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Bolgár Dániel 

Miért a zsidók? 

A zsidó siker és kudarc társadalomtörténete a modern Magyarországon 
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A zsidókról szóló közbeszédnek és tudományos diskurzusnak a központi témája a 19. század 

utolsó évtizedeitől kezdve mindmáig a zsidók és keresztények közti társadalmi 

egyenlőtlenség, vagyis az, hogy a modernitásban a zsidók számos területen előnybe kerültek. 

Ám hiába van klasszikus problémáról szó, mindmáig nincs meggyőző megfejtése annak a 

rejtvénynek, miért alakult ki a jellegzetes zsidó siker: a nemzetközi és hazai szakirodalomban 

forgalomban lévő magyarázatok kivétel nélkül logikai ellentmondásokkal terheltek, némelyik 

erkölcsileg is aggályos, legfőképpen pedig bizonyítatlanok. Az értekezés célja az, hogy egy 

merőben új, logikailag tisztázott hipotézist dolgozzon ki a zsidók és keresztények közti 

modern egyenlőtlenségek megtermelődésére vonatkozóan, és tesztelje is annak érvényességét 

Magyarországon a századfordulótól a holokausztig terjedő időszakban. 

 

Az egyenlőtlenségek szerkezete és mértéke 

A zsidó előnyöknek nemcsak az eredete, hanem a mibenléte is tisztázatlan. Az eddigi munkák 

ugyanis nem végezték el szisztematikusan az egyenlőtlenségek felmérését, ezért a 

disszertációnak pótolnia kellett ezt a hiányosságot. A legkevesebb probléma a zsidó 

foglalkozásszerkezet sajátosságainak azonosításával adódott. A zsidók fölényes okosságába 

vetett hitet az ezt igazoló mérőeszközök (géniuszok listázása, IQ tesztek) dekonstruálásával 

próbáltam megingatni. Azt kíséreltem meg leleplezni, hogy az igazolni kívánt sztereotípia 

valójában már a kutatók mérőszalagjának kalibrálását is befolyásolta, és így a vizsgálatok 

nem a zsidó eszességet, hanem csupán a zsidó ész nagyobb reputációját igazolják. A zsidó 

felüliskolázottság tételével szemben számos ellenvetést megfogalmaztak már. Dolgozatom 

amellett érvel, hogy ezek mindegyike elbukik az empirikus tesztelés során. Az 

egyenlőtlenségek szerkezetének feltárása során a legtöbb leleményre a zsidó anyagi jólét 

mérése során volt szükség. A zsidó gazdagság közhelyét az egyházi/hitközségi adózási adatok 

és a biológiai jólétet jelző testmagasság összehasonlító elemzésével igyekeztem felülbírálni. 

Az értekezés ezáltal, reményeim szerint, úttörő szerepet játszik az antropometrikus 

történetírás módszereinek honosításában is. A zsidók ugyan átlagosan gazdagabbnak 

bizonyultak, de kiderült, hogy a zsidó jövedelem-eloszlás szélsőségesen egyenlőtlen volt, a 

zsidók nemcsak a gazdagok, de a szegények közt is felülreprezentáltak voltak. A vizsgálódás 

végül arra vezet, hogy zsidók és keresztények közt jelentős foglalkozásszerkezeti és 

iskolázottsági egyenlőtlenségek voltak a modern Magyarországon, ám a zsidók jellegzetes 

jólétére és okosságára vonatkozó hiedelmek csak úgy igazolhatóak, ha lényeges kikötéseket 

teszünk. 

 



 4 

Elméletek 

Az értekezés számba veszi a zsidó siker jelenségére adott tudományosan releváns 

magyarázatokat, azok tüzetes kritikai elemzésére, sokszor felettébb kínos 

keletkezéstörténetük feltárására, belső koherenciájuk vizsgálatára vállalkozik. Áttekintésem 

oda konkludál, hogy a zsidó vallási intellektualizmusnak az amerikai szociológiában 

megszilárdult tézise, a páriakapitalizmus Weber és Sombart vitájában kiformálódott elmélete, 

a Kuznets-féle modell a törpe kisebbségek gazdaságtanáról, Edna Bonacich közvetítő 

kisebbség-teóriája, Thorstein Veblen elgondolása a zsidó kívülállásból eredő kreativitásról, 

valamint a génszelekciós elméletek különböző okokból kivétel nélkül képtelenek hihető 

magyarázatot kínálni a zsidó-keresztény egyenlőtlenségek termelődésére. 

Az eddigi magyarázatokkal kapcsolatban azonban nemcsak speciális problémák merülnek 

fel, hanem van három soha fel nem fedett, holott döntő jelentőségű, közös hibájuk is. 

Egyrészt módfelett bizonytalan az ismeretelméleti státuszuk: csupán hipotézisekről, 

úgyszólván tippekről van szó, egyetlen magyarázatot sem támaszt alá narratív vagy 

kvantitatív bizonyíték. Másrészt az összes elmélet magától értetődőnek veszi, hogy a zsidó 

siker a zsidó többletteljesítményből, illetve a keresztény alulteljesítésből adódik, vagyis az 

egyenlőtlenségek megtermelődését egy érdemelvű idillbe ágyazva ábrázolja. Pedig a 

társadalmi érvényesülés olyasmi, amit nem elég kiérdemelni, hanem odaítélnek. Az előnyök 

nem úgy keletkeznek, hogy a tehetség egyszerűen utat tör magának, hanem mindig 

interakciókban termelődnek úgy, hogy a teljesítményeket elbírálják, méghozzá nem 

feltétlenül igazságosan. Harmadrészt a megmagyarázandó egyenlőtlenségek rendszere 

valójában nem olyan szerkezetű, mint amire az elméletek megokolást keresnek: nem arról 

van szó, hogy a zsidó fél mindenben előnyös helyzetbe került, a keresztény meg mindenben 

hátrányba, hanem fontos területeken (hadsereg, közszolgálat, politikai élet, testnevelés 

osztályzat) bizony a keresztények élveztek előnyöket. Ezekről a zsidó hátrányokról az eddigi 

szakirodalom vagy hallgat, vagy az antiszemitizmussal magyarázza őket, azaz a zsidó 

kudarcokat, szemben a sikerekkel, nem teljesítménykülönbségekre, hanem a 

teljesítményekről alkotott téves ítéletekre vezeti vissza. 

 

A hipotézis 

Könnyen belátható azonban, hogy nem eredhettek a zsidó sikerek a zsidók nagyobb 

igyekvéséből, jobb teljesítményéből, ha a zsidó kudarcokat az antiszemita elfogultság 

eredményezte. Nem érthető ugyanis, miképpen lett volna képes és hajlandó a többség 

nagyvonalúan felülemelkedni antiszemitizmusán és nem gátolni a zsidó érvényesülést 



 5 

számos kulcsfontosságú területen. Miért nem működtették a keresztények zsidóutálatukat, 

amikor orvost vagy ügyvédet választottak? Ugyancsak nincs magyarázat arra, hogy amíg 

bizonyos területeken díjazta a társadalom a jellegzetesként emlegetett zsidó iparkodást, addig 

ugyanez a közeg képtelen volt értékelni ezt a habitust például akkor, amikor a tábornoki 

kinevezéseket osztogatták. Hogy lehet, hogy amíg egyes versengésekben szabadon hagyták 

érvényesülni a zsidó törekvést, addig másokon semmibe vették? Ezekbe az 

ellentmondásokba mindaddig bele fogunk ütközni, amíg nem látjuk be, hogy ugyanabban a 

társadalomban formálódott ki a differenciák mindkét típusa, amíg nem hagyunk fel azzal a 

gyakorlattal, hogy más-más társadalomképbe helyezzük bele az előnyöket, és a hátrányokat, 

tehát amíg nem fogadjuk el, hogy a sikerek és kudarcok megtermelődésének logikája nem 

lehetett egymással gyökeresen ellentétes. 

Ha végigtekintünk az egyenlőtlenségek szerkezetén, akkor az az első benyomásunk, hogy 

ott, ahol zsidó előny mérhető, az intellektusnak jut nagyobb szerep, míg ott, ahol a 

keresztények szereztek jobb pozíciókat, inkább a testtel asszociálódnak. Két használható 

hipotézis merül ennek alapján fel. Az egyik, nevezzük ezt meritokratikus modellnek, az a 

politikailag és morálisan rendkívül kellemetlen feltevés, hogy az egyenlőtlenségek 

teljesítménykülönbségeket fejeznek ki, vagyis azért alakulnak ki, mert a zsidó szellem 

felsőbb-, míg a zsidó test alsóbbrendű volt, azaz a zsidók okosak, de gyengék voltak, a 

keresztények pedig épp ellenkezőleg. 

A másik, általam interakcionistának keresztelt magyarázat szerint azonban, amelyet 

igazolni igyekszem, a zsidó sikerek és kudarcok csupán imaginárius 

teljesítménykülönbségeken alapulnak, vagyis a zsidó ész nem volt felsőbbrendű, de a test 

sem alsóbbrendű, csak okosnak, de gyengének hitték, a zsidó karakterről folytatott diskurzus 

irányította a teljesítmények személyválogató megítélésének praxisát. Az egyenlőtlenségek 

tehát feltevésem szerint úgy jöttek létre, hogy a társadalom a zsidók szellemi teljesítményét a 

keresztényekéhez mérten az indokoltnál magasabbra értékelte, míg testi teljesítményüket 

rendre alulbecsülte. Ha így volt, akkor a zsidókat a velük kapcsolatos előítéletes 

gondolkodás, a karakterükről folytatott kényszeres spekuláció nem csak hátrányosan 

érintette, hanem ennek köszönhették lenyűgöző előretörésüket is a modernitásban: a gyenge, 

de értelmes zsidókról szóló mítosz nem megerősítette a csoportközi hierarchiát a 

társadalomban, hanem felforgatta azt, a domináns keresztények önbecsmérlő fantáziái, a 

dominált zsidók felsőbbrendű képességeiről tájékoztató hírverés hajtotta a vizet az 

alávetettek malmára. Az interakcionista modell azonban magyarázni képes bizonyos mértékű 

valóságos teljesítménykülönbségeket is, hiszen a zsidók és a keresztények belsővé tehették 
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saját közképüket, beláthatták az imázsuk elleni küzdelem hiábavalóságát, ami – mintegy 

önbeteljesítő jóslatként – kihatott teljesítményükre. 

 

Feltételek 

A gyenge, de okos zsidó mítosza azonban csak akkor termelhetett egyenlőtlenségeket, 

boríthatta fel a társadalmi hierarchiát, ha teljesült két történelmi feltétel. Az első az, hogy a 

zsidó gyengeségről és okosságról szóló diskurzusok közszájon forogtak és összetartóak 

voltak, tehát a zsidó karaktert mindenki nagyjából ugyanolyannak gondolta. A másik pedig 

az, hogy a két csoport összekapcsolódott, a társadalom egyazon szövetét alkotta, az 

akadálytalan kommunikációt lehetővé tevő homogén kultúrája volt, azaz integrált képet 

mutatott, de a zsidók mégis felismerhetőek, elkülöníthetőek, azaz asszimilálatlanok voltak, 

zsidóságukat változatlanul nyilvántartották. Az integráltság híján ugyanis nem lett volna 

olyan közös terep, amelyen elfogultan ítélkezhetett volna egymásról a két fél, az 

asszimilálatlanság nélkül pedig csupán ártatlan ábrándozásnak számított volna gyengének, de 

okosnak képzelni a zsidókat és fordítottjának a keresztényeket, hisz akkor senki sem tudta 

volna, kivel szemben érvényesítse prekoncepcióit. 

A felforgató mítosz elterjedtségét és egységességét a nemzetközi és magyar diskurzusban 

egyaránt vizsgáltam. Azt találtam, hogy a beszédnek a zsidó népjellemről, a zsidó testről és 

szellemről kötelező érvényű rituáléja, az állítások tartalmának, egymásutánjának, 

kombinálásának szigorú rendje volt, amely mindenkit kötött. Példának okán az elkötelezett 

antiszemiták és a zsidó hagyomány egyformán rosszul teljesítőnek képzelte el a zsidó testet 

és jól teljesítőnek a zsidó észt a keresztényhez képest. 

Azt a tételt, miszerint a zsidók úgy vettek részt a nemzetépítésben, hogy őket a nemzettől 

továbbra is megkülönböztették, vagy mondjuk úgy, hogy érvényesült a zsidóságmegmaradás 

törvénye, nem kell különösebben bizonygatni, mivel ebben a kérdésben konszenzus van a 

kutatók között. A történészek nem a jelenség létezése, hanem az értelmezése előtt állnak 

tanácstalanul. Első lépésben ezért a zsidók oldódás nélküli keveredésének 

magyarázómodelljét kíséreltem meg kidolgozni Ernest Gellner nacionalizmuselméletének 

meghosszabbításával. Amellett érveltem, hogy – más népekkel ellentétben – azért nem 

szívódtak fel nyomtalanul a zsidók a nemzetbe, mert a zsidó szó nemcsak egy népet jelölt, 

hanem pozitív jelentéssel bírt a modern ipari társadalom munkamegosztásában is, kvázi 

foglalkozásnévként volt megőrzésre érdemes, hiszen a zsidó név viselői úgy léptek be 

Indusztriába, hogy pont az iparkodás bélyege volt rájuk ütve. Második lépésben elhagyom az 

elvont, teoretikus szintet és alulnézetből, élettörténeti keretben mutatom meg, hogy nincs 
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semmi elképzelhetetlen abban, hogy valakik ugyan elsajátították egy nemzet kultúráját, 

mégis más néven nevezték őket, mint amivel a nemzetet jelölték. Először a századfordulós 

Mikszáth-prózából (Szent Péter esernyője, Új Zrínyiász) kirajzolódó fiktív világok 

társadalomtörténeti elemzését végzem el, majd az így kapott kép érvényességét a valóságra 

referáló szövegeken tesztelem. A gyöngyösi és zsidó Bálint György (ismertebb nevén Bálint 

gazda) önéletírásának, ill. az ugyancsak gyöngyösi, ám keresztény H. P. memoárjának 

párhuzamos vizsgálatára vállalkozom, és arra jutok, hogy a zsidók és a keresztények közötti 

kapcsolattartásnak nem voltak gátjai egy kisvárosban a 20. század első felében, ugyanakkor 

változatlanul számon tartották, hogy kik a zsidók és kik nem azok. 

 

A hipotézis bizonyítása 

Annak kiderítéséhez, hogy a zsidó siker és kudarc mennyiben a felforgató mítosz által 

befolyásolt személyválogató értékelés következménye, mérnünk kell tudni a zsidó 

teljesítményeket, az erről alkotott ítéleteteket, valamint az ezek közti eltérést. A zsidók testi 

teljesítményének szisztematikus alulbecslését a tanári értékelésről árulkodó testnevelés 

osztályzatok és a testnevelés órai felmérések eredményeit közlő, tehát a teljesítményt jelző 

erőmérési táblázatok összevetésével igazolom többváltozós statisztikai eljárások bevetésével. 

Összesen 28 középiskola értesítői közöltek erőmérési adatokat az 1886 és 1916 közötti 

időszakban a trianoni országterületen. Ebből hétnek az adatait dolgoztam fel teljeskörűen. Az 

eredmények egyértelműek: a zsidó diákok ugyan rendre gyengébb produkciót nyújtottak a 

tornateremben, mint keresztény iskolatársaik, de sokkal rosszabb osztályzatokat kaptak annál, 

mint amit ez a teljesítménykülönbség indokolt volna. A vizsgálat tehát maradéktalanul 

alátámasztotta a zsidó kudarc keletkezésének interakcionista elméletét. 

A zsidó szellemi felsőbbrendűséggel kapcsolatos fantáziák reális következményeinek, 

vagyis a zsidó szellemi teljesítmény feltételezett túlbecslésének megfigyeléséhez ennél (is) 

találékonyabb megoldásra volt szükség. A következő eljárás bizonyult használhatónak: 

először megfigyeltem, milyen értékelést kaptak a zsidó diákok a magyarországi 

iskolarendszerben a szellemi tárgyakból, amikor együtt képezték őket a keresztényekkel, és 

így befolyásolhatta az osztályzatukat a zsidó okosságról szóló mítosz. Ezután azt mértem, 

ehhez képest miként alakultak az értékelések azokban a szituációkban, amelyekben 

elkülönítetten oktatták a zsidó tanulókat, vagyis amikor a zsidókkal és keresztényekkel 

szembeni tanári részrehajlás nem játszhatott szerepet az osztályzásban. Hét középiskolában 

vizsgáltam a századfordulón, hogy alakult az izraeliták tisztán zsidó csoportokban kivívott 

vallástan osztályzata a más szellemi tárgyakból szerzett jegyekhez képest. A budapesti és 
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debreceni Zsidó Gimnáziumban szerzett érdemjegyeket a zsidóknak a vegyes diákságú 

fővárosi és debreceni gimnáziumokban kapott érdemjegyeivel hasonlítottam össze a Horthy-

korszakban. A zsidótörvények korszakában pedig a három budapesti gimnáziumban 

szervezett „tiszta” zsidó osztályok jegyeit vetettem össze a vegyes osztályokéval. Az 

eredmények ezúttal is meggyőzőek: az integrált oktatásban a zsidók jelentősen előnyösebb 

értékeléseket kaptak, mint a szegregáltban, tehát a zsidó szellemi siker kialakulásában is 

alapvető szerepet kellett játszania a teljesítményekről ítélkezők elfogultságának. 


