
Gönczi Katalin monográfiája átfogó elemzést nyújt a 
reformkor elitjének külföldi tanulmányútjairól és 
ezeknek a magyar jogi irodalomra gyakorolt hatásáról, 
így többek között érdekes adalékokat tartalmaz Eötvös 
József, Wesselényi Miklós és Szalay László külhoni 
utazásairól is. Egy ilyen utazás során ismerkedett meg 
például Szalay László a berlini hegeliánus Eduard 
Gansszal, akinek az öröklési jogról szóló műve mély 
benyomást tett a fiatal magyar tanítványra. A kötet ter
mészetesen nem mulasztja el a Magyar Tudományos 
Akadémia modernizációhoz és nemzeti jogtudomány
hoz kapcsolódó viszonyának elemzését sem, emellett 
bemutatja az Akadémia jogi terminológiát érintő kie
melkedő szerepét is, amelyre a latin kifejezések magyar 
nyelvre történő átültetése szolgált indokul. A Perger 
János által megkezdett, majd Sztrókay Antal által befe
jezett munkálatok eredményeképpen 1843-ban jelent 
meg egy 20 000 kifejezést tartalmazó jogi szótár.

A kötet záró fejezete betekintést nyújt a vizsgált 
időszakban Magyarországon fellelhető német peri
odikákról, könyvekről, valamint elemzi a történeti jogi 
iskola hatásait. Külön figyelmet szentel az első magyar 
jogtudományi folyóirat, a Themis bemutatására, amely
nek alapítása politikai történésekre, így a Kossuth Lajos

és Wesselényi Miklós elleni perre vezethető vissza. A 
tudományközvetítés tekintetében Gönczi Katalin utal a 
könyvkereskedők és -kiadók bizonyos tekintetben 
nélkülözhetetlen tevékenységére, így például Ottó 
Friedrich Wigand szerepére, akinek gyümölcsöző kap
csolatokat sikerült kiépítenie számos lipcsei könyvki
adóval, emellett a lipcsei könyvvásárok révén a jogi 
irodalom újdonságait közvetíthette Magyarországra.

A könyvhöz rendkívül alapos bibliográfia kapcso
lódik, amely nagy segítséget jelent a témában elmé
lyedni kívánóknak, és további kutatásokra ösztönöz. A 
személy- és tárgymutató jelentősen megkönnyíti a kö
tetben való tájékozódást. Nem hagyható figyelmen kí
vül a gondos lábjegyzetelés, amelynek révén értékes 
adatok és leírások igazítják el leginkább a külföldi ol
vasókat a magyar jogtudomány és tudományközvetítés 
témakörében.

Gönczi Katalin Die europaischen Fundamente dér 
ungarischen Rechtskultiiv című monográfiája hézag
pótló, tudományos igényességgel készült, ugyanakkor 
érdekes szakkönyve bátran ajánlható nemcsak a 
jogtörténet iránt érdeklődőknek.
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1973-ban születtem. Egy olyan korszakban (gyer
mekkoromat tekintve: korszakba), amikor nem volt 
munkanélküliség, nem volt mélyszegénység, nem 
voltak égbekiáltó társadalmi különbségek, nem volt 
mindennapos az erőszakos és vagyon elleni bűnözés. 
Senki nem gyűlölte sem a zsidókat, sem a cigányokat, 
sem bármely más származású emberek csoportját, és 
alapvetően nem voltak jelentős társadalmi feszültségek 
sem. Vagy csak nem volt szabad minderről beszélni?

Hadd kezdjem e rendkívül érdekes, tartalmas, és a 
témájából első hallásra kikövetkeztethető -  valamely 
irányú -  elfogultságtól teljességgel mentes könyv 
recenzióját két jellemző, nyolcvanas évekbeli szemé
lyes történettel.

1984-ben meghalt a nagyapám. A temetésére eljöttek 
Észak-Rajna-Vesztfáliából a keresztanyámék („nyugat
német” katolikusok), és mindenféle kavicsokat hoztak 
magukkal. Nem értettem, mi ez a butaság. Kérdően 
néztem édesanyámra, aki alig hallhatóan annyit mon
dott: „a nagypapa zsidó volt”. A téma ezzel el is volt 
intézve: sem korábban, sem utána még évekig -  
nagyjából a rendszerváltozás környékén elszabadult 
indulatokig -  nem beszéltünk róla.

'Az enyémnél is jobban jellemzi azonban a Kádár-kor 
zsidókérdéshez való viszonyát egyik, németes 
hangzású nevű általános iskolai osztálytársam 
története, aki kiskamaszként igen büszke volt neve 
„németségére” (mivel szülei külszolgálatban voltak, 
óvodás korában tökéletesen meg is tanult németül). 
Nála láttam először (a nyolcvanas évek végén!) 
könyveket a Luftwafféról, Rommel tábornagyról, a 
Harmadik Birodalom hadviseléséről. Pár éve mondta el 
nekem, hogy csak 1990 környékén tudta meg szüleitől: 
„németes” neve annak köszönhető, hogy édesapja 
bizony zsidó származású. Azóta kevésbé híve a 
Harmadik Birodalomnak.

Ilyen világ volt ez. Bizonyos dolgokról nem 
beszéltünk, és azt hittük, hogy amiről nem beszélünk, 
az nem létezik. Ma már persze tudjuk: a probléma 
szőnyeg alá söprése csak látszatmegoldás. Tisztaság 
van mindaddig, amíg valaki fel nem lebbenti a szőnyeg 
sarkát. De előbb vagy utóbb valaki úgyis fellebbenti. 
Onnantól pedig elszabadul a pokol, és megfulladunk a 
mocsoktól.

A rendszerváltozás után ez történt. Hirtelen „téma” 
lett a zsidóság. Ma már talán senki nem tudja, ki kezdte.



történeti szemle

Az „urbánusok", mert az volt az érdekük, hogy az anti
szemitizmus felemlegetésével politikai előnyhöz jus
sanak? A ..népiesek”, mert úgy gondolták, hogy a zsi
dóellenes érzület felmelegítésével kiszoríthatják zsidó 
származású vetélytársaikat? Ki tudja.

Mindenesetre a kérdés újra a közbeszéd részévé vált, 
ami alapvetően érthető is egy olyan közép-európai 
országban, amelynek 19. századi 
megkésett polgárosodását döntően 
meghatározta a zsidóság szerepvál
lalása a kereskedelemben, nagy
iparban. bankéletben, s amelynek 
20. századi történelmében a zsidó
ság, a zsidósághoz való viszony -  a 
Tanácsköztársaságtól a gyáriparo
sok szövetségéig, a holokauszttól 
az ávós megtorlásig -  oly jelentős 
szerepet játszott (még ha túlnyomó 
többségében passzív, áldozati sze
repet is).

A szélsőjobboldal 1920-as évek
től hangoztatott egyik leghangzato
sabb kollektív vádja a zsidóság el
len. hogy a kommunizmus a „zsi
dók kreálmánya". a vörösterror 
valójában a ..zsidóság” bosszúja 
volt a „magyarság” ellen. (Talán 
még maga Weisz Manfréd is bolse
vik volt a lelke mélyén, pusztán 
származási alapon.)

Ezeket a képtelen, szánalmas vádakat természetesen
-  kuliúrközegben -  akár általános jogelvi, erkölcsi 
alapon is könnyedén el lehet utasítani, le lehet söpörni, 
hiszen evidencia, hogy kollektív bűnösség nem létezik
-  amint természetesen a magyarság sem „fasiszta nép”, 
nincs, nem is lehet kollektív felelőssége a zsidókat a 
második világháború végén a biztos megveretés tu
datában végvonagló nácik részéről én szörnyűségekért.

Ugyanakkor az általános, elvi alapú elutasításnál is 
hatékonyabb lehet, ha tudományos igényességgel vizs
gáljuk meg a kérdést. Tárgyilagosan ismertetünk sta
tisztikai. demográfiai adatokat. Ki merjük mondani, 
hogy igen. bizonyos szakmákban, hivatásokban hagyo
mányosan „túlreprezentált" volt a zsidóság (nem csak 
Magyarországon!), miképpen a tradicionális, nemesi 
közegben kialakuló (proto)pártokból kiszorulva a par
lamenten kívüli munkásmozgalomban is.

Sokáig Bibó István volt az utolsó -  mondhatnánk: az 
első és egyben utolsó is - ,  aki ezt meg merte és meg 
tudta tenni. A múlt rendszerben tabutémává, a 
jelenlegiben pedig egyre inkább a szélsőjobbos 
szubkultúra, radikális internetes portálok áltudományos 
cikkeinek privilegizált tárgyává vált a „zsidókérdés".

Győri Szabó Róbert arra a borzalmasan nehéz, tudóst 
és embert próbáló feladatra vállalkozott, hogy a poli
tikai alvilág területéről a tudományos világ terrénumára 
hozza vissza ezt a problémakört. Megvizsgálta, honnan 
erednek a sztereotípiák, előítéletek, van-e valóság
alapjuk (ha tabuként kezelünk egy témát, eltagadjuk,

hogy minden előítélet a valóságból táplálkozik, azt 
torzítja el életveszélyesen). Feltérképezte a kérdés tel
jes, releváns szakirodalmát -  Gratz Gusztávtól Bibó 
Istvánon át egészen Gyurgyák Jánosig, Karády 
Viktorig, Romsics Ignácig, Stark Tamásig.

Logikusan szerkesztett, olvasmányos, érdekfeszítő 
és igényes könyvet írt, amely a szerző először 1995- 

ben. majd 1997-ben bővített kia
dásban ismét kiadott, A kommu
nista párt és a zsidóság Magyar- 
országon, 1945-1956 című mono
gráfiája (Windsor Kiadó) foly
tatásának, befejezésének tekint
hető.

A mű rövid bevezetés után a 
fentebb már említett előzmények
kel foglalkozik: milyen szerepet 
játszott a zsidóság az Osztrák 
-Magyar Monarchia gazdasági és 
szellemi életében, hogyan viszo
nyultak a zsidókhoz a nemzeti li
berálisok, hogyan jelent meg elő
ször az asszimiláció kérdésköre 
(igénye, követelménye?). Tár
gyilagosan foglalkozik a szerző a 
zsidó származású politikusoknak 
az 1918. évi őszirózsás forrada
lomban és az 1919. évi Tanács- 
köztársaságban játszott szerepé

vel. Áttekinti a két világháború közötti korszakot, s a 
vészkorszakkal, a zsidóüldözéssel és deportálásokkal 
zárja a történeti áttekintést.

A könyv túlnyomó részben természetesen az 
1945-1989 közötti korszakot elemzi, amelyet a 
történettudományban elfogadott alkorszakokra osztva 
vizsgál. Az 1945-1948 közötti polgári demokratikus 
kísérlettel indít, amellyel egy meglehetősen hosszú, 
mintegy száz oldal terjedelmű fejezet foglalkozik. 
Bemutatja, hogyan próbált egyrészt (teljesen reményte
lenül) életre kelni a vallásos zsidóság; ugyanakkor 
hogyan és miért csatlakoztak sokan a koncentrációs 
táborokból hazatértek közül a kommunista párthoz és 
vállaltak szolgálatot a kommunisták vezette erőszak
szervezetekben.

A szerző nagyfokú objektivitással ismerteti az ezzel 
kapcsolatban ismert (többnyire becsült) számadatokat 
és a kapcsolódó véleményeket (kiemelendő Sulyok 
Dezső 1946. október 3-ai nemzetgyűlési felszólalása, 
lásd: 83. p.), valamint saját véleményét is, amellyel 
messzemenően egyetérthetünk: „a különböző pozíciók 
betöltésénél láthatóan előnyben voltak a zsidó szárma
zásúak. de ez nem a zsidó-nemzsidó különbségtételen, 
hanem a megbízhatóság szempontján alapult”.

A következő fejezet a Rákosi-rendszert mutatja be, 
amely korántsem olyan fekete és fehér, mint ahogy 
sokan látni vélik (és sajnos láttatják is). Az Előzmények 
című fejezetben már idézte a szerző Marx 1844-ben írt,
A zsidókérdéshez című pamfletját (27. p.), amely mai 
(holokauszt utáni) szemmel olvasva bizony durván le-



egyszerűsítő, veszélyes kijelentéseket tartalmaz. Való
ban: lehet, hogy az ötvenes évek elején az állampárt és 
a politikai rendőrség irányítói között túlreprezentáltak 
voltak a zsidó származásúak, azonban ők a legkevésbé 
sem tekintették magukat a szó eredeti (akár polgári, 
akár vallásos) értelmében zsidóknak, és a legkevésbé 
sem riadtak vissza attól, hogy a sztálini Szovjetunióban 
eluralkodó paranoid antiszemita indulatokat Magyar- 
országra vetítsék. A zsidó „polgári elemeket", sőt, a 
mozgalmon belüli egyes zsidó származású vezetőket is 
likvidálták, megfosztották vagyonuktól, szabadságuk
tól, nem ritkán életüktől is.

Borzalmas időszak volt, de nem kevésbé borzalmas, 
hazug leegyszerűsítés, hogy „zsidók” álltak volna 
bosszút „magyarokon”. Egy eszét vesztett politikai cso
port állt bosszút mindenkin, származásra való tekintet 
nélkül, akit önmagánál jobbnak, tehetségesebbnek, 
okosabbnak, s így összességében hatalmára veszélyes
nek ítélt. Pontosan ugyanúgy, ahogy a tanítómester, J. 
V. Sztálin tette már a harmincas években is.

Amint korábbi műveiben is, ezúttal is külön fejezetet 
szentel a szerző az 1956. évi forradalomnak. „A barikád 
mindkét oldalán voltak zsidók" -  idézi Gyurgyák 
Jánost (256. p.). A Rákosi-rendszer erőszakszerve
zeteivel szembeni indulatok „oldalvizén” kétségtelenül 
elszabadultak bizonyos zsidóellenes érzületek, ugyan
akkor a forradalmi értelmiség soraiban, sőt, a forrada
lom vezető alakjai között is szép számmal találhatunk 
zsidó származásúakat, „urbánusokat". A forradalom a 
legkevésbé sem volt antiszemita -  hiába próbálta az 
ismert áltörténész, a brit Dávid Irving így beállítani - , 
ugyanakkor egyes kilengései félelmet keltettek a 
zsidóság köreiben (ami mellett persze a fiatal zsidó 
állam nagy vonzereje is katalizálta az igen jelentős 
mértékű kivándorlást).

Az e sorok írója számára legérdekesebb fejezet az 
1956 utáni évtizedekkel, azaz a „Kádár-korszakkal” 
foglalkozik. A szerző levéltári fonások, pártbizottsági 
és diplomáciai iratok feldolgozásával tárja fel az 1956 
utáni magyar politika és a zsidóság egymáshoz való 
viszonyát. A kádári konszolidációt -  amint a szerző is 
rámutat -  az életszínvonal folyamatos, erőltetett eme
lése jellemezte (sajnos a makrogazdaság kárára). Kádár 
és környezete úgy gondolta, hogy ha „az emberek jól 
élnek”, akkor megszűnnek az előítéletek, a társadalmi 
problémák. Ez jó a népnek, hiszen csillapodnak a 
személyes indulatok és enyhül a feszültség -  de meg
felel a párt céljainak is, hiszen nyugodtabb társadalmi 
légkörben kevesebben fognak „politizálni”.

A korszakban a „zsidó” szót -  hallgatólagosan -  
leírni is tilos volt („a kádári kor történelem-tankönyvei 
az 1945 utáni korral foglalkozva egyszer sem tartal
mazták a 'zsidó' vagy az 'antiszemita' szót” -  írja a 
szerző a 285. oldalon). A pártvezetésben, sőt, az állami 
intézmények, vállalatok vezetésében kínosan ügyeltek 
az egyensúlyra (azaz mégis volt valamiféle rejtett nyil

vántartás?), nehogy a zsidó származásúak antiszemitiz
musra. netán a nem zsidók „zsidó összetartásra” 
gyanakodjanak. A hivatalos külpolitika természetesen 
Izrael katonai ellensége volt (ma már nem titok: 
palesztin kiképzőtábor is működött az országban) -  
ugyanakkor a nem hivatalos (a nagyszámú magyar ajkú 
izraeli lakosság és itthon maradt rokonaik, barátaik 
közötti) kapcsolatok azért nem voltak tilalmazottak. Az 
aczéli „három T" közül alighanem a középső (ti. a 
„tűrés”) volt a kádári konszolidáció lényege.

A szőnyeg alól kikandikáló porcicák képzavarával 
jellemezhető korszellem ambivalenciáját jól érzékelteti 
az alábbi történet: „Az egyébként sváb származású 
Grósz [Károly] szerint a neve miatt [...] elterjedt róla, 
hogy zsidó. Maga Kádár kérdezte meg tőle egyszer 
négyszemközt, hogy mondja meg őszintén, az vagy 
nem az. Grósz nem értette, miért vetődik fel a kérdés 
[...]. Mindenesetre a nevét megváltoztathatná -  
jegyezte meg Kádár, miután megkapta a nemleges 
választ" (291. p.).

A Kádár-kori fejezet a rendszerváltozás korára, azaz 
a jelenkorra történő kitekintéssel zárul, majd a szerző 
összegzése, befejező gondolatai következnek. A mű 
külön értéke -  az igen alapos, eredeti és másodlagos 
forrásfeldolgozás mellett -  a statisztikai adatok, táblá
zatok ismertetése, valamint egyes, még meg nem jelent 
(vagy csak kisebb példányszámú folyóiratokban 
kiadott) levéltári dokumentumok közlése.

A recenzensnek a mű elolvasása után hirtelen csak 
közhelyek jutottak eszébe: igen, a zsidók ugyanolyan 
emberek, mint a magyarok, svábok vagy épp a 
cigányok. Vannak közöttük rosszak és jók egyaránt -  és 
a rosszak nem azért rosszak, s a jók sem azért jók, mert 
ilyen vagy olyan a származásuk.

A 20. század második felének Magyarországán bebi
zonyosodott. hogy a vallási, etnikai alapú ellenérzé
seket a kérdések elhallgatása csöppet sem szünteti meg. 
Igaza volt Kádárnak abban, hogy a „plebejus” gyűlöl
ködést az életszínvonal emelésével háttérbe lehet szorí
tani, arra azonban nem gondolt, hogy amint az életszín
vonal ismét csökkenni fog, az elfojtott indulatok újra 
elszabadulnak. Próbáljuk hát meg másképp (manapság 
az életszínvonal újbóli emelkedése úgyis illúziónak 
tűnik)! Beszéljünk róla!

Ha már ellenőrizetlenül és ellenőrizhetetlenül ömöl
het a szenny az Internetről és egyes magánkiadók kiad
ványaiból, akkor jelenjen meg egyre több tárgyilagos, 
tudományos igényességű munka is. Gyurgyák János 
2001-ben, az Osiris Kiadónál napvilágot látott alap
műve mellett ezt a sort gazdagítják Győri Szabó Róbert 
kötetei is. Azé a Győri Szabó Róberté, aki munkásságá
val jelzi: Bibó István gondolkodásmódját tartja irány
mutatónak (nem véletlen, hogy Bibótól származik az 
első lábjegyzet!). Akárcsak minden jóérzésű, demok
ratikus gondolkodású ember.

Képes György
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