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A zsidó nõ

Ezzel a címmel volt látható a Magyar Zsidó Múzeumban 2002. április
25-e és 2002. szeptember 2-a között egy kiállítás, és ugyanezzel a cím-
mel adtak ki egy reprezentatív, szépen illusztrált kötetet.

Némi belsõ zavar után tudomásul vettem, hogy a zsidó nõk élet-
formája, körülményei, kultúrája, szokásai stb. stb. nem csupán családi
legendák, szóbeli mítoszok, intim történetek nagyanyáinkról és déd-
anyáinkról, hanem szociológiai, kulturális és egyéb kutatások, mond-
hatni nyílt diszkussziók tárgyát képezhetik. Végül is kellõ távolságot
tartva állíthatjuk: egy létszámát és szerepét tekintve nem jelentéktelen
embercsoportról van szó. Másrészt egyedekrõl, akik érdemesek arra,
hogy tudjunk róluk.

„A Magyarországon élõ zsidókat polgári és politikai jogok tekin-
tetében 1867-ben egyenjogúsították az ország többi polgárával. A hét-
köznapi életben azonos törvényi feltételekkel vehettek részt, mint a
nem zsidó többség…– de mindez »természetesen« csak a férfiakra vo-
natkozik… A modern magyar zsidó történelemmel foglalkozó össze-
foglalók szinte semmit sem írnak a zsidó nõkrõl – sem összefoglalóan,
sem egyes személyeket kiemelve” – írja a kötet bevezetõjében a szer-
kesztõ, Toronyi Zsuzsanna.

Hol voltak a zsidó nõk? – teszi föl ezután a kérdést.
Mi történt velük a zsidó emancipációt követõ idõszakban? És mi

történt az asszimiláció, a nõemancipáció elsõ sikereitõl a kényszerû
disszimiláció korszakáig?

A választ az emancipációra és az asszimilációra vonatkozóan a kö-
tetben két, egymástól merõben különbözõ mûfajú, tartalmú és han-
gulatú írás adja meg. Karády Viktor A nõk a modern felsõbb iskolázás
korai fázisában címû tanulmányában igen sok adattal támasztja alá azt
jelenséget, amely a zsidó lányok hihetetlen ambíciójáról tanúskodik.
Attól kezdve ugyanis, hogy a nõk elõtt is megnyíltak az egyetemek,
legalábbis bizonyos karokra és szakokra fölvették õket, a zsidó lányok
az arányukat messze meghaladó mértékben vettek részt a felsõokta-
tásban. Nagyobb arányban, mint a zsidó fiúk. Ebben természetesen
az egyéni ambíciókon kívül másféle indítékok is szerepet játszottak –
családi aspirációk, az általános mûveltségi szint emelkedése –, s mind-
ezek megkívánták, hogy egy jó polgári családbeli nõ, ha nem is folytat
keresõ foglalkozást, de tudjon nyelveket, legyen olvasott, képes le-
gyen eligazodni a világ dolgaiban, legyen egyenrangú társa a maga-
san kvalifikált férjének. Sõt. A zsidó polgári családokban gyakran a
nõk képviselték a kultúrát, míg a férj az anyagiak elõteremtésével volt
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elfoglalva, az asszony maga köré gyûjtötte a kor híres embereit: köl-
tõket, írókat, festõket, filozófusokat.

Konrád Miklós A pesti zsidó nõ mint allegória címû tanulmányában
a zsidó nõ ábrázolását a századforduló magyar irodalmában veszi
górcsõ alá. Zsidó és nemzsidó szerzõket idéz, akik hol iróniával, hol
gúnnyal és kifejezett megvetéssel írnak a sznob, a mindenáron asszi-
milálódni, és épp a magyar történelemben oly negatív szerepet játszó
dzsentrihez hasonulni akaró zsidó nõkrõl. A róluk rajzolt képben bi-
zonyára volt igazság. „Lipóciá”-t (a lipótvárosi belterjes zsidó polgári
társaság világát nevezték így) masszív ellenszenv vette körül, késõbb
például Vas István és Déry Tibor is elhatárolta magát ettõl. De az a
torzkép, az az óriásivá növesztett szexuális bálvány, amilyennek az
antiszemita irodalom, és kiváltképp Szabó Dezsõ ábrázolja híres
könyvében (Az elsodort falu) a zsidó asszonyokat, „Õ a város, »a
szajha Pest«, »a modern Sodoma«, amely a (keresztény) férfit tönkre-
teszi; a háború áldozataiból vámpír öleléssel kiszívják a még megma-
radt férfit” – az nyilvánvalóan a szerzõ túlhabzó fantáziájának terméke.

Konrád Miklós szerint „Szabó Dezsõ faji antiszemitizmusa felkí-
nálta a vámpír zsidónõ képét”.

A másik oldalon a zsidó emancipáció utat nyitott a nõi emancipá-
ciónak, sõt a századforduló feminizmusának is: Glücklich Vilma,
Bédy-Schwimmer Róza a polgári feminista mozgalom hazai megte-
remtõi, Buchinger Szerén és Gárdos Mariska a szocialista nõmozga-
lom fontos szereplõi.

Az emancipációval párhuzamosan a zsidó nõk számára adott volt
a hagyományos, a családban betöltött szerepkör, és annak mintegy a
kitágított változata: a jótékonyság. Nõegylet, árvaház és árvamenhely
a zsidó lányok számára. Egy név: Bischitz Johanna „a zsidó jótékony-
sági tevékenység egyik legkiválóbb képviselõje a századfordulón”. A
mai nyomorúság valószínûleg nem hasonlítható a 19. századihoz,
amikor még nincs semmiféle állami gondoskodás, a zsidó népkonyha
az elsõ ezen a területen.

A könyv leghosszabb fejezetét a nõi alkotók – korántsem teljes –
névsora és rövid életrajza teszi ki.

A zsidó entellektüel nõk közt ott találjuk a pszichoanalízis úttörõit,
továbbá irókat, festõket, színészeket, énekeseket, muzsikusokat, spor-
tolókat. Alpár Gitta és Fischer Anni, Bálint Alice és Vágó Márta, az
Elek nõvérek és Székely Éva, hogy néhányukat csak ötletszerûen em-
lítsem. A huszadik századiak közül nem egynek tragikusan alakult
az élete. Hajdú Lilly orvost, pszichoanalitikust említi a krónikás, aki
„bujkálások, menekülések, nyilasmegvesztegetések, védett házba me-
nekítések közepette túlélte a vészkorszakot, férjét azonban deportál-
ták, és nem tért vissza többé… 1958-ban újabb tragédia érte, fia, ifj.
Gimes Miklós egyike a Nagy Imre-perben kivégzetteknek. Lánya a
családjával még 1956-ban Svájcba emigrált. Hajdu Lilly többszöri kér-
vényezésre sem kapott útlevelet. A harmadik elutasítás volt az utolsó
csepp: 1960-ban öngyilkos lett.”
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Vele kapcsolatban áll ott ez a mondat: „A háború után, számos, a
zsidóüldözésben traumatizált túlélõhöz hasonlóan H. L. is csatlako-
zott a Kommunista Párthoz.”

E kérdést, mármint a magyarországi zsidó nõk politikai szerepvál-
lalását érinti Petõ Andrea egy zsidó vallási fogalom: a tikkun olam =
a világ megjavításának gondolata jegyében. Véleménye szerint: „A
kommunista mozgalom egyetemesség-elve lehetõvé tette, hogy etni-
kai kötöttségektõl mentesen gondolkozhassanak és érezhessenek ma-
gukról. A zsidó nõk e szervezetek keretében tetteikkel megvalósíthat-
ták a tikkun olamot. A nõmozgalmak lehetõséget kínáltak arra, hogy
ne kelljen megtagadniuk identitásuk fontos részét, mint ahogy az a
kommunista mozgalmakban részt vevõ férfiak egy részére jellemzõ
volt.”

Attól tartok, hogy az identitásproblémának nem ez az adekvát mó-
don való megközelítése. A kérdés ennél sokkalta bonyolultabb. Volt
olyan idõszak, amikor a nõknek nemhogy a zsidó, de a nõi identitá-
sukat is fel kellett áldozniuk a pártszerûség oltárán. Az sem biztos,
hogy a mozgalmárság indítéka a tikkun olam. Lehettek ennél kevésbé
fennkölt, nagyon is prakticista meggondolások. Mindenesetre ez
olyan kérdés, amelyet érdemes részletekbemenõen megismerni, kö-
rüljárni, megvitatni.

De hát, úgy gondolom, még semmiben sem mondatott ki a végsõ
szó. A kiállítás és a kiállítás anyagát összegyûjtõ és a fentiekben is-
mertetett kötet még csak a kezdete valaminek.
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