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Kérjük, ajánlja ön is 
adója 1 %-át lapunknak, 
a Szombatnak

● mely az egyetlen független szellemiségû,
non-profit jellegû, magyar zsidó politikai
és kulturális lap;

● tájékoztat, és véleményt mond a világ,
Izrael és a magyar politika híreirôl;

● megalapítója és fenntartója 
a www.antiszemitizmus.hu honlapnak,
melyen dokumentálja és küzd a zsidó- és
Izrael-ellenes elôítéletekkel szemben;

● konferenciákat szervez zsidó irodalomról,
színházról, filmrôl;

● a Szombat Szalonok keretében
vitaeseteket és felolvasóesteket szervez,
élô kapcsolatot tartva az olvasókkal.

Ehhez nem kell egyebet tennie, 
mint mellékelnie a nyilatkozatot
adóbevallásához, amelyben kijelenti,
hogy adója 1%-át a 18165850-1-42
adószámú szervezetnek kívánja
felajánlani. E kis fáradsággal
hozzájárulhat a Szombat további
megjelenéséhez. 

Segítségét elôre is köszöni

A Szombat szerkesztôsége

1% 
a Szombatnak
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„A gyerek nem fajáruló. Egy-
szerûen nem hozzánk tarto-
zik. A gerinctelenség csak ab-
ban van, hogy nem vallja be
nyíltan…”

(Antiszemita topikoló 
az egyik internetes fórumról)

A ki manapság csak egy ki-
csit is beleszagol az inter-

netes világba, rögtön észreveheti egy
rendkívül fejlett szubkultúra jelenlétét; a
netes szélsôjobboldalról van szó. Az az
érzésünk támad, hogy kontrollálatlanul
ömlik valami mocsok, amirôl pedig azt
hittük, hogy a múlttal együtt sodródott el.

Jelentôs, a radikális jobboldal eszméit
valló generáció nôtt föl, nagy részük tiné-
dzser vagy huszonéves fiatal. Fórumaik,
újságjaik vannak, gondolataikat pedig az
interneten – korlátok nélkül – fejthetik ki.
Zsidóznak, cigányoznak, „niggereznek”,
ehhez járul még a történelmi Magyaror-
szág visszaállításának és a második világ-
háború újrajátszásának az igénye, a for-
mális keresztényiesség, az éles antikom-
munizmus és antiliberalizmus, az egysé-
ges keresztény nemzetállamban való
gondolkodás és az éles ellenségképzés,
mely folyamat végén leginkább a zsidó-
ságot találják meg maguknak. Csoportja-
ik ott voltak a tévé ostrománál ugyanúgy,
mint a 23-i zavargások szervezôi és cse-
lekvôi között, s ha ôk maguk nem is haji-
gáltak köveket a rendôrökre, legalább a
képernyôk elôtt drukkoltak a Hír TV
„forradalmárainak”, szörföltek a net radi-
kális szájtjain és lelkes, „forradalmi”
kommentárjaikkal írták tele a fórumokat.

A rendszerváltás elôtt közvetlenül vagy
azután született generációról van szó. Ar-
ról, amely nem volt részese ennek, viszont
élesen, elvágólagosan gondolkodik bo-
nyolult társadalmi és politikai problémák-
ról. Lázad a „fennálló” ellen, legyen az
akármi is. A magyarországi jobboldal ve-

zérlôhajójától átvette azt a ha-
mis történelemszemléletet,
mely szerint a kommunizmus
és a fasizmus egy és ugyanaz,
hogy az érett kádárizmus sem
volt jobb a nyilas diktatúrá-
nál, s hogy Kádár János
egyenlô Adolf Hitlerrel, vala-

mint hogy Magyarországon „a kommu-
nisták” uralkodtak és uralkodnak, régen
MSZMP-nek hívták, most pedig MSZP-
nek, és vele áll – „genetikai” – szövetség-
ben a „zsidókból álló” SZDSZ. Viselke-
désüket erôsen motiválja az, hogy lázadja-
nak szüleik Kádár-rendszer iránti lojalitá-
sa ellen. A magyar történelem folyamatos
vereségeibôl pedig nem azt szûrték le,
hogy mit kellene a jövôben máshogyan
csinálni, hogy ne kerüljön az ország ha-
sonló helyzetbe, tehát ne legyen vesztes,
hanem dacosan és belátás nélkül képvise-
lik azt az egyébként nehezen vitatható
igazságot, hogy a kurrens történetírást a
gyôztesek írják. Vissza akarják venni a
gyôztesektôl gyôzelmeiket, hogyha már
másoktól nem is, legalább maguktól kap-
ják meg az elveszett gyôzelem érzését. A
jobboldal eme ressentiment-érzéseit újsá-
gok, tanszékek, médiumok, intézetek hir-
detik széles körben, s mindennap ebben a
gondolkodásmódban fürdetik híveiket.
Az indoktrináció beérett, áttört a gát, má-
ra – a legdemokratikusabb helyen, az in-
terneten – széles rétegek relativizálják a
holokausztot, és dicsôítik a magyar hadse-
reg világháborús részvételét.

A régi magyar jobboldal romjain meg-
születô új jobboldal – 2002-tôl kezdve –
fokozatosan ölelte magához a különféle
szélsôjobboldali csoportosulásokat, kana-
lizálta a radikális nézeteket. Ám nem szá-
molt azzal, hogy felnô egy olyan új gene-
ráció, amely éppen az általuk inspirált
szellemben nem csak kommunistázni, de
kommunistátlanítani is szeretne, utálja a
parlamenti fecsegést, s egyfajta „második
ôrségváltást” akar végrehajtani azok ellen,
akiket a kommunista establishment részé-
nek tart. Talán ez különbözteti meg a radi-

kális jobboldalt az ún. moderált jobboldal-
tól. Persze a baloldal is hibás, a felemás
rendszerváltás ôszintétlensége, a társadal-
mi szembenézés elmulasztása, a spontán
privatizációnak természeti törvényszerû-
ségként való kezelése és az ügynökügyek
elkenése is hozzájárult e lázadó generáció
megjelenéséhez. Szerintük mindenki
„kommunista”, aki nem hozzájuk tarto-
zik. „Aki nincs velünk, az a múltban áru-
ló volt” – állítják. Nem fogadják el a rend-
szerváltás árát, a volt pártvezetôk szabad
elvonulását és a spontán privatizációt, ha-
nem ennek felülvizsgálatát, nemzetállami
elosztást, a külföldi tôke megregulázását
és a „kommunisták” végleges eltüntetését
követelik. Akik globalizmusellenesek, de
maguk is a globális világrendszer részei:
rasszista szájtjaik szervereit Amerikába
telepítették, s világnézetüket a nyugati vi-
lág nagy rasszistái is táplálják. S akiket
nemcsak a legnagyobb ellenzéki párt két-
értelmû, a történelmi Magyarország áb-
rándjait melengetô álláspontja, hanem a
doktriner liberális értelmiség is segít az-
zal, hogy az antitotalitáriánus harcot a he-
lyi színektôl, ezek veszélyességi fokaitól
függetlenül folytatja. Ugyanez az értelmi-
ség a korlátlan és érinthetetlen szólás- és
vélemény-, valamint gyülekezési szabad-
ság elvét hirdeti egy olyan véres történel-
mû és frusztrált országban, ahol százezre-
ket öltek meg azon elvek jegyében, me-
lyeket éppen az újonnan jött radikálisok
hirdetnek. És ahol éppen az a morális ér-
tékekrôl szóló társadalmi konszenzus nem
létezik, amelynek a jelenléte elôfeltételezi
az egyébként ideális célként valóban ne-
mes korlátlan véleményszabadság zavar-
talan és akadálytalan mûködését.

Egy olyan országban, melynek régen
nem volt nyertes háborúja, ezért harag-
szik a világra. Ám ennek az országnak,
fôleg politikai elitjének át kellene gondol-
nia azt, hogyan tudná nagyobb politikai-
társadalmi részvételre késztetni és a de-
mokratikus intézményrendszerbe integ-
rálni ezt a dühös nemzedéket. És persze
szembe kell néznie az elmulasztott le-
hetôségekkel, tisztába kell tennie a saját
szennyesét.

Amíg nem késô.

Következô számunkban visszatérünk 
a témára.

4 ■ Álláspont

Szélsôjobb 
revival
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Izrael kedvezôtlen nemzetközi meg-

ítélésének felülírása, az ország „át-

csomagolása” a célja annak a terve-

zett kampánynak, amelynek elôké-

születeit nemrég hozta nyilvános-

ságra az izraeli külügyminisztérium.

„Az elmúlt harminc évben mindenki a
közel-keleti konfliktus szûrôjén keresztül
tekintett Izraelre. Mi elfogadtuk e játék-
szabályokat, és óriási erôfeszítéseket
tettünk, hogy a haszbara (felvilágosí-
tás/propaganda) segítségével megma-
gyarázzuk álláspontunkat. Mindez
azonban hiú remények bizonyult: be kell
látnunk, hogy itt valami nem mûködik.”

Amir Resef Gisszin, az izraeli kül-
ügyminisztérium tájékoztatási osztályá-
nak vezetôje nyilatkozott így a The Je-
rusalem Report címû angol nyelvû, iz-
raeli lapnak. Gisszin annak a Brand Is-
rael nevû projektnek a koordinátora,
amelynek célja, hogy új Izrael-imázst
dolgozzon ki. Az országot ugyanis je-
lenleg az európai közvélemény egy ré-
sze, valamint az amerikai liberálisok
„agresszív, vallásos, intoleráns társada-
lomnak” tekintik. 

IZRAEL-KÉP: 2000 
SZEPTEMBERE UTÁN

A 2000-ben kitört Al-Aksza intifáda a
zsidó állam képét szinte feketére festette:
a tévénézôk százmillióinak képernyôjé-
be beleégett a palesztin gyerekre fegy-
vert fogó izraeli katona képe. Ekkoriban
lett trendi a „progresszív”, európai kö-
rökben Izraelt a náci Németországhoz, a
palesztin fegyvereseket pedig a varsói
gettó harcosaihoz hasonlítani. 

Az Izrael-ellenes érzelmek – mint az
a plurális, sokszínû demokráciákban
várható – túlfeszítették a média kerete-
it, és különféle társadalmi kezdeménye-
zésekben öltöttek testet. Ezek között az
Izrael-ellenes bojkottmozgalmak a leg-
jelentôsebbek: az akadémiai világban
terjengô efféle felhívások, petíciók és
ellenpetíciók száma százakban mér-
hetô. Figyelemre méltó még a hagyo-
mányos amerikai protestáns egyházak
„divestment” kampánya: kivonják
tôkéjüket azokból a vállalatokból, ame-
lyek – szerintük – egyoldalúan Izraelt
támogatják.

Ekkor jutott el végre az izraeli politi-
kacsinálókhoz a felismerés: a nyugati
közvélemény megnyeréséért folytatott
médiaháború sokszor nagyobb je-
lentôségû, mint maga a fegyveres küz-
delem. Izrael megítélésére ugyanis min-
dez katasztrofális hatással volt. Erre az
elsô mellbevágó példát, az „EU baro-
méter” nevû, páneurópai közvélemény-
kutatás szolgáltatta. Egy 2003 októbe-
rében közzétett felmérés szerint a meg-
kérdezettek 59 százaléka úgy véli: Izra-
el a világ békéjét leginkább fenyegetô
ország. Második helyen az Egyesült
Államok végzett, megelôzve Iránt és

Észak-Koreát. (Az Egyesült Államok-
ban biztatóbb a helyzet: hasonló kérdés-
re az amerikai polgárok csak a tizedik
helyen említették Izraelt, miközben sa-
ját hazájukat a kilencedik helyre sorol-
ták.) A bielefeldi egyetem 2004 végén
közzétett vizsgálata szerint a németek
több mint fele úgy véli: Izrael bánás-
módja a palesztinokkal nem különbözik
attól, ahogy a nácik bántak a zsidókkal.
(A kínos tényekkel szembesülô EU-hi-
vatalosság gyorsan elhatárolta magát e
vizsgálatoktól, kétségbe vonva a felmé-
rés módszertani hitelességét.) 

IZRAEL MINT MÁRKA 
– A JELEN

Az elsôsorban politikai tartalmú köz-
vélemény-kutatások mellett azonban az
Izrael nevû kereskedelmi márka vonze-
rejét is vizsgálták. A National Brands
Index nevû vizsgálatot 36 országban
végzik rendszeresen. A legutóbbi fel-
mérés szerint Izrael az utolsó a sorban.
A megkérdezett fogyasztók Izraelt ta-
lálták a legkevésbé vonzó úti célnak, és
lakosságát nevezték meg annak,
melytôl a legkevesebb vendégszeretetre
számíthatnak. 

Izrael-imázs ■ 5

Neve, ha van, 
csak áruvédjegy?
A Brand Israel  projektrôl

Izrael-kép:
ilyen volt...
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A kérdezettek véleménye országon-
ként eltért: az amerikaiak itt is kevésbé
voltak ellenségesek, s érdekes módon,
az oroszok adták Izraelnek a legjobb
osztályzatokat. (Talán társnak érzik Iz-
raelt mint az iszlamistákkal harcoló s a
nyugat által szintén „agresszívnek”,
„elnyomónak” bélyegzett államot.)
Még a „nagy kulturális hagyománnyal
rendelkezô ország” titulust sem vélték
találónak Izraelre: az e téren legked-
vezôbben osztályozó németek is csak a
23. helyre sorolták a zsidó államot. Az
Izrael által gyártott termékek is meg-
szenvedik a rossz országimázst, noha
Izrael élen jár a csúcstechnológiában.

„Izrael márkája kapta a valaha mért
legalacsonyabb támogatottságot” – kö-
zölte a vizsgálat vezetôje, Simon An-
holt, az Israel Today címû internetes
lapnak. Anholt szerint az ország politi-
kája minden tekintetben kihat annak
megítélésére.

AMERIKÁBAN EZT 
ÍGY CSINÁLJÁK

A mediatizált társadalomban élô
amerikai zsidók már a hetvenes évek-
ben figyelmeztettek a televízió negatív
Izrael-képének veszélyeire. A mass me-
dia Izraellel kapcsolatos tudósításait,
kommentárjait ma már egész sor ön-
kéntes szervezôdés (NGO) figyeli, kri-
tizálja honlapjain. (Lásd keretes anya-
gunkat.) Ezen kezdeményezések egyi-
ke-másika már 15-20 éve mûködik, de
igazán az Al-Aksza intifáda kitörése
után szervezôdtek komoly hálózattá, s
ez mára számottevô politikai erôvé vált.
A palesztin médiát szemlézô Palestine
Media Watch munkatársait kongresszu-

si meghallgatáson fogadták a képvi-
selôk; az arab és az iráni médiát angol
nyelven tolmácsoló MEMRI intézet
fordításait rendszeresen idézi az ameri-
kai (fôleg jobboldali) sajtó; az Izraellel
szembeni elfogult tudósításokat támadó
Honestreporting.com képviselôit pedig
a CNN vezetôi fogadták 2002-ben,
késznek mutatkozván arra, hogy meg-
hallgassák érveiket. Ezek az amerikai
NGO-k ma már több országra kiterjesz-
tették tevékenységüket: az Honestre-
porting.com helyi munkatársai például
már szemlézik a brazil, a brit, a kanadai
és az olasz sajtó tudósításait is.

Tegyük hozzá azonban: mindez csu-
pán defenzív stratégia. Célja a meglévô
negatív kép enyhítése, nem új imázs ki-
alakítása a meglévô helyett.

IZRAEL MINT MÁRKA 
– A JÖVÔ

Ha a sokáig elmaradott nép hírében
álló íreknek, spanyoloknak sikerült egy
fejlett és progresszív ország imázsát ki-
alakítaniuk, miért ne sikerülne nekünk?
– így a Brand Israel kampány hívei. 

Amir Resef Gisszin szerint az új
imázst függetleníteni kell a közel-keleti
konfliktustól. Kulcstényezô lehet a tech-
nikai fejlettség: közismert, hogy az ame-
rikai high tech tôzsdén izraeli cégeké a
harmadik hely; hogy nemzeti jövedel-
mébôl arányosan Izrael költi a legtöbbet
kutatásra és fejlesztésre. Mindezt
elôször otthon kell „eladni” – mondja
Gisszin –, hiszen csak olyan ország kam-
pánya lehet sikeres, amelyik maga is el-
hiszi, amirôl másokat meg akar gyôzni. 

Gisszin a franciákkal példálózik: sok
amerikai nem szereti a francia politi-

kát, de attól még szívesen vásárol fran-
cia termékeket, vagy utazik Párizsba.
Az ország képe nem egydimenziós –
tehát Izrael imázsát is ebbe az irányba
kell elmozdítani. (Mindemellett persze
az ország politikáját magyarázó hasz-
barát is fönn kell tartani.) Nyitottság,
kreativitás, innováció, alkalmazkodó-
képesség – ezek lehetnek az új imázs
kulcselemei. A projektben három mi-
nisztérium és a miniszterelnöki hiva-
tal, a gazdasági kamarák és számos
NGO mûködik együtt.

A fent említett National Brands In-
dex vizsgálat koordinátora, Simon An-
holt viszont szkeptikus: véleménye sze-
rint az országról kialakított negatív kép-
zeteket talán harminc évnyi idô alatt le-
het számottevôen megváltoztatni. Íror-
szágnak, Japánnak is ennyi ideig tartott.
Ráadásul mindez egyáltalán nem füg-
getlen az ország politikájától. „Egy or-
szág jó hírnevét nem lehet gyárilag
elôállítani – azt ki kell érdemelni” – vé-
lekedik.

Márpedig fölöttébb kérdéses, hogy
Izrael mikor „érdemli ki” a – saját ki-
méráival küszködô – európai közvéle-
mény megbecsülését. 

Gadó János

6 ■ Izrael-imázs

A TÉMÁHOZ AJÁNLOTT
HONLAPOK

A média elfogultságait szemlézô
honlapok:
www.honestreporting.com 
www.camera.org 
www.bbcwatch.com 
(a BBC adásait figyeli)
http://www.honestly-concerned.de
(német nyelvû, a német médiát figyeli)
http://www.swissmediawatch.org
(német nyelvû, a svájci médiát figyeli)

Arab média – fordításban:
www.memri.org 
(öt nyelven olvasható)
http://www.pmw.org.il/ 
(tíz nyelven olvasható)

Angol nyelvû sajtószemle 
a Közel-Keletrôl:
www.dailyalert.org 
(cikkek, tudósítások, tanulmányok)

...ilyen lesz?
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Braun Róbert a stratégiai tanácsa-

dással, elsôsorban társadalmi fe-

lelôsségvállalással foglalkozó Braun

& Partners cég vezetôje. 1999–2001

között az Index internetes portál ve-

zérigazgató-helyettese, 2002 és 2004

között Medgyessy Péter kommuni-

kációs igazgatója, 2004–2005-ben

Gyurcsány Ferenc stratégiai fôtaná-

csadója. 2006-tól az Israel Brand (Iz-

rael mint márka) projekt résztvevôje.

– Hogyan indult a Brand Israel, „Iz-
rael mint márka” projekt? 

– Nagyon divatos és mai téma a mar-
ketingen belül az ún. nation branding
vagy place branding, ahol különbözô
országokat, országrészeket, városokat
úgy kezelnek, mint egy márkát – mond-
juk a Coca-Colát. Ezt az országok egy
része ma már szisztematikusan mûveli.
Az elmúlt néhány évben elég nagy nyo-
más nehezedett amerikai és nyugat-eu-
rópai zsidó szervezetek részérôl az izra-
eli kormányra is, hogy tegyen lépéseket
e téren. Ezek a szervezetek pénzalapot
is létrehoztak erre a célra. Komoly
nemzetközi kutatások is folytak Izrael
Állam percepciójáról az Egyesült Álla-
mokban és több nyugat-európai ország-
ban. Ezek azt igazolták, amit várni lehe-
tett: Izrael mint márka elég rosszul sze-
repel, más országok márkáival összeha-
sonlítva. Végül a fent említett szerveze-
tek meggyôzték az izraeli kormány
képviselôit, elsôsorban a külügyminisz-
tériumot, hogy szánja rá magát valami-
lyen kezdeményezésre. 

– Akiket felkértek a projektben va-
ló részvételre, azok nyilván azono-
sulnak Izrael ügyével.

– Engem nem kérdeztek meg elôtte,
hogy azonosulok-e az üggyel, vagy
sem.

– Mint ahogy egy új cipôkrémmel
sem kell azonosulni?

– Pontosan.
– Van jelentôsége annak, hogy ön

magyar szakember? 
– Nincs. A célcsoport ugyanis az

amerikai és a nyugat-európai közönség,
utóbbin belül elsôsorban Franciaország,
Olaszország és Anglia. Gondolom, ez a
külügyminisztérium döntése volt. De
tágabb értelemben az egész Európai
Unió is célcsoportnak tekintendô.

– Mi volt az elôzetes márkakutatás
célja?

– A fogyasztói világban felismerték,
hogy ami a hétköznapi életben foga-
lomként jelenik meg, az a piacon már-
kaként tûnik fel. A fogyasztók ugya-
nazok, akár közönséges termékekrôl,
politikai pártokról vagy országokról
van szó. Ugyanolyan a verseny, és
ugyanazok vagy hasonlóak a döntési
folyamatok. 

– Mik voltak az elsô lépések? 
– Négynapos stratégiai tanácskozást

tartottunk. Az elsô nap egy nyitott kon-
ferencia, a második naptól egy works-
hop keretében húsztagú csapat dolgo-
zott együtt. Öt munkatárs a külügymi-
nisztériumból, öt a kezdeményezô zsi-
dó szervezetek részérôl, valamint öt iz-
raeli és öt nemzetközi reklámszakem-
ber. Az volt a feladatunk, hogy jelöljük
ki az ún. márkaesszencia négy lehetsé-
ges irányát. Ez utóbbi fogalom a „ter-
mék” identitásának lényegét jelenti. A
négy említett célországban kutatások
segítségével értékelik, aztán majd ebbôl
kiválasztunk egyet vagy kettôt, amibôl
valódi márkát kovácsolunk. Ezután kö-
vetkeznek a konkrét kreatív tervek,
majd a kampányok.

– Utóbbit szabályos reklámkam-
pányként kell elképzelni?

– Igen, ez egy ország esetében sincs
másképpen. Tudnivaló persze, hogy
másképp kommunikálunk politikusok,
ismét másképp befektetôk, turisták stb.
felé. Mindez tehát több kampányt jelent
majd, ilyenek folyamatosan zajlanak
más országok esetében is. 

– De a hagyományos piaci hason-
latok itt talán kevésbé alkalmazha-
tók. A fogyasztói világban ismeret-
len az olyan gyûlöletkampány, ami-
lyen Izrael ellen folyik. Mit ér egy Iz-
raelt pozitív módon bemutató rek-
lám, ha közben a BBC vagy a CNN
nézôi naponta hússzor látnak izraeli
katonákat és halott gyermekeiket
sirató palesztin vagy libanoni asszo-
nyokat?

– Tévedés: mindez a piaci világban
sem ismeretlen. Gondoljunk arra példá-
ul, hogy a nagy olajcégek meglehetôsen
erôs gyûlöletkampányt voltak kénytele-
nek elviselni a környezetvédôk ré-
szérôl, akik olajfúró tornyokhoz láncol-
ták magukat stb. Ami az Izrael iránti
gyûlöletet illeti, én ezt árnyaltabban lá-
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„Mint egy új 
cipôkrémet”
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tom. Izrael elég szigorúan szervezett,
teokratikus befolyás alatt álló, a moder-
nitás határán lévô társadalom, amely-
nek van tennivalója azért, hogy egyen-
rangú tagja legyen mindenféle közös-
ségnek – ez a valódi identitáskihívás.

– De Izraelt nem társadalmi fejlet-
lensége okán szokták elmarasztalni,
hanem a háborús események miatt,
amik naponta láthatók a tévében. 

– Ez sem egyedi eset. Oroszország is
folyamatosan háborúban áll. A csecsen
háborúval, vagy ma épp a Litvinyenko
megmérgezésével kapcsolatos képeket
is rendszeresen bemutatták a nyugati
médiában. Ám Putyin elnök vonzó
imázst kínált a nyugat számára: a felvi-
lágosult abszolutista vezetôjét, aki el-
fojtja a belvillongásokat, és Oroszor-
szágot, ezt a hatalmas – és a nyugat szá-
mára gyakran félelmetes – hajót elfo-
gadható irányba kormányozza. Nyilván
most sem politikai egyetértést, csak
stratégiai leírást adok.

– Ez tudatos márkaépítés volt?
– Nem, ezen nem dolgoztak kom-

munikációs szakemberek, de egy na-

gyon határozott akarat irányította,
amely kutatások nélkül is ráérzett arra,
hogy Nyugat-Európában nagy a féle-
lem a szétesô birodalomtól, és meg-
nyugtató, ha egy erôteljes vezetés ren-
det teremt. Ezért aztán szükséges
rosszként tekintenek a csecsen háború-
ra, vagy – gondolom – az orosz volt
kémet érintô mérgezésre. Oroszország
Putyin idején új márkaesszenciát ka-
pott: fiatalos, dinamikus, erôs, néha
kegyetlen, de kiszámítható.

– Európa tehát a csecsen háború-
ra úgy tekint, mint szükséges rossz-
ra, amit elvisel más dolgokért cseré-
be. Ám Izrael esetében ez nem
mondható el, ott a háború és az izra-
eli katonaság (felnagyított) tettei az
Izrael-kép esszenciájához tartoz-
nak. 

– Én ennél kissé összetettebben látom
a kérdést. A nyugati kommunikációs
térben szabad a verseny, vetélkedés fo-
lyik a nézôk, sôt a szerkesztôk bizalmá-
ért is. Nem magától értetôdô tehát, hogy
háború esetén az egyik fél pozitív, a
másik negatív elbírálásban részesül.

Úgy gondolom, ez változtatható. Van
olyan, hogy a fogyasztók egy márkával
szemben nagyon ellenségesek, aztán ez
szép lassan megváltozik. Sok ilyen pél-
dát tudnék hozni. Aki azt hiszi, hogy a
kommunikációs téren kívülrôl származ-
nak elôítéletek, szerintem téved. 

– Nem létezhetnek elôítéletek a
zsidókkal vagy a zsidó állammal
szemben?

– Bizonyára vannak. De a nyugati vi-
lág médiaviszonyai elég diverzifikáltak.
Ha mégis minden csatorna egy irányba
mutat, akkor ne mondjuk azt, hogy ve-
lünk szemben elôítéletesek. Akkor ott
valami más baj van. Akkor mi, a márka
birtokosai nem alkalmazkodunk a kihí-
vásokhoz.

– Tehát egy közösséggel szembe-
ni elôítélet az ön feladatkörében ér-
telmezhetetlen?

– Részben igen, de azt is gondolom,
hogy a márkaépítés kapcsán ez nettó
ostobaság. Mert Nyugat-Európában az
Izraellel és a zsidókkal szembeni elôíté-
letek eltörpülnek az arabokkal és a mu-
zulmánokkal szembeni elôítéletek mel-

8 ■ Izrael-imázs

A Szochnut a Mindentudás Körei címmel indított soro-
zatot a Sirály kávéházban, melynek elsô rendezvényét
november 16-án tartották. 

A koordinátorok – Balázs Gábor és Büchler András – külön
is foglalkoznak majd a látogatókkal, akiknek a jó része ezút-
tal tinédzser, illetve a húszas éveik elején járó fiatal volt.

A Sirály csak otthont ad e rendezvényeknek, hiszen – va-
lószínûleg azért, mert Yahel Vilan, az izraeli követség má-
sodtitkára és kulturális attasé is elôadást tartott – három biz-
tonsági emberen keresztül jutottunk le a pincébe, ahol is a
biztonsági emberek kezében névsor volt, s ellenôrizték, raj-
ta van-e az illetô a listán. Magyarázkodás után juthattunk
csak le a pincehelyiségben lévô terembe. Szóval, a rendez-
vény csak félig volt nyitott, míg a Sirály fenti régiójában
önfeledten iddogáltak és eddegéltek a többi látogatók.

Az estet az izraeli Gideon Lewensohn zeneszerzô jelen-
léte koronázta meg. A kortárs izraeli komolyzene egyik
legnagyobb ismerôjének, Bartók és Kurtág szentföldi „pro-
pagátorának” érdekességét az is növelte, hogy az illetô or-
todox zsidó. A köpcös Lewensohn, aki kezében söröspo-
hárral beszélt hallgatóságának, nem a zenét választotta fô
témájául, hanem a zsidó identitás mibenlétét, melyre ugyan
nem adott pontos definíciót, de amely (szerinte) összeköti a
világon élô összes zsidót. Budapesti és hamburgi példákon
keresztül világította meg, milyen fontos és élményszerû ta-

lálkozásai voltak zsidókkal, és arra figyelmeztetett, hogy a
zsidóknak azt kell megtanulniuk, hogy ne a posztkeresz-
tény nyugati kultúra (melynek egyébként, hangsúlyozta, a
saját zenéje is része), hanem a saját tradíciója alapján értel-
mezzék saját magukat, helyzetüket a világban.

Yahel Vilan az izraeli „nemzeti márkaépítés” rejtelmeibe
vezette be hallgatóságát. A vetítéssel színesített elôadáson
az derült ki, hogy Izrael szerint hogyan látják az európaiak
a zsidó államot. Militarista, férfielvû, rigiden vallásos, gya-
nakvó és idegenkedô etc. – sorolta a jelzôket. És hogyan
szeretné láttatni magát Izrael állama? Szekuláris, liberális,
multikulturális, a tudomány és a sport támogatója. Az
elôadás hiányaként említhetô – s erre a szkeptikus hallgató-
ság is felfigyelt –, hogy pusztán politikai martekingkívánal-
makat adott elô arról, milyennek „kellene” lennie egy he-
lyes, az országot nem az arab–izraeli konfliktus szemüve-
gén át szemlélô Izrael-képnek. „Ti vagytok a mi PR-közön-
ségünk” – jelentette ki az egyébként rokonszenves elôadó,
aki vélhetôen nemigen mérte fel, kik is vannak a teremben.

Mindezek ellenére jó kezdetnek ígérkezik az új Szoch-
nut-igazgató, az energikus Eran El-Bar által szervezett so-
rozat, aki a pesti Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskolán ta-
nult, hiszen végre egy olyan Szochnut-koncepcióval talál-
kozunk, amely az izraeli kultúra által szeretné megközelíte-
ni az embereket.

(na)

NEMZETI MÁRKAÉPÍTÉS
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E lôadásom három rész-
bôl állna, ám ebbôl –

idô hiányában – csak két pontra tudok
sort keríteni. Elôször egy esetet ismer-
tetek: 2005-ben, a londoni terrortáma-
dások után, brit muszlim vezetôk az-
zal a javaslattal álltak elô, hogy a
2004-ben hivatalosan bevezetett holo-
kauszt-emléknapot helyettesítsék egy
általános, minden népirtásról megem-
lékezô gyásznappal. Indoklásuk sze-
rint a holokauszt-emléknap egyedül a
zsidó áldozatok emlékét ôrzi, ezért
diszkriminatív, túl kellene rajta lépni. 

Az alábbiakban ismertetem a vita
menetét 2006 januárjáig, majd kriti-
kai észrevételeket fûzök a vitában el-
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lett – Amerikáról nem is beszélve.
Szakmai véleményem, hogy a márkák
esetében nincsenek a kommunikáció vi-
lágán kívüli, kommunikációs eszközök-
kel befolyásolhatatlan elôítéletek. Per-
sze a sikeres Izrael márkától nem fog
megszûnni az antiszemitizmus. Min-
denki azonos lehetôségekkel indul a
márkaküzdelemben. Izrael ugyanolyan
márka, mint minden másik. Nincs olyan
hivatkozási pont, hogy eleve vesztes
pozícióból indul. Izraelnél a sajátos
helyzet az, hogy a márkanév szinte
százszázalékosan ismert. Ez elôny is,
meg hátrány is. Mert amit ismernek, an-
nak tartalma is van. Ilyenkor elég ma-
gas a vele kapcsolatos elutasítás. Izrael
esetében ez nagyon magas.

– Gondolom, hallott már az új anti-
szemitizmus fogalmáról.

– Természetesen igen, van is vélemé-
nyem errôl, de szakmai szempontjaimat
nem rendelem alá társadalomtudomá-
nyos ismereteimnek. De e helyütt nem
is nagyon érdekel a modern antiszemi-
tizmus. Nem tartozik a márkavilág
problémái közé.

– De az országokkal, népekkel
szembeni elôítélet része az emberek
tudásának, ezeket nem lehet kiik-
tatni, akkor sem, ha márkákról be-
szélünk.

– Mindezt nem kell kívül rekeszteni a
tudásunkon, de nem homályosíthatja el
éleslátásunkat. Izrael furcsa helyzetben
van. Szeptember 11-e után megválto-
zott társadalmi kommunikációs térben
kellett (volna) mûködnie. Miközben
Nyugaton az arabgyûlölet a csillagos
eget verdesi, az ugyanezen arabokkal
harcoló Izrael megítélése nem változott.
Az én meglátásom az, hogy valami baj
van a stratégiával, Izrael önképével, a
másokról való képével. Van úgy, hogy
egy márka nem tud profitálni a konku-
rensek gyengeségébôl, mert valami al-
kalmatlanná teszi, hogy a másiktól el-
pártolókat meg tudja szerezni. Lehet,
hogy ilyenkor az én márkám nem von-
zó, szimpatikus, befogadó. Lehet, hogy
a fogyasztók szemében úgy tûnik, a két
márka csak egymásra figyel. Csak azzal
foglalkoznak, hogyan gyilkolják le egy-
mást. Talán úgy látja a fogyasztó, hogy
a márka nem értük van, nem vonzó szá-
mukra. Ilyenkor új, vonzó identitást,
márkaszemélyiséget kell kitalálni. A
Brand Israel projekt ezt szolgálja.

Gadó János

BENCE GYÖRGY

Holokauszt
Emléknap 

mindenkinek
(Lehetnek-e az univerzál is  e lvek

diszkr imináció eszközei?)

címmel folyóiratunk, a Szombat komoly közönség- és sajtóvisszhangot
kiváltó konferenciát rendezett 2006. január 5–6-án. Már a rendezvé-
nyen, s a lapunkban megjelent összefoglalót olvasva is sokan jelezték:
szívesen látnák nyomtatásban az elôadások teljes szövegét. Olvasóink
igényének eleget téve, lapunk a fentivel azonos címmel tervezi kiadni
az összes elôadást – a kötet várhatóan az év elsô félévében lát napvilá-
got. Addig is több elôadás írott változatát olvashatják majd a Szombat
hasábjain: elsôként a nemrég elhunyt Bence György filozófus írását
adjuk közre. 

ÚJ ANTISZEMITIZMUS 
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hangzott érvekhez. Kérdéseim az
alábbiak: Elfogadható-e ez a javaslat,
illetve a mögötte meghúzódó felfo-
gás? Van-e antiszemita éle? Megen-
gedhetô-e – az adott esettôl függetle-
nül, illetve azon túlmenôen –, hogy
egy állam a népirtás bizonyos esetét
kiemelje, külön kezelje? Nem jelent-e
ez valóban diszkriminációt – leg-
alábbis szimbolikus értelemben – más
népekkel szemben, amelyek szintén
népirtás áldozatai voltak? Milyen ala-
pon lehet amellett érvelni, hogy a zsi-
dók ellen elkövetett népirtás különös
figyelmet érdemel? 

Így jutok el majd – a politikai disz-
kusszión és a zsidó vonatkozásokon
túli – politikaelméleti, politikai filozó-
fiai kérdésekhez, az eredetileg terve-
zett harmadik ponthoz, de ezt már ép-
pen csak érinteni fogom. 

Mindjárt a bevezetôben jelzem,
hogy nincs szó egyedülálló esetrôl:
más összefüggésben, más oldalról is
elhangzanak olyan javaslatok, melyek
szerint univerzalizálni kellene a meg-
emlékezést; nemcsak egy – történel-
mileg elôfordult – esetrôl, hanem min-
dig, minden hasonlóról is meg kellene
emlékezni. Csak egyetlen példát emlí-
tenék. A német menekültek szerveze-
te felvetette, hogy emlékmûvet kelle-
ne állítani, megörökítendô a második
világháború végén elûzött kelet-poro-
szországi, szudétaföldi és magyaror-
szági németek szenvedéseit. Monda-
nom sem kell, hogy a lengyelek dü-
hödten reagáltak, a német baloldal pe-
dig érdekes kezdeményezéssel állt
elô: a javasolt helyett inkább egy min-
den földönfutóvá tett népcsoportot
megjelenítô emlékmûvet kellene állí-
tani, lehetôleg lengyel–német koope-
rációban. Erre és a többi hasonló eset-
re nem térhetek ki, de remélem, hogy
a bevezetôben említett eset tárgyalásá-
ból is sejteni lehet majd, mi az állás-
pontom a kapcsolódó politikai filozó-
fiai kérdésekben. Ezzel rátérek magá-
ra az esetre. 

A 2005. július 7-i londoni terrortá-
madás után a brit kormány a terrorcse-
lekmények megismétlôdésétôl,
ugyanakkor moszlimellenes kilengé-
sektôl tart. Ezért mozgósítja, bevonja
a moszlim vezetôket, arra próbálván
rábírni ôket, hogy ítéljék el a terror-
cselekményeket, és – ezzel egyidejû-

leg – tegyenek javaslatokat, miként le-
hetne elejét venni a szélsôséges néze-
tek terjedésének a moszlim fiatalok
körében. Tanácsadó testületeket, vizs-
gálóbizottságokat állítanak föl. Az
egyik ilyen bizottság állt elô azzal a
javaslattal, hogy a 2001-ben beveze-
tett hivatalos holokauszt-emléknapot
helyettesítsék egy általános népirtás-
nappal. A bizottság egyik tagja azzal
indokolja a javaslatot, hogy a külön
megemlékezés a holokausztról azt a
látszatot kelti, mintha a nyugatiak éle-
te többet érne másokénál. Márpedig ez
szerinte sérti a moszlim fiatalokat,
amit a szélsôségesek kihasználnak.

A javaslatot felkarolta a Moslem
Council of Britain (MCB), az Egye-
sült Királyságban mûködô legna-
gyobb moszlim ernyôszervezet, amely
négyszáz mecsetet és egyéb vallási
csoportosulást képvisel, és amellyel a
kormány leginkább kapcsolatban áll,
ha a Nagy-Britanniában élô moszli-
mokkal óhajt érintkezni. Innentôl
kezdve az MBC elnöke, Sir Ikbal Sak-
ranje válik a vita fôszereplôjévé. 

Sakranje brit kelet-afrikai családból
származik. Tudni kell, hogy az afrikai
brit gyarmatokon általában az indiai
volt a kereskedô és a professzionális
elem – magyarán: ott ôk voltak a zsi-
dók. A brit uralom végén elûzték ôket,
illetve a várható következményeket
elôre látva elmenekültek. Így Sakran-
je családja is az Egyesült Királyság-
ban telepedett le. Sakranje ott járt is-
kolába, majd átvette a családi vállala-
tot.

1997-ben részt vesz az MCB alapí-
tásában, melynek célja az iszlám elis-
mertetése, jó viszony kialakítása a
kormánnyal és a társadalom más cso-
portjaival. Már 1999-ben kitüntetik, és
éppen a most tárgyalandó események
elôtt ütik lovaggá a királynô születés-
napján, érdekes módon az országos
fôrabbival együtt, a jótékonyság és a
közösségek közti jó viszony ápolása
terén szerzett érdemeiért. Sakranje a
maga köreiben aránylag mérsékeltnek
számít, támadják is ezért a radikáli-
sok, akik nem egyszer próbálták el-
mozdítani az ernyôszervezet élérôl.
Ugyanakkor egyes megnyilvánulásai
a kívülálló szemében elég szigorúnak
tûnnek: Salman Rushdie-ról például
azt nyilatkozta, hogy az általa elköve-

tett blaszfémiáért a halál is túl csekély
büntetés. 

Sakranje a holokauszt-emléknap he-
lyettesítésérôl szó szerint az alábbia-
kat mondta: „A holokauszt üzenete az,
hogy ilyen soha, soha többé ne fordul-
hasson elô. De ez az üzenet csak akkor
fog hatni, ha nem alkalmazunk kettôs
mércét az emberi életre. A moszlimok
úgy érzik, kirekesztik ôket, mert az ô
életüket kevésbé tartják értékesnek a
holokauszt idején kiontott életeknél.” 

A várható felzúdulás nem maradt el,
a javaslat elôterjesztôit, mindenekelôtt
az MCB elnökét, Sir Ikbalt, antiszemi-
tizmussal vádolták. Erre ô így vála-
szolt: az MCB sohasem helyezkedett a
holokauszttagadás álláspontjára, min-
dig támogatta a kormány törekvését,
hogy megemlékezzen a nácik által el-
követett rémtettekrôl, ám ugyanebben
a nyilatkozatában megismételte, sôt
még világosabbá tette a kritikus állí-
tást. „A második világháború után a
világ megfogadta, hogy ilyesmi soha
többé nem történhet, ám ennek ellen-
ére ugyanazt a barbarizmust alkalmaz-
ták más népeken, Vietnamban, Kam-
bodzsában, Ruandában, Boszniában,
Csecsenföldön, és legutoljára Darfur-
ban. Ezért mondtuk azt, hogy közös
emberi mivoltunk a más népek ellen
elkövetett bûnök elismerését is meg-
követeli.”* A brit kormány nem tette
magáévá az általános népirtásnap ötle-
tét, sôt éppen ebben az idôben állítot-
ták föl a holokauszt-megemlékezést
szervezô bizottságot, amelynek véd-
nökségét maga a királynô vállalta el.
Talán ennél is fontosabb, hogy no-
vemberben az ENSZ az egész világ
számára holokauszt-emléknappá nyil-
vánította január 27-ét, Auschwitz fel-
szabadulásának napját. 

A brit moszlim vezetôk – valószínû-
leg e fejlemények hatására – decem-
berben enyhébb húrokat kezdtek pen-
getni: úgy tûnt, nem fogják bojkottál-
ni a holokausztnapi megemlékezést.
Sir Ikbal kissé nyegle hangon, de alap-
jában véve békülékenyen nyilatkozott:
„Ha a zsidó közösség annyira ragasz-
kodik a holokauszt névhez, akkor ma-
radjon ez a neve az emléknapnak.” De
mindjárt hozzátette, hogy szükség len-
ne egy másik ünnepre is, amelyen a
többi népirtásról is megemlékeznek.
Azóta azonban ismét megmerevedett
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az MCB álláspontja: a szervezet pár
napja bejelentette, hogy mégis kitart a
bojkott mellett, mert a holokauszt-em-
léknap nem eléggé befogadó jellegû. 

Mindez – ha nem ilyen témáról vol-
na szó – akár komikus is lehetne: sen-
kit sem szabad „kirekeszteni” a népir-
tásból. De figyeljünk csak oda a szó-
használatra: „befogadó”, „kire-
kesztô”. Azt akarják tehát mondani,
hogy egy modern jogállamnak csakis
olyan aktusai lehetnek – bármilyen
ügyben, bármilyen összefüggésben –,
amelyhez árnyéka sem fér a diszkri-
minációnak, különösen nem a rassz
vagy vallás szerinti megkülönbözte-
tésnek. Ez jelzi, hogy az antiszemiták
is fejlôdnek, magukévá teszik a mai
liberalizmus nyelvét: már nem csak a
Cion bölcseinek jegyzôkönyvéhez ha-
sonló összeesküvésekre képesek hi-
vatkozni – bár azokról sem feledkez-
nek meg. 

Mert félreértés ne essék, itt ügyesen
csomagolt, de antiszemita megnyilvá-
nulással van dolgunk. Sir Ikbal népir-
táslistáján – Vietnam, Kambodzsa,
Ruanda, Csecsenföld, Darfur – a leg-
több esetben nem moszlimok az áldo-
zatok, sôt: Darfur esetében éppen ôk
az elkövetôk, az áldozatok pedig ke-
resztények, illetve (ahogy a sajtó sze-
reti nevezni) animista feketék, vagyis
nem monoteista vallás hívei. Ám ez
valójában csak taktika, könnyû átlátni
rajta – valószínûleg éppen az a cél,
hogy könnyen átlátható legyen. Mert
az eset, amelyre valójában gondolnak,
a palesztinok esete. A rejtett, de kön-
nyen kivehetô mondanivaló nem más,
mint hogy „miért csak a zsidókat saj-
nálják, amikor a zsidók és a zsidó ál-
lam is népirtást követett el, követ el”.
Más brit moszlim vezetôk ugyaneb-
ben a vitában nyíltan kimondják ezt.
S magának az MCB-nek a honlapján
is bôven lehet találni olyan szövege-
ket, amelyek a palesztinok elleni ge-
nocídiumról szólnak. Robert Wist-
rich, a jeruzsálemi Héber Egyetem
történésze úgy értelmezi ezt a takti-
kát, hogy a nyári terrortámadások
után a moszlim vezetôk kénytelenek
voltak elhatárolódni a militáns iszla-
mizmustól, ám ezt ellensúlyozandó
(hogy ne szakadjanak el teljesen radi-
kális követôiktôl), bedobták az általá-
nos népirtásnap ötletét, illetve azt a

gondolatot, hogy a holokauszt-emlék-
nap diszkriminatív. 

Ennyit az ügy napi politikai vonat-
kozásairól, amiben – csak a sajtóból
ismerve a viszonyokat – közelebbrôl
nem merek állást foglalni, de nem
akarom véka alá rejteni, hogy meg-
gyôzônek tartom Wistrich elemzését
(amit egyébként a BBC Sakranjérôl
írt tudósításai és portréja is megerôsí-
tenek). 

Van azonban egy általánosabb vo-
natkozása a kérdésnek, ami akkor is
figyelmet érdemelne, ha nem csak tak-
tikából alkalmaznák a liberális nyelvet
és nem alig burkolt antiszemitizmus-
ról volna szó. Nevezetesen: valóban
mi indokolja a holokauszt kiemelését
a többi népirtás közül? Ennek a kér-
désnek a tárgyalásánál legokosabb, ha
eltekintünk a palesztinok ügyétôl. Bár
ezt Sakranje és a hozzá hasonlók nem
fogadják el, azon nincs mit elmélked-
ni, hogy bármilyen akciót követ el Iz-
rael a palesztinok ellen – s itt nyilván
sokféle jogos kritikának van helye –, a
népirtás és a népirtás kísérletének vád-
ja teljesen légbôl kapott. 

Értelmes diszkusszióra csak akkor
kerülhet sor, ha a népirtás valóságos
eseteivel foglalkozunk, mert ilyenek,

és ezt senki sem akarja kétségbe von-
ni, valóban bôven voltak a modern
történelemben a zsidók elleni genocí-
diumon kívül is. A kérdés tehát az,
hogy ezekben az esetekben hasonló
népirtással van-e dolgunk, és ha ezt
megengedjük, akkor lehet-e jóhisze-
mûen, minden antiszemitizmus nélkül
is képviselni azt az álláspontot, hogy
diszkriminatív, kirekesztô jellegû a
zsidók elleni genocídium kiemelése, a

külön megemlékezés. 
A fenti két kérdés közül

fôként az elsôvel szoktak
foglalkozni, s a vitának
könyvtárnyi irodalma van.
Azért irányul elsôsorban
erre a kérdésre a figyelem,
mert általában úgy vélik: a
második kérdésre adandó
válasz az elsô kérdésre
adott választól függ. Úgy
vélik, ha valaki arra az ál-
láspontra helyezkedik,
hogy az örmények vagy a
ruandai tuszik ellen elköve-
tett népirtás ugyanabba a
kategóriába tartozik, mint a
Soá, akkor ebbôl egyenesen
következik, hogy igaza van
Sakranjénak és a hozzá ha-
sonlóknak: nem helyes a
külön megemlékezés, sôt
tulajdonképpen sértô a nem
zsidókra nézve. 

Nem megyek bele az elsô
kérdés diszkussziójába,
nemcsak azért, mert ehhez

sokkal több idôre lenne szükség és
nem ismerem kellôképpen a vonatko-
zó irodalmat, hanem elsôsorban azért,
mert más irányban keresem a választ.
Nem felesleges, nem terméketlen a
holokauszt sajátszerûségét, netán
egyedülálló mivoltát kutatni. De leg-
alább ilyen fontos elismerni, hogy a
második kérdésre adandó válasz nem
következik egyenesen az elsôre adott
válaszból. Abból, hogy elismerjük:
voltak más, a holokauszttal értelme-
sen és jóhiszemûen összehasonlítható
esetei is a népirtásnak, nem követke-
zik, hogy igaza volt a brit moszlimok-
nak, akik csak azt tartják megenged-
hetônek, ha megkülönböztetés nélkül,
egyszerre, minden népirtásról szól a
megemlékezés. Ugyanis felfogásom
szerint, mellyel remélem, nem állok

Világ ■ 11

Sakranje a holokauszt-
emléknap helyettesíté-
sérôl szó szerint 
az alábbiakat mondta:
„A holokauszt üzenete
az, hogy ilyen soha, 
soha többé ne fordul-
hasson elô. De ez az
üzenet csak akkor fog
hatni, ha nem alkalma-
zunk kettôs mércét 
az emberi életre. 
A moszlimok úgy érzik,
kirekesztik ôket, mert
az ô életüket kevésbé
tartják értékesnek 
a holokauszt idején 
kiontott életeknél.” 
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Normális esetben egy

amerikai közbülsô kong-

resszusi választáson elért

demokrata gyôzelem pár

nap alatt végigfutna a vi-

lágmédián, a balos véle-

ményformálók örülnének,

a konzervatívok a szocia-

lizmus eljövetelérôl blog-

golnának, mindenki elemezgetné,

hogy akkor most az elnök mit tehet

és mit nem, aztán az ügy szépen le-

kerülne napirendrôl. 

N ormális esetben a gaz-
daságpolitikáról, Kyo-

tóról, az abortuszról, a klónozásról és
az ôssejtkutatás amerikai perspektívá-
iról lenne szó. Normális esetben – ha
nem folyna éppen a IV. világháború.
De folyik.

És mivel szeptember 11-ével az
iszlamista politikai klérus, a rijádi,
bagdadi, nedzsefi, kabuli, iszlámábá-
di, londoni, párizsi, brüsszeli musz-
lim intellektuális terroristák nyíltan
hadat üzentek Amerikának és a sza-
bad világnak, megszûnt a normális-
nak tekinthetô perspektíva, a helyi
események helyi értéken való keze-
lése. Egy amerikai választási ered-
mény természetesen mindig is köz-
vetlen hatással volt a világ folyására,
a terrorizmus elleni világháborút te-
kintve azonban most ismét helyzet

van. A Bush háború-
ját Bush miatt el-
lenzô demokraták
nem túl fölényesen
ugyan, de többséget
szereztek a képvi-
selôházban és a sze-
nátusban, pár napra
rá pedig közölték,
hogy lassan ideje
visszajönni Irakból.
Carl Levin szenátor
kijelentette, „az iraki

amerikai katonai jelenlét nem tarthat
a végtelenségig”, ezenkívül kifejezte
azt a reményét, hogy 4-6 hónapon
belül megkezdôdhet az amerikai csa-
patok kivonása. 

Remek hír – mondhatnánk. Minek
ez a háború, elvégre Amerika maga
teremtett magának terrorista kihí-
vást, kellett neki 2003-ban lerohanni
Irakot. És ki ne menekülne egy
kezdôdô Vietnamból? Ki nem látja,
mekkora csôd az az ország, meg az
egész Szabadságexport hadmûvelet?
Például én. 

Európa a mai napig azt hiszi, hogy
Amerika valami privát imperialista
obszesszióból kifolyólag járôrözik a
bagdadi zöld zónától Kirkukig. Ho-
lott azt teszi, amit a világ legszaba-
dabb országaként számos okból ma-
gára maradt szuperhatalomként ten-
nie kell: megvédi magát, megvédi ér-
tékeit, és bár Európa mindent meg-
tesz a kellemetlen tény elkendôzésé-
ért, de ezek bizony európai értékek
is. Még a szabadság és a demokrácia
exportja is az (volt). Amerika minket
is véd Bagdadban meg a szunnita há-
romszögben. Ha Amerika most el-
kezd kiszállni Irakból, akkor az
elôálló következményekre a legeny-
hébb kifejezés az, hogy beláthatatla-
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egyedül, valójában nem csak azért
fontos a számunkra, hogy a Soáról
megemlékezzünk, mert ehhez fogható
népirtás nem volt a történelemben, ha-
nem azért is, mert a zsidók ellen elkö-
vetett genocídium a német, a magyar,
az európai, a nyugati történelem saját
külön szégyene. Amelynek megértése
nélkül nem tudjuk kellôképpen felfog-
ni, hogy milyen veszélyek leselked-
nek a saját civilizációnkra. Egy ilyen
megközelítés nem univerzalisztikus,
nem abból indul ki, hogy vannak
olyan, a népirtás minden esetére alkal-
mazható jellemzôk, amelyek alapján a
holokauszt különleges, minden más
esetnél szörnyûségesebb népirtási
program. Nem ebbôl indul ki, mivel
ma már ez nem tartható, hanem abból,
hogy minden közösségnek, minden
politikai közösségnek elsôsorban a sa-
ját bûneivel kell foglalkoznia, ame-
lyek akkor is különlegesen fontosak
lehetnek a számára, ha más politikai
közösségek még nagyobb bûnöket kö-
vetnek el. 

Ez a megközelítés nem univerza-
lisztikus, hanem – filozófiai mûszóval
– unitarisztikus vagy unitárius. Ebbôl
a megközelítésbôl az következik,
hogy a holokausztról való megemlé-
kezésnek minden közösségben más-
képp kellene alakulnia, attól függôen,
hogy az adott állam részt vett-e a zsi-
dóirtásban, cinkos volt-e valamilyen
értelemben a zsidók elleni történelmi
bûnben, élnek-e még olyanok, akik
bûnrészesek voltak, s részese volt-e az
adott ország valamilyen más népirtá-
sának. A kérdéseket még sokáig lehet-
ne sorolni, de talán ennyi is elég ah-
hoz, hogy világossá váljék: az új anti-
szemitizmus, mint azt elôadásom is-
mertetett esete is mutatja, gyakran ma-
ga is univerzalisztikus fogalmi eszkö-
zökkel él, s véleményem szerint csak
akkor sikerül megérteni, csak úgy le-
het felvenni ellene a harcot, ha tisztá-
ban vagyunk a liberális univerzaliz-
mus korlátaival.

* Aki ellenôrizni akarja a szövegeket, illetve

a további részletek is érdeklik, az eset is-

mertetését megtalálja a www.metazin.hu

címu honlapon.
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nok: az országban eddig is lappangó
polgárháborús helyzet nyíltan eszka-
lálódik, síita és szunnita civilek es-
nek egymásnak a fent említett, a kö-
zös Nyugat-gyûlölet ellenére egy-
mással is rivalizáló iszlamista ve-
zetôk utasítására, az eseményekbe az
eddig nyugodt kurdok is beszállhat-
nak, és ez még nem a vége. 

E lap olvasói pontosan tudják,
mennyire egymásra épülnek a Közel-
Kelet konfliktusai. Irak kontra Irán,
Szíria és Irán kontra Izrael, Hezbol-
lah kontra Libanon, de együtt kontra
Izrael, eleve mindenki kontra Izrael.
Nem véletlenül óvott Ehud Olmert a
Washington Postban megjelent inter-
júban az „elhamarkodott csapatkivo-
nástól”, hiszen „ha az Egyesült Álla-
mok elhamarkodottan kivonja csapa-
tait Irakból, még mielôtt Irakban me-
gerôsödik a kormány, amely meg
tudja akadályozni az ország polgár-
háborúba süllyedését, annak hatása
lehet a szomszédos mérsékelt arab
államokra is” – nem is akárhogyan. 

Az amerikai demokraták természe-
tesen nem fognak azonnal kivonulni
Irakból, de valószínûleg nem is sej-
tik, mekkora morális kárt okozhat-
nak nyilatkozataik, amelyeket a ter-
roristák pontosan akként dekódol-
nak, amik: gyáva, a reálisan létezô
erôszaknak behódoló defetista állás-
foglalások, amelyek lényege az óvo-
dások alapfilozófiája: ha behunyom
a szemem, nem látsz engem. Ha
Amerika enged a nemzetközi nyo-
másnak, azt az üzenetet küldi a terro-
risták – így az Izraelt komolyan
megsemmisíteni akaró iráni vezetés
– felé, hogy Izraelnek annyi, a terror,
a fenyegetés hosszú távon kifi-
zetôdik, de csináljátok nyugodtan,
mi lassan visszatérünk a splendid
isolation örök gyermekkorába. 

A nyugati civilizációnk egészét fe-
nyegetô, de facto világháborús hely-
zetben, amikor minden szónak, min-
den hangsúlynak kiemelt jelentôsége
van, az amerikai demokraták közlik:
azt tervezik, hogy csökkentik a kato-
nai bíróságok hatáskörét, ezenkívül
eltörölnék a „kényszer alatt” szerzett
vallomások érvényességét. A kínzás
persze nem szép dolog, de az élet-
fontosságú információkat brutális
eszközökkel is ki kell csikarni azok-

ból, akik simán megölnének pár ezer
embert a levegôben, csak jussanak el
a szûzekkel árukapcsolt paradicsom-
ba. Ha eleve azt üzenjük a jövô bin
Ladenjeinek, hogy komoly kollaterá-
lis kár nem érheti ôket amerikai
részrôl, akkor lassan tényleg ideje
bezárni a boltot. Fôleg, ha az torony-
házakban van.

Az amerikaiak most – részben, tel-
jesen érthetetlen módon Tony Blair
javaslatára, de ezt akarja majd nyil-
ván a James Baker-féle iraktalanítási
bizottság is – halálkomolyan azt
mérlegelik, hogy Iránt és Szíriát is
beveszik a tárgyalásokba az iraki
helyzet rendezésére. Blair már konk-
rétan „partneri viszonyt” említett.
Nem tudom, miért nem kap ez az
obszcenitásában felülmúlhatatlan hír
nagyobb publicitást, de ehhez képest
az 1938-as müncheni alku az elvsze-
rû, korrekt diplomácia mintaképe.
Iránnal, Szíriával (de ugyanígy:
Észak-Koreával, Kubával) tárgyalni
kizárólag valami dealt jelenthet. Ju-
talmat egy olyan cselekedetért, ami
normális esetben magától értetôdô

feltétele a továbblépésnek. De persze
nincs normális eset. 

Irak elesett? A 2003 óta látható ka-
tonai és politikai kudarcok elsöpörték
az amerikai neokonok szabadság- és
demokráciaexport projektjét is? Tá-
volról sem. Az amik hibát hibára hal-
moztak, de a szabadság- és demokrá-
ciaexport Amerika – és vele együtt:
az egész szabad világ – legkomolyabb
politikai stratégiája. Nem az évtize-
dekkel ezelôtti megalkuvó „reálpoliti-
ka”, hanem éppen a (katasztrofális hi-
bák tömege ellenére) elvszerû, nem
megalkuvó, az elnyomottaknak le-
hetôségeket, választásokat, demokra-
tikus modelleket felkínáló külpolitika
az egyetlen reális opció. Ez komoly:
nincs más esélyünk. 

Ha lemondunk arról, hogy katonai
eszközökkel is harcoljunk a terror el-
len, emellett lemondunk arról, hogy
az elnyomottakat akár saját önzô ér-
dekünkbôl is felszabadítsuk, mond-
ván, szegények sajna még nem éret-
tek a változásra, akkor saját hiteles-
ségünket, saját demokráciánkat, saját
szabadságunkat ássuk alá. 

Világ ■ 13
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November végén különös csoport

repülôgépe ért földet a tel-avivi Ben

Gurion reptéren. A B’nei Menase,

azaz Manassze fiai közel háromezer

éves diaszpóralét után úgy érzik,

hogy Izraelben a helyük. 

I gen boldogok vagyunk, hi-
szen több ezer év után érke-

zünk vissza atyáink országába” –
mondta a reptéren a hírügynökségek
beszámolója szerint Ovadia Pacsuau,
a Manassze fiai törzs egyik tagja. Egy
fiatal nô, Arbi Kiangte, könnyeivel
küszködött a meghatottságtól. A kö-
zösség elsô szervezetten alijázó cso-
portját fogadó Elijahu Birenboim rab-
bi azt mondta, egyértelmû, hogy Ma-
nassze fiainak Izraelben a helyük, hi-
szen a zsidó néphez tartoznak. Slomo
Amar szefárd fôrabbi még 2005-ben
ismerte el, hogy a Menase-csoport
tagjai Izrael leszármazottai, az asszír
fogság idején elveszett zsidó törzsek
közé tartoznak. 

I. e. 721-ben az asszíriaiak tíz tör-
zset deportáltak Izrael földjérôl. A
bibliai József elsôszülött fiának, Ma-
nasszénak fiai Perzsiába kerültek.
Addig éltek ott, amíg Nagy Sándor
meg nem hódította a birodalmat. Ek-
kor – i.e. 331 után – Afganisztánba
ûzték ôket, ahol pásztorkodással
kezdtek el foglalkozni, és bálványi-
mádók lettek. Az iszlám megjelenése
után a muzulmán vallás felvételére
kényszerítették ôket. Késôbb Tibeten

keresztül Kínába jutottak, ahol a he-
lyiek asszimilálni akarták ôket. Ek-
kor sokan a hegyvidéki barlangokba
menekültek, ahol óriási nyomorban
éltek. A barlangi idôszak alatt veszett
el az addig féltve ôrzött Tóra-tekercs.
Ezt követôen a papok szóban örökí-
tették tovább a zsidó vallási hagyo-
mányokat. Thaiföldön és Burmán ke-
resztül jutottak el a 19. században az
indiai Manipur és Mizoram területé-
re, ahol törzsük történetét dalokban
és mesékben örökítették tovább nem-
zedékrôl nemzedékre. Ezekben az
egyik központi téma a Cionhoz és Iz-
rael földjéhez fûzôdô kapcsolat, illet-
ve vándorlásuk története. Istenük ne-
ve J’ve, de csak nagy ritkán veszik

szájukra. Istenhez más módon is for-
dulnak: „Mennyei Atya”, „Örök
Atya”, „Mindenek Ôrzôje”, „Lelkek
Ura”, „Magasságban Lakozó” néven
is emlegetik. A pap így imádkozik:
„Válaszolj nekem, Aki Mória hegyén
lakozol, Válaszolj nekem, Aki a Vö-
rös-tengerben vagy, Válaszolj ne-

kem, Aki Cion hegyén lakozol. Én
pap vagyok, levita, válaszolj nekem”.
A legismertebb énekük a peszachi,
amelyben elmesélik a vörös-tengeri
átkelést. 

Amikor egy idegen faluhoz köze-
lednek, azt kiabálják, hogy „Itt jönnek
Manassze fiai”. Régebben minden fa-
lujukban élt egy pap, aki a bibliai
Áron fôpap utódjának tartotta magát.
Öltözéke sokban emlékeztetett a Mó-
zes által elôírt papi ruhákra. Manassze
fiai holdnaptárt használtak, és máig
tartózkodnak a vérevéstôl. A nôk be-
fedik fejüket, és elkülönülnek a férfi-
aktól. „Menedékpóznákat” állítanak
fel azok számára, akik szándékuk el-
lenére keverednek gyilkosságba, sôt
volt egy menedékváros is. 

A 19. század elejétôl megjelent ke-
resztény misszionáriusok Bibliáit
nagy lelkesedéssel fogadták, mivel
felismerték bennük szájról szájra ter-
jedt történeteiket.

Ötvenöt évvel ezelôtt egyik ve-
zetôjük elmondta nekik, hogy láto-
mást látott, melynek az volt a lényege:
eljött az idô arra, hogy visszatérjenek
atyáik vallásához és földjéhez még az
armageddoni háború elôtt. Ezt a törzs
teljes egyetértéssel fogadta. 1970 kör-
nyékén a törzsi vezetôk úgy döntöttek,
hogy mielôtt vissztérnének Cionba,
alaposan megismerkednek a judaiz-
mussal. Zsidó forrásokat kutattak fel,
tanulmányozták és elkezdték betartani
a parancsolatokat. Körülmetélték ma-
gukat, zsinagógákat építettek, ahol hé-
berül imádkoztak. Megtartották a sa-
batot és az ünnepnapokat. 

1980-ban érkezett közülük két fiatal
Izraelbe. Ekkor derült ki, hogy Indiá-
ban sokan vallják magukat József má-
sik fia, Efraim leszármazottainak is.
Egyes források szerint a két törzs tag-
jainak száma akár a négymilliót is el-
érheti. Manassze fiai hétezren vannak,
eddig alig ezren tértek vissza Izrael
földjére. Életük veszélyben van, mert
szomszédjaik elhatározták, hogy
„megtisztítják” tôlük a földet. Félô te-
hát, hogy az elveszett törzs valóban el-
vész, ha az új-delhi kormány továbbra
is akadályokat gördít a kivándorlás
elé, illetve ha Izrael Állam gyanakvás-
sal fogadja ôket, és nem tesz meg min-
dent a megmentésükre.

Eperjesi Ildikó
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A lfredas Jomantas a Kul-
turális Örökségvédelmi

Hivatal európai referense. Litván ka-
tolikus, ennek ellenére ô (és nem a hi-
vatalos zsidó közösség) szervezi az
Európai Zsidó Kultúra napját hazájá-
ban. Hogy miért? Hosszú utat járt be,
amíg ide eljutott. A kilencvenes évek
elején New Yorkban járva meglepve
látta, hogy hazája egyik nemzeti étele,
a kugelis, valójában zsidó eredetû, s
hajdan kugelnek hívták. Kutatgatni
kezdett, s néhány más ételnél is hason-
ló eredményre jutott. Aztán néhány
épületrôl kiderült, hogy hajdan zsina-
góga volt, néhány városrészrôl, hogy
ott hajdan zsidók laktak. Aztán kide-
rült, hogy Kaunas modern európai ne-
gyedeit túlnyomórészt zsidók tervez-
ték, és hogy hajdan a város lakosságá-
nak negyede zsidó volt. Lassan kibon-
takozott elôtte egy elpusztított nép és
kultúrája, amirôl az iskolában nem ta-
nult semmit. 

Elkötelezettje lett a zsidó örökség
feltárásának. 2004-ben közremûkö-
dött a zsidó örökség hetének megszer-
vezésében. Az ország városaiban és
falvaiban igyekeztek bemutatni a tu-
datlan helyieknek az egykori zsidó kö-
zösség életének nyomait. A zsinagó-
gát, a temetôt, az egykori zsidó isko-
lát, színházat. Az öregek segítségét
próbálták ehhez megszerezni, akik
persze mindenre jól emlékeztek, de
nem mondtak el gyerekeiknek sem-
mit. A fiatalabb nemzedék pedig rá-
csodálkozott a községi gabonaraktár-
ra: Jé, ez valamikor zsinagóga volt? 

Alfredas szerint a fogadtatás egyér-
telmûen pozitív volt. Az emberek nyi-
tottan és érdeklôdve ismerkedtek ha-
zájuk történelmének eddig nem ismert
fejezetével. Úgy tûnik azonban, nem

igazán tudatosult még, hogy ennek a
fejezetnek mi lett a vége. A múlttal
való szembenézés, a tisztázó viták te-
rén Litvánia vagy tíz évvel le lehet
maradva Magyarország – vagy akár
Lengyelország – mögött. 

Alfredas némileg rezignáltan említi,
hogy a zsidó közösség nem igazán tö-
rekszik a hatalmas kulturális örökség
feltárására. Legsürgôsebb lenne az
egykori fából épült zsinagógák meg-
mentése. Ezekbôl az egyedül álló épí-
tészeti emlékekbôl még tizennégy van
az országban. A helyiek – ha nem
használják valamire – nem törôdnek
vele, mert ez a zsidók dolga. A zsidó
közösség szerint viszont a helyiek fel-
adata rendben tartani azt, amit hajdan

elvettek tôlük. Alfredas együttmûkö-
dést szorgalmaz, ami egyelôre még
nem létezik. 

*

Roza Bielauskiené a zsidó múzeum
fômunkatársa, akitôl Alfredas a legin-
kább reméli, hogy változást hoz a zsi-
dó kulturális örökség ügyében. A fá-
radtnak tûnô asszony erôsen fogadko-
zik: ha jövôre nyugdíjba megy, nekilát
a nagy munkának. Úgy tûnik, rá osz-
tották a feladatot, hogy egy hajdan
kétszázezer fôs, a jiddis kultúra csú-
csain járó közösség hagyatékát elôás-
sa a föld alól. A közösség egyelôre el
van foglalva saját életének megszer-
vezésével meg a kárpótlással.
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A Vilnai Gaon Állami Zsidó Múze-
um a hajdani kis gettó egyik épületé-
ben kapott helyet. Nem olyan régen
nyitotta meg kapuit, ennek megfe-
lelôen korszerû, lifttel is felszerelt, de
a kiállítás elrendezése hagyományos.
Fényképek a háború elôtti idôkbôl, ja-
varészt holokauszttémájú festmények,
relikviák (köztük egy gyertyatartó és
egy tóravért a hajdani nagy zsinagógá-
ból) – mellettük szöveges magyarázat
litvánul és angolul. A középsô emele-
ten a litvániai zsidóság történetét mu-
tatja be vagy húsz tabló Vytautas
nagyfejedelemtôl a posztszovjet kor-
szakig. A tablók mintegy fele a holo-
kauszttal foglalkozik. A szöveg tárgy-
szerû, néven nevezi a tényeket, nem
apologetikus, de szinte teljesen érze-
lemmentes. A felkészült szakértô keze
nyomát viseli magán: nem csapong,
nem jajong, nem vádaskodik. Beszél-
jenek a tények. Az alagsorban, a pénz-
tár mellett könyvespolc: mintegy hu-
szonöt (javarészt litván nyelvû) könyv
a zsidóság múltjáról, jelenérôl. A vá-

laszték a magyarországihoz képest
elenyészô. Hát igen: litván nyelven ír-
ni a zsidókról – ilyesmi 1989 elôtt
gyakorlatilag nem létezett. Eltöltök
vagy három órát a múzeumban: hét-
köznap délután van, néhány látogató
lézeng csupán.

*

A zsidó közösség háromemeletes
központja a város egyik fôutcájában
áll. Láthatólag csak az elsô emelet él
igazán: itt vannak az irodák. A többi
még nincs „belakva”: a harmadik
emelet tágas termeiben csak néhány
kiállítási tabló árválkodik.

A légkör családias: az ügyvezetô
igazgató kicsi szobájába – miközben

16 ■ Világ

1918-ban az újonnan létrejött, még gyenge litván állam
az állampolgári hûségesküért cserébe széleskörû au-
tonómiát ajánlott a lakosság egyötödét kitevô zsidók-
nak. A politikai autonómiát hamarosan visszavonták,
de a kulturális autonómia végig megmaradt. Az
1924–25-ös tanévben 300 zsidó elemi iskola, 20 közép-
iskola és egy tanítóképzô mûködött az országban. Ka-
unasban, az akkori fôvárosban három héber tannyel-
vû, cionista szellemiségû és egy jiddis nyelvû gimná-
zium várta a növendékeket. A zsidók gyerekeik 93 szá-
zalékát saját iskoláikban taníttatták. 

1940-ben a független Litvániát megszállta a Szovjet-
unió. A litvánok egyöntetû gyûlöletét kiváltó szovjete-
ket számos zsidó megkönnyebbüléssel fogadta, mert
tudta: a másik alternatíva a náci Németország lenne. A
kommunista rendszernek – mint mindenütt – áldozatai
és haszonélvezôi között is sok volt a zsidó. A zsidó
vállalkozókat, szociáldemokratákat, független értelmi-
ségieket, cionistákat nagy számban deportálták, vi-
szont a lojális zsidók elôtt megnyíltak a szovjet állam-
igazgatás kapui. 

A litvánok többsége csak az utóbbit látta, és ezt áru-
lásnak tekintette. 1941-ben felszabadítóként üdvözöl-
ték a bevonuló németeket, és azonnal szabad folyást
engedtek bosszúszomjas dühüknek. Kaunasban már
a német bevonulás elôtti napokban ezerkétszáz zsidót

mészároltak le. A horror felfoghatatlan gyorsasággal
csapott le: a náci megszállás után hat hónappal a két-
százezer fôs litván zsidóság 80 százaléka már nem élt.
A gyilkolásra szakosodott mobil egységekben (Ein-
satzgruppen) 8-10 németre gyakran 30-40 litván jutott. 

*

A háború után hamarosan amnézia fedte be a rém-
ségeket. A visszatérô szovjetek 1950-re minden zsidó
intézményt felszámoltak, s a holokausztra való emlé-
kezés is tilalom alá esett. A zsidók számára a fordulat
akkor állt be, amikor 1950 után hivatalos szovjet poli-
tika lett az antiszemitizmus. Ekkor a szovjeteket utáló
Baltikumban hirtelen jobb lett zsidónak lenni, mint Ki-
jevben vagy Moszkvában. Aztán a hatvanas évek vé-
gétôl a Szovjetunióból végleg kiábrándult zsidókat és
a balti népeket összekötötte egyfajta szolidaritás: sza-
badulni a Birodalomból. Ebben a korszakban alakult ki
az Izrael iránti szimpátia a Baltikumban: íme, egy kis
ország, s képes dacolni a szovjetekkel. 

1990 után a függetlenné váló litván nemzet keresni
kezdte példaképeit, és természetesen nem hagyhatta
ki a szovjetellenes függetlenségi harc hôseit sem –
akik közül sokan a németekkel szövetségben küzdöt-
tek. A sajtó és a közvélemény elutasította, ha Izrael

TÖRTÉNELEM ÉS EMLÉKEZET

Kiállítás 
plakátja 
a vilnai 
gettóból 
– 1943
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beszélgetünk – ötpercenként nyit be
valaki, aki eltévedt, tanácsot kér, mél-
tatlankodik vagy kiabál. 

Simon Gurevicius, az igazgató hu-
szonöt éves, nemrég fejezte be az
egyetemet. Az idôs elnök, aki csak a
stratégiai ügyeket (politika, kárpótlás)
tartja a kezében, a napi menedzsmen-
tet átengedte neki. A derûs, kiegyen-
súlyozott fiatalember ontja az infor-
mációkat. Vilniusban 3200 zsidó él,
de a közösségnek csak nyolcszáz be-
jegyzett tagja van. A szociális köz-
pontban 1400 – túlnyomórészt idôs –
embert tartanak nyilván. A balti zsi-
dók közös táborozásán minden évben
350 fiatal vesz részt. Sabatkor mint-
egy ötven ember van a zsinagógában. 

„A minjen is alig van meg” – így a
kissé cinikus portás, akivel korábban,
várakozás közben beszélgetek. A szá-
mokat – ezt Magyarországról tudjuk –
az érintettek többnyire fölfelé kerekí-
tik, a csalódottak, a cinikusak viszont
lefelé. A portás csalódott, panaszko-
dik: a közéletben elfojtott antiszemi-

tizmus megjelenik az interneten. Leg-
utóbb – meséli – egy levelezô azzal
büszkélkedett, hogy nagyapja az
egyik Einsatzgruppe tagja volt.

*

A Sólem Áléchemrôl elnevezett zsi-
dó iskola tizenhét éve nyitotta meg ka-
puit egy zöldövezeti szovjet kocka-
épületben. Az iskola állami intéz-
mény, a szülôk nem fizetnek tandíjat.
„Nagy vívmánya ez ifjú demokráci-
ánknak” – így Jakobas úr, az igazgató. 

Ehhez járulnak még a külföldi zsidó
szervezetek adományai, így a 260 di-
ák (7–19 évesek) családias légkörben
s az átlagnál jobb körülmények között
végezheti tanulmányait. 

Az állami curriculumon kívül héber
nyelv, zsidó történelem és hagyomány
szerepel a tantárgyak között. Az oktatás
nyelve a litván. (Ez a Baltikumban nem
magától értetôdô: a jóval kisebb lubavi-
csi iskola orosz tannyelvû, a lubavicsi
rabbi is inkább oroszul beszél, mint litvá-

nul.) A gyerekek egy része oroszul is ta-
nul, ôk négy nyelvhez (litván, orosz, an-
gol, héber) három ábécét is elsajátítanak. 

– Kit vesznek föl az iskolába?
– Minden zsidó gyereket, alanyi jo-

gon.
– És nem zsidókat? 
– Ôket csak akkor, ha komolyan meg

tudják indokolni, hogy miért ide jelent-
keznek. Az utcáról nem fogadunk senkit. 

– Miért jelentkeznek ide nem zsidók?
– Azért, mert a tanulmányi követel-

mény magas, az iskola kicsi, barátságos,
és a légkör nem agresszív.

A diákok túlnyomó része az állami
egyetemeken tanul tovább, s utána
sem tervezi a kivándorlást. AZ EU-tag
Litvánia konszolidálódott. Az elmúlt
években huszonöten tértek vissza Iz-
raelbôl, miközben 2006-ban csak hár-
man alijáztak. A kivándorlók közül
sokan újra fölélesztik litván kapcsola-
taikat. Nem költöznek vissza, de
visszajárnak nyaralni, és ingatlanokat
vásárolnak. 

Gadó János

Világ ■ 17

vagy a nemzetközi zsidó szervezetek litván háborús
bûnösök perbe fogását szorgalmazták, és azonnal
replikázott: a zsidókat kellene bíróság elé állítani,
mert a szovjetekkel kollaboráltak. Ugyanilyen ellen-
szenvvel fogadták, amikor 1995-ben az akkori köztár-
sasági elnök hivatalosan bocsánatot kért a holoka-
usztért. 

Azóta eltelt tíz év: Litvánia, az Európai Unió tagjához
illôen törvénybe iktatta a holokauzst emléknapját;
ilyenkor, a legfôbb állami méltóságok jelenlétében fé-
lárbocra engedik a nemzeti zászlót. Az egykori tömeg-
gyilkosságok helyszínén (több mint kétszáz!) helyreál-
lították a zsidó mártírokra emlékezô jiddis feliratokat.
Helyi szinten is számos társadalmi kezdeményezés in-
dult: iskolai megemlékezések, konferenciák. 

A Soá emlékezetétôl eltekintve (!) nem érezhetô erôs
antiszemitizmus Litvániában. Az európaiságát hang-
súlyozó litván politikai-kulturális elit az ország törté-
nelmének részeként tekint az egykor itt élô, nagy ha-
gyományú zsidóságra. 1997-ben állami keretek közt
emlékeztek meg a Vilnai Gaon halálának kétszázadik
évfordulójáról. 

Az Izrael-kép jóval pozitívabb, mint Nyugat-Európá-
ban. A közvélemény (beleértve a vad nacionalistákat
is) oroszellenes és Amerika párti, és tudja: Izrael Ame-
rika szövetségese. A vilniusi városháza falán dombor-
mû ôrzi George W. Bush amerikai elnök szavait: „Aki
Litvánia ellensége, az ellensége az Egyesült Államok-
nak is.”

2007/01/januar  12/27/06 10:49  Page 17



„A pálya fölött fölragyog a napfény”

– így kezdôdött a hetvenes években

az MTK-induló. De a csapat hívei

sokáig hiába várták, hogy kedven-

ceik felett kiderüljön az ég. 

A kék-fehérek rendre a kö-
zépmezônyben, vagy még

hátrébb végeztek. Sôt a nyolcvanas
évek elején megtörtént a szégyen, ami
korábban még soha, az akkor éppen
MTK-VM néven játszó alakulat kiesett
az elsô osztályból. De éppen ez a kiesés
indította el a megújulást, a fejlôdést. Ki-
váló vezetôk kerültek a klub élére Dem-
ján Sándor és Danszky Jenô személyé-
ben. Megtörtént a csoda. A csapat
könnyedén nyerte a másodosztályú baj-
nokságot, sôt rövidesen az elsô osztály
aranyérmét is beseperte a Verebes Jó-
zsef nevéhez kötôdô gárda. Harminc
sovány esztendôt követôen ünnepelhe-
tett ismét bajnoki címet az MTK. 

A siker azonban múlandónak bizo-
nyult. A pálya felett ismét viharfelhôk
gyülekeztek. A kilencvenes évtized
szinte tökéletes mása volt az elôzônek.
Kiesés, visszajutás, bajnokság. A siker
ismét egy kitûnô vezetôpárosnak volt
köszönhetô. Várszegi Gáborról az
MTK kapcsán általában mindenkinek
a befektetés, a hatalmas anyagi támo-
gatás jut eszébe. Vitathatatlan sok
pénzt áldozott az MTK-ra az új tulaj-
donos, de talán ennél is fontosabb,
hogy meghonosított egy új szemléle-
tet, egy új klubmodellt, amit Fülöp Fe-
renc ültetett át kitûnôen a gyakorlatba.
Garami József és Egervári Sándor
munkája bajnokságok és kupagyôzel-
mek sorát eredményezte. A nemzetkö-
zi porondon viszont nem sikerült ma-
radandót alkotnia a csapatnak. Vársze-
gi Gábor ekkor újabb változtatásra

szánta rá magát. Kialakított egy világ-
színvonalú utánpótlásbázist, és a csa-
patot a tehetséges fiatalokra kezdte
építeni. Az MTK-tól sorra távoztak a
„sztárok”, és addig a közvélemény
számára ismeretlen fiatalok kerültek a
helyükre.

Az MTK-szurkolók egy része – köz-
tük jómagam is – megijedt, attól tartot-
tunk, hogy az új évtized eleje ismét ki-
esést hozhat a rutintalan csapatnak.
Nem így történt. A fiatalok már az elsô

szezonjukban is a bajnokság élcsoport-
jában követeltek helyet maguknak. De
errôl az idôszakról már Domonyai
Lászlóval beszélgetünk, aki ekkoriban
került a Sándor Károly Akadémia
szakembergárdájába, jelenleg pedig az
MTK szakosztály-igazgatójaként dol-
gozik.

– Elôször is gratulálok a csapat
teljesítményéhez. Mi a titok? Mi-
nek köszönhetô, hogy húsz-huszon-
két éves gyerekekkel az MTK évek
óta a bajnokság élmezônyében tud
szerepelni, sôt a téli pihenô elôtt
meggyôzô fölénnyel vezeti a baj-
nokságot?

– A kulcsszó a tehetség. Az Agárdon
mûködô Sándor Károly Akadémia fo-
lyamatosan ontja az NBI.-re érett játé-

kosokat. Sôt, szinte minden évben vé-
gez az akadémián 3-4 olyan játékos,
akinek esélye van arra, hogy külföldön
is komoly karriert fusson be. Ebben óri-
ási szerepe van a fiatalokat kiválasztó
és oktató edzôgárdánknak. A Tamási
Zsolt vezette szakembergárda irányítá-
sával – a holland és francia tapasztala-
tok alapján kialakított rendszerben –
biztosított a játékosok töretlen fejlôdé-
se. Ez alatt nem csak a szigorúan vett
szakmai fejlôdést értem. Nagy hang-

súlyt fektetünk a gyerekek oktatására és
a pszichológiai felkészítésre is. 

– Milyen szempontok alapján fo-
lyik a tehetségek kiválasztása?

– A tehetség meglehetôsen komplex
fogalom. A fizikai adottságok és az
ügyesség (mozgáskoordináció, göm-
bérzék) mellett a lelki tényezôk is fon-
tosak. A képesség a kitartó munkára, a
kudarc- és sikertûrés, sôt még a megfe-
lelô családi háttér is befolyásolja,
mennyire lehet eredményes a gyerekek
képzése. A legtehetségesebb magyar
labdarúgók nagy része ma az „MTK-is-
kola” növendéke. Ez nemcsak az én vé-
leményem, hanem eredményeink által
bizonyított tény. Példátlan a magyar fo-
ci történetében, amit idén elértünk: va-
lamennyi utánpótlás-korosztály bajnok-
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Kék-fehérben
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ságát megnyertük. A korosztályos válo-
gatottak mindegyike az MTK-ra épül.
Felnôtt gárdánk az NBI.-ben bajnoke-
sélyes, úgyhogy a játékoskeretünkben
mindössze három huszonhárom évesnél
idôsebb focista szerepel. Fiataljaink
iránt komoly érdeklôdés mutatkozik
külföldön is. Tehetséggondozó rend-
szerünkrôl elismeréssel nyilatkoztak az
akadémiánkon járt angol, német és hol-
land szakemberek is. Mégis legna-
gyobb sikerünknek nem a gólokban,
pontokban mérhetô eredményeket tar-
tom, hanem azt, hogy a fiatalok zök-
kenômentesen tudnak beilleszkedni a
felnôtt csapatba. Kitûnô sportemberi tu-
lajdonságaikat mutatja, hogy évek óta
nem volt kiállított játékos bajnoki
meccseinken. Itt szeretném megemlíte-
ni – talán már korábban is kellett volna

– Garami József óriási részét sikerünk-
ben. Józsi bácsi edzôként és pedagógus-
ként is remekül végzi dolgát.

– Az utóbbi években – legalábbis
a kívülálló számára úgy tûnt – a
szakmai munka lekötötte az MTK
vezetôinek minden energiáját. A
szurkolókkal való kapcsolattartás-
ra már nem jutott idô. 2006-ban
mintha ebben változás történt
volna. Mire számíthatnak a kék-fe-
hérek hívei? Lesznek-e ôket is érin-
tô változtatások?

– A foci több mint sport. A szórakoz-
tatóipar része. Az egésznek semmi ér-
telme közönség nélkül. Igyekszünk ma-
ximálisan kiszolgálni szurkolóinkat.
Folyamatosan változtatjuk, tesszük
egyre rugalmasabbá jegy- és bérletára-

inkat. Számos kedvezményt léptetünk
életbe, további a szurkolók pénztárcáját
kímélô újdonságok várhatóak. Például
az MTK Baráti Kör tagjai kedvezmé-
nyes áron juthatnak hozzá éves bérle-
tükhöz. Rendszeressé tettük a nyere-
ményjátékokat a mérkôzések szüneté-
ben. A közelmúltban hosszú idô után is-
mét nívós kiadvánnyal jelentkezett az
MTK. A hazai mérkôzéseken, szóróla-
pokon juttatunk el információkat druk-
kereinknek. A pálya állapotát is igyek-
szünk javítani – felújítottuk a mellékhe-
lyiségeket, tiszta ülésekkel várjuk
nézôinket –, de lehetôségeink végesek.
Stadionunk tulajdonosa az állam, és a
tulajdonos nem a tôle elvárható szinten
tartja karban a pályát.

– Az MTK elhalasztotta a Ros Ha-
sana estéjére kisorsolt mérkôzé-

sét, vállalva ezzel a tévéközvetítés
elmaradását is. Számíthatnak-e
ilyen gesztusokra a vallást megtar-
tó szurkolók a továbbiakban is?

– Tisztában vagyunk gyökereinkkel,
tudjuk, hogy szurkolóink jelentôs része
számára menyire fontos, hogy a nagy
ünnepeket elkerüljék a mérkôzéseink
idôpontjai. A továbbiakban is figyelem-
be fogjuk venni a szurkolói igényeket a
mérkôzések idôpontjainak megválasz-
tásakor is. 

– Említette, a stadion fejlesztésé-
nek fô akadálya, hogy az továbbra
is állami tulajdonban van. Van-e re-
mény rá, hogy az MTK megkapja a
pályát?

– Mindent megteszünk ennek érdeké-
ben. Annak ellenére, hogy más csapa-

tok jelképes áron jutottak az általuk
használt sporttelep tulajdonjogához, így
mi is joggal várhatnánk ugyanezt, az
MTK tulajdonosa hajlandó lenne meg-
vásárolni is a Hidegkuti Stadiont. Van-
nak reményt keltô tárgyalásaink, ha
minden a terveink szerint alakul, akkor
rövidesen egy vadonatúj, minden
igényt kielégítô stadionban fogadhatjuk
ellenfeleinket.

– Egy régi MTK-indulóval kezdtük
beszélgetésünket. Fejezzük is be
ezzel. Az ég kiderült a pálya felett,
de azért még nincs ragyogó napsü-
tés. Számíthatnak a szurkolók
hosszú forró nyárra?

– Aki felépít és üzemeltet egy olyan
utánpótlásbázist, mint amilyet Várszegi
Gábor létrehozott Agárdon, az nem rö-
vidtávra tervez. A sportban nem lehet a
langyos vízben lubickolni. A sportoló
mindig a maximumra törekszik. De azt,
a magyar foci pillanatnyi helyzetét is-
merve, reálisan nem várhatja senki,
hogy BL-döntôs csapatunk legyen. A
maximum, ami elérhetô, az a nemzetkö-
zi kupákban a csoportkörbe kerülés. Ezt
szeretnénk is elérni. Ehhez – persze sok
egyéb mellett – három fontos feltételnek
teljesülni kell. Az elsô a biztos anyagi
háttér. Nem dúskálunk ugyan a pénz-
ben, de költségvetésünk stabil, ebben
szerencsére hosszabb távon sem várható
változás. A másik feltétel nyilvánvalóan
a megfelelô szakmai munka. Elmondha-
tó, hogy szakmai stábunk az országban
a legjobbak között van, sôt mondjuk ki
álszerénység nélkül: a legjobb. A har-
madik a közönség. Nélkülük nincs han-
gulat, kevésbé motiváltak a játékosok,
egyáltalán róluk szól, értük van a profi
sport. Az MTK-t divat közönség nélkü-
li csapatnak tekinteni, de ez nem így
van. A statisztikák szerint szurkolóink
száma az NBI-es csapatok között átla-
gosnak tekinthetô. Tovább megyek, míg
mindenütt máshol csökken a szurkolók
száma, nálunk, ha lassan is, de növeked-
ni kezdett. Reményeink és terveink sze-
rint ezt a tendenciát erôsíteni tudjuk. Vé-
gül, hogy konkrétan is válaszoljak a kér-
désre, a sportban semmi sem biztos,
nem lehet eredményeket elôre ígérni, de
az MTK-nál keményen dolgozunk a
hosszú távú sikerekért. Hiszek abban,
hogy a rengeteg befektetett munka meg-
hozza gyümölcsét.

Bodrogi Tamás
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Kevés vitával és nagy többséggel el-

fogadott határozatokkal zajlott le a

Magyarországi Zsidó Hitközségek

Szövetségének 2006. december 10-i

közgyûlése, melynek egy részét a kül-

döttek zárttá nyilvánították.

F eldmájer Péter Mazsi-
hisz-elnök nyitóbeszédé-

ben az ôszi zavargásokra utalva
hangsúlyozta: „Fenyegetôen sejlett
fel a mindennapos antiszemitizmus
réme.” „Ezek az emberek a nyilas

pártot tekintik elôdjüknek” – muta-
tott rá. Élesen elítélte Sólyom László
államfôt és Szekeres Imre honvédel-
mi minisztert, amiért „elôléptették a
nemzetvesztô nemzetvezetô legfôbb
katonai tanácsadóját tábornokká”.
Úgy vélte: a Mazsihisz „történelmi
egyház, amelyet mind a zsidók, mind
a magyarországi társadalom többi ré-
sze a zsidóság általános képviselôjé-
nek tekint. Ezt a pozíciót […] nem
szabad […] feladnunk. […] Csak a
vallási zsidó élet lehet a magyaror-
szági zsidó élet központja.”

Zoltai Gusztáv ügyvezetô igazgató
a Mazsihisz gazdasági helyzetét te-
kintette át. Megtudhattuk, hogy „a
központilag irányított tevékenységek
közel négymilliós pluszt mutatnak”.
Beszélt arról, hogy a hozzánk érkezô

izraeliek száma csökkent részben a
libanoni háború, részben az ôszi ma-
gyarországi zavargások miatt, bár –
hangsúlyozta – a Zsidó Múzeumnak
még így is több mint 103 ezer látoga-
tója volt az év elsô tizenegy hónapjá-
ban. 

Heisler András furcsállta, hogy a
Számvizsgáló Bizottság részérôl sen-
ki sem reflektált az elôterjesztésre. A
volt Mazsihisz-elnök helyénvalónak
tartotta a Budapesti Zsidó Hitközség
(BZSH) ötvenmilliós hitéleti és 38
milliós intézményi támogatását,
azonban a december 7-i BZSH-köz-
gyûlésen számára kiderült: a 38 mil-
lió forint nem támogatás, hanem köl-
csön. A Mazsihisz teljes bevétele
2463 millió forint volt 2005-ben, az
idei terv pedig 2682 millió forint, te-
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Keszthely 
non coronat II.

Izgalmak nélkül

Mint arról a magyar sajtó beszá-

molt, a Mazsihisz kérésére a Zala

megyei bíróság 2006 áprilisában tö-

rölte a Keszthelyi Izraelita Hitközsé-

get nyilvántartásából, és a keszthe-

lyiek ingatlanjait a Mazsihiszre szár-

maztatta. A keszthelyiek fellebbez-

tek, s a másodfokon eljáró Gyôri

Ítélôtábla az ítéletet megváltoztatta:

peren kívüli ítéletében visszaállítot-

ta a keszthelyi hitközség jogi sze-

mélyiségét. Az ítélet jogerôs, felleb-

bezésnek helye nincs. 

A keszthelyiek és a Mazsi-
hisz viszályával elsô íz-

ben 2006. márciusi számunkban fog-
lalkoztunk (Keszthely non coronat).
A bonyolult ügy még 2002-ben
kezdôdött, amikor a keszthelyi hit-
község elnöke, Goldschmied István
merô véletlenségbôl értesült arról,
hogy közösségének ingatlanjait a
Mazsihisz egy furfangos húzással a
maga nevére íratta. Az is kiderült,
hogy nem ô az egyetlen vidéki elnök,
aki ilyen helyzetbe került. Miután áll-
hatatosan követelte vissza az ingatla-
nokat, s ügyészségi feljelentéssel, va-
lamint a nyilvánossággal is fenye-

getôzött, a Mazsihisz végül meghát-
rált, és ugyanezen év novemberében
visszaíratta a vagyontárgyakat. A bi-
zalom azonban ettôl fogva nem állt
helyre, s 2006 januárjában Goldsch-
mied István levélben értesítette a Ma-
zsihiszt: kilép a szervezetbôl. 

E lépésre válaszul áprilisban a Ma-
zsihisz a Zala megyei bírósághoz for-
dult, s kérte a keszthelyi hitközség
törlését a nyilvántartásból. A bíróság
a kérelemnek minden további nélkül
helyt adott, elfogadva a Mazsihisz
nevében fellépô dr. Feldmájer Péter
elnök érvelését, aki szerint a keszthe-
lyi hitközség csupán származtatott
jogi személy, azaz jogi személyiségét
az önállóan bejegyzett felekezettôl, a
Mazsihisztôl nyeri, és amennyiben a
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hát a bevételek nem csökkennek. He-
isler szerint a Mazsihisz vezetésének
és a közgyûlésnek lépéseket kellene
tenni a könyvelés átláthatóvá tételé-
ért. Az exelnök sürgette a Mazsihisz
tulajdonában lévô, rendkívül rossz ál-
lapotú lakóingatlanok felújítását. Üd-
vözölte, hogy színes lett az Új Élet.
Föltette a kérdést, hogy ez a változás
növelte-e a példányszámot.

A kemény kérdésektôl mentes vitát
követôen elfogadták a beszámolót,
majd a 2007-es költségvetés fôbb
arányszámait is. Ez utóbbiról – hoz-
zászólás hiányában – vita nélkül sza-
vazott a testület.

A harmadik napirendi pontról (in-
gatlanokkal kapcsolatos kérdések)
több részletben szavaztak a küldöt-
tek. Ezzel több, az egyházi ingatla-
nok visszaigénylése során a Mazsi-
hisz tulajdonába került ingatlant át-
adtak a területileg illetékes hitköz-
ségnek. A Budapesti Autonóm Ort-
hodox Izraelita Hitközség harminc
évre megkapta a sajószentpéteri mik-

ve kezelôi jogát. Az egyik részszava-
zás után Streit Sándor, a BZSH elnö-
ke megkérdezte a tartózkodóktól,
hogy miért így szavaztak. Egyikük,
Fröhlich Róbert, Dohány utcai fôrab-
bi (dandártábornok, országos tábori
fôrabbi) azt válaszolta: „Ha a tartóz-
kodást meg kell indokolni, akkor az
igent is szíveskedjenek megindokolni
az igennel szavazók.”

Ekkor zárt ülést rendeltek el. Az
egyik hozzászóló ugyanis a Szombat
tudósítóját arra utasította, hogy ripor-
termagnóját kapcsolja ki, amire utób-
bi nem volt hajlandó, tekintettel a
közgyûlés nyilvános voltára. Erre a
küldött zárt ülést kért, amit a közgyû-
lés Darvas István, Heisler András,
Kürti Csaba és Lôwy Tamás ellen-
szavazatával és négy tartózkodással
megszavazott.

(Információink szerint a zárt ülé-
sen az albertirsai zsidótemetôre épí-
tett garázsról zajlott a vita. A temetô
melletti telek tulajdonosa szabályta-
lanul, de jóhiszemûen a garázsát a te-

metô egy része fölé építette, amit a
halacha szigorúan tilt. Úgy tudjuk:
arról határoztak a küldöttek, hogy
akár jogi úton is el kell érni a garázs
lebontását.)

Szegô Péter
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ÚJ ELNÖK A CIONISTA
SZÖVETSÉG ÉLÉN

Szerkesztôségünk ezúton gratu-
lál szerkesztôtársunknak, Novák
Attila történésznek, akit a Ma-
gyarországi Cionista Szövetség
2006. december 10-én megtar-
tott közgyûlésén a szervezet el-
nökévé választottak. Engländer
Tibort, a szövetség eddigi el-
nökét örökös tiszteletbeli elnök-
nek választották. 
Novák Attila munkájához sok si-
kert kívánunk!

Mazsihiszbôl kilép, úgy jogi szemé-
lyisége is megszûnik.

A Mazsihisz lépésérôl az országos
sajtó is beszámolt (Népszabadság,
HVG), nem rejtvén véka alá a kisebb
és gyengébb fél iránti szimpátiáját. 

A Gyôri Ítélôtábla a Zala Megyei
Bíróság elsô fokú döntését 2006. ok-
tóber 9-én kelt végzésében megváltoz-
tatta: korábbi bírósági döntésekre hi-
vatkozva elismerte a taghitközségek
önálló jogi személyiségét bizonyos

körülmények között, és
így a keszthelyiek felleb-
bezésének helyt adott. 

Goldschmied István,
szokásához híven, levél-
ben tájékoztatta a fejle-
ményekrôl vidéki elnök-
társait. Ugyancsak levél-
ben fordult Zoltai Gusz-
táv ügyvezetô igazgató-
hoz, s ebben többek közt
ezt írta:

Kilépésünkkor, melyet
írásban küldtünk Önnek,
jeleztük, hogy járadéki-
gényünket továbbra is

fenntartjuk, hiszen azt a Magyar Ál-
lam és egyéb szervek elosztásra adták
a magyar hitközségek részére a Ma-
zsihiszen keresztül.

[…]
Továbbra is fenntartjuk a Mazsi-

hiszbôl kilépésünket jelzô levelünk
utolsó mondatát, hogy kérni fogjuk
felvételünket, ha a kilépésünk okai
megszûnnek.

Kérjük az „elnökök továbbképzé-
sén” korrekten tájékoztatni az elnö-

köket, a legutóbbi bírósági ítélôtáb-
lai végzésrôl, mert tudomásunk sze-
rint hitközségünkrôl is esett szó kilé-
pésünkkel kapcsolatban a korábbi
elôadásokon.

Kérjük eltekinteni, hogy az elnöki
értekezleten részt vegyünk, hiszen
nem vagyunk a Mazsihisz tagjai.

Végezetül kérjük az idei évi járadé-
kot még ebben az évben utalni, szí-
veskedjen az elnöki tanácson elfoga-
dott pontrendszer szerint (2,1 M Ft)
és a közeljövôben megtartandó „el-
nöki értekezleteken” ugyanilyen mér-
tékben figyelembe venni jogos kéré-
sünket. Bízunk benne, hogy nem kell
peres úton érvényesítenünk jogos kö-
vetelésünket. 

A Mazsihisz elnökét és ügyvezetô
igazgatóját számos alkalommal ke-
restük, de lapzártánkig kérdéseinkre
nem kaptunk választ. Legutolsó in-
formációnk: Goldschmied Istvánt hi-
vatalból értesítették, hogy a Mazsi-
hisz felülvizsgálati kérelmet nyújtott
be a Legfelsôbb Bíróságra az ítélet
ellen. 

Gadó János

A keszthelyi zsinagóga
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I zraelben ezen a napon az is-
kolások kivonulnak, fákat ül-

tetnek, rajzversenyeket rendeznek,
amelyen a természet megóvása a té-
ma, az utcákon virágmagos zacskókat
osztogatnak, és a gyerekek felhívják
szüleik figyelmét a szelektív szemét-
gyûjtés elônyeire. A nyilvános ülteté-
seknek a legtöbb diaszpóra éghajlata
makacsul ellenállt, marad a cserépben
lévô kis zöld növények osztogatása,
na meg a rendezvények, ahol a zöldek
jó eséllyel borulnak össze a vallásos
zsidókkal, merthogy ezen a napon rá-
jönnek, voltaképpen ugyanazt mond-
ják, vagyis a teremtés történetében
„uralkodjál felettük” nem azt jelenti,
hogy bármit megtehetsz, amit csak
akarsz, és az uralkodás bizony fe-
lelôsséggel jár.

Az ünnep eredeti változata elég vér-
szegénynek tûnik, ott csak arról volt
szó, hogy a Szentéllyel (még vagy
már) rendelkezô idôkben ilyenkor kel-
lett a fák gyümölcseibôl áldozati ado-
mányt vinni az Örökkévalónak. A Má-
sodik Szentély pusztulásával és a di-
aszpóralét kezdetével akár feledésbe
is merülhetett volna az ünnep, ahogy
történt ez néhány más szokással és ün-
neppel. Ilyen elfeledett kis ünnep volt
például Tu beÁv, azaz Áv hó 15.,
amelyet a Misna még Jom Kippurhoz
hasonlít, és amelynek idején a leányok
kölcsönkért, fehér ruhákban nyilváno-
san táncra perdültek a réten, és a po-
tenciális kérôik pedig szabadon must-
rálhatták ôket a forrásoknál úgy, hogy
a kölcsönruhában nem látszott, ki az
egzisztenciálisan jó parti, és ki kevés-
bé az. (Misna, Taanit 8) Ez könnyen
válhatott volna valamiféle szekuláris

báli lehetôséggé (bár nem a báli sze-
zonra esik) vagy akár a zsidó egalita-
rizmus ünnepévé, de úgy tûnik, vagy
az egyenlôség gondolata nem lett elég
népszerû, vagy a táncot tartották túl
erkölcstelennek a késôbbi nemzedé-
kek. Ez és a hasonló szokások tehát
lassú végelgyengülésben kimúltak.
Ám Tu biSváttal nem ez történt,
elsôsorban valószínûleg azért, mert a
„Fák Újévét” az egyes nemzedékek új
és új jelentéstartalommal és rituálék-
kal töltötték meg, így olyan módon
konvertálták saját életükbe, hogy az
idôtôl, helytôl, sôt vallásosságtól is
függetlenül értelmezhetô, sôt a leg-
több ünneppel ellentétben határozot-
tan élvezhetô lett. 

Tu biSvát elsô igazi vérátömleszté-
sét a kabbalisták hajtották végre, akik
az eddig gyakorlatilag beszabályozat-
lan ünnep köré egy, a peszachi széder-
hez hasonló vacsorát rendeltek a ma-
ceszrágás parancsa nélkül, viszont
változatlanul négy pohár borral.
„Haggadát” is összeállítottak az ün-
nephez (Hemdat Jamim), melyben
bibliai, misnai, és Zóhár-beli idézete-
ket gyûjtöttek egybe a szerkesztôk
olyan szövegekbôl, amelyek fákról és
gyümölcsökrôl szólnak, a szöveg dra-
maturgiai felépítésében pedig a pesza-
chi Haggadát parafrazeálták. Így pél-
dául gyümölcsökre lett áthangolva a
gyerekek széderesti megpróbáltatása,
a „Ma Nistana?” (Miben különbö-
zik?) – mármint miben különbözik pe-
szach esetén „ez az éjszaka a töb-
bitôl”, Tu biSvát esetén pedig „ez a
széder a Szédertôl”. A válaszok: 1.
Mert peszach estéjén maceszt eszünk,
most pedig csak gyümölcsöt. 2. Pe-
szachkor bármilyen színû bort iha-
tunk, most pedig vöröset és fehéret
egyaránt kötelességünk. (Ezt a mon-

datot askenáz használatra érdemes ki-
csit átpofozni, mivel megközelítôleg
Solymosi Eszter esete óta elterjedt az
a szokás, amely szerint ilyenkor az
asztalra tegyünk inkább fehérbort. Ki
tudja…) 3. Peszach estéjén az egyip-
tomi kivonulásról beszélünk, most pe-
dig a fák gyümölcseirôl.

(A zsiráf így hosszú, a villamos úgy
sárga, mondhatnánk.)

Egyébként a Tu biSváti széder szer-
kesztôje és késôbbi népszerûsítôje
(rossz nyelvek, valamint az Encyclo-
paedia Judaica szócikkének feltétele-
zése szerint) nem volt más, mint Gázai
Nátán, a legnépszerûbb zsidó álmessi-
ási mozgalom (17. sz.) vezetôjének,
Sabbataj Cvinek kiváló propagan-
dafônöke. Sabbataj mestert a fekete
kaftánt viselôk (és attól jobbra) ugyan
csak úgy emlegetik, hogy elôtte köp-
nek egyet, de Gázai Nátán kabbalakö-
zeli tevékenységét ôk is beépítették a
rituálék rendszerébe.

Rendes ünnepnek külön ima is du-
kál. Eredetileg megtette a gyümöl-
csökre mondott elô- és utóáldás, Izra-
el állam újólagos megalapítása után
azonban, amikor már erre is volt idô,
1957-ben Mordechai Hacohen, jeru-
zsálemi rabbi külön áldást szerkesz-
tett, amelyet az izraeli állami rabbiná-
tus a „Növények imája Tu biSvátra”
címen jóvá is hagyott. Az áldás alap-
ötlete, a fáknak a Pusztával való giga-
harcának lefestésére épül, merthogy
fákat ültetünk oda, ahol azelôtt nem
voltak. Persze nem akárhol, leginkább
Izraelben. Tu biSvát (és az ima) ezzel
a kissé romantikus, de tagadhatatlanul
eredeti ötlettel polgárjogot nyert a cio-
nista államban. Rabbi Mordechai Ha-
cohen azonban nemcsak legalizáltatta
az imát, hanem megküzdött népszerû-
sítéséért is. Évente kirendelte Ber Se-
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va lakosságát Esel Ávrahámhoz (Áv-
rahám tamariszkuszfájához), majd fel-
olvasta nekik az imát. (Az ima a Tu
biSvát-szakértôvé elôlépett Hacohen
rabbidinasztia ifjabb tagja, Pinchas
Peli, valamint a Ber Sevaiak szerint
túl hosszúra sikeredett, és idôvel az
asztalfiókba került.)

Tu biSvát különleges ünnep abból a
szempontból, hogy (a megszokott kó-
sersági elôírásokon kívül) igen kevés
szabály korlátozza a menü összeállítá-
sát. Ezen próbált segíteni S. De-
biltsky, Bne Brak-i rabbi, aki A. L.
Kurzweil „Leket Injané Tu biSvát”
(Válogatás Tu biSvát témájában) címû
munkájának (kiadva 1990-ben) rabbi-
nikus ajánlásában (haszkamájában)
mégis megpróbált gátat vetni annak,
hogy a tu biSváti gyümölcsorgia önfe-
ledt lakomázásba csapjon át. A lako-
mát azért rendezzük, hogy a megfelelô
áldásokat elmondhassuk. Ez esetben
ez a fák gyümölcseire (és csakis azok-
ra!) mondott áldás. Debiltsky rabbi
felhívta a figyelmet arra, micsoda ve-
szélyeket rejthet, ha elôételként a fák
gyümölcse mellett zöldségeket is fel-
szolgálunk. Tu biSvát, jegyezzük
meg, kizárólag a fák ünnepe, nem a
zöldségeké! (A fák gyümölcsére
ugyanis más áldást mondunk, mint a
földön termett zöldségekre.) Ha ezt az
ünnepet a fáknak találták ki (illetve az
azokról leszüretelt darabokból kellett

áldozati adományt adni), akkor kizá-
rólag ezek legyenek az asztalon, mert
valami jöttment tudatlan még azt a kö-
vetkeztetést vonná le, hogy a zöldsé-
geket is ünnepeljük. Pedig nem.
Ugyanerre a sorsra jutott Debiltsky
szövegében a tea, a kávé és a kakaó,
amelyek ugyan cserjén (halakhikusan
nézve fán) teremnek, de termésük fo-
gyasztásakor mégsem a fák gyümöl-
cseinek áldását mondjuk. 

Miután Bné Brakból megtudtuk, mit
ne együnk, lássuk, mi marad az aszta-
lon: elôször is gyümölcs (fán termô!)
korlátlan mennyiségben, cionista ol-
vasatban lehetôleg izraeli ôshonos faj-
ták. A lubavicsi rebe a majomkenyér-
fa (szentjánoskenyérfa, aki úgy isme-
ri) gyümölcsét különösen ajánlja ez
alkalommal fogyasztásra, mivel ez a
hosszúkás gyümölcs volt a Misna ko-
rának csodarebéjének, Hanina ben
Doszának a kedvenc gyümölcse. Ha-
nináról tudni kell, hogy másfél tal-
mudlapnyi csoda történt a kedvéért,
tehát ha majomkenyérfa gyümölcsét
esszük, határozottan növeljük esé-
lyünket, hogy a kedvünkért is esik né-
ha esô, ha úgy akarjuk – állítja a rebe.

Az ünnep spirituális hátterérôl egy
breszlávi haszid, Rabbi Sik próbált
gondoskodni 1990-ben kiadott mun-
kájában, amelyet annak szentelt, hogy
az ember és a fák közötti hasonlóságo-
kat összegyûjtse és elemezze. Kieme-

lendô megállapítása, mely szerint a
fák, akármilyen közel is sorakoznak
egymás mellett (vegyünk egy erdôt,
ugye), a saját gyökerükkel szívják ma-
gukba az életadó nedveket, és nem
táplálkoznak más fákról. Ebbôl azt
kell megtanulni, hogy minden ember
egy önálló világ, és mindenki az
Örökkévalótól kapja a maga létfenn-
tartásához szükséges táplálékot. Így
aztán mindenki akkor lesz a lehetô
legboldogabb, ha megelégszik a saját
adagjával, nem törôdik másokéval, és
nem is irigyli azt. 

(Mit tegyünk, aki galagonyának
született, reszkessen.)

Tu biSvátról tehát elmondható az,
hogy a lehetôségek kimeríthetetlen tá-
rát kínálja: némi leleménnyel ez az
ünnep olvasztott viasz lehet kezünk-
ben, és szinte bármilyen csoport meg-
szólítható általa. A jövôre nézve így
hirtelen eszembe jutnak még a vegák,
a fogyókúrások, a gyógyszergyárak
kémiai készítményei ellen tüntetô bi-
ók, valamint a breszlávi haszid ma-
gyarázatát továbbgondolva, a zárkó-
zott természetûek és az önzôk.

Sturovics Andrea

Forrás: 
www.pilpul.net
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Peut-être à cause des ombres sur
son visage, il avait l’air de rire.

(Camus)

Van egy kedvenc orvosom.
Nincs semmi bajom az orvosokkal,

igazán kedvesek. 
De a kedvencem, az más. 
Leül mellém az ágyra, mesél ne-

kem, megsimogatja az arcomat.
Néha, ha valamiért szomorúnak lát,

bohóckodik, mókás grimaszokat vág.
Alacsony, kövérkés ember a ked-

venc orvosom. Kerek szemüvege van. 
Azt mondja, 45 éves.
Sokat beszél. Elmeséli, milyen volt

az élete eddig, elmondja, hogy volt
egy felesége, csak meghalt, még ko-
rábban, valahol messze, egy másik vá-
rosban.

Azt mondja, hogy valami merény-
letben halt meg a felesége.

Szeretem hallgatni a kedvenc orvo-
som történeteit.

Azt is mondja a kedvenc orvosom,
hogy egy csoda, hogy hallok megint. 

Igaz, hogy az egyik fülemre nem
hallok, és hogy a másik fülemmel is
csak azért hallok, mert valami külföl-
di hallókészüléket tettek bele, ami fe-
lerôsíti a hangokat, de azt mondja a
kedvenc orvosom, hogy ez is nagy do-
log. 

Merthogy pont olyan szögben áll-
tam a robbanás pillanatában, ami nem
kedvezett a hallójárataimnak.

A helyzet az, hogy engem nem za-
var, hogy hallókészülék van a bal fü-
lemben.

Egyelôre ennyi. 
Hallókészülékkel, de hallok. 

Mondják az orvosok, meg az ápo-
lónôk is mondják, hogy nem szabad
szomorúnak lennem, mert az árt a
gyógyulásomnak. 

Szerencsére olyan gyógyszereket
kapok, amelyek segítenek abban,
hogy ne legyek szomorú. 

A kedvenc orvosom meg is kérdezi
minden reggel:

– Szia, Anna. Mondd csak, bevetted
már a vidámító gyógyszereidet?

Reggelente mindig vidámító gyógy-
szereket szedek. Teát kapok, kenyeret,
egy szelet sajtot vagy egy kis lekvárt,
mikor mit, és a gyógyszereket. 

Kis tégelyben kapom a gyógyszere-
ket, egy sárga, egy fehér és egy piros
kapszulát. 

A teával veszem be ôket, ezzel kez-
dem a napot, utána jön a kenyér és a
többi.

A sajtot szeretem, meg a lekvárt. 
Együtt.
Leül az ágyam szélére a kedvenc or-

vosom, megkérdezi, hogy vagyok,
meg azt is mondja, hogy szép, vörös
hajam van. 

Nem beszél hangosan, nem kiabál
vagy valami ilyesmi, mégis, minden
szavát értem.

Így kezdôdik a reggel.
Napközben nem történik semmi.

Néha vizsgálatra visznek, egyre rit-
kábban, azt mondják, meg fognak
operálni, de az már csak egy rutinmû-
tét lesz, így mondják.

A kórteremben huszonöten va-
gyunk. Gyerekek. Nem nagyon be-
szélgetünk egymással, sokat alszik
mindenki, napközben is.

Nem vagyunk rosszkedvûek, de
nem is vagyunk túlságosan feldobva.

Valahogy senki nem hangoskodik
vagy rohangál. Mindenki csendes. 

Betegek vagyunk.
Esténként is eljön hozzám a ked-

venc orvosom. Megkérdezi, hogy telt
a napom, és jó éjszakát kíván.

Mindig azt mondja, pihennem kell.
És hogy sokat kell aludnom. 

Azt mondja, nehéz dolgokon men-
tem keresztül. 

És még azt is mondja, ne felejtsem
el bevenni az esti gyógyszereimet. 

Különösen egy hosszúkás kis kap-
szulát ajánlgat esténként nagyon. 

Merthogy attól majd jól fogok alud-
ni. 

Beveszem a kapszulát, türelmesen
várom, hogy elaludjak. 

Nagyon nyugodtnak érzem magam.
Szeretek aludni, mélyen alszom,

nem álmodom semmit. Szeretem érez-
ni, ahogy elnyugszik a testem. Minden
olyan békés és nyugodt.

Ilyenkor, elalvás elôtt, már egyálta-
lán nem gondolok az anyámra.

Anyámat, a robbanás többi áldoza-
tának maradványaival együtt a plébá-
nia mögötti földterületen temették el.
A város vezetése ott nyitott egy új te-
metôt, mert azt akarták, hogy az a 198
ember, aki a mûvelôdési ház elleni
merényletben meghalt, együtt, egy he-
lyen találjon nyugalmat. 

Így meséli a kedvenc orvosom. 
Ezek az ô szavai. Én nem tudnám

ezt ilyen jól megfogalmazni.
Egyébként a plébánia mögötti földet

mi soha nem használtuk, ezért sem be-
széltem róla korábban. Anyám mindig
csak a plébániakertben gazdálkodott,
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etette az állatokat, neki az is elég fel-
adat volt. 

A plébános körül örökké tenni-ven-
ni.

Szóval, volt neki teendôje elég, így
is, nemhogy még a plébánia mögötti
földdel is foglalkozott volna. Nem ér-
dekelte az a föld.

Most meg ott van.
Most akkor közel van a plébániá-

hoz. Van a sírján egy szép kis fake-
reszt, ezt mondja a kedvenc orvosom,
merthogy én még nem láttam az
anyám sírját.

Tulajdonképpen a temetését is vé-
gigaludtam.

Pontosabban szólva, én akkor még
nagyon beteg voltam. A fülemet mû-
tötték, és a lábamat is gyógyítani kel-
lett.

Most már jobban vagyok. 
Azt mondja a kedvenc orvosom,

hogy szép temetése volt az anyámnak,
beszélt a város vezetôje, a tanácsel-
nök, és a helyi katonai fôparancsnok is
beszélt, persze nemcsak az anyámról
beszéltek, hanem mindenkirôl, aki
meghalt. 

Azt mondja a kedvenc orvosom,
hogy az a robbantás, az nagyon nagy
ostobaság volt, és igazából senki sem
érti, miért is csinálták azok, akik csi-
nálták.

Az ilyesmit nem lehet megmagya-
rázni, azt mondja a kedvenc orvosom.

Most 198-an pihennek ott, ott
alusszák az örök álmukat, így mondja
mindenki, az ápolónôk is ezt mondják,
kérdeztem ôket.

Egyébként a múltkor azt is mondta a
kedvenc orvosom, hogy lehet, hogy
nem is olyan sokára megláthatom az
anyám sírját. 

Majd. 
Amikor már tudok járni.
Most még nem tudok. A gerincem

miatt. 

Tulajdonképpen erre a mûtétre vá-
rok. 

A kedvenc orvosom azt mondja,
hogy a lábaimat majd akkor fogom
érezni, ha egy idegszál a gerincemnél
megint jól mûködik. 

Azt is mondja, hogy ehhez meg kell
operálni a gerincemet, és hamarosan
meg is fogják operálni, de ne aggód-

jak, mert ma már nem olyan nagy mû-
tét ez, és ô biztosan tudja, hogy hama-
rosan megint járni fogok.

Megsérült a gerincemnél egy ideg-
szál, ezért van baj a lábaimmal, ezt
mondja a kedvenc orvosom. 

Merthogy egy repeszszilánk meg-
sértett egy ideget a gerincemnél. Még
szerencse, hogy nagyobb baj nem lett,
ezt mondja a kedvenc orvosom.

És azt is mondja, hogy ha minden
jól megy, a jövô héten megmûtenek.

Szeretem hallgatni, amikor a ked-
venc orvosom magyaráz. Olyankor
minden olyan nyugodt. Nem kell sem-
mivel se foglalkozni, érzem, hogy biz-
tonságban vagyok, hogy nem érhet
semmi baj.

Az orvosom szerint a mûtét után
megint érezni fogom mindkét lába-
mat, és akkor, ha érzem a lábaimat,
utána szép lassan újra megtanulhatok
járni.

Igazából ezt már nagyon várom.
Márminthogy járni tudjak.

Nem jó örökké ágyban feküdni.

Reggel van, várom a teámat meg a
gyógyszereimet. Jön az egyik ápo-
lónô, majdnem minden reggel ô jön,
és azt mondja:

– Ma nem kapsz reggelit, csak egy
kis vizet. Mert ma lesz a mûtéted. Al-
tatni fognak. Nemsokára már viszünk
is, elôkészítünk. Meglátod, gyorsan
túl leszel rajta. Az a legfontosabb,
hogy ne izgulj. Minden rendben lesz.

Jön egy-egy fiú, zöld ruha van rajta.
Egy gurulós ágyat tol maga elôtt.

A gurulós ágyat odatolja az ágyam
mellé.

Mosolyog a fiú, kedves, de nem be-
szél sokat. Azt mondja, maradjak csak
fekve, ô majd mindent elintéz.

Megfogja a felsô testemet, áthúz a
gurulós ágyra úgy, hogy a fenekem is
éppen átcsúszik. Utána fogja meg a lá-
baimat, és azokat is átteszi.

Miközben így dolgozik rajtam,
megkérdezi:

– Tényleg nem érzed, ha megfogom
a lábadat?

– Nem érzem – mondom. – De azt
mondják az orvosok, hogy késôbb ez
jobb lesz.

– Biztosan – mondja a zöld ruhás
fiú. – Így volt egy másik lány is, és az-

tán azon is segítettek. Igaz, annak az
egyik lábát le kellett vágni. De a má-
sikkal már jár. Mankót használ, úgy
közlekedik a folyosón. Itt van a kór-
házban, egy szinttel lejjebb. Majd
összeismertetlek vele, ha akarod.
Nemsokára haza engedik. Mondják,
hogy késôbb még mûlábat is kaphat.
Ma már nagyon jó mûlábak vannak.
Olyan mûlábat is gyártanak, messze,
gazdagabb országokban, amelyikrôl
meg sem lehet mondani úgy elsô ráné-
zésre, hogy nem is igazi láb. De tény-
leg!

Közben már tol is végig a folyosón.
Betol egy liftbe, lefelé megyünk, egé-
szen az alagsorig. Itt vannak a
mûtôszobák. 

Azt mondják, a halottakat is itt tá-
rolják.

Egy nagyon erôsen kivilágított te-
rembe tol be a zöldruhás fiú. Legalább
öten jönnek oda hozzám. Mindenkin
fehér maszk van.

Valami mûszert tolnak a fejem fölé.
Különös szagokat érzek.

Aztán már nem érzek semmit. 

Arra ébredek, hogy valaki pofoz.
A kedvenc orvosom az. 
Azt mondja:
– Na, te aztán tényleg egy szeren-

csés lány vagy, ilyen jól sikerült mûté-
tünk nem is volt az utóbbi idôben.

Alig értem, amit mond. Nagyon bi-
zonytalan körülöttem minden. Még az
arcát sem látom tisztán.

A kedvenc orvosom csak beszél:
– Most nagyon kellene rám figyel-

ned, Anna, mert kicsit megfogdosom
a lábadat. Arra vagyunk kíváncsiak,
hogy érzel-e valamit.

Én még nagyon fáradt vagyok. Alig
tudom nyitva tartani a szemem.

A kedvenc orvosom megint pofoz,
aztán azt mondja, igyak egy kis teát.
Most látom csak, hogy legalább öten
vannak körülöttem, nézik az arcomat.

Az egyik ápolónô segít felülni, majd
itat velem egy kevés teát.

Közben a kedvenc orvosom kitakar-
ja a lábaimat, és a talpamat ütögeti. 

Felemeli a lábam, aztán visszaejti az
ágyra.

Megint felemeli, megint visszaejti.
Ütögeti a talpam. Nem érzek sem-

mit.
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Mondom is:
– Nem érzek semmit. Olyan, mint

tegnap.
Az orvos nem adja fel, mosolyog,

közben egyre erôsebben üti a talpa-
mat.

Valami furcsát érzek. Mintha zsib-
badna a talpam.

Rossz. 
Zsibbad a talpam, mintha hangyák

mászkálnának rajta.
Mondom is:
– Rossz. Mintha zsibbadna a tal-

pam.
Mindenki nevetni kezd. Az ápolónô

az arcomat simogatja. 
A kedvenc orvosom ráüt a talpamra,

aztán visszaejti a lábam az ágyra. 
Azt mondja:
– Dörzsölgesd csak a kezeddel a tal-

padat. Hadd zsibbadjon. Egy hónap
múlva szaladni fogsz.

Még sántítok.
Bottal járok, de mindenki azt mond-

ja, hogy hamarosan a botot is elfelejt-
hetem. Azt is mondják, hogy nagyon
sokat köszönhetek az orvosoknak.

Nem tudom. Csak annyit tudok,
hogy örülök, hogy végre itthon lehe-
tek.

Itthon, a plébánián.
A plébános azt mondja, vele marad-

hatok, ez természetes, így mondta,
most, hogy meghalt az anyám, nem
tesz ki az utcára, majd segítek neki a
háztartásban, így fogom meghálálni,
hogy itt lakhatom. 

Itt, nála, a plébánián.
Azt is mondja a plébános, hogy na-

gyon kedvelte az anyámat, és hogy
borzasztó világot élünk, mindenütt
pusztulás van, sokan halnak meg.

Egyelôre még sokat fáj a hátam meg
a lábam is, nehezen mozgok, de azt
mondják az orvosok, a kedvenc orvo-
som is azt mondja, hogy ez természe-
tes. És azt is mondja a kedvenc orvo-
som, hogy vigyázzak, ne végezzek ne-
héz fizikai munkát.

A plébánossal megbeszélem, hogy
reggelente adok enni az állatoknak, ki-
engedem a csirkéket, hadd kapirgálja-
nak, és törôdöm a veteményessel is.

Ugyanott lakom, ahol anyámmal is
laktam, a konyhában rendet tartok,
ahogy az anyám is csinálta. 

Tudok már kicsit fôzni is.
Egyik estére tésztát gyúrok,

kifôzöm, tejfölös-túrós tésztával le-
pem meg a plébánost. Tudom, hogy ez
a kedvence. 

Anyámnak sokszor elmondta.
Ülünk az asztalnál, félhomály van.

Úgy ülünk, ahogy régen. Csak az
anyám hiányzik.

Azt mondja a plébános:
– Megleszünk, jól. Én is segítek.
– Igyekszem nagyon, Atyám.
– Gondoltam rá, felveszek valami

asszonyt, hogy kisegítsen. De nincs rá
szükség, úgy látom.

Régen volt ilyen békés az este. 
Arra gondolok, ahogy ott ülünk,

kettesben, hogy az anyám most bizto-
san örülne, ha látna. 

Aztán meg arra gondolok, hogy vé-
gül is ezt a nyugalmat is az anyámnak
köszönhetem.

Meg aztán arra gondolok, hogy va-
lamiért soha nem fogom elhinni, hogy
tényleg meghalt az anyám.

Merthogy nem láttam a holttestét.
Sokkal inkább azt hiszem majd,

hogy egyszerûen csak itthagyott.

Meglátogat a kedvenc orvosom.
Eljött hozzám a plébániára. Itt van,

leül, a konyhában, mosolyog.
Azt mondja:
– Örülök, hogy látlak, Anna. 
Sokat voltam bent a kórházban, ne-

kem is hiányzik mindaz, ami ott volt.
Még a vizsgálatok is hiányoznak. Hi-
ányzik a kórház, az ápolónôk, meg a
kedvenc orvosom is hiányzott, és
most örülök, hogy újra látom. 

A mûtétek, a rehabilitáció, meg-
szoktam, hogy bent vagyok a kórház-
ban. Itt más. Itt kint. Magamnak kell
boldogulnom. A saját erômbôl.

Mondom is a kedvenc orvosomnak:
– Most a saját erômbôl kell meglen-

nem. Élni kell, enni kell, lakni kell.
Dolgoznom kell, hogy mindez megle-
gyen.

Azt mondja az orvosom:
– Látni akartalak. Hogy hogyan is

vagy. Látni akartam. Csoda, hogy
jársz, és csoda, hogy hallasz. Ezt így
utólag meg kell mondanom. 

Csak ülünk, alig beszélünk.
– Erôs vagy, talpra állsz – mondja

az orvosom. – Ne engedd, hogy csak

úgy sodorjanak az események. Járj új-
ra iskolába, és akarj felnôni. Az édesa-
nyád is ezt kérné tôled.

Bizonytalanul megvonom a vállam.
Nem tudom, hogy mit kérne tôlem

az anyám.

Nagyon ritkán, de néha átmegyek
Amélie-hez.

Persze, ô is megváltozott. 
Már jobbára csak beszélgetünk,

nem játszunk, mint régen. 
Olyan, mintha kicsit megöreged-

tünk volna.
Leülünk a konyhájuk elé, aztán úgy

társalgunk, mint a vénasszonyok. Oly-
kor a levesnek való zöldséget is akkor
pucolom meg, beszélgetés közben.

Sok-sok hónap telt el a merénylet
óta. Most nem járok iskolába. Kiha-
gyok egy évet. 

Kaptam rá engedélyt.
Amélie elmeséli, mi van az iskolá-

ban, mi van a tanítóval, miket tanultak
az alatt az idô alatt, amíg beteg vol-
tam. 

Sokat beszélgetünk a merényletrôl.
Amélie elmondja, hogy a nagyma-

mája szerint a merényletet a barbárok
követték el. 

Amélie azt is elmondja, hogy a
nagymamája azt állítja, hogy az nem
számít, hogy olyanok is voltak az ál-
dozatok között, akik a barbárokkal ér-
tenek egyet, vagy maguk is barbárok. 

Amélie még azt is mondja, hogy a
barbárok ezt azért csinálták, mert a hi-
tük szerint ôk rögtön az égbe jutnak,
ha olyanokkal robbannak fel, akik ma-
guk nem barbárok.

Mondom Amélie-nek, hogy min-
dezt nem értem, és nem is érdekel.

Én nyugalmat szeretnék.
És még azt is mondom, hogy nem

nagyon tudom elhinni, hogy valaki
azért robban fel más valakikkel
együtt, mert azt hiszi, hogy így rögtön
az égbe jut. És hogy ezt végképpen
nem értem.

Azt mondja erre Amélie, hogy ô
sem érti, de szerinte nem is kell feltét-
lenül mindent megértenünk, ami a vi-
lágban van. 

Így mondja.
Nem tudom. Lehet, hogy ebben iga-

za van. Nem feltétlenül kell mindent
megértenünk.
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Z sidó vagyok. Annak vallom
magam. De vajon vallha-

tom magam tényleg annak? Mitôl leszek
én zsidó? Attól, hogy annak születtem?
Attól, hogy körülmetélnek? Attól, hogy
úgy érzem? Attól, hogy péntek esténként
errôl beszélek? Attól, hogy a nyaram egy
részét zsidók között töltöm? Vagy attól,
ha minden napomat végigimádkozom
egy zsinagógában?

Ritkán fordul elô, hogy elmegyek egy
zsinagógába. Egyszer elmentem szombat-
kor a Dohány utcába, elhívott egy rabbi ba-
rátom, kért rá, hogy tiszteljem meg ôket ez-
zel. Tudta, hogy nem vagyok vallásos. De
ha hívnak, szívesen megyek. Ahogy a zsi-
nagóga felé utazom, azon jár az eszem,
hogy mégis milyen zsidó vagyok én? A
szombatot megyek megtisztelni, és autóban
ülve haladok oda. Ez így nem etikus. Vég-

képp nem szabályos. Legalább ilyenkor
erôt vehetnék magamon. Sokszor újraértel-
mezik a szombat fogalmát, és én sem szok-
tam betartani, de valahogy most… most
mégis csak zavar a gondolat, hogy megsze-
gem az ôsi törvényt. Ahogy odaérek, felte-
szem a kipám, és jó pár német, francia,
olasz, spanyol és egyéb nemzetiségû turista
kíséretében bemegyek. A rabbi már ott vár
rám, mosolyogva. Kézfogással és gyors
öleléssel üdvözöljük egymást. Odamegyek
egy szekrényhez, és kiveszek egy imaköny-
vet. Nem beszélek héberül… (Milyen zsidó
vagyok?) A magyar nyelvût használom.

Ahogy megkezdôdik az ima, a felsô
szinten a turisták nagy része tovább hem-
zseg, beszél összevissza, fotózik és tiszte-
letlenül viselkedik. A nôk mind fedetlen
vállal, a férfiak kis részén van csak fejfedô.
Éhes hiénatekinteteket vetnek az imádko-
zó öregekre. Mégis mi van itt? Ez Isten há-
za! Tisztelettel lépjen ide be egy ember,
akár zsidó akár nem! És mégis, én milyen

jogon háborodom fel? Olvasgatom a ma-
gyar fordítást, és nem igen tudok vele azo-
nosulni. Zavarban érzem magam. Az
imádkozókon kívül én vagyok itt az egyet-
len zsidó. Nekem a saját népemmel kéne
együtt éreznem, most mégis inkább tarto-
zom a kívülállóként itt lévô turistákhoz. Az
életemnek része a zsidóság, de korántsem
annyira, mint az itt lévô, öreg embereknek.
Ôk ötven, hatvan éve ebben a hitben élnek.
Ki az, aki ma, ilyen bátorsággal egy dolog-
ra áldozná fel az életét. Kevesen vannak
ma hagyományôrzôk. És már az újabb ge-
neráció sem fiatal! Ki fogja ezt a vallást át-
venni és tiszteletben tartva megôrizni? Me-
lyik mai gyerek választaná ezt az életmó-
dot a számítógépek helyett? Szerintem egy
napjukat sem áldoznák fel, nemhogy az
életüket. De sosem lehet tudni... Ám vala-
kinek emellett kell dönteni. Különben,
hogy leszünk zsidók tovább vallás nélkül?
Aki nem tartja a szombatot és a kósert, még
annak is erôt tud adni egy ima. Valaki kell,
aki megôrzi a hagyományainkat! Az ima
végén elkeseredve állok fel, és köszönés
nélkül hajtok ki a Dohány utcából…

Zsidó vagyok. Annak vallom magam.
Ki mitôl lesz zsidó? Azt hiszem, hogy
mindenki mástól…

A Szombat diák-novellapályázatán közön-

ségdíjat elnyert írás.
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A Sotheby’s aukciósház New York-
i árverésén került kalapács alá Fe-
hér László Kisfiú címû festménye.
Bár a kép a megszabott eladási árat
el nem érô ajánlat miatt végül nem
kelt el, jelentôs eredmény, hogy be-
válogatták a patinás cég nagysza-
bású kínálatába. A kiállítás kataló-
gusában a képrôl Kertész Imre írt,
amit az alábbiakban közlünk.

„Egy gyerek. Egy kisfiú, egyedül a
roppant térben. Öltözéke komor, fe-
kete és fehér. És ennek a törékeny
alaknak a különös két keze rögtön
megragadja a tekintetet. Nagy kezek
az alakhoz képest, akárcsak Miche-
langelo Dávidjáé. A jobb keze ökölbe
szorul – vajon üres ez a kéz, vagy rej-

teget valamit? Egy tárgyat talán,
amely a szemlélôt a gondolattársítá-
sok sûrûjébe sodorja, s már nem ne-
héz elképzelnie, amint ez a gyámolta-
lan kéz egyszerre csak rátalál a kôre
meg a parittyára.

A másik kéz azonban ellentmonda-
ni látszik e gondolatnak. Tétován
elôre nyúl, keresgélve és fontolgatva,
mint aki az utat keresi, amelyen el
kell indulnia. Ez a habozás láthatóan
teljesen elfoglalja: szinte rácsodálko-
zik átszellemült kezére. Minden ide-
gen rajta: a ruhája, a fejfedôje, a rá-
aggatott hajviselete. Még nem tudja,
de már sejti, hogy nehéz feladat vár
rá: élnie kell majd az emberek között,
s megôriznie a hitét, amely mindig to-
vább segíti majd…” 

SZÖLLÔSI MOFI  BARNABÁS

Zsidó vagyok…

KERTÉSZ IMRE

FEHÉR LÁSZLÓ KISFIÚ CÍMÛ FESTMÉNYÉRÔL
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– Kádár vagy Mini?
– Egyik se. A Kádárba néha az apu-

kámmal bementünk. Kicsit barátok
voltak és egymás vevôi. Az anyukám
fôzött a családra, úgyhogy leginkább
otthon ettünk. Késôbb, a turnékon
mindig éttermekbe jártunk. Így aztán
nem hiányzott, hogy még Budapesten
is odajárjak. Van pár vendéglô, amit
nagyra becsülök, de ritkán ülök be. 

– Beatles vagy Stones?
– Is-is. A Beatlesszel kezdôdött,

mert könnyebben befogadható volt,
ráadásul a Stonesra inkább volt jel-
lemzô a blues, és nekünk nem nagyon
vannak blues gyökereink, bár ebben
sem vagyok biztos. Az általánosan el-
fogadott zenetörténészi nézetek sze-
rint az Afrikából Amerikába hurcolt
feketék vitték a bluest magukkal. De
hát ez nem lehet teljesen igaz: a blues
alapja, a zenei elsô, negyedik és ötö-
dik fok ugyanis Afrikából nem kerül-
hetett Amerikába. Szintén nem a rab-
szolgák vitték be Amerikába a blues
klasszikus hangszereit, a zongorát, a
gitárt és a szájharmonikát sem. Ezek
európai hangszerek. Hogy angol, ír
vagy francia gyökerû-e az a folk- és
countryzene, amely szépen összeol-
vadt a szerencsétlen afrikai behurcol-
takéval, nem tudom, de nem is fontos.
A kérdésére visszatérve: negyven éve
a Beatles a lelkemnek befogadhatóbb
volt, de a Stones hihetetlen hatással
van rám, nagyon szeretem ôket – fôleg
koncerten – és manapság jobbak, mint
valaha. Beatles-koncerten sajnos so-
sem voltam.

– A zenei gimnáziumi érettségi
után miért nem ment a Zeneakadé-
miára?

– Érettségi elôtt, 1966 áprilisában
elôfelvételiztem a Zeneakadémiára, és

maximális pontszámot kaptam. Nagy
volt a mellényem, azt hittem, én va-
gyok a király, majd jött a nagy felvé-
teli, ahol nem voltam olyan jó. Ráadá-
sul az elméleti tárgyakból bôven lehe-
tett rajtam fogást találni, három év
alatt végeztem négyet, hiányzott az
„átugrott” elsô. A tetejébe még min-
den felvételizôvel volt politikai be-
szélgetés, amin felsültem: nem tud-
tam, hogy Indonéziában Suharto vagy
Sukarno-e a jó elvtárs. Abszolút nem
foglalkoztam politikával, ahogy most
se, vabankra bemondtam az egyiket,
és nem jött be. Az mondták, vissza a
konziba, végezzem csak el a hátralévô
ötödévet, aztán majd jövôre… Ezt
nem kellett volna nagy bukásnak fel-
fognom, hiszen még csak negyedéves
voltam, de hát nem gondolkoztam, in-
kább megsértôdtem. Aztán 1966
ôszén úgy alakult, hogy már afféle se-
gédkorrepetitorként Sík Olga elôtt el-
énekeltem egy Schubert-dalt, és – bár
azelôtt sosem tanultam énekelni – azt
mondta, te ôrült, ezzel a hanggal
törôdni kell! Ez egy komoly basszba-
riton! Jó, gondoltam, akkor nem zon-
goramûvész leszek, hanem operaéne-
kes, az is jó. Viszont ehhez meg kel-
lett volna tanulnom az áriák szövegét,
ami nagyon nem ment, ráadásul egy-
kettô olyan mókás volt, hogy tisztelet-
lenül viselkedtem. Így nem lettem
operaénekes, viszont közben Mihály
Tamás barátom, aki csellista volt a
konziban, beajánlott az Omegához ze-
neszerzônek. Soha többet nem felvé-
teliztem a Zeneakadémiára, se zongo-
ra, se ének szakra. Laux József – aki
az Omega de facto vezetôje volt, ha-
talmas menedzseri tehetséggel meg-
áldva – 1967–68 fordulóján azt mond-
ta, a dolgok komolyra fordultak, az

Omegának van egy angliai meghívá-
sa, gyere! Mentem.

– A szülei mit szóltak mindeh-
hez? Inkább azt akarták, hogy ko-
molyzenész legyen, vagy támogat-
ták a beatzenei karrierjét?

– Ha szavakkal nem is, de lélekben
talán támogattak. Nyilván jobban fél-
tettek az Omegától, mint egy olyan
társaságtól, akikkel a Pisztrángötöst
gyakoroltam volna. A szüleim világá-
ban az elektromos gitár rémületes
szerszám lehetett. Megrendíthette
ôket, hogy a komolyzenét otthagytam,
és könnyûzenész lettem. A kettô kö-
zött a közgondolkodásban akkor ég és
föld volt a különbség.

– A könnyûzene a szüleivel szem-
beni lázadás volt?

– Ezt a kérdést az elmúlt negyven
évben senki sem tette föl, és eszembe
juttat két dolgot. Egyrészt sosem lá-
zadtam a szüleim ellen. Vagy csak ki-
csit. A másik, amit Benkô László me-
sélt nemrég: ’68-ban Franciaország-
ban turnéztunk az Omegával, és fel-
merült, hogy maradjunk kint. Én nem
emlékszem, de Benkô szerint azt
mondtam, hogy nem hagyom ott a
szüleimet. Teljesen hihetô.

– Késôbb is felmerült, hogy nem
jönnek vissza?

– Amikor 1974 nyarán az LGT-vel
az Egyesült Államokban turnéztunk és
készítettünk lemezt, Los Angelesben
ajánlatot kaptam az akkori legna-
gyobb filmvállalattól, hogy legyek az
egyik filmzeneszerzôjük. A papám
már nem élt, a mamámat meg teljesen
magára hagytam volna, ha kint mara-
dok. Nem vállaltam ennek ódiumát,
fôleg, mert biztos, hogy a mamám út-
levelét bevonták volna, és – az akkori
állapotok szerint – lehet, hogy többet
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sosem láthattam volna, ráadásul min-
den lettem volna, még hazaáruló is.

– Nem érzi úgy néha, hogy terhes
az ön számára a nyilvánosság?

– Nagyon sok olyan zeneszerzô van
– és lehet, hogy bizonyos szempont-
ból ôk a szerencsések –, akiknek a ze-
néi ismertek, de az arcuk nem, és úgy
mehetnek végig az utcán, hogy az em-
berek nem ismerik meg ôket. Én nem
tudom egyértelmûen sem élvezni, sem
jól kihasználni a közszereplést, de hát
ez van. Nem lenne túl gusztusos pa-
naszkodni, mert nem kötelezô ezt csi-
nálnom. Még anno, az átkosban,
Erdôs Péter állami hanglemezguru –
akivel nem voltam jóban, de el kell is-
merni, hogy egy korai marketingzseni
volt – mindig rám szabadította a bér-
tollnokait, amivel sikerült hosszú tá-
von kárt okoznia nekem. Nem sokat
adott az emberei színvonalára, igaz a
zenében sem. Volt olyan újságírója,
aki most feltûnt az ügynöklistán. Nyil-
ván ôt is beköpte… Hozzáteszem,
hogy a politikát, így a politikai konf-
liktusokat is utáltam, és – amennyire
lehetett – igyekeztem elkerülni. So-
sem tetszett, ha a rockzene dör-
gölôzött a hatalomhoz. Az már igen,
amikor a hatalom dörgölôzött a rock-
zenéhez. 

– Ilyen volt az állami rockzene-
kar, a Dinamit megalapítása, a hát-
térben Erdôs Péterrel?

– Fogalmam sincs. Az akkor se ér-
dekelt, nemhogy most. A hatalom úgy
dörgölôdzött, hogy dicsért minket,
vagy például egyszer csak Ifjúsági Dí-
jat kaptunk, speciel együtt Nagy Feró-
val. De azért ez nem rendszerfüggô: a
politikusok ma is szeretnek híres em-
berekkel fényképezkedni. Népszerû
dolog.

– Azt lehetett-e tudni szakmán
belül, hogy ki besúgó?

– Részben. Som Lajosról például el-
terjedt.

– Januárban, miután kiderült Sza-
bó István ügynökmúltja, a Népsza-
badságban megjelent egy vele szo-
lidaritást vállaló nyilatkozat, amit
ön is aláírt. Miért?

– Azért, ami belé van írva: szeret-
jük, tiszteljük ôt. Mert negyven éve
csodálatos filmeket rendez. És most is
aláírnám. De tudtam akkor is, hogy ez
a két mondat majd jó kis vihart kavar.

Lesz csatlakozás és acsarkodás, lesz
vita és okoskodás. És hozzá egy kis
morálbulvár. 

– Szabó 1958-ban, a legsötétebb
diktatúra idején, iszonyú lelki nyo-
más hatására, tizenkilenc évesen
lett besúgó. Azt gondolom, hogy
épp ezért, aki 1958-ban lett besú-
gó, az sokkal kevésbé ítélhetô el
erkölcsileg, mint aki 1988-ban. De
1990-ben nem kellett volna Szabó-
nak kiállnia a nyilvánosság elé az-
zal, hogy „ezt és ezt tettem”, vagy
„aláírtam a Belügyhöz, de nem ár-
tottam senkinek”?

– Nem tudom, mit kellett volna ten-
nie 1990-ben. De mielôtt ma 2006-ban
valaki föltesz egy ilyen kérdést, lehet,
meg kéne próbálni átélni, hogy milyen
lehetett tizenévesen a hatalom marká-
ban vergôdni, 1958-ban. Kevesen hoz-
tak annyi dicsôséget és elismerést Ma-
gyarországnak, mint ô. És különben is,

Szabó az egyik apám. Az én édesapám
korán elment, és nekem néha választa-
nom kellett rövidebb-hosszabb idôre
egy apát, persze úgy, hogy ôk errôl
egyáltalán nem is tudtak. Az, hogy az
apai korkülönbség nem volt meg, az
cseppet sem számított. Így lett apám a
Szabó, a Garas, Harasztÿ Édeske, de
van köztük nálam fiatalabb is, mint
Fodor Ákos, a költô. Ehhez nem kel-
lett feltétlen közeli barátnak lenni vagy
épp összejárni. Álltam Jeruzsálemben
a Falnál, dugdostam a cédulámat a rés-
be, és nem csak apámmal beszéltem…
Na, hát most megérkeztünk egy kis ka-
puhoz, ami az érzelmeim kicsiny ma-
gánkertjébe vezet, és nahát, épp be van
zárva. Bocs… 

– Azzal egyetért-e, hogy 1990-
ben mindent nyilvánosságra kellett
volna hozni, így minden tisztázó-
dott volna, és senki sem maradt
volna zsarolható?
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– Igen. Ma igen. De 1990-ben nem
hallottam tisztán ezt a kérdést.

– Milyen személyes élményei
vannak 1956-tal kapcsolatban?

– Kevés dologra emlékszem. Nyolc
és fél éves voltam, lehetne több élmé-
nyem, de nincs. A Dob utca 46/B-ben
laktunk, a Klauzál tér sarkán, és em-
lékszem, hogy a kocsma fölötti lakást
szétlôtte egy szovjet tank. Arra is em-
lékszem – ez november 4-e után lehe-
tett –, hogy a papámmal elindultunk
kenyérért. Az Akácfa utcán mentünk,
majd ô bekanyarodott a Wesselényi
utcába, volt ott egy pék, én meg men-
tem tovább a Dohány utcába, ott is
volt egy. Nagyon nehezen egyezett
bele, hogy egyedül menjek, de hát két
pék, két esély. Álltam a sorban, ren-
geteg ember, és egyszer csak ratata,
fölöttünk másfél emelettel odalôttek.
Mindenki rohant, amerre tudott, en-
gem egy vadidegen ember berántott
egy kapualjba. Otthon nem mertem
elmondani, de nagyon büszke vol-
tam. Persze, kenyér nuku. És még
egy dologra emlékszem, amikor
elôször mentem újra a Kertész utcai
iskolába. A Fészek elôtt álltak a
szovjet tankok, a Dob és a Kertész ut-
cában is, legalább tíz. Az egyik ház
elôtt úgy állt kettô, hogy nem fértünk
el tôlük a járdán, ki kellett menni az
úttestre. Egy nap a két tank között ott
egy gyönyörû fekete autó, Csajka le-
hetett, benne a sofôr. Mi gyerekek
csak bámultuk, még sosem láttunk
ilyet. Aztán hozzáértünk a kocsihoz,
és az megrázott. Nyilván az aksiról
volt a karosszériába vezetve a tizen-
két volt, meg is csípett rendesen. Na-
gyon megijedtünk, és a sofôr kiabált
velünk, hogy tûnés onnét. De láthatta
rajtunk, hogy kitartóan csodáljuk a
kocsit, így aztán engedett, és elkez-
dett velünk beszélgetni. Kiderült,
hogy a kocsi Kiss Károly elvtársé.
(Kiss Károly ebben az idôben az
MSZMP Politikai Bizottságának tag-
ja volt, 1957 februárjától a Központi
Bizottság titkára, 1958-tól 1961-ig az
Elnöki Tanács helyettes elnöke – Sz.
P.) Évekkel késôbb derült ki, hogy ez
a Fészek melletti ház volt a Belügy-
minisztérium valamilyen irattára.
Mindennap ott mentünk el elôtte. 

– Téma volt otthon ötvenhat?
– Néha a szüleim és barátok beszél-

gettek ötvenhatról is, de csak halvá-
nyan emlékszem. 

– A forradalom leverése után föl-
merült, hogy emigrálnak?

– Nem.
– A mába visszatérve: több olyan

rockzenész is van – például Somló
Tamás, Demjén Ferenc –, akiknek
közismert a politikai elkötelezettsé-
gük. Van-e olyan párt, amelyik meg-
keresését nem utasítaná vissza?

– Nincs. A politika irritál. Igyek-
szem nem foglalkozni a hírekkel, nem
is olvasok napilapot. Nagy baj, de a
politika rossz hatással van az emberek
életére.

– A politika 1989-ben sem érde-
kelte?

– Talán jobban, mint most, de bizal-
matlan vagyok a politika iránt. Ami-
kor 1991-ben az utolsó szovjet katona
elhagyta az országot, azt mondtam:
„Szerintem civilben itt van még egy
csomó.” De 1989-ben amúgy bizako-
dó voltam, örültem, hogy kitör a de-
mokrácia, de az, hogy politizáljak, ak-
kor sem merült föl bennem.

– Volt bárki, akivel a rendszervál-
tás óta politikai okokból megrom-
lott a viszonya?

– Nem emlékszem.
– El szokott menni választani?
– Mindig. Társadalmi kötelesség.

Ha nem mennék el, az nem a politiká-
ból, hanem a társadalomból való kivo-
nulást jelentené. A társadalom
elôrébbvaló a politikánál. A baj az,
hogy a politika irányítja a társadalmat.

– Kire szavaz?
– Ez talán magánügy.
– Mind az öt parlamenti választá-

son ugyanarra a pártra szavazott?
– Nem.
– Régen egy-egy koncertjén tí-

zezrek voltak jelen, ma százak, pe-
dig az LGT most is tömegeket von-
zana. Idegenkedik a hatalmas sta-
dionoktól, a megakoncertektôl?

– Az, amit most csinálok, az kama-
raterembe való. Így minden kisebb kö-
rülöttem: jobban szeretem a kis szín-
padot, közeli nézôteret, a kis miliôt. A
Dalok a színházból címû szerzôi estem
a Vígszínház Házszínpadán közeledik
a századik elôadáshoz, és láthatta vagy
tíz-tizenkétezer ember. De egyszerre
nem több, mint százharminc, száz-
negyven nézô fér el. Olyan közel va-
gyunk egymáshoz, hogy az elsô sorok-
ból még a lélegzetüket is hallom. Ez a
tizenezer nézô egyetlen este simán
megtölti az Arénát, és egyetlen ilyen
„nagy” koncerttel tízszer annyit keres-
hettem volna, mint ezzel a százzal.
Csakhogy ez az est nem errôl szól. Az
új lemezemen a „t12enkettôn” vagy
húsz muzsikus játszik velem. Az is ka-
marazene, de már sokkal nagyobb he-
lyeket igényel, ha majd egyszer elhatá-
rozom, hogy koncertre viszem. Az
LGT-fesztivál több tízezer embert
vonzott. Az LGT-hez illik a nagy hely-
szín, de például a sportcsarnoki ope-
rashow vagy a sportcsarnok-oratórium
nekem nagyon távoli. Azt nem írnék,
ha lehet. Ma divat azt hinni, hogy a
szerzô a mû hosszúságától és a rátûzött
elôkelô mûfaji árcédulától lesz nagy.
Egy dalban, három és fél percben el-
mondani valamit, nekem az tetszik.

– Egyik leghíresebb kortársa,
Szörényi Levente pont fordított
úton halad. Húsz éve nem ír dalo-
kat, csak operát.

– És ehhez nekem vajon mi közöm
van?

– Lesz-e még LGT-koncert?
– Nem tudom. Mióta – harminc éve

– az LGT a mostani felállásban ját-
szik, négyünknek mindenrôl legalább
háromféle véleménye van, és ez így
van jól. Úgyhogy tényleg nem tudom.
De a koncerttel járó egy év elôkészítô
szervezkedés nekem nagyon nem hi-
ányzik.

Szegô Péter

30 ■ Kultúra

2007/01/januar  12/27/06 10:51  Page 30



K ét pálya, melyet – bár
különbözô értelemben

– de meghatározott a 20. századi tör-
ténelem. Noha Karády Viktor közel
tíz évvel idôsebb, mint Kovács And-
rás, mindkettôjük fiatalkori szociali-
zációját a pártállam határozta meg.
Karády a hetvenet, Kovács a hatvanat
töltötte be. Karády az akkor hihetet-
lenül alacsony létszámon tartott – hi-
szen egy „ellenséges” kultúra bázisát
jelentô – budapesti angol szakon
kezdte meg tanulmányait, húszéve-
sen – 1956-ban – hagyta el az orszá-
got, hogy Bécsben és Párizsban ta-
nuljon szociológiát és demográfiát.
Tudományos pályakezdése az emig-
ráció miatt némiképp kitolódott, vi-
szont a hatvanas évek közepétôl
azonnal a világ élvonalába tartozó tu-
dományos intézetben mûködhetett,
Raymond Aron asszisztenseként,
majd Bourdieu munkatársaként. Pub-
likációi döntôen a francia szociológia
klasszikus vonalának történetét, a
francia egyetem intézményesedését,
a tanári professzió történetét, a fran-
cia szociológia intézményesülését
dolgozták fel, meghökkentô bôség-
ben. (Hadas Miklós megszámolta: a
Bourdieu-intézet folyóiratában, ma-
gát Bourdieu-t nem számítva Karády
Viktor a leggyakoribb szerzô, de szá-
mos más nemzetközi folyóiratban,
kötetben is publikál.) Elsô antiszemi-
tizmusra vonatkozó írása (franciául,
Kemény Istvánnal közösen) csak
1980-ban jelenik meg, s elsô magyar
nyelvû írása a Zsidóság az 1945 utá-

ni Magyarországon címû (Kende Pé-
ter szerkesztette, a párizsi Magyar
Füzetek sorozatban megjelent kötet
egyik tanulmánya) 1984-ben…

Kovács András a hatvanas évek
„nagy szellemi reneszánsza” idején a
pesti bölcsészkar filozófia és történe-
lem szakát végzi, vendéghallgatóként
belekóstolva a szovjet valóságba is.
A hatvanas évek keleti és nyugati
baloldali értelmiségi körökben jel-
lemzô témavilágának megfelelôen
német történetfilozófiáról ír szakdol-
gozatot, hogy Weber szociológiájá-
nak történetfilozófiáján és tudomá-
nyelméletén keresztül érkezzen az
empirikus szociológiához: a magyar
munkásosztály struktúrája, a magyar
parasztság értékorientációi, a magyar
menedzserek életútja témákban folyó
kutatásokhoz csatlakozik. 1977-tôl
1989-ig – minthogy az ellenzék ke-

mény magjához tartozik – hazai fog-
lalkoztatási tilalom sújtja, ez alatt ku-
tatási ösztöndíjak, nemzetközi meg-
hívások Európa legrangosabb tudo-
mányos intézményeihez (köztük a
London School of Economics and
Politicshoz, az École des Hautes Étu-
des en Sciences Sociales-hoz) kötik.
Fontos jelzés, hogy ezek a meghívá-
sok elôbb a politikai és ideológiai
szövegek tartalomelemzése kvantita-
tív módszereinek kidolgozására,
majd a szovjet filozófia tudományos
hatásrendszerére terjednek ki, s csak
ezután (a nyolcvanas évektôl) a hazai
és a közép-európai zsidóság illetve
antiszemitizmus kutatására.

A két pályában párhuzamos, hogy
teljesítményük (bár eltérô mértékû
hazai elôzmények után) a nemzetközi
tudományos „versenypályán” méret-
tetik meg, s e „nem magyar” témák
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segítségével szerzett tekintély bázi-
sán van módjuk arra, hogy pályájuk
delétôl napjainkig domináló témájuk,
a hazai zsidóság és a hazai antiszemi-
tizmus felé fordítsák figyelmüket. Az
1984-es, már említett Párizsi Magyar
Füzetek kötettôl, Karády és Kovács
pályáját akár párhuzamosan is lehet
szemlélni: mindketten egyre inkább a
hazai zsidókérdéssel foglalkoznak,
persze mindketten szélesebb kontex-
tusban: Karády „szélesebb kontextu-
sa” az európai zsidóság modernkori
története és az etnikai-felekezeti
egyenlôtlenségek egész hazai rend-
szere, Kovács András szélesebb kon-
textusa az antiszemitizmus
és a zsidókérdés elméleti
problematikája, és az
elôítéletesség illetve cso-
portidentitás mérése. Ko-
vács kötetei – egy nagy
szerkesztett szöveggyûjte-
ményt leszámítva – egy-
egy kutatás eredményeit
összefoglaló (legfeljebb
két-három felvétel ered-
ményeit egymással össze-
hasonlító) klasszikus em-
pirikus szociológiai mo-
nográfiák, Karády kötetei
viszont sajátos történetszo-
ciológiai tanulmányköte-
tek, melyeket a legkülön-
bözôbb nyomtatott statisz-
tikai források feldolgozá-
sa, illetve számtalan adat-
felvétel jellemez. (Kivétel ez alól az
európai zsidóság történetérôl szóló,
egyébként több nyelven megjelent,
igazi könyvpiaci sikert jelentô össze-
foglaló munka.) Kovácsnál – kortárs
mérhetôségébôl adódóan is – a zsidó-
ság szociológiájával egyenlô súlyú
témaként szerepel az antiszemitiz-
mus, s talán a kovácsi életmû legfon-
tosabb általánosítható tanulságai is
innen jönnek: ez az eredmény annak
ábrázolása, hogyan transzformálódik
a xenofóbia vagy a nacionalizmus tu-
datos elitcsoportok aprómunkáján
keresztül politikailag, társadalmilag
értelmezhetô antiszemitizmussá. Ka-
rádynál a zsidóság történetszocioló-
giájával közel egyenlô súlyúak a más
(etnikai jellemzôvel kifejezhetô) al-
logén csoportok sajátosságaira vonat-
kozó leírások – s a Karády-paradig-

ma is valahonnan innen közelíthetô:
hogyan válik az allogén csoportok
modern szektorokban tapasztalható
felülreprezentációja a félperifikus
társadalmak fejlôdésének lényegi sa-
játosságává.

Hazai tudományos elismerésük is
párhuzamosan halad. Karády a Ránki
György tanszékvezetése óta fontos
bloomingtoni kiadványával, a rend-
szerváltás egyik kulcsfolyóiratának
számító Mozgó Világ-beli zsidóság-
történeti nagyinterjúval lép be a hazai
nyilvánosságba, Kovács András pe-
dig tanulmányokkal lesz ismert (és
mint a rendszerváltó elit egyik fô

szürke eminenciása). A két életmû
hazai elismerése is a rendszerváltás
utáni másfél évtized eredménye:
ugyan mindketten a Soros-komple-
xumhoz tartozó Közép-európai Egye-
temhez kötôdnek elsôsorban, de ma
már nem hiányoznak a hazai elisme-
rések sem: Karády az akadémia külsô
tagja, Kovács András az MTA dokto-
ra, mindketten részt vesznek – Ko-
vács András fôállásszerûen is –
MTA-intézmények, magyar állami
egyetemek munkájában. 

Egyikôjük sem szobatudós, az bi-
zonyos. Nemcsak a Karády által
szervezett számos nemzetközi konfe-
rencia, vagy a Kovács által szerve-
zett zsidó témájú (nagyközönségnek
szóló) CEU-s elôadás-sorozat bizo-
nyítja ezt, hanem publicisztikai akti-
vitás is. Utóbbi körbôl két meghatá-

rozó élményemet idézem fel: az
egyik Karády nyilatkozata volt a
„Nappali Hold” után. A fél magyar
értelmiség azzal foglalkozott, hogy
cáfolja Csoóri Sándor állítását, hogy
a budapesti zsidó értelmiség asszimi-
lálta volna a magyar értelmiséget.
Karády „a feje tetejérôl a talpára ál-
lította” a problémát. Arról beszélt,
hogy ez tényleg így van: a zsidóság
jelentette ugyanis a régi rendszer
modern, piacelvû, európai szeletét; a
modernitás, a piacelv, az európaiság
az, amihez a nem zsidó értelmiség
szerencsére egyre inkább asszimilá-
lódik… A másik Kovács pár évvel
ezelôtti cikke Európa és a zsidóság
viszonyáról a legelterjedtebb magyar
napilapban. Ez utóbbi olyan viszo-
nyok között jelent meg, amikor a
magyar értelmiségben – sok oknál
fogva megerôsödni látszott egy –
mondjuk így – szkepszis a Fehér Ház
politikájával és jelenkori történelmi
szerepével szemben. Kovács arra a
bonyolult kölcsönhatásrendszerre
mutatott rá rendkívüli erôvel, amely
az újjáéledô antiszemitizmus, Izrael-
ellenesség és Amerika-ellenesség
között Európa-szerte fennáll…

Mindketten komplex értelemben
vett társadalomtudósok, és nem „egy-
szerûen” szociológusok. Kovács –
ahogy egyszer egy rá annyira jel-
lemzô kocsmai beszélgetésen jelle-
mezte az empirikus szociológia né-
mely produktumát – nem ellô egy so-
rozatot az ég felé, azután megnézi,
hogy leesett-e egypár madár, hanem
olyan kérdéseket fogalmaz meg, me-
lyek alkalmasak arra, hogy az alapos
szociálpszichológiai vagy másféle el-
méleti alapon megfogalmazott hipo-
téziseket teszteljék. Karády – ahogy a
napokban mondotta az oly sokunk-
nak alkalmi „bázist” nyújtó párizsi
lakásában –, nem nagy összefüggô
társadalomelméletet gyárt, hanem
számtalan teljesen különbözô jellegû
statisztikai jelzés összegyûjtésével
jelenségek, problémák tömegét írja
le, s csak késôbb fog ezek alapján va-
lamiféle elméletet megfogalmazni

Mindkettôjüknek igen sok a megír-
nivalója: több évtizedre való – hogy
nekünk is mindig legyen olvasni- és
továbbgondolnivalónk.

Nagy Péter Tibor
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Karády „szélesebb 
kontextusa” az európai
zsidóság modernkori
története és az etnikai-
felekezeti egyenlôtlen-
ségek egész hazai 
rendszere, Kovács András
szélesebb kontextusa 
az antiszemitizmus 
és a zsidókérdés 
elméleti problematikája,
és az elôítéletesség 
illetve csoportidentitás
mérése. 
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Ú jságíró, divatos
ügyvéd, vörös

katona, kávéházak állandó ven-
dége, Karinthy és Hatvany báró
barátja. Szibériai garnizón címû
1927-ben megjelent, a szibériai
hadifogolytáborokat elsôként
ábrázoló, tizennégy nyelvre le-
fordított regényérôl ismert Mar-
kovics Rodeon (szül. Jakab) a harmin-
cas évektôl figyelmét szülôfaluja, az
ugocsai Kisbérc felé fordította.

A Noran kiadó által most újból kia-
dott széphistóriák a magyar irodalom
ritka gyöngyszemei közé sorolhatók.
Jó érzékkel, szinte az utolsó pillanat-
ban (1939) nyúlt vissza az író szülôhe-
lyének hagyományos zsidó életéhez. 

Hit, hagyomány és humor ragyogja
át ezeket a roppant bájos, nosztalgikus,
felmenôit, faluja lakóit, egy eltûnôben
lévô életformát eszményítô rövidke
történeteket. Életre kelnek a „fütyülô”
házaló, rongyszedô, a nehéz kast heti öt
napon át hátukon cipelô batyus, „sze-
génységükben is boldog zsidócskák”.
„Megállást” csak a szombat, az ünne-
pek, a Sófár hangja „parancsolnak”. A
bárchesztól „mézízû” Ros Hasono,
„Jom Kippur csodái”, legendái, Szim-
chász Tóra, „a Tóra örömünnepe”, Pu-
rim egész évben várva várt és méltón
megünnepelt események voltak. 

Ilyenkor kihúzzák magukat ezek a
„büszke emberek”, fehér kitlibe burko-
lóznak. („Abban az idôben zsidó háznál
a kutyáknak is illett egy kis zsidóságot
tudni”.) A jómódú, furfangos és éles
eszû Reb Sije, Rodion apja a parányi
hitközség legtekintélyesebb embere, „a
Tóra vôlegénye”. Ô olvassa a heti sza-
kaszt a Tórából, amelyet az imaházzal
együtt ô ajándékozott a közösségnek. A
messzi tájakról odatelepedett zsidók ha-
lottjai is az ô udvarában nyugszanak. 

Az ünnepek mellett az év nagy ese-
ménye a szilvaérés, hiszen a szilvából
lekvárt és szilvóriumot lehetett fôzni.
Ilyenkor ezek a szegény emberek va-
lóságos grófoknak képzelték magukat. 

Nehéz kiemelni bármelyiket ezek-
bôl a hangulatos, majdhogynem szür-
reális széphistóriákból. Mégsem lehet
említés nélkül hagyni az apáról és a
nagyszülôkrôl szólókat. Egyikben a
még ifjú, talmudiskolában tanult
nagyapa útra kel mesterével, a rabbi-
val, hogy megkérje a számára ismeret-
lenül kiszemelt jómódú hajadon kezét.
Ám útközben, mintegy isteni rende-
lésre, szétmegy a szekér egyik kereke.
Sabbath közeledvén, nem mehetnek
tovább. Megszállnak a falu egyetlen
zsidójánál, egy özvegy gazdánál, ahol
nagy megdöbbenésükre, az ünnepnek

nem sok nyomát lelik. Hogy meg-
mentse a hitetlen gazdának és szép le-
ányának lelkét, a fiatalember megkéri
az utóbbi kezét azzal, hogy a kisze-
melt mátkát majd elveszi más. A nagy
erejû és szép leányról, majdan a
szerzô nagymamájáról, annak a le-
gerôsebb legényeket is megszégyenítô
fizikai erejérôl legendák születtek.
Rodion apja ötven évig gyászolta
negyven éves korában meghalt éde-
sanyját, akit úgy tekintett, mintha ki-
lencven évig élt volna.

Fia idegen nyelven megjelent köny-
veit is szeretettel, bár „kissé bizonyta-
lanul” nézegette Reb Sije. Legbüsz-
kébb mégis arra volt, hogy Rodion
egy írása megjelent a Vossische Zei-
tungban, abban az újságban, ahová
Heine is írt. 

Meghatottan emlékezik Markovics
Rodion a „régi zsidókra”, a mûvelt,
okos, „drága, jóságos tölgyemberekre”,
akik közül „még azok is tudósok voltak
a szakmájukban, akik csak éppen ché-
dert végeztek”, akik „fejükre vetett tá-
lesszel imádkoztak, de napnyugati kul-
túra ragyogott megdicsôült lelkükben”. 

„Édes Anyám Édes Apám emléké-
nek”, szól az ajánlás ehhez a „szoron-
gással és remegéssel” írott könyvhöz.
Szüleihez, szülôfalujának „zsidócská-
ihoz” fordul az elôhangban: „Hozzá-
juk tartozom, közülök indultam: e so-
rokban pedig hozzájuk térek meg.”

Sas Péter tartalmas és értô utószava,
és Balla Margit remek illusztrációi
színezik ezt a gyönyörû kiállítású kis
könyvet egy letûnt világról, amely
száz éve még sajátos színfoltja volt a
Kárpát-medence sokarcú világának. 

Várnai Pál
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Régi magyar
széphistóriák

Markovics Rodion:
Reb Áncsli és más
avasi zsidókról szóló
széphistóriák, 
Budapest, Noran 
Kiadó, 2006, 
136 oldal, 1999 Ft
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E gy vallomással kell kez-
denem: én sajnos nem

szeretem a humuszt, illetve ez így már
nem is teljesen igaz. Én korábban nem
szerettem a humuszt, legalábbis azt,
amit ezen a néven ismertem. Azzal
együtt, hogy a variációk száma ezen a
területen korántsem végtelen, úgy lát-
szik, mégiscsak akad különbség a csi-
cseriborsó alapú kencék területén. A
Kertész utcában megnyílt, frappáns
módon Hummus Barnak elnevezett kis
gyorsbüfé nem markol ugyan nagyot,
de amit vállal, azt maradéktalanul telje-
síti. Az étlap annyira rövid, hogy fejbôl
vissza tudnám mondani az egészet, ha
nem lennének ismeretlen, külföldi sza-
vak benne. Alapvetôen humusz és hu-

musz között lehet választani, igaz, a fel-
tétek különböznek. A rendkívül szim-
patikus izraeli társaság pontosan végig-
gondolta, hogy kinek és mit kínál, ami-
kor a falatozót megnyitotta. Barátságo-
san, töredezett magyarsággal magya-
rázzák el, mi a különbség a Phool és a
Gargirim humusz tál között, de nincs
sok különbség, hacsak az nem, hogy
egyik jobb, mint a másik. A legjobb
meg a gombás. A humusz vastagon

megrakott fôzelékes tányérban érkezik
olajbogyóval, hagymával, sokféle színû
és állagú feltéttel, köztük csípôssel, sa-
vanykással, fehérrel, pirossal és persze
puha, friss pitával. Ezekhez lehet még –
felejthetô – salátát kérni, szerencsésebb
pillanatokban van még egy jemeni ba-
bos leves is, mi ezt sajnos csak az étlap-
ról tudjuk, mert ottjártunkkor épp ké-
szült az új adag. Kipróbáltuk viszont a
falafelt, ami annyira autentikus, hogy a
Jeruzsálemben kapható, zászlós-falafe-
les képeslapokon is modellt ülhetne. De
nemcsak látványos, hanem finom is.
Természetesen van baklava olyan, mint
bárhol máshol; ragad, szemrevaló, egy-
hangú. Az apró galérián rajtunk kívül
amerikai és izraeli turisták ücsörögnek,
szemmel láthatóan otthonosan érzik
magukat a barátságos környezetben. Le
vagyunk nyûgözve, amikor váratlanul
és rendelés nélkül forró mentateával
kedveskednek valamennyi vendégnek,
és mivel sokáig maradunk, másodjára is
kapunk a frissítô, gyomornyugtató, fû-
szeres fôzetbôl. Egyszerû ez: cipôt a
cipôboltból, humuszt a Hummus Bar-
ból, bármi egyébre vagy többre vágy-
nánk, akkor meg menjünk máshová. 

– dibbuk –
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HUMMUS BAR

Vállalás szerint

Summary
Our January issue opens with Attila Novák’s article on the growing

number of Hungarian youths supporting the extreme right. The author
describes the way of thinking of this generation: “they are calling
Gypsies, Jews and Afro-Americans names, plus they absolutize the
dismembering of Hungary by the Trianon Treaty, and urge a re-enact-
ment of the Second World War, and this is combined with their formal
Christianism, their strong anti-communism and anti-liberalism, a way
of thinking in terms of a unified Christian nation state and a search for
an enemy which at the end usually targets the Jews.”

An interview and a selection of writings by János Gadó deals with the
“Brand Israel” project which – based on an American and Israeli initia-
tive – will try to re-shape the image of Israel through marketing tech-
niques. Gadó interviewed Róbert Braun PR-specialist and businessman,
who in the past acted as and advisor to Prime Minister Medgyessy and
Gyurcsány Ferenc, and who has been selected to be part of the small
group of experts trying to change the image of Israel around the world. 

A year ago Szombat magazine organized a widely popular confer-
ence under the title “New  anti-Semitism”. As the start of a series we
publish the lecture György Bence recently deceased philosopher
delivered at the conference: “Can universal principles become a
means of discrimination?” When talking about the role the Holocaust
should play in the memory of the world Bence claimed:” In each com-
munity the commemoration of the Holocaust should happen in a dif-
ferent way depending on the relevant country’s role in the destruction
of Jews, and whether the country was a party to the historic crime
against the Jews, whether there are people still alive from those who
had been involved in this, and whether the country has ever been
involved in any other form of genocide.”

László Seres wrote about the connections between the American
midterm elections and the war in Iraq. “Europe is still convinced that
America patrols the area between the green zone in Baghdad and

Kirkuk out of some private imperialist obsession. Yet it is doing noth-
ing else but what it should do as the country with the most freedom,
left on its own for a number of reasons: America is defending itself,
its values, which - though Europe is doing its best to hide this unpleas-
ant fact – are European values as well.”

We publish the second part of our colleague János Gadó’s report
from Vilnius.

Ildikó Eperjesi wrote about the return of the B’nei Menashe (the
group of Indian Jews) to Israel.

We publish an interview with one of Hungary’s most popular pop
musician: Gábor Presser who prides himself on a unique musical
career and who has shown his talent in a number of different genres. 

Imre Kertész Nobel laureate Hungarian writer published a short
piece, originally written for László Fehér’s picture (Little Boy) which
was included at Sotheby’s November auction in New York. 

Andrea Sturovics wrote about Tu BiShvat, the Jewish New Year
for trees, and she takes into account the unique opportunities of the
holiday: “Tu Bi-Shvat seems to offer an infinite set of opportunities:
with a bit of creativity the holiday can become like melted wax in our
hands and it can target almost any groups. Looking at the future, I can
think of vegetarians, those on a diet, those who reject the chemical
products of pharmaceutical companies and thus go for organic things,
and thinking along with the interpretation by the Hasidic form
Breslaw : those who are introvert or selfish.”

We also published an excerpt of András Petôcz’s novel: “The
Strangers”.

Péter Tibor Nagy greets Viktor Karády historian on his 70th and
András Kovács sociologist, a member of the editorial board of
Szombat on his 60th birthday. The article sums up the life and career
of these outstanding researchers of the social history and identity of
Hungarian Jews as well as of the living together of  Jewish and non-
Jewish population in the country.
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MÉG 
MOST 
SEM 
KÉSÔ
Ha január 31-ig elôfizet a legna-
gyobb példányszámú, non-profit
zsidó politikai és kulturális folyó-
iratra, vagyis a Szombatra 4.250
Ft-ért (és nem példányonként vá-
sárolja, összesen évi 4.950 Ft-ért),
évi 10 alkalommal házhoz jönnek
a legfontosabb hírek, publiciszti-
kák, és közvetlenül értesülhet ren-
dezvényeinkrôl.

Heller Ágnes, Konrád György és
más ismert szerzôk írásai, háttér-
anyagok, szemtanúk az Önöket
foglalkoztató történésekrôl és em-
berekrôl, akik fontosak.
Egy lap azoknak, akik nem csak ol-
vasni akarnak a világról, hanem
meg is akarják érteni azt.

Elôfizethet:
● csekket igényelve telefonon
vagy e-mail-ben
● átutalással 11709002-20066703
számú bankszámlaszámunkra
● személyesen a szerkesztôség-
ben, délutánonként

További információ délutánon-
ként a 311-6665, vagy a 302-0744-
es telefonszámon, illetve az 
info@szombat.org e-mail címen. 

Mindössze 4.250 Ft-ért hozzá-
juthat egy éves elôfizetéshez,
csatlakozhat olvasóink közös-
ségéhez és ezzel is támogathat-
ja a zsidó kultúrát.

hogy 2007-ben is elôfizetônk legyen,
és könyvcsomagot nyerjen.
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JANUÁR 21. I VASÁRNAP I 19:00

P A N N Ó N I A 
K L E Z M E R 

B A N D
FOLYTATÓDIK A KLEZMER KOCSMA

Lemezbemutató koncert

JANUÁR 24. I SZERDA I 18:30

T Á R S A S J Á T É K  
K L U B

Számítógépes játékok ide, videójátékok oda, a társasjátékok 
töretlenül népszerűek. Manapság is rengetek baráti társaság szóra-
kozása, hogy különféle táblajátékokat játszanak. De ki mondta,  
hogy társasozni, csak otthon lehet?! Ideje kitörni az „illegalitás-
ból”! Irány a Bálint Ház, ahol a Piatnik támogatásával Társasjá-
ték Klub indul. Ismert és népszerű játékok mellett kipróbálhatod 
a jövő kedvenceit is. A játékokról mi gondoskodunk, a jó hangulat 
meg rajtatok múlik. További információk: info@balinthaz.hu

Szer dánként 10:00 – 12:00
BABA-MAMA KLUB
Újraindul a Bálint Ház baba-mama klubja, ahol a kicsik és nagyok 

egyaránt hasznosan tölthetik az idejüket.

A BÁLINT HÁZ KIEMELT PROGRAMJAI
JANUÁR 6–7.  I  14:00–15:30

T Á R S A S T Á N C  
G Y O R S T A L P A L Ó
A báli időszak előtt érdemes feleleveníteni a szalagavatóra meg-
tanult klasszikus tánclépéseket. Romvári Anna vezetésével azok 
is megtanulhatják a táncok alapjait, akiket még soha nem kísér-

tett meg a parkett. Ideje hát a gátlásokat félretenni! 
Ráadásul a kétnapos kurzus ingyenes!

JANUÁR 16. I KEDD I 18:00

AMI A MÉDIÁBÓL 
K I M A R A D . . .
A VILÁGPOLITIKA AKTUÁLIS BAKLÖVÉSEI 

KELETEN ÉS NYUGATON 

DR. NÓGRÁDI GYÖRGY 
biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár előadása

Házigazda-moderátor: Perlaki Tamás 
Belépő: 600Ft 

JANUÁR 20. I SZOMBAT I 18:00
S Z A R V A S  2 0 0 7  
N Y I T Ó  B U L I
Nem elírás! Napokon belül megkezdődik a nagy menet.  
Golánosok és hermonosok figyelem! Indul a visszaszámlálás!

JANUÁR 20. I SZOMBAT I 18:30

AGORA AKADÉMIA
JÉZUS KORAI KÖVETŐI: REFORMEREK 

VAGY VALLÁSALAPÍTÓK?
DR. JAKAB ATTILA 

vallástörténész előadása

A Bét Orim Közösség szervezésében, neves meghívottak 
közreműködésével progresszív zsidó szabadegyetemi előadás-
sorozat a zsidó történelem, művészet, szellemtörténet és etika 

témakörében.

Szer vezetünk a ZSKF  tagja

Támogatóink: JOINT Magyarország és MAZSIHISZ 

Médiatámogató:  PestiEst

w w w . b a l i n t h a z . h u

L.A. Pincus Alapítvány a Zsidó Oktatásért a Diaszpórában
“Supported by the L. A. Pincus Fund for Jewish Education in 

the Diaspora, Israel”
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