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Kizárólag oktatási célokra: az Eternal Echoes oldalán megtekinthető videók, fotók, dokumentumok és szövegek a szerzői jogok tulajdonosainak 
engedélyével kerültek felhasználásra. A harmadik fél jogai, mint például szerzői jog, védjegy, a nyilvánosság joga, személyes adatok védelme és 
szerződésben rögzített korlátozások miatt kérjük, hogy ne ossza meg vagy terjessze a gyűjtemény tartalmát.

Zsidó élet Magyarországon történelmi perspektívában



2

Kizárólag oktatási célokra: az Eternal Echoes oldalán megtekinthető videók, fotók, dokumentumok és szövegek a szerzői jogok tulajdonosainak 
engedélyével kerültek felhasználásra. A harmadik fél jogai, mint például szerzői jog, védjegy, a nyilvánosság joga, személyes adatok védelme és 
szerződésben rögzített korlátozások miatt kérjük, hogy ne ossza meg vagy terjessze a gyűjtemény tartalmát.

Zsidó élet Magyarországon történelmi perspektívában

A mai Magyarország területén már a Római Birodalom időszakában éltek zsidók. Róma bukását követő időkben, amely 
során több egymást követő nép telepszik meg a Kárpát-medencében, a zsidóság folyamatos jelenléte nem dokumentálható.

Az ezredfordulón megalakított keresztény magyar állam kedvező életfeltételeket 
teremtett az ekkor még főleg Nyugat-Európa felől érkező kisszámú zsidó 
betelepülő számára. A magyar állam etnikailag, kulturálisan kezdettől fogva 
sokszínű, így azt látjuk, hogy az államalapító dinasztia, az Árpád-ház uralkodói 
általában szívesen fogadják a pénzügyletek, a kereskedelem, a kézművesség 
területén jártassággal rendelkező, fejlettebb városi kultúrát képviselő zsidókat.

A keresztes hadjáratok megindulásához, majd a IV. lateráni zsinat határozataihoz 
(1215) kapcsolódó európai keresztény antijudaizmus hatása a XI-XIII. században 
már érezhető a Magyar Királyság területén is:I. (Szent) László Könyves Kálmán, 
II. András egyházi nyomásra adnak ki zsidóellenes rendelkezéseket. Azonban 
ezeket általában nem tartják be.

A tatárjárás 1241-42-ben megakasztotta az ország fejlődését. IV. Béla királynak  romjaiból kellett újjáépíteni az államot. 
Fokozottan szüksége volt a zsidókra a gazdasági kapcsolatok újjáépítése, a pénzügyek rendbehozatala területén. Éppen 
ezért Béla a pápától felmentést kap a megkülönböztető intézkedések betartása alól, sőt 1251- ben a zsidók számára 
privilégiumot fogalmaz meg.

Ez a kiváltságos helyzet a hitközségek számának megnövekedését eredményezte. Összehasonlítva a kornak a zsidóság 
szempontjából is zaklatott nyugat-, és közép-európai viszonyaival, az ország általában kedvezőbb feltételeket biztosít a 
zsidók számára.

A XIV. és a XV. században különböző dinasztiából származó uralkodók követték egymást a magyar trónon. A korszakban 
a gazdasági fejlődés Magyarországon is a városok megerősödését eredményezte, ahol a zsidók többsége is lakott és 
kereskedelemmel, kézművességgel és pénzügyekkel foglalkozott. A városi polgárság konkurenst lát a zsidóságban, így a 
városi rendi fejlődést támogató uralkodók több zsidóellenes rendelkezést hoznak, amelyeknek a célja a zsidók gazdasági 
korlátozása. Előfordult  az is, hogy pogromok, erőszakos támadások áldozataivá váltak.

Esetenként a zsidók egészen magas társadalmi pozíciókba is kerülhettek, így a legmagasabb szinten képviselhették a 
zsidó érdekeket. A zsidóság száma ebben ekkor becslések szerint 2500-4000 fő, nagyrészük városlakó.

Hunyadi Mátyás uralkodása után a központosított magyar állam meggyengül. Az ország kimerült az agresszív, erősödő 
oszmán birodalommal vívott évszázados küzdelemben. A történelmi válsághelyzetben a zsidóság számára a Mátyás 
uralma alatti, kedvezően alakuló életfeltételek ismét kedvezőtlenre fordultak.

A törökök vallási szempontból az általuk elfoglalt területen toleráns politikát folytattak, a zsidókra, mint a birodalom 
értékes polgáraira tekintettek. Így érthető, hogy a török fennhatóság alá került Budán virágzó zsidó közösség jött létre.

A XVII. század végén, a törökök kiűzésével a Habsburgok uralkodása idején az vallási türelmetlenség nőtt. A háborúk 
lényegében megszüntetik a zsidó jelenlétet az újraegyesített ország területén. Buda visszafoglalásakor az ottani zsidó 
közösség egy részét legyilkolták, sokakat rabszolgának adtak el.
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Béla a pápától felmentést kap a megkülönböztető 
intézkedések betartása alól, sőt 1251- ben a zsidók 
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Bár a királyi hatalom a század elején inkább akadályozta, mint támogatta, a XVIII. században nyugat felől lassan 
megindult a zsidók újbóli betelepedése az országba. A század második felében a felvilágosodás eszméinek terjedése egész 
Európában elfogadtatta a jog előtti  egyenlőség gondolatát. A felvilágosodás fokozatosan elvezetett a zsidó közösségek 
zártságának oldódáshoz, végső soron elindítva azokat a társadalmi integráció útján.

1772-1795 között Lengyelországot a három szomszédos nagyhatalom végleg felosztotta, Galícia a Habsburg Birodalom 
része lett. Ez az ott élő zsidók számára megkönnyítette a birodalmon belüli vándorlást. Míg korábban főleg cseh-, és 
német területekről érkeztek Magyarországra zsidók, a XVIII. század végétől kezdve a Galíciából való bevándorlás 
vált jellemzővé. Magyarország vonzó célország lett, hiszen jelentős társadalmi deficittel rendelkezett a polgári jellegű 
foglalkozások terén.

A XIX. század második fele a kibontakozó nacionalizmus viszonyai 
között már a modern polgári Magyarország megvalósításának programját 
hozta magával. Ez új kihívásokat teremtett mind a magyar liberálisok, 
mind a Magyarországon ekkor már szép számban élő zsidók, elsősorban 
a liberalizmus eszméivel rokonszenvező zsidó értelmiség számára. 
A liberálisok egyértelműen kitűzték az össztársadalmi egyenjogúság 
kivívásával együtt a zsidóság egyenjogúsításának programját is. Ennek 
feltételéül azonban a zsidó népiség feladását szabták, elvárásuk a zsidó 
vallási közösség nyelvi, etnikai elmagyarosodása volt.

A magyarországi zsidó értelmiség egy jelentős része a liberálisok 
kezdeményezését elfogadta, és motorjává vált egy gyors integrációs, 
asszimilációs folyamatnak. A Habsburg hatalom ellen vívott 1848-49-es forradalom és szabadságharcban a zsidók 
az országos arányszámukat messze meghaladó módon vettek részt a harcokban a magyar oldalon. Részben ennek 
következményeként 1849-ben a magyar kormányzat kimondta a zsidók jog előtti egyenjogúságát. A szabadságharcot 
orosz segítséggel leverték ugyan, és a zsidóságra büntetésből jelentős – példátlan módon kollektív - hadisarcot szabtak ki 
a győztesek, de a kialakuló társadalmi szövetséget ez nem gyengítette.

1867 újabb fordulatot hoz: a kiegyezés létrehozta a dualista államot, az Osztrák-Magyar Monarchiát. A magyar 
országgyűlés a legelsők között hozta meg a zsidóság politikai egyenjogúsítását elrendelő törvényét.

Az ezután meginduló gyors kapitalista fejlődés kivételes helyet biztosított a gyorsan magyarosodó zsidóság számára. A 
modern polgári magyar társadalom, kultúra, gazdaság nem jöhetett volna létre a zsidók részvétele nélkül. Hosszan lehet 
sorolni azokat a magyar zsidó polgárokat, akik ebben a folyamatban kiemelkedő szerepet játszottak.

A XIX. század két, a zsidóságot érintő eszméje Magyarországon is éreztette hatását. Az egyik ideológia a politikai 
antiszemitizmus volt, amely immár politikai programmá tette a zsidóellenességet, és főleg a század második felének 
gazdasági válsága idején szerzett híveket. Jelentkezése, hatása Magyarországon az Istóczy Győző által alapított Antiszemita 
Párt megalakulása, és parlamentbe kerülése kapcsán volt érzékelhető. A másik ehhez kapcsolódó eseményként a 
tiszaeszlári vérvádper említhető meg. Ebben a helyi zsidókat gyanúsították meg azzal, hogy megöltek egy eltűnt helybéli 
fiatal lányt. Az Istóczy-féle párt gyorsan szétesett, nem tudott tömegtámogatást szerezni, a vérvádper vádlottjait pedig 
felmentették. Bár az antiszemitizmus kétségkívül jelen volt Magyarországon, akkor még nem volt uralkodó eszme a 
zsidóellenesség, a kor emberét sokkal jobban foglakoztatták a társadalmi egyenlőtlenség, a választójog, a nemzetiségi 
kérdés körüli valóságos társadalmi problémák.

A másik eszme a cionizmus volt, amely válaszként is felfogható a politikai antiszemitizmus jelentkezésére.

Páska Seder tagjai számára MIKEFE Egyesület.
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A dualista állam, és vele együtt a történelmi Magyarország első világháború végi összeomlása, majd az országra 
kényszerített trianoni béke (1920), amelynek következtében a magyar etnikum mintegy egyharmada ellenséges 
utódállamokhoz került, olyan súlyos társadalmi traumát okozott, amely alapvetően változtatta meg a zsidóság 
életfeltételeit az új, területének egyharmadára zsugorodott országban.

Az új, Horthy Miklós nevével fémjelzett rezsimnek főleg uralmának kezdetén és végén, fontos politikai komponensévé, 
fundamentumává vált az antiszemitizmus.

Az összeomlást követő átmeneti kormányokban - az első, az összeomlásból kiútkereső köztársaságiban, majd a második, 
szovjet mintájú bolsevik típusúban -  több zsidó származású politikus is volt. Így lehetővé vált, hogy mind a háborús 
vereséget, mind az ország összeomlását, és a trianoni béke társadalmi traumáit az új hatalom a zsidóság egészére 
háríthassa. Ehhez járult a magyar társadalmi fejlődés korábban tárgyalt sajátossága, amely a zsidóságot könnyen 
politikai célkeresztbe helyezhette. Eszmei síkon megfogalmazódott, hogy a zsidó jelenlét, az asszimiláció, a magyarságra 
nézve káros társadalmi folyamat volt. A bűnbakképzést elősegítette, hogy a társadalomban valóságos feszültségek 
halmozódtak fel, az utódállamok területéről elsősorban a középrétegek, értelmiségi foglakozásúak menekültek át, így 
jelentős értelmiségi munkanélküliség alakult ki az országban. A politika tömegbázisának kiépítéséhez kihasználta ezen 
rétegeknek az antiszemitizmus iránti fogékonyságát.

Az új korszak egyik első rendelkezése, az 1920-ban meghozott numerus clausus törvény az általa preferált keresztény 
középrétegeknek kedvezett, akadályozva a zsidó vallásúk felsőoktatásba kerülését.

A rezsim nyílt antiszemitizmusa a húszas évek második felében csökkent. Ennek magyarázata, hogy elemi szüksége 
volt a jelentős számban zsidó származású magyar nagytőkés közreműködésére az ország újjászervezésében. Az ország 
külpolitikai, belpolitikai konszolidációja a rendszer konzervatív jellegét erősítette, ez a kezdeti durva antiszemitizmust 
mérsékelte. Kétségtelen tény azonban, hogy a zsidóellenesség a korszakban végig jelen volt, és csak kevés külső ösztönzés 
kellett hozzá, hogy ismét erőteljesebben a felszínre kerüljön.

A Horthy-korszak legfontosabb ideológiai alapzata a revízió, a trianoni béke elutasítása volt. Ehhez kezdetben külpolitikai 
támogatóként csak a fasiszta Olaszországra számíthatott. Az első világháborút követő békék felülvizsgálata, revíziója 
gondolatának 1933, vagyis Hitler hatalomra kerülése után sokkal erősebb, és veszélyesebb támogatója akadt: az egyre 
nyíltabban az új háborúra készülő, az antiszemitizmust a fajelmélettel összekapcsoló, és azt kulcseszméjévé emelő náci 
Németország.

A magyarországi szélsőjobboldali mozgalmak az antiszemitizmus hazai történetéhez hasonló pályaívet jártak be a 
korszakban. A rendszer kiépülésekor Gömbös Gyula, a fajvédő gondolat egyik legbefolyásosabb képviselője a legbelső 
hatalmi körhöz tartozott, később a mérsékeltebb konzervativizmust, a konszolidációt képviselő Bethlen István kiszorította 
őt a hatalomból. Az ország politikája a gazdasági világválság következtében radikalizálódott, Gömbös Gyula 1933-36 között 
miniszterelnök lett. Ő volt az első államfő, aki Hitlernek hivatalosan, személyesen gratulált hatalomra kerülése alkalmából, 
magasabb szintre helyezte a magyar-német gazdasági és politikai kapcsolatokat. Belpolitikájában miniszterelnöksége alatt 
kísérletet tett egy olasz típusú jobboldali rendszer kiépítésére, ám ezt a törekvését az uralkodó körök még meghiúsították.

A Gömbös által képviselt fajvédő eszméknél radikálisabb, szélsőjobboldali ideológiák a gazdasági világválság által okozott 
társadalmi, gazdasági krízishelyzetben erősödtek meg. Több, kisebb, szélsőségesen antiszemita, szélsőjobboldali csoport 
alakult, amelyeket Szálasi Ferenc nyugalmazott katonatiszt fogta össze egységesebb hungarista mozgalommá. Jelképükül 
a nyilaskeresztet választották, így pártja Nyilaskeresztes Pártként vált ismertté.  A Gömböst követő kormányzatok 
a mozgalom terjedését igyekeztek akadályozni. Szálasit több ízben perbe fogták, börtönbüntetéssel sújtották. Pártja 
többször feloszlott, azonban új néven mindig újjáalakult és 1939-ben érte el népszerűsége csúcsát: ekkor mintegy 250 
ezer tagja volt, és az 1939-es választásokon 31 képviselőt tudott a parlamentbe küldeni. A háborúra való felkészüléssel, 
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a fegyverkezési program megindulásával a társadalmi feszültségek csökkentek az országban, ezzel együtt kimutathatóan 
csökkent a nyilasok befolyása. A német politika is csak a legutolsó pillanatban nyúlt ehhez az utolsó szövetségeshez, és 
juttatta a pártot hatalomra.

A magyar külpolitika ekkor már kényszerpályán mozgott. A német birodalom támogatásával több ízben sikerült a 
trianoni határokat módosítani, több 1920-ben elcsatolt terület került vissza az országhoz. Ezekkel a revíziós sikerekkel 
szinte párhuzamosan hozták meg a zsidóságot sújtó rendelkezések, a zsidótörvények sorát. Ez a párhuzamosság nem 
jelenti azt, hogy ezeket a törvényeket a németek direkt eszközökkel 
kényszerítették volna ki. Egyszerűen a rendszer már meglévő 
antiszemita, zsidóellenes komponensei erősödtek fel, az ezt képviselő 
politikai erők váltak egyre dominánsabbakká. Ez a hatás a háború 
kitörésével, a nyugati hatalmaktól való teljes elszigetelődéssel, tovább 
erősödött.

Ezzel együtt megengedhető az a feltételezés, hogy a rendszer a később 
közvetlenné vált német hatás hiányában, amely az ország 1944-es 
katonai megszállásával vált egyértelművé, nem jutott volna el magától a 
zsidóság fizikai megsemmisítésének megvalósításáig, azonban amikor 
a megszállás bekövetkezett, minden feltétel adott volt a népirtás 
megvalósításához.

A helyzet ellentmondásosságát jelzi, hogy 1944-ig a munkaszolgálatra 
kényszerített, a hadseregben megalázó, embertelen módon kisegítő 
frontszolgálat keretében dolgoztatott, zsidónak nyilvánított férfiak 
kivételével, a nácik által megszállt, vagy befolyási területükhöz 
tartozó országok közül Magyarországon egyedülálló módon, ugyan 
a megkülönböztető törvények által sújtva, és életfeltételeiket jelentős 
mértékben megnehezítve, fizikai létükben mégis viszonylagos 
biztonságban élt Európa egyik legjelentősebb, több százezer fős zsidó 
közössége.

1944. március 19-én a helyzet drámai és radikális módon változott 
meg. Hitler megelégelve a magyar kormány a német vereségek 
következtében meginduló titkos béketapogatózásait, a közvetlen 
katonai megszállás mellett döntött. A hadsereggel megérkezett 
Eichmann, az SS deportálásügyi szakembere is, és az új, maximálisan 
németbarát kormány segítségével megkezdték a magyarországi zsidóság 
deportálásának előkészítését. Az ekkorra már kialakult forgatókönyv 
szerint jogfosztották, kifosztották és gettósították a vidéki zsidóságot, 
és a magyar közigazgatás, vasúti szervezet, csendőrség segítségével, a 
nem zsidó magyar lakosság közönye, időnként aktív részvétele mellett, 
1944 májusa és júliusa között lényegében a teljes, mintegy félmilliós, a korábbi törvények alapján vallási, származási 
alapon zsidónak nyilvánított magyar állampolgárt deportálták. A legtöbbjüket egyenesen Auschwitzba, ahol az érkezésük 
után a többségüket azonnal meggyilkolták.

Amikor 1944 július elején Horthy, elsősorban a külföldi tiltakozások miatt, a deportálásokat leállította, lényegében már 
csak a szintén százezres nagyságrendű budapesti zsidóság maradt az országban. Az utolsó kétségbeesett átállási kísérletre 
válaszul, a németek hatalomra juttatták utolsó szövetségesüket, a nyilasokat, Szálasi Ferenc vezetésével.

Zsidó élet Magyarországon történelmi perspektívában

Zsidók besorozták a magyar munkaszolgálat felvonulás a 
munkaterületen. Szeged, 1940 és 1944-ben.
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Zsidó nők és gyermekek deportáltak Magyarországról 
sorakoznak kiválasztásra. Auschwitzban, Lengyelország, 
máj 1944.

Portré tagjai egy magyar zsidó család. Kapuvár, 
Magyarország, június 8-án 1944.They öltek meg 
Auschwitzban.

©
 Y

ad
 V

as
he

m
 P

ho
to

 A
rc

hi
ve

s
©

 U
. S

. H
ol

oc
au

st
 M

em
or

ia
l M

us
eu

m



6

Kizárólag oktatási célokra: az Eternal Echoes oldalán megtekinthető videók, fotók, dokumentumok és szövegek a szerzői jogok tulajdonosainak 
engedélyével kerültek felhasználásra. A harmadik fél jogai, mint például szerzői jog, védjegy, a nyilvánosság joga, személyes adatok védelme és 
szerződésben rögzített korlátozások miatt kérjük, hogy ne ossza meg vagy terjessze a gyűjtemény tartalmát.

Eichmann megkezdte a budapesti zsidóság deportálásának előkészítését. Ekkorra széleskörű, jellemzően a semleges 
országok képviseleteihez kapcsolódó mentőakció bontakozott ki. Raoul Wallenberg, Carl Lutz, Angelo Rotta, Giorgio 
Perlasca (és még sokan mások) tevékenysége sok ezer ember életét mentette meg. Amikor a szovjet hadsereg körülzárta 
Budapestet, a városon belül a nyilas különítmények spontán gyilkosságok tömegeit hajtották végre, ezreket terelve 
a Dunapartra, ahol a folyóba lőtték a felsorakoztatott embereket. A budapesti gettó január 18-án szabadult fel, így a 
budapesti zsidóság teljes megsemmisítése már nem sikerülhetett, többségük megmenekült.

A vesztes Magyarország a győztes Szovjetunió befolyási övezetébe került, így a traumák nem feloldódtak, hanem 
elsősorban birodalmi szempontok alapján elfojtották azokat. Két vesztes világháború, Trianon, a holokauszt olyan 
kérdések, amelyek mély társadalmi elemzést, szembenézést, tisztázást követeltek volna, ez azonban a kialakult politikai 
viszonyok között nem volt lehetséges. A XIX. századtól formálódó magyar-zsidó kettős identitás súlyos válságon ment 
át. A holokausztot túlélő és Magyarországon maradó zsidók egy része a teljes identitás-feladást választotta, ugyanakkor a 
későbbi nemzedékek súlyos másod- és harmadgenerációs holokauszt traumákat cipelnek magukkal. A sztálinizmus évei 
alatt a zsidó hagyományok ápolása a legjobb esetben is szigorúan a magán-, és a vallási élet területére szorítkozhatott.

A társadalom többsége a holokauszt megtörténtéért nem vállalt, nem érzett közvetlen felelősséget, kialakultak azok az 
elhárító mechanizmusok, amelyek a mai napig jellemzik ezt a kérdést: a holokausztot mások követték el, külső tényezők 
- németek, a történelmi helyzet, stb. - okolhatók, a magyar társadalom nagyobbik része csak mintegy elszenvedője volt 
a történteknek. Ráadásul az új sztálinista rezsim vezetői között ismét számos zsidó származású politikust találunk, ez a 
tény a korábbi antiszemita vádak jogosságát látszott igazolni.

Az oroszok által levert 1956-os forradalom után kiépülő Kádár János nevével fémjelzett rendszer konszolidációjának 
egyik legfontosabb alapjává az elhallgatás, egyfajta társadalmi amnézia kikényszerítése vált. Hallgatni kellett 56-ról, 
a forradalom utáni megtorlások áldoztairól, de ugyanúgy lényegében Trianonról, az ország második világháborús 
szerepléséről, és természetesen a holokauszt lényegi kérdéseiről is. Ugyanakkor a lassan felpuhuló diktatúra türelmesebb 
volt a hivatalos ideológiával nem teljesen összeegyeztethető eszmékkel, hagyományokkal szemben. Komoly judaisztikai, 
hebraisztikai kutatások indulhattak, az állam kiegyezett a legtöbb magyarországi vallással, eltűrte azok működését.

Az 1989 –es rendszerváltás után az összes korábban a szőnyeg alá söpört probléma egyszerre bukkant a felszínre. Már az 
első választások politikai küzdelmei során lényegében újra létrejött a harmincas évek eszmei szakadása, a politikai közélet 
két részre vált: az önmagát igazi népinek, nemzetinek nyilvánító jobboldalra, amely a másikat, a baloldalt (amelybe a 
liberalizmust is beleértette) nemzetietlennek, idegennek, kozmopolitának, zsidónak bélyegezte. A korábban mélyebben 
meghúzódó látens antiszemitizmus megerősödött.

Ezzel egy időben az évtizedek óta mély identitásválságban lévő magyar zsidóság körében elindult egyfajta újjáéledés. 
Zsidó iskolák, kulturális egyesületek, folyóiratok, újságok alakultak. A fiatalabb nemzedék egyre bátrabban követeli az 
elfojtott kérdések kibeszélést, törekszik zsidó identitásának szabadabb megélésére.

Ezzel a lassan kibontakozó, egyfajta magyar zsidó reneszánsszal egy időben,  a magyar szélsőjobb is újraszerveződött. 
A rendszerváltás utáni évtizedekben két, nyíltan antiszemita párt is a parlamentbe tudott kerülni, ahol egyre 
gátlástalanabbul, egyre kevésbé leplezve fejtette, fejti ki programját. A 2008-ban kirobban gazdasági világválság tovább 
erősítette a jobboldali radikalizmus pozícióit Magyarországon.

Továbbra is kérdés, mit tud a magyar társadalom kezdeni kibeszéletlen, megoldatlan történelmi traumáival.

Zsidó élet Magyarországon történelmi perspektívában

Copyright © 2014, 2019 a szerzői jogok az alkotó(ka)t, a fordító(ka)t és az A svéd bizottság antiszemitizmus ellen

Szöveg: Oláh Lajos, történelemtanár

Grafika: Cecilia Undemark Péterfy


