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A zsidó nemzeti politizálás kialakulása Galíciában

Galícia, az egykor az Osztrák-Magyar Monarchia részét képező tartomány az 
elmúlt évtizedekben került ismét az érdeklődés előterébe. Elsősorban a né-
metek és az osztrákok fedezték fel újra a második világháborút követően rész-
ben Lengyelországhoz, részben a Szovjetunióhoz került egykori Habsburg 
provinciát.

Ez az érdeklődés összefüggö� azzal az általános nosztalgiahullámmal és 
újrafelfedezési vággyal, ami az 1980-as évek végétől az addig tilto� és elfele-
de� kelet-európai határ- és ütközőzónák iránt mutatkozo�. Ugyanebben az 
időszakban kezdte el keresni gyökereit, felkutatni ősei hazáját a térségből el-
származo�, elűzö� etnikumok harmadik generációja, különösen igaz ez a 
kelet-európai zsidóságnak elsősorban az Egyesült Államokban élő leszárma-
zo�aira. Az ún. Ostjudentum „felfedezéséhez” nagy mértékben hozzájárult 
Claudio Magris 1977-ben olaszul, majd németül is megjelent könyve Joseph 
Rothról és a keleti zsidóságról, amely elsősorban irodalmi aspektusból mu-
ta�a be ezt az eltűnt, de a térséget rendkívül meghatározó kultúrát.1 Újra ki-
adták Bruno Schulz, Karl Emil Franzos, Manes Sperber, Leopold Sacher-Ma-
soch és Joseph Roth műveit, felidézve a stetlek misztikus világát, a 
csodarabbik udvarait, ezt a nyugati olvasó számára egzotikusnak tűnő világot. 
Mindeközben tovább élte�ék a „népek békés együ�élésének” már az oszt-
rák-magyar időkben kialakult mítoszát.2

Ebből a napjainkra mítosszá vált etnikai sokszínűségből tulajdonképpen 
három népcsoport emelkede� ki: a legnagyobb lélekszámú etnikumok, a 
lengyelek és ukránok melle� a zsidóság.

1  Magris, Claudio: Lontano da dove: Joseph Roth e la tradizione ebraico orientale. Einaudi, Tori-
no 1977.
2  Erről a Galícia-mítoszról (Mythos Galizien) nyílt kiállítás 2015-ben Bécsben, a Wien Musem-
ban. A tárlat az osztrák, lengyel, ukrán és a zsidó narratíva alapján muta�a be a tartományt.
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A Holokauszt elő�i Európában Galíciában élt a zsidó diaszpóra egyik leg-
népesebb, kulturálisan és vallásilag legszínesebb közössége. A 20. század ele-
jén, a cári Oroszországon és a hozzátartozó Lengyel Királyságon kívül csak 
Magyarországon volt a galíciainál nagyobb lélekszámú zsidó lakosság. De a 
népességi arányokat tekintve a galíciai zsidóságé jóval meghaladta az előbbi 
országokét. Az 1910-es adatok szerint a tartomány összlakosságának 11 szá-
zaléka, azaz 871.895 fő volt zsidó.3

1772-ben Galícia annektálásával Ausztria a számára korábban ismeretlen 
jogi és szociális helyzetű, nagy lélekszámú zsidó népességgel találta magát 
szemben. A terület elfoglalásával gyökeresen megváltozo� a Habsburg Biro-
dalmon belül is a zsidóság aránya. 

Már az első felmérésekből kiderült, hogy a zsidóság körében jelentős azok-
nak a száma, akik tulajdonképpen semmilyen állandó foglalkozással sem ren-
delkeztek és csak idényjellegű, alkalmi munkákból éltek. A statisztikák szerint 
a galíciai zsidók legnagyobb része kézművességgel és kisipari tevékenységgel 
foglalkozo�. Legfőbb tevékenységük azonban a földesúri haszonbérletek irá-
nyítása volt: bérbe ve�ék a nemesség malmait, halastavait, kocsmatartási 
jogát, és a majorságok terményeit a városokban értékesíte�ék, ez által közve-
títő szerepet lá�ak el a vidék és a városok közö�.

Mária Terézia és �a számos zsidóságra vonatkozó rendeletet bocsáto� ki. 
Az uralkodónő elsősorban központosítani akarta közösségeiket (kahal), át-
láthatóbbá tenni működésüket, ugyanakkor számos új adót vete� ki rájuk.4 
A legfontosabb a türelmi adó (Toleranzgebühr), amelynek összege teljesen 
megegyeze� a korábbi ún. fejadóval (Leibmaut), de iparűzési és vagyonadót 
is beveze�ek. Továbbá szabályozták a házasságkötést – ezzel a zsidóság lét-
számának gyarapodását akarták korlátozni –, az oktatást, valamint a be - és 
kivándorlást.5

3  Wasiutynski, Bohdan: Ludnosc zydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Warsaw 1930, 90. 
Bukovinában ugyan magasabb volt a zsidóság aránya (12,5%), de az összlétszámuk sokkal ala-
csonyabb volt.
4  Edicta et mandata universalia Regnis Galiciae et Lodomeriae a die 11 Septembr. 1772. Initae 
ossessionis promulgata. Anton Piller Leopoli, 1772–1779. 1776, I. fejezet, 76–77.
5  Uo. 93-95. II. József zsidóságra vonatkozó rendeletiről és törvényeiről lásd még Joseph Kar-
niel: Die Toleranzpolitik Kaiser Josephs II. Bleicher Verlag. Schri�enreihe des Instituts für Deut-
sche Geschichte Universität. Tel Aviv. Stu�gart, 1986; Stöger, Michael: Darstellung der gesetz-
lichen Verfassung der galizischer Judenscha�, 2. Bände. Lemberg 1833.
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II. József uralkodásával kezdődö� el a Habsburg Birodalomban a zsidóság 
emancipációjának több évtizedes folyamata, korabeli szóhasználat szerint a 
zsidóság polgári megjobbítása (Bürgerliche Verbesserung), amely 1867-1868-
ban fog realizálódni. Az uralkodó politikájának két vezérelve volt: egyrészt a 
�ziokrata tanoknak megfelelően az iparűzés és a kereskedelem helye� a me-
zőgazdaság felé akarta a zsidóságot irányítani, másrészt az oktatás és a nevelés 
személyiségformáló erejébe vete� hit, amelynek segítségével meg akarta 
szüntetni a zsidóság nyelvi és kulturális elkülönülését.

1789-ben a galíciai zsidókra is kiterjeszte�e a türelmi rendeletet, amely 
hosszú időre meghatározta a zsidóság életviszonyait. Még II. József halála 
utáni évtizedekben is ez maradt a galíciai zsidóság életét leginkább meghatá-
rozó jogforrás. A Toleranzpatent a zsidó népesség teljes egyenjogúsítását tűz-
te ki célul, meg akarta szüntetni társadalmi különállásukat. Az 1789-es ren-
delet lehetővé te�e, hogy zsidókat is lehessen politikai közösségek vezetőivé, 
például polgármesterré választani. Ezzel szemben beveze�ék a galíciai zsidók 
katona-köteleze�ségét, aminek érdekében népszámlálást rendeltek el, és ek-
kor te�ék számukra kötelezővé a névválasztást, vagyis új, német nevet kelle� 
felvenniük korábbi héber nevük helye�.

A rendelet legfontosabb részének a nevelés és az iskoláztatás kérdéskörét 
tekinthetjük. Ennek értelmében minden közösségnek egy német nyelvű iskolát 
kelle� alapítania, ahol az oktatás a nemzeti iskolák mintájára folyik, s működé-
sét az állam felügyeli. Ezt az ún. Normalschule rendszert Csehországban és Ma-
gyarországon is beveze�ék, és hosszú távon sikeresnek bizonyult: i� „nő� fel” 
a 19. századi reform zsidóság. Galíciában azonban hatalmas ellenállásba ütkö-
zö� ez az elképzelés a vidéket uraló haszidok tiltakozása mia�. I� a zsidó felvi-
lágosodás, a Haszkala csak néhány városban – Brodyban, Lembergben és Tar-
nopolban – tudo� gyökeret ereszteni. A 19. század elején még olyan, az európai 
zsidó felvilágosodás szempontjából is kiemelkedő képviselői voltak, mint Na-
chman Krochmal (1785-1840), Solomon Rapoport (1790-1867) vagy Joseph 
Perl (1773-1839), de a század második felére a haszidok kerültek többségbe, 
és e�ől kezdve uralták a galíciai stetleket. Ugyanakkor fontos megjegyeznünk, 
hogy a Haszkalát követő reform zsidóság nem tűnt el teljesen a tartományból, 
s a maszkilok harmadik generációjának fontos szerepe lesz majd a 19. század 
utolsó évtizedeiben kialakult szekuláris zsidó politikában.

II. József galíciai zsidóságra vonatkozó politikája sok szempontból kudarc-
nak tekinthető. A császár legfőbb célját, hogy a galíciai zsidóság ne vándorol-
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jon ki a tartományból a birodalom más részeibe, nem érte el. Ennek oka a 
zsidóságot sújtó sokféle adófajta és a katonai besorozásuk volt. Egyre többen 
hagyták el Galíciát, elsősorban Magyarország észak-keleti megyéibe, Buko-
vinába, majd a 19. század második felétől Bécsbe és az Egyesült Államokba 
vándoroltak ki. Mivel a galíciai zsidók többsége az új hazájában is görcsösen 
ragaszkodo� hagyományaihoz, viselkedési és öltözködési szokásaihoz, idővel 
a modern kori antiszemitizmus céltábláivá váltak. A magyar köztudatba is 
bevándorlásuk révén kerültek be, ami azonban rövidebb ideig tarto�, mint a 
korabeli antiszemita közbeszéd terjeszte�e.6

II. József politikáját utódjai nem folyta�ák, a zsidóság egyenjogúsításának, 
emancipációjának ügye elakadt. A német nyelvű állami iskolák bezártak, a 
korábbi korlátozások többsége visszatért a napi gyakorlatba, a katonai szol-
gálatot pedig egy időre eltörölték.

Az 1848-as „népek tavasza” a galíciai zsidóság életében is fordulatot ho-
zo�. Az 1849. márciusi alkotmány garantálta a zsidóság számára is a jogegyen-
lőséget, könnyíte�e adóterheiket, de a forradalmak bukása után mindez újból 
semmissé vált. A jobbágyság felszámolása azonban Galícia lakosai számára is 
a társadalmi és gazdasági viszonyok lassú változását hozta el.

A galíciai zsidóságot 1868-ban polgárjogokkal ruházták fel, ami azt jelen-
te�e, hogy a birodalom többi részéhez hasonlóan csak egyénként és nem 
közösségként emancipálták őket. E�ől kezdve vallási felekezetként tarto�ák 
számon őket. Ennek ellenére az Osztrák-Magyar Monarchia más részeivel 
szemben Galíciában a zsidóság aktív nemzeti politizálásba kezde�. A zsidó 
nemzeti gondolat mindkét irányzata, a cionizmus és a diaszpóra nacionaliz-
mus – más néven kulturális autonomizmus – is élénk visszhangra talált. Ehhez 
járult még a szekuláris zsidó kultúra felvirágzása, amely a jiddis nyelvű iro-
dalmat, sajtót, zenét és színházat jelente�e.

Az aktív zsidó nemzeti politika a lengyel és ukrán nemzeti mozgalmak meg-
erősödésével függö� össze. Galíciában tulajdonképpen nem volt uralkodó 
nemzet, az osztrák tisztviselők csak jelentéktelen számban képviselte�ék ma-
gukat a tartományban. Az ukránok és a lengyelek létszáma nagyjából meg-
egyeze�, és egyiküknek sem volt „anyaországa”. Így tehát a galíciai zsidóság 
számára nem volt egy markáns asszimilációs irány, mint például Magyarorszá-

6  A galíciai zsidóság magyarországi bevándorlásához a két legfontosabb tanulmány: Walter 
Pietsch: A zsidók bevándorlása Galíciából és a magyarországi zsidóság. Valóság, 1988/11., 46-
58.; Varga László: Zsidó bevándorlás Magyarországon. Századok, 1992/1., 59–79.
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gon. 1870-tól a tartomány széleskörű autonómiát kapo� és a lengyel nemesség 
került vezető szerepbe. Mivel a zsidóságot nem ismerték el önálló nemzetiség-
nek és nyelvüket, a jiddist is csak „zsargonnak” tekinte�ék, így a parlamenti és 
az önkormányzati választásoknál a lengyelek közé számíto�ák őket.

A galíciai zsidóság politikai szerepvállalása az 1873-as választásokon kez-
dődö�, ahol az öt évvel korábban megalakult Somer Israel (Izrael őrei) válasz-
tási szövetséget kötö� az ukrán jelöltekkel. A pártot az emancipációs törvény 
utáni lelkesedés hozta létre, tagjai elsősorban lembergi közép- és felső-közé-
posztályból kerültek ki, akik a német kultúrában szocializálódtak, abszolút 
lojálisak voltak az uralkodóhoz és a kormányzathoz, tulajdonképpen birodal-
mi patriotizmust hirde�ek. Pártjuk életre hívásában szerepet játszo� az erő-
södő lengyel nacionalizmustól való félelem, ezért is kötö�ek szövetséget a 
tőlük kulturálisan meglehetősen távol álló ukránokkal, melynek eredménye-
ként négy képviselőjük bejuto� a Reichsrath-ba. Az alapítással egy időben 
saját folyóiratot is indíto�ak (Der Israelit), amely a kéthavonta jelent meg.

1880 és 1892 közö� léteze� egy lengyel irányultságú pártformáció is, az 
Agudas Akim (Testvérek Szövetsége). Tagjaik és szimpatizánsaik hasonlóan 
a Somer Israelhez elsősorban lembergi felvilágosult zsidó értelmiségiekből 
kerültek ki, de velük ellentétben ők a lengyel asszimilációs irányt választo�ák. 
Ennek oka, hogy 1870-től a tartomány lengyel irányítás alá került, a német 
orientáció, amit a Somer képviselt, tarthatatlanná vált, ami megpecsételi majd 
a sorsukat. Az Agudas havi rendszerességgel kiado� lengyel nyelvű lapja, az 
Ojczyzna (Haza) címet viselte és héber nyelvű mellékle�el jelent meg. Eluta-
síto�ák a jiddis nyelv használatát és célul tűzték ki lengyel néppel való nyelvi 
és kulturális egyesülést.

Az 1880-as években Galíciában is felerősödö� az antiszemitizmus, amit 
elsősorban a katolikus egyház és a lengyel nacionalisták gerjeszte�ek. 1882-
ben egy vérvád-per is lezajlo�, amelyben a vádlo�akat első fokon halálra 
ítélték, majd végül 1886-ban felmente�ék. Ezek a történések az Agudas 
Akim tagságát elbizonytalaníto�ák, sőt csalódásuk mia� sokan közülük ép-
pen az ellenkező oldalon kötö�ek ki: az egykor szenvedélyes lengyelbarát 
Alfred Nossig7 az első galíciai cionista szervezet, a Mikra Kodes egyik alapí-
tója lesz, Ignacy Zisser pedig a zsidó szocializmusban talál új politikai o�-

7  Alfred Nossig életéről, identitáskeresésének állomásairól Ezra Mendelsohn írt kitűnő tanul-
mányt: From Assimilation to Zionism in Lvov: �e Case of Alfred Nossig. �e Slavonic and East 
European Review, Vol. 49, No. 117, 1971. pp. 521–534.
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honra. Az Ojczyzna 1892-ben megszűnt, búcsúzó lapszámukban még azt 
írták, hogy hisznek a lengyel néppel való együ�működésben.

A zsidóság történetében először Galíciában szerveződtek az ortodoxok is 
pártba. A Machsike Hadas (A Hit Őrei) – amely Bukovinában is tevékenyke-
de� – 1878-ban alakult meg. Tulajdonképpen a Somer Israel-lel szemben jö� 
létre, akik rabbiképzőt szándékoztak nyitni Lembergben és a hitközségi sza-
bályzatot is módosítani akarták. A belzi haszidok rebbéje, Josua Rokeach volt 
a szellemi vezetőjük, a szervezet elnöke pedig a krakkói Simon Sofer (1820–
1883), a híres pozsonyi rabbi, Chatam Sofer egyik �a volt.

A Machsike Hadas az 1879-es választásokon lépe� a politika színpadára: 
négy jelöltet is indíto�ak és sikerrel jártak, Sofer bekerült a parlamentbe. 
A modern politika eszköztárát is felhasználták, plakátokat függeszte�ek ki, 
szórólapokon terjeszte�ék nézeteiket, kampánygyűléseket tarto�ak a zsina-
gógákban. 1883-ban már 40 ezer regisztrált tagjuk volt Galíciában.

1882-ben az osztrák kormányzat megpróbálta az egész galíciai zsidóságot 
egységes igazgatási rendszerbe vonni, a lembergi hitközségi statútum min-
tájára. A kezdeményezés mögö� o� volt a Magyarországon kialakult hely-
ze�ől való félelem, vagyis meg akarták akadályozni a zsidóság felekezeti 
szétszakadását. A Machsike Hadas hevesen tiltakozo� ez ellen, szembe ke-
rültek még az osztrák kormányza�al is. Az események odáig fajultak, hogy 
rendőrségi vizsgálat indult Sofer ellen, de ő még az ügy lezárta elő� meghalt. 
Halála jelentősen visszavete�e a párt aktivitását. Továbbra is tiltakoztak min-
denféle oktatási modernizáció ellen, és megakadályozták, hogy világi tan-
tárgyak bekerülhessenek a héderek és jesivák falai közé. Ugyanakkor meg-
maradt lojalitásuk a lengyelek iránt, a választásokon mindig a lengyel jelöltet 
támoga�ák a szekuláris zsidókkal szemben.

Az előbb felsorolt pártok még nem folyta�ak nemzeti politikát, amikor 
bekerültek a Reichsrathba, általában a galíciai lengyel nemeseket tömörítő 
Lengyel Klubba ültek be, vagy a kormánypártba.8

A galíciai cionista Gersom Bader (1868–1954) szerint a zsidó nemzeti 
gondolat galíciai megjelenése nem feltétlenül az 1881–1882-es oroszországi 
pogromokra ado� válasz, hiszen a Habsburg Birodalomban ilyen veszély nem 

8  A bécsi cionista Saul Raphael Landau éles hangnemben bírálta ezeket a pártokat híres Der 
Polen Klub und seine Hausjuden című 1907-ben megjelent vitairatában. Azt vete�e a szemükre, 
hogy a lengyeleknek való behódolás mia� nem tudnak érdemi nemzeti politikát folytatni és a 
zsidóság érdekeit képviselni.
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fenyege�e a zsidóságot, ez ellen az osztrák kormányzat keményen fellépe� 
volna. Szerinte ez sokkal inkább egyfajta belső igényként merült fel az i�eni 
zsidóságban, aminek segítségével revitalizálni akarták kultúrájukat.9

Az első nemzeti alapon szerveződö� mozgalom, a Mikra Kodes (Szent 
Gyülekezet) 1883-ban alakult Lembergben, Joseph Kobak (1828–1913) ve-
zetésével. Céljaik közö� szerepelt a zsidó identitás erősítése és a zsidóság 
gazdasági, szociális helyzetének javítása. Szerte Galíciában önképzőköröket, 
könyvtárakat, olvasóköröket hoztak létre, ahol a zsidó történelemmel, folk-
lórral foglalkoztak. Inkább egyesületi jellegük volt, elsősorban kulturális te-
vékenységet folyta�ak, a palesztinai kivándorlás még hosszú távú terveik 
közö� sem szerepelt. Tagsága elsősorban szekularizált, középosztálybeli csa-
ládokból származó �atal értelmiségiekből, egyetemistákból verbuválódo�, 
sokan közülük a bécsi egyetemen is megfordultak, de találunk közö�ük olya-
nokat is, akik más korábban említe� zsidó mozgalmakból ábrándultak ki.

A Mikra Kodes néhány év múlva két részre vált. A Kobak-féle elsősorban 
kulturális és oktatási tevékenységet folytatók melle� megjelentek a ténylege-
sen nemzeti politikát felvállalók, így jö� létre 1892-ban Lembergben a Jü-
dische Nationale Partei (Zsidó Nemzeti Párt), amely elsősorban a diaszpórá-
ban végze� munkára fókuszált, jiddis nyelvű propagandával toborozta 
tagságát. Hosszú távú céljaik közö� szerepelt a zsidóság nemzetként való 
elismertetése az Osztrák-Magyar Monarchián belül. Az, hogy a zsidó nem-
zeti o�hont Palesztinában kell létrehozni, csak nagyon távoli tervként fogal-
mazták meg, a galíciai zsidóság nemzeti öntudatra ébresztését sokkal fonto-
sabbnak tarto�ák.

Tovább erősíte�e a cionisták és a diaszpóra-nacionalisták helyzetet a 19. 
század utolsó évtizedében felerősödö� antiszemitizmus. Galíciában a kato-
likus egyház és a Lengyel Parasztpárt vezetője, Stanisław Stojałowski jezsuita 
páter folytato� antiszemita propagandát. A galíciai zsidóság elszegényedése, 
amely a századfordulóra már-már közmondássá te�e a tartományt, szintén 
tágíto�a az autonóm zsidó politika lehetőségeit. A korabeli sajtóban, publi-
cisztikákban gyakran visszatérő „galíciai nyomor”, „Európa szegényháza” ki-
fejezések nem zsurnalisztikai túlzások voltak. A gazdasági erőforrásokban 
szűkölködő, az osztrák kormányzat által gyakorlatilag belső gyarmatként 

9  Shanes, Joshua: Diaspora Nationalism and Jewish Identity in Habsburg Galicia. Cambridge 
University Press 2012, 47-48. Shanes könyve az eddigi legjobb összefoglaló mű a galíciai zsidó 
pártokról.
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kezelt tartomány valóban borzasztó gazdasági és népességi mutatókkal ren-
delkeze� az első világháború elő�i évtizedekben.10

Ezek után nem meglepő, hogy a 19. század végén megerősödö� a cioniz-
mus és a zsidó szocialista mozgalom is Galíciában. A bécsi cionista, Saul Rap-
hael Landau (1870-1943) a galíciai olajmezőkön dolgozó zsidó munkások 
helyzetét tanulmányozva írta meg 1898-ben Unter jüdischen Proletariern: Rei-
seschilderungen aus Ostgalizien und Russland című könyvét, amely döbbenetes 
képet feste� a drohobyczi és a boryslawi olajmunkások életéről. Az 1870-es 
évek végén találtak Galíciában olajat, ami az Osztrák-Magyar Monarchiát az 
akkori világ negyedik legnagyobb kőolaj kitermelőjévé te�e. Az olajkutaknál 
elsősorban zsidó és ukrán munkások dolgoztak, mindenféle védőfelszerelés, 
betegség- és balesetbiztosítás nélkül, s a gyakori tüzekben és más balesetek-
ben sokan veszíte�ék életüket vagy szenvedtek súlyos sérüléseket. Landau, 
aki útját toborzókörútnak is szánta, több száz embert tudo� a cionizmus ügye 
mellé állítani.

Az első zsidó munkások által kezdeményeze� sztrájk 1892-ben Kolomea-
ban egy tálit11- készítő műhelyben zajlo�. 1892 júliusában létrejö� a viszony-
lag rövid életű Zsidó Munkáspárt, amelynek saját lapja is volt, a jiddis nyelvű 
Di arbeter shtimme. A párt megszűnése után is számos munkásegylet és szer-
vezet működö� szerte Galíciában, például a Yad Hazaka Lembergben, a 
Briderlekheit Krakkóban és Przemyslben, és a Di Varheyt Kolomeaban.

A zsidó szocialista mozgalom számára a legfőbb dilemmát a szociáldemok-
rácián belül elfoglalt pozíciója jelente�e. Ebben az időszakban ugyanis az 
1897-ban megalakult Galíciai Lengyel Szociáldemokrata Párt részeként te-
vékenykedtek. A zsidó aktivisták egy része nem akart önálló nemzeti politikát 
folytatni, hiszen azt gondolták, hogy a munkásmozgalmon belül eltűnnek a 
nemzetiségi különbségek és egy szociáldemokrata pártnak csak osztály ala-
pon lehet politizálnia. Mások viszont törekedtek egy autonóm zsidó szociál-
demokrata párt megalakítására. Pozíciójukat erősíte�e, hogy a 19. század 
utolsó éveiben sorra alakultak az Osztrák-Magyar Monarchiában a nemzeti 
alapon szerveződö� – cseh, lengyel, magyar, olasz, ukrán – szociáldemokra-
ta pártok. Ugyanakkor az osztrák szociáldemokrata vezetők, mint O�o Bauer 

10  1900-ban Galícia összlakossága 7,315.939 fő volt, ebből a zsidóság lélekszáma 811.371 főt 
te� ki, 1910-ben már a 8.025.679 fős lakosságból 871.895 fő zsidó, mindkét időpontban ez a 
teljes népesség 11%-át jelente�e. 
11  Imaköpeny.
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és Viktor Adler nem tekinte�ék a zsidóságot önálló népcsoportnak, ezt Bauer 
ki is fejte�e a Nemzetiségi kérdés és szociáldemokrácia (1904) című művében. 
Végül 1905. május 1-jén – a Galíciai Lengyel Szociáldemokrata Pártból való 
kilépéssel – megalakult a Zsidó Szociáldemokrata Párt (Żydowska Partja 
Socjal-Demokratyczna), amelynek politikájára erősen hato� az 1897-ben 
Vilnában alakult oroszországi zsidó szocialista párt, a Bund12. A párt számos 
munkás önképzőkört, könyvtárat működtete�, jiddis nyelvű oktatási intéz-
ményeket és színházat tarto� fenn.

Az általános választójog bevezetése utáni 1907-es választáson, amelyen 
több mint húsz jelölt indult valamelyik zsidó párt színeiben, négy cionista 
bekerült a Reichsrathba, ahol megalakíto�ák a korabeli parlamenti viszonyok 
közö� addig példátlan Zsidó Klubot. Győzelmükhöz jelentős mértékben 
hozzájárult az ukrán pártok támogatása, akik már a századforduló óta azért 
küzdö�ek, hogy választási rendszer a zsidóságot is tekintse önálló etnikum-
nak, ezzel is csökkentve a lengyelek fölényét. A következő, 1911-es választá-
sokon a zsidó nacionalistáknak már nem sikerült ilyen jó eredményt elérni, 
mert az ukránokkal való szövetség felbomlo� és számos csalás is történt a 
szavazókörökben. Így mindössze egy cionista került be a parlamentbe.

Az első világháború ala� Galícia hadszíntérré vált, a lakosság – közö�ük 
a zsidóság is – menekülni kényszerült o�honából a kozákok zaklatása, fosz-
togatása elől. A háborús években Bécsben és Budapesten is jelentős szociális 
problémává nő� a galíciai zsidó menekültek ellátása, és jelenlétük hozzájárult 
a felerősödö� antiszemitizmushoz. A háború vége sem hozta el a békét a 
tartománynak, hiszen a két már korábban is vetélkedő nemzet, a lengyel és 
az ukrán közö� 1918 novemberében háború tört ki. Ekkor Lembergben egy 
több száz halálos áldoza�al járó pogrom történt, amely mintegy szimbolizál-
ta, hogy véget ért a Habsburgok által garantált jogbiztonság korszaka.

1923-ra váltak véglegessé az újjászülete� Lengyelország határai, amelynek 
része le� az egykori osztrák tartomány is. A galíciai zsidóság (amellyel együ� 
a lengyel zsidóság 3,2 millió főt te� ki) is hozzájárult ahhoz a szépirodalom-
tól a tudományos életen és a képzőművészeten át egészen a jiddis �lmművé-
szetig terjedő, páratlanul gazdag szekuláris zsidó kultúrához, amely a két vi-
lágháború közö�i Lengyelországban virágzo�.

12  Teljes nevén Der Algemeyner Yidisher Arbeter Bund in Lite, Poyln, un Rusland - Litvánia, Len-
gyelország és Oroszország Általános Zsidó Munkásszövetsége.


