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Olyan egyedülállóan soknemzetiségű és vallásilag megosztott országban, mint a történelmi Magyarország – ahol Trianon 
előtt tulajdonképpen egyetlen törzsökös (régi múltra s történelmi folytonosságra visszatekintő) nemzetiségnek vagy 
felekezetnek sem volt többsége a népességben –, az érintett alkulturális csoportok közötti viszonylagos közelség vagy 
távolság kérdése a társadalomtörténet egyik kulcsproblémáját képezi. A társadalmi távolság elemzése már viszonylag régen 
felmerült a történelmi szociológiai irodalomban, megkülönböztetve a helyi együttélés vagy elkülönülés paradigmájától 
azt, hogy a globális társadalom különböző, akár egy régióban, egy településen, egy városnegyedben, egy utcában, sőt egy 
házban vagy esetenként még egy lakásban is (albérlőként, ágyrajáróként, cselédként stb.) együtt élő, de más nyelvi vagy 
vallási hagyományt követő tagjai hogyan viszonyulnak egymáshoz, mennyire fogadják el egymást, hajlandók-e és milyen 
partneri vagy más kapcsolatot létesíteni egymással. A már 1925-ben kidolgozott Bogardus-féle skála az ilyenfajta távolság, 
illetve közelség mérésére szolgál. Azóta számos más technikát dolgoztak ki a különböző kollektív identitáskategóriákhoz 
tartozók közötti kapcsolatok intenzitásának és minőségének becslésére nézve. Ennek a rövid tanulmánynak nem célja a 
csoportközi távolság mérésének ezekre a módszertani részleteire refl ektálni. Kizárólag arra szeretném néhány empirikus 
jelzés segítségével felhívni a fi gyelmet, hogy milyen fontos tanulságokkal szolgálhat a témában egy olyan iskolai piac 
működésének vizsgálata, melyben sokfajta egyházi iskolában elvben mindenféle egyházhoz tartozó tanuló folytathatja 
tanulmányait. A különböző felekezetű tanulók iskolaválasztása objektív jelzésül szolgálhat az érintett csoportok egymás 
közötti viszonyainak, kapcsolatainak, egymás iránti beállítottságainak történelmi alakulására nézve. 

Ennek a kétségtelenül „objektív” adatnak azonban a csoportközi távolságok rendszerére vonatkozó jelzésértékét 
több társadalomtörténelmi körülmény minősíti, illetve határolja be.

A jelzés pontosabb, illetve gazdagabb tartalmú lenne, ha az elemi iskolai piacot teljesen „szabadnak” és rugalmasnak 
lehetne tekinteni abban az értelemben, hogy a családok tetszés szerint választhatnának mindenütt ugyanabból az isko-
lakínálatból. Ez gyakorlatilag soha sincs így, legfeljebb egyes nagyobb településeken, ahol elérhető távolságban minden 
iskolafajta egyaránt jelen van. Így az iskolaválasztás lehetőségeit erősen meghatározza a különböző közületi, felekezeti 
és egyéb (magán, egyesületi) iskolák konkrét elérhetősége. A beiskolázás lehetőségeit mindig is erősebben befolyásolta a 
nagy kollektívák (állam, községek, egyházak) által felépített kínálat, mint a családok kereslete. Az előbbi jórészt (ha nem is 
teljesen) független maradt a kereslet változásaitól, hiszen a meglévő iskolákat nemigen szüntették meg akkor sem, amikor 
a kereslet például migrációs vagy más demográfi ai okokból csökkenő tendenciát mutatott. Legfeljebb – mint Magyar-
országon nemritkán a kiegyezés óta – a nehezen fi nanszírozható egyházi iskolák közületi kezelésbe kerültek. Ez történt 
például a főváros korábban döntően katolikus elemi iskolai hálózatával, amely az 1873-as egyesítés után városi felügyelet 
alá került. A különböző felekezeti vagy nemzetiségi (alkulturális) csoportok iskolaválasztásának megfi gyelt adatait a helyes 
értelmezés érdekében ezért a ténylegesen rendelkezésre álló kínálat mindenkori összetételével is össze kell hasonlítani.

Zsidó–keresztény kapcsolatok a honi elemi 
iskolai piacon a 20. század első felében

Esettanulmány a felekezeti csoportok közötti távolságról

Karády 
Viktor



TANÚK ÉS TANULSÁGOK 7Zsidó–keresztény kapcsolatok a honi elemi iskolai piacon

De a honi iskolai piac abból a szempontból sem tekinthető tisztán gazdasági piacnak, hogy a kínálat önmaga 
sem volt mindig semleges a lehetséges kereslettel szemben. Az egyházi iskolák bizonyos történelmi helyzetekben 
elzárkóztak a más vallásúak elől, vagy preferenciálisan gyakran csak saját vallású tanulókat vettek fel. Különösen 
így volt ez akkor, amikor ugyanazon az elérhetőségi fokon – például azonos településen – különböző hatóságok 
által fenntartott iskolák működtek. Antiszemita történelmi konjunktúrákban jól látható, hogy az egyházi iskolák 
bezárták kapuikat a zsidók előtt. Ez előfordulhatott állami intézményekkel is, mint például a középiskolákban az új 
(első osztályos) beiratkozók ellen 1939 őszétől bevezetett numerus clausus idején. Hasonló korlátozások történtek 
a kommunista időszak elején a „polgári” (x-es) származású tanulók középiskolai továbbtanulására vonatkozóan.

Az iskolaválasztás szabadságát behatárolta annak közösségi megítélése is. Egy keresztény tanuló zsidó vagy nem 
saját felekezetű keresztény iskolába íratása valóságos nem konformista, ellenkonformista, ellenséges, „öntagadó” 
lépésként értékelődhetett az érintett keresztény közegben. A zsidó tanuló keresztény iskolába járatása szintén erősen 
„asszimiláns” magatartást fejezett ki, mindenképp elhatárolódást a hagyományos zsidó értékrendtől, különösen 
akkor, amikor a településen izraelita vagy közületi iskola is volt. Ez utóbbi frekventálása a hagyományőrző zsidó 
hitközségekben „kisebbik rosszként” az előbbinél mindenesetre jobb megítélésre számíthatott. Ennek folytán a széles 
iskolai palettával bíró településeken az iskolaválasztás a kollektív önazonosításra vonatkozó választások valóságos 
fi nomra hangolt fokmérőjének is tekinthető. Sátoraljaújhelyen például az 1900 körüli években a zsidó családok 
választhattak a tradicionális s a hatóságok által „zugiskolának” minősített heder, a nyilvánossági jogú ortodox, a 
neológ hitközségi, a közületi hatóságok által fenntartott (állami vagy községi) és a többfajta keresztény elemi iskola 
között. Minden ilyen választás a közösségi elkötelezettségnek igen határozottan a többitől elkülönülő irányát jelölte 
ki, s ennek megfelelő elismerésre vagy elítélésre számíthatott a másként választó családok körében.

Ezzel azonban máris elértük eredetileg kijelölt témakörünket, tehát azt a kérdést, hogy a „nem saját közössé-
gi” iskolaválasztás mennyiben képezte le a csoportok közötti viszonynak az egyszerűség kedvéért a távolság vagy 
közelség metaforájában kifejezett jellegét. Mégis, mielőtt idevágó adatainkat bemutatnánk, hangsúlyozni kell, 
hogy a szocializmus előtti régi rendszer elemi iskolai piaca alapvetően a felekezeti és a nemzetiségi szegregációra 
volt felépítve. Eredetileg minden egyház és minden nemzetiség (anyanyelvi csoport) saját iskolahálózatot fejlesz-
tett ki és tartott fenn saját hívei számára. Ez a felvilágosodás korában kezdődő állami iskolapolitika (az 1777-es 
első Ratio educationis) előtt messzemenően vonatkozott a zsidóságra is, mely az alsó fokú hederek és a közép- és 
felsőfokú jesivák széles hálózatával fi úgyermekeknek teljesen elkülönült s kizárólag felekezeti jellegű oktatást 
biztosított. Az államilag ellenőrzött és kiváltott iskolai modernizáció nagy áttörését hozták II. József iskolapoli-
tikai rendelkezései, többek között a zsidóságra vonatkozó 1783-as, úgynevezett toleranciarendelete, mely a zsidó 
hitközségeknek is előírta nyilvános jogú s államilag kijelölt programot követő iskolák létesítését. Az iskolai piac 
felekezetileg szegregatív jellegét azonban csak a kiegyezés után beindított új iskolapolitika kezdte enyhíteni a kö-
zületi kezelésben lévő s felekezetileg semleges iskolahálózat kiépítésével. Ennek legfőbb célja azonban nem a vallási 
egyenlőtlenségek kiegyensúlyozása volt, hanem a magyarosítás. A közületi iskolák túlnyomó része eleve magyarul 
oktatta az 1900 előtt még többségileg nem magyar ajkú kisdiákok tömegét. Az 1907-es Lex Apponyi után ez a ma-
gyarosítási politika – igaz, az iskolahálózat minőségének fejlesztésére is szánt jelentős állami befektetések árán – új 
lendületet kapott, anélkül azonban, hogy megszűnt volna az egyházak túlsúlya az elemi iskolai piacon. 1910-ben 
a 16 530 elemi iskolának mindössze 8 százaléka volt közületi és alig 1,7 százaléka más nem egyházi kezelésben.1 
A trianoni országban már fejlődött ez a helyzet. 1925-ben a 6438 elemi iskola között 27 százalék közületit és 2,1 

 1 Magyar statisztikai évkönyv 1911, 348. o.
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százalék más nem egyházit találni.2 A közületi aránya 1937-re 30,7 százalékra nő (a más nem egyházi továbbra 
is 2,1 százalék marad),3 majd a megnagyobbodott területen 1941-re ezek az arányok már 46,2 százalékra, illetve 
1,2 százalékra változnak.4 Mégis, 1946-ban a rendszerváltás után és az államosítások előtt a közületi szektor még 
mindig csak az összesen 7016 népiskola és a közben megalakított általános iskola 36,9 százalékát kezelte, míg az 
egyéb nem egyházi iskolák az egész népiskolai piac 1,3 százalékos töredékét alkották.5 

Ez az egyházi túlsúly lehetővé tette, hogy egyrészt minden felekezet – ugyan kissé változó arányban, de – zömmel 
saját felekezetű tanulókkal töltse fel iskoláit, másrészt, hogy saját felekezetének iskolai közönségét ténylegesen saját 
iskoláiban oktassa. Ennek az önelkülönülésnek pontos adatai szétfeszítenék a jelen tanulmány kereteit, de elég annyit 
jelezni, hogy a nagyobb egyházak elemi iskoláinak közönsége túlnyomórészt (80 százalék felett) mindig saját felekezetből 
rekrutálódott, és a nagyobb felekezetekhez tartozó diákság – egyben azok, amelyek a legszélesebb „saját” iskolai hálóza-
tok felett rendelkeztek – többségében mindig saját iskolába is járt. Ez jórészt még a régi rendszer 1945-ös bukása után is 
így volt, hiszen 1946-ban a római katolikusok 52 százaléka, a reformátusok 55 százaléka, bár az evangélikusoknak már 
csak 42 százaléka és a túlélő zsidók 46 százaléka volt egyházi vagy hitközségi iskola tanulója.6 (Ez utóbbi eredmény azért 
is fi gyelemre méltó, mivel a vészkorszakban az izraelita iskolahálózat is végzetesen meggyengült, s 1946-ban már csak 
26 zsidó iskola működött az 1937-es 145-tel szemben).7 Az önszegregáció mértéke tehát – még ha az időben gyöngült 
is – messzemenően fennmaradt a felekezeti iskolák általános túlsúlya következtében egészen az 1948-as államosításig, 
annak ellenére, hogy a közületi iskolák számának fejlődése messze meghaladta dinamikájában az egyházi intézményekét 
a kiegyezéstől az államosításig. A trianoni Magyarországon például 1925 és 1937 között a közületi iskolák száma 21 
százalékkal nőtt, szemben az egyházi iskolahálózat mindössze 1 százalékos bővülésével.8

1. táblázat. Zsidó tanulók Magyarország keresztény egyházi elemi népiskoláiban 
a fenntartó felekezeti hatóságok szerint (válogatott évek, 1910–1946)9

Év Római 
katolikus Református Evangélikus Más Összesen Nyers szám % összes zsi-

dó tanulóból

1910/11 37,7 33,3 11,1 17,8 100,0 11 474 12,2%
1910/11 
összes tanuló 54,6 15,6 10,1 19,7 100,0 1 247 000

1919/20 38,3 44,1 12,0 5,6 100,0 4589 12,1%
1929/30 33,0 51,6 9,1 6,3 100,0 3467 12,5%
1937/38 33,7 51,4 5,6 9,2 100,0 3352 14,7%

 2 Uo. 1926, 221. o.
 3 Uo. 1938, 278. o.
 4 Uo. 1942, 209. o.
 5 Uo. 1943–46, 255., 258. o.
 6 Uo. 1943–46, 259. o.
 7 Ezek 11 „népiskola” és 15 „általános iskola” között oszlottak meg. Lásd uo. 256., 258. o.
 8 Uo. 1926, 221. o. és uo. 1938, 276. o.
 9 Magyar statisztikai évkönyvek, passim.
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1937/38 
összes tanuló 66,0 24,6 6,2 3,1 100,0 579 000

1941/42 38,4 51,4 4,1 6,1 100,0 4409 7,5%
1941/2 
összes tanuló 64,9 26,5 5,7 2,9 100,0 724 000

1946/47* 23,6 54,2 23,6 2,4 100,0 406 8,3%
1946/47 
összes tanuló* 69,5 23,1 4,7 4,6 100,0 446 000

* Elemi népiskolák és általános iskolák együtt

Ilyen „önszegregációs” viszonyok között érthető, hogy a zsidó és keresztény elemi iskolai kapcsolatok lentebb bemutatott 
jelzései csak töredéknyi tanulónépességre vonatkoznak. Ennek következtében jelzésértékük csak kiegészítő jellegűnek 
tekinthető a felekezetek közötti társadalmi távolság általános jellemzésére. Ugyanakkor azonban éppen azért, mivel a 
felekezeti iskolák elsősorban saját tanulóik befogadására voltak beállítva, a más vallásúak – különösen a század elejétől, de 
legfőképp az 1919 utáni „keresztény kurzus” alatt állandó nyilvános stigmatizációnak kitett zsidó tanulók – jelenléte jó 
indikátor lehet az ökumenikus tolerancia korabeli működésére vagy hiányára és a csoportok közötti együttműködésre nézve. 

Az első táblázatban egy sor igen lényeges fejlődési tendenciát lehet ténylegesen azonosítani témánk szempontjából. Az 
utolsó számoszloppal kezdve kitűnik, hogy a zsidó tanulók közel egynyolcaduknak megfelelő, nem elenyésző részaránya 
a század elejétől a Horthy-korszak első két évtizedének végéig, azaz az 1938-as első zsidótörvényig és a trianoni ország 
átmeneti területgyarapodásának kezdetéig keresztény egyházi iskolába iratkozott. A nyers százalékok azt is mutatják, 
hogy ez az arány a „keresztény kurzus” egyre inkább judeofób környezetében nem csökkent, hanem valamelyest még 
emelkedett is, tehát pont akkor, amikor a felekezeti szempontból semleges állami és községi iskolák kínálata – mint 
ahogy ezt a fentebb idézett számok mutatják – jelentősen kibővült. Az antiszemita közhangulat és az iskolai kínálat 
jellege láthatólag nem térítette el ezt a zsidó közönséget a keresztény iskoláktól, illetve ez utóbbiak egy része továbbra sem 
érvényesítette felvételi gyakorlatában a kurzus diktálta keresztény kizárólagosság és a zsidóktól való elhatárolódás elveit. 
Mindez máris megengedi azt az előzetes konklúziót, hogy a zsidóellenességnek már az 1919-es fehérterror és az 1920-as 
egyetemi numerus clausus bevezetése óta az állami politikában s az uralkodó nyilvánosságban érvényesülő szintje az 
elemisták beiskolázásában egyáltalán nem fejeződött ki. E mögött a jelzés mögött nyilván nagyon megosztott és eltérő 
helyzetek, magatartások és esetenként indulatok is meghúzódtak, de a számok értelmezésének lényege mégis az, hogy 
a zsidó tanulók beiskolázásának lehetőségei keresztény népiskolákban hosszú ideig globálisan nem romlottak a „fasizá-
lódó” közállapotokkal együtt. Ez a megfi gyelés azért is fontos, mert megerősíti az egészen más területeken – például a 
zsidó–keresztény házasságok terén vagy a zsidóságba való betérések esetében – tett megfi gyeléseket, melyek arra mutatnak, 
hogy a judeofób közhangulat s a zsidókat érintő közveszélyek fokozódásával párhuzamosan megnőtt – talán éppen a 
zsidóüldözések méltánytalanságának belátásától vezérelve – a velük közösséget vállalók aránya is.10 A zsidó–keresztény 
házasságok aránya a trianoni országban soha nem volt olyan magas, mint az első zsidótörvényt megelőző évben.11 A má-
sodik s az ilyen nászt betiltó harmadik zsidótörvény előtti hónapokban több száz nő judaizált, főképp a fővárosban.12

 10 „Wo gross die Gefahr, wächs der Rettende auch” – írta volt Hölderlin.
 11 Lásd az erre vonatkozó adatokat: Karády 2002a, 96. o.
 12 Uo. 97. o.
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Az iskolai piacon a trendváltás csak a zsidótörvények éveiben mutatható ki, amikor a zsidó tanulók korábbi aránya 
alig több mint a felére csökkent. Ez a csekély arány aztán a vészkorszakot túlélőknél is fennmaradt. Az üldözések 
traumája a kevés számú túlélő családban már nemigen generálta a rendszerváltás legelső éveiben a korábban dívó 
„fi noman asszimiláns” magatartási mintákat, mint a keresztény iskolákba iratkozást. 1945 után rossz utalás volt a 
„kereszténység”, hiszen az összeomlott gyilkos rendszer is a „keresztény önvédelem” jelszavával küldte a vidéki zsidók 
tömegeit haláltáborokba. Érvényben maradtak ugyan más korábbi „menekülési” magatartások, de ezek már sokkal 
radikálisabb irányt vettek. Közéjük tartozott az 1945 utáni átmeneti években a stratégiai vallásváltás is, nemritkán 
egy ateista baloldali pártba való belépéssel együtt, de egyre inkább az utóbbi. Ehhez tartozott a volt üldözöttek szá-
mára konkrétan is életmentőként átélt s a felszabadító Vörös Hadsereghez kötött kommunista üdvideológia átvétele.

Zsidó diáknak keresztény iskolába való jelentkezése mindenképp erősen „asszimiláns” viselkedésre, a szülők részéről 
elkötelezett integrációs szándékra s a zsidóságtól való eltávolodás életstratégiájára mutat. A keresztény iskolák látogatásá-
nak horizontján ott szerepelt természetes eshetőségként a „kitérés” is, mint ahogy ezt számos eset bizonyítja. A számok 
szerint a „keresztény kurzus” nyomása alatt az ilyenfajta „sorsválasztásnak” egyre nagyobb lehetett a keletje, hiszen ez 
az első zsidótörvény előtti évben már a zsidó elemista közönség több mint hetedrészét érintette. Ilyen értelemben a 
keresztény iskoláztatás egyfajta kiskapunak minősíthető az egyre fenyegetettebb zsidó státustól való menekülés útján. 

Visszatérve a táblázat utolsó számoszlopának értelmezéséhez, 1919 előtt és után még egy megfi gyelés kínálkozik. 
A korszakváltás előtti és az az után következő számarányok eléggé eltérő értelmezést érdemelnek, mert a keresztény 
iskolákba járó zsidó tanulók a zsidó népiskolai keresletnek nem azonos állapotából származtak. 1919 előtt a Kárpát-
medence zsidóságának túlnyomó többsége ortodox beállítottságú s hagyományőrző elkötelezettségű volt. A trianoni 
országban megfordult a helyzet, inkább neológ (reformzsidó) többség alakult ki. Az abszolút neológ többségű fővárosi 
zsidóság az ország zsidó népességének közel felét képviselte. Konkrétabban a zsidó tanulók mintegy nyolcadrészét 
magával ragadó iskolai asszimilációs mozgalom alapja 1919 előtt egy alapvetően asszimilációellenes többség volt, míg 
1919 után a hasonló arányú iskoláztatás szempontjából „asszimiláns” zsidó közönség egy jórészt már úgyis asszimi-
lációra hajló népességből került ki. Logikusan ugyanebből sokkal magasabb részarányban lehetett volna feltételezni, 
hogy keresztény iskolát keres fel, ha ilyen szándéka van s befogadási lehetőséget talál. Az 1919 utáni – a korábbival 
azonos nagyságrendű – számarányok tehát itt egyértelműen azt jelzik, hogy a zsidó tanulók keresztény iskolába való 
beiratkozása igenis nehezebbé vált a keresztény kurzus alatt, illetve, hogy az erre korábban esetleg hajlamos zsidó csalá-
dok miliőinek egy része a judeofób hisztéria nyomása alatt megszégyenítőnek találta ezt az opciót, s el is fordult ettől. 

A zsidó–keresztény kapcsolatok alakulása szempontjából az 1. táblázat belső számoszlopai a relevánsak. Ezeknek 
legfőbb tanulsága a vizsgált korszakon végig egyértelmű. A protestáns iskolák voltak a keresztény iskolát kereső vagy 
elfogadó zsidó tanulók legfőbb befogadó közegei, míg a többségi katolikus iskolák mindig látványosan alul re pre-
zen tál tak voltak ebből a szempontból. Különösen feltűnő a vészkorszakot túlélő maradék zsidó tanulók kivonulása 
a katolikus iskolákból és viszonylagos átvándorlása a protestáns intézményekbe. Ugyanez az elfordulás a katolikus 
kapcsolatokból 1945 után megfi gyelhető az átmenetileg (1948-ig) intenzív „áttérésekben”13 vagy a zsidó–keresztény 
vegyes házasságok14 terén is. A zsidóságtól való eltávolodás modelljében tehát a protestáns opció mindenképp döntő 
szerepet játszott a „disszimuláció” és a keresztény miliőkben való integráció több területén.

Ami az 1. táblázat részleteit illeti, itt még több pontosító megjegyzést kell tenni. A reformátusok túlsúlya 
a zsidó iskolaválasztásban, szemben az evangélikusok viszonylag gyengébb szereplésével az utóbbiak iskoláinak 

 13 Lásd erre egy másik könyvemben bemutatott részletes adatokat: Karády 2001, 270–272. o.
 14 Lásd megjelenés alatt álló tanulmányomat: Karády 2014. Lásd ugyanerre: Karády 1997, 296–299. o.
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szétszórtságával és objektív ritkaságával is magyarázható. Ez különösen vonatkozott a trianoni országra, amelyben 
az evangélikusok iskolai veszteségei jóval meghaladták a többi nagyobb felekezetéit. 1910-ben még az evangélikus 
népiskolák az összes 7,8 százalékát tették ki,15 1937-ben már csak 5,7 százalékát16 és az átmenetileg megnagyob-
bodott ország területén 1941-ben mindössze 4,1 százalékot.17 Ebbe a hézagos iskolai hálózatba értelemszerűen 
nem iratkozhattak be nagy számban zsidó tanulók. Annál kevésbé, hogy például 1919 előtt az evangélikus elemik 
nem kis része – mintegy ötöde – Erdélyben működött, ahol igen gyér volt a zsidó lakosság. Ráadásul ekkoriban 
az evangélikus iskolák és tanulóik túlnyomó többsége – 1914-ben nem kevesebb mint háromnegyede18 – nem volt 
magyar nyelvű, így az érvényesülésüket a magyar nemzetépítés vonzáskörében kereső zsidó családok számára nem 
tölthettek be a kizárólag magyar református iskolákhoz hasonlítható asszimilációs közvetítő funkciót. 

Ez utóbbihoz hasonló okból találni mindig sokkal kisebb arányban zsidó tanulókat az „egyéb” keresztény 
elemikben, mint ahogy ezek befogadóképessége ezt indokolta volna. E jórészt román, szerb vagy rutén, esetleg 
horvát – s csak töredéknyi arányban erdélyi magyar unitárius – iskolák látogatása az érintett családok semmifajta 
társadalmi integrációs igényét nem elégítette ki, innen viszonylag csekély vonzerejük a zsidó iskolai közönség számára. 

2. táblázat. Keresztény tanulók izraelita népiskolákban vallás szerint Magyarországon 
(válogatott évek, 1910–1946)

Év Római 
katolikus Református Evangélikus Más Összesen Nyers szám

Összes 
tanuló izr. 
iskolákban

Keresztény 
tanulók %

1910/11 66,6 14,8 12,3 6,3 100,0 2341 33 707 7%
1920/21 58,8 27,3 6,2 3,2 100,0 1174 17 633 6,7%
1923/24 56,4 31,4 8,2 4,0 100,0 926 14 025 6,6%
1929/30 30,4 44,5 11,1 14,0 100,0 506 13 716 3,6%
1934/35 27,3 40,4 11,0 21,2 100,0 245 12 155 2,2%
1937/38 38,1 33,8 11,3 16,7 100,0 257 11 460 2,2%
1941/42 32,6 34,7 24,5 6,1 100,0 49 18 580 0,3%
1946/47* 100,0 – – – 100,0 4 2  268 0,2%

* Elemi népiskolák és általános iskolák együtt

A második táblázat elemzése – mely az előbbinek logikai és értelemszerű pendant-ját képezi – azért problematikus, 
mert a látszólagos párhuzamosság ellenére tulajdonképpen az előbbihez képest az iskolai piac e zsidó hitközségek által 
fenntartott szelete egészen más körülmények között működött, mint a keresztény iskolák. Zsidó tanulók keresztény 
iskolába alapvetően két okból jártak: egyrészt akkor, ha a helységben nem volt más iskola. Ez előfordulhatott bárhol az 
országban, hiszen a felekezeti megosztottságnak a feudális viszonyokból örökölt formái – a cuius regio, eius religio elvének 

 15 Magyar statisztikai évkönyv 1911, 348. o.
 16 Uo. 1938, 276. o.
 17 Uo. 1942, 209. o.
 18 Uo. 1915–1918, 184. o.
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alkalmazása – egy-egy földesúr teljes birtokának népét azonos egyház karámjába terelte és ott is tartotta. Másrészt akkor, 
ha a zsidó családok asszimilációs stratégiájukhoz a keresztény iskolai integráció közvetítését vették igénybe. A keresztény 
iskolába való beiratkozáshoz azonban az érdekelt egyházi hatóságok jó szándéka, befogadó felvételi politikája is kellett, 
amelyet távolról sem lehetett adottnak tekinteni, különösen a „keresztény kurzus” alatt. Fordítva az indokok és a körül-
mények egészen mások voltak. Keresztények azért kereshették a zsidó iskolába való felvételt, mert azokban átlagosan a 
többinél jobb volt a felszerelés (például a könyvtári, szakszertári ellátottság),19 az oktatók képzettsége és motiváltsága, ami 
megfelelt magasabb fi zetésüknek is. Ezenkívül elképzelhető, hogy egyes radikálisan hagyománytörő, elvilágiasodott, de 
keresztény eredetű liberális csoportok ezzel is demonstrálni akarták szembenállásukat a zsidó polgártársaik elkülönítését 
és megbélyegzését elfogadó vagy egyenesen szorgalmazó közhangulattal a judeofób hisztéria kitörésének vagy utóéletének 
korszakaiban, lett légyen ez a tiszaeszlári rágalomper utáni években vagy a „keresztény kurzus” alatt. A zsidó iskolákba 
beíratott keresztény gyerekek egy része származhatott vegyes házasságból is. A zsidó hátterű szülő néha ezzel is próbálhatta 
kompenzálni azt, hogy az esetleg rákényszerített reverzális miatt leszármazottját ugyan meg kellett kereszteltetnie, de 
további képzésében már a zsidó iskola értékvilágát is megkísérelte érvényre juttatni. A nyilvános jogú, állami tantervet 
követő zsidó iskolák minden bizonnyal jobban közvetítették a vallási tolerancia és a szabadelvű modern nemzetállam 
polgári értékeit, mint némely keresztény megfelelőik, amelyekben egy zsidó fi ú esetenként antiszemita atrocitásnak is ki 
lehetett téve tanulótársai vagy akár tanárai részéről. Keresztény diákok zsidó iskolába való beíratása minden bizonnyal 
ilyen természetű értékválasztással ért fel az érdekelt családokban. Helyenként az is előfordulhatott allogén nemzetiségi 
többségű területeken, hogy magyar ajkú vagy gyermekeiket a magyar asszimiláció irányában orientáló nemzetiségi 
családok azért jelentkeztek be a zsidó iskolánál, mert helyileg ezek közvetítették a magyar kultúrát, szemben – főképp 
az 1907-es Lex Apponyi előtt – a még zömmel nem magyarul oktató nemzetiségi iskolákkal. Itt érdemes emlékeztetni 
arra, hogy a nyilvános jogú zsidó iskolák képezték az első s a dualista korban tulajdonképpen egyetlen eredetileg allogén 
hálózatot, amely – egyfajta intézményes „önasszimiláció” segítségével – az utolsó előtti századvégen már felsorakozott 
a mindig is magyarul működő református és unitárius iskolák mellé. 1904-ben még a római katolikus iskolák 36 
százaléka, az evangélikusok 68 százaléka, valamint a görög katolikusok 91 százaléka nem volt magyar, nem beszélve a 
görögkeletiekről (ahol mindössze 5 magyar nyelvű iskolát mutattak ki az 1728-ból). Ezzel szemben ugyanakkor a zsidó 
iskolák közül csak 9 százalék oktatott más nyelven, de ezek közül is mindegyik segédnyelvként használta a magyart.20 

A 2. táblázat értelmezését szintén érdemes az utolsó oszloppal kezdeni. Ennek a jelentése azonban más, mint az 
előző táblázatban, hiszen csak az érintett iskolák közönségében való keresztény részvételt fejezi ki. Az egész keresztény 
tanulóifj úságnak az itteni számoknál sokkal csekélyebb töredéke járt izraelita iskolába, például 1910-ben 1,2 száza-
léka,21 1923-ban 1,9 százaléka,22 s a későbbi években ez a szerény arány is rohamosan apadt. Világos ebből az, amit 
az adatok ismerete nélkül is gondolni lehetett, hogy zsidó iskolába csak egészen kivételesen jártak keresztények, nem 
úgy, mint fordítva, ahogy ezt az 1. táblázat mutatta. Ennek azonban nem kizárólag a zsidóság és a zsidó intézmények 
társadalmi különállása – s a „keresztény kurzus” alatti gyakori megbélyegzése – volt az oka. Mindenképp hozzájárult 
ehhez magának a mindenkori iskolahálózatnak a szerkezete vagy, ha úgy tetszik, morfológiája is. A zsidó iskolák 

 19 Lásd erre nézve tanulmányomat: Karády 2002b, 193–201. o.
 20 Magyar statisztikai évkönyv 1905, 350. és 352. o.
 21 Uo. 1911, 353. o.
 22 Uo. 1923–1925, 234. o. Az utolsó két arányszám különbsége is azt jelzi, hogy a Kárpát-medence közepén elhelyezkedő trianoni 
országban a zsidóság viszonylagos társadalmi integrációja még a „keresztény kurzus” ellenére is sikeresebbnek volt tekinthető általában, 
mint a régió 1919-ben elcsatolt perifériáin.
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objektív jelenléte ugyanis elenyészően ritka volt keresztény megfelelőikhez képest az iskolai piacon, alig haladva meg 
1919 előtt (az évekkel igencsak változóan) az összes iskola kb. 4 százalékát, azután inkább csak 2 százalékát, 1942-
ben mindössze 1,3 százalékát.23 De a keresztény diákok még így is láthatóan sokkal kevésbé keresték a beiratkozást 
a zsidó iskolákban, mint ahogy ezt ezek száma igazolta volna. Ráadásul összehasonlítatlanul kevésbé, mint a zsidó 
tanulók a keresztény iskolákat. Ennek a helyzetnek – itt is tegyük hozzá – egyik összetevője az volt, hogy nemigen 
fordulhatott elő, hogy helyben ne lett volna más beiskolázási lehetőség, mint a zsidó iskola (mint ahogy ez megesett 
a polgári iskoláknál), amíg fordítva, egyes falvakban az elszigetelten élő zsidó családoknak gyakran nem volt más 
választásuk, mint a helyi keresztény iskola. Keresztény gyerekek zsidó iskolába járatásakor tehát csak szándékosan, 
elkötelezetten és céltudatosan „ellenkonformista” iskolaválasztásról lehetett szó. Ez az adat talán segíthet kirajzolni 
a honi társadalom felekezetileg legtoleránsabb s valószínűleg politikailag is legliberálisabb rétegeinek legalsó, s mint 
látható, elenyészően alacsony statisztikai határát. Azokét, akik az uralkodó konszenzussal szemben vállalták gyerme-
keik számára nemcsak azt, hogy iskolaválasztásukban elutasítsák a többség által javasolt s normálisnak tekintett saját 
felekezeti nevelést, de ezen túl a semlegesnek tartott közületit is. Ezzel magukra vették az uralkodó közvéleményben 
elítélt nem keresztény iskoláztatás ódiumát. Érthető, hogy ezen választás híveinek számaránya a „keresztény kurzus” 
nyomása alatt összezsugorodott és a zsidó törvények éveitől kezdve gyakorlatilag lenullázódott. 

Ami a résztvevők felekezeti megoszlását illeti, itt is megtalálni a viszonylagos protestáns túlsúlyt, bár ez nem érvé-
nyesült annyira kiemelten, mint az előző táblázatban. 1910-ben még a katolikusok is népességi arányuk felett voltak 
képviselve a zsidó iskolákban, akárcsak az evangélikusok (bár a reformátusok ekkor nem), minden bizonnyal azért, 
mert az ország népességének mintegy negyedét képező keleti keresztények a többieknél is ritkábban, gyakorlatilag 
egyáltalán nem küldték gyermekeiket zsidó iskolákba. Ez a túlnyomóan román, szerb vagy rutén népesség azért is ide-
genkedhetett a zsidó iskoláktól, mert ezek a 19. század végétől már majdnem kizárólag magyarul oktattak, s a zsidóktól 
való elhatárolódást a nyelvi-etnikai, kulturális és vallási távolság mellett a társadalmi-vagyoni osztálykülönbségek is 
erősebben táplálták, mint a zsidókat a magyaroktól vagy a németektől elválasztó körülmények. A trianoni országra 
vonatkozó adatok azonban már egyértelmű protestáns túlképviseltséget mutatnak, szemben a katolikus tanulók jelen-
létének egyre súlyosabb defi citjével. Feltűnő még, hogy míg az 1920-as évekig a nagy nyugati keresztény egyházakhoz 
tartozókon kívüliek alig kerestek fel zsidó iskolákat, a „keresztény kurzus” későbbi éveiben feltűnően megnő ebben 
a töredéknyi és egyre zsugorodó tanulógárdában az „egyéb” keresztény csoportok részaránya. Elképzelhető, bár ezt 
csak további célzott kutatás tudná igazolni, hogy ezek a keresztény tanulók egyre nagyobb hányadukban sorolhatók 
az elszaporodó szekták, az el nem ismert s alkalomadtán hatóságilag üldözött felekezetek hívei közé, nem beszélve a 
világháború éveiben megszaporodó zsidó–keresztény frigyekből született nemzedékek iskolázási korba érő tagjairól.

Összefoglalva eredményeinket, a zsidó–keresztény iskolai cserekapcsolatok minden vonatkozásban lényegesen nagyobb 
közelséget engednek feltételezni az érintett zsidó és protestáns családok között, mint a római katolikusok viszonylatában. 
Bármilyen jól objektiválható ez a különbség, nem szabad azonban elfelejteni, hogy ezek a kapcsolatok az elemistáknak 
számszerűen igencsak marginális töredékét mozgósították. Ha a zsidók és más felekezeti csoportok közötti távolság 
történelmi alakulásának globális becslésére törekszünk, mindenképp számba kell venni a kollektív magatartási formák, 
attitűdök és értékválasztások másfajta területeit is. Közöttük bizonyos mértékig statisztikailag is demonstrálhatók a 
vegyes házasságok, a felekezetváltás, a városiasodás, a közös szakmai fórumokat teremtő polgári mobilitás vagy a lakó-
helyi együttélés idevágó sajátosságai, nem beszélve a felsőbb iskolázás piacain (a polgári iskolákban, a gimnáziumokban, 
a reáliskolákban és a tanítóképzőkben) megfi gyelhető zsidó–keresztény kötelékekről, melyek egyes aspektusairól máris 

 23 Magyar statisztikai évkönyv 1943–1946, 256. o.
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oknyomozó tanulmányok állnak rendelkezésre. Ez utóbbiakra nézve egyébként saját munkáimban is sikerült kimutatni a 
viszonylag kiemelten erős zsidó–protestáns kötődést, különösen ami a zsidó középiskolások nagy súlyát illeti az evangélikus 
gimnáziumok diákságában a vészkorszakig (lásd Karády 2000). De ebben az összefüggésben fontos lenne elemezni az 
érintett felekezeti népességek és hatóságok politikai beállítottságának tényeit egyes, szempontunkból „érzékeny” törté-
nelmi konjunktúrákban, például a politikai antiszemitizmus zászlóbontásakor a tiszaeszlári krízis előtt és után vagy az 
1894–96-os szekularizációs („valláspolitikai”) törvényhozás alkalmával (amikor is a katolikus hierarchia egyértelműen 
elutasította, míg a protestáns képviselők rendre támogatták a zsidó integráció szempontjából is kedvező törvényeket), 
majd a „keresztény kurzus” kiépülése idején (amikor Prohászka katolikus püspök a numerus clausus ötletgazdájának és 
legfőbb parlamenti szószólójának szerepét töltötte be). Hasonlóan perdöntő lehetne összevetni ezeknek az elemzések-
nek a tanulságait egyrészt a honi liberalizmus, polgári radikalizmus és az ezekből kinövő mozgalmak (így a Galilei Kör, 
a Társadalomtudományi Társaság különböző alakzatai, a szabadkőművesség, a Nyugat olvasótábora stb.), másrészt a 
protofasiszta vagy 1919 után azzá váló kezdeményezések (Vitézi Rend, Turáni Társaság, 1919–20-as egyetemi zászlóaljak, 
MONE – Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete, MÜNE – Magyar Ügyvédek Nemzeti Egyesülete stb.) személyzetének 
felekezeti megoszlására vonatkozó vizsgálatokkal. Csak ilyen kutatások hozamának szintézise engedheti meg, hogy a 
zsidók és keresztények közötti viszonyok történelmi természetének fentebb is érintett s a honi társadalomtörténetben 
máig hatóan nagy jelentőségű kérdéseire megnyugtatóan kiegyensúlyozott választ lehessen megkísérelni.
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