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Össze fog la ló: A szer zõ je len írá sá ban azt vizs gál ta, hogy a má so dik vi lág há bo rú utá ni év ti -
ze det kö ve tõ en mi lyen újabb, a ko ráb bi tól el té rõ be il lesz ke dé si stra té gi ák kezd t ek ki ala kul ni 
a ma gyar or szá gi zsi dó et ni kum kö ré ben. El mé le ti ki in du ló pont ja az, hogy a zsi dó s ág cso -
port ja in teg rá ci ós (ko ráb ban asszi mi lá ci ós) sé má it asze rint for mál ja, hogy azo nos ság tu da tá -
nak bel sõ, eset leg lá tens struk tú rái, mi lyen szubsztanciális ele me ket tar tal maz nak (Taylor
1996). A ta nul mány fel tár ja, hogy a deb re ce ni zsi dó fi a ta lok éle té ben a rend szer vál tás után
lét re jött, és még nap ja ink ban is ala ku ló, új iden ti tás ke re tei nap ja ink ban mi ként ér vé nye sül -
nek és arra a kö vet kez te tés re jut, hogy a deb re ce ni zsi dó if jú ság kö zös sé gé ben egy é r tel mû en 
meg je len tek az et ni kai iden ti tás ha tár vo na lai, ame lyek – ha ezek a ten den ci ák nem vál toz -
nak – az idõ mú lá sá val, va ló szí nû sít he tõ en, egy re in kább tet ten ér he tõ vé vál nak vi lág ér tel -
me zé sük ben, jö võ kép ük ben is. Nyíl tan és bát ran vál lal ják zsi dó et ni kai iden ti tá su kat a
szé les nyil vá nos ság elõtt, ön azo nos sá guk konst ruk tív jel le gû, sza kí tot tak fel me nõ ik re ak tív
iden ti tá sá val.

Kulcs sza vak: zsi dó et ni kum, asszi mi lá ció, azo nos ság tu dat, et ni kai iden ti tás

I.

A ma gyar or szá gi zsi dó ság asszi mi lá ci ó ja a má so dik vi lág há bo rú utá ni év ti zed tõl
vé get ért, ezt kö ve tõ en újabb, az elõb bi tõl el té rõ be il lesz ke dé si stra té gi ák kezd t ek ki -
ala kul ni kö rük ben, ame lyek – fõ ként – iden ti tás vál tá sok ban nyil vá nul tak meg. El mé -
le ti ki in du ló pon tunk ezért az, hogy a zsi dó ság cso port ja in teg rá ci ós (ko ráb ban
asszi mi lá ci ós) sé má it asze rint for mál ja, hogy azo nos ság tu da tá nak bel sõ, eset leg lá tens 
struk tú rái, mi lyen szubsztanciális ele me ket tar tal maz nak (Taylor 1996). Ter mé sze te -
sen az iden ti tás mó do su lá sa it meg ha tá roz za az is, hogy a több sé gi tár sa da lom mi ként
vi szo nyul ezek hez a tar tal mak hoz, il let ve azok át ala ku lá sa i hoz. Más sza vak kal, el f o -
gad juk azt az em pi ri ku san és te o re ti ku san is alá tá masz tott tényt, hogy az in teg rá ció és
az iden ti tás prob le ma ti ká ja or ga ni ku san ka cso ló dik egy más hoz, azok egy más tól el v á -
laszt ha tat la nok. 

Ta nul má nyunk ke re té ben te hát azt kí ván juk vizs gál ni, hogy a deb re ce ni zsi dó fi a -
ta lok éle té ben a rend szer vál tás után lét re jött, és még nap ja ink ban is ala ku ló, új iden ti -
tás ke re tei – amit et ni kai iden ti tás nak ne vez a tár sa da lom tu do má nyi szak iro da lom –
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nap ja ink ban mi ként ér vé nye sül nek. Nem fog juk ap ró lé ko san be mu tat ni a zsi dó et ni k ai 
iden ti tás ra vo nat ko zó el mé le te ket, ezek in terp re tá ci ó ját és bi zo nyí tá sát – töb bek kö -
zött – Karády Vik tor és Ko vács And rás már el vé gez ték he lyet tünk. Úgy vél jük azon -
ban, szük ség sze rû fel vá zol nunk e kon cep ció köz pon ti gon do la ta it tár sa da lom tör té ne ti
fo lya ma tok ba ágyaz va azok szá má ra, akik ezt még nem is me rik – a má so dik fe je zet -
ben ezt a fel ada tot vé gez zük el. A har ma dik rész ben azt fog juk be mu tat ni em pi ri kus
ku ta tá sunk ered mé nye i nek fel hasz ná lá sá val, hogy a deb re ce ni fi a tal (18–25 év) zsi dók 
cso port já ban ho gyan ala kul tak ki az et ni kai iden ti tás ha tá rai, mi lyen in ten zi tás sal
funk ci o nál nak, va la mint kom mu ni ká ci ó juk ban, cse lek vé sük ben és jö võ kép ük ben
ezek mi ként nyil vá nul nak meg.

Az 1867-es ki egye zést kö ve tõ en a ma gyar zsi dók és nem zsi dók egy aránt nagy re -
mé nye ket fûz tek a köz tük in for má li san meg kö tött „asszi mi lá ci ós tár sa dal mi szer zõ -
dés”-hez (Karády 1997a), mely nek lé nye ge, hogy a kon zer va tív és li be rá lis nem zsi dó
ne mes ség – po li ti kai ha tal mát meg tart va – meg en ge di a zsi dó ság tag ja i nak, hogy tel jes 
mér ték ben be ta go zód ja nak a ma gyar tár sa da lom ba. A zsi dó fél ezért cse ré be vál lal ta,
hogy el sa já tít ja a ma gyar nyel vet, a ma gyar nem zet irán ti hû sé gét ki nyil vá nít ja, va la -
mint a ha zai gaz da sá got mo der ni zál ja. A zsi dó ság tar tot ta ma gát a „szer zõ dés ben” fog -
lal tak hoz, mely re egy ér tel mû bi zo nyí ték volt a 19. szá zad má so dik fe lé ben vég be ment
ipa ro so dás, tech no ló gi ai mo der ni zá ció, a bank rend szer ki épü lé se és a ke res ke de l em
ki szé le se dé se. En nek az asszi mi lá ci ós fo lya mat nak per sze a ké sõb bi ek ben to váb bi
len dü le tet ad tak azok a jog sza bály ok is, me lye ket már írás ban is rög zí tet tek. Ide so r ol -
ha tó, töb bek kö zött, az 1867. évi XVII. tc. (az úgy ne ve zett eman ci pá ci ós tör vény),
amely az „iz ra e li ták egyen jo gú sí tá sá ról pol gá ri és po li ti kai jo gok te kin te té ben” ti tu lust 
vi sel te. Ez zel az or szág gyû lés tör vény be ik tat ta a zsi dó ság eman ci pá ci ó ját. A má s ik
fon tos jog sza bály az 1895. évi XLII. tc. volt (köz is mer tebb ne vén: re cep ci ós tör vény),
mely ki mond ta a zsi dó val lás egyen jo gú sá gát. 

A ha zai és a deb re ce ni zsi dók éle té ben a du a liz mus év ti ze dei az in ten zív asszi mi lá -
ció je gyé ben tel tek el, ami – szo ci o ló gi ai ér te lem be vett ke mény vál to zók kal és más –
sta tisz ti kai in di ká to rok kal egy ér tel mû en mér he tõ. Va gyis, anya nyelv ként sa já tí t ot ták
el a ma gyar nyel vet, ál ta lá no san el fo ga dot tá vált a név ma gya ro sí tás, a val lás el ha gyás,
a ki té rés, nõtt a ve gyes há zas sá gok szá ma, a gaz da gabb iz ra e li ták kö ré ben egy re gya -
ko ribb lett a bá ró sí tás és a ne me sí tés (Karády 1997b). A deb re ce ni zsi dó ság nyel vi
asszi mi lá ci ó já ról né hány sta tisz ti kai adat is ren del ke zé sünk re áll: 1880-ban a deb r e ce -
ni ró mai ka to li kus val lá sú em be rek 90,2%-a, 1910-ben 95,5%-a val lot ta azt, hogy ma -
gyar az anya nyel ve. Ugyan eb ben az idõ szak ban az evan gé li kus val lá sú sze mé lyek
csu pán 66,4%-a mond ta ezt el ma gá ról, míg a zsi dó sá gon be lül ez az arány  meg ha lad ta 
a 98%-ot (Karády 1997b: 170–171). 

1933-ban ke re ken szá zan lép tek ki a deb re ce ni iz ra e li ta fe le ke zet bõl, 1936-ban
150-es, 1938-ban 510-en, 1939-ben pe dig már 485-en. Drasz ti kus emel ke dés
1944-ben volt, ami kor a né me tek el fog lal ták Ma gyar or szá got; eb ben az év ben 1295
deb re ce ni zsi dó val lá sú sze mély hagy ta el fe le ke ze tét (Karády 2001b: 271–272). Az
igaz ság hoz hoz zá tar to zik, hogy ami kor a náci csa pa tok be vo nul tak ha zánk ba, a val lás -
el ha gyók szá ma a kül sõ nyo más mi att nõtt ilyen ma gas ra, in kább me ne kü lé si stra té gi á  -
nak te kint he tõ ez az ug rás sze rû nö ve ke dés, mint sem bel sõ in dít ta tás ból tör té nõ
asszi mi lá ci ós cse lek vés nek.
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A ma gas név vál toz ta tá si ten den cia nem csak a ma gyar or szá gi, ha nem a deb re ce ni
zsi dók kö ré ben is meg fi gyel he tõ volt, fõ ként – leg na gyobb mér ték ben az úgy ne ve zett
sze ku la ri zált szak mák ban – az or vo sok és az ügy vé dek kö zött. A ta ná rok cso port já ban
a név ma gya ro sí tás ki sebb mér ték ben je lent ke zett eb ben az idõ ben, mert az ok ta tás nak
ek kor még szer ves ré szét ké pez te a val lá si dog mák be mu ta tá sa és gya kor lá sa (Karády
2001b: 163–165).

Az ed dig el mon dot tak ból vi lá go san ki tû nik, hogy mind a ma gyar or szá gi, mind a
deb re ce ni zsi dó ság asszi mi lá ci ó ja nagy já ból azo nos ütem ben folyt a szó ban for gó év -
ti ze dek ben.

Az asszi mi lá ci ó nak ezt a vi szony lag bé kés idõ sza kát – a leg több tár sa da lom tu dós
sze rint is – a tri a no ni bé ke szer zõ dés sza kí tot ta meg, mi vel ez után po li ti ka i lag, ál la mi -
lag is tá mo ga tot tá vált a ki re kesz tõ, an ti sze mi ta na ci o na liz mus. A be il lesz ke dés in for -
má lis szer zõ dé sé ben fog lalt kri té ri u mo kat a nem zsi dó fél ön ké nye sen kezd te
meg vál toz tat ni a zsi dó ság ká rá ra, a mér cét egy re ma ga sabb ra emel te, míg vé gül tel je -
sít he tet len fel té te le ket sza bott meg. E vég re hajt ha tat lan kri té ri um a „ma gyar nem zet -
ka rak ter, a ma gyar men ta li tás el sa já tí tá sá nak kö ve tel mé nyé ben”, és a ma gyar
szár ma zás túl hang sú lyo zá sá ban tes te sült meg (Ko vács 1988: 608). Ez utób bi fel té tel -
nek, ter mé sze te sen, az iz ra e li ta fél kép te len volt ele get ten ni. 

A 20. szá zad elsõ har ma dá ra te hát már lát ha tó vá vált, hogy a zsi dók asszi mi lá lód -
tak min den ben, ami ben csak le he tett, ám ez még sem ol dot ta meg konf lik tu sok kal ter -
helt hely ze tü ket a ma gyar tár sa dal mon be lül. To vább ra sem tûn tek el azok a sztereotíp, 
ir ra ci o ná lis vi lág ér tel me zé sek, me lyek arra mo ti vál ták a több sé gi tár sa da lom tag ja it,
hogy a zsi dó sá got vo nat koz ta tá si cso port ként ke zel jék, ér té kel jék. Ez ve ze tett el – töb -
bek kö zött – a ho lo ca ust hoz, mely nagy vér ál do zat ok kal járt a deb re ce ni zsi dó ság kö -
ré ben is. 1930-ban 10044 zsi dó élt a vá ros ban, 1941-ben 9142, a ho lo ca ust után,
1949-ben már csak 3252. Ez azt je len ti, hogy a ho lo ca ust kö vet kez té ben a deb re ce ni
zsi dó ság kö zel két har ma da vesz tet te éle tét (Zeke 1990: 188–190).

Az ed di gi e ket össze fog lal va azt mond hat juk, hogy – az asszi mi lá ció vo nat ko zá sá -
ban – a re mény te len ség, ki út ta lan ság és a be csa pott ság ér zé se jel le mez te a zsi dó agg re -
gá tu mot az elsõ vi lág há bo rú vé gé tõl a ho lo ca ust vé gé ig, il let ve még az azt kö ve tõ
év ti zed ben is.Egy ér tel mû vé vált a hely zet: az asszi mi lá ció tra di ci o ná lis stra té gi á ja
nem foly tat ha tó to vább a nép ir tás után, hi szen nem járt si ker rel, de szük ség volt egy
újabb konst ruk tív in teg rá ci ós stra té gi á ra, mely nek bel sõ me cha niz mu sai, sa já tos s á gai
ak kor még nem ar ti ku lá lód tak. Ezt a szi tu á ci ót to vább bo nyo lí tot ta az, hogy a ho lo ca -
ust után meg vál to zott a ha zai zsi dó ság össze té te le, mert a nép ir tás fõ ként a vi dé ki iz ra -
e li ták kö ré bõl szed te ál do za tát, akik bár be kap cso lód tak ko ráb ban az asszi mi lá ció
kon ti nu i tá sá ba, de ko ránt sem olyan in ten zi tás sal, mint a fõ vá ro si, pol gá ro so dott  zsi dó -
ság. Azok pe dig, akik a ho lo ca ust után élet ben ma rad tak és meg akar ták õriz ni val lá su -
kat, ha gyo má nya i kat, szo ká sa i kat (ez or szá gos szin ten kb. 40-42 000 fõt je len tett),
azok 1957 vé gé re el ván do rol tak Ma gyar or szág ról. Így itt hon ma rad tak azok a zsi dók,
akik az – ek kor még bi zony ta lan for má jú és tar tal mú – be ta go zó dást vá lasz tot ták. Mint 
em lí tet tük, a tra di ci o ná lis be il lesz ke dés „hí ve i nek” ará nya le csök kent, hi szen az
„asszi mi lá ci ós tár sa dal mi szer zõ dés”-t vég ér vé nye sen hi tel te len nek, fe les le ges nek,
tel je sít he tet len nek nyil vá ní tot ták, az élet ben ma radt ma gyar zsi dó ság pe dig, bi zo nyos
fo kig, sze ku la ri zá ló dott. (Mind ez per sze nem je len ti azt, hogy a struk tu rá lis asszi m i -
lált ság iden ti fi ká ci ós je gyei vég leg el tûn tek vol na az érin tet tek sze mé lyi ség szer ke ze -
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té bõl.) A kol lek tív ön azo nos ság prob le ma ti ká ja ezért még bo nyo lul tab bá vált
szá muk ra, hi szen egy val lá sos at ti tûd del ren del ke zõ zsi dó em ber nek nem je lent gon dot 
pon to san meg ha tá roz ni sa ját iden ti tá sát. Azon ban, eb ben a nagy mér ték ben sze ku la ri  -
zált és tel je sen asszi mi lá ló dott zsi dó kö zös ség ben, a so ro za tos ku dar cok el le né re,
még sem mér sék lõ dött a be ta go ló dás és a tel jes in teg rá ció irán ti igény. A kér dés csak
az volt, mi lyen mó don va ló sít sák meg ezt a vá gyu kat. Ké sõbb, a Ká dár-rend szer ide o -
ló gi á ja azt a lát szat meg ol dást adta erre a szük ség le tük re, hogy csat la koz za nak mind -
nyá jan egy új em ber ide ál hoz, ahol nincs zsi dó és nem zsi dó: va gyis, a nem zet kö zi
szo ci a lis ta em ber tí pus hoz. So kak eb ben a to tá li san ho mo ge ni zá ló, in ter na ci o n a lis ta
össze ol va dás ban vél ték fel fe dez ni a har mo ni kus együtt élés hez ve ze tõ utat, ta lán pont
ezért is volt a zsi dó ság elég szé les kö ré ben el fo ga dott az 1950-60-as évek ben a mar xiz -
mus (Gyõ ri 1997). 

A ká dá ri kény szer in teg rá ció tér hó dí tá sa kö vet kez té ben a zsi dó ság
kompenzatorikus mo bi li tá sa ki tel je se dett, ami egyéb ként már a má so dik vi lág há bo rú
után el kez dõ dött. Fel emel ke dé sük kel pár hu za mo san azon ban szá mos tár sa dal mi ré -
teg nek je len tet tek kon ku ren ci át pél dá ul a mun ka vi lá gá ban, ezért újra kom pe ti tív vi -
szo nyok ar ti ku lá lód tak zsi dók és nem zsi dók kö zött, is mét vo nat koz ta tá si cso port ként
kezd ték ke zel ni az iz ra e li ták kö zös sé gét. Va gyis, a ká dá ri in teg rá ció is rö vid idõ alatt
csõ döt mon dott a több sé gi tár sa da lom ban meg je le nõ elõ í té le tek nö vek võ in ten zi tá sa
mi att.

Mind ezt to vább bo nyo lí tot ta az, hogy a ha zai zsi dó ság kö zös sé gén be lül még el fo -
ga dot tab bá vált az a né zet (ami már jó val 1945 elõtt ki ala kult), hogy be il lesz ke dé sük
csak ak kor vál hat si ke res sé, ha egy re in kább el sza kad nak val lá suk tól, tra dí ci ó ik t ól,
szim bó lu ma ik tól, és ha zsi dó iden ti tá suk meg élé se irán ti igényt  tel je sen el fojt ják ma -
guk ban – ez szá mos al ka lom mal járt együtt szo ron gás sal, ön ér té ke lé si za va rok kal, és
nem egy szer más egyéb pszi chés prob lé mák kal (Ko vács 1992b). Vé gül is, a pa ter na -
lis ta po li ti kai ide o ló gia nem hoz ta el a zsi dó ság szá má ra a meg ol dást ezek re az ége tõ
kér dé sek re, sok kal in kább elo dáz ta azo kat, sõt, újabb prob lé má kat ho zott ma gá val. 

Az 1980-as évek vé gé re a ha zai zsi dó iden ti tás át ala ku lá sá ról és az ab ból adó dó be -
ta go zó dás ten den ci á já ról Ko vács And rás a kö vet ke zõ ket írja: „A mai Ma gyar or szá gon 
élõ zsi dó ság leg na gyobb ré sze pa ra dox hely zet ben van: az el múlt év szá zad fo lya mán
el vesz tet te a zsi dó tra dí ci ó hoz, val lás hoz való kö tõ dé sét, nem ala kí tott ki nem ze t i,
nem ze ti sé gi vagy ki sebb sé gi tu da tot, de a kör nye zõ tár sa da lom en nek el le né re cso -
port ként tart ja szá mon, és bi zo nyos tár sa dal mi konf lik tu sok ban ön ma ga szá má ra is
»vo nat koz ta tá si cso por tot« je lent.” (Ko vács 1988: 605)Az 1989-es rend szer vál tás
után vi szont fel sza ba dul tak – pon to sab ban szól va, fel sza ba dul hat tak – a szó ban for g ó
el foj tott pszi chés tar tal mak, így kezd tek – bi zo nyos mér té kig – meg erõ söd ni és ki kris -
tá lyo sod ni a konst ruk tív zsi dó iden ti tás ar ti ku lá ci ó ja irán ti bel sõ igé nyek. „De va jon mi 
en nek az iden ti tás nak a tar tal ma? Van nak olya nok, akik az egyet len meg ol dást a zsi dó
val lá si tra dí ci ó hoz való vissza té rés ben lát ják, má sok pe dig nem ze ti, nem ze ti ki sebb sé -
gi iden ti tás ki ala kí tá sá ra tö rek sze nek. A po zi tív iden ti tást ke re sõk kö zül azon ban a leg -
töb ben et ni kai iden ti tás ként ha tá roz zák meg iden ti tá suk po zi tív tar tal mát.” (Ko vács
1992b: 289). Egy má sik as pek tus ból úgy le het meg ha tá roz ni ezt, hogy az érin tett cso -
port a „zsi dó sá got és az asszi mi lá ci ót konf lik tus men te sen vál lal ha tó vá tévõ iden ti tást
sze ret ne ki ala kí ta ni. Szá muk ra a zsi dó ság ma gyar or szá gi tör té ne te ma gyar tör té n e lem, 
egy sa já tos hely zet ben lévõ tár sa dal mi cso port nak a töb bi e ké tõl el té rõ, de ve lük egy
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ke ret ben zaj ló tör té ne te. Erre a nem ze ti tör té nel men be lü li sa ját tör té ne lem re kí sér lik
meg po zi tív iden ti tá su kat épí te ni. Ezt az iden ti tást sok szor et ni kai iden ti tás ként de fi ni -
ál ják.” (Ko vács 1992a: 283).

Az et ni kai iden ti tás – több, más egyéb be fo lyá so ló té nye zõ mel lett – azért ala kult
ki, mert az asszi mi lá ció és a ká dá ri kény szer in teg rá ció kép te len volt ma ra dék ta la n ul
meg szün tet ni azo kat a kog ni tív és emo ci o ná lis struk tú rák mû kö dé sét, azo kat a rossz
be ideg zõ dé se ket, ame lyek ab ban erõ sí tet ték a több sé gi tár sa dal mat, hogy az to vább r a
is re fe ren cia cso port ként ke zel je a zsi dó sá got. Az etnicitás ez zel szem ben egy olyan új
szer ve zõ elv, amely ko hé zi ós erõ ként je le nik meg az iz ra e li ták kö zös sé gé ben, és en nek 
se gít sé gé vel új ra de fi ni ál ják ön azo nos sá gu kat, azok ha tá ra it, ke re te it, így a tár sa da -
lom ban be töl tött po zí ci ó ju kat is; el ve szí tik ko ráb bi re ak tív jel le gû iden ti tá su kat, fo ko -
za to san meg sza ba dul nak vélt és va lós stigmatizáltságuktól, va la mint ki olt ják a ve lük
szem be ni elõ í té le tek po ten ci ál ját. Mind ez – vél he tõ en – adek vát fel té te le ket szol gál tat
majd a jö võ ben ah hoz, hogy a ma gyar or szá gi (és a deb re ce ni) zsi dó ság úgy tud jon in -
teg rá lód ni a tár sa da lom kü lön bö zõ ré te ge i be, hogy ne ala kít son ki ma gá ban újra dest -
ruk tív ön azo nos sá got, és a ké sõb bi ek ben a több sé gi tár sa da lom tag jai se ér té kel jék
õket vo nat koz ta tá si cso port ként.

Más sza vak kal: a nap ja ink ban élõ ma gyar or szá gi zsi dó fi a ta lok szü lei el foj tot ták
ma guk ban zsi dó iden ti tá suk kal kap cso la tos prin cí pi u mo kat, va la mint pre fe ren ci á  -
kat, he lyet tük re ak tív, bi zony ta lan és kép lé keny for má jú ön azo nos ság jel le mez te
õket, ami vel gyer me ke ik már sza kí ta ni akar nak. A zsi dó et ni kai cso port azo nos ság
ke re te i nek ki ala ku lá sa te hát a fi a ta lok ge ne rá ci ó já ban fi gyel he tõ meg leg in k ább
(Ko vács 2002), mi is ezért von tuk a zsi dó if jú ság cso port ját em pi ri kus vizs gá lat
alá.Ezen a pon ton per sze rög tön fel me rül a kér dés, hogy mi ként va ló sul hat meg az
in teg rá ció, ha a fi a ta labb zsi dó ság rész ben az en do gá mi át, va la mint a kap cso la ti
homofília erõ sö dé sét vá laszt ja, egy szó val: az etnicitás út já ra lép. Mind ez va jon nem
ah hoz já rul-e hoz zá, hogy a két en ti tás kö zött a tár sa dal mi tá vol ság to vább nõ? A vá -
la szunk erre a kér dés re, hogy in kább nem, mint igen. Ugyan is, az et ni kai iden ti tás
eb ben a kon tex tus ban azt je len ti, hogy a zsi dó kong lo me rá tum tag jai konst ruk tív ön -
meg ha tá ro zá suk ál tal in teg rá lód nak a tár sa da lom szer ke ze té be (er rõl fen tebb már
szól tunk). Azon ban, az etnicitás nem egy her me ti ku san zárt cso port kri té ri u ma it te -
rem ti meg. Épp el len ke zõ leg. A po zi tív ön ér té ke lés és iden ti tás le he tõ vé te szi azt,
hogy a zsi dó fél az in teg rá ció fel tét ele i nek ele get te gyen, hi szen a nem zsi dó tár sa -
dal mi cso por tok nak is könnyebb a vi szony rend sze rü ket meg ha tá roz ni egy ki kris tá -
lyo so dott, il let ve ki kris tá lyo so dó, konst ruk tív cso port azo nos ság gal ren del ke zõ
kö zös ség gel (Honneth 1997). A zsi dó kong lo me rá tu mok te hát nem vál nak zár tab bá,
ha nem sok kal in kább ki nyíl nak úgy, hogy köz ben konst ruk tív iden ti tá suk kal or ga ni -
ku san kap cso lód nak sa ját tár sa dal mi osz tá lyuk hoz. Va gyis, csak elsõ rá né zés re tû nik 
úgy, hogy nõ nie kell a dis tan ci ák nak az érin tett kö zös sé gek kö zött az etnicitás mi att,
va ló já ban en nek nem fel tét le nül kell így len nie. Tel jes mér ték ben egyet ér tünk Heller 
Ág nes sel, aki egy he lyen azt írja: „Hi szen vol ta kép pen min den kul tú ra egyen lõ, min -
den ki egyen lõ, ha pe dig egyen lõ, ak kor az asszi mi lá ció nem megy. Ek kor te hát
egyet len iga zi in teg rá ció lé te zik: az et ni kai in teg rá ció, mert az et ni kai in teg rá c i ó ban
nincs asszi mi lá ció.” (Heller 2001).
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II.

Rö vi den ennyit a zsi dó et ni kai iden ti tás el mé le té rõl. Eb ben a fe je zet ben a deb re ce -
ni zsi dó fi a ta lok cso port já ban el vég zett em pi ri kus ku ta tá sunk ered mé nye it fog juk kö -
zöl ni – össze sen 27 szo ci o ló gi ai, fé lig-struk tu rált in ter jút vet tünk fel 2004-ben.
Vizs gá la tunk so rán arra vol tunk kí ván csi ak, hogy az et ni kai iden ti tás ha tá rai ki ala kul -
tak-e kö rük ben, és ha igen, mi lyen in ten zi tás sal funk ci o nál nak ezek a ke re tek, úgy mint 
„a kü lö nös ma gyar-zsi dó tör té ne lem, a sors kö zös ség tu da ta, az ül döz te tés em lé ke, a
zsi dó csa lá dok ban meg fi gyel he tõ spe ci á lis, szo ci a li zá ci ós me cha niz mu sok, a zsi -
dó-pol gá ri élet vi te li stra té gi ák, kul tu rá lis pre fe ren ci ák és szo ká sok, a zsi dó ál lam hoz
fû zõ dõ kü lön le ges ér zel mi vi szony.” (Ko vács 1992b: 290) Vizs gá la ti po pu lá ci ónk ba
nem csak val lá sos zsi dó fi a ta lok ke rül tek be, ha nem olya nok is – és fõ ként ilye nek vol -
tak túl súly ban –, akik nem val lá so sak, nem jár nak zsi na gó gá ba, de zsi dó szár ma zá sú -
nak tart ják ma gu kat.

Leg fon to sabb meg ál la pí tá sa in kat in ter jú rész le tek kel tá maszt juk alá.
Ku ta tá sunk ered mé nyei sze rint a deb re ce ni zsi dó fi a ta lok cso port já ban a szo ci a li -

zá ció me cha niz mu sa i hoz és a zsi dó élet vi te li stra té gi ák hoz való vi szony rend szer sok
te kin tet ben át ala kult, ki e gé szült, bi zo nyos szeg men sei pe dig meg erõ söd tek sa ját szü -
le ik szo ci a li zá ci ós mód sze re i hez ké pest. Ez azt je len ti, hogy a vá lasz adók dön tõ több -
sé ge úgy vél te, gyer me ke ne ve lé se so rán sok kal na gyobb hang súlyt fog fek tet ni a zsi dó 
tra dí ci ók, szo ká sok, gon dol ko dás mód, men ta li tás, kul tú ra, eset leg még a val lás be m u -
ta tá sá ra, il let ve át örö kí té sé re is, mint ahogy azt az õ szü le ik tet ték ve lük (bár ez utób bi
na gyon rit kán hang zott el). Min den egyes meg kér de zett úgy gon dol ta, hogy gyer me ke
elõtt nem fog ja tit kol ni zsi dó szár ma zá sát, mely me cha niz mus az et ni kai iden ti tás ha -
tá ra i nak egyik kar di ná lis ele me. Ko ráb bi vizs gá la tok ból tud juk jól, hogy or szá gos
szin ten – az 1970-es évek vé gé tõl majd nem a rend szer vál tá sig – en nek a fo lya mat nak
pont az el len té te volt do mi nán sabb – né hány ki vé tel tõl el te kint ve (Erõs-Kovács-Lévai
1985). A vá lasz adók kö zel há rom ne gye dé tõl olyan vá laszt kap tunk, hogy fiú gyer mek -
ét kö rül fog ja me tél tet ni, ugyan ak kor csak nem min den ki úgy nyi lat ko zott, hogy gyer -
me két, ne mé tõl füg get le nül, ta nít tat ni fog ja a hé ber vagy a jid dis nyelv re a töb bi
vi lág nyelv mel lett.

„A gyer me ke im nek min den fé le kép pen el fo gom mon da ni, hogy zsi dó va -
gyok. Nem fo gom rá erõl tet ni a zsi dó sá got, de meg fo gom mu tat ni, hogy én
zsi dó va gyok, és úgy élek. De ezt nem le het rá erõl tet ni.”

„A gyer me ke im nek el fo gom mon da ni, hogy zsi dó va gyok. Ezt úgy aka rom
csi nál ni, mint édes anyám, el mon dom, ki va gyok, hogy zsi dó va gyok, ez mit
je lent, a val lás nak mi a lé nye ge, az tán ha gyom, hogy vá lasszon.”

„Na gyon sze ret ném, ha a gyer me ke im is bát ran vál lal nák majd zsi dó sá gu -
kat, erre bá to rí ta ni fo gom õket. Azt is sze ret ném, ha a zsi dó kul tu rá lis élet
pezs gé sé ben részt ven né nek. El sõ sor ban itt tud zsi dó is me ret sé ge ket köt ni,
ami el ve zet het a zsi dó ság felé. Én is ott kap tam meg azo kat a köz lé se ket,
amik a zsi dó ság felé irá nyí tot tak. Mi kor elõ ször vol tam egy ilyen kö zös ség -
be, ak kor döb ben tem rá, hogy zsi dó va gyok, mit je lent ez ne kem, hogy zsi dó
va gyok, és ez a gye re ke im nek is fon tos lesz. Az, hogy ha nem jár zsi dó kö zös -
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ség be, ak kor nem tud kap cso la tot te rem te ni zsi dók kal, és vége az egész nek.
Te hát fon tos az, hogy zsi dó kör nye zet be ke rül jön a gye rek, hogy zsi dók kö -
zött le gyen. De ha nem érzi ott jól ma gát, ak kor nem kö te lez he tem rá.” 

A meg kér de zett cso port tag ja i nak va la mi vel több mint a fele ki zá ró lag zsi dó szár -
ma zá sú sze méllyel köt ne há zas sá got, amit fõ ként az zal in do kol tak, hogy po zi tív zsi dó
iden ti tá suk ha tá rai és tar tal mai a hét köz na pi élet tá gabb szfé rá i ban így könnyeb ben ér -
vé nye sül het nek majd, sze mé lyi sé gük újabb kom po nen sei job ban ki tud nak bon ta koz ni 
egy hoz zá juk ha son ló, vagy majd nem ha son ló, iden ti tá sú em ber mel lett. Ez ter mé sze -
te sen nem je len ti azt, hogy nem zsi dó szár ma zá sú vagy val lá sú sze méllyel nem köt né -
nek há zas sá got, de ilyen há zas tár si szö vet sé get csak ak kor fo gad ná nak el, ha part ne r ük 
tel jes mér ték ben ak cep tál ná a zsi dó et ni kai iden ti tá suk hoz kap cso ló dó ér té ke ket, pre -
fe ren ci á kat.

„Ha odá ig el ju tok, hogy most már egy tar tós kap cso la tot aka rok, ak kor va -
ló szí nû leg fog ja be fo lyá sol ni pár vá lasz tá so mat, hogy zsi dó le gyen az il le -
tõ.”

„Fon tos nak tar tom, hogy a sze rel mi kap cso la ta im ban min dig el mond jam,
hogy zsi dó va gyok. Fon tos, hogy úgy fo gad jon el, ami lyen va gyok. Ha ezt
nem tud ja el fo gad ni ben nem, ak kor in kább hagy juk egy mást bé kén, le gyen
vége az egész nek”

„Sze rel mi kap cso la ta im ban még nem tar tom fon tos nak, hogy a pá rom zsi dó
le gyen. Ez egy ál ta lán nem fon tos. Vi szont ko mo lyabb kap cso lat ban, eset leg
há zas ság ban már fon tos lesz. Nem tu dom, ho gyan tud nék al kal maz kod ni egy 
nem zsi dó val lá sú, ha gyo má nyok kal ren del ke zõ nõ höz. Tel je sen más ként ne -
vel nénk gyer me ke in ket, fé lek, ez ál lan dó konf lik tu sok hoz ve zet ne.”

A zsi dó etnicitás ke re te i nek kö vet ke zõ ma ni fesz tá ci ó ja, hogy a meg kér de zet tek –
le gye nek val lá so sak vagy sem – egy re fon to sabb nak tart ják a zsi dó szim bó lu mok hor -
dá sát, tar tá sát. Úgy vé lik, ezek a jel ké pek is ki fe je zik a ha zai zsi dó ság hoz való tar to zá -
su kat, zsi dó iden ti tá suk ezek ben is egy ér tel mû en fel szín re ke rül, sza ba don
ki bon ta ko zik.

„A Dá vid-csil la got hor dom, mert fon tos nak tar tom, hogy lát szód jon raj tam
az, hogy zsi dó va gyok. Hi ány ér ze tem van, ha nincs raj tam a Dá vid-csil lag,
mert én ezt már rég óta meg szok tam. Ott hon van gyer tya tar tó, menóra és
más zsi dó szim bó lu mok, ami hoz zá tar to zik az éle tem hez.”

Szin te mind annyi an – né hány ki vé tel tõl el te kint ve – ren del kez nek dip lo má val, a
töb bi ek még fõ is ko lá ra vagy egye tem re jár nak, de szi lárd el ha tá ro zá suk, hogy a ké sõb -
bi ek ben, akár még sa ját jó lét ük fel ál do zá sá val is, tá mo gat ni fog ják gyer me ke i ket ab -
ban, hogy mi nél ran go sabb fel sõ ok ta tá si in téz mény ben sze rez ze nek egy vagy több
dip lo mát, il let ve több ide gen nyel ven ta nul ja nak. Ter mé sze te sen tisz tá ban va gyunk
az zal, hogy a ta nu lás nem csak a zsi dó sá gon be lül je le nik meg, mint köz pon ti ka te gó -
ria, ha nem a nem zsi dó agg re gá tu mo kon be lül is. Még is egyet ér tünk Karádyval, aki,
ki vá ló ta nul má nyá ban, hosszas fej te ge tés és szá mos vizs gá la ti ered mény ana li zá lá s a
után arra az ered mény re ju tott, hogy a ma gyar or szá gi iz ra e li ták kö ré ben a zsi dó val l ás -
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ból – bourdieu-i ter mi no ló gi á val élve – kon ver tá ló dott egy faj ta el vi lá gi a so dott in tel -
lek tu a liz mus, ami spe ci á lis ta nu lá si tra dí ci ó kat, va ló sá gos in tel lek tu á lis ha bi tust szült
az érin tet tek cso port já ban. „Ez mennyi sé gi és mi nõ sé gi túl is ko lá zott ság ban, sok szor a
ta nul má nyi át la got meg ha la dó tel je sít mény ben, a szak kép zett sé get igény lõ fog lal k o -
zá sok felé preferenciálisan irá nyu ló tár sa dal mi mo bi li tás ban, a »ma gas« vi lá gi kul tú ra
pro fesszi o ná lis vagy ama tõr mû ve lé sé nek igé nyé ben, va la mint a mû vé sze ti szak mák
irán ti kü lön le ges be fek te tõi ér dek lõ dés ben és ész já rás be li szo ká sok ban egy aránt ki fe -
je zést nyer. Az így lét re jött új tí pu sú, spe ci á lis tu laj don sá gok kal, vi sel ke dés mód dal,
gon dol ko dás for mák kal ren del ke zõ zsi dó agg re gá tum új ból egy in for má lis szer zõ dés
meg kö té sét kí nál ja fel a több sé gi tár sa da lom nak. Ez az et ni kai szer zõ dés el uta sít ja a
ko ráb bi asszi mi lá ci ós pa ra dig mát, me rõ ben el té rõ kri té ri u mo kat ha tá roz meg, a ko ráb -
bi asszi mi lá ci ós szer zõ dést fel vált ja az in teg rá ci ós szer zõ dés.” (Karády 2001a: 24)

Ál ta lá nos ság ban te hát el mond ha tó, hogy a deb re ce ni zsi dó fi a ta lok meg akar ják
õriz ni, át akar ják adni gyer me ke ik nek azo kat a zsi dó vo nat ko zá sú ér té ke ket, at ti tû dö -
ket – lát tuk, né há nyan a val lást is –, me lye ket szü le ik tõl kap tak, de úgy, hogy azo kat
ki egé szí tik, szin te ti zál ják olyan ele mek kel, ame lyek et ni kai iden ti tá suk ból szár maz -
nak. Mind ez, ter mé sze te sen, nem je len ti azt, hogy ma gyar ön azo nos sá gu kat pe ri fé ri á  -
ra he lyez nék, eset leg el ve szí te nék. Épp el len ke zõ leg, min den egyes meg kér de zett
ma gyar zsi dó nak de fi ni ál ja ma gát, te hát zsi dó sá gát egy ál ta lán nem te kin ti stig má nak.

„Én zsi dó va gyok, min den kép pen. Én zsi dó nak tar tom ma gam, aki Ma gyar -
or szá gon szü le tett, Ma gyar or szá gon élõ zsi dó nak tar tom ma gam.” 

Sa ját ta pasz ta la ta ik sze rint ez zel a men ta li tás sal, ön ér tel me zés sel – már mint az zal,
hogy nem fojt ják el ma guk ban zsi dó sze mé lyi ség struk tú rá ju kat, de meg tart ják ez zel
pár hu za mo san ma gyar iden ti tá su kat is – csök kent he tõ az a tár sa dal mi tá vol ság, nor -
ma li zál ha tó vá vál nak azok a cso port kö zi vi szo nyok, ame lyek a zsi dó és a nem zsi dó
en ti tá sok kö zött meg fi gyel he tõk.

A zsi dó kö zös ség hez és val lás hoz való vi szo nyuk egé szen kü lön le ges nek mond ha -
tó, ami szin tén az et ni kai iden ti tás ha tár vo na la i nak meg je le né sé re utal. Azon ke vés
deb re ce ni zsi dó fi a tal szá má ra, akik a val lá si élet vér ke rin gés ében ak tí van részt vesz -
nek, ter mé sze te sen, alap ve tõ en fon tos a zsi dó kö zös sé gi ség.

„A zsi dó kö zös ség kö ze lé be úgy ke rül tem, hogy ki ta lál tam, meg aka rok ta -
nul ni hé be rül. Az olyan jó, hogy be szé lünk egy ilyen nyel vet. Az egész úgy
kez dõ dött, hogy vol tam Ame ri ká ban az uno ka test vé rem nél – apu kám má -
sod-uno ka test vé ré nél -, õk Iz ra el ben éltközött, és nem is me ri meg más em be -
rek vé le mé nyét, ak kor nem tud tá gul ni az õ lá tó kö re sem. Erre na gyon jó
pél dá ul a deb re ce ni zsi dó kö zös ség.”

„A zsi dó kö zös ség mo ti vált arra, hogy a zsi dó ság felé for dul jak. Meg lát tam
a zsi dó kö zös sé get, összetartozástek és on nan men tek ki Ame ri ká ba. Tet szett, 
hogy õk be szél nek an go lul, hé be rül, spa nyo lul, fran ci á ul, meg min den nyel -
ven. Ek kor gon dol tam, hogy meg ta nu lok én is hé be rül. Az ut cánk ban la kik
egy srác, õ jár zsi na gó gá ba, és õ mond ta, hogy men jek el vele, ott van le he tõ -
ség erre, ott van nyelv ta nár. Az tán vé gül hé be rül nem ta nul tam meg, de a
tár sa ság ba ben ne ma rad tam.” 
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„Sze rin tem a val lás nak az a lé nye ge, hogy te tar tozz va la ho vá, egy kö zös ség -
be kell jár ni, mert az em ber egy szo ci á lis lény. Te hát sze rin tem tár sa ság nél -
kül az em ber ha lott. Ha nincs em be rek , a val lás nak a szép sé ge it
meg ta lál tam, és ez arra kész te tett, hogy én tény leg zsi dó aka rok len ni. Ba rá -
to kat, együtt ér zést ta lál tam, azt a hát te ret, ami kell az élet hez. Egy ön tu da -
tot, hogy zsi dó va gyok.” 

„A zsi dó ha gyo má nyo kat ak kor is mer tem meg, ami kor fel jár tam zsi na gó gá -
ba, kö zös ség be. Zsi dók kö zött él tem, rab bik hoz jár tam a bar-micvá fel ké szí -
té sé hez. Ek kor let tem ré sze se a zsi dó ság nak, tal mud-tó rá ra jár tam, egy re
töb bet tud tam a zsi dó ság ról. És fo ko za to san egy re töb bet tud tam meg a zsi -
dó ság ról. Ak kor is mer tem meg a be tû ket, ak kor ta nul tam meg ol vas ni. Elõt te 
nem volt tu da to sít va, hogy zsi dó aka rok len ni, vagy a szü le im azt akar nák,
hogy zsi dó le gyek. Vé gül is, én vál lal tam fel, hogy zsi dó aka rok len ni, ami hez 
a zsi dó kö zös ség so kat se gí tett.”

A zsi dó kö zös ség fon tos sá gát né há nyan az zal is ma gya ráz zák, hogy itt sok kal
könnyeb ben tud nak kap cso la to kat ki ala kí ta ni. Te hát, nem a val lás gya kor lá sa az el -
sõd le ges szá muk ra, ha nem a kö zös ség hez való tar to zás – ez is egy ér tel mû en a zsi dó
etnicitás ke re te i nek meg je le né sé re utal.

„Könnyeb ben ba rát ko zom zsi dók kal, mint nem zsi dók kal, nem tu dom, mi le -
het en nek az oka, de ez így van. Ami kor már mind ket ten tud juk egy más ról,
hogy zsi dók va gyunk, ak kor könnyeb ben ki ala kul egy be szél ge tés, ba rát ság,
mint egy vad ide gen nem zsi dó val. Nem azt mon dom, hogy ezek a kap cso la tok 
mé lyeb bek, de könnyeb ben ki ala kul nak.” 

A meg lé põ szá munk ra az volt, hogy azok, akik csak a na gyobb ün ne pek al kal má val 
jár nak zsi na gó gá ba (vagy még ak kor sem), õk is egy re in kább nél kü löz he tet len nek
tart ják a zsi dó kö zös ség ben való ak tív rész vé telt, gyak ran össze gyûl nek szer ve zett
prog ra mok ke re té ben. Úgy ér zik, hogy bár nem val lá so sak, de ön azo nos sá guk ki tel je -
se dé sé ben, zsi dó iden ti tá suk po zi tív tar tal mak kal való fel ru há zá sá ban a zsi dó kö zös -
ség nek kar di ná lis sze re pe van – zsi dó ön azo nos sá guk köz pon ti szer ve zõ ere je
ta pasz ta la ta ink sze rint leg in kább eb ben rej lik. Ez is azt tá maszt ja alá, hogy a zsi dó
iden ti tás vál la lá sa ma nem min dig jár együtt a val lás hoz való vissza té rés sel (Ko vács
1997). 

Ez a fo lya mat azon ban nem csak a deb re ce ni, de az egész eu ró pai zsi dó ság kö ré ben
meg fi gyel he tõ. David Graham a ma élõ eu ró pai zsi dó ság iden ti tá sá ról írott ta nul má -
nyá ban ezt a je len sé get a kö vet ke zõ kép pen írja le: „Ám ha nem is min den zsi dó fo -
gyaszt kó ser húst, lá to gat ja a zsi na gó gát, vagy ép pen vá laszt zsi dót há zas tár sá ul, ám
et tõl még egy ér tel mû en zsi dó ként azo no sít ha tó. Ta lán azért, mert meg kü lön böz te tõ e n
rá juk jel lem zõ, »zsi dó« egye te mes ér té ke ket, tö rek vé se ket, ér dek lõ dé se ket és szo ká -
so kat val la nak a ma gu ké nak. Ezt ta lán va la mi meg fog ha tat lan kö te lék nek, sors kö zös -
ség nek és »né pi ség nek« le het ne ne vez ni.” (Graham 2004: 3)

„Is ten ben hi szek, de zsi dó kö zös ség be még nem já rok. Hang sú lyo zom, még
nem já rok rend sze re sen, nem tu dom mi ért. De õszin tén szól va, na gyon vá -
gyom rá. Néha el já rok ide, ak kor szá mom ra is meg le põ en jól ér zem ma gam.
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Tet szik, hogy nem ál lan dó an a val lás ról be szél ge tünk, per sze néha ar ról is,
in kább az itt ural ko dó zsi dó szel le mi ség az, ami ma gá val ra gad. Erre na -
gyon nagy szük ség van az éle tem ben; nem tu dom mi ért, de na gyon él ve zem
ezt a szel le mi sé get.” 

„Én nem já rok ebbe a szer ve zet be, mert nem iga zán ér de kel. Van nak nem
zsi dó ba rá ta im, in kább ve lük töl töm az idõ met. Ne kem mind egy, hogy ki zsi -
dó vagy ki nem az, az lé nyeg, hogy jól ki jöj jünk egy más sal. De ha a zsi dó ság -
ra vagy kí ván csi, ak kor azt mond ha tom, hogy zsi dó nak tar tom ma gam, nem
hí resz te lem ma gam ról, de nem is tit ko lom. Ha rá kér dez nek, ak kor nem ta ga -
dom le ma gam. Et tõl füg get le nül ugyan olyan zsi dó nak tar tom ma gam, mint
aki jár zsi na gó gá ba vagy ebbe a szer ve zet be, nem hi szem, hogy bár mi vel is
na gyobb zsi dók len né nek, mint én. Fon tos ne kem a zsi dó sá gom, csak épp
nem annyira, mint má sok nak, de zsi dó nak tar tom ma gam.”

Va ló szí nû sít he tõ en en nek a je len ség nek kö szön he tõ az, hogy a meg kér de zet tek
szin te mind egyi ke tag ja va la me lyik he lyi il let ve or szá gos zsi dó kul tu rá lis vagy val lá -
sos szer ve zet nek. 

A zsi dó etnicitás ha tá ra i nak ma ni fesz tá ci ó i hoz hoz zá tar to zik, hogy a zsi dó egyén
sza kít az asszi mi lá ció fo lya ma tá val, hi szen be lát ja, hogy az asszi mi lá ció nem hoz ta el
a hoz zá fû zött re mé nye ket – tár sa da lom tör té ne ti okok ból. A tra di ci o ná lis be il lesz ke -
dés hez való vi szo nyuk ról is kér dez tük õket, a kö vet ke zõ vá la szo kat kap tuk:

„A név ma gya ro sí tás me ne kü lés a zsi dó ság elõl, hogy ne lát szód jon raj ta,
hogy õ zsi dó. Ne kem leg alább is még soha nem for dult meg a fe jem ben, hogy
a ne vem he lyett mást hasz nál jak.” (a meg kér de zett nek jel leg ze tes zsi dó
neve van – J. Gy.)

„Vé le mé nyem sze rint az em ber iga zá ból nem tud ki tér ni. Már töb ben is
mond ták ne kem, hogy a zsi dó ság hoz hoz zá le het tér ni, de ki nem. És ez na -
gyon így van. Az em ber zsi dó múlt ját nem tud ja le vet kõz ni. Nem tud at tól el -
sza kad ni, hogy õ zsi dó, mert min dig ott van ben ne, hogy õ zsi dó. Én biz tos
so ha sem tér nék ki, nincs olyan ok. Egy új bó li ho lo ca ust mi att sem, sem egy
há zas ság mi att sem.”

„Sze rin tem ne vet vál toz tat ni, vagy ve gyes há zas sá got köt ni azért, hogy ez zel
meg me ne kül jek az eset le ges ül dö zés elõl, bu ta ság. Az em ber vál lal ja ma gát
min den kö rül mé nyek kö zött. Én na gyon büsz ke va gyok arra, hogy az õse im a
ho lo ca ust ide jén nem vál toz tat ták meg ne vü ket, val lá su kat nem hagy ták el.
Azt hi szem, én is ha son ló kép pen cse le ked nék, mint õk.”

A par ti ku lá ris zsi dó cso port azo nos ság kö vet ke zõ leg erõ sebb ko hé zi ós kom po nen -
se kö rük ben a ho lo ca ust- és a sors kö zös ség em lé ke. Meg lá tá sunk sze rint azért nem ez
a leg do mi nán sabb, mert a ho lo ca ust té nyét a mai na pig, bi zo nyos fo kig, ta bu ként ke ze -
lik csa lád juk ban, a szü lõk, nagy szü lõk szûk sza vú an nyi lat koz nak róla, egy más közt
azon ban már nyíl tan be szél nek er rõl. A vá lasz adók nem sok kal több mint a fele, do ku -
men tum fil mek és/vagy tör té ne lem köny vek út ján sze rez te be alap ve tõ in for má ci ó it a
holokausztról, amely rõl õk – el mon dá suk sze rint – gyer me ke ik nek már õszin tén, rész -
le te sen fog nak majd be szél ni. A ho lo ca ust ról való tu dá suk nincs rá juk stigmatizáló ha -
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tás sal, pont for dít va, a sors kö zös ség po zi tív tu da tát élén kí ti ben nük. Úgy íté lik meg,
hogy a deb re ce ni – és per sze a ma gyar – zsi dó ság tör té nel me a ha zai tár sa da lom tör té -
ne ti fo lya ma tok ke re té be or ga ni ku san il lesz ke dik, an nak el ide ge nít he tet len ré szét al -
kot ja.

Emel lett nem csak a he lyi zsi dó cso por tok kal érez nek össze tar to zást, ha nem Iz ra el
ál lam hoz is igen mély ér zel mi szá lak fû zik õket. A vá lasz adók ke ve sebb, mint fele járt
már Iz ra el ben, de a töb bi ek is sze ret né nek leg alább két éven be lül ki jut ni oda. Ezt az zal 
in do kol ták, hogy emo ci o ná li san is kö tõd nek Iz ra el hez, pszi chés biz ton sá got nyújt szá -
muk ra, konf lik tu sok ese tén in kább oda ván do rol ná nak, mint Ame ri ká ba, vagy más
nyu ga ti or szág ba.

„Iz ra el lé te zé se biz ton sá got ad ne kem. Ha ka taszt ro fá lis sá vá lik a hely zet,
ak kor van hova men ni. Ed dig ott volt Ame ri ka, de Ame ri ka nem vonz iga zá -
ból, in kább Iz ra el. Iz ra el re azért va gyok büsz ke, mert ahogy meg ala kult, há -
bo rú val kez dett, és ezt túl él te. Min dig túl éli a há bo rú kat, és ez büsz ke ség gel
tölt el.” 

„Na gyon örü lök, hogy Iz ra el is mét ál lam ként mû kö dik, szá mom ra nagy biz -
ton sá got ad. Ha va la mi prob lé ma len ne az or szág ban, pél dá ul a… (egy szél -
sõ jobb ol da li párt ne vét em lí ti – J. Gy.) ha ta lom ra ke rül ne, csak fe lül nék a
gép re, és há rom óra alatt ott hon len nék. Azt hi szem, azért nem ván do rol nék
ki, mert sze re tem Ma gyar or szá got, de ha a hely zet úgy hoz ná, el hagy nám ezt 
az or szá got.” 

Összes sé gé ben el mond ha tó, hogy a deb re ce ni zsi dó if jú ság kö zös sé gé ben egy ér -
tel mû en meg je len tek az et ni kai iden ti tás ha tár vo na lai, ame lyek – ha ezek a ten den ci ák
nem vál toz nak – az idõ mú lá sá val, va ló szí nû sít he tõ en, egy re in kább tet ten ér he tõ v é
vál nak vi lág ér tel me zé sük ben, jö võ kép ük ben is. Nyíl tan és bát ran vál lal ják zsi dó et ni -
kai iden ti tá su kat a szé les nyil vá nos ság elõtt, ön azo nos sá guk konst ruk tív jel le gû, sza -
kí tot tak fel me nõ ik re ak tív iden ti tá sá val.

A cso port azo nos ság szó ban for gó tar tal mai, ke re tei azon ban még sok te kin tet ben
kép lé ke nyek, ki for rat la nok, egyes szeg men sei elég nagy fo kú in ten zi tás sal mû köd nek,
má sok pe dig ke vés bé ilyen erõs sé gû ek, ép pen ezért a ké sõb bi struk tu rá lis vál to zá sok
nyo mon kö ve té se to váb bi ko moly szo ci o ló gi ai va la mint szo ci ál pszi cho ló gi ai vizs gá -
la to kat igé nyel nek majd - te o re ti kus és em pi ri kus vo nat ko zá sok ban is. Töb bek kö zött
még ezért sem le het tel jes bi zo nyos ság gal meg mon da ni, hogy az et ni kai iden ti tás ból
szár ma zó új faj ta in teg rá ció mi lyen si ker rel jár majd a kö ze li és a tá vo lab bi jö võ b en.
Le zá rat lan to vább ra is a kér dés – deb re ce ni vo nat ko zás ban is –, hogy „meg van-e a kel -
lõ to le ran cia a mai ma gyar tár sa da lom ban a zsi dó (és nem csak a zsi dó) iden ti tás prob -
lé mák in teg rá ci ós szel le mû, az ön tu da tos »más sá got« el is me rõ meg ol dás hoz.”
(Ko vács 1988: 612)
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