
A magyarországi polgárosodás kutatásának új fellendülésekor, az 1980-as években, a 

történettudományon belül meglehetősen hangsúlyos szerepet kapott a magyarországi zsidóság 

történetének kutatása. Nem véletlen, hogy ebben az évtizedben jelent meg újra (bár rövidített 

formában) annak a Scheiber Sándornak programadó cikke[1], aki átvészelte a Holocaustot, és 

szinte hidat alkotott a régi, rabbinikus hagyományokkal rendelkező 2. világháború előtti zsidó 

történész nemzedék, és az új, rabbinikus hagyományokkal, sőt általában judaisztikai 

hagyományokkal sem rendelkező, a Holocaustot követően felnőtt történésznemzedék között. 

Ez a háború utáni nemzedék azonban a polgárosodás-kutatás (ill. általában társadalom- és 

gazdaságtörténeti új irányzat) célkitűzéseinek, kutatási módszertanának megfelelően egyre 

nagyobb figyelemmel fordult a demográfiai, statisztikai, társadalom- és gazdaságtörténeti 

kérdések felé. Szintén nem véletlen, hogy ugyancsak az 1980-as évek végén, 1988-ban jött 

létre az MTA Judaisztikai Kutatócsoport[2], jelezve, hogy az ún. „zsidó tudományok” már 

Magyarországon is s akadémiai tudományos élet szerves részét alkothatják.Ahhoz, hogy 

ennek az új kérdésekre választ kereső zsidó történeti kutatásnak a jelentőségét felmérhessük, 

röviden ki kell térnünk a Holocaustot megelőző zsidóság-történeti szakirodalom 

jellemzőire.Magyarországon a zsidóság-történeti kutatás lényegében Kohn Sámuel, a pesti 

hitközség tudós főrabbijának munkásságával kezdődött, aki 1884-ben jelentette meg élete 

főművét, A zsidók története Magyarországon c. monográfiát. Ebben a művében Kohn, több 

mint félszáz, korábban kiadatlan oklevélre alapozva írta meg a magyarországi zsidóság 

történetét 1526-ig.[3] Részben Kohn félbemaradt művének befejezésére vállalkozott az 

újpesti rabbi, Venetianer Lajos, aki a numerus clausus törvény bevezetése után, tehát erősen 

antiszemita légkörben írta meg azóta is sokat vitatott művét: A magyar zsidóság története. A 

honfoglalástól a világháború kitöréséig (Budapest, 1922).Új lendületet adott a történeti 

kutatásoknak, hogy 1877-ben megnyílt az Országos Rabbiképző Intézet, melyben a történelmi 

tanszéket a világhírű tudós, Kaufmann Dávid vezette. Kaufmann maga inkább a külföldi 

zsidóság történetét kutatta, de tanítványai új irányba terelték az addig inkább jogi kérdéseket 

feszegető, erősen az aktuálpolitika hatása alatt álló hazai zsidóság történetének kutatását. A 

Kaufmann-tanítványok kezdték el egyes városok, megyék zsidóságának történetét 

feldolgozni, azaz a belső, a hitközségi életet alapul vevő zsidóság-történet megírására 

vállalkoztak. Ilyen monográfiák születtek többek között Kecskeméti Ármin[4], Büchler 

Sándor[5], valamint Pollák Miksa[6] tollából.A hitközség-monográfiák mellett jó néhány 

fontos tanulmány született egyes hitközségek belső életének részletkérdéseiről[7], a 

magyarországi zsidó oktatástörténet problémáiról[8], a hazai zsidóság településtörténetének 

sajátosságairól[9], stb.Ezeknek a műveknek mindenképpen múlhatatlan érdeme, hogy 

lényegében a magyarországi zsidóság belső (vallási, hitközségi) dokumentumaira 

támaszkodva jöttek létre. (Nyilvánvalóan szerzőik saját egyéni adottságai miatt is, hiszen 

ezeknek a tudós rabbiknak és történészeknek még nem okozott gondot az alapvetően német, 

héber és jiddis nyelvű levéltári források elolvasása és feldolgozása.) Másrészről viszont, 

természetesen, ezek a művek egyértelműen koruk történetírásának jellemző termékei, azaz a 

19. századi pozitivista történetírás hagyományainak megfelelően, a korszak politikai és 

intézménytörténeti dominanciájú történetírásának leképezései a belső zsidó történetírásra 

(tehát lényegében a felekezettörténeti, vagy szűkebben, a hitközségtörténeti 

történetírásra).Ilyen történettudományi előzmények után, főleg a Holocaust pusztításai 

következtében[10], de nem elhanyagolhatóan a szocializmus kisebbségi ügyeket, köztük a 



hazai zsidóságot is tabuként kezelő kultúrpolitikája következtében, a zsidóság-történettel 

foglalkozó történetírás csak az 1980-as években lendült fel újra. Ekkor, ellentétben a 

világháború előtti történetírás hagyományaival a legnagyobb hangsúly a zsidók és a befogadó 

társadalom kapcsolatainak, a magyarországi zsidóságnak a hazai polgárosodásban betöltött 

szerepének vizsgálatára került. Ez a történetírás a modern történettudomány, azaz a 

szociológiával, történeti statisztikával, történeti demográfiával és antropológiával átitatott, 

ezen társtudományok kérdésfeltevéseit, kutatási módszereit részben integráló gazdaság- és 

társadalomtörténet jegyeit viseli magán. Kérdésfeltevéseinek szükségszerű velejárója, hogy a 

belső történelemre kevesebb figyelmet fordít, hiszen kölcsönvéve Georges Duby szavát: az új 

történeti kutatásban "Egyedül a teljesség, az összefüggés, a kölcsönhatás számít" 

[11] 

Ebben az „új” zsidó történeti kutatásban fontos kutatási irányokat fémjeleznek a következő 

nevek (a teljesség igénye nélkül): Bácskai Vera, Hanák Péter, Karády Viktor, Kovács András, 

Ránki György, Varga László, Vörös Károly, a külföldiek közül pedig: Yehuda Don, Jr. 

William O. McCagg, Walter Pietsch, Michael K. Silber stb. Bácskai[12], Hanák[13], 

Ránki[14], Varga[15] és Vörös[16] főleg gazdaságtörténeti kérdéseket vizsgáltak, kutatási 

területük lényegében a zsidók szerepe Magyarország gazdasági modernizálásában. Ugyancsak 

gazdaságtörténeti szempontból vizsgálódik Don is, de ő fontos demográfiai kutatásokat is 

végez.[17] "Szintén demográfiai szempontból jelentős Pietsch munkássága.[18] Karády 

Viktor a zsidó elitkutatás, ill. az asszimiláció kutatása terén ért el jelentős eredményeket.[19] 

Ugyancsak főleg asszimilációs (ill. részben antiszemitizmus) kutatásairól vált ismertté a 

szociológus Kovács András neve.[20] Végül McCagg[21] és Silber[22] neve leginkább 

asszimilációs, ill. tágabban társadalomtörténeti kutatásaik alapján vált ismertté.Már a művek 

címeiből is világosan kitűnik, hogy a szerzők kutatásaik során alapvetően "külső", azaz 

lényegében köztörténeti forrásokra támaszkodtak. Véleményünk szerint tehát a háború előtti 

és utáni zsidóság-történeti kutatás alapvető különbsége abban áll (a természetesen meglévő, és 

fentebb már tárgyalt módszertani, ill. kérdésfeltevésbeli eltérések mellett), hogy míg az előző 

nagy részben a belső (felekezeti, hitközségi) forrásokra támaszkodott, addig az utóbbi 

forrásait lényegében a külső (országos intézmények, települések, hivatalok stb.) levéltári 

dokumentumai adják.Nézetünk szerint azonban az „új” történetírás számára is hatalmas, 

mindeddig kiaknázatlan lehetőségek rejlenek az ún. „belső” források feltárása és feldolgozása 

terén. Ilyen, ha úgy tetszik kísérleti munkák kiadására vállalkozik a Magyar Zsidó Levéltár, 

amikor „MAKOR. Magyar Zsidó Levéltári Füzetek” címen kiadványsorozatot indít. Célunk 

olyan tanulmányok és forráskiadványok publikálása, amelyek egy-egy intézmény történetének 

feldolgozásával, ill. mindeddig a szűk szakmai közvélemény előtt is nagyrészt ismeretlen 

források közzétételével gazdagítják a magyarországi zsidóság történetével kapcsolatos 

ismereteinket.Meggyőződésünk, hogy az alábbiakban közölt tanulmány is annak ékes 

bizonyítéka, hogy mind a belső zsidó történelem kutatása, mind pedig a magyarországi 

társadalom és gazdaság történetének kutatása, sőt a hazai zsidóság szerepének és helyének 

vizsgálata Magyarország történetében, azaz a kölcsönhatások kutatása is sok új információval 

gazdagodhat, ha mind a „külső”, mind pedig a „belső” forrásokra kellő hangsúlyt helyezünk, 

és vizsgálatainkat nem elszigetelten végezzük a két különböző területen.    
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