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társas életnegyedik rész

iskola rendszeres kirándulásai, nyári táborai és az évente többször megrendezett jel-
mezbálok, ahol a jelmezek többnyire különböző témákat variáltak (volt például csí-
kos és kockás bál), mind ragyogó alkalmakat nyújtott arra, hogy a fiatalok élvezzék 
egymás társaságát. 

Egy másik ilyen – hivatalosan nem, gyakorlatilag azonban mégis zsidó – szervezet 
volt a Budapesti Ének- és Zenekaregyesület kórusa, amelyben apám a húszas évek vé-
gétől kezdve lelkesen énekelt, és ahol sok életre szóló barátságot kötött. A tagok sze-
retetteljes gúnynévvel bömböldének hívták a kórust. A Lichtenberg Emil (1874, Bu-
dapest – 1944, Budapest) által vezetett dalárda és zenekar – összesen körülbelül 160 
tag – javarészt amatőrökből állt, akik tagdíjat fizettek. Az együttes a klasszikus orató-
riumok és nagyszabású kórusművek egyik legjobb magyar előadója volt akkoriban. 
„Az oratóriumkultúra óriás területén jóformán csak egyetlen ember harcol, műked-
velőkből toborzott kórusával” – írta  Lichtenbergről Tóth Aladár, a  kor legjelentő-
sebb zenekritikusa.37 Hangversenyeiken a  legkiválóbb szólóénekesek (például Basi-
lides Mária, Báthy Anna és Pataky Kálmán) és nemegyszer külföldről szerződtetett 
hangszeres  vendégművészek működtek közre (akkoriban a  cseh rézfúvósok jobbak 
voltak a hazaiaknál), akiket a jómódú Lichtenberg saját zsebéből fizetett. „Dacára an-
nak, hogy a  tagok által a  legmagasabb színvonalon előadott zeneművek nagy része 
a keresztény liturgia elemeiből összeállított repertoár volt, a tagok mintegy 80 száza-
léka az »izraelita hitfelekezethez« tartozott – emlékezik Vermes Dov, aki a harmin-
cas években a kórus tagja volt. – Évente legfeljebb két előadást tartott az egyesület. 
Egyet húsvét táján, amikor rendszerint valamelyik Bach-passiót adta  elő, és  évköz-
ben pedig valamilyen Händel- vagy Beethoven-oratóriumot.”38 Lichtenberget, aki-
nek már a szülei is protestánsnak születtek, a nyilasok ölték meg 1944 decemberében.

A cserkész- és  leventemozgalombeli tevékenység fontos  szerepet játszott a fiatal 
tagok társas  életében.39 Az első  magyar zsidó cserkészcsapat, a  Kadima  ugyan már 

1913-ban létrejött, de a  háborút követő  néhány éves  virágzás  után hanyatlani kez-
dett, és 1924-ben meg is szűnt. Ám az első világháború után a Magyar Cserkészszö-
vetségen belül is  létrejöttek zsidó cserkészcsapatok, s  az állami, illetve a  keresztény 
iskolákban tanuló zsidó fiatalok is részt vehettek az ottani keresztény többségű csapa-
tokban. A Magyar Izraelita Kézmű- és Földművelési Egyesületben, a MIKÉFE-ben 
is megalakult a 310. számú, Jókairól elnevezett cserkészcsapat, sőt egy leventecsapat 
is. A Wesselényi utcai zsidó elemi iskola cserkészcsapatára az 1930-ban született Surá-
nyi György így emlékszik vissza: „A cserkészcsapatunk neve Ezüst Farkas volt, a zász-
lónk és a nyakkendőnk is ezüst-kék színekben pompázott. Ebben a cserkészcsapatban 
mindenki zsidó volt. Arra már nem emlékszem, hogy súlyt fektettek volna a zsidó ha-
gyományra, csak itt senki nem mondta nekem [amint az a Baross utcai elemiben tör-
tént, ahol korábban tanult], hogy »te büdös zsidó«. Jól éreztük magunkat, hétvé-
genként kirándulni jártunk.”41 A harmincas évek vége felé azonban a diszkrimináló 
zsidótörvények a cserkészmozgalomra is hatottak, s 1941-ben a Cserkészszövetség ki-
zárta soraiból a zsidó cserkészcsapatokat, de ennek ellenére néhány csapat – így pél-
dául a pécsi 615. számú Ámosz – tovább működött.42

Amint láthattuk, a magyar zsidók a közösségükön, hittársaikon kívül a környe-
ző nem zsidó társadalommal is mind magánéletükben, mind üzletileg szoros kapcso-
latban álltak. Barátkoztak velük, viszonylag gyakori volt a  vegyes  házasság köztük, 
gyakran ugyanazokba  a  kaszinókba, kávéházakba, kulturális  egyesületekbe jártak, 
hogy csak néhány érintkezési pontot említsek. Persze ez elsősorban az asszimilál-
tak körére volt jellemző, de még a legtöbb ortodox is jó kapcsolatot ápolt keresztény 
szomszédaival és üzletfeleivel. Mindennek dacára nagyon sok zsidó főként a hasonló 
származásúakkal barátkozott. Ez persze a kóser háztartást vezető vallásosok esetében 
nem igazán meglepő, de még az asszimiláció lelkes hívei, sőt a teljesen vallástalanok 

100. Lichtenberg Emil karmester fényképe, melyet apám an-
nak emlékére kapott, hogy a kórus tagjaként részt vett Bee-
thoven Missa Solemnisének 1932. márciusi előadásában. Is-
meretlen fotográfus felvétele

98. Lichtenberg Emil a Budapesti Ének- és Zenekaregyesület 
Missa Solemnis-előadását vezényli 1932-ben, a Zeneakadé-
mián. Ismeretlen fotográfus felvétele, mely a Pesti Napló va-
sárnapi mellékletében jelent meg 

99. Izsák Károlyné, született Török Irén a gödöllői cserkész-
találkozón, 1933-ban. „1933 augusztusában látványos ese-
mény volt a Gödöllőn megrendezett cserkész-világtalálkozó, 
a jamboree – mesélte Izsákné lánya. – Ez a kép ott készült; 
anyám a jobb szélen álló első nő. A meghívást a mellette álló 
férfinek, Szabó főhadnagynak köszönhette. Ő volt a MIKÉFE 
[a Magyar Izraelita Kézmű- és Földművelési Egyesület] leven-
teoktatója. Rendszeresen járt ki a MIKÉFE-telepre, legalább-
is addig, amíg a fiúk leventeképzése a zsidó intézményben is 
kötelező, illetve engedélyezett volt. A növendékek szerették, 
és ő is a MIKÉFE-t. A középen álló nő Engelhardt Sándorné,
a MIKÉFE akkori tájkertészének a felesége. Az 1930-as évek 
közepén kivándoroltak Palesztinába.”40 Ismeretlen fényké-
pész felvétele

101. A Vörösmarty Mihályról elnevezett zsidó cserkész-
csapat a Tóra-tekercseket kíséri a lágymányosi zsinagó-
ga felavatása alkalmával, 1936 szeptemberében. A képen 
a cserkészcsapat tagjai tartják a baldachint a Tórákat vivő 
rabbik felett. A budai hitközség átvette az 1924-ben felosz-
lott Kadima zsidó cserkészszervezet egy részét, s ez műkö-
dött később Vörösmarty-csapat néven. Ismeretlen fényké-
pész felvétele
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nyaralás

A fokozódó polgárosodás és városiasodás fontos szerepet játszott ab-
ban, hogy a XIX. század közepétől kezdve egyre több ember ment néhány 
hétre nyaralni. A polgárság köreiben a század utolsó negyedére a nyaralás 

nemcsak szokássá, de igénnyé, a polgári élet tartozékává is vált. Az emberek örül-
tek, ha a nyár folyamán rövidebb-hosszabb időt valami szép, a megszokott környe-
zetüktől vonzóan különböző vidéken tudtak tölteni. Főleg a városi középosztály 
járt nyaralni, a falusiak és a kisvárosbeliek ritkábban. Ezek a városlakó polgárok 
egész éves munkájuk után vágytak arra, hogy a hegyekben, egy tavi fürdőhelyen, 
vagy a tenger mellett kikapcsolódjanak, és „jó levegőt” szívjanak. Ezt annál is kön-
nyebben megtehették, mert a vasúthálózat kiépülésével a korábban távolinak tűnő 
vidékek is kényelmesen és nem utolsósorban viszonylag olcsón megközelíthetővé 
váltak. 

Míg a gyógyfürdőkbe főleg felnőttek jártak, a nyaralás a legtöbb esetben csalá-
di esemény volt, ahová a gyerekeket, sőt a jobb módúak néha a gyerekek nevelőnő-
jét is magukkal vitték. A családfő viszont gyakran nem tudott állásától, kötelezett-
ségeitől hosszabb időre elszakadni, ezért otthon maradt, vagy csak rövidebb ideig 
csatlakozott családjához. 

A gyógyulásra vagy pihenésre vágyókat nemcsak anyagi lehetőségeik befolyá-
solták az üdülőhely kiválasztásában, hanem az az igény is, hogy minél több hasonló 
helyzetű vendég nyaraljon ott, s így ne érezzék magukat társadalmilag elszigetelve. 
Számon tartották, hogy ismerőseik előkelő vagy kevésbé előkelő helyeken töltöt-
ték-e ezeket a nyári heteket, s így a nyaralás is egyfajta értékmérővé, a társadalmi 
pozíció mutatójává vált. 

A városi középosztály jelentős hányada zsidó származású volt, különösen Buda-
pesten, ahonnan a legtöbb ember járt évente nyaralni. Mindez oda vezetett, hogy a 
nyaralás nagyon sok zsidó család életmódjának lett szerves része. Természetesen a val-
lásos zsidók csak olyan helyre mentek, ahol kóser ételt kaptak, zsinagógában imád-
kozhattak, és amely a vallásgyakorlás többi feltételének is eleget tett. Bár mindez a 
szekularizált zsidókat nem érdekelte, ők ugyancsak ott nyaraltak legszívesebben, 
ahol sok más zsidó is megfordult, s így kialakultak olyan nyaralóhelyek, amelyeket 
elsősorban ilyen közönség látogatott. 

Nemcsak távoli vidékeken, de az otthonhoz viszonylag közel is lehetett nyaralni. 
A főváros néhány tehetős polgára a budai hegyekben vásárolt vagy bérelt villát, ahová 
családjával a nyár tartamára kiköltözött, és ahonnan a családfő eleinte lovas kocsin, 
később az 1874-ben elkészült fogaskerekű vasúttal, még később az újabb tömegköz-
lekedési eszközökkel, taxival vagy éppen saját autóval lejárhatott a városba dolgoz-
ni. Így töltötte a nyarat a sikeres üzletember, a felsőház tagja és miniszteri tanácsos 
ifjabb Chorin Ferenc (1879–1964) is. „Chorinék igen nagy és elegáns házban éltek 

137. Friedmann Jenő miskolci gabonakereskedő és család-
ja a görömbölytapolcai nyári villájuk előtt, 1932 táján. Balról 
jobbra: Friedmann Jenő, fia, Andor, sógora, dr. Simon Miksa 
és idősebb fia, Károly. A virágoskertnek, a zöldségeskertnek 
és a gyümölcsösnek az egész évben a villában lakó házmes-
ter viselte gondját. Ismeretlen fotográfus felvétele

138. Életkép a Felsőireg melletti Kornfeld-birtok parkjában 
levő úszómedence partjáról, 1939-ből. A fotón Csernátony 
György, ifj. Pallavicini György, Perczel Tamás és az akkor még 
csak 15 éves Kornfeld Tamás látható. Jó időben ezt a 20 mé-
ter hosszú, 10 méter széles, egyik végén két méter mély 
úszómedencét jóformán egész nap benépesítették a ven-
dégek. A kikeresztelkedett zsidó Kornfeldék baráti társasá-
gában legalább annyi volt a keresztény, sőt az arisztokrata, 
mint a zsidó. Ismeretlen fényképész felvétele 


