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I. Tézisek 
 

1. A fővárosi, magyar nyelvű orthodox zsidó sajtó, a hitközségek feletti országos 
orthodox szervezethez közeli vélemények megjelenítőjeként a modern kérdések 
fóruma és a válaszadás egyik eszköze volt. 

2. A fővárosi orthodox sajtó az urbanizálódó, polgárosodó orthodoxia igényeit és 
problémáit tükrözi. 

3. A sajtó szerkesztői/ hírlapírói elitje a modernitás közösségbe szüremlő hatásaira és a 
szekularizációs tendenciákra keresett kezelési modelleket. 

4. A felkínált modellek legitimitása az orthodox szervezethez tartozó vallási 
autoritásoktól származott. A sajtó mögött álló elit célja a tradicionalitásra törekvő 
vallási autoritások és az intézményi legitimitás megerősítése volt. 

5. A modellalkotás értelmezései kerete a hagyomány láncolata. 
6. A szerkesztői elit – korszakonként eltérő mértékben – neo-orthodox, pozsonyi 

orthodox és chászid mintákból építkezett. 
7. A sajtóban intenzíven foglalkoztak szervezeti ügyekkel és a tudatosan modernizáló 

zsidó stratégiák hagyomány-racionalizálásával. Ennek ellenére a sajtó nem tükrözi azt 
a recens történészi toposzt, miszerint a fővárosi orthodoxia a neológiára adott 
válaszreakciónak volna tekinthető. 

8. Az orthodox szervezethez közeli sajtó szerkesztőinek célja a premodern közösségi 
minták modern keretek közé történő átmentése volt. Ebben játszott fontos szerepet a 
cádikként tisztelt vallási autoritások hírlapírói interpretálása. 

9. Korszakoktól, meghatározó nagy társadalmi diskurzusoktól függően a sajtóban 
cádikként a pozsonyi orthodoxia rabbijai, a chászid rebbék és az askenáz-chászid 
rebbék jelentek meg. 

10. A chászid értelmezéseken túl a cádik fogalmát általánosabb jelentéssel használták: a 
követendő vallási példát, az átlagoson túlmutató életutat jelenítették meg általa, saját 
koruk kérdéseire keresve közösségi válaszokat. 



II. Absztrakt 
 
I. A kutatás célkitűzései, kérdésfeltevései 

Disszertációmban a vallási autoritás és az intézményi legitimitás kérdését vizsgálom a 
budapesti magyar nyelvű orthodox zsidó sajtó tükrében a 19. század végétől a vészkorszakig. 
A sajtó révén a modernitáshoz kötődő intézményi stratégiák megjelenítését kívánom 
megvilágítani. 

A vizsgált sajtóban a vidéki orthodox zsidó vallásosság híreinek közegévé a 
középosztályba emelkedett fővárosi orthodoxia vált. A hírek szerkesztése és értelmezése is itt 
történt. Így ezek a híradások csak közvetetten szólnak a tárgyukat képező vidéki orthodox 
vallási életről. A felekezeti irányzati sajtó és annak társadalmi beágyazottsága két fontos 
jelenségre irányította rá a figyelmet: a modern jelenségek kezelésére és a korábbi életvilágok 
átmentésének módozataira. Munkámban ezt a két szempontot követem végig a vallási 
autoritás és a szekularizációs tendenciák sajtóban megjelenített kérdéseit járva körül. 

Dolgozatom munkahipotézisei és kérdésfeltevései a következőképpen összegezhetőek. A 
modern intézményként felfogható országos, hitközségek feletti orthodox szervezet modern 
fóruma: a magyar nyelvű orthodox izraelita sajtó a tradicionalitásra törekvés módjait, új-régi 
útjait jelenítette meg. Ezek az „utak” olyan közösségi kérdéseket vetettek fel, amelyek 
középpontjában nem – a kései kutatói kérdésfelvetések által láttatott módon – a jelenségek 
konstruált volta, vagy egy korábbi idealizáltnak tekintett állapottól, gyakorlattól történő 
elfordulás gondolata állt, hanem a vallási élet fenntartása érdekében tett közösségi 
erőfeszítések sokfélesége. Ezek során nagy hangsúlyt fektettek a vallási autoritás 
felmutatására és az intézményi legitimitás megerősítésére. 

A kutatásom célja a vallási autoritás példáján rekonstruálni és értelmezni a fővárosi 
orthodox szervezet-közeli hírlapok modern jelenségekre adott válaszkísérleteit. Ezek 
érvényessége ugyanakkor nem terjeszthető ki az orthodoxia egészére, csupán egy fővárosi 
modernizálódó életvilág szűk, véleményformálás szándékával fellépő szegmensére, az 
Orthodox Irodához közeli középosztálybeli orthodox értelmező közösségre. 

A cádik, az igaz ember fogalma szorosan összefonódik a szervezet-közeli orthodox 
sajtóban megjelenített – és a folyamatként felfogott modernitás jelenségeinek kezelésére 
szolgáló – stratégiákkal. A példaképpé tett vallási autoritás kérdése ugyanis egyaránt érinti a 
szekularizáció azon közösségi modelljében foglalt szempontokat, amelyeket a 
vallásszociológia dolgozott ki, valamint a Jewish Studies keretében használt válaszreakció-
elméleteket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy valamelyik kutatási irányzat (konstruktivizmus, 
zsidó felvilágosodás központú szemlélet, diskurzuselemzés) elméleti megközelítéseit 
egyoldalúan rávetíthetnénk a témára. Sokkal inkább a vizsgált jelenségből kiindulva érdemes 
egy olyan modellt kidolgozni, amely alkalmasnak bizonyulhat arra, hogy rekonstruálhassuk 
az urbanizálódó, polgárosodó fővárosi orthodoxia önmegjelenítését. Ez a réteg ugyanis azáltal 
válik fontossá, hogy a vidéki központok mellett meghatározó szerephez jut a hitközségek 
feletti országos orthodox szervezet munkájában. A tradíció, a modernizáció és a 
szekularizáció különböző elméleteit hibridelméletként használom. 

A tradícióra elsősorban traditumként tekintek, ami egy adott csoport genealógiai és 
kulturális emlékezetének keretei között nyer értelmet, s nyújt többé-kevésbé normatív erejű 
modelleket főként az intézményi autoritások és legitimitások szabta keretek között, s kevésbé 
az egyéni értelmezések szerint. A tradíció egyes elemei nem tekinthetők a különválasztott 
generációk kitalált szociokulturális jelenségének vagy öncélú legitimációs eszközének. A 
tradíció értelmezése ugyanakkor keretet nyújthat – a modernitáshoz és az új igényként 
megjelenő racionalizáláshoz való – orthodox közösségi viszonyulás számára. Azonban azzal 
is számolni kell, hogy a felhasználandó történeti és recens források nem önmagát a működő 



tradíciót zárják magukba, hanem stratégiákat tolmácsolnak, jelenségeket és eseményeket 
értelmeznek, láttatnak. 

Sarah Abrevaya Stein a modernitást – a sokféle modernitás tudományos diskurzusába 
illeszkedve – nem egyszeri jelenségnek tekinti, hanem az európai zsidóságon belül egy 
többféleképpen megjelenő folyamatnak (multiple process), ami különbözőképen alakul az 
eltérő gazdasági, kulturális és politikai kontextusban élő zsidók esetében. 

A folyamatként felfogott modernitásból számunkra elsősorban a városi urbanizálódó 
közösségeket ért hatások, tendenciák válnak fontossá. A szekularizáció fogalma a modernitás 
keretében nyeri el értelmét. A vallási élet konkrét közösségi szintjén megjelenő változások, 
gyakorlatok, diskurzusok formájában válik a szekularizálódás a disszertációban vizsgált 
jelenség szempontjából fontossá, a tekintetben, hogy a közösség miként tud modellt nyújtani 
az egyénnek, és a mintakövetés terén miként kísérlik meg ennek intézményi ellenőrzését. 

A fővárosi orthodox magyar nyelvű hírlapírói elitről ugyanakkor torzítás volna statikus 
képet festeni, ezért igyekszem megragadni azokat – a társadalmi berendezkedések 
változásával módosuló – szociokulturális jelenségeket, amelyek befolyásolták a vizsgált 
intézmény-közeli stratégiákat. Nem célom ugyanakkor a magyar politikatörténet vagy a nagy 
történetírás mérföldköveknek tekintett eseményei mentén közelíteni a témámhoz. Munkám 
során az orthodoxia belső szempontjait és közösségi léptékeit törekszem szem előtt tartani. 

 
II. Az anyaggyűjtés és –feldolgozás módszerei, felhasznált forrástípusok 

Munkám történeti forrásokra alapoz, ezek a források azonban szövegek, olyan célzatos 
közlések, amelyek a „tényeket” értelmezett tényekként foglalják magukba. A zsidó felekezeti 
és mozgalmi sajtó tipikusan modern jelenségnek tekinthető. Sarah Abrevaya Stein meglátásait 
követve a sajtót egyszerre tekintem a változás manifesztálódásának és mechanizmusának a 
modernkori zsidóság köreiben. A sajtóra Abrevaya Stein nem csupán a változás krónikásaként 
tekint, hanem annak sajátos kultúrájával is számol, amely urbanizálódó népességhez kötődött. 
A zsidó élet megváltozott, és a modern sajtó segíteni próbált még inkább megváltoztatni azt. 
Abrevaya Stein által elemzettekhez hasonlatos napilapokat Budapesten jüdisch-deutsch 
nyelven találhatunk. A „magyarországi orthodoxia (…) mint hagyományos értékrendszer” 
Komoróczy Géza szerint – a 19. század végétől – inkább a héber, jiddis és német 
sajtótermékeket részesítette előnyben. A középiskolai oktatás nyelvévével foglalkozó 1859-iki 
pátenssel elindult magyarosodási tendenciára – amit Fenyves Katalin mérföldkőnek tekint – 
azonban az orthodox körök is reagáltak. A későbbi orthodox szervezet pedig a magyarosodás 
hiányát felvető vádakra válaszul és a külvilág felé történő érdekképviselet céljából magyar 
nyelvű sajtót hozott létre. 

A különböző zsidó sajtótermékek zöme, amelyeknek Scheiber Sándor igen tágra szabta 
körét, lokális jelentőségű, specifikus vagy éppen jól kirajzolódó arculat híján való, rövid életű 
vagy kifejezetten efemer jelenség volt. Jelentősebb irányzati csoportstratégiát hosszabb időn 
át csupán néhány lap jelenített meg. A modernitás fórumaiként történő értelmezésük során 
viszont két fontos kérdéssel kell számolni: az urbanizálódó zsidóság nyelvi szituációival, 
amelyekben élt, valamint a hírlapírói elit és a megcélzott olvasóközönség viszonyával. Az 
olvasóközönség nem volt egynyelvű, a kiegyezéstől meginduló nyelvi magyarosodás mellett 
héber, jüdisch-deutsch és német nyelvi szituációkról is beszélhetünk. Ezt a különböző lapok 
eltérő mértékben tükrözik. Az orthodoxia esetében a jiddis, jüdisch-deutsch, a német és a 
magyar nyelv használatát egyaránt feltételezhetjük. Az orthodoxián belül országos és fővárosi 
szinten is emellett rétegzettséggel, a társadalom különböző szintjein való jelenléttel kell 
számolni. 

A fővárosi magyar nyelvű orthodox, szervezet-közeli hírlapírói elit a középosztályból 
került ki, és a pozsonyi orthodoxiához tartozott, de a német neo-orthodox minták sem voltak 
ismeretlenek előtte. Munkám számára – a szervezet-közeli stratégiák sajtómegjelenítését 



vizsgálva – a magyar nyelvű fővárosi orthodox sajtótermékek válnak fontossá: a Zsidó Híradó 
Orthodox zsidó felekezeti és társadalmi hetilap (1891-1906); a Magyar Zsidó Orthodox zsidó 
felekezeti és társadalmi folyóirat, majd lap, ami utóbb az Orthodox Központi Iroda hivatalos 
közlönye címen jelent meg (1908-1913); a Hitőr – Felekezeti, társadalmi és szépirodalmi 
hetilap, az orthodox zsidó érdekek védelmére c. periodika (1914); valamint a Zsidó Újság/ 
Orthodox Zsidó Újság (1925. október 16. – 1944. március 19.). 

A fenti magyar nyelvű sajtótermékek fővárosi réteglapok. Ezek egyrészt középosztálybeli 
problémákat, másrészt többnyire intézményi stratégiákat jelenítenek meg. Általuk a városi 
életvitelbe történő integrálódás követhető nyomon: visszatekintés a falura, valamint a saját 
(vallási) hagyományhoz való viszonyulás. Ez azonban nem az olvasók körére vonatkozik – 
azok ugyanis a történeti vizsgálatok számára megragadhatatlanok –, hanem a lap körül 
csoportosuló támogatói, kiadói és hírlapírói elit véleményformáló szemléletét tükrözi. 

Abrevaya Stein által elemzett tudatosan modernizáló példákkal ellentétben 
Magyarországon az orthodox sajtónak nem a szekuláris világ kidolgozása volt a célja, hanem 
a modern szekuláris jelenségeknek a vallási/ felekezeti élet szolgálatába történő állítása. Az 
orthodox sajtó a szekuláris világ felé az érdekképviseletet, a határok kijelölését és a modern 
tendenciák kezelését jelentette. Mindez azonban egy értelmező közösséghez 
(interszubjektivitáshoz) tartozott és diskurzusokba ágyazódott. A fővárosi orthodox 
középosztályból érkező, szervezet-közeli hírlapíró elit egy sajátos budapesti orthodox 
életvilágot (Habermas-i értelemben vett Lebensweltet) jelenít meg, és annak orthodoxiáról, 
zsidóságról, szervezeti és felekezeti ügyekről szóló olvasatait adja közre. A fenti forrásokra 
épülő történeti rekonstrukciót viszont nem tekintjük a vizsgált életvilággal egyenértékűnek. A 
vizsgált sajtóban értelmezett valóságként a híradások egy közös tudásra, vallási 
ismeretanyagra támaszkodnak, és mint értelmezések az élő gyakorlatra vonatkoznak. Egyrészt 
a történeti Magyarország orthodox vallási életének – a fővárosi orthodox hírlapírók 
szempontjából – jelentőségtelinek tekintett eseményeit tükrözik, másrészt a hírlapírók nem 
mentesíthetik magukat koruk domináns társadalmi narratívuma alól sem, amely többnyire 
együtt változik – szűnik meg és termelődik újra – a társadalmi rendszerek változásával. A 
sajtó híradásai – narrativitásuk okán Hayden White-i értelemben – a társadalom normatív 
működésének kérdésére mutatnak rá, a közösség autoritásról, legitimitásról és követendő 
modellekről szóló elképzeléseit tükrözik. Azon tényezők válnak számunkra fontossá, amelyek 
ahhoz szükségeltetnek, hogy az individuumok sokasága közösségként működjék. Munkámban 
ezek felmutatására törekedtem. Azzal is számolnunk kell, hogy amit a sajtó által empirikusan 
meg tudunk ragadni nem más, mint a vallás társadalmi vetülete. Munkám kompetenciája is 
eddig terjed, így nem várható el tőle az orthodox vagy chászid vallásosság hiteit és 
gyakorlatait racionalizáló és értékelő attitűd. 

A témában közel kilenc esztendő óta végzek kutatást. Az orthodox sajtóanyaggal 
párhuzamosan az OSZK és az OR-ZSE Könyvtárának anyagából neológ, kulturcionista és 
cionista hetilapokat és folyóiratokat is áttekintettem, valamint tájékozódni törekedtem a 
különböző irányzatok almanachjai és egyéb periodikái terén. A történeti kutatáshoz 2003 és 
2007 között terepmunka is kapcsolódott, jelentősebb chászid zarándokhelyek (Sátoraljaújhely, 
Olaszliszka, Bodrogkeresztúr, Tokaj és Makó) felkeresésével. Bár a recens tereptapasztalatok 
nagyban segítették a történeti anyag vallásnéprajzi feldolgozását, ezekre reflektálni – ahogyan 
a párhuzamos stratégiák történeti anyagára se – nem nyílt lehetőség a disszertáció szabta 
terjedelmi és tematikus keretek között. 
 
III. A kutatás eredményei 

A hagyományhoz való viszonyulás alapján a modernkori európai zsidóságon belül – 
tudományos konstrukcióként – különböző zsidó csoportok határozhatók meg. A vallási 
autoritás megjelenítésének vizsgálata során a különböző zsidó csoportstratégiákat 



munkámban a modernizációhoz, mint folyamathoz való viszonyulás mentén helyeztem el. A 
hagyomány fogalmához való viszonyulás alapján így tradicionalitásra törekvő és tudatosan 
modernizáló stratégiákat különítünk el. A hagyománynak, a hagyomány láncolatának és a 
kultúra fogalmának belső értelmezései eltérnek a különböző csoportstratégiák esetében. A 
modernitás zsidósága számára a Szináj-hegyi kinyilatkoztatásig visszanyúló hagyomány 
láncolata – a sálselet hákábbálá – egyaránt jelentett történeti és vallási, profán és szakrális 
múltat. Ez viszont – a történetiség és a vallási jelleg mentén – eltérő módon jelent meg a 
különböző csoportstratégiák emlékezetében. A hagyományhoz és a múlthoz való közösségi 
viszonyulás alatt főként irányultság értendő, amely meghatározza a múlthoz fűződő szálakat, 
a jelen cselekvéseit és a jövő elvárásait. A modernkori zsidó diskurzusok nyelvezetében a 
kultúra fogalma gyakran a hagyomány ellentétpárját képezte. Amíg az önmagát 
hagyományosnak tekintő orthodox zsidóság az utóbbira, addig az újítások mellett lándzsát 
törő felvilágosult zsidóság az előbbire helyezte a hangsúlyt. A tudatosan modernizáló 
csoportok a jelen törekvéseiből kiindulva részlegesen felfüggesztették a vallási tekintélyek 
generációkon átívelő láncolatát. Hagyományképükbe új, a jelen kereteiből kiinduló és a jelen 
fogalmainak alapján álló – a korábbi vallási olvasatoktól függetlenedő – értelmezéseket 
illesztettek. A tradicionalitásra törekvő csoportok zsinórmértéke ezzel szemben a hagyomány 
láncolata, a sálselet hákábbálá volt. A hagyomány láncolatának lényege az, hogy minden 
újonnan felmerülő vallási kérdés és bevezetett gyakorlat az egymásra épülő generációk 
kanonizált vallási irodalmán keresztül visszavezethető legyen a szináji kinyilatkoztatásig és 
Mózes 5 könyvének szövegéig. Ezt a vallási elvet Rabbi Gedalja ben Joszef Ibn Jachja 
Sálselet hákábbálá című könyve (megjelent 1587 Velence) fejti ki a misna Avot 1:1 alapján. 
A hagyomány láncolata – mindaddig, amíg az új jelenség adaptációja a korábbi modellek 
értelmezési keretein belül marad, azaz a láncolat nem szakad meg – felfogható a jelenre 
generációnként reflektáló Edward Shils-i hagyomány értelmében is. A hagyományról alkotott 
kép másik vetülete a kultúra fogalmának jelentéstartalmain keresztül világítható meg. Az 
orthodox zsidóság fogalmi keretei között az európai kultúrafogalom nem jelent meg. A saját 
szellemi hagyományaikra nem tekintettek „kultúraként”. A modern héberben használatos 
kultúra kifejezés (tárbut) egyrészt hiányzik a hagyományos textusok héber nyelvéből, 
másrészt, amit ma tudományos szempontból zsidó kultúrának nevezhetnénk, azt a hagyomány 
láncolatának (sálselet hákábbálá) tekintették. A „kultúra” így sokkal inkább a „zsidóságon 
kívülit” jelenítette meg, azaz a felvilágosodás európai eszméihez való kötődést. Orthodox 
részről a hagyomány és az európai kultúra összeegyeztetési kísérletei a német neo-
orthodoxiában tűntek fel, a zsidó felvilágosodás és vallási reform részéről pedig az európai 
kultúra átvétele iránti igény az integrációs törekvésekhez kötődött. 

A magyar nyelvű orthodox sajtó diskurzusainak vizsgálata így ráirányítja a figyelmet a 
vallás megélésének modern kereteire. Megismerhetjük azokat a közösségi mechanizmusokat, 
amelyekkel a csoport az őt ért külső hatásokat kezelni törekedett, azt a szelekciós folyamatot, 
amellyel a közösség fennmaradása és folytonossága érdekében ezen hatásokat beengedte, 
módosította vagy elutasította. A közösségi emlékezet formálásáról és a fővárosi polgárosuló 
orthodox zsidó középosztályról is árnyaltabb képet kaphatunk. 

A sajtó és az általa megjelenített vallási autoritások szerepét akkor érthetjük meg, ha azt 
az általános szekularizációs tendenciáknak az orthodox közösségek belső életére gyakorolt 
hatása felől szemléljük. A szakadást eredményező kongresszus azoknak az integrált állam és 
társadalom létrejöttét célzó 19. századi törekvéseknek a következménye volt, amelyek az 
intézményi differenciálódáshoz, azaz a különböző intézményi szférák egymástól történő 
elkülönítéséhez vezettek. Az orthodoxia vallási és társadalmi kérdéseinek zsidóságon kívüli 
keretét az a differenciálódott társadalmi rendszer jelentette, amelyben a vallási normák, 
értékek és gyakorlatok direkt módon már nem hatottak az üzlet, a politika, a szabadidő és az 
oktatás területére. Meredith B. McGuire szerint ezeknek a tendenciáknak egyenes 



következménye volt a vallás befolyásának és a vallási intézmények kontrolljának hanyatlása. 
Ezt – Adam S. Ferziger értelmezésében – a 19. század második felében az orthodox 
közösségek is felismerték. Itt említendő a vallási evidenciák szertefoszló ereje, ami a mászkil 
kritika képében öltött testet, valamint a deviancia meghatározásának és a társadalmi kontroll 
feletti ellenőrzésnek az elvesztése is. Ezek nem csupán a – Ferziger által vizsgált – német neo-
orthodoxiában tűntek fel. A fővárosi orthodoxia, mind a szakadás, a rabbiszeminárium és a 
vallási szocializáció vitáiban, mind pedig a neológ zsinagógák, a liturgikus újítások, a viselet, 
a nyelvhasználat és a mindennapi rutinok terén találkozhatott a hagyományosnak tekintett 
jelenségektől való eltéréssel. Karel Dobbelaere többdimenziós szekularizáció-elméletét 
követve ezek a hatások nem csak a neológiában tűntek fel, a tágabb társadalmi kontextus felől 
az orthodoxia is kénytelen volt szembesülni a szekularizációból eredő jelenségekkel. A 
sokféle modernitás koncepciója felől szemlélve, a különböző zsidó csoportstratégiák e 
tekintetben csupán a „válaszaikban”, kezelési modelljeikben tértek el. A vallás laicizálódása, 
azaz a vallásnak más társadalmi formáktól való elkülönülése, az orthodoxia 
problémalátásában egyaránt megjelent a recepcióval együtt járó polgári válás eltérő polgárjogi 
és vallástörvényi kezelésében, valamint a neológ unifikációs törekvésekben. A szervezeti 
vallási változások modern intézményként létrehozták a központosított hitközségek feletti 
neológ és orthodox szervezetet. Az individuumok vallási ügyekbe való bevonódása pedig 
leginkább a modern szervezet hivatalnokainak funkcióiban, a Központi Iroda ügyeit képviselő 
szerkesztők és hírlapírók megjelenésében, a szekuláris autoritások, tudósok, mérnökök, 
művészek vallási, felekezeti ügyeket érintő alkalmi közszerepléseiben ragadható meg. 

A szekuláris hatások így a Dobbelaere által modellezett mindhárom területen valamilyen 
formában érintették az orthodoxiát is. David Martin a szekularizációt a társadalmi 
intézmények, a hitek és az emberek éthoszának szintjén ragadja meg, amelyek hasonlóképpen 
fellelhetők az orthodox sajtó problémafelvetései között is. Az orthodox szervezet egységének 
kérdésén túl a hírlapírók olyan – szociálantropológiai értelemben vett – társadalmi 
intézmények vonatkozásában keresték és terjesztették az elfogadható orthodox válaszokat, 
mint a család, a világi és vallási szocializáció intézményesült keretei, a hitközségi egyleti élet, 
valamint a gazdaság, a kereskedelem és a fogyasztás orthodox vallási követelményeknek 
megfelelő intézményesült formái. A hitek szintjén megragadható szekularizációs problémák 
legszembetűnőbb példáit a hagyomány-racionalizálásra adott válaszok és a pozitivista 
tudományosság vallásos világképet ért kihívásainak kezelése jelentették. A polgári 
szellemiség és az orthodox életvitel szintjén úgyszintén számos egyeztetései folyamattal 
találkozhatunk. Egyes kívülről érkező rutinokat, modern populáris szokásokat és divatokat a 
vallástörvény fényében ennek az egyeztetési folyamatnak a részeként vetettek el, amíg más 
technikai és életvitelbeli újításokat a vallási kereteknek rendeltek alá, és egy urbánus 
közösségi élet részeként adaptáltak. 

McGuire a differenciálódásban azt a tényezőt látja, amely megnehezítette a társadalom 
tagjainak elköteleződését és törekvései mobilizálását. Ezzel szemben az orthodoxia az élet 
egészét átható „hithűség” kialakítására törekedett, amelynek szószólójává a nagyváros 
nehezen ellenőrizhető és belátható közösségi tereiben az irányzatot képviselő sajtó vált, 
különösen a hitbuzgalmi reneszánsz idején. Ennek a sajtónak modern fórumként többek 
között az volt a feladata, hogy – összzsidóságban gondolkodva – elejét vegye a vallás 
magánszférába való visszavonulásának. Ez a privatizálódás ugyanis a tágabb társadalomban 
és a neológ sajtó századfordulós problémafelvetéseiben a szekularizációs tendenciák egyik 
lényeges következményének tekinthető. A privatizálódás a vallás „közösségen kívüli” 
megéléseként a judaizmus lényegével nehezen volt összeegyeztethető. 

A fenti problematizálás számos olyan kérdést érint, amit a jeruzsálemi iskola kutatói is 
megfogalmaztak. Kapcsolódási pontot ugyanis a vallásszociológia általános szekularizációs 
probléma-együttese képez. Jakov Katz és a jeruzsálemi iskola által felvetett kérdéseket úgy is 



feltehetjük, hogy az orthodoxiának tulajdonított „hagyománykezelés” és a modernitásra/zsidó 
felvilágosodásra történő „válaszadás” a közösségek vallási életének védelme érdekében 
milyen célt szolgált a közösséget érő és átalakulásra késztető általános szekularizációs 
tendenciák felől. A fővárosi orthodoxia esetében ezen tendenciák közül melyek éreztették 
hatásukat a közösségen belül, és milyen legitim formát ölthettek? 

A vallási legitimitás az individuumok, csoportok és intézmények autoritásán alapul, ezek 
teremtik meg mások számára az elfogadás jogalapját. McGuire szerint a stabil legitimitás – és 
az azzal együtt járó stabil társadalom – alapvető követelménye a tradicionális autoritás. Az 
orthodox szervezet ügyeit illetően az Iroda képviselői legitimitásukat messzemenően a 
hagyományos vallási autoritásból igyekeztek eredeztetni, még ha az csupán az esetleges 
konfliktusok elfedése árán történhetett is meg. A vallási autoritások – akár a pozsonyi 
jesivából kikerült rabbikról, akár chászid rebbékről legyen szó – a hithűség modern szervezeti 
keretét erősítették meg, amelynek narratív megjelenítésére a szervezet-közeli sajtó volt 
hivatott. Az igaz, a szent és más jelzők, azon túlmenően, hogy a vallási szövegek 
hagyományos nyelvezetét képviselték a sajtó modern fórumán, a szenttől és a vallási 
szimbólumokból eredő hagyományos autoritás kinyilvánítói is voltak. A sajtó a tényleges 
hitközségi élet – maga sokféleségében megjelenő – vidéki és fővárosi valósága mellett, 
diskurzusaiban az orthodox vallási autoritás közösségi életben betöltött privilegizált helyzetét 
és zsidóságon belüli kizárólagosságát volt hivatott képviselni. 

A vallási élet korábbi kereteinek és formáinak átmentése iránti közösségi igény felől 
szemlélve, értelmét mindez a vallásszociológia által pluralizmusnak nevezett jelenség 
tükrében nyeri el. A differenciálódás eredményeként ugyanis a különböző forrásokból 
táplálkozó legitimitások és autoritások között versengés és konfliktus alakult ki. Az orthodox 
életvitelt – legalábbis a közösségi térben érvényesülő modellek tekintetében – teljes 
egészében áthatotta a vallástörvény, amely az egyes elkülönült szférák más legitimitásai, 
autoritásai és rendezőelvei okán sem volt felfüggeszthető. McGuire orthodoxiára is érvényes 
meglátása szerint, ebben a kontextusban a saját világnézetet – annak megóvása céljából – el 
kellett különíteni az alternatív világnézetektől, amelyek a pluralista szituációban szintén 
társadalmi legitimitásukért versengtek. Ez a pluralizmus – a zsidóságon kívülről érkező 
modern eszmék mellett – magában foglalta a szakadás által létrejött irányzatok eltérő és 
kizárólagosságra törekvő önértelmezéseit is. 

A pluralizmus ellenében kifejtett törekvések irányzattól kevésbé függő mozzanataként 
említhető végül az intézményi szféráktól elkülönített valláskép elutasítása. A differenciálódás 
keretében a nyilvános szféra olyan racionalizálódási folyamaton ment keresztül, ami a 
funkcionális ésszerűség jegyében a hatékonyság, a teljesítmény, a költség-haszon elemzés és a 
feladat-specializálódás szempontjait követve változásokat idézhetett elő. A funkcionális 
ésszerűség jegyében fogant tendenciáknak a vallástörvénnyel és az atyák szokásaival való 
összeütközését olyan sajtóviták jelenítették meg, amelyek például a dualizmus idején a 
társadalmi felemelkedéssel kecsegtető világi oktatás és a hitoktatás, vagy pedig a megélhetés 
és – modern formaként – a szombattartó szövetkezetek kérdéseivel foglalkoztak. A mászkilok 
által újragondolt és újraértékelt populáris zsidó szokások és vallási kérdések okán 
megfogalmazott orthodox álláspontok tekintetében a sajtó szintén a hagyomány 
szempontrendszerének alárendelt megközelítés fóruma lett. Ezek a kérdések többnyire azért 
vetődtek fel, mert az életmód változásából eredően a középosztályba emelkedő emberek által 
követett – az atyáktól örökölt életvitelt új minták szerint átformáló – tudatosan modernizáló 
stratégiák számára számos korábbi hagyományos gyakorlat már kiüresedett és kikerült a 
használatból, vagy nehezen volt összeegyeztethető a racionalitás igényével és a polgári 
éthosszal. A középosztályba emelkedett fővárosi orthodoxiát pedig – ugyanazon külső 
hatások és a versengő zsidó értelmezések okán – hitében az új keretek között is meg kellett 
erősíteni. Ennek egyik eszköze volt az orthodox szellemiséget képviselő sajtó, amely gyakran 



reagált az Egyenlőség révén publicitást nyert és összzsidóságra kiterjeszteni kívánt 
hagyomány-racionalizálásra. 

Az orthodox sajtó által megjelenített stratégiák esetében nem beszélhetünk pusztán a 
neológiára (mászkil eszmékre) vagy más tudatosan modernizáló zsidó tendenciákra adott 
válaszokról. A „válaszok” az adott kor modern tendenciáira fogalmazódtak meg. A kornak és 
társadalmának – a sokféle modernitás elmélete felől szemlélve – az orthodoxia is részét 
képezte, a modernitás egyik formáját hozva létre. Ez azonban nem fogható fel egyszeri 
aktusként, sokkal inkább tekinthető folyamatnak. A cádikként megjelenített vallási autoritások 
ebben a folyamatmodellben szemlélendők. A modellalkotás a közösség felől úgy jelent meg, 
mint a vallási élet védelmében kifejtett szükségszerű lépés. Inkább tekinthetjük ezt a vallási 
hagyomány lényegi üzenete köré vont „védőgátnak”, a hagyomány egyik megnyilvánulási 
formájának, mintsem torzító gyakorlatnak, amely a „hagyomány nevében” a hagyománytól 
való eltéréshez vezet. Így a sajtóban megjelenített orthodoxiát nem pusztán a modernitás vagy 
a hászkálá ellenében létrejött jelenségként tételezhetjük fel, hanem sokkal átfogóbb keretben 
szemlélve, a modern jelenségek kezelésének egyik módjaként fogadhatjuk el. Az orthodoxia a 
precedens nélküliként megélt modernitás jelenségeire kísérelt meg precedenst találni a 
hagyomány láncolatában, ami egyúttal a premodern vallási közösségi élet modern 
körülményekhez történő adaptálását is szolgálta. Ebben a folyamatban kiemelt szerepük volt a 
vallási autoritásoknak, akik a mintakövetéshez nyújtottak modelleket az adott korszaknak és 
társadalmi keretnek megfelelő törekvések mentén. Ezeket a modelleket a modernitás új 
fórumaként a sajtó, a hitközségek feletti országos intézményrendszer és az orthodox 
középosztály jelenítette meg az állam és a szélesebb nyilvánosság felé. 

Az orthodox sajtóban közölt híradások, beszámolók, nekrológok, útleírások és irodalmi 
feldolgozások esetében így számolnunk kell a gyakran precedensnélküliként megélt 
modernitás jelenségei felől kirajzolódó olvasattal is. A cádikként bemutatott vallási 
autoritások a modellalkotásban játszottak fontos szerepet. A tőlük származó vagy rabbik által 
róluk írott szövegek közlése, valamint ezeknek a szövegeknek a szerkesztői kontextusba 
ágyazása és értelmezése, ezért szintén részét képezte a fenti jelenségnek. 

A sajtó és általa az orthodox szervezethez közeli középosztálybeli hírlapírói elit 
cádikokról alkotott képét viszont nem a misztikus szövegek határozzák meg, hanem azok a 
modern kihívások és törekvések, amelyekre válaszul, illetve amelyek kezelésére eszközként a 
sajtó létrejött. A különböző szöveghagyományok ennek a szerkesztői és intézményi elitnek a 
szűrőjén keresztül jelentek meg. Az orthodox sajtóban megjelenített vallási autoritás és 
közvetített stratégia célja szervezeti/intézményi szinten kizárni a vallásosság 
individualizálódó értelmezéseit, és ellenőrzött módon a közösségi szférában tartani a 
vallásosságot, a konkrét vallásgyakorlathoz kötődő értelmezéseket, a „premodern” minták 
újratermelésére törekedve. A reform közösségi szinten megjelenő könnyítéseivel, újító 
gyakorlataival, vagy a vallásgyakorlástól teljesen elforduló egyénekkel szemben az 
orthodoxia példaképei a parancsolatok megcselekvői lettek. Ez önmagában még nem volt 
elégséges a példaértékű élet közösségi felmutatásához, hiszen minden zsidóval szemben 
támasztott egyetemes elvi elvárásról volt szó. A köznyelvi értelemben vett cádik alakja a 
hithű zsidóság közösségi értékeinek értelmezése és az új struktúrában való védelme körül 
rajzolódott ki. A gáon-cádik-vekádos mintaképként jelent meg, amely utat mutatott a modern, 
változó társadalomban. Sok esetben ő jelölte ki hitközségének a tradicionalitásra törekvő 
stratégia felől egyedül elfogadható arculatát, tanításaival pedig generációkra előre láthatóan 
megszabta annak irányvonalát. Szinte mindegyik nekrológ tanulságaként a cádik egyúttal 
megtestesítette az orthodox elkülönülési szándékot is. Mindeközben saját közösségét és a 
hithű zsidóságot a modernizációnak a vallási életet – a hagyomány láncolata által megszabott 
keretekkel össze nem egyeztethető – átformáló hatásaitól is védelmezte. A sajtó a vallási 



példa követésére és a Tórához hű életvitel vallási autoritás általi közösségi közvetítésére 
helyezte a hangsúlyt. 

Az orthodox sajtóban megjelenő cádikok értelmezési keretét a kor társadalmi valósága 
határozta meg, értelmezési tőkeként viszont a hagyomány láncolatához tartozó vallási 
fogalmak szolgáltak. A társadalmi valóság felől a sajtó számára meghatározóvá az új 
intézményi keretek váltak. Az 1890-es évek orthodox sajtóját foglalkoztató problémák között 
számolni kell a szervezeti struktúra és hitközségi intézményrendszer megerősítésével, a 
szakadást követő generációváltással, szervezeti szinten pedig az orthodox közösségi 
emlékezet kiépítésével, a modellnyújtás szándékával és a továbbra is jelentős feladatot képező 
érdekképviselettel. A magyar nyelvű orthodox hetilap egyik központi kérdése így a zsidó 
vallási autoritás közösségi szerepe lett. Az orthodox hitközségek a vallási autoritás korábbi 
társadalmi szerepének modernizálódó keretek között történő átmentésére, az élet egészét 
átható vallási magyarázó modellek szerepének megóvására, a premodernnek tekinthető 
jelenségek modern közegben végbemenő adaptálására és a szekularizációs tendenciák 
hatásainak kizárására törekedtek. 

Az orthodox szervezet példaképei – talmudi értelmezéseket követve, miszerint az igazak 
nagyobban haláluk után, mint életükben (bChulin 7b) – cádikká e világból eltávozva váltak. 
Az elhunytak esetében használt megnevezések és jelzők egyrészt a gyászbeszédek nyelvezetét 
követve a tradicionális zsidó gyászkultúrába illeszkedtek, másrészt konkrét jelentésüket, adott 
beszédaktushoz kötődő tartalmukat az orthodoxia századfordulós társadalmi valóságában 
nyerték el. Az elhunytak cádikokká, igaz emberekké váltak. Igazak, a Tan kiemelkedő 
művelői és szentek lettek. Egyeseket a kabbalisztikus szövegekből is ismert tökéletes 
cádiknak vagy a világ alapjának tekintettek, mások szent aggastyánok, jámbor jótevők vagy 
szentírási sorokra támaszkodva Izrael oszlopai, Libanon cédrusai voltak. 

A tórai értelemben vett szent – mint irányultság, ami felé a hívőnek a hagyomány 
láncolata által kijelölt keretek között törekednie kell – szabta meg a sajtóban megjelenített 
cádikok rendeltetését. Az orthodox sajtó viszonylag tág teret adott a vallási autoritásokkal 
foglalkozó vezércikkeknek, történeteknek és híradásoknak, mindeközben pedig nagy 
hangsúlyt fektetett az általuk képviselt értékek normatív voltára. Ezek a hírlapírói tendenciák 
nyújtottak keretet a szenttel való találkozás és a szent érzékelésének különböző narratív 
felmutatásaihoz. 

A cádik-gáon-vekádosként méltatott elhunytak nagyrészt az orthodox különválás ismert 
alakjai voltak. Más elhunytak végrendeleteikkel – az orthodoxiát meghatározó pozsonyi 
dinasztiaalapítóhoz hasonlóan – az orthodox életvitel hitközségi előírói lettek. A méltatottak 
között egyaránt megtalálhatóak voltak a szervezet egykoron aktív tagjai és a visszavonult 
jámbor élet képviselői. Az elhunytak egy része a Torá és a Jirá: a Tannal való foglalkozás és 
az istenfélelem egyesítőjeként jelent meg. A jámbor cselekedetek végzői – a chászid és a 
pozsonyi orthodox irányzattól függetlenül – a szegények támaszai és a tanácstalanok 
eligazítói lettek. 

Az orthodox szervezet nagyjai a múlt zsidó vallási autoritásaival, a Tóra, a Misna és a 
Gemárá korának nagyjaival váltak lényegileg azonossá jellemüket és életútjukat illetően. 
Ezáltal a nemzedékek egymásba fonódó láncolatát, a múlttal és Izrael egészével összekötő 
szálakat jelenítették meg a sajtó keretei között. 

A sajtóértelmezések – vallási szövegeket követve – saját korukra és nemzedékükre, 
összehasonlítva a korábbi generációk vallásosságával és a vallási ismereteivel, azoktól messze 
elmaradóként tekintettek, és megtérésre intettek. Az időben mind korábbi generációk és 
kulturális modellek felértékelésével az új jelenségek kezeléséhez nyújtottak stabil hivatkozási 
alapot és rugalmas értelmezési keretet. A történetiség orthodox rendje által a tradicionalitásra 
törekvő attitűdöt erősítették meg, míg a saját koruk értékelésében lehetőség nyílott az új 
szituációk kulturális kategorizálására és közösségi felülbírálására. A genealógiai emlékezet 



közösségi szférában történő megjelenítésével, és a nemzedéki emlékezetnek a szervezeti múlt 
részévé tételével pedig a vallási autoritások élete a hithűség megjelenítőjévé vált. Emlékük 
elevenen tartásához nagyban hozzájárult a leszármazottak számbavétele, őseik érdemeinek 
emlékezetbe idézése, valamint a tekintélyes rabbi-családokhoz fűző újabb rokoni szálak 
köztudatba vitele. 

A cádikokról szóló híradásokban feltűnő közösségi emlékezet így szorosan összefonódott 
a modellnyújtással, a közösségi értékek és a hithű nemzedékek kérdésével. A 
precedensnélküli jelenségek kezelése, a hozzájuk fűződő modellek kidolgozása, az 
orthodoxiában a megerősített vallási autoritások és intézményi legitimitások feladatává vált. 
Az új jelenségek előképeit a hagyomány láncolatában kísérelték meg fellelni. Ha a közösségi 
életbe beszüremlő modern jelenség előképét fel tudták mutatni, s az nem állt ellentétben a 
közösségi törekvésekkel, adaptálására is sor került, míg ellenkező esetben elvetették és 
törekedtek a közösségi életen kívül tartani. A konkrét modellek azonban a megcselekedett 
példák által váltak megragadhatóvá és követhetővé. Az orthodox sajtó cádikjai életútjuk 
példáival jelenítették meg, tették továbbadhatóvá ezeket a közösségi modelleket és értékeket. 
Az új generáció belátható jövője így a múlt emlékezetének fényében rajzolódott ki. 

Társadalmi vetületét szemlélve a stabil viszonyítási pontok keresésének igényével és a 
közösség kereteinek változatlan formában történő fenntartására irányuló törekvéssel 
találkozunk. A hírlapírói elit olvasatában a vallásosság korábbi, vagy meglévő formáinak 
fenntartása jelent meg ezáltal, ami modern keretek között zajló újrateremtésnek tekinthető. 
 
IV. Tanulságok 

A tradicionalitásra törekvő stratégiákat illetően egyet értünk Szarvas Zsuzsával a 
hagyományosság mellett jelen lévő szelektív modernizáció tekintetében. Az orthodoxiát nem 
lehet felfogni egy merev elzárkózásként vagy bezárkózásként. Az új eszközök használata, 
modern tendenciák és lehetőségek beépítése ugyanis itt is megtörtént, csupán a közösség és a 
közösségi vallási autoritás által sokkal kontrolláltabb formában. Ezáltal pedig törekedtek 
meggátolni a vallási élet – egyéni értelmezések és gyakorlatok által kiteljesedő – 
pluralizálódását, individualizálódását és a vallási intézményi szféra mobilizáló erejének 
hanyatlását. Az orthodox sajtó és az általa megjelenített vallási autoritások olyan jelenségeket 
értelmeztek újra, mint a modern technika, a tömegélelmezés, a szimbolikus politika, a modern 
intézményi, egyleti/ mozgalmi formák, a gettónosztalgia és a tömegirodalom. Ezek 
funkciómódosulása mutat rá arra az interpretatív közösségre, amely saját életvilágának keretei 
között, az interszubjektivitás által létrehozott értelmezési tőkére támaszkodva a jelentésadást 
végezte. 

A sajtóból kirajzolódó közösségkép ugyanakkor nem minden ponton illeszkedik azokba a 
történeti értelmező sémákba, amelyeket a magyarországi orthodoxiáról, chászidizmusról és 
orthodox hagyományról kialakítottak. Ennek egyik magyarázata az lehet, hogy sajátosságait a 
fővárosi, középosztálybeli hírlapírói elit világa határozta meg. A történeti megközelítések 
ugyanakkor figyelmüket arra a fővárosi orthodox szervezetre irányították, amelynek 
képviseletében az említett hírlapírók tevékenykedtek. 

Az disszertációban használt sajtóforrásokról fontos megjegyezni, hogy a megcélzott 
olvasótábor életéről, gondolkodásáról viszonylag keveset tudunk meg. Ismereteink 
közvetettek, a szerkesztői elit által szűrtek és értelmezettek. A sajtó a hitközségek feletti 
országos szervezet felől válik fontossá. A sajtó hitközségek feletti modern szervezeten belül 
és a külvilág felé egyaránt egy olyan nyelvezetet hozott létre, amelyben kellő hatékonysággal 
lehetett beszélni az orthodoxiát érintő ügyekről és a tradicionalitásra törekvő hitközségek 
összességét ért kihívásokról. Ez a nyelvezet az új jelenségek megfogalmazására a 
hagyományos elemeket használta fel. A vallási élet modern keretek közé történő 
átmentésében elsődleges céllá a tradicionalitásra törekvő közösségek megerősítése és a hosszú 



távra szóló modellnyújtás vált. A híradások a fővárosi társadalmi valóság értelmezését/ 
átértelmezését segítették elő, miközben példaképpé a vidéki orthodox és chászid vallásosságot 
tették meg, a vallástól való elfordulás és az individuális zsidó utakra térés ellenében. 

A sajtóban megjelenített orthodox hagyományt egy olyan orthodox és chászid kulturális 
jelenségként foghatjuk fel, ami a tradíció egy-egy változatát képezte, összefonódásuk pedig a 
tradíció védelmében történt, ami jelen esetben köznyelvi – és nem történeti periodizációhoz 
kötött – értelemben értendő. 

A lapokban a pozitív orthodox önkép megformálásának viszonyítási keretévé elsősorban a 
hagyomány láncolata és a történetiség orthodox rendje vált. A hagyomány esetében a lényegi 
tartalmak nemzedékekként változatlanok. Új szituációkhoz igazításról beszélhetünk, ami 
autoritásait és legitim értelmezéseit a saját múlt hagyományaiban kereste. A történetiség 
orthodox rendjének esetében pedig egy olyan időszemlélettel találkozunk, ami a 
vallásszociológiai, kulturális antropológiai megközelítések fogalmi keretében a premodern 
viszonyulásnak vagy legalábbis egy átmentett, új kontextusban megjelenő formájának 
tekinthető. A kulturális antropológia és a vallási néprajz felől szemlélt sajtó más forrástípust 
képez, és más megközelítést kíván meg, mint a SUT-ok, amelyekre a jeruzsálemi iskola a 
történeti értelmezéseit kidolgozta. A sajtóból kirajzolódó elitstratégiák egyúttal felvetik annak 
szükségességét is, hogy az orthodoxia problémakörét tovább árnyaljuk. 
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