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MISKOLCZY AMBRUS

HORN EDE ZSIDÓ REFORMTÖREKVÉSEI 1848-1849-BEN

Horn Ede (1825-1875) az emigrációba szorított magyar szabadelvűség és demokrá
cia egyik legsikeresebb szóvivője, nemzetközileg is elismert közgazdasági közíró. Ha az 
1850-51-i magyar szellemi tájra egy pillantást vetünk, akkor munkássága alapján Eöt
vös József és Kemény Zsigmond mellett a helye. Legjelentősebb műve alighanem A for
radalom és a zsidók Magyarországon. 1851-ben jelent meg Lipcsében — németül — elő
ször,1 magyarul pedig néhány éve látott napvilágot a német újrakiadásával együtt.2 
Ismeretlen és izgalmas világ tárul fel a visszapillantó szem előtt: az emancipációra törő 
zsidóság és világa. Ebben a nagy fermentum a radikális reform, vagy pontosabban: re
formáció. Ennek központi szereplője ő maga, Horn Ede.

AZ ÖNEMANCIPÁCIÓ ÉS A ZSIDÓEMANCIPÁCIÓ DIALEKTIKÁJA

Horn Ede született forradalmár volt, mint nemzedékéből oly sokan. Vágújhelyt szü
letett 1825. szeptember 25-én, ő volt a második gyermek a családban, a nyolc közül. 
Apja gyapjúkereskedő volt, a gyülekezet elöljárója, különböző jótékonysági egyletek 
tagja. Fiát nem járatta zsidó iskolába, házitanítót fogadott mellé. Mihelyt betöltötte ti
zenharmadik életévét, Nyitrán, majd Pozsonyban és Prágában tanulhatott. Rabbinak 
készült. Tizennyolcévesen hazajött szülő városkájába, és aztán mint fia, Horn Emil — a 
családi hagyomány alapján — emlékezett: „akkor kellett az első és nem a legkevésbé fé
lelmetes küzdelmét megvívnia a gondolatszabadságért, ami egész életére rányomta bé
lyegét. Mivel a helyi zsinagógában akart prédikálni, először alá kellett vetnie magát a 
helyi rabbi — aki egyébként tanítója és barátja volt — cenzúrájának, majd el kellett visel
nie, hogy ez elutasítsa őt, mert a vallások testvériségére és egyesülésére vonatkozó esz
méit perverznek találta.”3 Két világ került egymással szembe. Horn Ede öccse, Antal 
így emlékezett bátyjára és annak hitközségi konfliktusára: „... már tízéves koromban

1 I. EINHORN: Die Revolution und Die Juden in Ungarn. Nebst einem Rückblick auf die Geschichte der 
Letztem. Befürwortet von Dr. Julius Fürst, Lehrer and der Universität zu Leipzig. Leipzig, Carl 
Geibel, 1851.

2 EINHORN IGNÁC (HORN Ede): A forradalom és a zsidók Magyarországon. Ford. Fenyő István. Bp. 
Universitas, 2000. Német újrakiadása: IGNAZ EINHORN (EDUARD HORN): Die Revolution und die Juden. 
MISKOLCZY AMBRUS: Nachwort. Ein Lebenskampf für die Freiheit. 181-189. Bp., Universitas, 2001.

3 [HORN EMIL: Horn Ede]. Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára (továbbiakban: OSZKK) Oct. 
Hung. 900/17.
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bizalmasa és előőrse voltam, ha a vágújhelyi rabbinus a szószéken kelt ki ellene, és sze
gény anyám nagy keserűségére, de rebellis fiai nagy mulatságára a zsinagógában kije
lentette, hogy ilyen emberek számára nálunk nincs hely, vándoroljanak ki Ame
rikába.”4

Az ifjú Horn Ede tehát hamarább találta magát szembe a hagyományhűséggel mint 
azt életrajzírói jelezték, még mielőtt Pestről írni kezdett volna a szabadelvű német zsi
dó lapokba. Ez az összeütközés törvényszerű volt. Ekkortájt a magyarországi zsidók 
eleve valamiféle belső konfliktushelyzetbe születtek. „Magyarország — olvasható az 
egyik lipcsei zsidó lapban — önmagában zárt világ, amely a zsidóság mindkét hemiszfé
ráját és szembenálló nézetét: az ultraracionalistákat és ellenlábasaikat, a merev ortodo
xokat egyesíti.”5 Más szóval Magyarország a hagyomány és újítás, az ortodoxia és re
form frontországa lett Kelet és Nyugat között. A közép- és kelet-európai zsidóság 
sajátos belső dinamikával jellemezhető vallási-etnikai közösséget alkotott. Vallása vala
miféle nemzetekfölötti jelleget kölcsönzött neki. Jogi helyzete miatt nemzetekalatti stá
tuszt foglalt el. Mint etnikai közösség nemzetekközötti életet élt. Ugyanakkor jogi hely
zetét tekintve rendkívül sokszínű az európai világ. Franciaországban emancipálták a 
zsidókat, teljes jogú francia állampolgárok voltak, Angliában egy-két szimbolikus moz
zanattól eltekintve majdnem emancipáltnak tekinthetők, Németország — hogy ahistori- 
kus kifejezéssel éljünk — a jogviszonyok valóságos mozaikja, volt olyan része, ahol kivi
telezték az emancipációt, volt ahol középkori gettóviszonyok uralkodtak, de a fejlődés 
iránya egyértelműnek tűnt. Német nyelvterületen bontakozott ki az a zsidó felvilágoso
dás és liberalizmus, amely Magyarország fejlettebb területein, egyes városaiban is teret 
hódított. Ez a felfogás a zsidót vallásnak és nem nemzetiségnek, etnikumnak tartotta, 
és ezt a vallást meg is akarta egyben reformálni, a feleslegesnek tűnő hagyományokat, 
szokásokat fel akarta számolni. Keleten — Magyarország peremterületein és keleti és 
észak-keleti részein — viszont a zsidóvilág megőrizte zártságát, hagyományaiba zártan 
élt. A zsidóság zöme a maga táji és társadalmi differenciáltságában is valamiféle etni
kai foglalkozási csoportot alkotott. A zsidók zöme — eltekintve értelmiségi rétegétől — 
kereskedő, kézműves, vállalkozó volt; földműves ritkaságszámba ment. A Habsburg Bi
rodalomban Magyarország valamiféle — korabeli kifejezéssel élve — paradicsomnak szá
mított, természetesen csak a maga viszonylagosságában. Bár a városok igyekeztek kire
keszteni a zsidókat, mégis Pesten, Pozsonyban biedermeier életformát élő polgári réteg 
alakult ki, és a nemesi birtokokon élhették világukat, hiszen a földesúrnak érdeke volt 
megbízható vállalkozókat befogadni. A központi hatalom sem adott ki olyan országos 
rendeleteket, amelyek például korlátozták volna a zsidók házasodási lehetőségeit, mint 
Morvaországban, ahol csak az elsőszülöttnek volt joga házasodni, vagy Galíciában, ahol 
a házasulandóknak a hatóságok előtt kellett vizsgáznia erkölcstanból. Ugyanakkor 
mégis valamiféle társadalomkívüliségben éltek, vallásuk megtűrt jellegű volt, 1846-ig 
ún. türelmi adót kellett fizetniük, ami természetesen sok konfliktus forrása volt.

4 HORN Antal: Márczius 15. Magyar Újság, 1898. márc. 15.
5 Der Orient, 1840. 32. Id.: HÄUSLER, WOLFGANG: Assimilation und Emanzipation., Studia Judaica 

Austriaca III. 44.
6 KARÁDY VIKTOR: Zsidóság, modernizáció, polgárosodás. Bp., 1997. 16-21., 249-274.; VICTOR KARA

DY: Gewalterfahrung und Utopie. Juden in der europäischen Moderne. Frankfurt am Main, 1999. 
30-31., 92-94.
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Magyarországon nem volt földrajzilag is intézményesült zsidó gettó csak Pozsony
ban. Viszont létezett társadalmi gettó. Innen kellett kitörni. Önemancipáció és zsidó
emancipáció a magyar nemzetté válásban elkötelezett felvilágosult zsidók számára lét
kérdés lett. Helyzetük drámaiságáról az Első magyar zsidó naptár és évkönyvben 
vallottak. Ez a mű valamiféle politológiai kézikönyvnek is tekinthető. Benne igazán út
törő Horn Ede harmadik közleménye, mert ez a korabeli politikai erők zsidókkal szem
beni magatartásának a lényegre törő elemzése. „Visszapillantás” a címe, de a jövő útja
it és lehetőségeit fürkészi — brilliáns érveléssel. A magyar-zsidó rokonság alapító 
mítoszával indul, és a sorsközösség gondolatában teljesedik ki a gondolatmenet. Tud
juk, a reformáció prédikátorai vetették fel először, hogy 1526 és ami utána következett 
Isten büntetése, próbára teszi az ő népét, amelynek eleit a Biblia választott népével ro
konították. Horn Ede a magya-zsidó sorsközössség ezen hagyományát folytatott, anél
kül hogy talán tudta volna, tudatosan akarván hagyományt teremteni, hagyomány te
remtésnek a feltételét kialakítani. Mert:

„Köztudomású dolog, mily nagy a hasonlóság a héber és a magyar nyelv közt. Még 
szembetűnőbb pedig sorsábani hasonlatossága e két népfajnak, habár csak a jelenkort 
is vesszük tekintetbe. A magyar, például, még a legközelebb külföld: Ausztria, Németor
szág előtt nagyrészt ismeretlen, valódi terra incognita; tőlük természetesen illő mél
tánylást nem is igényelhet. A zsidóval szintúgy áll a dolog. Legközelebb körülete t.i. Ma
gyarország őt nem ismervén, földieinknél sem elismerésre, sem méltánylásra nem 
találhat...”

A magyar ebben az érvelésben másik zsidó. A zsidó pedig rosszabb helyzetben lévő 
magyar. Hiszen: „A valódi, minden hazafi szívét mélyen megszomorító baj abban rejlik, 
hogy maga a magyar még maga magát ismerni, elismerni s méltányolni nem tudja. 
Sem földének erejét s áldástelt termékenységét, sem maga a nemzettestben rejlő erőt s 
kifejlődhetést, sem tettdús voltát, sem a bőcsírájú jövőt ismerni, elismerni s igazán mél
tányolni nem tudja. Ez a második s pedig fontosb baj, a nehezebb akadály, mely a ma
gyarnak kifejlődését s előrehaladását tetemesen csökkenti... S éppen úgy áll a dolog a 
zsidóval. A külföld, maga a hon őt nem ismeri. Ez sajnos ugyan, de még nem oly káros, 
mert csak a külvilággali viszonyait érinti. De van még más, s pedig benső baj. A zsidó 
maga magát nem ismeri, sem voltát, sem jelenét, sem jövendőjét. Természetesen sem 
ennek, sem annak követeléseit s igényeit. Ezeket nem ismervén, még természetesb, 
hogy nem teljesítheti. S ez benső baj, és ez előmenetelét gátolja, szellemi fejlődését s 
fölvirágzását akadályozza, s ez szomorú, nagy megszomorító...”

Az önismeret hiányának oka is közös: a restség. A magyar a külföld számára nem 
írja le hazáját. A zsidó nem tárja elő a maga bajait, hogy orvosoltassanak — fejtegette 
Horn Ede, aki korántsem öncélúan akarja a zsidó „benső bajait” előtárni a „szellemvi- 
lágban”. Célja:

„Fölébresztessék az által [mármint a helyes önkép által] a zsidóban a tetterő s önbe
csület, keresztény polgártársaiban pedig elismerés s törekvései iránti méltánylás; nyil
váníttassanak itt külső mind belső bajai; de mutattassanak egyszersmind a gyógysze
rek, melyektől gyökeres segítséget várhatni.”

Az európai zsidók újkori történetéből a felvilágosodás nagy tételének, az emberi ter
mészet egyetemességéről szóló tétel igazolását olvasta ki Horn Ede. Mert: „Ha valahol, 
úgy itten legjobban kiviláglott: hogy azzá válik az ember, amivé a körülmények őt nevelik. 
Emberré vált a zsidó, mihelyt annak ismerték, embertársai. Polgárrá lett, mihelyt az ál- 
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ladalom őt keblébe fogadta vala, és annak hatáskörét kinyitották előtte. És világpolgár
rá lett, mihelyt a világ őt polgárának elismerő...”

A fordulatot Magyarországon az 1840-i diéta jelzi. A nagy nekilendülés utáni fejle
mények jellemzése a lehető legpontosabb: „A zsidóügy iránti lelkesedés azóta majdnem 
egészen leszállt a magyar politika színpadjáról. Csak igen szűk helye maradt fenn még 
a lelkesedésnek, szívében azon nemeseknek, kik a magasztos és üdvös Triász: szabad
ság, jog és emberiség körül harcolnak. Általánosan véve a józan gondolkozás és a szűk
keblű számítás helyét foglalák el az előbbi lelkesedésnek.” Mi várható ilyen körülmé
nyek között a különböző politikai erőktől?

Horn Ede „a zsidó ügyben” három „különvált nézeteket” különböztetett meg. A for
radalom és a zsidók Magyarországon című könyvében is idézi saját magát, olykor jelen
tősen eltérve a következőkben idézésre kerülő eredeti — teljes — szövegtől. „Élén álla
nak a szabadelvűek. Ezek a zsidók polgárosítását kívánják azért, mivel ez követelése 
korunk szellemének, és múlhatatlanul szükséges a zsidónak üdvös fejlődésére és az or
szág fölvirágzására. Elismerik, hogy a polgárosítás nem kérendő és nem kikoldulandó 
engedmény: hanem joga a haza minden fiának, jogszerű tulajdona, melyet elvenni tőle 
csak akkor szabad, ha vele visszaélt, és ha érdemtelennek találtatott arra. Tőle azt meg
tagadni — mivel talán nem a reménylett módon élend vele — mindenesetre igazságtalan 
előítélet... Elismerik ők, hogy a zsidó ügy nem különvált egy kérdés, hanem hogy köz
vetlen összeköttetésben áll a más teendőkkel; hogy csak az lehet érdemes a valódi sza
badságra, ki mást attól meg nem foszt; és hogy csak akkor reményelhetni fölvirágzását 
összes hazánknak, ha minden törzsöknek és néposztálynak minden lehető alkalom és 
tér engedtetik erejének s tehetségeinek szabad és illendő fejlesztésére és használatára.”

Jelentős eltérés az, hogy „törzsök” és „osztály” kifejezés helyett az idézett 1851-i 
műben „lakos” áll, holott az 1847-i kifejezések használatát igazolta a történelem. Az el
lenzék társadalmi és nemzeti érdekegyesítő politikájának tényleges és szimbolikus sike
rei: a jobbágyfelszabadítás és a szegedi nemzetiségi határozat. Ez utóbbit maga Horn 
Ede is pozitív fejleménynek tartotta, igaz, A forradalom és a zsidók Magyarországon 
című művében pontatlanul írt arról, hogy a szegedi nemzetiségi dekrétum nemzetisé
gek egyenjogúságát emelte törvényerőre, mert az osztrák egyenjogúság formulával 
szemben tudatosan a frankfurti parlament „alapjogok” tervezetéből kölcsönzött nemze
tiségi fejlődés tézisét állította szembe, és alkalmazta — egyedülálló módon az akkori Eu
rópában: „A magyar birodalom területén lakó minden népiségek nemzeti szabad kifej
lődése következőkben ezennel biztosíttatik”. Különös játéka az emlékezetnek: amikor 
Horn Ede 1850-ben a „lakos” kifejezéssel élt, a francia nemzetkoncepciót alkalmazta, 
amelyhez a magyar ellenzék még 1847-ben közelebb állt, mint a szegedi nemzetiségi ha
tározathoz.

A továbbiakban az eltérések az 1847-i szöveg és annak német fordítása között már 
inkább csak stilárisak.

„De e főpártban észrevehetni két különböző véleményárnyzatot. Az egyik testes
tül-lelkestül akarja, kívánja is a polgárosítást, s teljes meggyőződéssel harcol ez ügy 
mellett, s törekszik annak elérésére... A másik csak azért szól mellette, mivel kell, mivel 
politikai rendszerének egy részét teszi, és hogy az egész rendszeren csorba ne ejtessék, 
szükség azt is fenntartani, vitatni. És kiismerhető mind beszédükből, mind írásaikból 
ezen kénytelenség, melyen e szabadelvűség alapul, s ha adnának is a zsidónak polgári 
jogot, más záradék által elvennék tőle, mit az elsőben megengedtek... Az első felekezet- 
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tői — ha csak oly kicsiny nem lenne — mindent remélhetnénk. A másodiktól csak akkor, 
ha egykor el lesznek döntve az országnak minden más kérdései, s kielégítve látandják 
saját követeléseit; csak akkor remélhetni, hogy zárkövét a szabadelvűség épületének 
fölteendők, a zsidónak is majd a neki tartozó jogokat megadandják.”

Érdemes egy pillanatra ezen passzusnál megállni. Nemcsak a fogalomhasználat le
leményessége miatt. A felekezet kifejezés ugyanis találó, mivel a kérdésnek, mint már 
utólag látjuk, van némi vallásos jellege, hiszen hitre épül. Ami ennél fontosabb, az a jós
lat. A történelemből sokat tanuló Irányi Dániel — akiről éppen Horn Edétől tudjuk, a 
képviselőválasztáskor rájátszott a pesti burzsoázia antiszemitizmusára — így tekintett 
vissza 1860-ból az 1849-i emancipációra: „A zsidók egyhangúlag egyenjogúnak nyilvá
níttattak a keresztényekkel. Elbeszélésünk elején nem rejtettük véka alá, mennyi lesúj
tó előítélet akadályozta azonnali emancipálásukat. Egy év leforgása alatt ezek az előíté
letek elpárologtak, mert az izraeliták valóban hazafiasan viselkedtek.” És így „a 
magyar parlamentarizmus történetének záróköve [...] a nemzetiségek megbékéléséről 
szóló nyilatkozat és a zsidóemancipáció megszavazása”.7 Horn Ede is a zárkőről írt, 
akár Irányi zárókőről. (Később jó barátság szövődött közöttük, Horn Ede — látni fogjuk 
— több könyvével is megajándékozta.)

„Szabadelvűek ellenében — fejtegette Horn Ede — állnak a konzervatívek, a 
statusquo barátai. Ezek Németországban is ellenei a zsidók polgárosításának, és ahol e 
párt hatalomra vergődött fel 1814 óta, például: Porosz-Hannoverben, a zsidóügy majd 
mindenkor hátralépéseket tett, előrehaladást sehol se. De hazánknak konzervatívjait 
jól meg kell különböztetnünk a németországiaktól. Hála a Magyarok Istenének! Ha
zánkban »történeti oskola« még nem képződött, mely minden jogtalanságot jognak 
tart, ha csak ősi, minden intézvényeket jogszerűeknek mond, ha csak ősiségszenteltek; 
minden újításnak ellentáll csupán azon okból, mivel az elavultat helyéből kiszorítja; és 
következéskép a zsidót is ezen szabdátlan helyzetében hagyni akarná, mivelhogy eddig 
is olyan volt. Nem ismerik a mi konzervatívjaink a »keresztényi álladalom«-nak elvét, 
mely nemkeresztények hozzájárulása által veszélyeztetnék, ha t.i. ezek is földjét 
mivelik, iparát előmozdítják, a tudományokat és mesterségeket elősegítik, és az állada
lomnak javára, mint ügyvédek, bírák, tisztviselők, stb. szolgálnak. Konzervatívjaink a 
zsidóügyben is fontolva haladók, és míg erős talpon alapuló jövőt bizonnyal nem remél
hetni: a statusquo parányi részét sem akarják helyéből kimozdítani, — és mindig a régi
nél marasztaltatni törekszenek... Veszélyes ugrásokra azoknak nincs kedvök. A polgá
rosítást pedig veszélyesnek azért tartják, mivel a zsidót nem ismerik. És onnan az örök 
ellenvetés a zsidó állított erkölcstelensége, durvasága, és az abból következtetett 
polgárosításrai képtelenségéről!... Honnan ez az általános félreismerés? Már e cikk kez
detén megmutatok. Könnyen átlátni, hogy e párttól csak kevesek és lassan nyerendők 
az engedmények; teljes polgárosítást csak akkor remélhetni, ha a zsidó magát bensőleg, 
külsőleg is, amennyire tőle kitelhető, átalakította légyen, és így de facto már annak bir
tokába jövendett volna, amit most kérnie kell. Bizony oly közel nincs az idő ennek eléré
sére. De ha az idő egykor beköszön, ezen párt nem átalandja a fait accomplit a jognak 
címével is fölruházni.

7 IRÁNYI Dániel - Charles-Louis CHASSIN: A magyar forradalom, politikai története 1847-1849. II. 
Bp., 1989. 344-345.
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E két párt elvekből indul ki. És ámbár a másodiké nekünk nem kedvez, az mégis ör
vendetes, hogy elv szolgál az ellenzésnek alapjául, és önkény áldozata többé nem va
gyunk. Az elv észben terem, ésszel is harcolhatni ellene. Az elv szüleménye az időnek és 
körülményeknek, s ezeknek elváltozása mellett annak megváltoztatását is remélhetni. 
Nem így áll a dolog az önzéssel; ez ellen sem ésszel nem harcolhatni, sem idő- s körül
ményektől nem remélhetni gyógyítását. Mindig és örökké hatalmas befolyása van az 
önzésnek; mert az önfenntartási ösztön örökké meg örökké hatalmas. És ez az ellenség 
kezdettől fogva a zsidóügy ellen lépett föl, ez az, mely napról napra keményebben, he
vesben is lép föl a polgárosítás ellen; mert önérdekét veszélyeztetettnek véli. Képvisel
tetik azon párt a honfiak azon osztálya által, mely érintkezésbe jő a zsidóval, a polgártól 
t. i., mely a zsidónak tudományok, tisztek és mesterségek szabad gyakorolhatása eseté
ben önérdekének tönkrejutásától fél. És annál inkább, mivel eddig is szokva volt: cé
hek, szabadalmazott testületek, s más efféle eszközök által önérdekeit minden keresz
tény ellen is megőrizni és maga érdekeit inkább mint a közjóét tekintetbe venni. E 
párttól — ha a törvény közbe nem lép — jobbulás csak akkor várhatandó, ha polgáraink 
közt földerülend a míveltség jótevő szelleme, és tanulandnak az álladalommal összeol
vadni s a közjó felvirágzásában maguk üdvét lelni meg...

Az első párt az 1840-i országgyűlésen többségben volt. Az akkor Magyarhonban föl
tűnt polgárosítási eszme: egy negyed millió honfiakat az elavult iga alól kiszabadítani, 
és az emberiség szent kötelékei által a hazának megnyerni, sokkal magasztosb és iste
nibb vala, mintsem hogy feltűnésekor kicsinyszerű kétkedéseknek és szűkkeblű szám
lálgatásoknak helyet engedett volna, és azért meglepőleg kedvező eredménye is volt. 
40-43-ig kétkedés és számlálgatás nyerének tért, és meg is kezde bukni az ügy. Onnan 
mostanig a harmadik párt mindinkább veszélyeztetve látja külön érdekeit a mestersé
gek szabad gyakorlása elleni gátok és akadályok eltörölése által; és azért a törvénytől 
tett engedmények a valódi életben mindig gátokra akadnak, és azért a gyakorlat nem 
érezteti velünk a törvény jóságát, minket a nyert engedményektől megfosztani törek
szik, és ezen törekvésében napról napra veszélyesbé, meg nyomasztóbbá válik...

Általánosan véve a köznemesség az első párthoz tartozik s képviseltetik a Pesti 
Hirlap s Jelenkor által; a felsőbb rendek — Zay, Eötvös s még néhány dicső hazafit kivé
ve — a második párthoz; képviselője a Híradó; tulajdonképi polgárság s a klérus na
gyobb része a harmadik párthoz; ezeket képviselik a Nemzeti Újság és a Pester Zeitung.”

Horn Ede jobban figyelt az életben jelentkező pozitív mozzanatokra, mint az irodal
mi élet fejleményeire. Például Kassa esetében, ahol a polgárság ki szerette volna a zsi
dókat telepíteni a városból. Jelezte, hogy a városkapitány ezt ellenezte, de rákény
szerítették. Aztán rejtélyesen hozzáfűzte, hogy „közbejött akadályok” a kitelepítést 
megakadályozták. Politikai taktikából nem tette közzé: a Helytartótanács tiltotta meg a 
helyi Qumpen)burzsoá kezdeményezést. Aprólékosan felsorolta, hogy zsidók, hol és mi
lyen állásokat foglalnak el. Saját párt-diagnózisának némileg ellentmondva több arisz
tokratát említett, akik anyagilag segítették zsinagógák építését. Okkal emelte ki, hogy 
Bloch Mórt a Magyar Tudományos Akadémia tagjává választotta, csak arról hallgatott, 
hogy a nagy nyelvtudós, aki a Ballagi nevet vette fel, nemsokára áttért a protestantiz
musra. Külön kiemelte, hogy a Bihar megyei Darvason „parasztoktól zsidó bíró is 
választatik...” A három pont sokat sejtetett, az alaptézist: a magyar nép nem zsidóelle
nes. A példák viszont nemcsak azt kellett hogy jelezzék: a magyar társadalom befogadó, 
hanem egyben azt is, hogy van lehetőség az érvényesülésre. Már csak a vádat kellett el- 
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utasítani, miszerint a zsidók magyarosodása „speculatio”. Hiszen: „A zsidó — úgy mon
dák — színlelt magyarsággal akarja a szabadelvű pártot megnyerni, és az által könnyű 
szerrel polgárosítást szerezni magának. De hiszen a szabadelvű párt azóta nézeteiben 
megváltozott, és a zsidó a polgárosítást nem nyerte. És ellankadt-e a zsidók magyaroso
dási buzgalma? Semmiképpen. A leggonosszívűbb zsidóellenség sem tagadhatja, és 
mindenhol nyilvánosan el is ismertetett, hogy Magyarhonnak nemmagyar lakosai közt 
a zsidók legtöbben és legnagyobb készséggel magyarosodnak meg, úgy, hogy most sok 
helyen már társalgási nyelvvé kirekesztőleg a magyar nyelv lett, és a gyermekek csak 
8-9 évi korukban kezdenek német vagy más idegen nyelvet tanulni...” De nemcsak így 
„törekednek a zsidók a magyarokkal fölolvadni, és a nemzettel egyesülni. Jegyzésre 
méltó még az, hogy maguk a vakhitű rabbik, kik tanítványaiknak (Bachurim) a német 
olvasást és idegen nyelv tanulását eltiltják, a magyar nyelv tanulását nekik nemcsak 
megengedik, de őket arra buzdítják is.”8 Ha arra gondolunk, hogy Horn Ede A forrada
lom és a zsidók Magyarországon című művében milyen élesen nyilatkozott az ortodoxok
ról, akik egyenesen az emancipáció elhalasztását kérték, idézett cikkének a célzata egy
értelmű: Horn Ede egyrészt tartott a zsidóság belső meghasonlásától, másrészt nem 
akarta a zsidóság egy részét feláldozni bűnbakként; teljes és kivétel nélküli emancipáci
ót akart. Ha az ortodoxok anacionalizmusát is megemlíti, óhatatlanul bekerül a szelek
tív antiszemitizmus zsákutcájába, elfogadja, hogy van jó zsidó és rossz zsidó, emancipá
cióra érdemes és érdemtelen, és ezzel maga is csak érvet szolgáltat az emancipáció 
külső ellenségeinek. Ugyanakkor egyre inkább azt a radikális reformot képviselte, 
amely miatt a zsidóság nagy része már nem is tartotta őt zsidónak. 1848-1849 a radi
kális reform nagy esztendeje.

REMÉNYEK ÉS CSALÓDÁSOK A NÉPEK TAVASZÁN

Horn Ede „Visszapillantás ”-a jóslatnak is beillik, az 1849. július 28-i emancipációs 
törvényhez vezető fejlemények igazolták. Ezek a fejlemények: a zsidók magyar tűzke
resztsége a szabadságharcban, a magyar radikálisok egy-egy kezdeményezése és a libe
rálisok valóban óvatos politikája, aztán az ellenforradalmi megtorlás, amely zsidókö
zösségeket kollektív felelősségre vont, és alaposan megsarcolt, hogy aztán a 
neoabszolutizmus léptessen életbe újabb zsidóellenes megkötéseket. De addig még van 
néhány év. Igaz, a magyar zsidó évkönyv újabb száma nem jelenhetett meg, amelybe 
Horn Ede „a honi zsidók belviszonyait tárgyaló cikk”-et ígért. 1848-ra elkészült viszont 
ennek alapja: „A zsidókérdés Magyarországon”. Eötvös Józsefnek ajánlotta „határtalan 
tisztelettel és megbecsüléssel”, és németül írta, egyrészt azért, mert a politikai vezető
rétegekhez szólt, másrészt azért, mert a zsidó közvélemény nagyobb része számára 
még a német volt a kultúra nyelve.

Szomorú aktualitása volt Horn Ede könyvének. Meg is vallotta az április 10-én kel
tezett előszóban. Március 15-e éjszakáján, amikor örömittasan tért ő is haza, úgy gon
dolta, írása mehet a tűzbe, az emancipáció befejezett tény. „így gondolta velem vala
mennyi pesti izraelita, talán kivétel nélkül. így gondolta és ilyen értelemben szólt a 
nemzsidó közvélemény nagyobb része is...” Csakhogy: „Még nem emancipáltak. Szé-

8 EINHORN IGNÁC: Visszapillantás. Első magyar zsidó naptár és évkönyv. Pest, 1848. 241-288.
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gyenletes, de nem a mi szégyenünk, Magyarországé.”9 Annál is inkább, mert a március
15-i forradalom a szekuláris megváltás élményével kecsegtetett. Ugyanakkor Horn Edé
ben élhetett valami kétely. Miután két testvérével tanúja lehetett annak, hogy Petőfi el
szavalta a Talpra magyar!-t, Móric testvérével öccsüknek, Antalnak megtiltották, hogy 
kimenjen. A tilalmat persze nem lehetett betartani. Mindenütt ott voltak: a városháza 
előtt, Táncsics kiszabadításánál, aztán Móric és Ede a vendéglőben megünnepelték az 
eseményt, Móric kissé elázott, majd amikor Antal hazatámogatta, az esőben a kalapja 
is. Másnap a kijózanodott báty’ elküldte öccsét, hogy kalapját vasaltassa ki, de ezt „az
zal a megjegyzéssel tagadtam meg, hogy tegnap kivívtuk a szabadságot és egyenlősé
get. Erre a »testvériség« nyert kifejezést egy hatalmas pofonban, mely azonnal felvilá
gosított, hogy elmélet és gyakorlat némileg eltérnek egymástól, a kalapot elvittem 
magammal...”10

Nagyobb baj volt, hogy nemsokára már érlelődtek a zsidóellenes zavargások a váro
sokban. Mégis a két nagy évre: 1848-1849-re azonban érvényes az április 10-i remény: 
„Az idő nagy tettekkel terhes. Ami ma lehetetlennek látszik, holnap már elismert tény. 
Bárcsak emancipációnknak is ily szép lenne az osztályrésze.”

Csalódottság és remény, félelem és elszántság jellemezte a zsidók világát. Ezt tolmá
csolta Horn Ede. Példa lehet erre az is, ahogy Löw Lipót rabbi és hittudós, a hazai mér
sékelt zsidó reformirányzat fő tekintélye 1848. április 8-án Pápán fejtegette: „Sőt mi is, 
izraeliták, őszintén veszünk részt azon örömben, mely a haza minden fiait felvidámítja. 
Mert ha nem titkolhatjuk is, hogy polgártalanságunkat most még fájdalmasabban érez
zük, mint azelőtt; mégis abban találunk vigasztalást, hogy éppen ezen polgártalanság 
csaknem egyetlenegy emléke a régi rendszernek, melynek megbukása után sokáig fenn 
nem tarthatja magát.”11

„A zsidókérdés Magyarországon” izgalmas és tanulságos könyv, előrevetíti A forra
dalom és a zsidók Magyarországon című mű születését. Össze is fogjuk hasonlítani egyes 
nagyobb problémák elemzésekor. Egyelőre csak azt jelezzük, hogy a helyzetből követke
zően az 1848-i eszmefuttatás még polémikusabb mű, a szerzőnek le kellett szállnia a zsi
dóellenes röpiratokkal való vita terére. Például az antiszemitizmus azon érvére, hogy a 
zsidók gyorsan szaporodnak és sokan vannak stb., így felelnek az utolsó sorok:

„A zsidók száma mára valóban négyszer 75 000, azaz: 300 000-re [1785-ben 75 000] 
emelkedett; tönkre tette az országot? Ezt még ön sem meri állítani! Csak attól fél, hogy 
ez a zsidó lakosság eme növekedésével megtörténhet. Javasolhatok önnek ez ellen egy 
biztos eszközt?... Az ország törekedjen a zsidók egyenjogúsításával arra, hogy Magyar
országot testestül-lelkestül átalakítsa, és így a zsidó lakosság növekedésével a magyar 
lakosság, az ország jólétét elősegítve, napról napra szebben virágozzék...

Izrael Istene és a magyaroké adja, hogy ez a boldog idő mihamarabb beköszönt
sön!...”12

A végszó már a harcos hitszónoké, majd tábori lelkészé. De lássuk először miként 
járta Horn Ede a zsidó reformáció útjait, és meddig jutott. Amikor 1847-ben a 
rabbinövendék Pesten a szószékre lépett, határozott volt, de óvatos. Vigyáznia kellett,

9 I. EINHORN: Zur Judenfrage in Ungarn. Ofen, 1848. V., VII.
10 HORN Antal: Márczius 15. Magyar Újság, 1898. márc. 15.
11 Löiv Lipót beszédei. Szerk. HÍDVÉGI MÁTÉ. Bp., 1999. 53.
12 EINHORN: Zur Judenfrage, 81.
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hogy ne ő legyen az ortodoxok és reformerek közötti esetleges belső felekezeti szakítás 
oka. Hiszen ez a belső önmarcangolás mellett még kínos hatósági vizsgálódást is hozha
tott volna, mint Pápán vagy Sátoraljaújhelyt. Jelképszerű, hogy 1847-ben az engeszte
lés napján tartotta első nagy olyan beszédét, amely már nyomtatásban is megjelent.

Alighanem komoly belső feszültségek oszthatták meg a gyülekezetét, mert amikor 
az ifjú rabbijelölt úgy érvelt a vallási egység megőrzésének szükségessége mellett, hogy 
mind a régi, mind az új híveit kemény kritikával illette: „Egyesek azért harcolnak tűzzel 
és vassal a művelődés és felvilágosodás ellen, mert ezen égi javak hiányával vannak, és 
ha ezen javak általánossá válnak, ők háttérbe szorulnak.” Ezzel szemben: „Mások nem 
a sötét eloszlatására gyújtják meg a felvilágosodás fáklyáját, és azért, hogy a mi isteni 
vallásunk teljes dicsőségében ragyogják, hanem azért, hogy a vallás egész épületét láng
ba borítsák.” Emellett, még „gúnyolnak minden szent és nemes dolgot, csupán azért, 
mert nem értik, és saját tudatlanságukat és szellemi ürességüket minden vallásos és ri
tuális lényeg zseniálisnak tetszeni akaró lekezelésével és megvetésével próbálják leplez
ni”. A két szélsőség között az arany középutat javasolta Horn Ede, hangoztatva: „A mi 
Örökkévaló Istenünk egyetlen, Izrael egy, és tanítása egy.13

„Tettre” — szól második nagy — nyomtatásban is megjelent — beszédének címe, 
(amelynek sajnos csak címét ismerjük a Szinnyei-féle lexikonból, mert nem maradt 
fenn egy sem nagy könyvtárainkban). 1848 januárjában szólt a szószékről. És nemsoká
ra a tettek mezejére kellett lépnie. Az újságalapítás és az újságírás kínálkozott lehető
ségként. Aktuálissá tette ezt az emancipáció elmaradása miatt a zsidó önérdekvédelem, 
így alapította meg a Der ungarische Israelit című lapot, az első zsidó sajtófórumot, mert 
bár korábban több zsidó lapszerkesztő is működött, lapjaikban kifogások és gyanúsítá
sok elkerülése végett nem foglalkoztak kiemelten zsidó kérdésekkel. Horn Ede lapja, a 
Der ungarische Israelit, „A magyar izraelita” keserű, majdnem naplószerű krónikája a 
zsidó csalódásoknak. Ironikus krónika, a helyzet keserű iróniáját kiemelő krónika. Kár, 
hogy — szándékai ellenére — magyar változatban nem tudta megjelentetni.14

Mivel Horn Ede keserűen kellett megállapítsa, hogy miközben tüneményes változá
sok zajlanak, „az »örök zsidó« régi mítosza” Magyarországon még nem ért véget,15 
csak teljes helyesléssel közölhette az „Örök zsidó levelei”-t, amelynek szerzőjét: Ahas
vérust személy szerint nem ismerjük, jóslatainak beteljesülését viszont már inkább. A 
legjobb példa: „Amikor korábban a felelős magyar kormány léte még oly bizonytalan 
volt, akkor vörös kokárdákat tűztek ki, kiáltványokat terjesztettek a nép körében és be
szédeket intéztek hozzá, hogy mindenki születési és vallási különbség nélkül kész le
gyen életét adni a hazáért. Látjátok testvéreim, hogy a képviselők akkor nem taszítot
tak el. Meg fogjátok látni, ha majd az orosz ágyúk fenyegetik országotokat, akkor a 
katonai összeíráskor nem fognak benneteket elfelejteni. Akartok-e ennél többet?! ...

Tiszta bolondság, ha azt hiszitek, hogy a zsidó, miután a csatamezőn, a tudomány
ban fáradozott és vérét ontotta, jutalomra vagy kitüntetésre igényt támaszthat; vagy a 
300 000 zsidó jogot formálhat országgyűlési képviselőválasztásban való részvételre; 
vagy ha azt hiszitek, hogy 300 000 ember kufárkodásra kényszerítése az egész ország-

13 I. EINHORN: Israel’s vier Vergehen. Predigt, gehalten am Versöhnungstage 5608 (20. September 1847.) 
im Kultus-Tempel der Ofner israel. Jugend. Ofen, 1847. 19., 22.

14 GRÜNVäLD FÜLÖP: A zsidó ifjúság a magyar szabadságharcban. Évkönyv, IMIT, 1948. 203.
15 EINHORN: Zur Judenfrage, VI.
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nak káros. Az ilyen esztelen képzelgéseket verjétek ki a fejetekből. A bölcs törvényho
1 fizók jobban tudják, hogy mi válik az ország javára.”

Ahasvérus a hatás kedvéért is talán túlzott, mert nem ugyanazok ígértek teljes egyen
jogúságot, akik kravallokra társultak, és a zsidókat a nemzetőrségből eltávolították. Vi
szont, amikor aztán napirendre került a forradalom és az ellenforradalom fegyveres meg
ütközése, a zsidóknak a honvédségbe való besorozása ellen nem vetődtek fel akadályok, 
sőt, volt példa arra, ahol maguk helyett pénzért zsidó önkéntest fogadtak fel...17

A mából is visszatekintve egyértelműnek látszik, hogy a zsidók egyenjogúsításának 
halogatása bűn volt, de talán a körülmények kényszeréből is fakadó. Politikai hibának az 
adott helyzetben azért nem nevezhető egyértelműen, mert a kormánynak nem volt elég 
ereje ahhoz, hogy a helyi burzsoából és proletárból zsidóellenes zavargásokra, fosztoga
tásra, kravallra összeszerveződő csőcselék ellen azonnali hatékonysággal fellépjen. Nem 
tudjuk, mi történhetett volna akkor, ha törvénybe foglalják az emancipációt, és kemény 
kézzel fellépnek a csőcselék ellen, kiemelve belőle a hangadókat. A magyar politikusok 
1848 tavaszán kerültek először szembe városi tömegekkel. És katonai erő hiányában 
kénytelen-kelletlen, rossz lelkiismerettel vállalniuk kellett az erkölcsi élet ódiumát.

A magyar liberálisok és a zsidóellenes tömegek konfrontációja már 1847-ben előre
vetette árnyékát. 1847 decemberében — a honosítási törvényjavaslat tárgyalásakor — 
Kossuth határozottan ellenezte, hogy csak a bevett vallásokhoz tartozók lehessenek 
„honpolgárok”, azaz: állampolgárok, és óvatosan jelezte, hogy eleget kellene tenni a — 
zsidó részről is megfogalmazott — részleges asszimiláció igényének. „Midőn — idézzük 
Kossuth Lajost a Pesti Hírlap tudósítása nyomán, amely sokban eltér Horn Ede A forra
dalom és a zsidók Magyarországon című műben olvasható beszédváltozattól, melynek 
forrását nem ismerjük — alkalmat veszek itten kijelenteni, hogy általában véve a po
litikai jogoknak gyakorolhatását vallástól föltételezni nem akarom, megvallom, hogy 
különösen a zsidó vallást követő hazai lakosokra nézve sajnálom, hogy a közvélemény 
legújabb időben olyan irányt vett, miszerint az e vallást követő népfaj számos söpredé
kének vétke miatt a méltányosság megtagadtatik azoktól is, kik ezen ellenszenvre nem 
érdemesek, és ez ellenszenv annyira vitetik, hogy p. o. Pesten Kunewalder méltatlan
nak találtatik politikai jogokra csak azért, mert Máramarosban vagy Pozsonyban söpre
dék zsidótömeg van”.

Ez a „söpredék” — bár nem fejtegette Kossuth, de feltehetően: — az uzsorásoké, 
kocsmárosoké, kereskedőké — akik a vidéki és városi zsidóellenesség céltáblái lettek, fő
leg gazdaságilag nehéz időkben. Hajdan még maga az ifjú Kossuth is elfogadta és to
vábbadta a torzképet; 1828-ban az éhínségek okairól és elhárításáról szóló értekezésé
ben a paraszti lustaság, a nők divatárú igénye, a férfiak italozása, a földesúri mohóság 
mellett a zsidó kocsmárosok haszonlesése is az egyik mozzanat a romantikus színezetű 
körképben. „A megyénkben tanyát vert sok zsidó, valamint az iparkodással egyben köt
tetett erkölcsiségnek valóságos mételye, úgy a földmivelő népnek, amellyel legszoro
sabb egybenköttetésben él, súlyos ostora, bővölködésének telhetetlen sírja, iparkodásá
nak rothasztó nyavalyája.” Stb.18 Később megsemmisíthette volna a szerző ezen

16 AHASVÉRUS: Briefe des ewigen Juden. Der ungarische Israelit, 1848. ápr. 15. l.sz.
17 SCHWEITZER GÁBOR: A toleranciától az emancipációig. A magyar zsidóság az 1848-49-es forradalom 

és szabadságharc idején. Valóság, 1998. 9.sz. 83-114.
18 Kossuth Lajos összes munkái. VI. Szerk. BARTA ISTVÁN. Bp., 1966. (továbbiakban: KLÖM} 179..
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munkáját, amikor agg korában elővette, de inkább reszketeg kezekkel ráírta az intést: 
„maradékaim lássák [...] minő fejletlen volt értelmem 26 éves koromban”. Egyébként 
már néhány év múlva, amikor újabb válság rázta meg Felső-Magyarország életét, akkor 
Kossuth látva, hogy a gazdaság és társadalom egésze milyen rendszert alkot, megvál
toztatta véleményét.19 Ami pedig a „söpredéket” illeti, a kifejezés használata általában 
egyrészt a pauperizációtól, a szegény tömegek léte miatti aggodalmat tükrözi, másrészt 
elhárítási reflex: a gazdag zsidótól féltek, a szegényen bosszút álltak. Vajon 1848 febru
árjában az egykori torzkép árnya vetült fel Kossuthban? — miközben már-már a zsidó 
körökben is kísértő szelektív antiszemitizmust elfogadja. Kossuthnál a „söpredék” nem 
annyira visszatérés a torzképek világába, hanem inkább politikai taktikai fogás a rész
leges asszimiláció érdekében — a hasznossági elv jegyében.20 Mert:

„Egyhamar — folytatta Kossuth — nem fogjuk megóvni a hazát ezen söpredék-nép 
bűneitől, de ennek súlyát nem akarom éreztetni azon műveltebbekkel, kik között és mi 
köztünk más különbséget nem ismerek, mint hogy más templomban imádjuk a minden
hatót.”21 Más alkalommal ugyancsak ebben a vitában — korabeli sajtótudósítás szerint
— Kossuth „figyelmezteti a rendeket, hogy a külföldi zsidókról [...] külön törvény fog 
rendelkezni; ő ezeknek beköltözését idejében ellenezni fogja, de a már hazánkban levők
ről, kik jogok élvezésére műveltségök s jellemök által képesítve vannak, gondoskodást 
kíván”.22 Nem sok sikerrel járhatott el. Amikor viszont — 1848. február 19-én a kerületi 
ülésben Arad megye követe, Bohus János azt javasolta, hogy a városokban ne csak a be
vett vallások hívei élvezhessenek polgárjogot, akkor — ugyancsak a Pesti Hírlap szerint
— „ezen indítványt, mely ily alakban sikerre nem számíthatott a tábla mostani iránya 
mellett, Kossuth Lajos úgy módosította, hogy a városi képviselő testületnek legyen joga 
egyes izraelitákat, kiket erre érdemeseknek talál, választói joggal felruházni.” Javasla
tát csak 19 megye pártolta, és így megbukott.23 Viszont már a javaslat hírére Pozsony 
városában heveny zsidóellenes tüntetés vette kezdetét, míg aztán a katonaság rendre 
nem bírta az erejét próbálgató csőcseléket. Ennek az első kravallnak az ódiuma még a 
régi feudális kormányzatra hárult. Március derekától viszont már egyre inkább a ma
gyar liberálisoknak, aztán a forradalmi kormánynak kellett szembe nézni a zsidóelle
nes megmozdulásokkal. Paradox módon a polgári átalakulás törvényhozásának városa, 
Pozsony járt elől a zsidóüldözésben. Mintha a város nyárs- és lumpenpolgársága 
bosszút akart volna állni a történelmen, hiszen amikor Pest-Buda válik az ország fővá
rosává, és így anyagiakban és presztízsben jelentős veszteséget szenvedett, a kudarcot 
pedig csak fokozta volna a zsidók emelkedése és jogi egyenjogúsága. Csak olaj lehetett a 
tűzre, hogy március 18-án a bécsi forradalom hangadója, Adolf Fischhof tizenkét izrae
litából álló küldöttséggel jelent meg.24 A pozsonyi nyárspolgárokat még egyébként az is 
ingerelhette, hogy Fischhof honfitársuk volt, hiszen Óbudán született.25 Aztán április 
9-én ugyancsak Fischhof bécsi egyetemi küldöttség élén megint felkereste a várost. Há-

19 Barta ISTVÁN: A fiatal Kossuth. Bp., 1966. 51.
20 ISIDOR KAIM: Ein Jahrhundert der Judenemanzipation und deren christliche Vertheidiger. Leipzig, 

1869. 66.
21 Kossuth Lajos összes müvei. XI. Szerk. BARTA ISTVÁN. (Továbbiakban: KLÖM) Bp., 1951. 383.
22 KLÖM, XI. 387.
23 KLÖM, XL 551.
24 Preßburg, 19 März. Pressburger Zeitung, 1848.márc.l9. 38.sz.
25 FENYŐ ISTVÁN: Adolf Fischhof és a Habsburg Monarchia. Bp., 2002.
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lanyilatkozatukat, amelyben megköszönték, hogy márciusban az egész Ausztria számá
ra követeltek alkotmányt,26 magyarul az a Kálazdy János olvasta fel, aki maga is Horn 
Ede reformtörekvéseihez hasonlókat sürgetett,27 és aztán Wesselényi Miklós vála
szolt.28 (Kálazdy aztán a magyar szabadságharc orvosi ellátássának szervezésében és 
fenntartásában játszott jelentős szerepet.29) Az elégedetlen polgárok és a lumpen ele
mek felismerték, hogy a forradalmat, a liberalizmust és a magyar kormányt zsidóelle
nes megmozdulással lehetett kompromittálni a nyílt szembefordulás kockázatának vál
lalása nélkül.

Március 19-én azon zúdultak fel a polgárok, hogy néhány zsidó jelentkezett a nem
zetőrségbe, és aztán hiába léptek vissza, a tömegeket már nem lehetett megállítani: lop
tak, raboltak és verekedtek. De a belvárosba és a gettóba nem törtek be. Hála a diétá
nak sikerült megfékezni a csőcseléket, az országgyűlési ifjúság is fegyvert fogott és — 
mint az események egyik részese később emlékezett — „gróf Batthyány Lajos (későbbi 
miniszterelnök) által vezényelve, karddal kezünkban futásra kényszerítténk” egy ki
sebb hordát.30

A városi polgárság körében elharapózó agresszív félelem eredménye az alábbi bead
vány, amelyet a polgárőrség, azaz: „a pozsonyi fegyveres polgárság közgyülekezete ne
vében” terjesztettek fel a nádornak és az országgyűlésnek március 23-án.

A beadvány szövege azt példázza, ahogy a kravalltól el akarták magukat határolni, 
de abból hasznot is akartak húzni.

„Azon sajnálatos események, melyek két nap óta városunkat nyugatalaníták, indít
nak bennünket a csend biztosítása s a kebelbeli polgárság, valamint lakosaink nagy szá
ma felingerült kedélyeinek megnyugtatása tekintetéből következő kérelmeiket, mentői 
hamarabbi elhatározás végett felterjeszteni. Esedezünk tehát -

1. Felhatalmaztatni szabad királyi Posony Városa Tanácsát az iránt, hogy a Posonyi 
Hírlap és Pannonia szerkesztését eddigi szerkesztőjétől Neustadt Adolftól okvetetlen 
elvehesse, és zsidó felekezetű igénylők kizárásával azt más keresztény szerkesztőre bíz
hassa, valamint a rend felbontásának elmellőzése tekintetéből, Neustadt Adolf szemé
lye iránt az illető utasításokat megadatni.

2. Felhatalmaztatni továbbá a Város Tanácsát, hogy a posonyi serház bérlő megha
talmazottjától Hirsch zsidótól, a seház kezelését okvetetlen elvehesse, s amennyiben a 
bérlő Preysach, a kezelést keresztényre maga bízni s minden zsidókat a serházból ki
vonni nem akarná, a haszonbéri szerződést megsemmisíthesse, és a serház szereinek 
rendes átvétele után már keresztény serfőzőnek átadhassa.

Esedezünk továbbá törvény által megállapíttatni:

26 Wien. (Studenten Wiens an die ungarische Nation). Der Spiegel, 1848. ápr. 12. 30.sz.
27 M. TELLER: Reform für den gebildeteren Theil der Israeliten dem Zeitgeiste des neunzehnten Jahr

hunderts (vor oder nach?!) angemessen. Von dr. I. N. KALAZDY. Wien, 1848. Österreichisches 
Central-Organ für Glaubensfreiheit, Cultur, Geschichte und Literatur der Juden, 1848. okt. 20. 48.sz. 
417.; Dr. Joh. Nép. KÁLAZDY: Reform für den gebildeteren Theil der Israeliten dem Zeitgeiste des 
neunzehnten Jahrhunderts angemessen. Wien, 1848.

28 Der Ungar, 1848. ápr. 13. 88.sz. 697.
29 KAPRONCZAY KÁROLY: Honvédorvosok török emigrációban. Magyar Tudomány, 2000. 3.sz. 293.
30 PASKAY GYULA: A jurátus-élet 1847/48-ban. Bp., 1885. 85.
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3. hogy jövőben e város kebelében eddigelé űzött házaló kereskedés a zsidók részé
ről, szintúgy mint keresztények részéről megszűnjön, mivel ez által e város kereskedő 
osztályának, mely adót fizet, és minden közterheket visel, végromlásra juttatnia kell.

4. hogy minden zsidó családok, kik városunk kebelében laknak, a lehető legrövidebb 
idő alatt, abból kiköltözni tartozzanak, — valamint boltjaikat, raktáraikat, pincéiket és 
magtáraikat, szóval minden bármi néven nevezett localitásaikat, melyeket a város hatá
rán belül bírnak elhagyni és bezárni köteleztessenek, úgyannyira, hogy az úgynevezett 
Várhegy (Schloßberg) kapui mögé visszavonulva, ott magokban élvén és kereskedésü
ket űzvén, — lakásaikra nézve rövid határidő múlva, boltjaikra nézve pedig azonnal az
előbbi határok közé visszaszoríttassanak.

Ezek a „kérelmek” sok mindenről árulkodnak. Mindenekelőtt az antiszemita 
szimbolizáció természetéről. A zsidó értelmiségi szimbólum, ugyanakkor a veszélyes
nek tetsző nyilvánosság, szólásszabadság megtestesítője. Neustadt Adolf eltávolítása 
egyben sunyi bosszú a magyar liberálisokon, akikkel szemben nyíltan nem mertek fel
lépni. Részeg suszterinasok aligha olvasták a pozsonyi német sajtót. A lapszerkesztő el
távolítását újságolvasók kezdeményezhették. A sajtószabadság számukra annak a sza
badságnak a szimbóluma lehetett, amelyből nem kértek. A „kérelmek” jelzik, hogy 
újságolvasó alsó — és középrétegekhez tartozók igényeit tükrözik: Neustadt Adolf lap
szerkesztő eltávolítása, a városi serház zsidó bérlője, (mindketten adják át tisztjüket 
egy-egy kereszténynek), bármiféle házalás — zsidó vagy keresztény részről egyaránt — 
legyen tilos. Az antiszemita „tolerancia” határait is jelzik a kérések. A gettót (még) 
megtűrik. (A várhegyi kapu a várhegyi gettót szimbolikusan és valóságosan lezáró vas
rácsos kapu volt, pontosabban egy-egy kapu, amelyek a Várhegy alján a városfalakkal 
párhuzamosan húzódó Zsidó utcát zárták le mindkét oldalról. Horn Ede A forradalom 
és a zsidók Magyarországon című munkájában ezt a kaput úgy emlegeti mint a rács vagy 
a rácsok.) A csőcselék fellépése klasszikus városi polgári követelésekkel párosult. A 
kérelmek jelzik a városi polgárság és a városi, valamint külvárosi proletariátus egymás
ra találását, azt, amint az öntudatos, „önmagában való” csőcselék és deklasszálódás
tól tartó elemek „önmagáért való” társadalmi alakzattá szerveződnek a zsákmány von
zásában.

A pozsonyi kravall a nyárspolgárság válasza is volt a márciusi forradalomra. Kos
suth a halogatás és a megbékítés taktikáját választotta. Március 21-én, amikor az or
szággyűlési többség a városi törvényjavaslatban olyan módosítást eszközölt, amely a 
városi szavazati jogot nem „valláskülönbség nélkül”, hanem „törvényesen bevett vallás
különbség nélkül” biztosítja, azaz a zsidók további kizárásával, úgy határolta el magát a 
zsidóellenes zavargásoktól, hogy — mint a Pesti Hírlapból tudjuk — hangsúlyozta: ezek
ben „Pozsony értelmes polgárságának része nincs”, és különben is beszélt a város „több 
érdemes polgárával, kik úgy nyilatkoztak, hogy a tegnapi jelenetek forrása nem a gyű- 
lölség, hanem a félelem, s a félelem eloszlásával a gyűlölség is eloszlik; a lakosság nem 
mint egyéneket gyűlöli a zsidókat, s nem azért, mert más templomban járnak, hanem, 
mert magukat az életben elkülönözik, p. o. ünnepeikre, szokásaikra, ételeikre sat. néz
ve. Tagadhatatlan, hogy mind Pozsonyban, mind másutt szomorító jelenetek történtek, 
s fáj az ember lelke, ha mindenütt látja a szabadság országának terjedését, s abból csak 
a zsidó népet látja kizárva. De az előítélet megvan, s annak vakságával, a költő szerint,

31 MOL, H12, Belügyminisztérium, 1848:3269.
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istenek is hiába küzdenek” — hangoztatta Kossuth Schillert idézve.32 Hiába is fejteget? 
te Bónis Sámuel, Szabolcs megye követe, hogy elv és az igazság a mérvadó, hiába hivat
kozott Bécs példájára, arra, hogy ott a zsidók is elöl jártak a forradalomban. Hiába ítél
te el a pozsonyi zsidóellenes kilengéseket: „Ily jelenettől a törvényhozásnak vezettetnie 
nem szabad, különben hivatásának meg nem felel. Az ily hősöket meg kell büntetni, ke
zünkben a hatalom” — fejezte be figyelmeztetését, amelyet helyeslés követett.33 De en
nek ellenére Kossuth kiegyenlítő javaslata sem ért célt. Ö ugyanis szükségesnek látta, 
„hogy külön törvénycikk alkottassák, melyben ki legyen mondva az elv, hogy jogok és 
kötelességekre nézve a vallás különbséget nem tesz, s a minisztérium megbízassék, 
hogy a kiegyenlítés módjait illetőleg törvényjavaslatot készítsen”.34 De ezt már a követ
kező országgyűlésre halasztotta volna, és nem sok jót ígért, hogy a programszerűen em
legetett „egybeolvadás” érdekében „zsidó községek” eltörlését is felvetette.35

Tíz nap múlva, amikor Schnée László, Heves megye képviselője „megpendíté” a zsi
dóemancipációt, Kossuth „megjegyzé, hogy a jelen körülmények közt éppen azoknak, 
kik baráti az emancipációnak, kívánni kell, hogy e percben ne történjék semmi e rész
ben; mert vannak akadályok, mikkel bizonyos percekben istenek sem küzdhetnek meg; 
most a zsidókra nézve rendelkezni annyi volna, mint e népfaj közül tömérdeket áldoza
tul vetni ellenségeik dühének”.36 Április 2-án is úgy érezte — a Nemzeti Újság szerint 
-,„ha a zsidókra nézve a tökéletes vallásegyenlőséget kimondjuk, az annyit tenne mint 
vagy 20 000 zsidót a mészárszékre hurcolni”.37

Nehéz eldönteni, hogy ez a politika az engedmények — oly negatív fejleményekhez 
vezető — politikája, vagy egyszerűen a tehetetlenség megváltása és hangzatos kijelen
téssel való álcázása — kissé élesen fogalmazva, Kossuthnak a költőre, mint tudjuk: 
Schillerre való utalására gondolva: nem az impotencia átpoetizálása? Nehéz azt is mér
legelni, hogy ezt a politikát milyen mértékben határozta meg a polgárháborútól való fé
lelem? Hiszen húszezres emberáldozat hatalmas tömeg. De ha túlzott is Kossuth, már 
pár száz halott is csak közelebb hozhatta volna a polgárháború rémét, amely már egyre 
inkább ott kísértett.

Horn Ede A forradalom és a zsidók Magyarországon című művében úgy látta, hogy 
az emancipációról való lemondás csak lovat adott a nyárspolgárság alá, és kifejezetten 
elősegítette azt, amit el akartak kerülni a liberálisok: a zsidóellenes kravallokat. Kos- 
suthnál pedig „két tekintélyes izraelita” járt közben, ők beszélték be neki, hogy az 
emancipáció Szent Bertalan éjszakát vált ki.38 Horn Ede nem nevezte meg a két férfiút, 
de elképzelhető, hogy éppen a pozsonyi ortodoxok közül ketten így próbálták eltéríteni 
a magyar liberálisokat az emancipációtól. Mindez csak találgatás, Horn maga is meg- 
vallja, hogy az egyik férfiú tagadta, aztán az egész kínos ügyet mellőzte, és Kos- 
suth-életrajzában már két konzervatív diétái képviselőnek a szájába adja a polgárhábo
rú fenyegetésével való érvelést.39

32 KLÖM, XL 685.
33 Budapesti Híradó, 1848. márc. 22. 792.sz. 278.
34 KLÖM, XL 685.
35 Budapesti Híradó, 1848. márc. 22. 792.sz. 278.
36 KLÖM, XI. 706.
37 KLÖM, XI. 718.
38 EINHORN Ignác (Horn Ede): A forradalom és a zsidók Magyarországon. Bp., 2000. 91.
39 I. E. HORN: Ludwigh Kossuth. Leipzig, 1851. 179.

54



Ma diadalmenetnek, hatalmas ünnepnek látjuk a forradalmat. A fejleményeket irá
nyító személyiségek elszántsága feledteti a sok félelmet, a szorongást és bizonytalansá
got, amivel a jövőnek néztek elébe, nem is beszélve a keserűséggel, amely a nemesség 
zömét vagyoni helyzetének rosszabbra fordulása miatt töltötte el. Kétségtelen, Kossuth 
nagysága éppen abban rejlett, hogy ha kellett Isten nevében szembeszállt az istenekkel. 
A nemesség lemészárlását — mitől az 1846-i galíciai fejlemények után még jobban tar
tottak, mint korábban — az érdekegyesítő politikával hárították el. Igaz, a nemesi nagy
lelkűség mítoszára is rácáfolt a történelem, amennyiben a paraszti hála mértéke is el
maradt a várt mögött.40 Az emberi emancipáció eszményének térhódítását viszont 
erősen korlátozta az antiszemita újmitológia. Kérdés: miért nem próbált ezzel Kossuth 
szembefordulni olyformán, hogy tételesen cáfolja kitételeit? Mint láttuk, megpróbálta. 
A Pesti Hírlap már említett apró megjegyzései tanúsítják. Feltehetően azért nem írt 
hosszabb értekezéseket, mert a rövid és kis állásfoglalások felsorakoztatását tartotta 
hatékonyabbnak. Nemzetépítő stratégiájának lényege: egybeolvadás és egycélúság. 
Úgy vélhette, ez veheti elejét annak, hogy az előítéletek elvonják a figyelmet az átalaku
lás nagy kérdéseiről; elejét veheti az elégedetlen, frusztrált elemek pusztító, rabló és 
gyilkos csőcselékké szerveződésének. Az előítéletek és torzképek mozgósító veszélyét 
fokozta az, hogy a keresztény egyházak — és különösen a katolikus41 — még nem voltak 
felkészülve arra, hogy a zsidó vallást egyenjogú felekezetnek tekintsék. így amikor a 
Népek Tavaszán a lumpenburzsoázia és lumpenproletáriátus közös fellépései a zsidók 
ellen megbotránkoztatták, dühvei és félelemmel töltötték el a magyar polgári társadal
mat, az első felelős magyar kormány kényszerű felemás politikával próbált kikecmereg
ni a nehéz és szégyenletes helyzetből. Felkísérthet még a párhuzam az 1848-i politikai 
megtorpanás és az 1930-40-es évek kormánypolitikája között, hiszen sokan a helyzet 
kényszerére hivatkoztak ekkor is. Csakhogy a párhuzam kísértését okkal hárították el, 
hiszen 1848-ban a jogkiteijesztés volt a cél, és nem a jogkorlátozás vagy jogfosztás.42 A 
zsidók kifosztása sem volt még törvényhozás által szentesített hatalmi eszköz az elége
detlenség csökkentésére, hiszen tisztában voltak azzal, hogy a magántulajdon szentsé
gének megsértése milyen precedensként szolgálhat. A pozsonyi nemzeti gárda parancs
noka, Zichy Ottó felhívásában hangsúlyozta is, hogy „Szabadság, Egyenlőség és 
Testvériség az jelszó, amely az emberiség lobogóját megszenteli. [...] A lelkiismereti 
szabadság üldözői — a személy- és tulajdonbátorság ellen vétenek — az ellenségeink; ha 
mi egyek vagyunk a szabadságban, egyenlőségben és testvériségben — ki ellenünk?”43

A bizonytalanság ezen légkörében Pozsonyban — feltehetően Szentkirályi Móric, 
Pest megye követe aktív közreműködésével — olyan törvényjavaslatot állítottak össze, 
amely a zsidóemancipációt célként jelölve ki, elnapolta azt,44 így „a maga egészében 
szöges ellentétben áll az 1848-iki reformtörvények szellemével,” és — bár a pesti liberá
lis német lap, amelynek szerkesztőjére, Klein Hermannra majd rátámad a pesti antisze-

40 VARGA JÁNOS: A jobbágyfelszabadítás kivívása 1848-ban. Bp., 1971.
41 REINHARDT KOSELLECK: The European Revolutions of 1848 and Jewish Emancipáción - A Comment. 
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42 CSORBA László: Zsidó ezüst Kossuth „oltárán“. Remény, 1998. 3.sz. 37-40.
43 Preßburg, 21. März. Der Ungar, 1848. márc. 25. 72.sz.
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mita csőcselék is, pozitívan értékelte, hogy megengedi a zsidó-keresztény vegyesházas
ságot45 — okkal nem tűzték napirendre.46 Úgy vélték, az emancipáció elnapolásával 
meg lehet akadályozni, hogy a zsidókat egyes helyekről elüldözzék a megvadult töme
gek. „Mindenkiben tiszteljék az embert, vallás különbség nélkül, és az egyenlőség kiví
vott diadalát hasonló türelmetlen kitörésekkel beszennyezni tartózkodjanak” — írta 
március végén a Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány — amelynek élén Szemere 
Bertalan állt — Kassa város polgármesterének.47 Április 3-án a Miniszteri Bizottmány 
körlevélben utasította a megyék és városok elöljáróit, hogy „igyekezzék ön oda munkál
ni, hogy az izraeliták elleni előítélet, vagy ellenszenv is elenyésztetvén, a törvények 
megoltalmazó erejének jótékonyságát ők is teljes mértékben érezhessék. Itt nincs szó 
arról, hogy ők a legközelebbi országgyűlésen hozandó rendeletig új jogokat gyakorolja
nak, hanem, hogy megnyert törvényes jogaikban ne háborgassanak.”48 Jelentősebb 
sorkatonaság hiányában azonban nem sikerült elejét venni annak, hogy a pozsonyi pél
dát ne kövessék, mintegy — korabeli becslés szerint — 25-30,49 vagy talán — mai becs
lés szerint -félszáz helységben.50 Április 19-én, a nagyhét szerdáján éppen Pesten ke
rült sor zsidóellenes zavargásokra. Aztán április 22-23-án Pozsonyban elszabadult a 
pokol.

KOLLEKTÍV ERŐSZAK PESTEN ÉS POZSONYBAN

A mából visszatekintő olvasót okkal foghatja el valamiféle rossz érzés akkor is, ami
kor Horn Edétől, megtudja, hogy Batthyány és társai már-már éppen a zsidókra próbál
ták hárítani a pesti kravall ódiumát, amikor a miniszterelnök a nála jelentkező zsidó 
küldöttséget arra kérte, hogy szolgáltassák ki a nemzetőrségi fegyvereket, és így fakadt 
ki: „Uraim! [...] Én nem tudom, Önöket kényszeríteni, mert az új országgyűlési törvény 
a nemzetőrségről Önöket a nemzetőri szolgálatra nemcsak feljogosítja, hanem kötelezi 
is; de én semminő más módon nem vagyok képes az általános elkeseredésnek véget vet? 
ni, és én az Önök fejére hárítom a felelősséget, ha mindez vérontáshoz vezetne.”51

Ugyanakkor még aznap április 19-én a „Városházán”: a rendfenntartó választmány 
ülésén — mint egyik pesti polgár naplójában írta — „Batthyány helytelenítette a láza
dást, [mármint a zsidóellenes népgyűlést] és azt mondta, hogy a zsidók lefegyverezését 
más módon tudja majd keresztül vinni.”52 Aztán a választmányi ülés végét be sem vár
va, lóra ült, és az ordítozó csoportokat ő maga próbálta meg lecsillapítani. Csakhogy 
Pest nagyobb volt, mint Pozsony. Ott márciusban sikerült megfékezni egy ideig a cső-

45 Der Ungar, 1848. márc. 26. 73.sz.
46 BERNSTEIN BÉLA: A negyvennyolcas magyar szabadságharc és a zsidók. Bp., 1939. 30-31.
47 Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és nemzetőri iratai. I. (továbbiakban: Batthyány... iratai} 
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cseléket, az országgyűlési ifjúság is fegyvert fogott és — mint a márciusi események 
egyik részese később emlékezett — „gróf Batthyány Lajos (későbbi miniszterelnök) által 
vezényelve, karddal kezünkben futásra kényszerítőnk” egy kisebb hordát. Pesten is
mételten látni kellett, hogy a nagyváros kis szenvedélyeit nem lehet olyan könnyen 
megfékezni. Ezek után Batthyány három nap múlva közölte a polgárokkal, amint az a 
Pesti Hírlapban is megjelent, hogy „a zsidó község elöljáróinak saját kérelmére, a zsidó
kat ideiglenesen a nemzetőrségi szolgálattól felmenti, fennmaradván azoknak köteles
sége, ha a közcsend és rend helyreáll, a nemzetőrségi főhadikar bármikori felhívására a 
törvény rendeletének eleget tenni”. Azt a népi-polgári kérést viszont egyértelműen elve
tette, hogy az 1838 óta törvényesen megtelepedett zsidókat a városból kiutasítsák. Ami 
pedig a harmadik polgári követelést illeti, hogy a Der Ungar szerkesztőjét, Klein 
Hermannt távolítsák el, polgári peres útra utalta őket.54 A törvényességet tehát egyér
telműen védte a magyar kormány, tisztában lévén azzal, hogy a zsidók jogi helyzete el
lentmond a modern jogfelfogás követelményeinek. A zsidóellenességgel a csőcselékbe 
szerveződő polgárok a forradalmi ifjúságon is akartak ütni, és tegyük hozzá: egyben a 
liberális kormányon is. A pesti radikális ifjak április 11-én éjszaka elhatározták, hogy 
felajánlják erőiket a zsidóellenes atrocitások megakadályozására.55 Másnap pedig nép
gyűlést tartottak, amelyen mintegy 500-an vettek részt, és Vasvári Pál éppen azt han
goztatta, hogy készek közreműködni a rend fenntartásában. Ezt közölte a magisztrá
tussal is. Zsidó részről azonban együttérzéssel, de némi fenntartással fogadhatták ezt. 
Hiszen többen foglalkoztak az aktív ellenállás gondolatával és szervezkedni is kezdtek. 
Ugyanakkor a politikai mozgalmakban való „szorosabb” részvételtől — láttuk — már 
Diósy Márton is óvott az Első magyar zsidó naptár és évkönyv nem sokkal korábban meg
jelent programadó cikkében.56 Ennek ellenére Horn Ede és Szegfi Mór belépett az 
Egyenlőségi Társulatba. De miután a kormányzat is igyekezett az emancipáció kérdését 
a jövőre halasztani, érthető, hogy a pesti radikálisok és a zsidók nem működhettek szo
rosabban együtt. De az megint nemes gesztus volt, hogy az egyetemi ifjúság április 30-i 
gyűlésén lelkesen kiállt a felekezeti és társadalmi egyenlőség mellett.57

Később a visszatekintő szem — Horn Ede is — jobban látta a kormány szorongatott 
helyzetét is. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy engedmények politikája egyben felbátorítja 
a csőcseléket, ha csak az események nem vesznek kedvezőbb fordulatot, és nem enge
dik feltörni a kisszerű, ám gyilkos indulatokat. Horn Ede A forradalom és a zsidók Ma
gyarországon című művében még úgy vélte, hogy a magyar kormányzat valamiféle alkut 
kötött a főleg német nyárspolgársággal a zsidók rovására, hiszen a nemesi liberálisok
nak rossz volt a lelkiismerete a polgárság követeléseinek elhanyagolása miatt. Ez tu
dós, ám kétségkívül kézenfekvő spekulatív feltételezés. A Népek Tavaszán Kossuth ja
vaslatára a diétái városi követek is szavazati jogot kaptak, és ezzel megnyerte őket a 
polgári átalakulásnak. A zsidóemancipáció megbontotta volna a városokkal való szövet
séget, annál is inkább, hogy a városokban már 1840 után határozottan fel léptek a zsi
dóság emancipálása ellen. Érvek és ellenérvek bűvös köréből nehéz kitörni. A történe
lem tanúsága a döntő, de hát eddig is azt próbáltuk leszűrni...

54 Batthyány ... iratai, 374.
55 Der ungarische Israelit, 1848. ápr. 15. 1. sz.
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57 Der Ungar, 1848. máj. 3. 105.sz.
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Ma már azt is tudjuk, hogy május derekán erősödött a külső és belső fenyegetettség, 
a szeptemberi-októberi habsburgiánus katonai ellenforradalom és a nem magyar nem
zeti mozgalmak szövetsége már előre vetette árnyékát, amikor katonai vezetők már a 
kemény fellépés gondolatával kezdtek játszani, az osztrák kormány a magyarnál szóvá 
tette a közös ügyek rendezését, ami az ország önállóságának intézményes korláto
zásával fenyegetett, a szerbek, szlovákok és románok nemzeti követeléseiket minden 
korábbinál határozottabb formába öntötték. Ilyen körülmények között a radikálisok 
kormánybuktatási játéka nem bizonyulhatott szerencsés fejleménynek.58 Hogy az anar
chia, a zsidóellenes tömegmozgalmak kinek és minek használtak, azt jól mutatja a neo
abszolutizmus egyik bértollnokának előadása, amelyben a zsidó szemtelenség és a ma
gyar aljasság mozgatták a tömegeket, amelyek a népszuverenitás eszméjét tették 
nevetségessé, és bizonyították életképtelenségét. Konkrétan: amikor március 15-én fel
hangzott a „szabadság üvöltése”, akkor „a zsidó, született és szerzett mocskában”, 
emellett „a csalás és az uzsora becstelen jegyeivel megbélyegezve” magyar viseletét 
öltött, „mintha azt akarta volna mondani: Csodálkozz csak rajtam te keresztény csőcse
lék. [...] Most mi leszünk az urak, ti pedig rabszolgák lesztek!” Ehhez járult még a „zsi
dó szégyensajtó” szemtelensége, majd az, hogy amikor megtudták Kossuth pénzügymi
niszterré való kinevezését, kitették a vörös zászlót és éltették a köztársaságot, és — 
szerzőnk előadásában — ez a zsidó provokáció váltja ki a zsidóellenes népgyűlést, és azt, 
hogy a tömegek hármas követelésükkel a Városházára vonuljanak, és Batthyány kérle- 
lése ellenére sem oszoljanak el, mire Nyáry Pál „ördögi csel”-hez folyamodott, felbérel
te a csőcseléket, hogy a Váci utcában törjenek rá a zsidókra, és így a Városháza előtt fel
gyűlt tömeget elcsalják, miközben Moga tábornok összevonta a katonaságot, és miután 
a miniszterelnök felszólítására sem tágítottak a tömegek, a katonák parancsát kaptak 
és megtisztították az utcákat, a kormány aztán másnap betiltotta a népgyűlések tartá
sát, és Klein Hermann pedig „még szemtelenebből és arcátlanabbul szerkesztette to
vább a lapját”.59 A magyar- és zsidóellenességet ezen ellentmondásos — légből kapott 
történetekkel — ellentmondásos konglomerátummá ötvöző fenti mese az ellenforrada
lom és az abszolutizmus apológiája. Ugyanakkor jelzi, hogy a városi, megyei és orszá
gos vezetés milyen erőfeszítéseket tett, hogy a helyzeten úrrá legyen. Ennek veszélyes
ségét éppen az adta, hogy a mindennapi létet meghatározó szociális követelések (lakbér 
elengedése) fonódtak össze a zsidók kiűzésének követelésével. A kormány viszont bűn
vádi eljárást is kilátásba helyezett, Klein Hermann — aki egyébként Eötvös Józsefnek 
a zsidóemancipációs röpiratát németre fordította — „szemtelensége” pedig abban állt, 
hogy nemcsak közölte a keményhangú kormányrendeletet, hanem még háláját is kife
jezte:

„A felelős minisztérium energikus intézkedéseinek, a minisztériumtól teljhatalom
mal felruházott Rottenbiller úr körültekintő buzgalmának kell köszönnünk, hogy ezen 
alkalommal szerencsésen megmenekültünk a féktelen és veszélyes, részben nyíltan agi
táló, részben a sötétben kúszó bujtogatók által felhecceit, elvakított és félrevezetett tö- 
megtol.’60

58 URBÁN ALADÁR: Agitáció és kormányválság 1848 májusában. Történelmi Szemle, 1973. 3.sz.
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Alighanem a magyar kormányférfiak a zsidók helyzetének, a bevándorlás arányai
nak és az egész kérdés horderejének megítélésében is némileg elbizonytalanodtak, és 
ezért is rendelte el Szemere Bertalan a zsidók összeírását. Okkal tartottak sokan attól, 
hogy az összeírás csak lovat ad a csőcselék alá, ugyanakkor meglehetett az a jótékony 
hatása, hogy az antiszemita hiedelmeket tételszerűen cáfolta. Cáfolta a tömeges beván
dorlás vélelmét, az erkölcstelenség vádját, hiszen családonként fel kellett tüntetni, 
hogy mikor és honnan kerültek jelenlegi lakhelyükre, milyen az erkölcsi magatartá
suk.61 Az hogy az erkölcsi minősítés rovatában általában csak jót olvashatni, nem lep
hette meg a minisztériumi tisztségviselőket. A megyei közigazgatás embereinek általá
ban jó véleménye volt a zsidókról, nem voltak komoly konfliktusaik. Amikor Batthyány 
Pest megye alispánját, Nyáry Pált nevezte ki az egyik nemzetőrségi zászlóalj parancs
nokává, akkor ez rögtön felszólította a zsidókat, hogy ne lépjenek ki a nemzetőrségből, 
mint azt kinevezője célszerűnek tartotta.62 Vasvári is tiltakozott. Petőfi Sándor május 
1-én megjelent útinaplójában a német polgárokra hárította a felelősséget: „Bevádollak 
benneteket a nemzet és az utókor előtt”, mert felbontották az egyetértést a főváros
ban.63 Csakhogy magyarok is itt-ott bekapcsolódtak a zsidóellenes mozgalmakba. Pető
fi a magyar név beszennyezésétől tartott, és a zsidóellenes polgárságot bélyegezte né
metnek, mint egyike „a tiszta igazság és humanizmus barátaidnak, aki azért — ezen al
kalommal — némileg élt az áthárítás politikai eszközével. Magyarok zsidóellenessége, 
vagy részvétele a kravallokban és kilengésekben viszont úgy eltörpült a német polgári 
vagy szlovák paraszti megnyilvánulások mögött, hogy a zsidó történeti emlékezetbe 
nem is került be. „A magyar paraszt eleve liberális és nem klerikális, a zsidónak békés 
szomszédja” — összegezte tapasztalatait egy pozsonyi származású bécsi polgár.64

A zsidóellenes megnyilatkozások szerzői egyébként nem a közhivatalt viselő megyei 
nemességből kerültek ki. A nemesség magatartását is esetenként kell vizsgálni. Mert 
lehet, hogy sokan zsidóellenesek voltak, de tudták, hogy a személy- és vagyonbátorság 
elleni fellépés tovaterjedhet, rájuk is. Batthyány július elején papírra vetett miniszterel
nöki beszámolója egy mondatban számot is adott a népi és urbánus társadalmi kilengé
sekről: „több városokban az izraeliták elleni lázongás a szabadság és jogosság szégyené
re rablói merényekben tört ki; a mezei helységekben a földbirtokosok tulajdona 
támadtatott meg azok által, kiknek panaszait az úrbéri tartozások megszüntetése által 
örökre véltük elnémítani”.65 Mai észjárással fel lehet róni, hogy a miniszterelnök nem 
említette a gaztettek halálos áldozatait, de alighanem tudatosan, mert gondoljunk arra, 
hogy Franciaországban ekkortájt tilos volt az állatok nyilvános vágása, nehogy a cső
cselék vérszagot fogjon, mint a nagy francia forradalomban, vagy csak egyszerűen ked
vet kapjon a verekedésre, mint Pozsonyban, ahol egyébként valamiféle hatalmi vákuum 
alakult ki, miután az országgyűlés feloszlott, a katonaság egy részét pedig éppen a kő
szegi és szombathelyi zsidóellenes zavargások, valamint esetleges parasztmozgalmak 
miatt Nyugat>Magyarország ezen részeibe vezényelték..
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A pozsonyi kravall már európai hírre tett szert, így is illeszkedve az európai zsidóel
lenes mozgalmak sorába, amely Franciaország elzászi megyéiben, Németország, vala
mint Ausztria és Csehország egyes részein vonult végig: „Amszterdámtól Rómáig, 
Lombardiától Galíciáig és Franciaországtól Szerbiáig”.66 Jellemző, hogy a pozsonyi — 
húsvéti — fejleményeket korabeli röpiratok alapján ismertette Horn Ede.67 Ami elgon
dolkoztató, az éppen ezen harmadik kravall szervezettsége volt. Április 23-án este felé 
hat óra tájban mintegy 200 mesterinas gyülekezett össze a ligetben látszólag katonás
dit játszani; majd botokkal felfegyverkezve, rendben a városnak tartottak, de aztán 
egy-két tüzes szónoklat után a Várhegynek mentek a hozzájuk csatlakozó söpredékkel, 
ahonnan a nemzetőrség és a katonaság kiszorította őket, és így a városi zsidó üzleteket, 
házakat fosztották ki, és még másnap is „mindkét nembeli proletáriusok” a lopott és 
rablott holmival jókedvűen jöttek-mentek...68 Míg a Jelenkor ezen beszámolója nem 
szólt az áldozatokról, hitelesnek látszó pozsonyi tudósítás szerint a Mihály-kapunál 
egyik katona fegyvere elsült és talált, mire a tömeg megvadult, és a katonák többször is 
lőttek, úgy hogy hat embert le is terítettek. A zsidó áldozatokról a sajtóbeszámolók 
nem tudnak. Jellemző, hogy Pesten is, Pozsonyban is délután kezdték a kravallt, ami
nek oka az lehetett, hogy az éjszaka sötétjét akarták kihasználni, ami Pozsonyban sike
rült is. Az időzítés összefügg az alkoholizálás természetével. Délutánra rúgtak be annyi
ra, hogy elveszítsék az önkontrollt.

Érdemes a kora beszámolókba és emlékiratokba belepillantani. A leghosszabb be
számoló Sandhass Kázmér János, a pozsonyi harmincadhivatal felügyelőjének a század 
második felében írt önéletírásában maradt ránk. Emlékiratírónk szemtanú volt, a már
cius derekán felállított „önkéntes nemzeti gárda” tagja. Emlékezetében a groteszk moz
zanatok maradtak meg a legerősebben:

„Április 23-át, húsvétvasárnapját Farkasvölgyében (Wolfsthal) töltöttem. Mikor 
este 7 órakor hazajöttem, már várt a parancs: azonnal fegyveresen a városházán megje
lenni, hogy a zsidók ellen kitört botrány elnyomásában közreműködjek. Gyülekezés 
után az Alexander-ezredbeliekkel a Kapucinus térre meneteltünk, ahol az üzletek fosz
togatása már javában folyt, és mi kőesővel üdvözöltettünk. Miután végre sikerült a zsi
dó utcát elzárni, parancsot kaptunk a csőcselék szétszórására és egynéhány dragonyos- 
sal sikerült a tömeget egészen a Zöld térig visszanyomni. Közben a mellékutcákba 
menekült tömeg hátunk mögött újból csoportosult. Ezért hátat fordítottunk és a Szép
lak utca felerészben a katonaság, felerészben pedig a nemzeti gárda által lezáratott. Ez 
egészen jól sikerült volna, ha a zavargók égő fáklyáitól a dragonyosok lovai nem annyi
ra megbokrosodtak volna, hogy azok sorainkra rohantak és azokat áttörték. Miután a 
fegyverbe szólított csapatok fegyvereiket nem használhatták, és így a rend helyreál
lítására elégtelenek voltak, a mindig növekvő csőcselék a gárdistákat kigúnyolni és in- 
zultálni kezdte, a legjobbnak találtatott a legközelebbi házakba visszahúzódni és dicső
ségteljes működésünknek színhelyét elhagyni. Éppen úgy a katonaság is bevonult

66 STEFAN Rohrbacher: Gewalt im Biedermeier. Frankfurt am Mai, 1993., 182.
67 LEOPOLD SCHICK: Die jüngste Preßburger Judenverfolgung.', Die Revolution zu Preßburg in Ungarn, 
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laktanyáiba. Az izgatott csőcselék is lassanként az előváros bor- és pálinka csapszékei
be vonult vissza.

24-én húsvéthétfőn a zavargás korán reggel kiújult, a még megkímélt boltokat fel
törték, az árukat is utcára dobálták, és különös, hogy azok nem ostromló csőcselék, ha
nem egészen tisztességesnek látszó személyek által szedettek fel fesztelenül és elvitet
tek. Közben nagy tömeg gyülekezett a közel fekvő helységekből bejött parasztokból. 8 
óra felé a csőcseléknek jól esett a Kecske utcában levő zsidó iskolát tetejétől kezdve le
rontani, amelynél minden osztálybeliekből való nézők nem hiányoztak. A romboláson 
részt vevők ezen poros munkától megszomjaztak, és miután arról értesültek, hogy a 
Pálffy kert pincéiben pálinka és szeszraktár van, a jó emberek előbbre valónak tartot
ták a tetőlerakás és tégladobás fárasztó és hálátlan munkáját megszakítani és magukat 
az erősítő pálinkával felüdíteni. Senkitől megakadályozva feltörték a pinceajtókat, ki
gurították a pálinkás hordókat és bátran addig ittak, míg majdnem az összes résztve
vők lerészegedve köröskörül a földön hevertek. A csak félig részegek kiütötték a szesz
hordók fenekét, kifolyatták a tartalmát és végül meggyújtották, úgy hogy a pázsit egy 
pillanat alatt lángban állt, és a lángok magasan az égig nyúltak. Szerencsére szélmen
tes idő volt, és a melléképületek megkíméltettek a tűzveszélytől. Dacára annak, hogy a 
katonaság a laktanyákban volt összpontosítva és a nemzeti gárda a Főtéren sorakozva, 
még sem adatott ki parancs a rend helyreállítására. Feltűnő volt és maradt, hogy a 
rendellenességek kezdetétől a polgárőrség sehol sem mutatkozott, ami különböző véle
ményekre adott alkalmat. Csak amikor már attól tartottak, hogy a fosztogatás a keresz
tény kereskedők boltjaira is fog kiterjeszkedni, tekintetbe nem véve az azokon fehér 
krétával alkalmazott szép kereszteket, indíttatva érezte magát a polgárőrség, annak el
nyomásán erélyesen közbelépni. A Várhegy és a Zsidó utca estig megtisztíttatott a cső
cseléktől és a katonaság által záratott le, míg a polgári és nemzeti gárda 40-50 ember
ből álló járőrei a város és az elővárosok utcáin vonultak át, és a gyanúsnak látszókat 
letartóztatták. Mikor a polgárőrség végre hozzáfogott a zavargások elnyomásához és az 
égő szesz lassanként elaludt, nekifogtak a még mindig részeg állapotban levők felkere
sésére. Teherkocsikat szereztek, azokra az eszméletleneket, mint a borjúkat feldobálták 
és néhány gárdista kíséretében egyelőre a városi kórházba szállították. [...]

A következő napot arra szánták, hogy az elrabolt tárgyakat felkeressék. Én egyné
hány gárdistával Blumenthalba küldettem, ahol azok legnagyobb részét reméltük meg
találni. Hogy szidalmakkal fogadtak, ha a lakások egyikébe beléptünk, nem lepett meg 
bennünket, mert előre nem számítottunk barátságos fogadtatásra. Azon szerény kér
désre, hogy nem-e sajátítottak el valamit az utcára dobott tárgyakból, a feleket mindig 
egy bosszús »nem« volt, ami nem tartott vissza bennünket attól, hogy házkutatást tart
sunk, ami mindig kedvező eredménnyel járt. Különféle zugokban, az ágynemű alatt se
lyem és lenáruk, esernyők, napernyők és más különféle tárgyakból álló csomagokat ta
láltunk. Rendesem csak a kifogásolt felek neveit, a házszámot és a talált holmit írtuk 
fel. Ezt természetesen elvettük a nem jogos tulajdonostól, egy készen tartott kocsira 
tettük és a városházára szállítottuk. Legtöbbször az asszony búcsúzásul odakiáltotta 
nekünk: »Mi, engem akarnak feljelenteni, menjenek a szomszédnőhöz, annak még egy
szer annyija van!« Erre a szomszédnőhöz mentünk, és beigazolva láttuk a feljelentést. 
Miután ezen kutatások 2 napon át folytatódtak, a harmadik napon azt a parancsot kap
tuk, hogy éjjel 11 órakor jelenjünk meg a városháztéren. 12 órakor a közel 200 letartóz
tatott ember a városháza udvarán felállíttatott, előbb azonban az Alexander-ezred egy
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százada lezárta a kaput. Mindkét oldalon a polgári és nemzeti gárda 4 embere csatlako
zott a katonaság soraihoz, ezen sorok pedig szintén az Alexander-ezred egy századához 
csatlakoztak. Most parancsot adtak a puskák töltésére, amihez egyenként két darab 
éles töltényt kaptunk. Az első század a kapunál utcát nyitott és a foglyok a zárt négy
szögbe hajtattak. így körülzárva azok a legnagyobb csendben a Blumenthalban levő 
Walterskirchen-féle laktanyába kísértettek, és miután sötét éjszaka volt, a négyszög ol
dalán dragonyosok lovagoltak égő fáklyákkal. A középen menetelő foglyok körül néhá
nyan elkezdtek imádkozni, mások átkozódni, a legtöbben azonban semmi mást nem 
gondoltak, minthogy a vesztőhelyre viszik őket, bőgtek, jajveszékeltek és életükért ese
deztek. 2 óra felé a menet elérte a laktanyát, a foglyok átadattak, bezárattak és egy 20 
emberből álló őrség hagyatott ott, amelynek ezzel a csőcselékkel sok baja volt. Azt nem 
tudom megmondani, hogy azokkal az emberekkel mi történt, bár Budáról megjelent 
egy császári biztos a tényállás felvételére és a közönség között forgó különféle híreszte
lések után kutatni, ez a vizsgálat azonban elhúzódott és a homokban elsekélyesedett. A 

70foglyok és a kifogásoltak legnagyobb része szabadságvesztés árán szabadult ki.”
De vajon így igaz? István nádor április 26-án Pozsony városában és Pozsony megyé

ben rendkívüli állapotot hirdetett, rögtön ítélési eljárást helyezve kilátásba „gyilkosság, 
rablás, fosztogatás [...] eseteire”.71 Igaz, amikor még március 21-én országgyűlési kül
döttség kereste fel a nádort, hogy a csőcselék kicsapongásai ellen hozzon megfelelő ren
delkezéseket, ez úgy nyilatkozott, hogy Batthyány már mindent megtett, és a pozsony 
német lap szerint, még a statáriumot is elrendelik.72 Az április 26-i nádori rendeletet 
Kossuth Lajos fogalmazta, mert az ő kezeírásával maradt fenn. Április 30-án pedig Bat
thyány megtagadta a pozsonyi nemzetőrségnek fegyverek juttatását, mert „a héberek 
elleni méltatlan tények előidézésében sok részben segédkezet is nyújtott”.73 Szemere 
Bertalan pedig Tarnóczy Kázmért küldte ki kormánybiztosként, hogy érvényt szerez
zen a törvénynek.

Horn Ede A forradalom és a zsidók Magyarországon című művében a Pozsonyba és 
környékére küldött kormánybiztost alaposan elmarasztalta, mert nem vonta felelősség
re a tetteseket. Márpedig ez a pozsonyi pogrom körülményeit lehetőség szerint alapo
san kivizsgálta,74 augusztus végére el is küldte jelentését. A kivizsgálás jegyzőkönyv
ének ismeretében elfogadhatjuk, hogy okkal érezte, „a dialektika minden fortélyainak 
felhasználásával” járt el, igaz óvatosan, de olykor a „kelletinél” túlmenve. Végül is csak 
egy megvesztegetett „rabló”-t sikerült szóra bírni, általában hallgattak a tettesek és az 
áldozatok egyaránt. Diagnózisa mégis pontos és egybevág Horn Ede okfejtésével: a pog
rom „ama számos Sidók elleni nyilatkozatoknak, melyek országgyűlése alatt és után is 
számtalan egyének által nyilván és magányos helyeken e város kebelében elszavaltat- 
tak, nagy részben következése lehetett”. Mai ismereteink alapján látható, hogy a cső
cselék szerveződését a hatalmi vákuum tette lehetővé. A zsidóellenességben a süllye-

70 OSZKK, Sandhass Kázmér János önéletrajzából. (Másolat, feltehetően a XX. századból) Quart. 
Hung. 2858. 5-9.
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déstől félő mesteremberek és tettrekész suhancok egymásra találtak a kocsmák 
közönségével, és tisztesebb polgárok sem átallották az eredményt lefölözni, bár akadt 
köztük, aki bujtatta az üldözötteket.75 Tarnóczy szerint a városi vezetés több ízben is 
mulasztott. Először is „a biztosságra ügyelő választmány”, amely elfogadta a városi ta
nács azon érvelését, hogyha a zsidók városi boltjait nem zárják be, és emiatt „a helybeli 
Sidók ellen a nép részéről valamely megtámadás történne”, akkor „a polgári katonaság
ra számolni nem lehet”. A polgárőrség ezzel a nyilatkozatával maga is erősítette a zsi
dóellenes hangulatot. Ezek ellen a polgárok ellen hatékonyan kellett volna fellépni — 
hangoztatta a miniszteri biztos. A városbíró — hogy kerülje a polgárságon belüli ellenté
tek élezését — inkább nem hívta össze a választmányt, és a sorkatonaság parancsnokát 
sem szólította fel írásban a fellépésre. Kerülte a nemzetőrség, a nemzeti gárda parancs
nokával való érintkezést is. így „a katonaság félig semlegesen, félig csak védőleg lépvén 
fel”, nem tudta elejét venni „a legborzasztóbb rablási botránynak”. Végül a megyei ha
tóság sem lépett fel kellő határozottsággal. így: „aligha találtatik a város területén léte
ző valamely osztály, avagy hatóság, mely kötelesség mulasztási, eréltelenségi közöm
bösség! vád nagyobb-kisebb súlya által ne terheltetnék”. Tarnóczy úgy tárta fel a 
pozsonyi pogrom körülményeit, ahogy azt korábban a sajtóban Szarvady Frigyes szor
galmazta.76 Viszont végül a megfelelő katonai erő hiányában a kormánybiztos a ke- 
mény felelősségre vonás helyett az engedékenységet tartotta célszerűbbnek. Hiszen 
ekkor, augusztus végére pedig már az ország önállóságának védelme és a fegyveres ön
védelmi harc kérdése került napirendre.

A pozsonyi példa mutatja, hogy olyan hatalmi vákuum alakult ki, amelyben senki 
sem merte vállalni a fellépés felelősségét. Nem véletlen, hogy arisztokraták és neme
sek, jobb érzésű polgárok és lelkészek tettlegesen vették fel a harcot a népi és urbánus 
csőcselékkel. A „valóban bátran” viselkedő,78 papíron 1600, valójában 200-250 fős — 
és ebből április 23-án száz emberrel harcoló79 — pozsonyi nemzeti gárda újabb parancs
noka is arisztokrata volt, gróf Esterházy Kázmér. Viszont vigyázniuk kellett, hogy a 
konfliktus ne az egykori nemesség és a polgárság hagyományos szembenállását mérge
sítse el. Kisebb településen nagyobb sikerrel járt a társadalmi ellenállás. „Apponyi gróf, 
Savitz Ferenc, Dohány István jegyző szóval, bátorsággal és cselekedett bizonyították, 
hogy a felebaráti szeretet isteni parancsa szívükben kitörölhetetlen. [...] Isten jutal
mazza meg őket és bocsásson meg elleneinknek” — írták Jabloncról nyilvános köszönő 
levélben „valamennyi izraelita nevében” május 1-én.80 Amikor május 1-én a szlovák 
nemzeti jelszavakat is hangoztató ittas parasztok — Horn Ede szülőhelyének — Vág- 
újhelynek a zsidóságára támadtak, és még gyilkoltak is, akkor Csáky Móric vezetésével 
mintegy tizenkilencen „oroszláni bátorsággal párosult igaz heroizmussal” megfutamí
tották „a részeg barbárok százait” — hogy a trencsényi zsidó gyülekezetek főjegyzőjét

75 SIGMUND Mayer: Ein jüdischer Kaufmann 1831 bis 1911. Leipzig, 1911. 139.
76 FRIEDRICH SZARVADY: Die Judenverfolgung in Preßburg und die verantwortliche Regierung. Pannonia, 

1848. ápr. 27. 47.sz. 183-184.
77 DERCSÉNYI MÓRIC: Az 1848-1849-i magyar szabadságharc néhány zsidótárgyú irománya. Évkönyv 
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78 J. WEYL: Ueber die Ereignisse der letzten Tage. Pannonia, 1848. ápr. 29. 48.sz. 187.
79 K. Nationalgardist. Preßburg, am 29. April 1818. Beilage zur Pannonia Nr. 49..
80 Oeffentlicher Dank. Pressburger Zeitung, 1848. máj. 3. 55.sz. 455.
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idézzük.81 A polgári nemzeti társadalom önvédelme volt ez, tisztában is voltak vele, 
hogy a magántulajdon, a személyi biztonság elleni merényletek — a dolgok természeté
ből következően — a zsidóellenességgel kezdődnek, és könnyen általánossá válhatnak.

Tanácsosabbnak látszott az óvatoskodás azért is, mert fenyegetett még a keresz
tény egyházakkal való konfrontáció akkor, ha a zsidó vallást bevettnek nyilvánítják. 
Nem tudjuk, milyen politikai aritmetikai számítgatásokat végeztek, amikor mérlegel
tek, és belekényszerültek a modern politika azon csapdájába, mely a csőcselékhez való 
igazodás szomorú valósága; tegyük hozzá, 1848 tavaszán: kényszerből és nem olcsó po
litikai taktikából. Nyílván úgy érezték: a kisebb bűnt kell vállalni a nagyobb elkerülése 
miatt, a kisebb hibát, egy esetleges nagyobb hiba elhárítása érdekében. A taktika — le
het — rossz volt, a stratégia azonban már nem. A honvédelem, a szabadságharc új távla
tot nyitott. Addig viszont fojtogatóan hatottak a húsvéti fejlemények. Nem véletlen, 
hogy többen komolyan felvetették, Amerikába kellene kivándorolni. Hiszen — mint pél
dául Dux Adolf kivándorlásra szólító körlevelében írta -„művelt emberek, kereszté
nyek között voltunk, és egyszerre kannibáloktól voltunk körülvéve, civilizált országban 
laktunk, és a föld megnyílt alattunk és szörnyeket okádott ellenünk”.82

Ahasvérus idézett jósolgatása nem olcsó szellemeskedés. A magyar törvényhozói 
háládatlanság hangsúlyozásának nemcsak öncélú zsurnál-retorikai szerepe lehetett. A 
helyzet iróniájára akarta felhívni a figyelmet: azokat tagadják meg a haza nevében, akik 
vérüket ontják érte. Az irónia ugyanakkor rejtett reménnyel párosult: hátha elkerülhe
tő az abszurd helyzet. Ahasvérus kilétét sajnos nem ismerjük. Lehetnek esetleg Horn 
Ede testvérei: a már tollforgató Horn Móricz, aki az erdélyi hadszíntéren vesztette éle
tét 1849-ben, Bem tüzérségében, ágyúja mellett esett el. De lehet még a majdani nagy 
zsurnaliszta, a pétervári francia lap szerkesztője: Horn Antal is, aki Világosig harcolt83 
És lehet maga Horn Ede is.

ZSIDÓ REFORMÁCIÓ?

Horn Ede, a rabbinövendék számára a felekezeti reform, a hitújítás nyitott működé
si teret. A forradalom forgószelében a radikális reform igénye óhatatlanul mozgalom
má erősödött, és két tűz közé került; pontosabban fokozódott a kereszténység és a zsi
dóság hagyományhűségének a nyomása. És nem egyszerűen csak a pogromok miatt. A 
pesti gyülekezet és „a honi izraeliták ügyeit kezelő választmány” elnöke, a nagy tekin
télynek örvendő Kunewalder Jónás maga is gyökeres reformokra hívott — és aztán vá
ratlanul, áttért a kereszténységre.84 A „kikeresztelkedés” vérmesebb tollnokok képzele
tében tömegmozgalommá vált — legalábbis így képzelte Zerffi Gusztáv, akinek már 
szülei áttértek a katolikus vallásra, és most lelkesen köszöntötte azokat, akik Ku
newalder példáját követték, mert az áttérés „óriási lépéssel viszi közelebb sírjához az ó 
zsidó vallást, de meg vagyunk győződve, hogy azon népmaradék, melynek mostani

81 MORITZ HÜBSCH: Obernotär sämmtlicher israel. Gemeinden des löbl. Trentschiner Komitats: Bitsch, 7 
Mai. Allgemeine Zeitung des Judenthums, 1848. máj. 29. 23.sz. 333.

82 GRÜNVALD: A zsidó ifjúság. Évkönyv, IMIT, 1948. 198.
83 KEMPELEN BÉLA: Magyarországi zsidó és zsidó eredetű családok. II. Bp., 1938. 43-44.
84 BÜCHLER SÁNDOR: A zsidók története Budapesten. Bp., 1901. 443.
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alakjában jövője úgy sincs, az által veszteni nem, hanem csak nyerni fog”. Ezek az átté
rők, nem hitehagyottak, hanem „a vallásosságot nem kézmosások és kóser étkekben he
lyezik, hanem az élet, tettek, jellem tisztaságában”.85 Ami ez utóbbit illeti, az áttérők in
dítékait, jellemét nem ismerjük, ahhoz, hogy általánosítani tudjunk. Zerffi Gusztáv 
pályaképét viszont igen. Követhetjük, amint a minapi konzervatív kritikus radikális 
forradalmárrá vedlett át, majd 1849 után osztrák besúgóként tevékenykedett, aztán 
Angliában karriert csinált: a „szekularizmus prédikátora”, a brit imperializmust meg
ideologizáló fajelmélet egyik apostola lett, hogy aztán — életírójának feltételezése sze
rint — irathagyatékát, sötét múltjának tárgyi emlékét, megsemmisítse.86

A radikális vallási reform kitörési lehetőség volt a kettős szorításból. A zsidó Ma
gyarító Egylet állt a reform élére, miközben még Pécsett, Nagyváradon és Aradon tört 
fel a hitújító mozgalom. Az aradi fiatalok április végén látványosan hat pontba is foglal
ták követeléseiket, a szombat és a körülmetélés eltörlését, hangsúlyozva, hogy a kinyi
latkoztatás egyetlen tanúsága a tízparancsolat.87 A radikális reform hívei 1848 júliusá
ban Pesten új gyülekezetét alapítottak: az ún. Reformtársulatot, és rabbinak Horn Edét 
hívták meg. A példa a néhány éve megalakult berlini reformtársulat volt. Ez — olvashat
juk az egyik nagy zsidó történeti kézikönyvben — „elszigetelt maradt és Európában nem 
aratott tetszést, csak Amerikában”.88 Tegyük hozzá Pesten is. A pesti reformegyletnek 
lehetett annyi híve mint a berlininek, társadalmi összetételét tekintve pedig kereske
dők és értelmiségiek alkották a hívek zömét.89 Rögtön felvették a kapcsolatot Berlin
nel, ifjú rabbijukat küldték oda, aki szeptember 3-én már ott hirdette az igét, és ott fo
hászkodott Istenhez „a fény és igazság örök ősforrásához”: „Tekints segítőén és 
támogatóan a Magyarországnak a drága haza megmentésére összegyűlt képviselőire. 
Légy tanácskozásukban azon, hogy végre sikerüljön nekik a belülről és kívülről beháló
zó árulást átlátni és hatástalanná tenni.”90

A hitegyleLalapítás a hazaalapítás nagy élményét nyújthatta Horn Edének, viszont el
szigetelődéssel is fenyegetett. Az ifjú radikális reformrabbi éles hangú vitába keveredett 
Schwab Löw, magyarosan: Schwab Arszlán pesti rabbival, aki a mérsékelt reform híve 
volt és helytelenítette a hagyományokkal való radikálisabb szakítást, így azt, ahogy a ra
dikális reformerek a hetedik napot szombat helyett, szükség esetén vasárnap tartanák, 
és elvetnék a körülmetélést, hiszen így magából a zsidóságból zárják ki magukat.91.

A viták hevében a nagy feladat a reform hitelveinek a kifejtése és magyar alapveté
se lett. Horn Ede 1848 novemberére már elkészült ezen hitelvi alapvetés német változa
tával,92 és 1849 nyarának elejére kiadhatta a rövidebb magyart is,93 melyet Horváth

85 KOMLÓS ALADÁR: Magyar-zsidó szellemtörténet a reformkortól a holocaustig. I. Bp., 1997., 63.
86 FRANK Tibor: Egy emigráns alakváltozásai. Bp., 1985. 218.
87 Pannonia, 1848. máj. 4. 50., 197.
88 H. GRAETZ: Geschichte der Juden von ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. XI. Leipzig, 1900. 521.
89 MICHAEL K. SILBER: A pesti radikális reformegylet 1848-1852 között. Múlt és Jövő, 1998. l.sz. 

125-142.
90 I. EINHORN: Mund und Herz. Predigt über 5. Buch Mose 30, 11-14. Gehalten am 3. September 1848 

im Gotteshause der Genossenschaft für Reform im Judenthum zu Berlin. Berlin, 1848.
91 I. EINHORN: Einige Bemerkungen über das „ Gutachten “ des Herrn L. Schwab, Rabiner der israelitischen 

Gemeinde zu Pesth. Pesth, 1848.
92 I. EINHORN: Grundprinzipien einer gelaeuterten Reform im Judenthum. Pest, 1848.
93 EINHORN IGNÁC: A reformált izraelita valláselvei. Pest, 1849.
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Mihály vallás és közoktatási miniszternek ajánlott, aki június 24-én hivatalosan is elis
merte a Reformtársulat önállóságát, és így sikerült elérni azt, amit a berlininek sem: 
esketési jogot nyert, és arról anyakönyvet vezethetett. Közép-Európában példa nélküli 
fejleménynek bizonyult.94 Horn Ede abban bízott, hogy ez békét hoz a reform és az or
todox párt között — a szabadság harmóniájának jegyében. Hiszen ami történt: „Fényes 
elismerése ez az újkor egyik legszebb elveinek: a szabad községek alapításának.” [...] 
„És ez által az előhaladás szent ügye minden tekintetben csak nyerhet.”95 De milyen is 
legyen a megreformált zsidó vallás?

A radikális zsidó reformot a szakirodalom nem is nagyon veszi komolyan. Vagy 
egzotikus mozzanatnak tartja, vagy valamiféle ideológiai félresiklásnak, amely külső 
hatásra következett be, mint valami baleset. Példa erre a Habsburg Birodalom zsidósá
gának legújabb monográfiája, amelynek pillanatfelvételében a Reformtársulat így sze
repel:

„Kossuth és elvbarátai régóta úgy vélték, hogy a judaizmus nagymérvű reformjára 
van szükség, mielőtt a politikai emancipációt meg lehet szavaztatni a törvényhozással. 
Most Pesten a zsidó gyülekezet elnöke drámai módon áttért, így jelezve, hogy ezen mó
don talán az egész zsidó nyáj támogatásra lelhet a magyar oldalon. Bár az ő példáját 
nem nagyon követték, sok más zsidó reformer javasolta a judaizmus szertartásainak 
»megtisztítását«. A nyár folyamán Pesten egy csoport odáig ment, hogy új gyülekezetét 
alapított, amely a szabbatot vasárnap tartotta.”96

Némileg hasonlóképpen ítéli meg a helyzetet az ortodox és neológ szakítást elemző 
monográfia is:

„A forradalom szelleme a zsidó társadalmat is megérintette, és akadtak olyan zsi
dók, akik elfogadták a radikális forradalmárok álláspontját. A fiatalok egy része társa
ságokat alapított, melyek a szertartások és vallási parancsolatok terhétől való elszaka
dást hirdették, különös tekintettel a szombattartásra és a brit-milára, az újszülöttek 
körülmetélésére. A társaságok tagjai kiváltak gyülekezeteikből és a szélsőséges német? 
országi reformközösségek mintájára saját imaházakat alapítottak. Szinte a forradalom 
kitörésével egyidőben nyitott meg egy ilyen zsinagógát Einhorn Ignác a fővárosban, ha
sonló csoportok alakultak Nagyváradon, Pécsett és még néhány más gyülekezetben is. 
Ez volt az egyetlen olyan korszak, amelyben a szó szoros értelmében vett reformok tá
mogatókra találtak a magyarországi zsidóság soraiban. A forradalmi lelkesedés hullá
ma által útnak indított mozgalom azonban a bukás által meg is szűnt. Mivel a forrada
lom leverése után az osztrákok a felkelés szellemi maradványait is gyökerestül ki 
akarták irtani, a hatóságok bezáratták Einhorn zsinagógáját.”97

Horn Ede hiába kérte hitelveinek német előszavában, hogy írását vagy egészében 
olvassák el, vagy egyáltalán nem, még csak kézbe sem vették, vagy legalábbis úgy tét? 
tek, amikor — a historiográfiai térben — törvényt ültek fölötte. Ugyanakkor a szerző né
met és magyar műve nem egymásnak hű fordítása, csak értelmében egyezik a két írás. 
A német a zsidó olvasókhoz szólt, még a reform ellenzőihez is, abban a reményben,

94 SILBER: A pesti radikális reformegylet. Múlt és Jövő, 126.
95 Einhorn IGNÁC: Zsidóügy. Respublica, 1849. jún. 28. lO.sz.
96 WILLIAM 0. McCAGG: Zsidóság a Habsburg-Birodalomban 1670-1918. Bp., 105.
97 JAKOV KATZ: Végzetes szakadás. Az ortodoxia kiválása a zsidó hitközségekből Magyarországon és Né

metországban. Bp., 1999. 52.
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hogy „egyes paragrafusok vagy összefüggéseiből kiragadott részek talán — főleg Ma
gyarországon — nem nagyon harmonizálnak a zsidóság eddig uralkodó vallásos szem
léletével, míg eszmefuttatásunk figyelmes követése talán némely antireformert is meg
békíthet...”98 A magyar „valláselveket” elsősorban a keresztény magyar olvasóknak 
készíthette. Az alaptételek azonosak, magyarázatuk, kifejtésük teijedelme különbözik, 
a két közeg ún. „várakozási horizontjához” igazodik. És ne felejtsük, a német és a ma
gyar változat megjelenése között nagyot fordult a világ. A második változat, a magyar 
„valláselvek” bevezetése is derűlátóbb, ami a reform esélyeit illeti. Az egész zsidóság 
nevében szólt már Horn Ede, amikor az hangsúlyozta, hogy „azon kifejezés »reformált 
Izraelita« alatt nem kizárólag az itteni vagy más Reformtársulat tagját értem, hanem 
általában a mívelt, fölvilágosodott s korszellemileg gondolkozó Izraelitát. Mert min
den bizonnyal az itten kimondott elvek az övéi is, habár alkalma vagy bátorsága még 
nem akadt ezeknek nyilvános bevallására. Ha ezen iratka intra et extra muros némileg 
elősegíti bizonyos előítéletek és balfogalmak eloszlatását, dúsan jutalmaz kis fáradozá
sáért.”99

Horn Ede hittudománya a tartalom és a forma kettősségére épül. Minden vallás, és 
így a zsidó is, szerinte „két részből: anyag és alakból áll”, a pontosabbnak tetsző bővebb 
német szöveg szerint „lényegből és formából vagy szellemből és anyagból”. Az első al
kotja a „belső vallást”, a második: a szertartás és a rítus: a „külsőt”. A lényeg: „Egy és 
örök az Isten, egy és örök az erkölcs.” Ezért: „Az eleven eszme ne verettessék a holt 
betű láncaiba.”100 A magyar szabadságharc sikerei is felszabadító hatást gyakorolhat? 
tak a szerzőre, magyarságában és zsidóságában egyaránt megerősítve őt:

„A bölcs gondviselés minden nemzetnek kijelölő külön hivatását e földön, mint p.o. 
a Németnek a tudományok mívelését, a Magyarnak a szabadság fenntartását és terjesz
tését, az Angolnak a világkereskedést stb.”101

De mi a zsidó hivatása? Kora magyar olvasójának így magyarázza el:
„Több századokon át élt Izrael Palestinában, míg meg volt érlelve dicső hivatása ki

vitelére. És akkor össze kellett bomlani Izrael birodalmának, szét kellett oszlatnunk a 
világ minden részeiben, hogy buzgólkodjunk és munkálkodjunk mindenhol és minden
kor az Isten igaz megismerése és az élet erkölcsös megtisztítása mellett. És bizonysá
got tesz arról a történet, hogy valóban munkálkodtunk. Mert ez tagadhatatlan tény, 
hogy ama két nagykiterjedésű vallásfelekezet, mely kelet és nyűgöt népeit az Isten 
megösmerése és az erkölcs gyakorlására tanította, szülöttje a mi vallásunknak.

Kitetszik innen, hogy Izraelnek Palestinában leélt napjai annak csak előkészülési 
korát képezik. Izraelnek igazi és valóságos hivatás- és hatásköre pedig — a földkerék. A 
gondolkozó s népfajának dicső hivatását tisztán felfogó Izraelitának esze ágába se jö
het, idegennek nézni magát mostani hazájában és Palesztinába visszavágyódni. Az 
ilyen vágyódás által egyenesen ellene szegülne az Isten világos akaratának.

Ama szép hivatásunk pedig most kettős kötelességgel ruház fel minket:
a) el kell távolítanunk hit- és erkölcstanunkból a sötétkor hátramaradott salakjait, 

hogy ismét egész fényében ragyogjon amaz a világ szeme előtt és hogy elértessék azál-

98 EINHORN: Grundprinzipien, VII-VIII:
99 EINHORN: A reformált izraelita, V-VL

100 EINHORN: A reformált izraelita, 2.
101 EINHORN: A reformált izraelita, 8.
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tál minél előbb az óhajtva óhajtott nap, melyen »a föld minden fiai tisztán és igazán 
megösmerni és imádni fogják az Egyetlenegyet«

b) el kell távolítanunk vallási éltünkből mind azon rendszabályokat, melyek az er
kölcsiséget elő nem mozdítják, vagy még gátolják is, megnehezítik egyszersmind össze
olvadásunkat nemzsidó embertársaink — és a külvilág érdekeivel; s amazok helyébe 
olyanokat kell tennünk, melyek a lélek fölemeltetése, a szív megnemesítése és ezáltal az 
élet megtisztítására jótevő befolyással bírnak, hogy szent legyen a mi életünk és köve
tésre méltó, követésre buzdító például szolgáljon a világ többi népei- és embereinek.”

A nagy megújulás feltétele a belső reform:
„Helyre akarjuk mindenek előtt állítani hit- és erkölcstanunk eredeti tisztaságát. 

Mert — mi tagadás benne — a középkor sötét századaiban, a nyomor völgyébeni tartóz
kodásunk alatt nemegy balfogalom és álvélemény ragadott ama isteni adományra, elho
mályosítva eredeti fényét. Ilyenek péld. a híres álmok a zsidónép örök kiválasztottságá
ról és fényes nemzeti újjászületéséről, az idegenkedés másvallású emberek iránt stb. 
stb. Ezeket gyökerestül kiirtani, és összhangzásba hozni hit- és vallástanunkat Mózes 
tiszta tanával és az örök valóság és igazság tételeivel: ezt feladatunk egyik főpontjának 
tekintjük.”

„Eltávolítani akarjuk másodszor vallási életünkből mindama rendszabályokat s 
szertartásokat, melyek mostani míveltségünk foka és viszonyaink tetemes változásánál 
fogva cél- és haszontalanná váltak: sőt még káros következésűeknek is mutatkoznak, 
minthogy a külvilággal való tökéletes egybeforrásunkat, teljes erőveli munkálkodhatá- 
sunkat, család, haza és az emberiség javára tetemesen megakadályozzák. Ilyenek példá
ul az étel- és italféle törvények, a vegyesházasság megnemengedése, a Talmud által csu
dálatos szőrszálhasogatással tervezett szombati törvény egész tömkelegé stb. stb.... 
Zsidók akarunk mi ugyan lenni, de emberek is a szó legnemesb értelmében. Teljes szív
vel és lélekkel követjük ugyan vallásunk tanait, de teljesíteni akarjuk egyszersmind 
minmagunk, családunk, hazánk és az emberiség iránti kötelességeinket legtágasb 
kitérj edésökben.

A benső meggyőződés e kettős, nagyon sürgetős szükségletről vezetett minket a Re
form pályára. És előhaladva ezen, mi semmiképpen nem szándékozunk teljesen elválni 
többi zsidó testvéreinktől és külön hitfelekezetet alkotni. Mert az igazság érdekében 
szívesen elismerjük s a világ hallatára nyíltan kimondjuk: hogy néhány évtized óta töb
bé — kevésbé az egész zsidóság — még a magát úgy nevező orthodox párt is — a 
stabilismus életölő mocsarából ki- és az előhaladás kies rétjére átlépett. Csakhogy ezen 
előlépések oly lassan történnek, hogy csak a szüntelenül figyelmező által észre
vételnek. Teljes biztossággal mégis várhatjuk, hogy nemsokára Jákob minden ivadéka 
követendi a mi lépteinket és eggyé leszünk aztán mindnyájunk vallási külformáiban is, 
valamint most egy vagyunk és maradunk szív s lélekben, hit- és erkölcstanunk benső lé
nyegében.

Hit? és erkölcstanunk első és főforrása az isteni jelentés (Offenbarung), melyben 
bölcs atyáink és ezek közt legkitűnőbb módon vallásunk alapítója — Mózes — részesült.”

Ellenfeleivel szemben Horn Ede könyörtelen és kegyes:
„A Talmud s a Rabinismus a sötét középkornak szüleménye, romba dűlt emez, s 

vele amaz is. Ne bántsátok a halottakat...”102

102 EINHORN: A reformált izraelita, 9-11.
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A német „alapelvek” érvelésébe még nem játszott be a gondviselés, a szétszóratást 
sem állította be ilyen diadalmas perspektívába, mint a magyar „valláselvek”-ben láttuk. 
A zsidó univerzalizmus eszményét másképpen fejtette ki:

„A bibliai kor, különösen a mózesi (a próféták kora már kevésbé határozottan) Izra
el »kiválasztottságát« testi jellegűnek tekintette. A magasabb szellemi megvilágosodás
nak és Isten tisztább megismerésének köszönhetően, ami atyáinknak az ókor többi 
népe előtt sajátjává vált, valamint a különös isteni gondviselés révén, ami atyáink cso
dálatos sorsában megnyilvánult, eljutottak oda, hogy a szellemi köteléket Izrael és Je
hova között »szerződés«-nek tekintsék, melyet Isten ősatyjukkal, Ábrahámmal kötött, 
hogy utódait testi mivoltukban örökké pártfogolja, és az ő »elsőszülött fiát, Izraelt« 
mint »saját tulajdon népét« szereti és védelmezi... Hogy anyagilag áldottak legyenek az 
izraeliták, természetesen egyetlen országba zártan kellett élniük, »melyet Isten szeme 
vigyáz az év kezdetétől az év végéig«; és miután innen kiűzettek és a különböző orszá
gokba szétszórattak, ezen állapotot természetesen csak átmenetinek tekintették, és ál
landóan bízva abban, hogy Jehova »a föld minden szegletéből« visszavezeti őket »az ígé
ret földjére«, ahol ismét az »ő népe« és ő »Uruk« lesz, aki régi szeretettel fordul 
feléjük... A mi megtisztított vallási fogalmainkkal — amelyeket Isten, a föld valamennyi 
gyermekének kegyes atyja, szere tétének bőségszarújából valamennyi népnek és nem
zetnek egyformán juttatva, tisztelni tanít — Izrael ilyen kiválasztottságának eszméje 
összeegyeztethetetlen; és ez már minden művelt, a jelen szellemi magaslatán álló izrae
lita szívében régóta kihunyt...”103

A radikális reform Horn Ede pillanatnyi ihletében nemcsak szakítás a múlttal, 
amelynek jegyében — a mérsékelt reform hívei számára is naiv módon — a Palesztinába 
való visszavágyódástól és a Talmudtól határolta el magát, ami akkor az emancipáció 
igenelésének és a polgári társadalomba, nemzetbe illeszkedésnek programjához kap
csolódott, hanem ennek megfelelően új jövő kezdete, hiszen a vallás és a lét, valamint 
az adott nemzeti és vallási közösségbe tartozó ember és az emberiség viszonyát is gyö
keresen meg akarta változtatni: „Ahelyett, hogy az életet mint a lét célját tekintsük, és 
a vallást mint az élet megszentelésének eszközét, a zsidó a vallást tekintette a lét céljá
nak, és az életet, mint a vallás beteljesítésének eszközét...” Most itt a lehetőség „min
den más vallásnak valóban megtisztított Isten-ismeret példaképeként szolgálni”.104

A „megtisztított” zsidó vallás már-már a felekezetfölötti felekezetiség példaképe 
lett, különösen a magyar szövegben. Németül még így határozta meg a zsidót Horn 
Ede: „Igaz zsidónak ismerünk el minden olyan embert, aki Isten eszméjét és a zsidóság 
vele egybekötött erkölcsi elvét igaznak tartja, és gondolkodása, érzései, cselekedetei 
zsinórmértékévé teszi.”105

A magyar szövegből eltűnt a zsidó, amikor ezt a gondolatot így fejezte ki:
„Mi pedig azt hisszük, hogy tiszta lélek, nemes szív és ezekkel összhangzásban álló 

erkölcsös élet a legszebb látvány Isten és ember előtt.”106
A zsidó reformáció egyik legsúlyosabb tartalmi és formai kérdése az ima. Hiszen ez 

„érzéseink és gondolataink tiszta kifejezése”. Ezért:

103 EINHORN: Grundprinzipien, 14.
104 EINHORN: Grundprinzipien, 26., 30.
105 EINHORN: Grundprinzipien, 59.
106 EINHORN: A reformált izraelita, 14.

69



„Gondosan el kell távolítani minden olyan kifejezést, amely olyan érzéseket fejez ki, 
amilyeneket szívünk nem ismer, olyan vágyakat, amelyeket nem táplálunk, olyan gon
dolatokat, amelyeket már rég helytelennek tartunk... Ilyenek például azok a helyek, 
amelyek teokráciáról, azaz Isten és Izrael testi szövetségéről szólnak. Ezt a szemléletet 
már rég leküzdöttük, ezért imáinkból, amelyeknek mindenekelőtt igaznak kell lenniük, 
el kell tűnnie... Hasonlóképpen azon helyeknek, amelyek máshitűekkel szemben gyűlöl
ködő kifejezéseket tartalmaznak. Ezek születése a korábbi időkben, amikor a zsidók el
lenében mindenütt embertelen szörnyűséggel viseltettek, érthető. Ma azonban maguk
nak az ortodox zsidóknak a szájában is hazugság, mert szájával gyűlöletet hirdet, 
miközben szívében a nem zsidóval szemben is éppen olyan szeretetet táplál, miként a 
zsidóval szemben. És még jobban idegenkedünk érthető nyelven — mely szívünk igaz 
tolmácsa kell legyen — azt vinni a Mindenható elé, ami ellen bensőnk ünnepélyesen til
takozik. Épp ily kevésbé őrizhetjük meg azokat a fordulatokat, amelyek a fogságból való 
szabadulásunk, Palesztinába való visszavezetésünk tartalmazzák.”

„A Messiás vagy a megváltás, amit Istentől kérünk, szellemi és általános kell hogy 
legyen. Az egész emberiség megváltása a rabszolgaság láncaiból, az előítélet és a téboly 
kötelékéből, a gyűlölet és üldöztetés csapdájából, a föld valamennyi gyermekének szel
lemi megvilágosodása, hogy a szent testvéri kötelékben kéz a kézben éljenek az emberi
ség nagyszerű céljaiért: az igaz, a jó és a nemes megvalósításáért, valamint az ezzel szo
rosan egybekötött általános boldogság megalapozásáért...107

A magyar szöveg pragmatikusabb, mert csak azt hangsúlyozza, „hogy érzésink és 
gondolatink hű tükre legyen az ima, kitöröltük belőle mind azon gondolatokat és helye
ket, melyek mostani gondolkozásmódunk és állásunk által üres haszontalan beszéddé 
lettek. Ilyenek péld. Izrael elleneire az Istennek bosszúját felhívó könyörgések, a vissza
vágyódás Palestinába stb. stb. Hogy ünnepélyesb és hathatósb legyen az isteni tisztelet, 
letett kalappal és illő zene kíséretében véghez vitetik...”108

A német szöveg bőven fejtegeti, hogy hajdan a vegyesházasságot azért tiltották, ne
hogy a bálványimádás üsse fel újra a fejét a zsidók körében. Viszont:

„Ma, amikor nem zsidó szomszédaink köréből eltűnt a bálványimádás és helyére 
tisztább Isten-ismeret lépett, ezzel a félelemmel a rajta alapuló tilalomnak is el kell tűn
nie, és meg kell engedni az ún. vegyesházasságot...109

A magyar szöveg más oldalról világítja meg a kérdést:
„Mint már előbb érintettük és itt még nyíltabban kimondjuk: a vegyesházasságot mi 

nemcsak megengedjük, hanem örömmel fogjuk látni, ha olyan esetek minél gyak
rabban előfordulnak. Mert ezen intézmény tagadhatlanul a legjobb eszköz a hazának 
különvallású gyermekei társalmi és polgári összeolvadásuk- és egybeforradásukra... 
Adjon Izrael s a Magyarok Istene, hogy ez minél előbb teljesen s tökéletesen bekövet- 
kezzék!...’’110

Ezzel a fohásszal véget érnek a magyar „valláselvek”, míg a német „alapelvek” vége 
— Horn Ede stílusára jellemző három ponttal — arra emlékeztet, hogy bokros teendőink 
közepette is legalább naponta egyszer meg kell emlékezni a teremtőről, és azon re-

107 EINHORN: Grundprinzipien, 77-78.
108 EINHORN: A reformált izraelita, 16.
109 EINHORN: Grundprinzipien, 54.
110 EINHORN: A reformált izraelita, 16.
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ménynek adott kifejezést, hogy nemsokára elkészülhet a „reformált zsidóság vallásos 
szemléletének” megfelelő imakönyv.111

Ez a mű nem készülhetett el. Közben 1849. április 14-e Horn Ede számára új korsza
kot nyitott: a köztársaságét, és nagy európai forradalomét — legalábbis reményeiben.

A Magyar-zsidó szellemtörténet okkal feszegette Horn Ede forradalmi messianizmu
sának és vallásosságának belső ellentmondásait. Mert a harcias rabbi újra és újra ta
gadta, hogy „törekvéseink mélyén politikai rugók volnának, mintha a reformot az 
emancipáció megszerzésének eszközéül tekintenénk. Mégis 1849. május 27-én a ma
gyar függetlenségi nyilatkozat alkalmából a pesti reformgyülekezetben mondott beszé
dében így szólt: »Isten a mi napjainkban nagyszerűbben és csodálatosabban nyilatko
zott meg, mint valaha.« [Az idézet a beszéd német változatát tolmácsolja magyarul, az 
eredeti magyar szöveg a következő: „Dicsőbben s csudálatosban mint valaha, jelent 
meg mi nekünk az Úr Isten.”] A kinyilatkoztatás fogalmának oly tág értelmezése ez, 
mely többé már aligha egyeztethető össze bármely pozitív vallás tanításaival. S ha 
előbb nem, ezen a ponton kiviláglik előttünk Einhorn első pillanatban oly megvesztege
tő gondolatmenetének veszélyessége. Ha a szabadságeszme Isten legkülönb kinyilat- 
koztatása, akkor az Ótestamentumnál fontosabb vallási okmány a Déclaration des 
droits de l’homme, s Mózes helyett Dantont és Kossuthot kell vezérül elfogadnunk. S ha 
a szertartások csak jelképek, amelyekre a művelt embernek már nincs is szüksége: mi
nek akkor bármely pozitív vallás? Lehet tehát, hogy a reform vallásfilozófiája sok igaz
ságot tartalmaz, de tendenciája oly lejtő, mely előbb-utóbb a vallás nélküli életre vezet. 
A zsidóság nehéz dilemmája, hogy viszont az is veszedelmes számára, ha nem fogadja 
el.”112

Ebben az értelmezésben sok igazság rejlik, mint még visszatérünk rá. Alapvetően a 
hitleri idők sötét árnyéka vetül rá, és innen a vezér-iszony, a figyelmeztető áthallás is, 
bár mondhatnánk a felismerés is, hogy a vallás szekularizációja mivel járhat. A hegeli 
teodicea, Heidegger azon tétele, hogy a lét egy embernek fejezi ki önmagát, és Hitler Is
tenre és istenekre való hivatkozásai mind felötlenek a visszatekintő szem előtt, és azt is 
tudjuk, hogy a nácizmus egyes elemei is kapcsolódtak a felvilágosodáshoz a maguk par
tikuláris jellege ellenére. Horn látomása viszont egyetemes jellegű. Ö a romantika gyer
meke, az önmegvalósítás embere, aki legnagyobb kortársát azért helyezi az emberi hie
rarchia csúcsára, mert az számára az emberi önmegvalósítást példázza. Beethoven 
Napóleont mutatta (volna) így fel, míg meg nem gondolta magát, Horn Kossuthot — 
nem egyedül kortársai közül. Költők magánvallását egyesítette a maga hitújító igyeke
zetével, olykor mintha Petőfit fordítaná prózába. A költői ihlet mintha legyűrte volna a 
vallásbölcselőt és a rabbit, miközben mint minden költő maga is a saját magán vallásá
nak teológusa és lelkésze lett. A „haszkála örömei” a romantika és nacionalizmus exta- 
tikus élményéhez kapcsolódtak. „Egyedül a virtus vezet a boldogságra, és mi nem tetsz
hetünk a teremtőnek másképen, hanem ha a mi valóságos boldogságunkra 
törekedünk” — fejtegette Mendelssohn, hozzátéve: „Az Isten követése által lassan-las- 
san lehet közelíteni az ő tökéletességeihez, és a közelítésbe áll a lelkeknek boldogsága: 
de az azokhoz vezető út véghetetlen, és sohasem lehet végét érni.” A nagy harc hevüle
tében már átértelmeződött és viszonylagos értékűvé vált a mendelssohni intés: „Aki ez

111 EINHORN: Grundprinzipien, 81.
112 KOMLÓS: Magyar-zsidó szellemtörténet, I. 46.
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életbe az Isteneket és embereket megsértette, aki baromi gyönyörűségekbe hever- 
gödzött, aki a megistenesített becsületnek emberáldozatokat ölt, és a más nyomorúsá
gába lelte gyönyörűségét, a retteghet a halál küszöbén”.113

A tételes és intézményesített vallás, a felvilágosodás általános pacifista humani
tarizmusa helyett vagy azzal szemben Horn Ede vallása a szabadság vallása, a megvál
tást ígérő áldozatvállalás hite; és a nagy kérdés már az, hogy ezt a szabadságot mire for
dítsuk, miért hozunk áldozatot.

Valóban úgy állította be Horn Ede 1849 tavaszát, mint azt az időt, amikor Isten ki
nyilatkoztatta Mózesnek a tíz parancsolatot. Hiszen mindeddig: „Az ember kebelébe le
rakott isteni szikra az esztelenség és gyarlóság ónsúlyától elfojtatott.” Most viszont: 
„Soha és sehol az Isten szava és ereje oly világosan, oly észrevehetőleg nem nyilatko
zott, mint éppen Magyarország szabadságharcában.” Nem öncélú hadakozás ez, egyete
mes küzdelem: „az utolsó és eldöntő harc, jog és önkény, kényuralom és szabadság, 
népfelség és zsarnokság között... És Árpád bajnok nemzedékéé lett a nagy szerencse, a 
világszabadító háborúnak zászlóvivője lenni”. Miután Görgeyt idézte a hitszónok: „Elő
re a harcra, előre a győzelemre”, Kossuth nevét foglalta könyörgésbe:

„Áld meg a nemzetgyűlés és a hadsereg lelkét, a köztiszteletű kormány elnököt 
KOSSUTH LAJOST!

Áld meg törekvései legnagyobb jutalmával: Hadd legyen honunk megmentője, ho
nunk megtartója, és Pannonia megszabadítója az összes Európa megváltója is. Ámen!”

Valóban messiásként kell elfogadnunk Kossuthot? — mint azt feljebb olvashattuk, 
bár e szót kerülte Horn. Igen — érzékelteti a hitszónok: ha teljesíti küldetését. Kossuth 
nem isten, de mintha több lenne mint maga Mózes. Pedig élt az igény, hogy legyen a 
magyaroknak Mózese, és ez a Mózes a zsidó-magyar sorsközösség romantikus metafo
rájaként Erdélyi Jánostól Petőfin át Madáchig élt irodalmunkban. Jellemző a messia- 
nisztikus közhangulatra, hogy amikor a magyar kormányzat Pestről Debrecenbe tette 
át székhelyét, és az új „főváros” határába érkezett a majdani országkormányzó, a deb
receni kordonőr a „magyarok Mózes”-ének írta őt be listájába.114

Horn Ede miközben az isteni jelenséget elvilágiasította, idézett a Bibliából, és han
goztatta: „Egyedül Ö legyen a király a földön, egyéb senki.” De milyen legyen ez a föld?

„Európa közepette mindennemű fejedelmi trónusokból máglyát látok készíteni, me
lyen a zsarnokság és a zsarnokok legutolsó maradványai hamuvá égetnek. És ezen óriá
si máglyának lángja magasra fellobog, és kitisztítja a levegőt mindennemű öldöklő gő
zöktől, melyekkel koronás hóhérok és fejedelmi szörnyetegek századokon át az Isten 
dicső földét megmérgezék, s az emberiségnek annyi bajt okozának.

♦ * ♦

És elérkezettnek látom az aranykort, s teljesülve Messiás országát, és átváltozik — 
mint lelkes jósaink jövendőlék - a kard sarlóvá, a harcmező termékeny szántófölddé és 
a véres harcos békés polgárrá. Mert hegy és patak, nyelv és származás nem választ el 
többé országot országot és népet néptől. Egy magasztosb égi láng olvasztja szíveiket

113 MENDELSSOHN MÓSES: Fédon vagy a lélek halhatatlanságáról. [Ford. PAJOR GÁSPÁR] Pest, 1793. 
147., 222., 224.

114 A szabadságharc fővárosa Debrecen. Szerk. SZABÓ ISTVÁN. Debrecen, 1998. V. illusztráció.
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eggyé: t.i. a szabadság égi lángja. Egy rózsalánc kapcsolja őket egymáshoz: a szeretet 
rózsalánca. Egy ország fűzi őket össze egy nemzetté: az egyenlőség és testvériség orszá
ga... Mit kívánhat az többet ahhoz, hogy igazán boldog legyen, és hogy az eget bírja itt a 
földön??...”115

Ezt a beszédet háromezer példányban adta ki Ullmann Frigyes, aki már Horn Ede 
német lapjában is cikkezett. Ezen beszéd alapján minősítette őt 1850-ben a budai 
Hadseregparancsnokság rendőri osztálya úgy mint „a vörös köztársaság híve és hirde
tője”.116 Sajnos további részleteket nem tudtak kideríteni. Horn Ede választóinak szóló 
életrajzában arról szólt, hogy magyar lap kiadásában működött közre. Ez a Ludasi Mór 
által irányított Szegedi Hírlap lehetett. A Magyar Zsidó Lexikon szerint a Die Theiss 
című lapot szerkesztette, amelyből egyetlen példányt sem ismerünk.117 Világos után 
Horn Ede Komáromba ment, ahonnan aztán október 3-a után amnesztiával távozha
tott.

Az embert, az emberi nem egészét felszabadító szabadságharc teljesedik ki Horn 
látomásában, a forradalmi eufóriában. A vereség vajon nem azt jelentette, hogy Isten 
elfordította arcát? Sőt, még azt is, hogy nem nyilatkozik meg a történelemben? Az emlí
tett „magyar-zsidó szellemtörténet” szerint „gondolatainak szükségszerű következmé
nye, hogy Einhorn hamar felhagy a felekezeti életben való szerepléssel”.118 Valóban — 
mint látni fogjuk — előbb-utóbb le kellett vonnia a tanulságot: a történelem alakítása — 
amennyire ez lehetséges — az ember feladata, és aki nagy időket élt át, annak tanúságot 
kell tennie a nagy időkről, amelyekből azonban nem hiányozhat a felekezeti kérdés, ill. 
annak szublimált formája és tartalma.

AMBRUS MISKOLCZY

EDE HORN’S REFORM ENDEAVORS IN 1848-49

During the 19th century Hungary became a frontline of tradition and improvements, as well as that of or
thodoxy and reform movements between the East and the West. A radical reform movement having Berlin 
as its center also developed in Hungary. Today this movement has supporters only in the USA. Ede Horn 
(1825-1875) was the most prominent representative of this reform movement. He was also considered as the 
most effectual spokesman of liberalism and democracy. Horn became a writer of economics also known in
ternationally. Before 1848 he rose to notice due to his studies on the possibility of emancipation. Nonethe
less, in 1848 he had to face with the fact that the Hungarian government did not dare to support the issue of 
emancipation seeing the anti-Jewish movements taking place in cities. Although the chance of emancipation 
being realized was increased by the Jewish participation in the Hungarian war of independence. Conse
quently on 28th July 1849 the Hungarian Diet codified the act of emancipation. Through enforcing the radi
cal reform, Ede Horn intended to advance the issue of emancipation. The Reform Association of Pest was 
founded, and later approved officially also by the government. However, in a short time the Austrian govern
ment dissolved the association. Ede Horn having been acting as an army rabbi in Komárom, escaped abroad. 
Present paper introduces Ede Horn’s abundant journalistic activity, his arguments for realizing emancipa
tion and setting up the Reform Association.

115 Komlós Aladár a beszéd német változatából idézett, saját fordításában. Mi a magyar változatból idéz
tünk: Einhorn IGNÁCZ: Kettős ünnep. Pest, 1849.

116 Hadtörténelmi Levéltár, Pesti Kriegsgericht, 1850:6/45.
117 Magyar Zsidó Lexikon. Szerk. ÚJVÁRI PÉTER. Bp., 1929. 77.; BUSA MARGIT: Magyar sajtóbibliográfia 

1705-1849. I./l. 283.
118 KOMLÓS: Magyar-zsidó szellemtörténet, I. 47.
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