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Történetem

Monarchianosztalgia a két világháború közötti budapesti zsidóság körében (3. rész)

HÍD A JELEN SIVÁRSÁGÁBÓL A MÚLT VERŐFÉNYÉHEZ
A múlt „verőfénye”

Miben nyilvánult meg a múlt verőfénye? A kérdésre adott válasz irányzatonként /
stratégiánként eltért. Az ortodox szervezet történeti tudatának fontos részét képez
ték a jelentős rabbikkal bíró nagy hitközségek, amelyek a Monarchia és a történelmi
Magyarország keretei között alakultak ki.

z ortodox intézményrendszer meghatározó központ ségelnek a zsidósághoz való többségi viszonyulás tekinte
ja a szakadást követően ugyanis nem a fővárosban tében pozitív példaként történő felmutatása, másfelől az
jött létre, hanem a jelentősebb vidéki ortodox közössé uralkodó személyének vallási értelmezése határozta meg.
gek töltöttek be ilyen szerepet. Az ortodoxia vezetőjévé a Ehhez járult hozzá az intézményesülés és az irányzati viták
pozsonyi Szofer-dinasztia vált, világi ügyeinek képviselőjé történeti tapasztalata.
vé, a Közvetítő Bizottság első elnökévé pedig Relch Ignác
A keresztény társadalom felől (és számára) pozitív
temesvári kereskedőt választották. Az országhatárok példaként szolgáló uralkodók és államférfiak közül az
1920-as változása így a dualizmus idején kiépített ortodox ortodox történelemszemléletben így kapott széles teret a
intézményrendszert szabdalta szét. A jelentős ortodox és Habsburg tolerancia, a ’48-as szabadságharc mítosza és
haszid közösségek, valamint a fontos Talmud-iskolák az . a Kossuth-kultusz vagy a Rákóczi-kultusz is. Olyan címet
utódállamokhoz kerültek. Az ortodoxia Habsburg-nosztal- viselő cikkek, tárcák és visszaemlékezések jelentek meg,
gláját, egyfelől a keresztény társadalom vezető személyi- mint I. Ferenc József és az ortodoxia (Ortodox Zsidó Újság
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1941. nov. 20./ 5.). Gabel Sándor visszaemlékezést írt
Ferenc József nagyváradi látogatásáról (Ortodox Zsidó
Újság 1942. jan. 10./ 3.). A jelen valóságával polemizáló
jelentést nyert az az arisztokratikus gyűjtői szenvedély
is, amely a judaizmus régiségeire is kiterjedt, ahogyan
ezt A régi jó világból... - Héber költemény Ferenc József
könyvtárában címadás Is tükrözte (Ortodox Zsidó Újság
1942. jan. 20./ 4.). A szimbolikus függetlenségi politika
zsidó toposzai pedig a jogegyenlőség felől nyertek új
megvilágítást, mint például annak ténye, hogy rituális
kosztat kaptak 1848-ban a zsidó katonák (Ortodox
Zsidó Újság 1939. máj. 20./11), vagy Kossuth fellépett
az antiszemitizmus ellen (Ortodox Zsidó Újság 1940.
márc. 10./ 1. Kossuth Lajos az antiszemitizmus ellen).
A függetlenségi kultuszok sorát gyarapító Rákóczlkultuszhoz hasonlóan értelmezhető kötődést jelentett a
fejedelem életét megmentő zsidó kereskedő történeti
mondájának felidézése (Ortodox Zsidó Újság, 1941. nov.
1./ 6. Egy Rákóczi-epizód). Ezek olyan - többnyire már
a dualizmus ortodox sajtójában is közreadott - toposzok
voltak, amelyek a dinasztikus és nemzeti évfordulók
és ünnepek mellett, a zsidóságot ért támadások idején
aktualizált mondandóval kerültek a lapok hasábjaira.
Ezt tükrözik a fentebb hozott szemelvények Is: a
zsidótörvények sajtóvisszhangjában a nemzeti múlt pozitív
ellenpéldái mellett ismét felszínre került a dinasztia iránti
lojalitás és a monarchianosztalgla.
A dinasztia iránti lojalitást az ortodoxia az európai
önképben is fontos szerepet betöltő antikvitásból és
talmudl előképből vezette le. A cikkíró szerint a „zsidóság
elvetette az emberimádást, de az uralkodói hatalomban
a mennyei uralom egy sugarát látta s ezért áhltatosan
bróchót mondott uralkodó látására, áldást, amely dicsőíti a
Mindenhatót, hogy felségéből juttatott a haladó embernek.
És igazán siratták az igazságos és hatalmas Caesart.
A mennyei dicsőség visszatükröződő fénysugarát látta
mindig a zsidóság I. Ferenc József erényeiben. Minden, ami
a zsidóság szemében királyi attribútum - jóság, igazság,
kötelességtudás és isteni hatalom előtt való meghajlás,
- meg volt benne. Lelkének minden porcikáját királyi
megnyilatkozásban látták népei. Valóságos megtestesítője
volt a bibliai király két jelzőjének: Maiki czedek melech
sólém, mert mint az igazság királya és a béke fejedelme
él a zsidóság emlékében.'' (Zsidó Újság 1930. aug. 22./ 3.
Emlékezés I. Ferenc Józsefre)

A történelmi tapasztalat Ferenc József esetében szorosan
összefonódott az ortodoxia önállósodási törekvéseivel és
érdekérvényesítésének sikereivel. Az ortodoxia ügyének
felkarolója, később pedig az Orthodox Iroda elnöke Reich
Ignác udvari szállító lett. Az ortodox küldöttségeket fogadó
uralkodó a visszaemlékezésekben a vallásosság pártfogója,
az ortodox ügy támogatója lett. A teljesen önálló magyar
ortodoxia „statútumait maga a király szentesítette
Schönbrunnban kelt legfelsőbb elhatározásával, 1871
október 22-én. Ezen lépésével I. Ferenc József örök hálára
kötelezte az ortodoxiát, mint ahogy az ortodox törekvések
mindenkori melegszívű pártfogóra találtak benne. Már
1859-ben megadja a Kszáv Szajfer kérelmére a pozsonyi
jesivának a nyilvánossági jogot, a mivel a hagyományokat
hűségesen őrző zsidó réteget egyenjogusította az akkor
Magyarországon előretörő neológ osztállyal. Valahányszor
ortodox rabbik küldöttségét fogadta, a legkegyesebben
hallgatta meg a vallás megerősítését célzó kérelmeiket.
Alkotmányos király lévén, nem teljesíthette a rabbik összes
kérelmét, például az Izr. Iskolaalap hováfordításának
ügyében, de mindig kifejezésre juttatta a vallásos
lelkületűből fakadó tiszteletet azok irányában, akiknek
fő élettartalma a vallástörvény.” (Zsidó Újság 1930. aug.
22./ 3. Emlékezés I. Ferenc Józsefre) - írták a születési
centenárium alkalmából.
A külső politikai vitákban az 1920-as években ez a zsidó
királyhűség gyakran összemosódott a legitimizmussal. A
legitimista körök gyökerét képező Néppárttal szemben
már a szádfordulós ortodox lapban is alternatív és
független autoritásként jelent meg a dinasztia. 1896ban például a Moson vármegyei Néppárttal szemben a
zsidóságot Frigyes főherceg védte meg. A főhercegről
megjegyezte az Orthodox Iroda titkára, hogy katonaként
nem politizál, de ha politizálna is, akkor lojális lenne a
királyhoz és a kormányhoz. Híradásában az ortodox lap
egyértelmű különbséget tett a Néppárt és a dualista
elit, illetve a dinasztia között. (Zsidó Hiradó 1896. júl.
2. / 10. Hirek - Frigyes főherczeg és a néppárt.) Ez a
különbségtétel figyelhető meg később a legitimizmus és
a dinasztia között is.
Glásser Norbert - Zima András
Az írás az MTA-SZTE Vallási Kutató Csoport (03217)
keretében képszült

(Befejezés a következő számunkban.)
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