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„Maguk közt kiválni”

Asszimiláció és integrálódás Mikszáth műveiben

E

 DOLGOZAT

1

 célja az, hogy néhány közkedvelt Mikszáth-regényben meg-

vizsgálja zsidók és keresztények viszonyát az asszimiláció és az integrá-

lódás fogalmi megkülönböztetésének keretében. Asszimiláción magam 

is azt értem, amit jószerivel a teljes asszimilációs diskurzus: asszimilációról be-

szélhetünk, ha valaki egy másik néphez vagy felekezethez tartozik, mint koráb-

ban, azaz a népi vagy felekezeti identitás leváltásáról van szó. Az asszimilációs 

diskurzus ugyanakkor e meghatározás ellenére furcsa módon beolvadásként 

vagy a beolvadás lépcsőfokaként interpretál minden olyan esetet, ahol két nép 

vagy felekezet tagjai közt kapcsolatok épülnek, sűrűsödnek az összefűződések, 

sőt a függések.

Hogyan lehetne ezt a feszültséget megszüntetni? A szociológiában közhely-

nek számít az az elgondolás, hogy egy társadalmat éppúgy összetarthatnak a 

differenciák, mint a hasonlóságok. A differenciáltságból szükségképp követke-

ző egymásrautaltság kapcsolatépülést eredményez. Ezt nevezem én (is) integrá-

lódásnak, aminek etnikai/felekezeti vetülete így határozható meg: az, hogy ki 

kivel lép kapcsolatba, egyre függetlenebb attól, hogy mi ezeknek a valakiknek a 

népi vagy felekezeti identitása. A két csoport közötti kapcsolatok hálózatának 

sűrűsödése, a közeledés tehát nem más, mint eltekintés más területeken attól a 

határtól, mely a két csoportot a társadalmi élet egyik területén elválasztja, azaz 

az így felfogott integrálódás egyáltalán nem teszi szükségszerűvé, hogy a kap-

csolattartók etnikai vagy felekezeti identitása idővel egybeessék.

2

 Kérdésem 

mármost az: ebből a nézőpontból is lehet-e az asszimiláció (a zsidó asszimilá-

ció) fénykorának tekinteni a 19. századot?

És vajon használhatja-e a szépirodalmat, ezesetben Mikszáth néhány művét 

forrásként ennek a kérdésnek a megválaszolásához a történész?

3

 Támaszkodhat-e 

fiktív történetekre, megragadható-e a valóság a fikcióban? Egyrészről a követke-

zetes relativista azt mondaná, hogy mivel minden elbeszélés fikció, a valóság 

ugyan nem ragadható meg az irodalomban, viszont semmi másban sem, úgyhogy 

bátran tekinthetünk bármit forrásnak. Másrészről, ha meggondoljuk, nemcsak a 

tudományos elbeszélések fiktívek, hanem bizonyos értelemben a szépirodalmiak 

is valóságosak:

4

 ha Mikszáth sorai teljesen függetlenek lennének a külső valóságtól, 
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pontosabban az empirikus olvasó és az empirikus szerző tapasztalati világától, 

előzetes tudásától, akkor nem értenénk belőlük egy szót sem, nem is olvasnánk 

műveit, és Mikszáth sem lett volna képes megírni ezeket.

Ám a szépirodalomhoz a történész másképp is közelíthet: Halmos Károly 

egy cikkében közgazdaságtani eszközökkel érvel amellett, hogy a 19. század kö-

zepétől kezdve az irodalmi siker csakis úgy volt elképzelhető, ha a termék szé-

les tömegek ízlésének megfelelt. Az olvasó és a szerző között (a kiadó közvetíté-

sével) ugyanis piaci kapcsolat is van. A 19. században a kereslet az irodalomra 

jócskán megugrott, amit a kínálat csak jelentős beruházások révén tudott kielé-

gíteni, így viszont a könyvkiadás csak akkor lehetett kifizetődő, ha a terméket a 

vásárlók igényeihez alkalmazták. Ekkortól tehát a tartós sikert produkáló szer-

zők, mint például Mikszáth fikciós munkáit (benne zsidók és keresztények vi-

szonyának ábrázolásával) olvashatnánk úgy (ha lennének kezünkben kutatások 

Mikszáth olvasótáborának társadalomtörténetéről), mint a fogyasztók legkevés-

bé sem fiktív értékrendjéről tudósító forrásokat.

5

Abból azonban, hogy a szépirodalmat igenis lehet történettudományosan ér-

telmezni, még nem tudjuk meg, hogyan kell használni. Használati technikám-

nak két elemére hívnám fel a figyelmet. Nem ritka, hogy a történetkutatók a re-

gények leírásait apró mozzanatok kibányászására (például a szobaberendezés 

feltárása), mi több kiragadására használják. Én nem helyeslem eljárásukat, mert 

ez felszámolja azokat a műben foglalt összefüggéseket, melyek megadják az 

egyes mozzanatok jelentését, kiszakítja a cselekményelemeket az eredeti kontex-

tusból, és egy másikba helyezi át. A következőkben tehát a zsidó-keresztény vi-

szonyt amennyire lehetséges igyekszem az elbeszélés keretében, minél inkább a 

történet megtartásával elemezni.

Miben áll használati technikám másik sajátsága? III. Viktor Emánuel olasz ki-

rálynak – legalábbis így meséli Umberto Eco – „egyszer egy festészeti kiállítást kel-

lett megnyitnia. Amikor egy szép tájkép elé lépett, amely egy völgyet ábrázolt meg egy 

falut a hegyoldalban, hosszasan nézegette a festett falucskát, majd odafordult a kiállítóte-

rem igazgatójához, és megkérdezte: – Hány lakosa van?”

6

 Épp így kívánok eljárni én 

is (csak annyival nehezebb a történész helyzete, hogy ő maga a galériaigazgató 

is): a Mikszáth elbeszéléseiből visszafejtett, a felekezetközi viszonyokat már-

már parodizáló világot jellegzetesen társadalomtörténészi kérdések és módsze-

rek segédletével fogom vizsgálni, mintegy társadalomtörténészként belépek a 

fiktív világba.

A bábaszéki interetnikus erőtér

Forduljunk elsőként a Szent Péter esernyőjéhez. Bábaszék „városában” találjuk 

magunkat,

7

 amely alighanem egy középkori király fatális tévedésének köszön-

heti a megtisztelő címzést, mely történetünk idején éppen megkérdőjeleződött. 

A megyeházáról olyan hírek érkeztek, hogy a Bábaszékhez hasonló porfészkek 
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gát, amint a hegyek közt barangol, miért ne lett volna kíváncsi, kikkel fog ott találkozni, s hogy vajon ta-

lál-e egy csöndes kis fogadót?”) A szépírói mű fiktív világának „továbbgondolhatóságáról” lásd 

ugyanitt 116–117.; 128–129.
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elvesztik városi rangjukat. A városkák reakciója jellegzetesen provinciális: az 

összefogás helyett egymásra támadtak, egymás urbanitásának megkérdőjelezé-

sével kívánták sajátjukat megerősíteni, ám persze a központi vagy akárcsak a 

megyei hatalom számára teljesen indifferens érvekkel: Zólyom a pelsőciek ellen 

indított attakot mondván, nincs még patikájuk sem. Erre Pelsőc a nála még ki-

sebb Bábaszéket vette tűz alá, hisz „még zsidó sincs benne. Ahová pedig zsidó nem 

telepszik, annak a helynek nincs jövője, az már csakugyan nem városnak való.”

8

 Nézzük 

csak a pelsőciek érvelését: azt a toposszá vált előítéletet teszik saroktételükké, 

hogy a fejlődő gazdaságra a zsidó azon nyomban „ráül”, mintegy élősködője 

annak. Ha ezt elfogadjuk, akkor innen már logikailag helytálló gondolatmene-

tük, miszerint egy település gazdaságának növekedési ütemét az ott élő zsidók 

számával lehet mérni, ha pedig ott egyetlen zsidó sincs, akkor a növekedés tel-

jes hiányáról van szó.

9

 Ne feledjük, hogy a pelsőciek eszmerendszerének axió-

mája egy antiszemita gondolat volt, és azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy ezt 

az antiszemita axiómát a bábaszékiek is szükségképpen elfogadták, hiszen a pel-

sőci támadást pozíciójukat ténylegesen veszélyeztetőnek tartották,

10

 és ezentúl 

minden energiájukat arra fordították, hogy kiküszöböljék a csorbát: szerezzenek 

egy zsidót. Épp egy antiszemita megfontolásból kiindulva a bábaszékiek szükségét 

érezték annak, hogy közöttük éljen egy zsidó. E pillanattól azonban a zsidóból 

már szimbólum lett, és az eredeti cél, a prosperitás igazolása másodlagossá vált: 

a zsidó jelenléte és a városság tekintélye közötti asszociáció önálló életre kelt.

A bábaszékiek ugyanis végül megfogadták özvegy Münczné Rozáliát nem 

elsősorban szatócsnak, hanem legelőször is Bábaszék zsidójának, olyannyira, 

hogy ezért még az anyagi áldozatot sem sajnálták: az eredeti eszme szerint ártal-

masnak gondolt személy 40 váltóforintot kapott beköltözéséért… havonta. 

Münczné tehát tulajdonképpen nem csak boltot nyitott, hanem rendszeres fize-
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téssel járó közhivatalt vállalt: a város hivatásszerű zsidója lett. A hivatal méltó-

ságát mutatja Konopka tanácsos találó párhuzama: „Ha egyszer egy asszony ki-

rály lehetett Magyarországon, miért ne lehetne másszor egy másik asszony zsidó boltos 

Bábaszéken?”

11

 Ez a városi hivatal más előnnyel is járt: boltját a település köz-

pontjában nyithatta meg, „a piac kellő közepén”. Miért ott? Azért, hogy az átuta-

zók lássák: Bábaszéken a zsidó nélkülözhetetlen tiszte be van töltve. A központi 

elhelyezkedés másodlagosan azt eredményezte, hogy a helyiek többször talál-

koztak Müncznével, sűrűbben léptek vele kapcsolatba. Mikszáth amúgy is utal 

rá, hogy Rozália asszonyt tekintélyes pozíciójának és fontos funkciójának kö-

szönhetően, megkülönböztetett tisztelet övezte, „nagyra becsülték, valósággal ké-

nyeztették Rozália ifiasszonyt” (aki mellesleg hetven éves bájakkal büszkélkedhe-

tett), mi több tiszteletreméltósága közmondásossá vált, ugyanis gyakran mon-

dogatták a helyiek némely alávalókra: „Hitvány ember…, nem becsül az semmit; se 

Istent, se papot, se zsidót”.

12

 Utóbbi idézet már azt mutatja, hogy a zsidó szerepe 

Bábaszéken nem csak a szimbolikus szférába került, de egyenesen szakrálissá 

vált, a pap és az Isten mellé emelkedett. Nem pusztán annyi történt, hogy zsidó 

és keresztények között kapcsolatok alakultak ki, hanem a keresztények számára 

a zsidóhoz fűződő kapcsolat jelentősen felülértékeltté vált az ugyanőket más ke-

resztényekhez kötő kapcsokhoz mérten. Ezt a tételt igazolhatjuk, ha megvizsgáljuk 

Münczné környezetének társadalmi hierarchiában elfoglalt pozícióját. Hősnőn-

ket a legkiemelkedőbb eszű városi tanácsos személyesen költöztette Beszterce-

bányáról Bábaszékre (felbokrétázott lovakkal!). Később a piactéren találkozunk 

Müncznével, ahol együtt beszélget a három legjelentősebb magisztrátus viselője, 

a város három potentátja: a polgármester, egy szenátor, na és Rozália asszony, a 

zsidó. De mekkora kiterjedésű ez a sajátos hangsúlyú zsidó–keresztény kapcso-

latrendszer? Nos, majd az egész lakosság részt vesz benne, hiszen néhány toho-

nyább helybélin kívül mindenki ott tüsténkedik – ingyen – Münczné házának 

építésénél. A fuvarosok tesznek neki néhány fordulót, a zsellérek egynapi in-

gyenmunkát vállalnak. A bábaszéki zsidó már nem egyszerűen szimbólum és 

szent, de immár úgy értelmezhetjük: tényleges robotoltató földesurasága is an-

nak a Bábaszéknek, amely zsidóját éppenséggel azzal a céllal szerezte, hogy iga-

zolja: lakói szabad városi polgárok.

Egészen nyilvánvaló, hogy mindez semmilyen értelemben nem segítette elő, 

hogy a bábaszékiek egyszer csak elfeledjék Münczné zsidó voltát, és többé ne 

tudják etnikailag/felekezetileg elkülöníteni maguktól. Sőt Münczné éppen meg-

különböztethetőségének, zsidó csoportazonosságának köszönhette kiváltságos 

helyzetét, nem pedig személyes kvalitásainak. Összességében a bábaszéki társa-

dalom rohamosan integrálódott, a felekezetközi kapcsolatok sűrűsége üteme-

sen növekedett. Ez a folyamat azonban nem vezetett sem magyarosodáshoz, 

sem „keresztényesedéshez”, na és a többség elzsidósodásához sem. A két cso-

port teljes épségben maradt: csak vegyültek, de nem oldódtak egymásban.

11
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A kétiség társadalomtörténete

A második regény a Noszty fiú esete Tóth Marival.

13

 A regény kulcsmozzanata 

számunkra az a kitérő, mely a Kopereczkyek családtörténetét foglalja össze bá-

ró Kopereczky Izrael Izsák bemutatása ürügyén. A kiindulópont természetesen 

a „kissé” szokatlan névválasztás, vagyis, hogy egy magyar (magyar? hungarus? 

szlovák?)

14

 arisztokrata miért kap a keresztségben tipikusan zsidókra jellemző-

nek vélt ószövetségi neveket (természetesen elfeledkezve most a protestáns név-

adás hagyományának egy vonulatáról). Röviden: a 18. században az egyik 

Kopereczky báró Prágába került huszártisztnek. Ám itt az ifjú főúrhoz nagyon 

is illő katonai ranghoz némi deviancia járult, mert törvénytelen gyermeket nem-

zett, ráadásul egy zsidó nő volt a fattyú anyja. A gyermek - mint két okból, tör-

vénytelen és zsidó származásából kifolyólag is marginális személy – természete-

sen semmi figyelemre sem számíthatott a bárói família részéről. Végül halálos 

ágyán mégis „megenyhült” a nemzőatya szíve, és némiképp részeltette fattyát a 

családi vagyonból, adoptálta, ámbátor azzal a feltétellel, hogy a fiú, Móric kike-

resztelkedik. A házasságon kívüli leszármazott ezután dúsgazdag lett mint a 

kormányzat hadiszállítója, majd az így szerzett vagyont – utód híján – az ő iránta 

nagy megvetést tanúsító Kopereczkyekre hagyta azzal a kitétellel, hogy csakis 

az használhatja a hátrahagyott javakat, aki a „szent keresztségben”

15

 az Izrael 

Izsák nevet nyeri, több ilyen esetén pedig csak a legidősebb.

E ponton álljunk meg, és nézzük meg, miként értelmezhetjük a történéseket, 

milyen a premodern zsidó–keresztény viszony természete. Induljunk ki a bárói 

család várható/elvárt és tényleges viselkedése közti inkongruenciából. Az elvá-

rást két ízben is figyelmen kívül hagyták: fattyút nemzettek, és egy megvetett 

zsidót bevettek a családtagok közé. Ezek a saját köreikben diszkreditálónak szá-

mító cselekmények azonban nem akadályozták meg őket abban, hogy a maguk 

szerepét továbbra is az említett elváráson keresztül lássák, azaz hogy lenézzék 

a zsidó fattyút, és semmiféle kapcsolatot ne tartsanak fenn vele. Keresztény 

részről tehát nincs igazi közeledés a zsidók felé, mert az azonosulás fel sem me-

rül, interetnikus kapcsolatokat pedig nem alakítanak ki. Sem asszimiláció, sem 

integráció. Pontosabban a kapcsolat csak egyszeri és véletlenszerű: egyrészt a 

nemzés idejére szorítkozik; másrészt a halál előtti pillanatnyi enyhülésen ala-

pul, mely a szélesebb rokonságban már semmi visszhangra sem talál. Izgalma-

sabb Kopereczky Móric, a fattyú helyzete. Ő megkeresztelkedett, azaz új feleke-

zeti identitást alakított ki. A végrendelet azonban e lépés őszintétlenségéről 

árulkodik: az, hogy a hatalmas vagyont a Kopereczkyekre hagyja, nem kereszté-

nyek iránti szimpátiájára utal. Éppen ellenkezőleg: a cél a bosszúállás, vagyis 

hogy az ő megvetett zsidó azonosságának bizonyos attribútumát, a nevet rá-

kényszerítse a keresztény arisztokrata rokonokra. Kopereczky Móric sem volt 

tehát asszimiláns.

13

 MIKSZÁTH, 1960. 20–26.

14

 Nemcsak a vezetéknév „gyanús”, de tudjuk azt is, hogy a regényben szereplő Kopereczky 

tökéletesen tudott szlovákul, és kritikus helyzetekben mindig a szlovákra váltott. – FÁBRI, é. n. 

151. Kopereczky nyelvhasználatából Fábri egyenesen arra következtet, hogy maga a hős „való-

jában talán nem is tudja, hogy milyen nemzetiségű is igazából”.

15

 MIKSZÁTH, 1960. 22.
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Egész mások az eseménysor modern implikációi. A gőgös Kopereczkyek ter-

mészetesen figyelmen kívül hagyták az örökség használatára vonatkozó ajánla-

tot, ami azt eredményezte, hogy az egyelőre használatlan vagyon a kamatok ré-

vén egyre gyarapodott. Egyszer azonban megtört az ellenállás szilárdsága: a 18. 

század végén egy fiúgyermeket Izrael Izsáknak kereszteltek. Ám ez a gyermek 

eleve nem bírta a család presztízsének egészét, mert – legalábbis az a hír járta – 

az egyik Kopereczkyné házasságtörésének gyümölcse volt, tehát az örökhagyóhoz 

hasonlatosan: törvénytelen szülött. A név ekkor még alig behozható hátrányok-

kal járt viselőjére nézve. A család úgy próbálta ezt kompenzálni, hogy Izrael 

Izsák helyett inkább Kétiként emlegették a marginalizálódott rokont (vagyis, 

hogy két darab i betűvé rövidíthető „keresztneve”), majd később minden más 

hasonnevűt. Maga az első Kéti hatásosabb megoldást választott: kora ifjúkorá-

ban főbe lőtte magát. Ám időközben megszületett a modern Magyarország („be-

jött a váltó, vasút, a vasúttal a nagy fényűzés, pezsgők, havanna szivarok”).

16

 A hagyo-

mányos gondolkodású Kopereczkyeket ebből érthető módon nem annyira a 

vasút foglalkoztatta, sokkal inkább a pezsgőkkel törődtek. Ennek volt köszönhe-

tő rövid lefolyású elszegényedésük, amiből viszont a „kétis” vagyon iránti ér-

deklődés rohamos növekedése vette eredetét. Ettől kezdve a Kopereczky Kétik 

szinte elözönlötték az amúgy is szerteágazó családfát a nagy summa reményé-

ben. Ám azt végül – a végrendelet szerint – csakis a szenior használhatta a Ké-

tik közül, így rövid idő alatt esélytelen Kétik hada jelent meg az örökösödési 

„piacon”. Ez azonban a legkevésbé sem akadályozta az Izrael Izsákok bővített 

újratermelését, mivel a mozgalom kezdetben ugyan gazdasági racionalitásból 

indult ki, de végül a sajátos névválasztás rövid úton önértékké vált. A kétiség 

ugyanis külön kasztot konstituált a családon belül: az ide bekerülők valóságos 

passzust nyertek a sikeres élethez, hiszen a külvilág is „értette” a Kétik és az 

egyebek közti különbséget: például Kétiként gyerekjáték volt hitelt kapni uzso-

rára. Vagy vegyük a mi Kopereczkynk, a későbbi Bontó vármegyei főispán esetét, 

aki nevének takarékpénztári elnökséget köszönhetett. A maradékot lekicsinylően 

csak „kimaradt Kopereczkyek” gyűjtőnévvel illették ezentúl, megkülönbözte-

tendő a „várandós Kopereczkyektől”. Lassan már azt kezdték bánni, hogy egy 

apának több Kéti nevű fiat nem engedélyezett az egyház. De nem váratott soká 

magára a megoldás: az Izrael Izsák név helyett az Izsák Izrael nevezetet is elkezd-

ték osztogatni, ami ugyan örökségre nem jogosított, de a tekintélyt azért magá-

val hozta, hiszen a Kéti a sorrendet felcserélve is csak ugyanolyan Kéti marad.

Hogyan értsük e látványos változást a prágai örökséghez fűződő viszony-

ban? A Kopereczkyek számára a zsidó „eredet” nyíltan továbbra is vállalhatat-

lannak számított, ezért volt használatos az ezt elfedni hivatott Kéti nevezet, és 

ezért nem az Izrael Izsák. A Kopereczkyek azonosságtudatának tehát továbbra 

is lényeges eleme volt, hogy a zsidók nem tartoznak közéjük, vagyis asszimilá-

ció nem történt. A Kopereczkyek azonban nagyon is integrálódtak a zsidókkal, 

pontosabban egy régen halott zsidóval, azzal, aki az örökséget hagyta rájuk. El-

illant ugyanis a 19. század közepére a pénz szaga. Az, hogy a vagyon zsidótól 

és kereskedelemből származott, már nem akadályozta meg a bárói családot ab-

ban, hogy rátegye a kezét, és a mégis velejáró szégyent gondolkodás nélkül fel-

vállalták, csak egy nem túl hatásos látszatmegoldást dolgoztak ki a hátrányok 

csökkentésére. A 18. században: bosszúvágy és vagyon az egyik, zsidó oldalon, 

16

 MIKSZÁTH, 1960. 21–22.
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megvetés és presztízs a másikon, a keresztényeknél. A 19. századra ez módo-

sult: a bosszú és a megvetés nem tűnt el, de a vagyon és a presztízs, immár a 

legnagyobb békében hatalommá (konkrétan főispánsággá) egyesült. Ugyanak-

kor az integráció egy sajátos típusa is megfigyelhető: az akkulturáció, vagyis az, 

hogy a zsidók és keresztények kultúrájának egyes elemei közössé lesznek, a kul-

túra ezen elemeinek használata függetlenné válik az egyén felekezetétől. Jelen 

esetben a Kopereczkyek névadási szokásaikat a zsidó névválasztási szokásokhoz 

igazították, méghozzá oly módon, hogy néhány generációval e viselkedésmód 

megjelenése után már nem kényszerűségként kezelték ezt, hanem megőrzendő 

és továbbfejlesztendő, egyszersmind kedvelt tradícióként. Megállapításomat 

igazolja az Izsák Izraelség bevezetésével végrehajtott innováció.

„Maguk közt kiválni” Budapesten 

Írásomban az Új Zrínyiász tölti be a budapesti szín szerepét. Mielőtt a keresztények 

és zsidók közti érintkezésekre fordítanánk figyelmünket, vegyük szemügyre a 

keresztények egymás közti kapcsolatának egy sajátos esetét, tehát Rózerékről, a 

keresztény (német? német eredetű?) patrícius polgárság eme mintapéldányairól 

essen szó. A család látszólag a kapitalizmus szellemének megtestesítője: életük 

egészét a munka alá rendelik, sőt még egy véletlenül a nyakukon maradt inasöl-

tözet értéke is számít nekik, ugyanis elhatározzák, hogy a ruhára és a bele bújta-

tandó inasra mint alaptőkére támaszkodva, társadalmi/társasági megbecsülést 

szereznek maguknak. Az inasöltözet azonban nem volt igazi alaptőke. Szerepe 

inkább a kőleves kőjéhez volt hasonlatos: a „társasági üzlet” újabb és újabb rop-

pant beruházásokat igényelt. Az inas, Georges (kész Hyppolit!)

17

 felvétele után 

először a Zöldfa utcai lakásukat kellett renoválniuk Rózeréknek a tervezett foga-

dások, estélyek minél nagyobb pompája érdekében (és nem mellesleg ezzel az 

élet minden polgárias kényelméről lemondaniuk). Majd a vendégkör egy részé-

nek (Bobor ezredesék) kellett kölcsönöket nyújtani immár úri becsületszóra, 

értsd: a megtérülés reménye nélkül. Végül fő vagyontárgyukat, a Nádor utcá-

ban felhúzott palotájukat is hajlandóak voltak áron alul eladni a Zrínyi-féle 

banknak, csak azért, hogy az elnök, idősebb Zrínyi Miklós lekösse magát hozzá-

juk állandó vendégként. Sőt, később ugyanilyen okból befektették összes pénzü-

ket a finoman szólva is felülértékelt Zrínyi-féle bank papírjaiba, és végül min-

dent elveszítettek a részvények elértéktelenedésekor.

Rózerék tehát szép fokozatosan megszabadultak jelentős vagyonuktól, mi-

közben kiderült, hogy nem a kapitalizmus szelleme mozgatja őket, hanem ép-

penséggel az úrhatnámság. Ám minket tulajdonképpen az érdekel, hogyan sike-

rült a társasági hadművelet, a vagyonvesztéstől függetlenül elérték-e céljukat 

az estélyekkel, korábbi társasági életük (kártyázás a kerületi körben, sörözés a 

Virágbokorban, kirándulás a Svábhegyre, uzsonna a Margitszigeten) felszámo-

lása révén bejutottak-e egy másik körbe? Arról, hogy melyik is lehetett ez a vá-

gyott kör, felvilágosítással szolgál a vendéglista: Bobor Károly nyugalmazott ez-

redes, Bibithy Gedeon országgyűlési képviselő, Sartory Pál nagyhatalmú pesti 

várospolitikus, aki még Zrínyinek is maradi volt, végül és talán elsősorban gróf 

Zrínyi Miklós. A felszolgáló inas, Georges pedig korábban a dzsentri kaszinó al-

kalmazásában állt. A hatalom és a tekintély birtokosaival akarnak kapcsolatot 

17

 KOVÁCS, 1997. 100.
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építeni Rózerék, Mikszáth  szavaival: Rózer János nyugtalan elméje „ott járt 

örökké a Múzeum mögötti negyedben”,

18

 azaz a mágnásfertályban. Klasszikus in-

tegrációs célkitűzésről van szó: egy keresztény polgár azt kívánta elérni, hogy a 

keresztény urak függetlenítsék vele való érintkezésüket társadalmi eredetétől.

Csak nem sikerült neki. Sartory a vacsorák folyamán folyton élceket gyártott 

a vendéglátók ellen, amelyeket aztán nem mulasztott el közölni a külvilággal. 

Bibithy Gedeon csak azért volt hajlandó – nagy ritkán – „tiszteletét” adni, mert 

Rózerrel közös üzleti érdekeltsége volt, azaz függött tőle, és amint kinevezték 

cs. kir. kamarásnak, rögtön elzárkózott a családtól, még nevük is alig jutott eszé-

be. Boboréknak pedig soha vissza nem adott kölcsönöket, mondhatni fizetést 

kellett kiutalni azért, hogy ne maradjanak el. Zrínyinek vacsoravendégként va-

ló megtartásához pedig még a pénz sem volt elég, ehhez ugyanis az kellett, 

hogy Boborné bájait a Rózer-féle házban veszélytelenül élvezhesse. Rózerék te-

hát mindenkinek csak adnak, de semmit sem kapnak cserébe egy látványos, de 

üres városligeti közös sétán kívül, sőt korábbi baráti körük is megveti őket fenn-

héjázásukért. Szó sincs kölcsönösségről. Rózer János tehát, a pesti keresztény 

polgár kikerült korábbi közegéből, de nem sikerült semmilyen más társaságba 

betagozódnia. Rózer szemszögéből Budapest a 19. század végén a totális dezin-

tegráció színtere. Az egyik keresztény elzárkózik a másiktól, és azt végletesen 

elszigeteli.

19

Ha zsidók és keresztények viszonyát akarjuk vizsgálni az Új Zrínyiászban, 

akkor Perényi (Kohn) Miksára, a fővárosi Pesti Gúnár című lap bűnügyi tudósí-

tójára érdemes figyelmeznünk; szóval egy arisztokrata nevű, a vallástól eltávo-

lodott zsidóval van dolgunk. Perényi elhatározása az, hogy – a rendőrség tehe-

tetlensége miatt – maga deríti fel, hogy hová tűnt el – Zrínyiék jóvoltából – a 

már említett Bobor ezredes. Nyomozásának eredményeként eljut egy zálogházba, 

aminek a közelében Bobort utoljára látták. Az üzletben ott találjuk a zálogházas 

Pick Salamont, aki pillanatnyilag másodállásának ügyes-bajos dolgait intézi, 

vagyis sádchenként, azaz házasságközvetítőként tart fogadóórát… egy keresz-

ténynek. A pesti társadalom integráltsága tehát abban áll, hogy egy tradicioná-

lis zsidó intézményt kezdett el a keresztény társadalom is használni.

Ezt azonban nem kell valamiféle érzelmes összeborulásként vagy elzsidóso-

dásként, tehát asszimilációként felfognunk: Pick Salamon az ügyintézés közben 

részletesen ecseteli, hogy a gójok milyen rendkívül nehéz felfogású, tudatlan 

emberek. Ezután Perényi veszi át a szót, aki az ismerősség, sőt azonosság képze-

tét akarta felkelteni az öreg Pickben, hogy megbízható információt nyerjen tőle 

Bobor látogatásáról. Így szólt: „Maga nem ismeri Perényi Miksát? A nagy Max Pe-

rényit. Piha! Szégyelje [sic!] magát. Maga egy ordinári ember. Maga becsületes zsidónak 

tartja magát és nem ismeri Perényit? Hát érdemes maguk közt kiválni és felkapasz-

kodni? [Kiemelés tőlem – B. D.]”

20

 Vagyis Perényi a Pick és közte meglévő jelen-

tős kulturális szakadékot azzal kívánta pillanatnyilag megszüntetni, hogy – bár 

ki nem mondva – megvallotta: ő tulajdonképpen Kohn, ő is zsidó, ők ugyan-

azon csoporthoz tartoznak a látható különbségek ellenére. Max Kohn Perényi 

Miksaként is ugyanúgy zsidó identitású maradt, mint Pick, egyikük sem asszi-

milálódott, csak a bejárt integrációs út volt eltérő: Perényi Max a keresztények 

kultúrájának elemeit adaptálta, Pick Salamon pedig a zsidó kultúra elemeit a ke-

resztényekkel közösen kezdte használni. Fogalmazhatunk tömörebben is: Peré-

18

 MIKSZÁTH, 1957b. 117.

19

 Rózerék történetére lásd MIKSZÁTH, 1957b. 99. 107–117.; 137–147.; 151–152.; 173.; 177.

20

 MIKSZÁTH, 1957b. 156.
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nyi azt mondja, „maguk közt” vált ki, és nem „maguk közül”, azaz nem arról 

van szó, hogy keresztény lett egy zsidóból, hanem arról, hogy egy továbbra is 

zsidó felemelkedett a társadalmi hierarchiában.

21

Zárszó

Összességében a külső valóságtól semmiképp sem teljesen független mikszáthi 

világ megvizsgált alakjai kivétel nélkül integrálódtak idegenkedésük vagy akár 

gyűlöletük, egyszóval asszimilálatlanságuk ellenére.

22

 Zsidók és keresztények 

viszonyának története elbeszélhetőnek bizonyult integrálódás és asszimiláció fo-

galmának megkülönböztetésével. A következő feladat természetesen az lesz, 

hogy ezt a képletet a külső valóságon elvégzett empirikus kutatásokkal is ellen-

őrizzük. Ha sikerülne, az nemcsak az asszimilációs diskurzus talán legfonto-

sabb ellentmondására vethetne fényt (vagyis arra, hogy miközben mindenki 

ütemes asszimilációt vélt látni, a zsidók továbbra is felismerhetőnek számítot-

tak). Jelentősen hozzásegítene minket ahhoz is, hogy a bizonyos területeken a 

zsidók, bizonyos területeken a keresztények javára mutatkozó társadalmi 

egyenlőtlenségek természetét megértsük. Ha ugyanis ezen egyenlőtlenségek 

nem eleve adottak, hanem a társadalom által alkotottak mondjuk előítéletek ré-

vén, akkor az egyenlőtlenségek kialakulásának és újratermelődésének két alap-

feltétele épp az, hogy a két felekezet összekapcsolódjék, a társadalom egyazon 

szövetét alkossa (azaz integrált képet mutasson), és a két csoport felismerhető, 

elkülöníthető (tehát asszimilálatlan) legyen.

21

 Perényi és Pick történetére lásd MIKSZÁTH, 1957b. 155–158. 

22

 Természetesen nem állíthatom, hogy ez a teljes mikszáthi világra igaz, ám annyi bizonyos, 

hogy ugyanilyen értelmezés adható Münczné férjének, Müncz Jónásnak a történetéről (MIK -

SZÁTH, 1957a. 93–95.); vagy éppen az Első Magyar Földtehermentesítő Bank részvényesei közti 

feszültségről, valamint a bankigazgató Zrínyi Miklós és a banktisztviselő Zrínyi Mór viszo-

nyáról az Új Zrínyiászban (MIKSZÁTH, 1957b. passim.); és ugyanígy A batyus zsidó leánya című 

elbeszélésről (MIKSZÁTH, 1967.).
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