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Zsidó közösségek megjelenése a Nagykunságban*

A nagykunsági sajátságokat kevésbé ismerőknek nehezen értelmezhető, hogy zsidó kö-
zösségek miért csak a zsidó emancipáció (1849), illetve csak a kiegyezés (1867) után jelen-
nek meg a Jászkunságban.

Az közismert, hogy a kunok a jászokkal együtt fegyverrel szolgálták a királyt, és ezért
különböző kiváltságokat élveztek. Ez gyakorlatilag kollektív nemességet jelentett, ami nagy-
fokú autonómiával, önigazgatással járt. Az I. Lipót által elzálogosított Hármas Kerületet
lakóik maguk vásárolták vissza hűbéruruktól óriási áldozatokat vállalva. A befizetések ará-
nyában részesültek az addig közösen használt földekből. Súlyos terheket jelentett a Jász-
kun Huszárezred kiállítása, illetve a nádor tiszteletdíja is. Ezért őrizték féltékenyen a vérrel
és pénzért szerzett kiváltságaikat. A helységek tanácsa, melyet évente erősítettek meg jog-
körében, csak kivételes esetben járult hozzá, hogy befogadjanak valakit a közösségbe.
Akivel gond volt, azt szó szerint kihajtották a településről, és nem fogadták vissza. Elképzel-
hető, milyen rend és fegyelem volt egy-egy kunsági településen.

Természetesen fogadtak be annyi és olyan foglalkozású iparost, amennyire és amilyenre
feltétlen szüksége volt a helyi közösségnek. A szabadságharc utáni időkben jelennek meg
a görög kereskedőket váltva a zsidó bérlők, a gyapjút évente felvásárló kereskedők. Majd
a vásártartási jogot nyert nagykun települések éves vásárain és heti piacain is megjelennek
a zsidó vándorkereskedők, a szekeres vagy bátyus zsidók.

A nagykun önkormányzatok tanácsa hozzájárult, hogy a zsidó kereskedők a városokban
házat, üzletet béreljenek, és ott tartózkodjanak. De kezdetben tulajdonjogot nem nyerhet-
tek. Az ideiglenesen ott tartózkodókat commoránsoknak nevezték. Gyakran „deszkasátort"
állítanak a zsidó vásározók a nagykun helységek vásárterein, amit csak vásárnapokon hasz-
nálnak. Minél több kereskedő és iparos kér helyben lakást üzletnyitásra, annál inkább ra-
gaszkodik a tanács az alábbi feltételekhez:

- a beköltöző kereskedő rendelkezzen megfelelő tőkével a kereskedelem fenntartásához,
- jó magaviselet, amelyet megfelelő erkölcsi bizonyítvánnyal tud igazolni előző lak-

helyéről,
- harmadik feltétele a letelepedési kérelemnek a megfelelő szakképzettség igazolása,
- az is fontos, hogy a településen ilyen kereskedőre vagy mesterre szükség legyen.
Ha a fenti feltételek adottak, akkor a tanács is engedékenyebb volt, erre példa az alábbi

jegyzőkönyvi kivonat:
„Morvái János izraelita kárpitos e városban lakhatást kér. Kellőleg igazolva lévén folya-

modó, a városban lakhatás és mesterségének itteni folytatása megengedtetik"1

Elképzelhető, hogy Morvái János kárpitosmester és családja az első izraelita vallású bete-
lepedő Kisújszálláson, vagy bizonyosan az elsők között lehetett. Ezt igazolja a Palugyay

* Az írás a Nagykunságéri-dajasok III. találkozóján hangzott el Túrkevém 2010. szeptember 4-én.
1 Kisújszállás tanácsi jegyzőkönyv, 1852. 353.
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Imre könyvében található táblázat, amely a Hármas kerület lakosságának vallási megosz-
lását mutatja 1850-ben.: (l.sz. ábra).

1. ábra

Római katolikus

Görögkeleti

Evangélikus

Helvét
(református)

Héber
(izraelita)

Görögkatolikus

Összesen

Jászságban

55 321

1

27

5 019

26

81

60 475

Kis-kunságban

41 743

10

168

24 590

678

27

67 216

Nagy-kunságban

9 189

6

31

42 729

6

78

52 039

Összesen

106 253

17

226

72 338

710

186

179 730

Az 1860. évtől a zsidóknak megadatott jogi birtokot szerezni, az 1867. évi 17. számú
emancipációs törvény után megszűnt az összes kivételes jog, helyét elfoglalta az új polgári
törvénykönyv. Ezután indul meg igazán a nagykun városokat körülvevő urasági falvakból
a zsidó közösségek beköltözése a Nagykun kerületbe.

A növekvő közösségek hitközségeket alakítanak. Az első a Nagykunságban a karcagi
hitközség volt. Egy 1856. december 26-i bejegyzés említi először az izraelita egyházat. Hirsch
Márkus karcagi rabbi volt a „nagykunsági rabbi". Egyházkerületéhez tartozott Kunmada-
ras, Kunhegyes, Túrkeve és Kunszentmárton. A kisújszállási önálló hitközség 1867-ben
alakult 40 izraelita részvételével, önálló zsinagógájukat 1869-ben avatják. Ez fellendítette
a hitközség fejlődését, mert 1870-ben már 187 izraelita vallású polgára van Kisújszállás-
nak. A hívek száma főleg beköltözéssel szaporodik, a hívek zöme Tiszabőről vándorolt be.

A zsidók első országos kongresszusa (1868. december 10. - 1869. február 23.) után az izra-
elita hitközségek szétváltak. Az új szervezeti szabályokat 126 hitközség fogadta el, 94 to-
vábbra is erősen ragaszkodott a régi vallási törvényekhez. Azóta őket nevezik ortodox
vagy talmud irányzatnak, a határozatokat elfogadókat pedig kongresszusi vagy neológ (új
elveket követő) irányzatnak. Az egyik csoporthoz sem csatlakozó néhány hitközség magát
status quo ante irányzatnak nevezte (status quo ante: „a dolgok állása, ahogy eddig volt").

Kisújszállás és Túrkeve a neológ közösséghez tartozott, Karcag és a Nagykunság többi
hitközsége az ortodox irányzatot választotta. Érdekes, hogy az izraelita hitközségek zöme
Kisújszállástól keletre az ortodox irányzatot választotta, ettől nyugatra pedig a neológ lett
a bevett forma. Az egyre szaporodó népességű izraelita vallású közösségeknek nem voltak
összeütközéseik a református vallású, kun származású közösségekkel. Legidősebb adatköz-
lőim is ezt erősítik meg. A népesség 2-4 %-át kitevő zsidó közösség jól integrálódott a

2 Palugyay Imre: Jász-kún Kerületek s Külső Szolnok vármegye leírása, 1854
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helyi társadalomba. Vallását, szokásait mindenki megtartotta, az izraelita vallási közösség
nem asszimilálódott a kun társadalomba. Érdekes színfoltként említik idős kisújszállásiak,
hogy Török Imre református lelkész, esperes Weisz József helyettes rabbival karöltve,
vitázva sétálgatott a város főutcáján. Ugyanő a Nagykun kalendáriumban szép szavakkal
emlékezik meg az új zsinagóga felavatásáról: „... rövid pár év alatt a hívek közös munkája
és áldozatkészsége folytán az immár düledező imaház helyén új, díszes templom
emelkedett az Úr dicsőségére. A Jehova ezen díszes kőből emelt hajléka 1904. szeptember
8-án avattatott fel, s adatott át magasztos rendeltetésének nagy ünnepséggel."

A zsidó közösségek létszáma 1910-ig folyamatosan gyarapodó (lásd 2. ábra), majd las-
san apadó a Nagykunság városaiban.3 Ennek oka, hogy megindul az izraeliták áramlása a
nagyobb városokba, ipari, pénzügyi központokba. A házaló, termény-, bőr- és gyapjúfel-
vásárló zsidó üzletemberekre már nincs szükség. Ezt a feladatot nagy cégek, felvásárló
vállalatok veszik át. A népességfogyás másik oka, hogy a zsidó fiatalok a középiskolai ta-
nulmányaik befejezése után egyetemekre, főiskolákra mennek, nem maradnak szülőváro-
sukban, és nem is jönnek oda vissza.

2. ábra

Összes lakos

Tel épül é s ^ - - ^
^ ^ Év

Karcag

Kisújszállás

Kunhegyes

Kunmadaras

Túrkeve

Kunszentmárton

1880

15 825

II 083

7 461

7 350

12 042

11 155

1941

25 551

14461

10 767

8 231

13 806

11986

Izraelita vallású lakos

1840

-

-

-

-

-

-

1880

629

325

162

215

324

206

1910

1077

440

304

398

231

222

1920

997

433

356

309

236

240

1930

910

310

273

302

220

202

1941

778

210

224

273

179

202

A statisztikák mutatják például, hogy a főváros zsidó lakosságának aránya milyen gyor-
san növekszik (az 1900-as évek elején eléri a 20 %-ot). Többségében izraelita vallású sze-
mélyek irányítják tulajdonosként a nagyipari üzemeket, bankokat. Az orvosi, ügyvédi,
újságírói pályán 50 %-os a részarányuk. Ezért rohamosan csökken a nagykun városok
izraelita vallású népessége. Az 1940-es évek elejére boltosokat, vas- és fakereskedőket és
néhány zsidó iparost találunk csak a nagykun helységekben.

Természetesen a nyugatról terjedő nemzeti szocializmus eszméje is riasztó, és így sok
zsidó fiatal távozik Közép-Európából - a cionista eszmék hatására - az alakuló zsidó állam
területére, Amerikába, a tengeren túlra.

Kepecs J. 1993. alapján
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