atrocitások várhatók, az orosz és lengyel hírek nem
hagytak sok kétséget.
A hivatalos csatornákon kívül a hazatérô zsidó hadi-

foglyok is bôségesen szolgáltak információkkal. Körükben
megerôsödött a cionizmus befolyása. Itt utalnunk kell az
oroszországi hadifogolytáborok sajátosságaira. Míg a le-
génységi állományúak rossz körülmények között robotol-
tak és tömegesen pusztultak el járványtól és hidegtôl, a
tiszti táborokban nem kellett dolgozni és havi 50 cári ru-
bel zsoldot kaptak. Élénk volt a társadalmi és szellemi te-
vékenység. Nagyszámú zsidó. tartalékos tiszt itt ismerke-
dett meg a cionizmussal, amely ekkor mar az orosz zsidók
többségét hívei közé számíthatta. Még a fogságba kerülés
elôtt találkozhattak a hadmûveleti területen szenvedô zsi-
dókkal, a táborokban pedig osztrák, német, török hadse-
regben szolgáló zsidó tiszttársaikkal. Ugyanakkor a hazai
hírek hatására itt a távolban is megjelent az antiszemitiz-
mus, különösen a hivatásos tisztek körében. Visszahatása
szintén a cionizmust erôsítette.
Volt egy kicsiny, számban talán jelentéktelen katonai

csoport, akik a háborús események során megfordultak Pa-
lesztinában. Ugyanis ott húzódott a török front, és a Mo-
narchia hadvezetése segédcsapatokkal (pI. magyar tüzér-
séggel) segítették szövetségesüket. Nekik kialakult némi
kapcsolatuk zsidó pionír telepesekkel és errôl hazaküldött
levelekben, ill. személyesen is beszámoltak.
Mindez pozitívan hatott a hazai cionista mozgalomra. A

háború alatt gyarapodtak a fiókegyesületek és a helyi cso-
portok, számuk elérte a 300-at. 1918-tól hetilapként
mûködött a mozgalom újságja, a Zsidó Szemle. A belügymi-
niszter ugyan nem hagyta jóvá az alapszabályokat, de ez
nem túlságosan zavarta a tagokat, akik egymást hol „ha-
vér”, hol érdekes módon „elvtárs” megszólítással illették.
Amikor november elsô napjaiban megsokasodtak a

pogromhírek és Friedrich István hadügyi államtitkár ön-
kénteseket kért a rend fenntartására, nem csoda, hogy a
hadviselt cionisták, elsôsorban a Makkabi cionista diáke-
gyesület tagjai aktivizálódtak. November 3-án, vasárnap
a cionista intézôbizottság „kötelességének tartotta, hogy
azonnali orvoslásért forduljon a Nemzeti Tanácshoz. A
Tanácsban történetesen Magyar Lajos hírlapíró tartott
szolgálatot, aki az Egyenlôségnél elsajátított ideológiájá-
hoz híven, riadtan és idegesen kérte a cionista vezetôsé-
get, ne csináljon felekezeti kérdést az ügybôl és álljon el
egy cionista önvédelmi gárda megszervezésétôl” – írja a

Lövészárok, 1918
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Zsidó Szemle 1918. 44-45. száma, nem mulasztva el egy
oldalvágást tenni a félhivatalos zsidó sajtóorgánum feIé,
majd így folytatja: 

„Másnap a hadügyminisztériumhoz indult Strausz
Adolf Keleti Akadémiai tanár, a magyarországi cionista
szervezet elnöke, egy makkabeista tisztekbôl és Guttmann
intézôbizottsági tagból álló küldöttség éIén és kifejtette
Friedrich István, hadügyminiszteri áIlamtitkár elôtt, hogy
a harctérrôl hazatérô zsidó katonák és tisztek karhatalmi
századokat akarnak szervezni a vidéki zavargások elfoj-
tására.

Miután Friedrich felocsúdott meglepetésébôl, azonnal
megadta az engedélyt és munícióval látta el a tiszti cso-
portot.”
Megegyeznek a források abban, hogy ekkor kapták

meg a Lehel úti Albrecht laktanyát is. Hivatalosan felvet-
tek az Önkéntes Karhatalmi Századok nevet, de a lakos-
ság általában cionista századoknak nevezte ôket, és he-
lyenként a kormány hivatalos jelentései is.
A november 4-én megalakult zsidó önvédelmi gárda

önkéntesei a Dohány utcai zsinagóga elôtti téren sorakoz-
tak (a Zsidó Szemle szerint a Király u. 36. szám alatti ci-
onista központi helyiség elôtt) – onnan vonultak be az an-
gyalföldi laktanyába, ahonnan még aznap este elindultak
a „terepre”.
1319 ember és a tisztikar volt az induló létszám. Él-

ükön mint karhatalmi parancsnok, Beregi Ármin száza-
dos3, a cionista szervezet országos bizottságának tagja
állt. Mellette Brünn Jenô fôhadnagy, Schwarz Miksa és
Widder Dávid hadnagyok és Rappaport Izrael zászlós (va-
lamennyien a Makkabea cionista diákegyesület tagjai)
látták el az Albrecht-kaszárnyában elhelyezett önvédel-
mi századok vezetését.
A kóser élelmezést Schwarz Mózes tábori lelkész intéz-

te, a pénzügyek vezetôje óbudai Freudiger Dávid tábori
lelkész és Blau Jenô voltak. Megnyíltak a pénztárcák is.
Pártállásra való tekintet nélkül tettek felajánlásokat, a
közismerten anticionista Szabolcsi Lajos szerkesztô 5000
koronát adott.
A megalakulást kôvetô napon az összes lapok kedve-

zôen írtak a kezdeményezésrôl. Sok lap „cionista gárda”
megnevezéssel irt róluk. Viszont ez ellen némely újság til-
takozott.
Például a Pesti Napló november 7-én így ír: „A cionista

gárda valóban nem alakult meg, hanem a magyarországi ci-
onisták a kormány ismert felhívására, mely minden katonát
a közrend védelmére szólít, karhatalmi századokat szervez-
tek a belsô rend helyreállítására. Csapataik, legénysége és
tisztjei között igen sok nem is zsidó felekezetû, így például
egy holnap Homonnára induló osztag legénysége ötven szá-
zalékban nem zsidó. A csapatok, amint tudósítónk jelenti,
semmiféle vallási befolyás alatt nem állanak, zsoldjukat és
élelmezési költségeiket a magyar állam fedezi.”
Ne felejtsük el, hogy elôzô nap volt a meglehetôsen za-

jos és gyakorlatilag botrányba fulladt zsidó nagygyûlés a
Vigadóban, ahol a tettlegességig menô éles vita folyt a ci-
onisták és a hagyományos hitközségi vezetés között. Buza
Barna miniszter barátságos szavakat intézett mindkét féI-
hez, de ô és Juhász Nagy Sándor államtitkár hamar elhagy-
tak a zajos gyülekezetet. 
A kihívás nagyságát jelzi, hogy a hivatalos zsidó segély-

szervek 100.000 koronát osztanak ki a pogrommenekültek
között. Ugyanakkor a cseh csapatok is elhurcoltak jelen-
tôsebb számban zsidókat.4

Beindult gôzerôvel a szervezés. A Zsidó Szemle külön
megszólítja a harcedzett volt tiszteket: „Cionista tisztek! Je-
lentkezzetek a forradalom vívmányainak biztosítására, nép-
ünk becsületének szolgálatára a karhatalmi század pa-
rancsnokságának, VI. Király u. 36. sz. alatti (Cionista ott-
hon) helyiségében.”

Máramarosszigeten Zsidó Nemzeti Tanács alakult és a
nemzetiségi miniszterré kinevezett Jászi Oszkár támogatta
a zsidó nemzeti mozgalmat. A Cionista Szövetség Intézô
Bizottsága külön üdvözölte Buza Barna földmûvelésügyi
miniszter kijelentését a már említett vigadói nagygyûlésen.
A politikus „Éljen a zsidó nemzet!” felkiáltással fordult a
jelenlevôkhöz.5

Szemléletváltást mutat, hogy pl. a Józsefvárosban Zsi-
dó Népkör alakul, héber kurzusok indulnak. ÁItalában
megfigyelhetô bizonyos erjedés a hitközségekben, sok he-
lyütt leváltják a vagyonos, erôsen asszimiláns beállítottsá-
gú vezetôket és a jiddis nyelvvel és kultúrával erôsebb kap-
csolatot tartó, a cionizmussal jobb viszonyt ápoló ember-
ek kerülnek posztokra. Nagy a várakozás Anglia paleszti-
nai jelenlétével kapcsolatban, a pesti kávéházakban már
a leendô zsidó állam határairól vitatkoznak.
Magyarország történelmi határai nem tarthatóak, így

zsidók tömegei kerülnek új fennhatóság alá. Ez különösen
Románia esetében, amelynek zsidóellenes politikája az el-
múlt évtizedekben nemzetközi felháborodást váltott ki,
nem volt jó perspektíva.

Máramarossziget
1918 elôtt
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A gárda mûködése
A Zsidó Szemle már a megalakulás bejelentésével egy

idôben mûködô alakulatként irt róla:
„A cionista gárda kitûnôen mûködik. Eddig 2000 embert

kûldött el veszélyeztetett vidékre. A gárda Galgócon igen vi-
tézül harcolt. Alig szálltak Ie a vasútról, sortûzet bocsátottak
a martalócokra és száz halott maradt a helyszínen.” Szere-
den is megakadályozták a fosztogatást.
Mint a fentiekbôl látszik akcióik nemzetiségi területen

zajlottak, s késôbb gyakran hivatkoztak arra apologetiku-
san, hogy a lakosok magyar csapatkent kezeltek ôket. Az
Egyenlôség november 9-i 45. száma még középkori min-
tára „zsoldos védelmi egységek” felállítását sürgeti, pedig
akkor már megalakultak az önkéntes karhatalmi századok.
Ezeket a lap nem tartja cionista gárdának, amelynek meg
a tervérôl is negatívan irt. Egy hét múlva „a galgóci skan-
dalumról” számol be az Egyenlôség, másképpen mint a
Zsidó Szemle. Elôbbi szerint a lakosság lefegyverezte a ci-
onista alakulatot. Sajtóvitát okozott, hogy a cionisták vi-
szont sikeres rendfenntartást jelentettek ugyanonnan.
Tény, hogy a századok, ahol lehetett, igyekeztek a fegy-

verhasználatot megelôzni és a lakossággal jó kapcsolatot
kiépíteni. Például Szilágysomlyón az önkéntes Karhatal-
mi Századok különítménye novemberben „felolvasó es-
télyt” rendezett.

Patai József lapja, a Múlt és Jövô is megemlékezett a ci-
onista karhatalomról. 1918 végén óbudai Freudiger Dávid
tollából Az önkéntes karhatalmi századok címmel jelent meg
írás, amely következetesen cionista gárdának nevezi a rend-
fenntartókat. Erre utal az alcím is: Az igazság a cionista gár-
dáról, hiszen még a szolgálati jegyeken is „cionista gárda”
megjelöIés szerepel. Hivatkozik Fényes László kormánybiz-
tos utasítására, amellyel 40 csapatot küld a Felvidékre. 
Viszonyuk a felbomlóban levô hadsereg alakulataival jó

volt, nem találunk nyomot nézeteltérésre, hatásköri vitára.
Fent említett Múlt és Jövô 1919. februári Máramarossz-

igeti beszámolója hol „cionista gárdát”, hol „zsidó ôrséget”
említ. Ez a csapat „a református líceumban kapott elhelye-
zést, rituális ellátást”. A közrendvédelmi jelleg vezetett
1919 tavaszára a keresztény tisztek egyre nagyobb számú
megjelenéséhez a századokban. 

A századok mûködésének vége
Egyes visszaemlékezések szerint az igény a rendterem-

tésre komoly létszámgondokat vetett fel. Ezzel foglalkoz-
va a Zsidó Szemle 1923-ban így emlékezett: 

„...a magyarországi cionista szervezet minden hadviselt
tagja jelentkezett... Késôbb a parancsnokok által egyen-
ként ismert cionisták elfogytak.” Ekkor a védelemre szoru-
ló segélykérôk pénzért szereztek hazatérô katonákat, aki-
ket továbbra is a cionista alakulatok szereltek fel. „Nem
voltak megbízhatóak, ami által a gárda elhatározta felosz-
latását. Ez alkalommal a hadügyminisztertôl hazafias
munkájukért elismerô okmányt kaptak.” – említi röviden
a lap nov. 2.-i 32. számában egy névtelen írás.
De úgy tûnik nem ez volt a valódi ok. 1919. február 19-

én Friedrich István bejelenti a Nemzeti Gárda felállítását
és arra kéri Beregi Ármint, hogy a Cionista KarhataImi
Századok olvadjanak be abba. Már elôzôleg sok keresz-
tény tisztet irányított a századokba, azok zsidó jellegének
megváItoztatására.
Beregi nem fogadta el ezt, lemondott a parancsnoki

tisztségrôl és 1919. március elsején feloszlatta a százado-
kat. Még idejében, mert a néhány hét múlva kikiáItott ta-
nácshataIom Vörös Ôrsége valószínûleg nem szívesen fo-
gadta volna be a cionista alakulatot. (Betiltották a cionis-
ta szervezetet is!)
Volt ugyan a magyar Vörös Hadsereg nemzetközi ez-

redében egy külön zsidó csapat, de ôk a cári hadsereg
fogságba esett zsidó nemzetiségû katonáiból rekrutáIód-
tak, nem magyar zsidókból.
Három és fél hónap után a zsidó karhatalmi alakulatok

feloszlottak. Feladatuk egy részét átvette a hadsereg. Fel-
oszlatásuk elôtt a zsidó karhatalom már akkor is gyakran
beavatkozott, ha nem zsidók voltak a zavargások áldoza-
tai. (Földfoglalások, bányászzavargások, leszerelô kato-
nák elégedetlensége). 
Márciusban a Zsidó Szemle arról számol be, hogy ami-

Nagy Endre
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kor a Szepességben a zsidók után a dzsentriket is támadni
kezdik, a katonaság leveri a szlovák felkelôket.

A karhatalom utóélete
Késôbb kevés szó esett e csapatokróI. Az asszimiláns

„izraelita” szervek hallgattak a fegyveres zsidó önvédelem
megvalósulásáról, ha mégis írtak róluk, akkor a nemzeti-
ségi vidékeken rendet teremtô alakulatok magyar jellegét
hangsúlyozták.
Jobboldalról viszont azzal vádoltak a csapatokat, hogy

elôkészítették a proletárdiktatúrát. Erre válaszul a zsidó új-
ságok gyakran emlékeztetnek a zsidó egyesületek és sajtó
tanácsköztársasági betiltására, a jelentôs zsidó személyi-
ségek letartóztatására. Ezeket a vádakat Friedrich István
is visszautasította a Tisza István meggyilkolása ügyében
tartott bírósági tárgyaláson. Ennek ellenére késôbb Milo-
tay István jobboldali publicista és parlamenti képviselô
megismételte a rágalmakat. 1938-ban igen élesen kirohant
Beregi Ármin ellen is, megpróbáIta szerepét bemocskol-
ni. Beregi akkor már Tel-Avivban éIt, onnan írta önérzetes
váIaszlevelét a vádakra.
Néhány magyar lap (pI. a Jövô címû) is támadta a gár-

dát. Terrorizmussal, a lakosság megfélemlítésével vádol-
ták ôket. Ez nem volt igaz, a századok erélyes fellépése
mindenütt humanizmussal párosult. Sehol sem hajtottak
végre kivégzéseket, holott statáriális felhataImazásuk volt
Távozásuk utánra helyi vezetôséget hagytak a rend továb-
bi biztosítására.

Jelentôségük

Az önkéntes karhatalmi századok a magyar történelem
és hadtörténet, valamint az újkori zsidó hadtörténet egy
dicsô, de sajnos teljesen elfeledett epizódját alkotják.
Magyarországon elôször – és tulajdonképpen utoljára

– valósult meg fegyveres zsidó önvédelem, ugyanakkor
forradalmi idôkben ritkán látott módon egy politikailag
semleges katonai erô tevékenykedett a békés polgárok
életének és vagyonának védelmében. Résztvevôi semmi-
féle elismerésben nem részesültek sem akkor, sem késôbb.
Az 1918-19 évi forradalmakkal foglalkozó hatalmas emlé-
kezô és tudományos irodalom nem tudott mit kezdeni ve-
lük, a zsidó történelem kutatói már nagyon kevés élô ka-
tonájukkal tudtak találkozni, a fennmaradt anyag kevés
és nehezen hozzáférhetô volt.
Pedig megérdemlik az utókor tiszteletét!

JEGYZETEK

1 Egyenlôség,1918. dec. 14. 50. sz.
2 Szabolcsi Lajos: Két emberöltô. MTA Judaisztikai Kutatócso-
port Bp.1993. 242p.

3 A híres és kedvelt Beregi Oszkár színész mérnök öccse, aki a
fronton megsebesült.

4 Csehszlovák részrôl felvetették 5000 zsidó család kitelepíté-
sét a Felvidékrôl.

5 Viszont a hivatalos szervek semmit sem tettek a kifosztott zsi-
dókért. Búza Barna kormányrendelete leállította az ügyészsé-
gi eljárásokat ezekben az ügyekben. 

Podolin 
(Ma Podolinec,
Szlovákia), 1918
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A z, hogy a vihar közelít, sokan érezhették a ma-
gyarországi zsidó közösségekben. Az Egyenlô-
ség tudósításai szerint vidéken már nyár óta

sorra alakultak a zsidó önvédelmi ligák a háború végétôl
erôre kapó antiszemitizmus és zsidóellenes atrocitások el-
lenében. Az akció egyik kezdeményezôje, Székely Albert
sátoraljaújhelyi ügyvéd némi rosszallással láttamozta a
„fôvárosi zsidóság kissé rideg és várakozó” álláspontját a
kérdésben és a fôvárosi közösség passzivitásának okát ab-
ban látta, hogy a magyar vidéken közvetlenebb a kapcso-
lat az emberek között, a konfliktusok húsba vágóbbak és
arrafelé jobban megrendült a bizalom az államhatalomban.
Székely tudta mirôl beszél, még nyáron a helyi csendôrség
brutálisan lépett fel a helyi zsidó közösséggel szemben –
vélhetôen nem függetlenül attól a hangulatkeltéstôl, ami a
háborús évek alatt folyamatosan zajlott részben a „hadispe-
kulánsok”, „árdrágítók” és részben a „galíciai beözönlés”
ellen. Ennek a hangulatkeltésnek nemcsak reformkatolikus
(Prohászka Ottokár) vagy jobboldali radikális (mondjuk A
Cél folyóirat és köre) résztvevôi voltak: az 1918 novembe-
re után berendezkedô új rezsim emberei sem tartóztatták
meg magukat: politikai megnyilvánulásaikban összekap-
csolódott a Tisza-féle rendszerrel való szembenállásuk és
a társadalmi forradalom iránti igényük. Fényes László új-
ságíró, a Nemzeti Tanács késôbbi tagja, hadügyi államtit-
kár és a Nemzetôrség kormánybiztosa például elég sok re-
torikai jelet kitéve, de csak kibökte 1918. augusztus 7-i kép-
viselôházi felszólalásában a „kazárokról”:

„bocsánatot kérek, annyit csak világosan, objektíve és a
legszabadabb felfogással állithatunk, hogy nem nevezhetôk
azoknak a magyar állampolgároknak, akik a szocziális fej-
lôdés, de az uj magyar jövô szempontjából is kívánatosak
ebben az országban. Én a galicziai kérdést egyik legnehe-
zebb kérdésnek tartom, amelyet épen e szerencsétlen or-
szágban meg kell oldani”.Majd néhány bekezdéssel késôbb
hozzátette: „Itt Budapesten is egyesületek alakulnak, ame-
lyek a zsidó faji és népi öntudatot kívánják megerôsíteni és
fejleszteni. (…) ha valaki — s ezt mondjuk meg nyíltan és
ôszintén — külön zsidó faji és népi öntudatban akar egye-
sülni, akkor az állampolgári elvek ellen vét. Én nem isme-
rek más külön népi öntudatot, mint a magyar népi öntuda-
tot” – sôt arra is kitért, hogy szerinte a bevándorolt
zsidóság „faji gyûlöletet” érez az ország többségi lakossá-
ga iránt. Felszólalása kapcsán az a furcsa helyzet állt elô,
hogy a sokat próbált Wekerle miniszterelnök képviselte azt
az óliberális álláspontot, amely nem volt hajlandó különb-
séget tenni a honpolgárok között az ideérkezés idôpontja
szerint, míg a jövendô miniszterelnök, a keresztényszocia-
lista Huszár Károly meg buzgón helyeselt neki.1

A magyarországi asszimiláció szép pillanata, és egy kor-
szak szimbolikus vége is volt egyúttal, amikor 1918. szep-
tember 16-án, Reichenauban kelt legmagasabb leiratával
az uralkodó még bárósította a magyar ipar két nagyágyú-
ját: Weiss Manfrédot, a Weiss Manfréd Vas- és Fémmûvei
Rt nagyhatalmú urát és az újpesti elônévvel bíró Wolfner
Tivadar bôrgyárost – halk válaszként a napisajtó „papírtal-
pú bakancsokat” és spekulációt emlegetô szólamaira. Az
Egyenlôség 1918. október 19-i számában – a zsidóságuk-
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A magyar zsidóság, az 1918-as összeomlás és forradalom
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ra tett utalás nélkül – diszkréten örvendezett a két férfiú ki-
tüntetésének és hangot adott abbeli reményének, hogy a
„béke elkövetkezô ideje is helyükön fogja ôket találni”. 
És míg a kitörô forradalmat a magyar zsidóság közéle-

ti egyesülései és sajtója általában lojálisan és támogatólag
fogadta, hamarosan kiderült, hogy a forradalom járulékai:
a hazatérô katonák, a közbiztonság felbomlása és a hábo-
rú alatt felgyülemlett indulatok célpontjai – a jegyzôk, a
földbirtokosok és a lelkészek mellett – elsôsorban a vidé-
ki zsidó közösségek lettek. A Hajdú vármegyei Nemzeti Ta-
nács plasztikusan fogalmazta meg a dolgok ilyetén állá-
sát: „Vidék népe félreértve a forradalmat, pogromot ren-
dez urak és zsidók ellen” – ez a gyakorlatban kifosztott
szatócsboltokat, feldúlt zsinagógákat, túszszedéseket, sar-
cot, megvert vagy megölt embereket jelentett. 

A november 6-án megtartott országos zsidó
nagygyûlés, miközben elfogadott egy sor határozati javas-
latot a Károlyi-kormány támogatásáról, az ország terüle-
ti integritásának védelmérôl, szembesülhetett a cionista
mozgalom aktivistáinak zajos fellépésével: az ô napirend-
jük már egészen más volt, és az új idôk jeleiként még a
nagygyûlést köszöntô Buza Barna földmûvelésügyi mi-
niszter beszédébe is bele-bele kiabáltak, és jelezték: a ma-
gyar nemzettel való érzelmi azonosulás nem feltétlenül
végcél a számukra. Eközben az új rendszer óvatosságát je-
lezte, hogy például Sándor Pált azért nem nevezték ki no-
vember elején egybôl miniszterré, mert – Garami Ernô em-
lékiratainak tanúsága szerint – vele együtt túl sok zsidó
lett volna a kormányban (Nem voltak sokan egyébként:
Jászi Oszkár, Kunfi Zsigmond és Garami Ernô voltak zsi-
dó származásúak az október 31-én létrejött kormányban,
de egyiküknek sem volt különösebben kiforrott zsidó iden-
titástudata. Sôt számos – hogy más jelzôt most ne használ-
junk – kritikai megjegyzésük ismert a magyarországi zsi-
dó társadalomfejlôdésrôl. Az ezt megelôzô harmadik We-
kerle-kormányban két zsidó származású miniszter vállalt
szerepet: Vázsonyi Vilmos és Szterényi József). A forrada-
lom iránti lojalitás annyiban is érthetô, hogy az 1918 ok-
tóber végén, a Nemzetvédelmi Szövetség néven szervez-
kedô, „preventív ellenforradalom”, amelynek ugyan na-
gyobb volt a füstje, mint a lángja, soraiban olyan pedig-
rés antiszemitákat vonultatott fel a Cél címû lap és a Kat-
holikus Néppárt határvidékérôl, akikkel nyilván teljes le-
hetetlenség lett volna egy húron pendülni. Az ôszirózsás
forradalom egész szimbolikája, vezetôinek nyilatkozatai;
a független magyar államiság ünneplésével vagy a Parla-
ment elé kicibált idôs negyvennyolcas honvédekkel csak
erôsítette a magyar szabadelvûség hagyománya mellett
jobbára elkötelezett honi zsidóság szerepvállalását.

Hadikórház 
1918-ban 
(Forrás: fortepan)

Weiss Manfréd 
és családja
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Még egy fokkal rosszabb sora volt a megszállás alá ke-
rülô területeken létezô zsidó közösségeknek: ott nemcsak
zsidóként, hanem sok esetben a magyar nemzeti politikai
ágensként tekintettek rájuk. Így már október végétôl riasz-
tó hírek jöttek a Dráván túlról, Horvátországból és Szlavó-
niából, majd hamarosan a Felvidékrôl és Erdélybôl is. A
beinduló menekültáradatnak a vasutasok és a postások
mellett így számos zsidó kereskedô vagy tisztviselô lett ré-
szese. A helyben maradók pedig folyamatos pogromhan-
gulatban élhették napjaikat. A felsô-magyarországi Nyit-
rán, egy fiatal, teológiai ambíciókat is dédelgetô, addig
jobbára hazafias, magyar nyelvû cikkeket író plébános
uszított a helyi zsidók ellen. Jozef Tiso, az önálló Szlová-
kia késôbbi elnöke még azzal is megvádolta ôket, hogy ôk
a magyar ellenállás utolsó szereplôi (ez annyiban igaz
volt, hogy a közbiztonságáért aggódó város magyar elitje
tulajdonképp behívta a város határában álló csehszlovák
legionáriusokat) és kétnyelvû lapjában leszámolást hirde-
tett: „le a zsidókkal, le azokkal a hôsökkel, akik a
világégést okozták és aktívan közremûködtek benne, le a
katonai hivatallal és le a nyitrai kávéházakkal” – jelent
meg november végén a Nyitra/Nitra hasábjain2.
Az Egyenlôség hasábjain – a címben foglalt költôi evo-

kációk mellett – hamarosan megjelentek a pogromhírek
és az adakozásra való felszólítások. Sôt 1919 elején már
a kormánnyal kapcsolatos kritikai húrok is megpendültek,
amennyiben Szabolcsi Lajos lapja rosszallóan vette tudo-
másul a Jászi Oszkár minisztériumában kidolgozott ruszin
autonómia koncepcióját (dr. Ballagi Ernô: A felvidéki zsi-
dóság védelme, 1919. január 4.) és védelmet kért az ország
északkeleti részében élô közösségeknek, és a magyarorszá-
gi ruszinság vezetôinek antiszemita heccpolitikáját kár-
hoztatta. A cikk írója még a román uralmat is jobbnak tar-
totta volna a régióban, mint ezt a fajta autonómiát, mert
a bukaresti kormány keze a rá irányuló nemzetközi figye-
lem miatt jobban meg van kötve, mint a senki által nem
ismert ruszinoké. A lap késôbbi cikkeiben már kárhoztató

hangok is felmerültek a Károlyi- majd a Berinkey-kor-
mány – zsidóság megvédésével kapcsolatos – erélytelen
politizálásáról. 
A korábbinál politikusabb és kritikusabb hangütésre

annál is inkább szüksége volt a jobbára a neológiát és az
asszimilációt pártoló lapnak, mert a máramarosszigeti Zsi-
dó Nemzeti Tanács 1918 december eleji létrejötte és rövid
létezése, illetve a cionista Új Kelet kolozsvári megindulá-
sa jelezte, hogy a magyarországi zsidóság sokrétûen tagolt
társadalmán belül a korábbitól eltérô attitûdök is elképzel-
hetôk a forradalmi helyzetben. Ezeket a fôszerkesztô nem
gyôzte kárhoztatni cikkeiben, jegyzeteiben, óvta az idegen
megszállás alá került hitsorsosokat a „magyar nemzeti cé-
loktól” való távolodástól: ennek és a lap egyéb, cionizmus-
ellenes állásfoglalásainak olyan következménye is lett,
hogy 1919. január végén egy csoport cionista aktivista
megtámadta és feldúlta Szabolcsi lakását, valamint az
Egyenlôség kiadóhivatalát. Szabolcsi memoárjaiban csak
„antiszemita forradalomnak” nevezte 1918 ôszét, és nem
fukarkodott Jászi bírálatával, és saját gyôzelmeként élte
meg az 1919. márciusi hitközségi választásokon a cionis-
ta irányzat alulmaradását.3 Ez azonban számára is csak
rövid életû gyôzelmet jelentett: a berendezkedô tanácsköz-
társaság meg kívánta szüntetni a felekezeti autonómiákat
és hamarosan az Egyenlôség is beszüntette megjelenését. 
Mindent összevetve 1918 késô ôsze a magyar zsidóság

számára is a nagy remények idôszaka volt: a közösség
zöme osztozott a társadalom csodavárásában, vele együtt
sújtotta le teljes országrészek elvesztése. A rendkívüli hely-
zet felszínre hozta a közösség belsô ellentéteit, ortodoxok,
neológok és cionisták között, amelyek néha fizikai konf-
liktusban robbantak ki. A magyar zsidók helyzete viszont
annyiban volt nehezebb az összlakosságénál, hogy a köz-
rend október végétôl zajló felbomlása még hátrányosab-
ban érintette ôket, mint a társadalom egészét. A helyi, el-
sôsorban vidéki rendbontások jelentôs részének ôk voltak
a célpontjai, mert a háború alatti, egyre nyíltabbá váló
közbeszéd az „alacsony véradóról”, a „nyerészkedésrôl”
vagy a „feketézésrôl” elsôsorban a zsidóságot vette célba:
még ha minden bizonnyal túlzás is Szabolcsi Lajos kijelen-
tése az antiszemita forradalomról, 1918 novembere-dec-
embere elôjátéka volt más, sokkal nagyobb megpróbálta-
tásoknak a magyarországi zsidó közösség számára.        
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Nyitra az 1900-as
évek elején
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