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S ára halála
kapcsán, és

mert a közösségnek
amúgy is halottja volt – a
gyász háláháit (a gyászo-
lásnak a vallástörvény
által elôírt szabályait)
beszéltük át sorra. Min-
denki, aki tanulmányai
vagy tapasztalatai miatt hozzá tudott
tenni valamit, elmondta. Sorolták a
háláhákat, valaki, aki már elgyászolta
édesanyját és édesapját is, közbeszólt,
tudjuk-e, hogy a halott mosdatásakor
az Énekek énekét kell olvasni. 

(Remélem, akkor, jól emlékszem.)
Hozzátette, hogy ebben van valami
furcsa, paradox, hiszen – ha minden
jól ment, a dolgok, a teremtés rendje
szerint – akkor egy idôs emberi test
van elôttünk. Hogy is hangzana hát,
hogy az, aki ott fekszik, „a Sáron ró-
zsája és a völgyek lilioma”? Avagy hi-
hetô-e, hogy „mint az almafa az
erdônek fái közt, olyan az én szerel-
mesem az ifjak közt”? Hát nem múlt
el már régen minden? Hát nem igaz,
hogy ami volt, annak más távlatot ad a
halál már? Mi dolga van a ravatalon a
szerelemnek? 

Emlékszem haldokló nagyanyám,
egy még utolsó éveiben is mosolygós,
gyors eszû, jó állapotban lévô, bottal,
fájós lábbal is fürge asszony utolsó
napjaira. Nem volt már benne semmi
mindebbôl, túl volt az az elhasznált
test és lélek az életen, csak még zaka-
tolt benne valami kicsit, ami nem en-
gedte el. Egy nap, amikor kérdeztük,
mit hozzunk holnap enni, legyintett.
Addig soha semmi nem volt neki
mindegy. Másnapra meghalt. Így le-
gyintett a nagyapám is, amikor nem
tudott felállni, hogy kimenjen a folyo-

sóra, legyintett, és meg-
halt ô is. A legyintés
még ôk voltak, a lemon-
dás nagyvonalúsága volt
az utolsó igazi gesztu-
suk, ez a kérges tenyerû,
proletár grandezza. Itt
van elôttem a kép, hal-
dokló nagyanyám a pót-
ágyon, máshol nem volt
hely, a nôvérke tanácsa,
hogy még idôben húzza

le az anyám a gyûrûit, mert könnyen
eltûnhetnek, ne várja meg, míg meg-
hal, és próbálom mondani, próbálom
elképzelni, hogy „a Sáron rózsája
vagy és a völgyek lilioma”. Látta-e ôt
így addigra már 33 éve halott másik
nagyapám, a férje annak idején? Hol
lehet most az eltûnt idôben az a tekin-
tet? Vajon megszólal-e halottmosás
közben az „ének”? Elkezdtem olvas-
ni, és ráleltem a sorra, azért van ez,
„mert erôs a szerelem, mint a halál,
kemény, mint a sír, a buzgó szere-
lem”. Akkor a nagyapám elképzelt
szerelmes tekintete örök, csak meg
kell pillantanom bottal tipegô nagy-
anyám arcára emlékezve. 

Akkor már újra látták egymást, ve-
le volt, miután a legyintéssel elbúcsú-

zott, és ô mondta neki ez Énekek éne-
ke sorait. Mert annak a széthulló test-
nek az elmosódó vonalaiban mégis-
csak ott van minden mozdulat és érin-
tés, minden sóhaj, a megemelt krump-
liszsákok emléke a kérges tenyerek-
ben, a megtalált idô, ahonnan még
nem tért meg utazó. Az a 33 év kilá-
tástalan hûség is egy kényszerû há-
zasság emlékéhez, az egymásnak ma-
radt két túlélô beletörôdô, tán szemér-
mesen boldog választásához. Mégis-
csak megmaradtak és megmaradt
bennük az élet – az anyám. Mikor le-
gyintett, még aligha láthatták egy-
mást, az igazi, teljes lemondás volt
mindenrôl, nem korrumpálta semmi.
De utána rögtön megszólalt a hang, az
örök élet hangja, mely tudatta, hogy a
nagyanyámnak, aki lassan megtalálta
emlékeiben botladozva az otthonról
hozott, elfelejtett imák szavait, része
van az eljövendô világban. A hang –
úgy érzem – ezt mondta: „kelj fel én
mátkám, én szépem és jöszte, mert
íme a tél elmúlt, az esô elmúlt, el-
ment. Virágok láttatnak a földön, az
éneklésnek ideje eljött, és a gerlicé-
nek szava hallatik a mi földünkön. A
fügefa érleli elsô gyümölcsét, és a
szôlôk virágzásban vannak, jó illatot
adnak; kelj fel, én mátkám, én szépem
és jöjj hozzám.” 

A bomló test mellett az Éne-
kek énekét szavalni dac és megértés
egyszerre. És – azt hiszem – istenbi-
zonyíték. Minden vértelen platoniz-
mus tagadása, a kedves hajának, alak-
jának dicsérete a halott test mellett.
Mélységes bizalom és lázadás. Halál,
hol a te fullánkod? 

Vári György

4 ■ Álláspont

Jô, hegyeken 
szökellve 
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Robert Aumann izraeli közgazdász,

a közgazdasági Nobel-díj 2005. évi

kitüntetettje az Ybl Klub meghívásá-

ra nemrég Magyarországon járt. A

játékelmélettel foglalkozó pro-

fesszorral Gadó János beszélgetett. 

– Ön nyolcéves volt, amikor – pár
héttel a kristályéjszaka elôtt –
szüleivel elmenekült Németor-
szágból. Utána tizennyolc éven át
az Egyesült Államokban élt, majd
Izraelbe költözött. Így végül is há-
rom anya- (vagy apa-) nyelve is
van. Melyik az igazi? 

– Az angol az anyanyelvem – már
csak azért is, mert anyám angol anya-
nyelvû. Nyolcéves koromig Német-
országban éltem ugyan, de a megha-
tározó idôszak az Egyesült Államok-
ban töltött tizennyolc esztendô volt,
nyolc és huszonhat éves korom kö-
zött. Németül nem tudok igazán jól.
A hétköznapi nyelvet megértem, tu-
dok beszélni egy eladóval vagy egy
taxisofôrrel, de amikor tudományos
kérdésekre terelôdik a szó, már gond-
jaim vannak. 

– Ön tagja a „Professzorok az
erôs Izraelért” mozgalomnak,
amelyet sokan jobboldali, egye-
sek pedig „héja” mozgalomnak te-
kintenek. A nemzetközi tudomá-
nyos világ ugyanakkor alapvetôen
baloldali beállítottságú. Nem for-
dul elô, hogy kollégái – negatív fel-
hanggal – cionistának bélyegzik?

– Nem mondanám, hogy az izraeli
tudományos világ baloldali beállí-
tottságú, noha meglehet, hogy való-

ban ez a kialakult kép. Elsôsorban a
társadalomtudományok (politikatu-
domány, szociológia és talán a törté-
nelem) mûvelôi a militánsabb balol-
daliak, meg talán néhány pszicholó-
gus és közgazdász. De a csendes
többség a természettudományok, a
judaika és a humántudományok te-
rületén inkább középjobb beállított-
ságú, és inkább a munkájával foglal-
kozik, nem politizál. 

– A csendes többség, amely nem
nyilvánul meg, nem igazi többség.

– Ez igaz, én csupán leírom a hely-
zetet. Tehát sokan nem boldogok at-
tól, hogy a baloldali beszédmód a

„bon ton”. Hogy a cionista szót sértô
felhanggal használják ellenem, ez
elôfordul, de hát ez az igazság, én va-
lóban cionista vagyok. A posztcionis-
ta mozgalom azonban befolyásos Iz-
raelben: ôk elvetik a cionizmust mint
ideát, és Izraelt nem úgy tekintik,
mint a zsidó nemzeti otthont, ez szá-
mukra múlt idô, hanem mint az itt
élôk földjét, akik lehetnek zsidók
vagy arabok. Ôk a cionista szót való-
ban sértô felhanggal használják. 

– Kérdésem inkább a nyugati
akadémiai közegre vonatkozott.
Ahol például a brit egyetemi okta-
tók szakszervezete bojkottot hir-
detett az izraeli kollégáik ellen.
Ön a mindennapi tudományos
munkájában érzékelt már valamit
ebbôl az ellenséges hangulatból? 

– Sajnos igaz, hogy az amerikai
campusokon meglehetôsen erôs az
Izrael-ellenes érzület, fôleg a diákok
között, ami idônként antiszemitiz-
musba csap át. És azt hiszem, ez Eu-
rópában is így van: Angliában, de
Franciaországban, Belgiumban vagy
Hollandiában is – Németországban
talán egy kicsit kevésbé. Ami sze-
mély szerint engem, valamint a kollé-
gáimmal való kapcsolatot illeti, a tu-
dományos munkában nincsenek
gondjaim. Nagyon közeli munkakap-
csolatban állok egy militáns Izrael-
ellenes kollégával, de amúgy jóban
vagyunk, ô az egyik legközelebbi
munkatársam. A politika nem áll kö-
zénk. Egy alkalommal elôfordult,
hogy egy munkatársam bojkottfelhí-
vást írt alá az izraeli tudományos ku-
tatók ellen, és ez problémát okozott,
de nem személyes szinten. Politizál-
jon, ahogy neki tetszik, gyûlölje Izra-
elt, ha ettôl boldog lesz, de tudomá-

Izrael ■ 5

„A béke olyan, 
mint egy nô”
Inter jú  Robert  J .  Aumannal  
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nyos téren mûködjünk együtt. Nekem
eddig sikerült a tudományt és a poli-
tikát egymástól távol tartani. Van, aki
összekeveri ôket, de azok inkább az
anticionista oldalon találhatók. 

– Egy korábbi beszélgetés során
említette, hogyan került elôször
kapcsolatba a játékelmélettel.
Felkérték egy probléma megvála-
szolására: miként lehet kezelni
egy olyan helyzetet, amikor száz
repülôgép (vagy rakéta) közeledik
egy ország területe felé és közü-
lük kettô vagy három atomtöltet-
tel van felszerelve. Legrosszabb
esetben ilyen forgatókönyv is el-
képzelhetô, ha Irán atomfegyver-
hez jut, amelyet valószínûleg Izra-
el ellen fog felhasználni. 

– Én Iránnal kapcsolatban mindig
azt mondom, hogy a helyzet komoly
és aggasztó, de lehet még rosszabb
is. Iránnak ugyanis van címe, és ha
valamit küldenek nekünk, ôk is kap-
hatnak tôlünk egy-két csomagot. Ez
nem jelenti azt, hogy valóban meg is
tesszük, csak azt, hogy ezzel a le-
hetôséggel ôk is tisztában vannak.
Még rosszabb a helyzet akkor, ha
terroristák kezébe kerül nukleáris
fegyver, mert nekik nincsen címük.
A játékelmélet egyik tanulsága,
hogy ha látni akarjuk, hová vezet
egy bizonyos politika, ismernünk
kell a benne résztvevôk szándékait.
A saját szándékainkkal tisztában
lenni nem elég. Hiába fogalmazzuk
meg világosan céljainkat (policy sta-
tement), a folyamat ellenôrzése ki
fog csúszni a kezünkbôl. Egyszóval:
Iránnak, az iráni elnöknek van címe,
így nem valószínû, hogy bevetné a
nukleáris fegyvereket. Vannak azon-
ban mások is a nukleáris program-
ban, akiknek nincsenek az övéhez
hasonló fenntartásai. 

– Ön egy helyen azt állítja, hogy
a háború nem irracionális, ezért
tudományos vizsgálatokkal kell
tanulmányozni, hogy megértsük.
Ez is sok baloldali számára lehet
ellenszenves, mivel ôk a háborút
mint esztelenséget mindenestül
elvetik. 

– Azt hiszem, ezt az állítást sokan
félreértették. Ha valamit tanulmányo-
zunk, hogy megértsük, az nem jelen-
ti azt, hogy szeretjük is. A rákot sem

szeretjük, a kormányok mégis milli-
árdokat költenek rákkutatásra. Ha azt
mondjuk, a háború értelmetlen, ezzel
kapitulálunk a jelenség elôtt, elismer-
jük, hogy nem tudunk vele mit kez-
deni. Ha viszont azt mondjuk, hogy a
háború racionális, és meg lehet is-
merni, akkor kezelni is tudhatjuk. 

– Ez lehet az út a békéhez?
– Gondoljon bele: mit csinál, ha

egy arab bazárban meglát egy szép
sakk-készletet? Elkezd lelkendezni,
hogy ez minden pénzt megér magá-
nak? A boltos akkor annál többet kér
érte. Izrael békevágyával is ez a baj:
lépten-nyomon kinyilvánítja, hogy
hajlandó nagyon magas árat fizetni
érte, és ezzel maga ellen dolgozik. Az
alku játéka nem így mûködik. Itt az a
törvény, amit már a rómaiak is tud-
tak: ha békét akarsz, készülj a hábo-
rúra. Nem csak technikailag, hanem
mentálisan is. A libanoni kudarc
egyik oka: az elszántság hiánya volt.
Elég volt ebbôl az ôrült békevágyból!
A béke olyan, mint egy nô: ha egye-
nesen megmondjuk neki, hogy meg
akarjuk kapni – otthagy bennünket. 

– E nézetei miatt alighanem sok
támadás érte önt.

– Persze. 2005 decemberében petí-
ciót is fogalmaztak, hogy vegyék vis-
sza a Nobel-díjat tôlem és kollégám-
tól, Tom Shellingtôl, aki hozzám ha-
sonlóan gondolkodik. Az ilyen petí-
ció persze értelmetlen, hiszen a No-
bel-díj alapszabálya nem ismeri a
visszavonást. Én azonban a szólássza-
badság híve vagyok: ha valaki petíci-
ót köröz ellenem, váljék egészségére. 

– Ön tagja volt egy olyan munka-
csoportnak, amely azt vizsgálta
statisztikai módszerekkel, hogy
van-e igazság abban az állításban,
mely szerint a Tóra szövegébôl
rejtett üzenetek olvashatók ki.
Konklúziójuk szerint ilyen üzene-
tek nem találhatók. Mi a kapcso-
lat végül is hit és tudomány kö-
zött? Van köztük érintkezési pont,
vagy párhuzamosan futnak egy-
más mellett és nem találkoznak?

– Azt hiszem, ez utóbbi a helyes
megállapítás: párhuzamosan futnak,
jelentôségteljes találkozás nincs kö-
zöttük. A hit (faith) szó helyett én
azonban inkább a vallásgyakorlás
(observance) szót használom. Ennek

persze a hit is része. De inkább az él-
mény, a tapasztalás a fontos. Valaki
például szeret zongorázni, ugyanak-
kor tudományos munkát is folytat. Ez
két különbözô dolog, egymást nem
befolyásolják közvetlenül. Számom-
ra a vallásgyakorlás olyan, mint a ze-
ne: élmény, tapasztalat, és ez a súly-
ponti rész, nem is annyira a hit.

– Az utóbbi idôben az ön politi-
kai hozzáállása megváltozott. So-
kak meglepetésére kijelentette,
hogy a szatmári haszidoknak iga-
zuk van, amikor Izraelrôl azt
mondják: „Ha nem az Örökkévaló
építi a házat, az építôk fáradsága
hiábavaló.” Azt is kijelentette,
hogy „a cionizmus csak úgy ma-
radhat fenn, ha vallásos alapokon
nyugszik”. Úgy érti tehát, hogy
egy szekuláris Izraelnek nincsen
jövôje? 

– Ezt nem mondanám, de komoly
gondok mutatkoznak. A szekuláris
Izrael identitásválságban van. Izrael
alapítóit áthatotta a zsidó öntudat,
amelyet szüleiktôl, nagyszüleiktôl
örököltek. Akik azonban vallásosak
voltak. Azt hiszem, nemigen talá-
lunk olyan szekuláris zsidót, akinek
már a dédapja is szekuláris volt. Ez
szinte lehetetlen a diaszpórában. Az
ilyen emberek leválnak a zsidóság-
ról – amivel egyébként nincs problé-
mám. A zsidó kultúra gyökere a val-
lásgyakorlás. E nélkül elvész – nem
azonnal, de több generáció eltelté-
vel. Izraelben más a helyzet, itt a
szekuláris nagyapák gyerekei is zsi-
dók maradnak. Itt visszajutunk a
posztcionizmushoz. Mert akiknek
családja nemzedékek óta szekuláris,
nem értik, miért kéne még mindig
zsidónak lenniük, nem értik, mit ke-
resnek ôk Izraelben, nem értik, miért
kell az országnak zsidó nemzeti ott-
honnak maradnia. Nekik ez már nem
jelent semmit. 

– Úgy érzi, ez széles körben el-
terjedt felfogás a szekuláris izrae-
liek között?

– Még nem, de nem is jelentékte-
len. A posztcionizmus erôs a médiá-
ban, ezért sokkal befolyásosabb, mint
amennyi híve van. És a helyzet
rosszabbodik. Ma a többség még cio-
nista Izraelben, de nem tudom, ez
meddig tart. 

6 ■ Izrael
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Szavakban és tettekben egyaránt ki-

állnak Izrael mellett a keresztény ci-

onisták. Egyre többen próbálják el-

lensúlyozni ôket az Egyesült Álla-

mokban, de a zsidó állam támogatá-

sa már alighanem az amerikai köz-

élet elemévé vált.

V alószínûleg több oka is
van annak, hogy az ame-

rikai keresztények Izrael Állam elkö-
telezett támogatói, szinte felekezettôl
függetlenül. A vallásos amerikaiak
szerint a szabadságot nem az állam
adományozza polgárainak, hanem Is-
ten ajándékozza az embernek. Ezért a
Közel-Kelet egyetlen demokráciája,
Izrael – ahol a környezô országokkal
ellentétben tiszteletben tartják az alap-
vetô szabadságjogokat – nyilvánvaló-
an természetes szövetségese az Egye-
sült Államoknak. Ráadásul 2001.
szeptember 11-e után sokan felismer-
ték, hogy Izrael ugyanúgy az iszlamis-
ta terrorral folytatott küzdelem élhar-
cosa, mint az Egyesült Államok. (Izra-
el támogatottsága jelentôsen megnôtt
az amerikaiak körében a New York-i
merényletek után.) Ehhez jön még az
amerikaiak hagyományos együttérzé-
se a zsidókkal az európai holokauszt
miatt. 

A teljes evangéliumi keresztények*

azonban elsôsorban azért támogatják
teljes mellszélességgel a zsidó álla-
mot, mert a bibliai próféciák beteljese-
dését látják a zsidók egybegyûjtésé-
ben. Az Ószövetségben Ezékiel köny-
vének 37. fejezete utal erre, amelyben
a próféta a száraz csontok völgyében
jár látomásában. Izrael házának tete-
mei elôbb egybegyûjtetnek, majd az
Úr Isten szellemet parancsol beléjük.
Így születik Izrael újjá hamvaiból

elôször fizikailag, majd spirituálisan
és erkölcsileg. Az Újszövetségben pe-
dig Jézus prófétál arról, hogy az utol-
só idôket arról lehet felismerni, hogy
virágzik az Izrael jelképének tartott
fügefa. 

A PURITÁNOKTÓL 
A CIONISTÁKIG

Persze ahhoz, hogy idáig eljussanak
a keresztények, szükség volt arra,
hogy a reformáció nyomán lefordítsák
a Bibliát a nemzeti nyelvekre. A kö-
zépkori „teológiailag megalapozott”
zsidóüldözések után bizonyára sokan
megdöbbenéssel olvasták az Újszö-
vetségben Pál apostol rómaiakhoz írt
levelét. Ebben ugyanis az áll, hogy
„nem vetette el Isten az Ô népét” (Iz-
raelt), csak ideiglenesen „lazított” a
kapcsolaton, és Izrael visszafogadása
„élet lesz a halálból” a világ számára.
Ráadásul az angliai puritánok fordula-
tot hoztak a Biblia értelmezésében.
Keresztény körökben ugyanis a 2-3.
századtól kezdve a hellenizmus hatá-
sára terjedt el a Szentírás allegorikus
értelmezése. Ennek alapján a Biblia
Izraelre vonatkozó kijelentéseit jelké-
pesen értelmezték, és csak Szent
Ágoston tett olyan „engedményt” a 4.
században, hogy a múltra vonatkozó
passzusokban Izraelrôl van ugyan szó,

de a jövôre vonatkozó próféciákban
Izraelt az egyház helyettesíti. Az úgy-
nevezett „helyettesítési teológia”,
amely Izrael üdvtörténeti helyére az
egyházat helyezi, táptalaja lett a ke-
resztény antijudaizmusnak. Ebben
hoztak fordulatot a puritánok, akik az
Izraelrôl szóló próféciákat szó szerint
értelmezték, és vallották, hogy Jézus
második eljövetele elôtt a zsidóknak
vissza kell térniük a Szentföldre. Az
Amerikába kivándorolt puritánok ter-
mészetesen magukkal vitték vallásos
meggyôzôdésüket is. A puritán világ-
látás aztán a keresztény cionizmus és
egyben az amerikai társadalom egyik
alapköve lett. 

Az amerikai keresztény cionisták
egyik legnagyobb alakja, William E.
Blackstone (1841–1935) aktív szere-
pet játszott a zsidó nemzeti újjászüle-
tésben. A második világháború idején
néhányan (például Charles Orde Win-
gate, John Hayes Holmes, Corrie Ten
Boom) életük kockáztatásával vettek
részt zsidók mentésében. 

Izrael Állam megalakulása után a
keresztény cionisták egyre inkább
bele akartak szólni a világpolitika

Világ ■ 7

Keresztény cionisták

Keresztény cionisták parádéja
Tel-Avivban
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alakulásába is. A cionizmus támoga-
tására lobbikba tömörültek. Valószí-
nûleg már abban is nagy szerepük
volt, hogy az 1967-es hatnapos hábo-
rú óta az Egyesült Államok lépett elô
a zsidó állam legfôbb támogatójává,
katonai, anyagi és diplomáciai téren
is. Amikor pedig egész Jeruzsálem
zsidó kézre került, a keresztény egy-
házak többségén eufórikus hangulat
lett úrrá. A szeptember 11-i merény-
letek óta pedig egyenesen arról ír a
nemzetközi sajtó, hogy az amerikai
külpolitikát befolyásoló, hagyomá-
nyosan erôs zsidó lobbihoz csatla-
koztak a keresztény cionisták. Mint-
egy 45 milliós táboruk gyakorlatilag
egységesen kiáll Izrael mellett az
Egyesült Államokban. 

A Cornerstone Congregation
(„Szegletkô Gyülekezet”) Texasban
ötezer tagot számlál. Vezetôje, John
Hagee lelkész szerint „senki sem
mondhatja magát kereszténynek, aki
nem szereti a zsidó népet”. Hagee
nemcsak szavakban, hanem tettekben
is támogatja Izraelt: az oroszországi
zsidók alijázását pedig dollármilliók-
kal segítette. Gyülekezetének gyakori

vendégei vezetô izraeli politikusok,
így például Benjamin Netanjahu volt
kormányfô. „Jeruzsálem a zsidó állam
örök fôvárosa. Nem Camp David, ha-
nem Dávid király óta” – mondja a lel-
kész a kudarcot vallott arab–izraeli
béketárgyalások helyszínére utalva.
John Hagee egyébként fontos írásokat
is publikált a témával kapcsolatban,
csakúgy, mint lelkésztársai: Lester
Sumrall és Randall Price. 

Az amerikai keresztény cionizmus-
nak a politikai életben is jelentôs kép-
viselôje volt a nemrég elhunyt Jerry
Fallwell, illetve Pat Robertson egyko-
ri republikánus elnöki aspiráns (aki-
nek állandó mûsora, a 700-as klub
mindennap látható a Magyar ATV-n). 

A keresztény cionisták nem tartják
céljuknak a zsidók „áttérítését” a ke-
reszténységre. A bibliai próféciák
alapján ugyanis úgy vélik, hogy a zsi-
dó nép a Mindenható beavatkozása
folytán fogja felismerni Jézusban a
Messiást. A jelenlegi zsidó államot
nem gondolják messiási államnak,
csupán annak elôkészületét látják ben-
ne, de éppen ezért anyagilag és erköl-
csileg is támogatják. 

KERESZTÉNY 
ANTICIONIZMUS

Éppen ez a vízválasztó a keresztény
cionisták és az egyre inkább szervez-
kedô más protestáns felekezetek között
az Egyesült Államokban. Sokan ugyan-
is „lazábban” értelmezik a Bibliát, illet-
ve visszatérnek a puritánok elôtti értel-
mezésekhez. Ôk a közel-keleti konflik-
tusban csupán két nép küzdelmét látják,
és nem gondolják azt, hogy Istennek
bármi köze lenne az eseményekhez. Ta-
valy amerikai protestáns csoportok
egyenesen Izrael elleni gazdasági boj-
kottra szólították fel világszerte az egy-
házakat. Az Izrael-ellenes keresztény
mozgalom kibontakozása 2004-re ve-
zethetô vissza, amikor az Amerikai
Presbiteriánus Egyház „fokozatos sze-
lektív tôkekivonásra” szólított fel olyan
multinacionális cégekkel szemben,
amelyek részt vesznek „Palesztina ille-
gális megszállásában”. Izraelt a dél-af-
rikai apartheid rendszerhez hasonlítot-
ták. Az ötmillió hívet számláló presbi-
teriánusok vezetôi azt állították, hogy a
bojkott nem Izrael, illetve a vállalatok
ellen irányul, hanem a „megszállás” el-

8 ■ Világ

Számos, nem túl meggyôzô kísérlet után most Vlagyi-
mir Szucker, oroszországi zsidó politikus és vállalkozó
próbálkozik az egész világon elérhetô zsidó tévécsatorna
elindításával. Elképzelése szerint a tévécsatorna oroszor-
szági vállalkozók és támogatók közremûködésével, de an-
gol nyelven kezdene sugározni, és ellensúlyozná a közel-
keleti konfliktust arab szemszögbôl bemutató Al Dzsazí-
ra tévécsatorna befolyását.

Hivatalosan még mindig a megvalósítás fázisában van
egy másik projekt: a posztszovjet zsidó vallási szcénát do-
mináló Chabad mozgalom tervezi azt, hogy egy mûholdas
kommunikációs rendszer segítségével összeköti a tizenöt
utódállam zsidó közösségeit. Videokonferenciák, napi hí-
rek és filmek szerepelnek a tervezetben, amelynek egy-
millió dollár lenne az induló költsége, ha elindulna.

A másik papíron létezô projekt, a Salom televízió Nyi-
kolaj Amiridze (izraeli nevén Amir Alperstein) vállalko-
zó (korábban az orosz Elsô Csatorna producere) nevéhez
fûzôdik. Alperstein/Amiridze stúdiókkal és mûholdas
közvetítôkkel már leszerzôdött, elkészítette a költségkal-
kulációt, de befektetôt eddig nem talált. Holott számításai
szerint az elsô évben kétmillió dollárt igénylô projekt 350
ezer elôfizetôvel, s napi négyórás adással számolva évi
négymilliós reklámbevételt eredményezne.

Oroszországon kívül elsôsorban Amerikában mûköd-
nek zsidó tévéállomások. A Global Jewish TV nevû állo-
mást New Yorkból mûködteti egy szintén exszovjet vál-
lalkozó. A napi 24 órán át (Kaliforniából) sugárzó Jewish
Life csatorna, valamint a JTV névre hallgató digitális ká-
belcsatorna egyelôre szintén igen távol vannak attól, hogy
az Al Dzsazíra vetélytársai legyenek.

Ehhez nincs is meg a tôkeerejük. Egy hírcsatorna bein-
dítása ugyanis 40-60 millió dolláros évi költséggel jár, s
az elsô években ez nem is térül meg. Szuckernek aligha
van ekkora mozgósítható tôkéje. Politikai tôkéje na-
gyobb: korábban az Oroszországi Zsidó Kongresszus el-
nöke volt, az Orosz Szövetségi Tanács tagja, valamint a
felsôház képviselôje. Jelenleg a Szövetségi Tanács Vallá-
si és Kisebbségügyi Bizottságának elnöke.

Szucker szerint „ma Oroszországban, a szovjet idôkkel
ellentétben, nem gond zsidónak lenni, dacára a széles kör-
ben elterjedt antiszemitizmusnak. A gond inkább a zsidó
közösségekkel van, amelyek megosztottak, és égetô szük-
ségük volna egy közös információs hálózatra. Manapság
a televízió a legerôsebb média, erre van szükség, amely
nem megosztja, hanem egyesíti népünket.”

A The Jewish Telegraphic Agency nyomán

A ZSIDÓ BBC MÉG VÁRAT MAGÁRA
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A fôvárosi Fidesz-szervezet nyáron

megválasztott elnöke szerint Gyur-

csány Ferenc kampánybeszédet tar-

tott Auschwitzban. Az Orbán-kor-

mány egykori közlekedési és vízügyi

minisztere, aki az Osztrák Megbéké-

lési Alapban és a Mazsöknél is éve-

kig képviselte a magyar kormányt, a

Jászai Mari téri „Fehér Ház”-ban vá-

laszolt munkatársunk kérdéseire.

– Milyen megválasztásának a
visszhangja a pártban, illetve a
párton kívül?

– Elnökké választásom visszhang-
járól elsôsorban nem engem kell kér-
dezni. Nagyon jólesett, hogy az 52 fôs
országos választmány titkos szavazá-
son ötven igen szavazattal és egy tar-
tózkodással választott meg. Mint pi-
acra és áruházba gyakran járó, szíve-
sen bevásárló ember, sokakkal talál-
kozom. Életkorra és – amennyire tu-
dom – pártállásra és felekezetre való
tekintet nélkül gratuláltak emberek.

Hazai dolgaink ■ 9

„A Fidesznek 
nincs 
zsidópolitikája”
Inter jú  Fónagy Jánossal

len. A tízmilliós Amerikai Evangéliumi
Lutheránus Egyház egy lelkésze pedig
azt nyilatkozta, hogy egyedül a tôkeki-
vonással tudnak az egyházak közvetle-
nül beleavatkozni a közel-keleti esemé-
nyekbe. 

A 800 ezer taggal rendelkezô Egye-
sült Metodista Egyház, a másfél milliós
Krisztus Egyesült Egyháza, illetve az
amerikai anglikánokat tömörítô Episz-
kopális Egyház, amely több mint há-
rommillió hívet számlál, hasonló lépé-
sekre szánta el magát. Két éve részt vet-
tek a Sabeel nevû arab keresztény cso-
port konferenciáján, ahol a fent említett
tôkekivonási kampány mellett kötelez-
ték el magukat. Felhívták továbbá a ke-
resztényeket az izraeli termékek gazda-
sági bojkottjára, és Izraelt „etnikai tisz-
togatással” vádolták meg. Idén nyáron
pedig 34 teljes evangéliumi vezetô nyílt
levélben követelte George W. Bush el-
nöktôl: vegye tekintetbe, hogy a palesz-
tinoknak is legalább annyi joguk van
Palesztina földjéhez, mint a zsidóknak.

Összesen mintegy 22 millió hívet
számlálnak ezeknek a felekezeteknek a
tagjai. John Hagee erre csak annyit mon-
dott, hogy azoknak az evangéliumiak-
nak, akik hisznek a Bibliában, más a vé-
leményük. Ráadásul a felmérések szerint
az amerikai keresztények tömegeit
egyelôre nem befolyásolják, hogy mit
mondanak a vezetôik. A katolikusok és
protestánsok legalább kétharmada egya-
ránt Izrael-párti. Ám valószínûleg azok-
nak sincs igazuk, akik szerint a keresz-
tény cionisták eltérítették volna az ame-
rikai külpolitikát. Ahogyan egy amerikai
kongresszusi képviselô megfogalmazta,
az amerikaiak sziklaszilárdan kitartanak
Izrael népe mellett, mert a két ország
ugyanazokat az alapértékeket vallja, és
ez a támogatás már jóval az evangéliu-
miak felemelkedése elôtt része lett az
amerikai közélet alapértékeinek.

Eperjesi Ildikó

*Másik ismert nevükön: karizmatikus ke-

resztények, az Amerikában hagyományos

protestáns felekezetekrôl levált, rendszerint

egy-egy karizmatikus lelkipásztor vezetése

alatt álló közösségek. Magyarországon a

Hit Gyülekezete sorolható ebbe a kategóri-

ába. (A szerk.)
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– Mit gondol, minek köszönheti a
bizalmat?

– Talán annak, hogy – többek sze-
rint – a különbözô véleményeket kö-
zös nevezôre tudom hozni, toleráns és
együttmûködô vagyok.

– Tekintve, hogy a jövô el-
kezdôdött, milyen tervei vannak
budapesti Fidesz-elnökként?

– A Fidesznek korábban nem volt
fôvárosi arca. Meg kellett találnunk
azokat a dolgokat, amiket a fôvárosi
Fidesz a nagypolitikában képviselhet.
Ilyen ügy lehet, hogy a Dunát adjuk
vissza az embereknek, persze ez nem
egy egyciklusos program lenne. Tíz
éve nem látok embert a rakodópart
lépcsôjén ülni, pedig az ország egyik
legszebb helye. A gépkocsiforgalom
miatt szinte lehetetlen oda gyalog ki-
jutni. Jó lenne, ha húsz év múlva leg-
alább az egyik part a gyalogosoké
lenne, persze a közlekedést is meg
kell oldani. Londonban harminc éve
alig volt olyan hely, ahol le lehetett
volna menni a Temze-partra. Har-
mincévi munkával a korábban telje-
sen beépített Temze-partot átadták az
embereknek: lehet sétálni, játszani,
enni-inni. A budapesti Duna-part ren-
dezése nem önkormányzati feladat,
mert a Fôvárosi Önkormányzat egye-
dül ehhez kevés, de nem is csak or-
szágos program, mert kifejezetten a
fôvárosi Duna-part átalakításáról len-
ne szó. Másik ilyen ötlet a kis üzletek
– zöldséges, látszerész stb. – szerve-
zett támogatásával javítani Budapest
belsô kerületeinek szolgáltatási szín-
vonalát. Ma háromból egy vagy két
belterületi üzlet zárva van. Bécsben a
bezárt üzletek kezdenek ismét kinyit-
ni. Hosszútávon ez a támogatás meg-
térül, mert jelentôs turizmusélénkítô
hatása van.

– Van-e a Fidesznek zsidópoliti-
kája, és hogyan viszonyul Izrael-
hez?

– Nevesített zsidópolitikája nincs,
de a pártnak a zsidósághoz való hoz-
záállását mindig nagyon fontos do-
lognak tartottam. 2005 júniusában
Orbán Viktornak volt egy nagyon jól
sikerült izraeli útja. Számos közéleti
szereplôvel, a volt miniszterelnökkel,
Netanjahuval, Magyarországról ki-
vándorolt emberekkel találkozott, a
Kneszetben pedig olyan tapsot kapott,

mint a magyar parlamentben ritkán. A
Fidesz politikusai láthatták, hogy az
Izrael létét jelentô nemzeti öntudat –
párosulva az emberi erôvel – mire ké-
pes. A zsidóságról alkotott sztereotí-
piákban meglévô öreg, szerencsétlen,
megfélemlített, állandóan menekülés-
re kész emberek helyett egy életerôs,
magabiztos, határozott társadalommal
találkoztak.

– A mai kormányzati Izrael-politi-
ka és a Fidesz Izrael-politikája
közt van lényeges különbség?

– Nincs.
– A Fideszt gyakran kritizálják,

hogy nincs közte és az antiszemi-
tizmustól sem idegenkedô radiká-
lis nacionalizmus között éles ha-
tárvonal. Példának hozzák föl,
hogy a tavaly novemberi Fidesz-
kongresszuson megjelent az Ár-
pád-sávos zászló. A Fidesz együtt-
mûködik antiszemita politikai
erôkkel?

– Határozottan nem. Az említett
kongresszuson volt másfél-kétezer
ember. Közülük egy, amikor föl lehe-
tett szólalni, elôkapott egy Árpád-sá-
vos zászlót, amit körülbelül negyven
másodpercig lehetett látni. Aztán a
sajtó egy része ezzel volt tele. A Fi-
desz demokratikus párt, az megy ki a
mikrofonhoz, aki akar, azt mond,
amit akar. Ha csacsiságot, hát csacsi-
ságot. Abban a pillanatban, amikor
elôkerült a zászló, borítékolni lehe-
tett, hogy errôl fog szólni a nóta. Az
Árpád-sávos zászló a maga módján és
a maga helyén senkit nem kell, hogy
zavarjon. Hangsúlyozom: a maga
módján és a maga helyén. Viszont
történelmünkbôl tudott, hogy egy
szélsôséges, embertelen csoport a
zászlót kisajátította magának. Az Ár-
pád-sávos zászlót lobogtatók túlnyo-
mó többsége nem nyilas gazember,
hanem az elnyomorodása miatt tehe-
tetlen tömeg része. Nem számolnak
azzal, hogy él Magyarországon száz-
százhúszezer ember, akiknek ehhez
tragikus emlékei kapcsolódnak, és
akikben a zászló félelmet vagy szo-
rongást kelt. Aki egyszer fuldoklott a
medencében, az késôbb fél a meden-
cének még a közelébe is menni. Ben-
nem is félelmet kelt. Más kérdés,
hogy egy gazdaságilag ellehetetle-
nült, gyönge hatalom ebbe az irányba

szeretne kitörni: rendkívül cinikus és
gonosz módon hirdeti, hogy ez egy
retrográd, nyilas, antiszemita tömeg,
ezzel eltereli a figyelmet a saját dol-
gairól. Például gusztustalan, hogy a
miniszterelnök elmegy Auschwitzba
és ott patetikus beszédet tart, holott
neki Auschwitzhoz semmi köze sincs.
Az helyénvaló, hogy elmegy Ausch-
witzba, de gyomorforgató dolog
Auschwitzot politikai kampánybe-
széd elmondására fölhasználni.

– Gyurcsány Ferenc annak az ál-
lamnak a miniszterelnöke, amely
437 ezer embert küldött Ausch-
witzba. Ennek fényében is fölhábo-
rító az ô ottani beszéde?

– Sem korábban, sem azóta nem
volt Auschwitzban. Kilógott a propa-
gandisztikus lóláb. Nézze meg az ott
készült filmet. Minket kivágtak, mi-
közben a kormánykoalíció embereit
hosszan mutatták. Mellékesnek tûnô,
de jellemzô példa, hogy ennek a film-
nek a Madách Színházban tartott be-
mutatóján a mûsorvezetôi feladatokat
ellátó Gálvölgyi János egyenként kö-
szöntötte a megjelent MSZP-s és
SZDSZ-es képviselôket, s az ugyan-
csak ott volt számos ellenzéki közsze-
replôrôl, közte Martonyi Jánosról,
Pokorni Zoltánról, Deutsch-Für Ta-
másról tudomást sem vett. Ez is
visszatetszô, nem csak az Árpád-sá-
vos zászló használata.

– Ahhoz mit szól, hogy frakció-
társa, Wittner Mária együtt koszo-
rúzott a Jobbikkal?

– Abból, hogy egy, az életet nagyon
megszenvedô ember mikor milyen
cselekedetet tart helyesnek, nem kell
messzemenô következtetéseket le-
vonni…

– Fideszes országgyûlési képvi-
selô…

– Egy a száznegyvenbôl. Százhar-
minckilenc pedig nem koszorúzott
együtt a Jobbikkal.

– Mit szólt Feldmájer Péter már-
cius eleji nyilatkozatához, mely-
ben a Mazsihisz elnöke azt java-
solta a zsidóknak, hogy 15-én ma-
radjanak otthon vagy menjenek
külföldre?

– Nem tartottam jó nyilatkozatnak,
de sokkal kevésbé háborított föl,
mint a kormány idevonatkozó, már
említett propagandája. Feldmájer Pé-
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Sanyi, Zoltán, Pali és Gyuri. Róluk,

akik köztünk élnek, akiket talán

mindannyian ismerhetünk. Anélkül,

hogy hétrôl hétre látva ôket, tudhat-

nánk, kik ôk valójában. A lexikonok

szûkszavúan fogalmaznak, amikor

a samesz szó jelentését nézem.

Majd mindenhol ez áll: „samesz –

[héb] zsidó templomszolga”. Tény-

leg csak templomszolgák lenné-

nek? Lehetne mese is, amirôl most

mesélek. Talán egy kicsit az is. Szá-

momra ôk négyen, így utólag

ugyanis, valóban mesébe illôek.

ELSÔ KÉP: SANYI

Sanyival majd tíz éve már, a füstös,
sötét, szellôzhetetlen Hunnia mozi ká-
vézójában találkoztam. Én mint pul-
tos, pincér dolgoztam ott egy szem-
élyben. Ô pedig furcsa külsejû embe-
rek társaságában kérte ki a kávéját, s
merült velük hosszas beszélgetésbe az
egyik sarokasztalnál. Nagy szakáll,
farmer és fehér ing. Néztem ôt és tár-
saságát, s csak próbáltam kitalálni, ki
lehet ez a nem mindennapi szerzet.
Majd a közelgô ôszi ünnepek alkalmá-
val találkoztam ismét vele, a Bethlen
téri zsinagógában, ahová már a furcsa
társaság egyik jóképû srácával érkez-
tem, aki akkor épp a barátom volt.
Kezdetben nem gyanakodtam, azt hit-
tem, egy a sok, ünnepek alkalmával
zsinagógába járó hívek közül. Ám fi-
gyelve mozdulatait kezdtem elbizony-
talanodni. Míg mások helyet kerestek
maguknak, vagy rég nem látott bará-
tokkal elegyedtek szóba, addig ô me-

gállás nélkül tett-vett. Imakönyveket
osztott az embereknek. Egyik pillanat-
ban eltûnt a karzat alatti kis ajtók
egyikén, majd néhány perc múlva már
a tóraszekrény mellett tûnt fel újra,
összesúgva az elôimádkozóval.

Nocsak, gondoltam. Ez tényleg
ugyanaz az ember lenne, akit néhány
hete még kávéval szolgáltam ki? A
válasz hamarabb érkezett meg, mint-
sem kérdést tudtam volna intézni fia-
tal barátomhoz. Aki figyelve arcomat,
mint követem tekintetemmel az öltö-
nyös urat, mosolyogva így szólt hoz-
zám. „Ô Sanyi, a sameszünk.”

Samesz? A szó nem volt ismeretlen.
De mint vidékrôl érkezô fiatal zsidó
lánynak, akinek lakhelyén idestova 60
éve már, hogy nincs mûködô zsinagó-
ga, csakúgy mint a rabbi, a samesz is
csak a múltat idézô, de a jelenben
személyes érintettséggel nem bíró szó
volt csupán. Egy szó, aminek volt
ugyan jelentése, de valójában elkép-
zelni sem tudtam, hogy milyen ember
is lehet az, aki ezt a foglalkozást vá-
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Sameszok
Négy templomszolgáról ,  
három képben

teré egy spontán nyilatkozat volt, né-
ha mindenki beszél szamárságokat,
biztos én is.

– Kérem, mutassa be saját ma-
gát mint zsidót!

– Egy sok ezer éves kultúrának va-
gyok kései, az ismereteket tekintve
elég méltatlan tagja. A szüleim nem
voltak vallásosak, de engem körülme-
téltettek. 1942-ben, Erzsébetvárosban
születtem, majd a Pozsonyi út 38-ban,
a Dunapark-házban laktunk. Ez 1944-
ben védett ház lett, ott éltem át az ost-
romot. Apám munkaszolgálatos volt,
anyámat elvitték, de mindketten túlél-
ték a Soát. Anyám családjának nagy
része a nagygettóban élte túl 1944-45-
öt, apai nagynéném Auschwitzban
pusztult el. Mindig tudtam, hogy zsi-
dó vagyok, de bár micvóm már nem
volt. Anyai nagybátyámat, aki bankár
volt és a BZSH alelnöke, 1947-ben
lecsukták. Hat évet ült Szegeden a
Csillagban, a család egy részét pedig
kitelepítették Besenyszögre. Sajnos
ezek teljesen természetes magyar csa-
ládtörténetek, semmi extra sincs ben-
nük. Utóbb a Pozsonyi út és a Sziget
utca (ma: Radnóti Miklós utca – Sz.
P.) sarkán nôttem föl, tehát echte újli-
pótvárosi vagyok. Ötvenéves korom
után kezdtem elszégyellni magam,
hogy fogalmam sincs a zsidó hagyo-
mányokról. A lányom egyetemista-
ként elkezdett önnön zsidósága iránt
komolyabban érdeklôdni. Kérdéseket
tett föl, melyekre nem nagyon tudtam
válaszolni. Feleségem nem zsidó, ka-
tolikus. Otthon két kultúra él egymás
mellett. Elkezdtem a zsidóságról ol-
vasni. Az ismereteim persze így is na-
gyon felületesek, de legalább a hiátu-
saimat ismerem már.

Szegô Péter

A Szombat a 
www.antiszemitizmus.hu

honlapon dokumentálja 
az antiszemita 

és Izrael-ellenes 
publikációkat és küzd 

az elôitéletekkel 
szemben.

2007/10/december  11/23/07 1:55  Page 11



lasztja magának. Aztán az évek teltek-
múltak, Sanyi lassan az én sameszem
is lett, ahogy egyre inkább magamé-
nak éreztem a Bethlen teret.

Sanyi polgári foglalkozása szer-
számkésztô lakatos, mechanikai mû-
szerész. De nem sokáig dolgozott a
szakmában. S ahogy egyre több idôt
töltött a Nagyfuvaros utcai és József
körúti zsinagógákban, úgy lett egyre
fontosabb számára saját zsidósága. A
vallásosság, melyet a 70-es, 80-as
években csak hírbôl ismerhetett, egyre
inkább részévé lett életének. Édesany-
ja halála után, a Bethlen téri zsinagó-
gában, a mindennapos kaddis mondá-
sok által sorsa megpecsételôdni lát-
szott. Az akkori idôs samesz egyre ne-
hezebben tudta már ellátni a templom
körüli teendôket. Sanyi barátunk pe-
dig szívesen segített a kerti munkála-
tokban vagy a zsinagógában. A kezde-
ti „részmunkaidôs” állásból, a rabbi
segítsége révén teljes állás lett. Így lett
Sanyi hosszú évek után az elsô fôállá-
sú samesz, aki reggelente nyitja a
templomot, és reméli, hogy meglesz a
minjen; aki péntek esténként lánya se-
gítségével kínálja a kiddus után a ven-
dégeket süteménnyel; aki napközben
bringájára ülve teszi meg akár több-
ször is az utat a Bethlen tér és a Síp ut-
ca között; s aki, ha teheti, szabad per-
ceiben Tórát tanul, mert hiszi, a jó sa-
mesz olyan, mint a jó rabbi, azaz tudás
nélkül semmit sem ér. Ahogy errôl
mesélt, láttam, kis szomorúság jelent
meg arcán. „Mi a baj?” – kérdeztem,
de ô csak legyintett. „Más világ ez.
Mindaz, amit vasárnaponként, pár év-
vel ezelôtt a liturgiaoktatói szakon ta-
nultunk, hogy mi is a zsidóság, most
itt van elôttem. Én csinálom. Ismerem
az imákat, tudom, kit lehet felhívni tó-
raolvasáshoz. Olvasni is tudok hébe-
rül. Számomra ez nagy dolog, mert fi-
atalon még a betûket sem ismertem.
De jó lenne többet tudni, mindig egy
kicsivel többet. Mint a régi nagy sa-
meszek, akik csak sameszek voltak,
de éppen ezért voltak igazán same-
szek.” S talán még mondta volna to-
vább, ha telefonja meg nem csörren, s
valaki a vonal másik végérôl temp-
lomjegyvásárlás ürügyén meg nem za-
varja beszélgetésünket. S miközben
tollat ragadott és kedvesen beszélt,
eszembe jutott, amikor egyik este egy

magyar sorozatot, a Privát kopót néz-
ve megláttam Sanyit mint rabbit a ké-
pernyôn, filmbéli szerepében. S em-
lékszem, milyen büszke voltam, hogy
a mi sameszünk sztár lett. Ezért mi-
közben kikísért a kertbôl, így szóltam
hozzá: De hát Sanyikám, te sztár
vagy. És nemcsak a filmszereped mi-
att. Hanem mert te vagy a mi same-
szünk! S ahogy kimondtam ezt, egy
adósságot törlesztettem magam felé
is. Személyes jelentése lett a szónak:
samesz.

MÁSODIK KÉP: ZOLTÁN

Nem vagyok vallásos, talán a ha-
gyományôrzôk és tradíciótisztelôk kö-
zé sorolhatom magam. Épp ezért szá-
momra a Kazinczy utcai ortodox zsi-
nagóga és környéke mint különös, zárt
világ eleddig megmaradt egy ismeret-

len szegletnek. Jeruzsálemben is kí-
vülállónak éreztem magam az utcákat
szurokként elöntô fekete kaftánosok
között, hát még itt, Pesten, ahol ha
megjelennek az utcán, mint ritkaságo-
kat akarva-akaratlanul, de én is min-
dig megbámulom ôket. Vonz és kí-
váncsivá tesz minden alkalommal az
ortodoxokat körbevevô titokzatosság,
ami persze korántsem az. Csak ne-
kem, kívülállónak tûnik olybá.

Sameszokat keresvén, gondoltam,
végre feltárulhat elôttem a „titok” egy
része, s a Kazinczy utcai templom sa-
mesze majd elmeséli, mi is történik ott
a falak között. 

Zoltánt látásból ismertem. Ôsz haj

és fehér bajusz teszi feledhetetlenné
arcát. Mint jó samesz ô is napkeltétôl
napnyugtáig, de sokszor még tovább is
a zsinagógában van. Találkozásunkkor
a téli imaházba invitál beszélgetni. A
terembe a magason fekvô, nagy abla-
kokon át érkezik az ôszi fény. Világos
van még ugyan, de ha olvasni szeret-
nénk, már lámpát kellene gyújtani. A
faborítású falak, a puritán asztalok és
székek, valamint a nôi sorokat elvá-
lasztó nád paraván, melyen szem át
nem hatolhat – igazi ortodox hangula-
tot kölcsönöznek a helynek. E kissé
komor terem rögvest megtelik élettel,
amint Zoltán mesélni kezd. Izgatott,
még sosem kellett senkinek arról me-
sélnie, mi is az ô munkája. „Bár addig
jó, amíg ezt meg nem kérdezik. Mert
akkor ott már baj lenne. Egy igazi jó
samesz ugyanis mindig tudja, hogy
épp mire van szükség. Olyan, mint egy
jó vendéglátós. Ha kell, akár olvasni
kell tudni az emberek fejében. Fôleg
itt, a Kazinczy utcában, ahol a pesti
vallásos zsidókon kívül a világ minden
tájáról megfordulnak emberek. S ôk
gyakran meg sem szólalnak, csak jid-
disül. Én jiddisül nem beszélek. Tehát
nincs más választásom, mint hogy tu-
dom, mikor mire van szüksége a vallá-
sos embernek, ha épp imádkozni vagy
tanulni akar a templomunkban.” És
csak mesélt és mesélt. Már meg sem
lepôdtem, amikor kiderült, hogy a
majd hatvan éves Zoltán sem vallásos
család gyermeke. „Az nem az a világ
volt, ahol az ember könnyen élhetett
vallásos életet. Kiváltképp vidéken,
Debrecenben, ahonnan én is szárma-
zom. S ugyan a szüleim megtartották
az ünnepeket és a szombatokat, de ar-
ra már nem volt módjuk, hogy engem
vallásos iskolában taníttassanak. El
kellett dönteniük, hogy kenyérkeresô
szakmához juttatnak, vagy ugyan val-
lásos leszek, de azzal megnehezítik az
életemet. S ôk persze ezt nem akarták.
Így lett belôlem gépkarbantartó, laka-
tos. Hosszú évekig ez volt a munkám –
mesélte, miközben hatalmas kulcscso-
móját morzsolgatta ujjai között. –
Majd jött a rendszerváltás, és az én
munkahelyem is átalakult, nem volt
már szükség annyi korombéli dolgozó-
ra. Így kerültem Pestre. S így kerültem
közelebb saját zsidó identitásomhoz is.
Abban az idôben indult a Rabbi-
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képzôben egy liturgia szak, ami szá-
momra az utat jelentette a zsidó hagyo-
mány és vallás jobb megismeréséhez.
Így tanultam meg, és lett érthetôvé
számomra mindaz, amit szüleim házá-
ban láttam, megéltem, csak éppen nem
értettem. Ez alatt a négy év alatt meg-
ismertem Budapest nagyon sok zsina-
gógáját is. Ahová csak tudtam, elmen-
tem. Kíváncsi voltam, hol milyen az
istentisztelet. Kik a közösség tagjai,
kik alkotják reggelente a minjent. S
ugyan közel laktam a Kazinczy utcá-
hoz, de nem elsôsorban a közelség
volt, ami ehhez a zsinagógához kezdte
el kötni a szívemet. Itt éreztem igazán
otthon magam, itt fogadtak el legin-
kább. Ahogy itt imádkoztak, ahogy itt
éltek az emberek, számomra ez volt a
hiteles. Elhivatottságuk megérintett.
Így lettem tagja, majd idén februártól
samesze ennek a közösségnek.”

Kérdésemre, hogy milyen a jó sa-
mesz, Zoltán elôször két szóval felelt:
vallásos és kötelességtudó. „Vallásos,
mert rossz is lenne az ember lelkiisme-
rete, ha úgy látná el a zsinagóga körü-
li munkákat, ha közben ô maga nem
ilyen életet élne. A jó samesz a gabe
jobb keze. Ahhoz pedig tudás kell,
nem is akármilyen. Ezért igyekszem
én is tanulni, minél többet. Mert a sa-
meszmunka nem lehet csak rutin!” E
mondatán éreztem: ô valóban nem
csak a lexikon szócikke szerinti temp-
lomszolga, aki a munkáját végzi. Ô
egy samesz, aki a nap huszonnégy órá-
jában samesz, zsinagógán belül és kí-
vül egyaránt.

HARMADIK KÉP: 
PALI ÉS PUNKI

Kora délután van. Ülök a Wesselé-
nyi utcai kávézóban, a Szódában.
Nézelôdöm, s azon gondolkodom,
hogy vajon a két fiatalemberrôl,
akikre várok, vajon kik találnák ki,
hogy foglalkozásukat tekintve same-
szek. De nincs sok idôm mélázgatni,
mert hirtelen hangos kiáltás riaszt
fel: „Legutóbb még Jeruzsálemben
kávéztunk, te lány!” S azzal Pali a
nyakamba ugrik, ahogy szokta, lep-
lezetlen örömmel és természetesség-
gel. Mögötte barátja, Punki, csend-
ben mosolyogva, akit talán néhányan
Gyuriként ismerhetnek. Így áll elôt-

tem a Frankel Leó utcai zsinagóga
régi és jelenlegi samesze.

Pali egy éve már, hogy nem látja el
a sameszi teendôket, Punki vette át
tôle a stafétabotot. De büszkén meséli,
hogy a Frankel zsinagóga eddigi törté-
netében volt eddig a legfiatalabb sa-
mesz. A Rabbiképzô judaisztika sza-
kán tanult, végzettségét tekintve ma
már pedagógus, s a fôiskolai évek alatt
nagy örömmel tett eleget a templom-
szolgai munkakörnek. „Fiatal rabbi,
közösség sok fiatallal – a rabbi nem is
találhatott volna nálamnál alkalma-
sabb személyt!” S miközben ezt
mondja, jóízûen nevet, én pedig arra
gondolok, vajon miként hat egy kö-
zösség életére, ha a samesz egy jó ke-
délyû fiatalember. 

„Jó dolog volt samesznek lenni –
folytatja Pali. – A zsinagóga felett
volt a szolgálati lakásom, így kényel-
mesen el tudtam látni a feladataimat.
S igaz, csak egy évig dolgoztam ott,
de néha úgy érzem, többet tanultam
ez idô alatt, mint a fôiskola négy éve
során. Ez a munka ugyanis a hétköz-
napok alkalmával mutatta meg, mit is
jelent a 21. században vallásos zsidó-
nak lenni. Milyen kihívásokkal találja
szembe magát ma az ember Pesten, ha
úgy dönt, holnaptól kóser háztartást
vezet és szombatot tart. S ez volt az a
munka, melynek során megtanultam,
mit jelent alázattal és odaadással elvé-
gezni a rám bízottakat. Mert e nélkül
nem fogadtak volna el azok az idôs
emberek, akik hosszú évtizedek óta
ülnek ugyanazokban a padokban. S
azok az újonnan jövôk sem, akik saját
bátortalanságuk és tapasztalatlansá-
guk révén igényelték az odafigyelése-
met. Egy év, de felbecsülhetetlen ta-
pasztalat.”

Punki tavaly júniusa óta samesz, de
biztos benne, hogy róla sem fogja már
senki sem lemosni, hogy ô a Frankel
Leó úti samesz. Pár éve ô is a Rabbi-
képzôben kezdte, de megszakítva ta-
nulmányait, polgári szakmaszerzésre
adta a fejét. Szakácsnak tanul. De tud-
ja, tíz év múlva rabbiként fog vissza-
térni Izraelbôl. S ahogy ezt mondja,
fején kapedlivel és csillogó szemek-
kel, el is hiszem neki. Sátoraljaújhe-
lyiként tudja, mit jelent olyan város-
ból jönni, ahol a zsidóságot már csak
néhány család alkotja, ahol nincs min-
jen, s ahol a hajdani sameszeket már
csak legendaként emlegetik. „Szá-
momra éppen ezért nagy öröm, hogy
részese lehetek egy újjáéledô városi
vallásos világnak. Megélhetem azt,
amit a múlt elvett tôlem és a csalá-
domtól. S remélem, egyszer majd rab-
biként boldogan és büszkén mesélhe-
tem unokáimnak, hogy hajdanán sa-
meszként kezdtem. Így tanultam meg,
mit jelent és hogyan lehet ma Buda-
pesten zsidónak lenni.”

A kávézóban közben egyre többen
lettek körülöttünk, egyre nagyobb zsi-
vaj támadt, mi meg a viszontlátás örö-
mére pálinkát rendeltünk. És kóser
szilvát hörpintve mondtunk löhájimot
a budapesti samesz világra.

Drelyó Ági
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– 1984 táján ismertem meg önt:
akkor készültek azok az interjúk,
amelyek késôbb a „Hogyan jöt-
tem rá, hogy zsidó vagyok” címû
összeállításban láttak napvilá-
got. A kezdeményezôket többnyi-
re saját identitásuk problémái
motiválták. Ön is hasonló
cipôben járt?

– Anyai ágon szerb, apai ágon zsi-
dó vagyok. De apai ágon még olasz
is. Teljesen keverék család a miénk.
Mindig elmondom, hogy nagyon ér-
dekes helyzetben nôttem fel: anyám
a baráti-rokoni körével szerbül be-
szélt, az apám pedig olaszul. Nekem
erôsebb a szerb ortodox kötôdésem,
mert gyerekkoromban anyuval ilyen
templomba jártam. Apu nem volt
vallásos. A zsinagógába viszont na-
gyon könnyen átszoktam, mert pon-
tosan ugyanaz a funkciója, mint az
ortodox templomnak. Utóbbiba is
azért mennek vasárnaponként az
emberek, hogy az a kicsiny szerb
közösség, amely más nyelvet beszél
és máskor tartja az ünnepét, mint a
magyar többség, együtt legyen. Az
együttes élmény kedvéért, a beszél-
getésért, a kisebbségi lét gyakorlásá-
ért. Abban is hasonló volt a kettô
számomra, hogy az imanyelvbôl,
amely itt nem héber, hanem ószláv,
egy kukkot nem értettem. Közös
bennük az archaikus hangulat, egy
ôsi szellemiség, hogy más a rítus,
mint a katolikusé. Ez igazi kisebbsé-
gi élmény. Így amikor késôbb ér-
deklôdésbôl elkezdtem járni a zsina-
gógába, az volt az élményem: nahát,

14 ■ Hazai dolgaink
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ez ugyanaz. Az emberek „zsinatol-
nak”: dumálnak, találkoznak, örül-
nek, hogy együtt vannak, nem azért
jönnek, hogy áhítattal hallgassák a
papot. Ezt a katolikus templomban
láttam, ami némi távolságtartást éb-
resztett bennem. 

– Ez a vegyes származási háttér
ma kimondottan elônyös is lehet
– elég, ha Nicolas Sarkozyre gon-
dolunk. 

– Magyarországon kisebbségnek
lenni sosem elôny. Ehhez hozzájön
még az én erôs elkötelezettségem a
nôk esélyegyenlôsége mellett, ami
már egy kicsit sok volt mint kisebb-
ségi magatartás. Szóval én mindig
mindenhonnan kilógtam és kilógok. 

– Abban az elit közegben, ahol
ön él, a többszörös kisebbségi
identitásnak van bizonyos aurája.
A szocialista pártban vagy az Eu-
rópa Parlamentben ez aligha je-
lent gondot. 

– Ott valóban nem. De az iskolai
beilleszkedéstôl kezdve nagyon sok
helyen éreztem úgy, hogy kilógok a
közösségbôl. 

– Amilyen sokféle etnikai hát-
térbôl jön, olyan sokféle szakmai
tevékenységet is folytat: politi-
kus, érdekvédô, szociológus, író. 

– Ilyen vagyok, igen. Most, hogy a
második könyvem áll megjelenés
elôtt*, a kiadó kért tôlem egy önélet-
rajzot, mert az elsô könyvemet, a
Párnakönyvet kiviszik a frankfurti
könyvvásárra. A tízsoros életrajzban
összefoglaltam, hogy elôször elvé-
geztem angol–német szakon a Kül-
kereskedelmi Fôiskolát, utána a szo-
ciológiát és szociálpolitikát. És ettôl
kezdve mindig ugyanazzal a dolog-
gal foglalkoztam: vagy a nôkkel,
vagy a romákkal, vagy a hátrányos
helyzetûekkel függött össze a mun-
kám. Tanítottam szociológiát az
egyetemen, közben írtam cikkeket,
könyveket. Akkor még nagyon el-
bújtam a szociológia védôbástyája
mögé, mert az adott biztonságot, de
már akkor is inkább mikrotörténetet,
személyes sorsokat írtam. Amikor
2000-ben a Nô szerint a világ címû
könyvem megjelent, már meg tud-
tam fogalmazni, hogy engem a nôi
személyes sorsok érdekelnek.
Ahogy a nagy társadalmi folyamat

átszûrôdik az egyénen keresztül. Ez
sajátos nôi – ha nem lenne olyan
rossz szó, azt mondanám: feminista
– látásmód. De mivel tényleg sokfé-
le dologban szeretem magam kipró-
bálni, kipróbáltam magam politikus-
ként, érdekvédôként, íróként.

– A Párnakönyvet elolvasva
olyan érzésem támadt, hogy a mi-
liô talán egészen más, de az ér-
zelmek pontosan úgy jelennek
meg, ahogy megélte. 

– Ez jó megfogalmazás. De a szi-
tuációk, amelyeket leírtam azok
gyakran fikciók. Az érzelembôl in-
dultam ki, és ehhez kerestem egy je-
lenetet. A mostani regényem már

egyes szám harmadik személyben
íródott, és többszereplôs mû. Fan-
tasztikus élmény volt megírni. 

– Van olyan ismerôse, aki politi-
kus és író egy személyben? 

– Rengeteg. Csak az Európai Par-
lamentben van legalább egy tucat –
de lehet, hogy kettô is. 

– És ön mikor „lett író”?
– Amióta 1989-ben fôszerkesztôje

lettem az Esélynek, folyamatosan
írok. Csak nem szépirodalmat. Érde-
kes volt az átmenet. Tíz évig írtam
szociológiai szakcikkeket és köny-
veket. 2000-ben, tíz év után meré-
szeltem elôször nôi sorsokat megírni
úgy, hogy egy kicsit személyeseb-
ben fogalmazok, de még mindig
nem magamról. Ez után még hét év
kellett, hogy úgy érezzem, most már
merem vállalni magamat, és merek
úgy írni, ahogy nekem igazán nagy
élmény és öröm. 

– Az írástól visszakanyarodva a
politikára: ön érdekvédô. Az ér-
dekvédelemrôl az a benyomásom,
hogy gyakran merev és dogmati-
kus. E szerint a – bármilyen érte-

lemben vett – hátrányos helyze-
tet a többség kirekesztô maga-
tartása okozza. Ez rendkívül le-
egyszerûsítô, és gyakran nem se-
gít hozzá a gondok megértéséhez
és megoldásához. 

– Ez így van, de az is igaz, hogy az
én csoportjaim – nôk, romák, fogya-
tékossággal élôk, utóbbi idôben me-
legek – akiknek az ügyében megszó-
lalok, akciókat szervezek, közmeg-
hallgatásokat rendezek, itthon azért
nehéz helyzetben vannak. Abban
igaza van, hogy van egy elutasító,
kirekesztô többség és egy kirekesz-
tett kisebbség, és ezen túl nagyon
kevesen vannak, akik fel merik vet-

ni a kérdést, hogy a ki-
sebbségnek mi az állás-
pontja, a felelôssége, az
identitása. Az áldozatiság
engem is zavar egy kicsit.
Nem nagyon szeretem azt
hinni, hogy az ember ál-
dozat. Van, amikor erre
rájátszanak és ezt kihasz-
nálják. 

– Néha ez egyenesen
beépül az adott csoport
politikai kultúrájába. 

– Igen. Épp ezért fontosnak tar-
tom, hogy egy közösségen belül lép-
jenek fel azok az emberek, akik va-
lami identitást tudnak példaként mu-
tatni. És nem áldozati identitást. Egy
roma közösség számára hihetetlenül
fontosak a vezérfigurák, akikkel
azonosulni lehet. És ezt nem sokan
vállalják. Azt látom, hogy amikor
valaki karriert csinál, akkor kiugrik
a roma közösségbôl, rohan elôre, be-
le a nagy masszába, és szívesen
megfeledkezik arról, hogy honnan
jött. De nôkre is jellemzô ez. Ha egy
nô karriert csinál, elfelejti, hogy ne-
ki a kevésbé sikeres nôk érdekeit is
védenie kellene. A romáknál is az
lenne jó, ha sikeres kisebbségiek
vállalnák az identitásukat. Épp ma
írtam meg Az én feminizmusom címû
írásomat, amiben ezeket a dolgokat
végiggondoltam. Tôlem ugyanis
mindig megkérdik: maga nem elha-
nyagolt, nem magányos, nem csú-
nya, nem buta, akkor miért feminis-
ta? A cikk úgy ér véget, hogy egy
olyan országban, ahol Árpád-sávos
zászlók alatt vonulnak, verik a mele-
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geket, ilyeneket mondanak feminis-
tákról és utálják a romákat, ott kife-
jezetten izgalmas feministának len-
ni. Mondhatják, hogy rondák va-
gyunk, elhanyagoltak, marxisták és
leszbikusak, csak azt az egyet ne
mondják, hogy mi vagyunk fruszt-
ráltak. 

– Ha jól olvasom, az Európai Ro-
ma Fórum nevû szervezet elnöke.

– Igen, azonkívül én vagyok az EP
szocialista frakciójának romaügyi
szóvivôje. A Fórumot már több mint
két éve csinálom. Van egy nagy
vállalásunk (több is van): diszkrimi-
nációs eseteket gyûjtünk, és ha vala-
mi nagy disznóság történik, odame-
gyünk, és a helyszínen próbálunk
beavatkozni. Nemrég elmentünk
Szászrégenbe Mohácsi Viktóriával,
ahol a rendôrök hamis indokok alap-
ján körbelövöldöztek egy roma tele-
pet gumilövedékekkel. Szászrégen-
ben a rendôrök és a helyi romák kö-
zött hagyományosan feszült a hely-
zet, amit tíz évre visszamenôleg szá-
mos kocsmai verekedés és hasonló
elôzött meg. Most is csak annyi tör-
tént, hogy egy roma fiú beszólt egy
rendôrnek a kocsmában, de a
rendôrök, akik máskor röviden elin-
tézik az ilyesmit, most éjszaka ki-
mentek és megfélemlítési akciót
rendeztek. Mi odamentünk és tizen-
hét gumilövedék nyomait találtuk az
emberek testében. Több ízben nôkön
is. Ezért lett belôle ügy. Mert hogy
egy rendôr megpofoz egy romát, az
hétköznapi eset, de hogy egy egész
telepet lerohannak, az már nem. A
mi fellépésünknek ez után olyan
visszhangja támadt, hogy az ilyen
akciókkal leálltak. Ennek egyik cél-
ja, hogy ezeket a diszkriminációs
eseteket feltárjuk és – amennyiben
létezik ilyen – az európai közvéle-
mény elé vigyük. 

– Az erdélyi Apáca község ma-
gyar lakosai ez év augusztusában
megtámadták a romák telepét,
akiket azzal vádoltak, hogy a ter-
mésüket fosztogatják. Mindezt
csak azért említem, hogy érzékel-
tessem: romák és nem romák
konfliktusai nem feltétlenül tet-
tesek és áldozatok konfliktusai.
Összetettebb a kép. Eltérô gazda-
sági és társadalmi hátterû, ha-

gyományú etnikai csoportok üt-
köznek, amit nem helyes kizáró-
lag az áldozatiságra redukálni. 

– Nagyon egyetértek. De ha tény-
leg ôszintén beszélünk, elôször azt
hangsúlyozom, hogy a magyar társa-
dalom különösen intoleráns, mélysé-
gesen elôítéletes és kirekesztô, na-
gyon nem szereti a kisebbségeket –
ez nem is kérdés. De ott kezdôdik a
valóban mély diskurzus, amikor azt
vetjük fel, hogy mennyiben tekintik
magukat valóban áldozatnak, és
mennyire hajlandók megpróbálni ki-
törni ebbôl. Nagyon gyakran való-
ban azt látom, hogy kényelmes do-
log áldozatnak lenni és mást hibáz-
tatni, mert akkor felmentem magam
a cselekvés alól. Sokszor kerülök vi-
tába emberekkel, akik mindig csak
kérnek: hogy milyen nehéz nekik,
hogy nincs munka stb. Én ilyenkor
mindig azt kérdem: ôk mit tesznek
azért, hogy ez ne így legyen? És bi-
zony elég keveset. Ez felmentô ide-
ológia is lehet. 

– Csakhogy amit most elmon-
dott, az a politikailag korrekt dis-
kurzusban nemigen jelenik meg. 

– Nem, valóban, ezt elkenik. A
politikai korrektség fontos volt ak-
kor, amikor ki kellett alakítani egy
új nyelvet, hogy a „néger”, „cigány”
és hasonló pejoratív tartalmú jelzôk
kikopjanak a nyelvbôl. Ennek meg-
volt a maga politikai és történelmi
szerepe. De ma egyszerûen nem tu-
dunk ennél tovább menni, és ez le-
egyszerûsíti, hamissá teszi a diskur-
zust. 

– Hogyan lehet például politika-
ilag korrekt módon kezelni azt a
helyzetet, hogy ma Európában a
terrorizmus elsô számú kibocsátó
közege a moszlim bevándorlók
közössége? Ki szabad ezt egyál-
talán mondani?

– Nem nagyon. Az Európai Unió
nem nagyon engedi, hogy kimond-
ják. 

– Van e tekintetben különbség
európai szocialista és néppárti
diskurzus között?

– Hivatalosan nincs, a kulisszák
mögött sokkal inkább. De van az eu-
rópai jobboldalnak egy olyan része,
amelyik ezt vállalja. Például a fran-
ciák. A szocialisták ilyet soha nem

mernek (vagy akarnak) mondani.
Nem tudom, hogy a francia jobbol-
dal ezt uralkodó nézetté tudja-e ten-
ni. Ha igen, akkor várhatóan nagy
lesz a különbség e téren a két frakció
között.

– Egy sajtóbeszámoló szerint ön
2007-ben részt vett egy meghall-
gatáson Brüsszelben, ahol pa-
lesztin és izraeli tanárok voltak
jelen.**

– Ott is az történt, amit már emlí-
tettünk: nagy sírás-rívás, panaszára-
dat volt az egész meghallgatás. A
tanárok elmesélték, hogy a palesztin
gyerekeknek micsoda háborús élmé-
nyeik vannak, elhozták a gyerekek
rajzait, és ezeket mutogatták. 

– És hogy ezek a tanárok mit ta-
nítanak a palesztin gyerekeknek
a cionista ellenségrôl, az nem ke-
rült szóba?

– Nem, az nem.
– És az európai parlamenti kép-

viselôk közül ezt senki nem kér-
dezte meg?

– Nem. Mindenki elborzadt, sírt és
együtt érzett. 

– A tudósítás szerint izraeli tan-
árok is jelen voltak és ôk is el-
mondták a maguk verzióját. 

– Lehet, hogy volt izraeli tanár is,
de akik itt jelen voltak, azok a pa-
lesztin gyerekek szenvedésérôl be-
széltek. Az „izraeli agresszor – pa-
lesztin áldozat” képet én is leegysze-
rûsítônek érzem.

– A tudósítás szerint „Lévai Ka-
talin a meghallgatás után külön
is találkozott palesztin és izraeli
tanárokkal és gyerekekkel…”

– Így van, ebédeltünk, de csak tan-
árokkal. A tudósítás pontatlan. De
olyan rövid a hír, amit lehoznak,
hogy a részletekre gyakran nincs is
lehetôség. Ilyenkor leadunk három
mondatot, általában még az esemény
elôtt, másképp kifutunk az idôbôl.

Gadó János

Jegyzetek
* Lévai Katalin: Vörös szônyeg. Alexandra

kiadó, 2007. 
** A közel-keleti gyerekek nehéz sorsára

hívta fel a figyelmet az Európai Parlament

egyik rendezvénye. Metró újság, 2007. júni-

us 5. A cikk az MTI tudósítására hivatkozik.
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Közel négy évszázadot túlélt, igen je-

lentôs zsidó mûemlék került elô egy

nagykovácsi építkezés alkalmával.

Mi lehet ebben botrányos? Hogy

mindez három évvel ezelôtt történt,

azóta néma csend övezte a leletet.

Kômûvesek bukkantak rá, építkezés

közben. 

A fellelt kôlap súlya negyed
tonnára tehetô. A páratlan

lelet mostani megmenekülését elôször
talán éppen a nagy súlyának köszön-
hette. Egyszerûen félrevonszolták, és
meg sem kísérelték az elszállítását.
Szerencsére a jó minôségû, gyönyörû,
kemény mészkôtáblát (felcsiszolva
szinte márvány) senki nem darabolta
fel magáncélú újrahasznosításra. A
megtalálók egy plébánosra bízták a kö-
zel másfél méter magas, héber feliratos
kôtáblát, aki azt valódi koránál jóval fi-
atalabbnak hitte. Haladéktalanul meg-
kereste a legnagyobb magyarországi
zsidó szervezetet, de süket érdektelen-
ségbe, elhárításba ütközött.

A földön fekvô zsidó mûemléket, a
magyar zsidóság kulturális és törté-
nelmi örökségének e fontos darabját a
feltalálása óta eltelt évek hosszú során
sok százan, talán több ezren látták, de
jelentôségét mégsem ismerték fel,
mert a zsidó kultúra nem közismert
Magyarországon. Legfiatalabb fiam,
a 15 éves Rózsa Dávid Arje hívta fel
figyelmemet a gazdátlanul heverô,
héber vésetû sírkôre. Amikor a követ
megláttam, megdobbant a szívem, is-
merôs hangot hallottam a fülemben.
Mintha a magyarországi zsidó sírfeli-
ratok legavatottabb tudósa, rendsze-

rezôje és publikálója, Scheiber Sán-
dor professzor szólt volna hozzám,
összetéveszthetetlenül egyéni kiejté-
sével: Ez fann-tassz-tikus!

A sírkövön lévô dátum: 402. tevet
12, a kis idôszámítás szerint, ami a
polgári (gregorián) naptárra átkon-
vertálva: 1641. december 15. A nagy
idôszámítás szerinti 5402. zsinagó-
gai év túlnyomó része természetesen
1642-re esik, de abban az évben te-
vet hónapnak csak az utolsó napja
csúszott át 1642. január 1-jére, a ke-
resztény újév napjára. Ahogy Schei-
ber professzor szerette volt mondani,
a „török hódoltság kori” sírkô mére-
tei is tekintélyesek, pontos magassá-
ga 131 cm, szélessége 50,5 cm, vas-
tagsága helyenként a 20 cm-t is meg-
haladja.

Csupán az idô és a mostoha körül-
mények rongálták a maceba felületét,
szándékos rongálásnak, kômûveska-
lapácsnak nincs nyoma. A szép ará-
nyú sírkô annyira teljes, hogy még a
földbe beásott alsó hegyesedô része is
hiánytalanul ôrzôdött meg. Nagy rit-
kaság. Ebbôl a korszakból túlnyomó
többségében csak töredékek kerültek
elô, szinte kivétel nélkül a budai vár
1686-os ostroma utáni újjáépíté-
sekbôl, amihez a feldúlt vízivárosi

zsidó temetô sírköveit is felhasznál-
ták. Leginkább feldarabolva kerültek
az épületfalakba, lépcsôkbe az újra-
hasznosításuk során, így többek kö-
zött a Mátyás-templom István-kápol-
nájába, sok lakóházba, kis palotákba,
középületekbe. A történelem fintora-
ként még abba a Dísz tér 4/5. szám
alatti házba is építettek be zsidó sírkö-
vet, ahol késôbb a pápai nunciatúra
mûködött.

Az eddig lappangó sírkô tükre már
nem gótikus ívelésû, téglalap alakjá-
nak felsô két sarka 45 fokos szögben
metszett. A 6 sorba rendezett írás
kvadráta betûi középen díszítettek. A
2. sor végén álló személynév utolsó
betûje a 3. sor elejére kerül mint en-
jambement. Azonban nem kizárt, hogy
a név utolsó betûjét a kôfaragó betûis-
métlés miatt lefelejtette. Ebben az
esetben a lamed már a következô sor-
hoz tartozik. A szöveg meglehetôsen
jól olvasható, de az említett 3. sor né-
hány komoly problémát rejt, különö-
sen az eleje. A török kori sírkô felületi
sérülései nem különösebben nehezítik
a betûk azonosítását. Gyarló hebraista
ismereteim a 3. sor feloldásához már
nem bizonyultak elegendônek, ezért
másokkal konzultáltam, majd digitális
felvételeimet az izraeli Rasut HaAtikot
(Israel Antiquities Authority) kutatói-
hoz továbbítottam.

A sírkô héber felirata:

Fordításomban:

Itt temettetett el 
a tisztelt R. Sámuel
........ emléke áldott,
és megöletett

tevet hónap 12-én
a 402. esztendôben
a kis idôszámítás szerint.
Legyen lelke bekötve 
az élet kötelékébe.
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A közömbösség 
botránya?
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A rav (amelynek jelentése: úr, és
csak ritkán: rabbi) szórövidítését R.-
nek fordítottam Scheiber Sándor irán-
ti tiszteletbôl, mert ô mindig így tette,
bár az „úr” megjelölést valamivel in-
kább a korszakhoz illônek tartom. A
3. sorban a három betûs (alef mem
alef) olvasat megdôl, mert az „anya”
szó ilyen alakja nyelvtanilag sem le-
hetséges, és egyértelmûen négy betû –
alef nun jod alef – olvasható, valószí-
nûsíthetôen egy rövidítésjellel ellátva.
Az „és megöletett” olvasatot, amit
Schweitzer József professzor elsô lá-
tásra megerôsített, idôközben Izra-
elbôl is visszaigazolták. A 3. sor rend-
ellenességei miatt izraeli kutatók, akik
csak a fényképfelvételeket ismerik
egyelôre, hamisításra is gyanakodtak.
Ezt a mûtárgy közvetlen ismeretében
ki lehet zárni. Ellenben magam is fel-
teszem, hogy a kôfaragó esetleg nem
volt zsidó, mert a sorok jobbra eresz-
kednek, és nem balra. A középen dí-
szített betûk alakja határozott és he-
lyenként könnyed vonalvezetése gya-
korlott mesterre vall.

Kutatásaim alapján nagyon valószí-

nûnek tartom, hogy a most megtalált
sírkô azonos azzal, amit 1959-ben lop-
tak el a Hess András tér 2. szám alatti
rommaradványok lebontásakor. Bizto-
sat mégsem állíthatok, mert a követ
azonnal „elfuvarozták” a tettesek, még
mielôtt bárki megvizsgálhatta volna.
Az akkori bontásból több zsidó sírkô
került elô, jobbára töredékek. Scheiber
Sándor feliratukat haladék nélkül fel-
dolgozta és közzétette. Ilyen nagy és
ép állapotú nem akadt közöttük, mint a
viszonylag frissen elôkerült.

A most fellelt sírkô felhívja a figyel-
met a régi magyarországi zsidó sírkö-
vek és egyéb emlékek mostoha sorsá-
ra. A Budapesti Történeti Múzeum ke-
zelésében lévô ún. zsidó imaház kapu-
aljának belsejében egy kukatárolóra
emlékeztetô, omló vakolatú elkerített
részben található a talán legjobb gyûj-
temény, a Halászbástya lapidáriumá-
ból vitték oda, Zolnay László, a kivá-
ló régész kutatásaitól nem teljesen
függetlenül. A Dohány utcai Zsidó
Múzeumban lévô kövek tárolása min-
den muzeológiai szabályt megsért, né-
hány mûtárgyuk lépcsôházi bemutatá-

sa értékelhetetlen, komolytalan, és a
jelenlegi körülmények között teljes,
korrekt kiállításukat már helyhiány
miatt sem lehet megoldani.

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesü-
let megalakulásakor több halaszthatat-
lan feladat megoldását tûzte ki célul.
Többek között az egyik legszebb ma-
gyarországi épület, a klasszicista Óbu-
dai Zsinagóga visszaszerzését. Jelen-
leg tévéstúdió mûködik benne, belse-
jét a felhasználó jelentôsen átalakítot-
ta, megrongálta. Az akkori tervek sze-
rint a visszaszerzendô épületben – res-
taurálása után – a magyarországi zsi-
dóság történetét bemutató állandó
gyûjtemény kapott volna helyet. Ilyen
ugyanis nem létezik. A magyar zsidó-
ságnak nincs módja emlékezni saját
múltjára, és a nem zsidók sem ismer-
hetik meg. Mintha meg sem történt
volna. Így heverhetett egy zsidó sírkô
is éveken keresztül gazdátlanul, gon-
doskodás nélkül. Megmenekülését
szerencsés véletlenek összjátékának
köszönheti. A sírkô a Magyar Nemzeti
Múzeum kezelésébe kerül.

Rózsa T. Endre
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Érted ezt?
Egy 1944-ben, zsidó szülôk gyermekeként született értel-
miségi még ma is csak kommunistázni tud. A Magyar
Nemzet és a Demokrata olvasója. Az ún. „radikális jobb-
oldalról” viszont, érdekes, nincs mondanivalója, mintha
ôt mindez nem érintené. Lehet, hogy azért, mert házastár-
sa keresztény, s ô maga sem igazán akar zsidó lenni?  

Zsidó házaspár ismerôseim lelkes hívei Fidel Castró-
nak és rendszerének (innen, Budapestrôl). S ha lehet,
még jobban drukkolnak a venezuelai Chaveznek. Nem
veszik észre, hogy kik Chavez barátai? Érdekes, hogy
egyes embereket felháborítanak a szélsôségek, az anti-
szemitizmus, ha a szemük elôtt játszódik, ám ha máshol
történik, mintha észre sem vennék. 

Ismerek egy hosszú ideig Nyugaton élt, zsidó férfit. Az
illetô, még évtizedekkel ezelôtt, nagyon felháborodott
egy pap kijelentésén, aki nem látott különbséget Ausch-
witz és egy autószerencsétlenség között. Ismerôsöm fog-
ta magát, és nyilvánosan közzétette: ô pedig kilép a kato-
likus egyházból, amelynek ilyen papjai vannak. Kilépé-
sének két haszna is lesz, mondta: egyrészt csapást mér a
nácizmusra, másrészt pedig, ha a vallásáról kérdezik,
végre elmondhatja: katolikus voltam. Különben az il-
letônek valóban voltak még a munkaszolgálat idején

szerzett katolikus papírjai. Ám a dolog igazi érdekessége
az volt, hogy az a bizonyos pap nem is katolikus, hanem
református volt. 

Egy jó barátom felháborodott, amikor egy liberális
gondolkodó a rádióban Sztálint bûnözônek nevezte. Sztá-
linról ne mondjanak rosszat, hiszen a második világhábo-
rúban neki köszönhette az életét. Hogyan lehet egy mû-
velt, gondolkodó ember ennyire szubjektív és vak? Ho-
gyan lehet figyelmen kívül hagyni milliók meghurcolását
és kiirtását?  

Vendégségben voltam ismerôseimnél, egy baloldali
(ezúttal nem zsidó!) házaspárnál. Beszélgetés közben va-
lahogy szóba jöttek az oroszok, a Szovjetunió meg a Gu-
lag. Hogy azt a nyugatiak meg Szolzsenyicin fújják fel.
Oroszok mondják, hogy nem volt az olyan nagy dolog. 

Azt is olvastam valahol, hogy a zsidóknak el kellene
dönteniük a magyarsághoz való viszonyukat. Miért is? S
miért pont nekik? Vajon ôk nem éppolyan magyarok,
mint a többiek? Arról nem is beszélve, hogy a világ a
multikulturalizmus felé halad (remélem). 

Érted mindezt? Én nem. Magamat sem értem. Hogyan
lehetek én ennyire értetlen.

Várnai Pál
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Mi lehet az a különleges minôség,
mely a szeretetet a lelki erôk leghatalma-
sabbikává teszi? Évezredek óta a jelen-
létbôl fakadó boldogság, és az a szenve-
dés, melynek oka a szeretet hiánya, a leg-
több mûalkotás központi gondolata. Ettôl
függetlenül a szerelmi líra napjainkban is
ugyanúgy hat meg mindenkit, mint egy
teljesen új mûvészeti irányzat. Milyen ha-
talmas titoknak köszönhetô mindez? 

A SZERETET MINT AZ
ÖNÁLLÓSÁG FORRÁSA

A pszichológusok biztosak benne,
hogy ismerik ezt a titkot. A szellem anya-
méhe, forrása a szeretet. Heinz Kohut, a
pszichoanalízis utolsó nagy egyénisége,
az éntudat kialakulását követte nyomon,
melynek eredménye az általunk leggyak-
rabban használt fogalom, az „én”. Kohut
az éntudatot a maga bonyolult nyelveze-
tén mint a szeretô öntudat, a vágyakozó
öntudat és az önállóságot kifejezô öntu-
dat megbonthatatlan egységét határozta
meg. (Kohut–Oppenheimer: Toláát Szfá-
rim, 2000, 72. o.) Kohut újítása az, hogy
mindezt nem egy megszerzett tulajdonsá-
gunknak tekinti. Véleménye szerint a
csecsemô még képtelen kifejezni önma-
gát, ám ha ködösen is, egy idôben és tér-
ben megnyilatkozó jelenség, egy célozot-
tan élményeket gyûjtô tevékenység köz-
ponti tényezôje nyilvánul meg. Hogyan is

tanulja meg tehát a csecsemô azt, hogy ô
önálló ember, aki az életre hivatott, és
megérdemli a szabadságot, a boldogsá-
got? Kohut szerint úgy, hogy magába fo-
gadja az édesanyja szeretetét. Az édes-
anya, amint ragyogó szemekkel, boldo-
gan, csodálattal szemlélgeti gyerekének
minden mozdulatát, megtanítja arra,
hogy ô jó és megérdemli az életet. Érde-
mes megfigyelnünk ezt a bizonyos anyai
pillantást, melyben szükségszerûen két
dolgot fedezhetünk fel. Az édesanya né-
zegeti a gyermekét, a mosolyát, a kísérle-
teit, hogy végre uralja a mozdulatait, a sí-
rását, de ne feledjük, hogy ugyanakkor
van egy másik típusú tekintete is: mintha
a gyereke nem teljesen tôle függô maga-
tehetetlen kis teremtmény lenne, hanem
páratlan csoda, akinek az esetében nincs
helye semmiféle összehasonlításnak.
Olyan ez, mintha a valóság függönyét
széthúznánk, és ragyogó fény hatolna be
az ablakon. A szeretetnek ez a kétféle
megnyilvánulása jellemzô a szeretet min-
den megnyilatkozására, így az ebben
rejlô ellentmondást a szeretet természete
alapvetô vonásaként foghatjuk fel.

Így virágzik tehát az emberi lélek a sze-
retet táptalaján, és szükséges hangsúlyoz-
nunk, hogy nem csak kisgyermekekrôl
van szó. Köztudott, hogy a gyermek, aki
voltunk, soha sem tûnik el belôlünk, és ez
így igaz a határtalan gyermeki szereteti-
gényre is. Innen származik valamennyi-

ünk igénye arra, hogy valaki lelkesen
nézze: mi mindenre vagyunk képesek.
Nemcsak arra irányul ez a pillantás, hogy
mit valósítottunk meg – tekintve, hogy az
elég kevés és szegényes, összehasonlítva
elvárásainkkal, tehetségünkkel –, hanem
hogy lássa bennünk azt is, akik lehet-
nénk, hogy soha nem szûnô szeretettel
szeressen bennünket. Kohut a minket
szemlélôt, akire oly nagy szükségünk
van, külsô éntudatunknak tekinti (self ob-
ject). A szeretet tehát életünk lényege.

Donald Winnicott, a másik nagy pszi-
choanalitikus nagyon meggyôzôen be-
szélt a szeretet veszélyeinek kérdéskö-
rérôl. Ô is csodálatosnak tartja, ahogyan
az emberi öntudat kialakulása a gyermek
és az édesanya együttlétének az eredmé-
nye. Ô volt az, aki rámutatott: az anya
legegyszerûbb tevékenysége is meghatá-
rozó jelentôségû a gyermek fejlôdése
szempontjából, például ahogyan a gyer-
meket a kezében tartja, és ami még fonto-
sabb: ahogyan reagál az anya a kisgyerek
mozdulataira, játékaira. S mi történik ak-
kor, ha az anya reagálása nem megfelelô?
Mondjuk, az édesanya meg van
gyôzôdve róla, hogy szereti a gyerekét,
aki csak unatkozik a szobájában, és köz-
ben az anyja meghatározza magában azt,
milyen is egy „jó gyerek”. Pedig a gyerek
társaságában ô az, aki unatkozik, de türel-
metlenül várja, hogy gyermeke végre jó
gyereknek tûnjön. Ez meglehetôsen vesz-
élyes helyzet, hiszen a szeretet valóban a
lelki fejlôdés egyetlen mozgatórugója, és
mint ilyen az én-tudat kialakítója. Az a
gyermek, aki rájön, hogy az édesanyja
nem reagál az ô önállósági kísérleteire és
csupán az általa elôírt reakciókkal elége-
dett, ezekre vár, ezektôl boldog, csakis
azért, hogy anyja szeretetét el ne veszítse,
elkezdi letükrözni az édesanyja álmait,
megtanulja megtagadni önállóságát, és
azzá válni, amit elvárnak tôle. Ezt a lelki-
állapotot nevezi Winnicott „hamis éntu-
datnak” (false self). Két stílus létezik hát:
az egyik szerint a szülôt örömmel tölti el
kisgyereke fejlôdése és gyönyörködik
benne; a másik stílus szerint pedig a szülô
különbözô fantáziák megvalósítását sze-
retné elérni a gyereke fejlôdése során.
Minden emberben létezik igazi és hamis
éntudat, és a nevelésünk eredményeként
abban kell reménykednünk, hogy az iga-
zi kerül túlsúlyba. 

A hamis éntudat, melynek kezdete egy
elvárt kisgyerekkép eljátszása, megnehe-

Szellem ■ 19

BARUCH KAHANA 

Történet 
a kozmikus 
szeretetrôl

A szellem fejlôdésében, az éntudat kialakulása felé a szeretet az egyetlen jár-
ható út. Baruch Kahana izraeli klinikai pszichológus megállapította, hogy a
haszidizmus szellemi irányzata ugyanazt a viszonyt éli meg minden zsidóval
szemben, mint egy szeretô édesanya a gyermekével kapcsolatban. Ez lehetôvé
teszi, hogy aki áldásában részesül, értékes embernek minôsüljön, olyannak,
aki megérdemli a boldogságot. Ezzel együtt, a haszidizmus, s mindaz, ami
utána következett, csak a bejárandó út feléig jutott el.
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zíti az igazi én érvényre jutását. Ennek
eredménye lehet a felcseperedô és a
szülôk szeretetét elutasító gyerek, aki ön-
állóságát ezen az úton véli biztosítani.
Nem ritkán egész addigi világukat és a
családjukat megtagadó felnôtt embereket
láthatunk, amint eredeti indulásuktól na-
gyon messze keresik önmagukat. Szem-
élyes beszélgetésekben aztán bevallják,
hogy az elhagyott és feláldozott szeretet,
ellentétben a viselkedésükkel, még min-
dig nagyon drága számukra, mert ha a vá-
lasztás a hamis éntudat és a látszólagos
szabadság közt kell történnie, ôk gyakran
inkább ezt az úgynevezett szabadságot
választják.

A SZERETET 
A HASZIDIZMUSBAN

A haszidizmus gondolatvilágában a
szeretet központi helyet foglal el. Maga a
„haszidizmus” kifejezés a „heszed”
fônévbôl származik, mely kabbalisztikus
értelmében a Teremtônek az általa terem-
tett világ iránti szeretetét jelenti. A haszi-
dizmus alapvetô törekvése az „ítéletet”
elszenvedô világ sorsának egyensúlyba
hozása egy széleskörû fogalomcsere út-
ján, melynek során a judaizmus vezéresz-
méje a Teremtô szeretete és közvetlen
kapcsolata a Benne hívô és Ôt imádó ki-
választott népével. A judaizmus a létezést
mint kozmikus szeretettörténetet fogja
fel. Ahogyan az édesapa az édesanyát
szereti, ahogyan a Teremtô, az Örökkéva-
ló lelke szereti a gyerekeit, minket. „Aha-
vat Jiszrael”, Izrael népének szeretete e
felfogás nyomán vált általánossá, amit
egy Báál Sem-Tovnak tulajdonított gon-
dolat is kifejez: „Izrael szeretete Isten
szeretete (Ahavat Jiszrael ahavat ha-Ma-
kom), ti Istenetek fiai vagytok, aki szere-
ti az apákat és fiaikat.”

Ezen felül a haszidizmus szerint egy
embert nem a szerint kell megítélnünk,
ahogyan megjelenik elôttünk, hanem
meg kell jegyeznünk, hogy az emberben
isteni lélek rejtôzik, és az egész világ sem
fogható hozzá. A haszidizmus szerint te-
hát minden egyes ember lelke „szentély,
mely megszenteli a hazatérést, de az ide-
genben is, ha néma, szent dolog a neki
való szolgálat”. Teljesen mindegy tehát,
hogy ki is vagy, mert a lényeg abban
rejtôzik, hogy mi rejtôzik benned, és ki
lehetnél. Ha pillanatnyilag el is némult
benned az isteni lényeg, úgy kell viszo-

nyulnunk hozzád, mintha lelked szent-
élye fényesen ragyogna. A Chabad haszi-
dok alapvetô munkájában egyértelmûen
fogalmazták meg: amikor a gyûlölet vala-
mely embertársunk tettei miatt indokolt,
kötelességünk szeretni is ôt, mert „helyes
a gyûlölet a rossz oldala miatt, de szeret-
nünk kell a jót, ami benne rejtôzik, ami is-
teni szikra, mely a lelket életben tartja”.
Sôt! A jó lényünk alapvetô minôsége, és
a rosszért, amit a gonosz ember tesz,
megérdemli a szánalmunkat, mert „ô szá-
mûzve vagyon a rosszban… és, amint tu-
dott a dolog, a szánalom semlegesíti a
gyûlöletet és felébreszti a szeretetet.”

Ez hát a haszidizmus alapvetô állásfog-
lalása. Elutasíthatjuk a kirekesztést, amit
az „Ahavat Jiszrael” fogalma (Izrael sze-
retete) elsô látásra jelez, s megkérdezhet-
jük: miként érvényesül a dolog azokkal
szemben, akik nem tagjai a „klubnak”. El-
utasíthatjuk azt a felfogást is, mely szerint
fellebbenthetô a valóság fátyla és megte-
kinthetô a lélek éltetô lényege. Ezzel
együtt el kell ismernünk, hogy a haszidiz-
mus történelmi sikerét nem utolsósorban a
szeretetelméletének köszönheti. Nem mé-
lyedhetünk el a haszidizmus lényegének
tanulmányozásában annak a vizsgálata
nélkül, hogy mely úton egyensúlyozta ki
lelki szinten a haszid okoskodás a rend-
szerben felbukkanó egyenetlenségeket. A
haszidnak minden zsidóval szembeni vi-
szonya megfelel egy szeretô édesanya kis-
dede iránti érzéseinek. Ez teszi lehetôvé,
hogy az áldásában részesülô értékes em-
bernek minôsüljön, aki megérdemli a bol-
dogságot az életben. Ez az élmény, mely
egész életünkben szükséges számunkra, a
haszidizmusban filozófiai alapokat nyer.
Ez az éntudatba csapódik le, s a haszidok-
nál a közösségi életben való részvételt fel-
tételezi, mely közösség élén a rebbe áll.
Ennek eredményeként minden haszid
olyan teremtménynek érzi magát, akiben
egy felsôbbrendû forrásból eredô lélek la-
kozik, ilyenformán a köznapi élet konflik-
tusain felül érzi magát, „és önmagát egy
felsôbb világ fiának tekinti, aki számára
nem érdekesek az evilági emberek, hisz
az egész világ csupán egy mustármag a
felsô világgal szemben”. A kisded nem
ugyanígy érez-e, miután ugyanígy tekin-
tettek reá? Elmondhatjuk, hogy a haszidot
megtanítják: a szeretô szülô szemével te-
kintsen önmagára; s létezik-e az ebbôl fa-
kadó hitnél erôsebb alap egy megingatha-
tatlan egyéniség kifejlesztéséhez?

Hogy a beképzeltség bûnébe ne essen,
a haszidot arra nevelik, hogy elismerje: a
világ szimmetrikus, minden embertársa
ugyanúgy az isteni világból ered: „És ne
mondja magában, hogy ô több, mint az
embertársa, hogy ô elmélyültebben képes
imádkozni, hogy a többiekkel együtt te-
remtette ôt ugyan a Teremtô, de nem
adott az embertársának olyan elmét, mint
amilyen neki juttatott.” Tehát, a haszid
felfoghatja, hogy ô történetesen okosabb,
mint társa, de ezt lényegtelen dolognak
kell érezze. Tudatában kell lennie, hogy ô
a többi teremténnyel együtt teremtôje
dicsôítésére született, és ehhez mindenki
isteni forrásból származó lélekkel bír,
minden egyéb pedig mellékes. E gondo-
latmenet csúcsa: „és azt fogja önmagáról
gondolni, hogy csupán egy kukac, mert
egy kukac és a többi kis teremtmény
egyaránt fontos a világban, és mind csak-
is azzal a képességgel rendelkezhet, amit
a Teremtô juttatott neki, erre kell mindig
gondolnia”. Ez a szülôi kettôs magatartás
nagyszerû példája: egyfelôl csodálatos
vagy, nincs párod a világban, és az egész
világot sem lehet hozzád mérni; másfelôl
az vagy, akinek születtél, ez te vagy, min-
den hézagos képességeddel, korlátoddal,
minden kijavítandó hibáddal együtt. Csak
ne légy dölyfös. Úgy tûnik, mintha ellent-
mondás lenne elôttünk, pedig ez ugya-
nannak a haszidizmusnak két, egyformán
fontos oldala. Martin Buber a Rejtett fény
címû könyvében a rebbe vitába kevere-
dett egy hívével, aki szerint két zsebre
van szükségünk: az egyikre ráírhatjuk,
hogy „a világot számomra teremtették”,
míg a másikra azt, hogy „csak por és ha-
mu vagyok”. Pontosan ez az a lelkiáll-
apot, amit a szülôi szeretet hatására az
ember érez. Ez a lelkiállapot némi kie-
gyensúlyozásra, fejlesztésre szorul. En-
nek tudható be a haszid zsidó szinte meg-
magyarázhatatlan függôsége a rebbétôl,
akivel találkozni számára egyszerûen a
„külsô éntudat” megnyilvánulása. Ez a
szülôt eszünkbe juttató tekintélyes jelen-
ség igazolja, már a tekintetével is, egyéni-
ségünket.

Ne feledjük, hogy ennek a viszony
rendszerének az egész haszid társadalom
a háttere. A haszid mondavilág telis-tele
van az „admorokról”, a csodarabbikról
szóló legendákkal. E történetek irányítják
a híveket a szeretet, az „Ahavat Jiszrael”
útján.

Balogh Csaba fordítása
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A fotóban megôrizni való
titok van, írta Jean Baud-

rillard, és a titokban megtestesülô em-
lékezet megszólaltathatja a helyszínek
feledésbe merült eseményeit. 

Amiként az itt látható fotókon. 
Hölgyeim és Uraim, ezzel akár meg

is nyithatnám Féner Tamás kiállítását,
de nyugtalanít egy másik titok: ezeken
a fotókon, miközben a mában láthatót
mutatják, évtizedek elôtti események
rejtôzködnek. 

Miképpen lehet a felvétel jelenébe
belecsempészni a múltat, anélkül,
hogy az aktus elvonja figyelmünket
arról, amire az objektív az exponálás
pillanataiban irányul? Miképpen vál-
toztatja a látható színteret olyan sötét-
kamrává, amelyben elôhívódik egy
város, ennek a kiállításnak otthont adó
épület falaiba préselôdô múlt?

A város a ma, a közelmúlt Budapestje.
Feltûnô arcok, tekintetek, az emberek hi-
ánya. A jelen itt az üresség archívuma.
Máshol feltûnô az épületek, falak, körfo-
lyosók megdôlése. Az elfordítással mé-
lyebb igazság tárul fel: a stabilitás látsza-
ta, a szimuláció eláradása. Ez hozzánk
közel álló világértelmezés, eltûnnek ben-
ne a szilárd pontok, minden átfordul a bi-
zonytalanság hétköznapiságába.

Hadd tegyek itt kitérôt.
Éppen ötven esztendeje egy tizenki-

lenc éves fiatalember lépett be a szín-
házi lap szerkesztôségébe. Néhány év
elteltével megújította a magyar szín-
házi fotózást. Megmozdította a beállí-
tott jelenetek élôképeit. A játék mene-
tében, bevilágítás nélkül, sokszor
elôadás közben, páholyok mélyére hú-
zódva dolgozott. 

Az elrendezettségben a fotó igazsá-
gának megtagadását ismerte fel.

A légies mozgású balerinát a próba-
terem sarkában, az összeomlás pillana-
tában, a világhírû zenészt magáraha-

gyottságában, lecsupaszítottságában, a
nagy színész fényesarcú Hamletjét
fogvicsorítása közben fényképezte. A
nem birtokoltat kereste, azt, amirôl
magunk sem tudunk: a teljesítmény in-
dividualitásában rejlô dualitást. 

Letette a szerkesztôi asztalra a fotó-
kat. Nem éreztem örömöt. A jelentôs
mûvek nyugtalanítanak. 

Jöttek az új témák. Extrém világok.
Szociofotók. Azok közé a kitûnô pálya-
társai közé tartozott, akik megelôzték a
korukat. Sorsa paradoxona, hogy eköz-
ben nem tartozott a rendszerkritikusok
közé. Életének hetedik évtizedében lé-
pett be kamerájával kisgyermekkorába.
Belépett és nem visszalépett. Az objek-
tívvel végigtapintott mai falakban meg-
kereste a hatvan év elôtti múltat, az egy-
kori budapesti gettó helyszínét. 

A nyolcéves kisfiú belenézett a ha-
lott nénik és bácsik arcába. Én tizenöt
évesen, néhány héttel késôbb, 1945.
január végén, nagyanyám rögtönzött
sírját keresve anyámmal, innen, ahol
most állunk alig néhány méterre, már
a kupacokba hordott holttesteket lát-
tam. Talán éppen azokét, akiknek a
hatéves kisfiú az arcába nézett.

Mi az ilyen késôi feltárás kiinduló-
pontja? Talán az, amit Rilke mond:
„Várni kell, hogy emlékezni tud-
junk… mert az emlék nem minden
ám. Ha minden emlék a verünkbe szí-
vódott, ha tekintetünkben és mozdula-
tunkban is eleven már, ha névtelen, és
nem tudni mennyi az emlék és mennyi
vagyok én – akkor talán az emlék mé-
hébôl valamely ritka órán feltámad
egy vers elsô szava, és útnak indul…” 

Féner Tamás azok közé tartozik,
akik átformálják a fény státusát. A
megvilágítás nála tulajdonképpen el-
takarás. A sötétben tartott felületek
mélyén keresi a feltárandót. Ehhez ki-
emelt funkciót nyer a fényt-árnyékot
elválasztó törés. 

Álljunk meg a Pince a Holló utcá-
ban címû fotó elôtt. A fényben min-
den mozdulatlan és üres. Az árnyékos
részek sûrûek, telítettek. De a fôszerep
a felület majd egyharmadát uraló sötét
oldalé. Ennek takarásában képzele-
tünk, netán emlékeink terében történik
meg az, amire ne keressünk pontosabb
szót, mint azt, hogy: megtörtént.

Akik még nem látták, azoknak bizo-
nyára meglepetés – habár, gondolom,
sokan ismerik, hiszen 1984-ben al-
bumként megjelent – az „…és beszéld
el fiaidnak…” az utolsó két teremben
látható sorozata. Az elmúlót mentik,
ôrzik: az akkor álközösségek korsza-
kában egy valóságos kisközösség re-
génye a születéstôl a halálig. 

Ezeken a fotókon a színek, mozgá-
sok festôi dinamikája búcsúzik az el-
múlttól. A rideg, mozgásnélküli fekete-
fehérek a hûlt-megkeményedett idôlá-
va alatti múlt elôhívásával szintetizál-
ják a látványt. Az élet, a sors, a történe-
lem töréseként metszik el a semmit-
mondó fényt a beszédes árnyéktól. 

*
A Fény/törések címû kiállítás a Ma-
gyar Zsidó Múzeumban látható
2008. január 6-ig. 
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Magyar–angol–összehasonlító iro-

dalomtörténet szakot végzett az EL-

TÉ-n. Tanított angolt, dolgozott kér-

dezôbiztosként, volt stúdióvezetô és

szerkesztô az MTV-nél. Számos díjat

és ösztöndíjat kapott: Rádiós Kriti-

kusok Díja (1982), Új Magyar Hangjá-

ték Díj (1988), Az Év Gyermekkönyve

díj (1992), Déry Tibor-díj (1992), Fulb-

right-ösztöndíj (1992), József Attila-

díj (2000). Sok mûfajú író. Néhány

fontosabb munkája: Lakótelepi míto-

szok (1984), A kétbalkezes varázsló

(meseregény, 1984), Érzékeny utazá-

sok Közép-Európán át… (1991), A

Félôlény (meseregény, 1991), A bo-

gárnak mindegy (1993), Bélyeggyûj-

temény (1999), A bûntárs (2004), Csi-

kágó (2006). Legújabb könyvének

(Semmi baj) november végén tartot-

ták bemutatóját.

– Két könyve ragadott meg legin-
kább, melyeket többször is újraol-
vastam, a Bélyeggyûjtemény és A
bogárnak mindegy. Egyszer egy in-
terjúban azt kérdezték öntôl, ho-
gyan érzi magát a bôrében. Szeret-
ném megismételni a kérdést több
mint húsz év múltán. 

– Ami a munkámat, az írást illeti,
azt mondanám, hogy jól. A prózaírás
nem feltétlenül a legfiatalabbak mûfa-
ja, kell hozzá bizonyos mennyiségû
tapasztalat, álló– és ülôképesség, vas-

tag bôr és némi rutin. Úgy érzem,
mostanára összegyûlt bennem mind-
az, amire szükségem van. Ha a kérdés
arra vonatkozik, hogy társadalmi
lényként hogyan érzem magam, ak-
kor kevesebb bennem a derû. Egy
szemernyi sem marad. Az ország, de
a világ állapota is eléggé lehangoló. 

– A bûntárs címû regényével kap-
csolatban azt nyilatkozta, hogy
„az én életembôl hiányoztak a
sorsfordító események. A hetve-
nes években nem történt semmi.”
Egyik novellájában a „lábvíz” kife-
jezést használja, arra utalva, hogy
arra a korszakra az állóvíz, a szür-
keség volt a jellemzô. 

– Minden évjáratnak van egy-egy
különleges élménye. Az 56-ban szü-
letettek a külvilágtól meglehetôsen
elzárt, relatíve békés belvilágban nôt-
tek fel, és a többség nagyjából beta-
golódott a Kádár-rendszerbe. Még túl
fiatalok voltunk ahhoz, hogy bármibe
döntôen beleszólhattunk volna, de
amint a rendszerváltás bekövetkezett,
rögtön túl öregek lettünk: átugrott
bennünket az idô. 1989-ben a húszé-
vesek kerültek a „piacra”, én pedig
akkor már 33 voltam. Kis túlzással
egy reggel arra ébredtem, hogy „ígé-
retes fiatalból” vén trottyá váltam:
közte semmi. Az említett „lábvíz”, a
langyos semmi fullasztó volt ugyan,
ma azonban, visszatekintve, sokak
szemében aranykornak tetszik. 

– Beszéljünk most a Bélyeggyûj-
teményrôl. Ezeket olyan rövid írá-
sokként jellemezte, amelyek egy
bélyeg hátán is elférnek. Szelle-
mes, ironikus, már-már groteszk
szövegek. Néhány példa: a szerzô
kiküldetésben van és összemele-
gedik egy szlovák nôvel, de amikor

Kassaként emlegeti Kosicét, a
hölgy azonnal megszakítja az ígé-
retes kapcsolatot. Vagy a Nagyon
fáj, amelynek fôhôse Angliában ta-
lál egy sok éve dedikált, de felvá-
gatlan József Attila kötetet. Ott
van 1848 legendás Bem apója,
amint Törökországban éppen leve-
ri a kurdok függetlenségi háború-
ját. Szóval, Karinthyval szólva,
„minden másképp van”. Egy nem-
rég a Mozgó Világban megjelent,
az angol történelemmel foglalkozó
írásában jogosan deheroizálja a
nemzeti hôsöket. Amint Bem apó
példája is illusztrálja, ugyanaz az
ember lehet az egyik országban
hôs, a másikban gyilkos. 

– Az írások egykor sorozatban je-
lentek meg az ÉS-ben, majd egy ré-
szük 1999-ben, kötetben. Általában
száz szó terjedelmû „történetsûrítmé-
nyek”, amiket gyakran állítanak pár-
huzamba Örkény egyperceseivel, de
más elôképek is fontosak voltak a
számomra, például Hemingway rit-
kábban emlegetett vignettái. 

– Találhatók itt jellegzetes 20.
századi kelet-közép európai törté-
netek: államosítás, börtön, párt,
ÁVO, zsidótörvények, munkaszol-
gálat. Ahogyan az egyik szereplô
frappánsan összefoglalja: „Na, ez
az évszázad is eltelt valahogy.”
Most A bogárnak mindegy címû no-
velláskötetbôl ragadnék ki két
írást, a Temetôi elégiát és a Bort.
Az elôbbiben a temetôôr a jó
termôtalaj megszerzése érdeké-
ben sírokat ás ki, hogy a sírköve-
ket átköltöztesse a „rendes”
(értsd keresztény) temetôbe, az-
zal, hogy „ezek úgyse voltak itt
otthon soha”. A jugoszláv munka-
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táborról szóló novella hôse pedig
egy volt munkaszolgálatos, aki
hasztalan próbál megszabadulni a
múlttól, az emlékek visszahúzzák. 

– Visszatérnék a Bélyeggyûjte-
ményre. Ott egy-egy írás szól a 20.
század számomra különösen fontos
magyar íróiról: Mándyról, Örkényrôl,
Kardos G.-rôl. Közülük hozzám Kar-
dos G. György állt a legközelebb, aki-
nek személyes barátja is lehettem. A
Kardos G.-nek ajánlott Bor címû no-
vellának furcsa története van. Mond-
hatjuk akár úgy is, hogy a novella ba-
ráti provokáció. Kardos írt három
fontos regényt, s élete hátralévô húsz
évében mindenki azt várta tôle, hogy

megírja a negyediket arról, hogy mi
történt vele, mielôtt Palesztinába ke-
rült, vagyis elbeszéli a bori láger tör-
ténetét. Ezt a regényt ô különbözô
ürügyekkel, hol derûsen, hol komo-
lyan hárítva, nem írta meg, és azt hi-
szem, erre jó oka volt. Szóval az én
novellám „provokáció” akart lenni,
hogy az általa elmesélt élményt, lám,
én írom meg. Ô egyrészt felháboro-
dott ezen, másrészt röhögött rajta, tet-
szett neki, de azért kikérte magának,
ugyanakkor tudta már, hogy ô ezt
nem fogja megírni. Sokan úgy gon-
dolták – én ezzel nem értek egyet –,
hogy erkölcsi kötelessége lett volna
letennie az asztalra ezt a regényt. 

– Lehet, hogy ô is úgy volt vele,
mint Karinthy: legjobb poénjait el-
mesélte azzal, hogy „az írás el-
száll, a szó megmarad”? 

– Lehet. De azt hiszem, pontosan
tudta, hogy mirôl fog asztal és pohár
mellett mesélni, és mi az, amit meg
akar és meg tud írni.

– Van egy egészen másfajta, ol-
vasmányos regénye, az Érzékeny
utazás, melyet Laurence Sterne
Sentimental Journeyje inspirált.
Ugye ezt tartja kedvenc könyvé-
nek?

– Évek óta fontolgatom az újrakia-
dását. Ezt a regényt Sterne modorá-
ban írtam, aki Francia- és Olaszorszá-
got járja végig, míg az enyém a
Csehszlovák Szocialista Köztársaság
és a Német Demokratikus Köztársas-
ág területén zajlik – amikor a könyvet
írtam, ezek az államok még léteztek,
de mire megjelent, eltûntek a tér-
képtôl. A könyv története szinte gro-
teszkebb, mint a könyv.

– Regénye a buchenwaldi kon-
centrációs tábor irtózatának meg-
jelenítésével végzôdik; itt a vona-
kodó fôhôsre szinte rákényszerí-
tik, hogy megnézze a táborról szó-
ló filmet, s ekkor szembesül
elôször a holokauszt borzalmával.
Az ön érzékeny utazását az erôs
erotika, valamint a holokauszt té-
mája is megkülönbözteti Sterne re-
gényétôl. Ami a zsidó témát illeti,
ez írásainak csak egyik vonulata,
mégis meghatározó, visszatérô té-
ma, ha olykor csak rövid utalások-
ban, érintôlegesen jelenik is meg.
Gyakran a saját családjával kap-
csolatban, például a Bélyeggyûjte-
mény írásaiban.

– Most szerkesztek-írok egy gyûjte-
ményes kötetet, amely kétharmad
részben már meglévô, egyharmad
részben most készülô írásokból áll.
Ebben van egy „leletmentési gesztus”
is, hiszen pár könyvem a rendszervál-
tás könyvkiadási zûrzavara idején je-
lent meg, és gyakorlatilag nyomtala-
nul tûnt el, alig került az olvasók elé.
Éppen azzal szembesülök, hogy bár
sosem fôvonulatként, de igen erôs
„oldalszálként” minden kötetemben
feltûnik a zsidó téma. Lehet, hogy az
új kötetben ezeket az írásokat egymás
mellé helyezem – azt hiszem, így a
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helyükre kerülnek, vagyis sokkal
hangsúlyosabbak lesznek, mint eddig.

– A Lakótelepi mítoszok egyik
novellájában a könyvben gyakran
felbukkanó Vadnai néni temetése-
kor a narrátornak felteszik a kér-
dést: „Maga zsidó?” S a válasz
eléggé tipikus: „Nem vagyok vallá-
sos.” Vadnai néni a holokauszt túl-
élôje, és a temetésen jelenlévô fi-
atalember-narrátor mintha akkor
találkozna elôször olyan fogalmak-
kal, hogy káddis, meg minjan.
Kirôl mintázta Vadnai nénit?

– Leginkább a nagyanyámról, aki a
pesti gettóban élte meg 1944 utolsó
hónapjait. Anyám családját és egész
rokonságát Auschwitzba deportálták,
és egyedül ô tért vissza. Apám fivére-
it is megölték, míg ô maga csak nagy
szerencsével élte túl a fejébe kapott
golyót. Mindezek persze nem szem-
élyes, hanem „másodgenerációs” él-
mények, velem vannak mégis. Gyak-
ran beleborzongok, milyen elké-
pesztôen elenyészô volt annak az esé-
lye, hogy én én legyek, két ilyen, egy
az ezerhez eséllyel szemben a háborút
túlélt ember fia. Úgy érzem, hogy van
megírnivalóm, vannak adósságaim, és
ennek eddig csak egy töredékét tör-
lesztettem. Egyébként apám – Ukraj-
nában 1942-ben eltûnt – munkaszol-
gálatos bátyjának a nevét viselem. 

– Végezetül essék szó utolsó
könyvérôl, a Csikágóról. Mindjárt a
cím is érdekes, hiszen utal mind
Pest egy városnegyedére, melyet
Csikágónak neveznek, mind az
amerikai nagyvárosra, melyet Chi-
cagónak írnak. A két helyszínt kü-
lönben egy Amerikából visszatérô
nagybácsi kapcsolja össze. A
„gangregény” alcím is kettôs vo-
natkozású, utal a pesti gangokra
és a chicagói gengszterekre. A
párhuzamot folytathatjuk: Buda-
pest VII. kerülete is nagyon gyor-
san, szinte amerikai tempóban
épült, a 19. század végén. 

– Afféle „tiszta Amerika” sebesség-
gel, amit még a mai gépesített techno-
lógiával is nehéz lenne az akkori
építôk után csinálni.

– Hány évet élt ott, hogy ennyire
jól ismeri a városrészt?

– 12-13 éves koromig laktam azon
a vidéken, és biztos vagyok benne,

hogy a legalapvetôbb élményeink, ta-
lán a szerelem kivételével, ezekhez az
évekhez kötôdnek. Az összes szoros
viszony: szeretet, gyûlölet, barátság,
árulás mind-mind megtörténik az em-
berrel ezekben az években. Vagyis ott
történt velem minden fontos a Csiká-
góban.

– A regényben a legkülönbözôbb
szereplôket vonultatja fel: van itt
abortuszt végzô orvos, kubikos,
suszter, hórukkember, jeges, ko-
csis, újságárus, zsidó túlélô, 56-os
forradalmár és orosz katona. A
cselekmény igen életszerû: a tör-
ténetek tele vannak kudarccal,
balesettel, gyilkossággal, életösz-
tönnel, elôítéletekkel. 

– A Csikágó mûfaji értelemben va-
lahol a novellafüzér és a regény hatá-
rán helyezkedik el. Ugyanazok a sze-
replôk hol fô-, hol melléksze-
replôként tûnnek fel az egyes történe-
tekben. Azt hiszem, ez a szerkezet
elég ritkán fordul elô a magyar iroda-
lomban. A könyvbe igyekeztem bele-
sûríteni az engem ért élményeket, ezt
az egész élményvilágot. És ami a leg-
fontosabb, ez a városrész is olyan,
mint cseppben a tenger, éppúgy át-
mosta a 20. század minden történése,
mint az egész országot, csak talán
még sokkal intenzívebben. Ennek pe-
dig az oka, hogy a városrész „bejára-
ta” a Keleti pályaudvar. Innen vándo-
roltak ki, és ide tértek vissza az új vi-
lágba indulók, innen indultak a kato-
navonatok, ide érkeztek a hadifogság-
ból szabadultak, a lágereket megjárt
túlélôk, vagyis a pályaudvar egy zárt
világ kapuja a nagyvilágra. Az óceá-
non túli Chicagóból visszatért nagy-
bácsihoz hasonlatosan az amerikai
Chicago is egyfajta nagybácsija a pes-
ti Csikágónak. Hozzá kell tennem,
hogy amikor ez a kerület a nevét kap-
ta, akkor az amerikai város még nem
volt a bûnözés központja. Ez csak
késôbb, a szeszcsempészettel jelent
meg. 

– A Tejpor címû rész egyik sze-
replôje egy 56-ban született cse-
csemô, akiben a szerzôt sejthet-
jük. 

– Mi mást írhatna az ember, mint az
életét? De a gyakran semmitmondó
tényeket átszínezi a fikció, a fantázia,
az élet logikátlansága. A Tejpor az én

szülôházamban játszódik, az István út
és Nefelejcs utca sarkán, amelyben az
56-os harcok idején hosszú idôt töl-
töttek a lakók a picében. Én akkor 7
hónapos voltam, tehát ebben az érte-
lemben ez az én születésem története
is. 

– Az 1956-os forradalom is gyak-
ran visszatérô témája az írásai-
nak. Olykor orosz katonák, civilek
szemszögébôl is. S mégis azt nyi-
latkozta, hogy az életében nem
voltak sorsfordító események.

– Kérdés, hogy életünk része-e, ami
héthónapos korunkban történik ve-
lünk. 1956 határeset és az én életem
szempontjából is meghatározó, de
nem úgy, mintha szemtanú lettem
volna. A családi legendáriumban, az
engem körülvevô emberek érintettsé-
gében, az összes számomra fontos ba-
rát, rokon, ismerôs által elmondott,
számukra sorsfordító tényekben.
Ezek is súlyos élmények, de – akár-
csak a világháborúval, a holokauszttal
kapcsolatosak – nem személyes ta-
pasztalatok. Amire utalt, azon azt ér-
tettem, hogy hál’ istennek vérontást,
tömeges brutalitást nem láttam, és
egyelôre azt remélem, nem is fogok.
Az én korosztályomat egy idôben úgy
emlegették: „a békeviselt nemzedék”.
Igaz viszont, hogy a rendszerváltás is
sorsfordító esemény volt, az egyetlen,
amelyrôl nem csak hallomásból és ol-
vasmányokból tudok.

– Amint sokak tudatában, az
1944 és 1956 közötti párhuzam is
jelen van a könyvben: a harcok, a
szorongás, a kiszolgáltatottság. 

– Természetesen. És talán az is,
hogy az 56-os napokban a felszínre
törtek a zsigerekben rejlô, mélyen be-
ivódott ellentétek, amelyek persze ma
is velünk vannak. Önáltatás azt hinni,
és hamisítás azt sulykolni, hogy ab-
ban a néhány napban vagy hétben
egységes volt az ország, és mindenki
ugyanazt akarta. Ha annak idején az
oroszok úgy döntenek, hogy kienge-
dik a markukból Magyarországot, fel-
tehetôen ugyanazok az ellentétek ta-
golták volna a társadalmat és fordítot-
ták volna egymással szembe az embe-
reket, mint most. De mindez persze
megmarad feltételezésnek. Egy ókori
görög bölcs szerint „a múltat még az
Isten sem tudja megváltoztatni”.

24 ■ Kultúra

2007/10/december  11/23/07 1:56  Page 24



Több mint fél év szervezômunkája

után láthatta a közönség a Gólem

Nemzetközi Színházi Fesztivált,

amelyen csupa vállaltan zsidó tár-

sulat vett részt. Remélhetôleg ha-

gyományteremtô célzattal. 

P ontosan ezért érte a lelkes
várakozással teli nézôse-

regletet övön aluli ütés-
ként a Merlinben elsô
napon fellépô Bukaresti
Zsidó Színház produk-
ciója, akik Sólem Ale-
chem: Menachem Men-
del, az üzletember címû
darabját vitték színpad-
ra. Amit – nyilván
hosszú hónapok alapos
felkészülése, megfeszí-
tett próbái gyümölcse-
ként – láthattunk, az a
színházmûfaji eklektika egyik legsze-
rencsétlenebb kombinációja volt. Ma-
ga az alapmû semmi különös, még
szórakozató is, az önironikus zsidó
humor pehelysúlyú verzióját megcsil-
logtató, vállrándítós happy enddel
végzôdô pechtörténet, igazi jiddishe
wirtschaft, amelyben a csavargó haj-
lammal és „sajnálatosan sok” vállal-
kozói kedvvel megvert, s ebbôl adó-
dóan motívumszerûen lúzer Mena-
chem megannyi üzletemberi és ma-
gánemberi kurfli után végre hazatér az
ô „kedves, vallásos, okos” feleségé-
hez, Seine-Seidlhez, aki kitartóan vár-
ja ôt vissza az Odessza melletti kies
falucskában, Kaszrilivkben. Nos igen,
a sztori igencsak kívánkozik valamely
apróbb brooklyni musicalszínház
deszkáira – a bukarestiek darabja pon-

tosan olyan volt, mint egy ilyen lehet-
séges elôadás paródiája. Ettôl akár
még jó is lehetett volna (az elsô jele-
netnél, azt hiszem, mindnyájan re-
ménykedtünk, hogy tényleg paródiá-
ról lesz szó), de sajnos nem így tör-
tént. A színpadon kínosan plakátszerû,
kellemetlenül klisészerû élethelyzetek
váltogatták egymást, a hol szellemes,
hol semmilyen, hol kifejezetten irritá-
ló prózai részeket szintetizátorkíséret-
tel súlyosbított harmadosztályú musi-
calbetétek választották el egymástól:
meglepô revüelemekkel fûszerezett
stilizált zsidó néptánc zavaróan eltúl-

zott gesztusokkal, mûlibával, mûci-
cesszel, mûtórával, a hülyének is azt a
bizonyos Anatevkát felidézô mûfalu-
val a háttérben. E tekintetben a kegye-
lemdöfés valószínûleg az utolsó ne-
gyedben felcsendülô, a Hegedûs a
háztetônbôl, illetve a Kabaréból ki-
emelt, átfogalmazott részlet volt. Fájt.
Kár érte. Pedig teljesen nyilvánvaló,
hogy az egyébként nagy múltú, közel
százharminc éves történetre visszate-
kintô színtársulat színészei közül töb-
ben is jobbra érdemesek, és nyilván
sok energiát vittek a produkcióba. Ta-
lán túl sokat is… Amit viszont feltét-
lenül meg kell köszönni nekik, az az
ízes, manapság oly ritkán hallható jid-
dis nyelv mûvelése – azt igazán szé-
pen csinálták…

Mindezek tükrében élvezetesebb-
nek tûnt az izraeli egyetemista leány-
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zókból verbuválódott csapat produkci-
ója, amely minden lehetséges módon
különbözött az elôzô estén fellépô
gárda produktumától: friss volt, erede-
ti és intelligens. A Be beautiful (Légy
gyönyörû!) egy, az utóbbi idô sokszor,
sokféleképp körüljárt problémakörét
ecseteli: a társadalom, a férfiak, illetve
a minden bizonnyal szadista divatdik-
tátorok által elvárt tragikomikus,
pozôr nôi ideálkép és a valós, hús-vér
nôk közötti különbséget. A darab an-
nak a (csak tán nem amerikai erede-
tû?) mai napig magát szívósan tartó
trendnek az alapmotívumait vázolja
fel, amely immár évtizedek óta hozza
keserû gyümölcseit: megannyi termé-
szetellenes életmódba kényszerített,
súlyos önértékelési zavarral küszködô
kislányt, asszonyt és öregasszonyt,
akik – szó szerint – teljes létüket szen-
telik oda egy eleve vesztésre ítélt, ér-
telmetlen és beteg harcnak, amely a
valaki mások által kitalált, úgyneve-
zett szépség megôrzéséért folyik. En-
nek alapján azonban még nem lenne
több a darab, mint egy a több száz,
unalomig ismert feminista szenvedés-
(szenvelgés-?) történet közül. Csak-
hogy itt a nôk is megkapják a magu-
két: a gépezetbe ész nélkül beillesz-
kedôk, azok, akik minden erejükkel
igyekeznek begyömöszölni magukat
és lányaikat a kívánatos háziasszony
igencsak sajátos alakú formaöntvé-
nyébe, engedelmesen, gondolattalanul
mókuskerekezve a kenceficézés, fôzi-
kézés, diétázás idióta gépezetébe. A
legmegdöbbentôbb azonban, amikor

teljesen váratlanul, a mûhappy felszín
páncélja alól kivillan a lüktetô, érzô
valóság, a fájdalom, a magány, a me-
galázottság, az igazi vágy – mi egyéb-
re, mint a szeretetre… Roppant össze-
tett témakör, hiszen a jelenkori nôi lét,
ôsidôk óta, generációról generációra
átadott torz örökségét ábrázolja, nôket
és férfiakat egyformán figyelmeztet-
ve, tanítva, és nem utolsósorban szó-
rakoztatva, nem is akárhogyan. A si-
ker titka a fanyar (ön)irónia, a válasz-
tott forma (amely a klasszikus musi-
cal, a kabaré, az alternatív, közönség-
gel közvetlenül kommunikáló színház
eredeti kombinációja), a dicséretes
eszköztelenség (az összes kellék gya-
korlatilag csak pár asztal), és minde-
nekelôtt a három tehetséges, minden-
nemû ripacsságtól mentes intelligens
színésznô, akik – nem mellesleg –
énekesként is elsô osztályúak. 

Maga a Gólem Színház (mely töb-
bek között a Dávid pennája, a Csep-
pek és a Nôuralom címû elôadásaival
jelentkezett a korábbiakban a pesti
szcénán) nem színházi darabbal kép-
viseltette magát a fesztiválon. A Jazz
& Jews ugyanis egyértelmûen zenés
felolvasóest volt, ami ugyan nem
hangzik nagyon izgalmasan, de bizton
állíthatjuk: az volt. Természetesen
nem terminátori értelemben, hanem az

ínyenc, szofisztikált entellektüelek
módján. A hangsúly talán inkább a
dzsesszen volt, amelyet négy sztoikus
tekintetû virtuóz tálalt a nagyérdemû-
nek, egymást lezseren váltogatva, hol
szólóban, hol duóban, sôt – mintegy
keretbe foglalván az estét – négyen
egyszerre, fölényes magabiztossággal
uralva a hangszert. A repertoárba be-
választott klasszikusok, feldolgozá-
sok, Seress Rezsô zenetörténeti ikon-
jának, a Szomorú vasárnapnak a jaz-
zesített átgondolása, Gershwin, Kan-
der, Rogers és Hermann örökbecsûi,
az intim fény, no és a Merlin földszin-
ti helyiségének kuckóssága összessé-
gében egyértelmûen jazzbárhangula-
tot eredményezett – de ki mondta,
hogy az rossz? Mindezt pedig nem
törték meg a zeneszámok közben –
azokhoz dramaturgiailag rafináltan
kapcsolódva – megszólaló szöveges
részletek sem, a szépirodalom olyan
atyamestereinek a tollából, mint Szép
Ernô, Ámosz Oz vagy Efraim Kishon,
sôt úgy érezhettük, lelkünk-szelle-
münk több irányból is megsimogatta-
tik, balzsamoztatik. Jól esett, kellett,
nagyon is…

Lezárult tehát az elsô, kifejezetten
zsidó színházaknak szervezett feszti-
vál, amelyre most így, frissiben, ve-
gyes érzelmekkel tekinthetünk vissza.
Jó dolog azonban, hogy mérlegre téve
mindent, hideget, meleget, jót,
rosszat, állíthatjuk, hogy sokkal in-
kább pozitív irányba billen el a mérleg
nyelve. Mert bár a román társulat által
hozott, tekintélyes létszámú színészt
és technikai stábot megmozgató darab
valódi kultúrsokk volt a szó pejoratív
értelmében, és a vasárnapra beharan-
gozott, valódi ínyenségnek ígérkezô, a
zsidó és arab kultúra ritka találkozása-
képp létrejött kortárs drámát nem lát-
hattuk, mivel az Osztrák Zsidó Szín-
ház belsô konfliktusokra hivatkozva
az utolsó pillanatban lemondta a rész-
vételt, a többi program bôséggel kár-
pótolta a közönséget. 

Leginkább azonban maga az ötlet
értékelendô: az örömbôl, kedvvel,
szaktudással végzett színjátszás ünne-
pe színházi embereknek és a színházat
szeretô közönségnek – zsidóknak és
nem zsidóknak egyformán. Minden
egyéb csak gyerekbetegség.

Szirtes Bori
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Mindössze egy nap telt el, a

Merlinben talán még ott áll egy-

két kósza díszlet, pár otthagyott

példány a kezelt jegyekbôl, az

elsô nemzetközi zsidó színház-

találkozó kóbor szellemérôl

nem is beszélve, amikor Borgu-

la Andrással leültünk beszélget-

ni a Gólem Színház Holló utcai

mûvésztanyáján az épphogy

csak elmúlt rendezvényrôl.

– András, így egy-két nap
elteltével hogyan tekintesz
vissza a fesztiválra?

– Azt mondom, hogy nagyon sike-
res volt a mi részünkrôl. Azok az
elôadások, amelyek lementek, majd-
nem teltházasak voltak – volt ugyan
egy gikszerünk az Osztrák Zsidó Szín-
házzal, akik saját bevallásuk szerint
belsô konfliktusok miatt az utolsó na-
pon mondták le az elôadást…

– Honnan jött ennek a fesztivál-
nak az alapötlete?

– A lassan két éve mûködô Gólem
Színház vezetôjeként számos társulattal
tartom a kapcsolatot: Izraellel, hisz ott
végeztem színházrendezést, a roppant
elôremutató New York-i csapattal, vagy
épp az osztrákokkal, akik szintén a prog-
resszív vonulatot képviselik. Annyira ér-
dekesnek tûnt a kérdés, hogy zsidó szín-
ház, és miért fontos? Hát akkor nézzük
meg! Vannak ugyan összmûvészeti zsi-
dó fesztiválok, de sehol nem foglalkoz-
nak színházzal, mivel a zsidó mûvészet
hagyományosan nem színházmûvészet.
Akkor arra gondoltam, hogy mivel Ma-
gyarországon nincs amúgy sem nemzet-
közi színházi fesztivál, nagyon érdekes

lenne egy ilyet idehozni – de ne csak egy
nemzetközi fesztivál legyen, hanem
nemzetközi zsidó fesztivál.

– Tehát ez volt a koncepció, ami-
kor a társulatokat és az általuk
elôadott darabokat kiválasztottad…

– Az volt a vezérelv, hogy az illetô
csapat vállaltan zsidó legyen, a másik
szempontom pedig, hogy ne egy speci-
ális közösségnek játszó csapat legyen –
mindenekelôtt pedig a mûvészeti
szempont volt a fontos. A hozott dara-
boknál lényeges szempont volt, hogy
értse, élvezze a magyar közönség. A
román társulatnál például megnéztem
az aktuális repertoárt, és azután az ô
mûvészeti vezetôjükkel konzultálva
választottuk ki a befutót. Az izraeli
elôadás otthon is hihetetlen sikeres volt
– ennek ellenére erôsen gondolkoztam,
hogy mit is hozzak Budapestre… 

– Nagyon szerettem a Jazz &
Jewst, igazi unikum volt. Honnan
jött ez a kicsit formabontó gondolat,
hogy egy színházi fesztiválra beho-
zol egy négy virtuóz zongoristával
aláfestett irodalmi felolvasóestet?

– Az alapötlet a saját, kéthetente
megtartott „földalatti” estünkbôl eredt.
Aztán a fesztivált megelôzô beszélgetés
alkalmával valakiben felmerült, hogy
van a Merlinben zongora – mi lenne, ha
összefordítanánk két zongorát, és ját-
szanának rajta négyen? Az egész aztán
úgy alakult ki, hogy leültünk a zenei ve-
zetônkkel, és ahogy játszott, lassan
megjelent a szemem elôtt a kép: arra
gondoltam, hogy Seress Szomorú va-
sárnapja után elolvasni Szép Ernô Há-
rom felebarát címû mûvét, az igazán üt.

– A rendezvény jellegébôl adódóan
szerintem sokan várták, hogy meg-
hívást kap a Budapest Zsidó Szín-
ház. Ez hogyhogy nem történt meg?

– Látva az általuk játszott darabokat,
úgy véltem, hogy ôk abba a bizonyos
közösségi színház kategóriába esnek,
és nekem nagyon fontos volt, hogy ez
ne egy befelé forduló fesztivál legyen –
ha az az alapkoncepciónk, hogy mi egy
repertoárszínház vagyunk, akkor nem
lehet közösségi eseményeket csinálni.
Énbelém elsôsorban a „színház” szó
van égetve – a „zsidó” szó csak a má-
sodik. Legalábbis ezen a téren…

– Egyébként pont ezen a hétvé-
gén ünnepelte ötödik jubileumát a
Budapesti Zsidó Színház is. Vélet-
lenül alakult ez így?

– Mi már március óta tudtuk, hogy
ez a hétvége lesz a fesztivál idôpontja.
Reméljük, mindez csak a kettônk oda
nem figyelése miatt történt…

– Mik a Gólem Színház tervei a
közeljövôre nézve?

– Van egy Open Jewish Stage címû,
európai szervezésû programunk,
amely immár második alkalommal
lesz majd megrendezve. Ez nem más,
mint egy színház iránt érdeklôdô fiata-
lok számára szervezett hétvégi prog-
ram, kreatív, roppant intenzív színházi
mûhelymunka. Most húszfôs létszám-
mal indulunk, kisebb csoportokra oszt-
va. A távolabbi jövôben vagy a Jákob
és Leidenthal címû produkciót, az izra-
eli drámairodalom egy gyöngyszemét
visszük színre, vagy az Amerikai her-
cegnô címû tragédiát. Meglátjuk…

– Lesz jövôre fesztivál?
– Én azt szeretném persze, hogy le-

gyen jövôre is, és azután is és még az-
után is – de ha csak kétévenként sike-
rül, én akkor is boldog leszek.

Sz. B.
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Volt egy kis sértôdés, és a közönsé-

get némiképp megosztó rászerve-

zés a Gólem Színház nemzetközi

zsidó színházi találkozójára, melyre

nem kaptak meghívást, mindeneset-

re repertoárjának sûrített elôadásá-

val ünnepelte ötödik születésnapját

a Budapesti Zsidó Színház. 

C seresznyéskert, Hunku-
runk, avagy a szemérmes

nem tanul, Játék a kastélyban elôadá-
saik mellett egy stand up comedy be-
mutatót is tartottak a Sirályban, Janklo-
vics Péter one man show-ját, Sose felej-
tem el, avagy egy diplomás büfészínész
emlékei címmel. 

Alternatív színjátszás váltott színhe-
lyekkel, változó színvonalú elôadások-
kal, lelkesedéssel, fokozódó ismertség-
gel és a produkcióik iránt lassan nö-
vekvô kíváncsisággal – így jellemez-
hetô a Budapesti Zsidó Színház elmúlt
fél évtizede.

A Halász Péter-féle Városi Színház-
ban kezdték nyilvános mûködésüket egy
purimspiellel, a zsidó színjátszás ôsi ha-
gyományából merítve, egy valódi Esz-
ter-könyve feldolgozással. Mordechaj
ben Avrohom (Vajda Róbert) a társulat
színigazgatója-rendezôje-színésze és
kollégái azóta féltucat darabot játszanak
hol itt, hol ott, ahol befogadó színház-
ra/színpadra/udvarra lelnek, mert igye-
keztek magukat elôször a nyílt vízen
megméretni (Sark Kávéház, RS9 Szín-
ház, Menta Terasz), közben találták meg
a Magyar Zsidó Kulturális Egyesületet, a
Marom Budapestet, a Sirályt, s ezek a
színházat, hogy számukra próbahelyet,
némi támogatást és játszóhelyet biztosít-
sanak. Összenô, ami összetartozik: e
színház a teátrum világa mellett a zsidó
civilszféra része is. Profik és amatôrök
vegyesen játszanak elôadásaikban, de

Tartuffe-jük és Hunkurunk címû darab-
juk minden tekintetben izgalmas esemé-
nye volt az alternatív színházi világnak,
és az egész pesti kulturális életnek.

Színészek, színésznôk, dramaturg-
hallgató, amatôr színjátszó egyaránt ré-
sze a csapatnak, mely egyként merít a
klasszikus színházi hagyományból és a
jelenkor társadalmi valóságából. Fa-
nyar humoruk, szabadszájúságuk mel-
lett, ezzel vegyítve a zsidó lét problé-
máira való gyakori reflektálásuk és a

zsidó közösségbe való beágyazottsá-
guk, valamint a zsidó hagyomány iránti
érdeklôdésük új jelenség. A színház
számukra semmiképpen sem puszta
szakma, hanem létforma. A színpad és
a nézôtér között sincs mindig éles határ.
Lazák és oldottak, természetesen vise-
lik színházcsinálói mivoltukat, miként
zsidóságukat is. Közösségi színjátszást
mûvelnek abban az értelemben, hogy
tisztában vannak a játék fontosságával,
s hogy játszani közösen érdemes. Tud-
ják, a zsidóság releváns faktor az éle-
tükben, fontos téma, tudatosítandó kul-
turális hagyomány, máskor meg nem
explicit valami, hanem sajátos látás-
mód, sorok közötti utalás. Színházi lét-
módjuk közösségi jellege, s hogy köze-
lebb vannak a nézôkhöz, és nem tûnnek
el az öltözôben elôadás után, nem von
le semmit szakmai hitelükbôl. Zsidósá-
guk által sem lesz kevésbé színház,
amit játszanak. A szervezésben-mene-
dzselésben bizonyára nagy segítségükre
volna, ha lenne intézményi hátterük,
szakembergárda, pénz, paripa, fegyver,

és bizonyára színészi eszközeik is fino-
modhatnak, csiszolódhatnak a jövôben
– ennyiben bizonyára hasznukra válhat
a professzionalizálódás.  

A széles gesztusok, játékuk érzelmi
hôfoka, az olykori harsányság és moso-
lyogtató ripacséria olykor a jiddis szín-
házi hagyományokat idézheti fel
nézôikben, melyeket döntôen olvasmá-
nyainkból, például Kafka 1911-es Nap-
lójegyzeteibôl ismerhetünk, aki a Prá-
gában vendégszereplô lembergi jiddis
színház több mint húsz elôadását látta.
Találkozása Jichok Löwy társulatával,
a tradíció és a modern világ ütközésé-
nek határán keletkezô zsidó családi
drámák ábrázolása jelentôsen hozzájá-
rult irodalmi öntudatra ébredéséhez.
Ha van zsidó színházi hagyomány,
melyhez a maiak visszanyúlhatnak,
például a jiddis színjátszásé. Egy ha-
gyomány, mely nem a miénk, melyhez
közvetlenül sem nyelvi értelemben
nem férünk hozzá, sem folytonosságá-
ban, mai kulturális identitásunk megte-
remtéséhez mégis elôképül szolgálhat. 

A Király utcában és környékén külön-
ben, ahol születésnapjukat ünnepelték,
közel száz éve, a Sirályhoz hasonló ko-
rabeli kávézókban és zengerájokban vi-
rágzott a német-jiddis-magyar keverék-
nyelven játszó zsidó kabarék sajátos,
fülledt miliôjû világa. (A Pesten idôzô
Löwyt 1917 júliusában meglátogató
Kafka, barátjával bizonyosan járt a kör-
nyék mondén hangulatú mûintézménye-
iben, például a 15-ös szám alatti, egyko-
ri Blaue Katze mulatóban.) Arról igazán
nem a Budapesti Zsidó Színház huszo-
néves, vagy harminc körüli mûvészei te-
hetnek, hogy Magyarországon nincs
mély, öntudatos és folytonos hagyomá-
nya a vallási kultúra mellett az azzal
csipkelôdô, ám dialogikus viszonyban
létrejött szekuláris zsidó kultúrának.
Abban viszont részük és a jövôben fon-
tos szerepük lehet Gólem Színházas kol-
légáikkal együtt, hogy e kultúra gyara-
podásához – melynek legnagyobb kihí-
vása saját korunk zsidó problémáinak
ábrázolása – hozzájáruljanak. 

Szántó T. Gábor
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Bis hundert und zwanzig

Részlet a Hunkurunk címû
elôadásból: Janklovics Péter,
Sebô Ferenc és Mérô Vera
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„Hétköznap sietôs, szombaton kó-

ser.” Fûszer és lélek címmel íny-

csiklandó zsidó gasztroblog indult

tavasszal az interneten. Meghívtuk

a bloggert, adjon tippet, mit süs-

sünk/fôzzünk hanukára. 

Nem éppen gyomorkímélô, kalória-
szegény a hanukai menüsor, amit az
ünnep nyolc napja alatt fogyasztunk
el. A hagyomány szerint ezeken az es-
téken olajban sült ételeket eszünk,
megemlékezésül az olaj csodájára.
Ilyen a szinte kötelezô fánk lekvárral,
vagy egyszerûen csak porcukorral, és
a hremzli, más néven a latkesz. Ez
utóbbi reszelt burgonya, esetleg sárga-
répa, liszttel, tojással, fokhagymával
vagy hagymával, sóval, borssal össze-
keverve, majd forró olajban kisütve.
Drága nagyanyám hremzlijei annyira
laktatóak voltak, hogy két darab után
reggelig ébren forgolódtam az ágyam-
ban, és én is csak felnôtt fejjel tudtam
meg a könnyû hremzli titkát, a csipet-
nyi sütôport. Érdemes kipróbálni, még
olajból is sokkal kevesebbet szív ma-
gába így a lepény. Talán a muffinôrü-
lettel együtt született a muffin formá-
ban sült hremzli ötlete, mindenesetre
egy-egy kis pohárkába – ha ezt a süté-
si módot választjuk – elég csak egy
kiskanálnyi olívaolaj, maga az étel pe-
dig nagyon dekoratív, igazi vendégvá-
ró csemege lesz. Miután kisült, díszít-
sük fogpiszkálóra szúrt olajbogyóval,
ezzel is emlékeztetve vendégeinket az
ünnepre. Külön extra változata a köze-
pébe nyomott sós sajt (feta jellegû),
vagy a fogyasztáskor mellé kínált re-
szelt sajt és tejföl keveréke. 

Marokkóban hanukára olívaolajban
sütik elô a csirkét, majd zöldséges
kuszkusszal tálalják, de készítenek a
mi csörögénkhez nagyon hasonló fán-
kot is. Az olaszok szintén elôsütik a

feldarabolt csirkét, majd paradicsom-
szószban (mi másban?) párolják kész-
re. Sok helyen sütnek még a fánk mel-
lett almás palacsintát is fahéjas porcu-
korral, esetleg mézzel. Oroszország-
ban szokás volt a teavizet kis mécses
lángja fölött felforralni, így emlékez-
ve a jeruzsálemi menóra lángjára.

Az olajban sült ételek mellett ha-
gyomány ilyenkor tejtermékeket is fo-
gyasztani, emlékezvén ezzel Juditra,
aki sós sajttal megetette, majd borral
leitatta a szomjazó Holofernészt, aki
szerette volna megkapni ôt. Miután a
részeg Holofernész elaludt, Judit le-
vágta a fejét, így mentve meg városát
és a zsidókat. 

Talán üdítôleg hat az emberre 3-4
napi fánkevés után egy könnyû túró-
torta, túrós dekni, túrógombóc vagy
palacsinta. Ideje van a rántott sajtok-
nak is, amit bundázhatunk a latkesz
masszájába is, így a köretet is elkészí-
tettük azonnal. 

Nálunk reggelire hanukakor a túró-
fánk dukál forró, tejszínhabos kakaó-
val, de amikor már rá se tudunk nézni
az édességre, meg szoktuk sütni juhtú-
róból is, igaz, ezt a gyerekek annyira
nem kedvelik az erôs „illata” miatt.

Én is ajánlanék egy elsô hallásra

meglehetôsen bizarrnak tûnô receptet,
az olívaolaj-fagyit. David Lebovitz
Perfect Scoop címû könyvében találha-
tó, és biztosíthatok mindenkit, hogy na-
gyon finom! Az eredeti recept sem va-
níliarudat, sem citromhéjat nem tartal-
maz, de szerintem jót tesz a fagyinak.

Hozzávalók: 
330 ml zsíros tej, 100 g cukor, egy

csipet só, 250 ml tejszín, 6 nagy tojás
sárgája, 125 ml extra szûz olívaolaj,
egy fél citrom reszelt héja, egy vaníli-
arúd közepe kikaparva.

1. Melegítsük meg a tejet, a cukrot
és a sót egy közepes nagyságú ser-
penyôben. Reszeljük bele a citrom hé-
ját és kaparjuk bele a vaníliát. Öntsük
a tejszínt egy nagyméretû edénybe, és
tegyünk a tetejére egy szûrôt.

2. Egy másik közepes méretû
edényben keverjük habosra a tojássár-
gáját. Folyamatos kevergetés közben
lassan öntsük a meleg tejet a sárgájá-
hoz, aztán tegyük vissza az egészet a
serpenyôbe.

3. Közepes láng felett keverjük fel
jól a masszát, az edény alját sem ki-
hagyva, egész addig, míg az anyag be
nem sûrûsödik, vékony réteget képezve
a kanálon. Vigyázzunk, nehogy a tojás
összekapjon! A nyert elegyet öntsük át
a szûrôn, és keverjük bele a krémbe.
Folyamatos keverés közben öntsük
hozzá az olívaolajat, míg teljesen bele
nem dolgozzuk, majd kevergessük,
amíg le nem hûl az elôre odakészített
jégfürdô felett. Rakjuk az egészet a
hûtôbe egy idôre, majd tegyük bele
fagylaltgépünkbe, és kövessük a gyártó
instrukcióit. Ha nincs fagylaltgépünk,
egy fém tálkában tegyük a fagyasztóba,
és óránként alaposan keverjük át. Ha az
olaj esetleg kicsapódik, ne essünk két-
ségbe, keverjük újra alaposan át.

Jó étvágyat kívánok!
Bodrogi (Fûszeres) Eszter 

(http://fuszereslelek.blogspot.com)
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hanukára

2007/10/december  11/23/07 1:57  Page 29



Szeretné látni tavasszal a tel-avivi tengerpartot és a Siratófalat Jeruzsálemben?
Szeretne Ön és partnere két ingyen repülôjeggyel Izraelbe utazni? Van
esélye rá! Mindehhez nem kell mást tennie, mint december 14-ig elôfizetnie a
Szombat 2008-as évfolyamára. Elôfizetésével biztosítja a részvétel jogát
nyereménysorsolásunkon, ahol 

az alábbi könyvek közül: • Meir Shalev: Négy lakoma • Lilian Nattel: A Stetl lánya • Harsányi Zsolt:
Whiskey szódával • Massimo Polidoro: A nagy Houdini • Karinthy Ferenc: Budapesti tavasz • Karinthy
Ferenc: Szellemidézés • Szabó Illés: Mária gyûrûje • Colette Rossant: Sárgabarackok a Níluson •
Vladimir Kaminer: Orosz diszkó • Will Esiner: Az összeesküvés

Elôfizethet a lapban található csekken, vagy banki átutalással a 11709002-20066703-as
OTP-számlaszámra. Az éves elôfizetés díja 4250 forint. Elôfizetôink több mint 15%-kal
olcsóbban jutnak a Szombathoz, mint azok, akik havonta vásárolják meg a lap számait.

Mindazok, akik a fenti összegnél többet utalnak át, elôsegítik a Szombat mûködését.
Lehetôvé teszik, hogy lapunk olyan olvasótársaikhoz is eljuthasson, akiknek anyagi
lehetôségeik nem engedik meg, hogy rendszeresen olvashassák a Szombatot. 

2008-as tervünk, hogy olyan magyarországi könyvtárakba is eljuttassuk ingyenesen a
lapot, amelyek nem tudják állományukat bôvíteni. Így szélesebb körben válhat ismertté
és természetessé a zsidóság gondolkodása, s ezáltal oldódhatnak az elôítéletek.

Támogatóink neve három kategóriában jelenhet meg a Szombatban:
Aranytámogató, aki 50 000 Ft-tal, vagy annál többel;

Ezüsttámogató, aki 25 000–50 000 Ft-tal;
Bronztámogató, aki 10 000–25 000 Ft-tal támogatja a Szombatot. 

Legyen Ön is a zsidó kultúra támogatója! Legyen Ön is
elôfizetônk, és nyerjen két repülôjegyet Izraelbe!

* Elôfizetési akciónk fônyereményét a Szohnut Budapesti Irodája jóvoltából sorsolhatjuk ki. A szerkesztôség munkatársai és
családtagjaik nem vehetnek részt a nyereménysorsoláson.
** A könyvajándékokat az Ulpius Ház Kiadó ajánlotta fel. Az elôfizetéssel kapcsolatos további információkat az info@szom-
bat.org e-mail címen, vagy délutánonként a 311-6665-ös, vagy a 302-0744-es telefonszámon kérhet.

2 darab

A repülôjegyek mellett magyar/zsidó nap-
tárakat és más nyereménytárgyakat sorsol-
unk ki, és 

elsô 300 elôfizetônk 

nyerhet!*

Budapest–Tel-Aviv–Budapest 
repülôjegyet

értékes könyvajándékot kap**

Budapest–Tel-Aviv–Budapest 
repülôjegyet

értékes könyvajándékot kap**
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A kabbala a nyugati világban a zsi-

dóság legfontosabb marketingesz-

köze lett. Immár az izraeli kormány

vezetôi sem közröhej tárgyát, hanem

óriási PR-lehetôséget láttak Madon-

na és társai szeptemberi szentföldi

kabbalista zarándokútjában. Vallá-

sos körökben mindazonáltal me-

goszlanak a vélemények, hogy a

kabbala üzleti vállalkozáson túl va-

jon alkalmas-e arra, hogy a többi

New Age-irányzatból kiemelkedve el-

hozza a Tóra által ígért fényt a zsidó-

ság és a többi nép számára.

ADemi Moore, Asthon Kut-
cher, a divattervezô Donna

Karan és Rosanne Barr televíziós sztár
társaságában érkezô Madonnát (héber
nevén Esztert) Simon Peresz köztársas-
ági elnök kétórás kihallgatáson fogadta
Ros Hasana alkalmából. A nagyünnepe-
ket a 49 éves popsztár Izraelben töltötte.
Filmrendezô férje és három gyermekük
mellett további kétezer kabbalatanuló is
kísérte ôt. 

Az énekesnô tíz éve mélyedt el a New
York-i Kabbalah Centerben a zsidó misz-
tikus tanokban, és a Daily Mail szerint a
betérés küszöbén áll. Az elmúlt években
sok kritika érte ôt amiatt, hogy az ôsi, zsi-
dó misztikus irányzatot kommersszá tet-
te, gonosz szem elleni védelmet biztosító

26 dolláros piros karkötôkkel, gyerek-
könyveivel, kabbalagyertyáival, valamint
azzal, hogy Paris Hiltont, Britney Spearst
és Gwyneth Paltrowt is igyekezett a kab-
balisták körébe vonni.

Az izraeli kormány azonban nemré-
giben felismerte a hollywoodi sztárok
filoszemitizmusában rejlô PR-lehetôsé-

get, hiszen a popkultúra ikonjaira a vi-
lág minden részén milliók tekintenek
követendô példaként. Ahogy az ENSZ
különbözô tagszervezetei Nicole Kid-
man vagy Angelina Jolie hollywoodi
sztárokat kérik fel jótékonysági nagy-
követeiknek, most Gideon Ezra turiz-
musügyi miniszter mellett Simon Pe-
resz is találkozott Madonnával. 

Idei, Re-Invention turnéját Izraelben
fejezte be Madonna, noha – egy Ha-
masz-vezetô likvidálása után – ismeret-
lenek gyermekei életét is megfenyeget-
ték. Látogatásával azt üzente a világ-

nak, hogy  nem fél sem az iszlám terro-
rizmustól, sem az amerikai belügymi-
nisztérium figyelmeztetéseitôl. Az izra-
eli médiában így lelkendezett: „Imá-
dom Izraelt. El se hiszem, hogy abban a
kitüntetésben részesülök, hogy Izrael
általam mélyen tisztelt elnökével kö-
szönthessem az új évet.” Az énekesnô
biztosította az elnököt, hogy nagy sike-
rû dalaiban továbbra is felemeli a szavát
a közel-keleti békéért, Izrael oldalán.

Elsôként az 1998-ban megjelent Ray
of Light spirituális techno albumában
szólalt meg a zsidó nép iránt érzett sze-
retete. A nagy E betûs nyakláncot vi-
selô sztár mostani izraeli látogatása so-
rán azt mondta, „egy kabbalista a vilá-
got egységében látja. Egy kabbalista a
miértekre kérdez rá. Egy kabbalista hisz
abban, hogy a feladata a világot jobb
hellyé tenni.”

KABBALA A HÉTKÖZNA-
POKBAN: AJÁNDÉK A
LÉLEKNEK, SZÍVNEK ÉS
AZ AGYNAK

A zsidó hagyomány szerint a miszti-
kus tanokat hagyományosan csak a
negyven év feletti, nagy tudású, Tórá-
ban és Talmudban jártas, családos férfi-
ak tanulhatták. A kabbalatanulás de-
mokratizálása azonban mégsem új ke-
letû jelenség. 

A szefárd zsidók körében a mágikus
kabbala régóta megszokott dolog. A
bagdadi születésû, 2006-ban elhunyt
Rav Yitzak Kadouri például számmisz-
tikán vagy asztrológián alapuló or-
voslást kínált gyermektelen családok-
nak. Bár a szekuláris izraeli többség
nem nézi jó szemmel a mágiát, Kadou-
rinak és társainak a babonára hajló ultra-
ortodox körökön túl is voltak komoly
rajongói – többek között Izrael elôzô el-
nöke, Mose Kacav.

Sokan úgy tekintenek a kabbalistákra,
mint a lélek doktoraira, akik érzelmi és
lelki eredetû betegségekre találnak
gyógyírt. Sok szefárd vagy más arab
országokból származó zsidó számára
nincs abban semmi különös, hogy –
egyébként szekuláris – életében egy
bölcs rabbi tanácsaira támaszkodik. Az
ilyen emberek gond nélkül mennek pén-
tek este imádkozni, szombaton meg fo-
cimeccsre. Köreikben a liturgiát, a gyó-
gyítást és a folklórt egyaránt átjárja a
misztika. A gyakorlati kabbala, melynek
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MARGIT PATRÍCIA ESZTER 

Kabbala 
popritmusban
A felv izezett  miszt ika 

Madonna egy kabbala-
szemináriumon
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Kadouri is mestere volt, okkult tu-
dományként használja a kabbalát a világ
jobbá tételére. Jay Michaelson kabbala-
tanár és költô szerint ennek kevés köze
van az askenázi hagyományhoz, mely a
Zohárra és egyéb misztikus bölcsel-
kedésekre alapozza igencsak intellek-
tuális megközelítését.

A Jiszrael Bál Sém Tov nevével fém-
jelzett, 18. században alapított, kelet-eu-
rópai haszid mozgalom egyik legfonto-
sabb célkitûzése éppen ezért az volt,
hogy a misztikus tanok az egyszerû em-
berek számára is elérhetôek legyenek.
Ám a haszid közösségek – a Chabad Lu-
bavics mozgalom kivételével – rendkívül
zártak maradtak. A Chabad nevét viszont
épp a három kabbalisztikus szféra nevé-
nek – Chochma (bölcsesség), Bina (érte-
lem) és Dáát (tudás) – rövidítésébôl ala-
kították ki. A Chabad ismerte fel elsôként
a kabbalában rejlô lehetôségeket az asszi-
milált zsidók visszatérítése (kirúv) terén.
A mozgalom rendszeresen oktatja a kab-
balát a hagyományban járatlan, héberül
sem beszélô zsidók számára. 

Aryeh Kaplan ortodox rabbi
középkori zsidó meditációs tech-
nikákat taglaló könyvei a hetvenes
évek óta jelennek meg Amerikában.
Ma már – bonyolult számmisztikai
fejtegetéseik ellenére – bestseller
klasszikusnak számítanak. A kabbala
klasszikusainak (Sefer Yetzirah, Ba-
hir, Derekh Hashem) angol fordításai
mellett Kaplan olyan mûveket is alko-
tott, melyek a teremtés célját vagy a
szabad akarat kabbalista megközelíté-
sét taglalták. 

Kaplan és társai azért fordultak a kab-
balához a hippikorszakban, mert ekkor
váltak elérhetôvé más vallások misztikus
tanításai is, így a zsidóság tízezrével
veszítette el a közösség eksztatikusabb
spirituális élményekre vágyó tagjait, illet-
ve azokat, akik a holokauszt után min-
denféle pozitív identitás nélkül nôttek fel. 

MEDITÁCIÓ, ÁLOMFEJTÉS,
ORVOSLÁS

A Shlomo Carlebach rabbi által alapí-
tott, a Chábádból kivált neohaszid hippi-
ortodox kiruv mozgalom is intenzíven
terjesztette a kabbalát, bár a halachikus
követelményeken a Chábádhoz képest
lazított. Reb Shlomo is kabbalista volt,
de nemcsak a szent könyveket bújta, ha-

nem az indiai asramoktól kezdve a Wo-
odstock-i fesztiválon át a New York-i
diszkókig térítette vissza az elveszett
zsidó lelkeket a közösségbe. Arra töre-
kedett, hogy követôi ne csak megtartsák
a törvényeket, hanem teljes szívvel meg
is éljék a zsidóságukat.

Naftali Citron ortodox rabbi, Carle-
bach unokaöccse is rendszeresen gyako-
rolja és tanítja a kabbalisztikus me-
ditációt, asztrológiai képzettségével pe-
dig a zsidó ünnepek mélyebb megérté-
sére törekszik. Amerika számos nagyvá-
rosában szervezett már sikeres kabbala-
konferenciákat széleskörû hallgatóság
számára. „Szeretném megmutatni, hogy
a zsidóság is tud érvényes, mély és ért-
hetô válaszokat adni a reinkarnáció, az
asztrológia, az álomfejtés, az angyalok
és démonok, a gyógyítás, a teremtés és
meditáció témakörében.” Citron szerint
a zsidók spirituális gyökereihez való
visszatérítésben elengedhetetlen a mic-
vák (parancsok) misztikus dimenzi-
ójának ismertetése, mert így, a halachi-
kus szabályok mélyebb értelmének fel-
tárásával, az élet is mélyebb értelmet
kaphat. „A kabbala több mint elvont
gondolatrendszer. A haszidizmus me-
legséget és örömöt hoz a mindennapok-
ba, elmélyíti imáinkat és micváinkat.”

Yakov Travis ortodox rabbi, a Tiferet
Institute igazgatója internetes kabbalata-
nulást szervez. Így – egy webkamerán
keresztül – a világ eldugott sarkaiban
élô zsidók számára is elérhetôvé válnak
a misztikus tanok. A résztvevôknek nem
szükséges folyékonyan beszélniük hé-
berül, vagy sokat tudniuk a zsidóságról,
elég, ha komolyan veszik a tanulást.
Vannak olyan tanítványai, akik interne-
ten keresztül is adnak egymásnak
áldásokat. Állítólag mûködik.

Melinda Ribner, Reb Shlomó egyik
tanítványa egy asrámból keveredett a
Carlebach zsinagógába. Az elmúlt húsz
évben több nagy sikerû könyvet is írt ar-
ról, miként használhatók a kabbalista ta-
nítások a hétköznapokban vagy a pszi-
choterápiában. A gyógyerô a teljesség
és az isteni egység hirdetésében rejlik,
melyeket meditációs, légzési és vizua-
lizációs technikával sajátíthatnak el az
olvasók. A zsidó meditáció e szerint na-
gyobb szintû tudatossághoz és erôsebb
önbizalomhoz vezethet, csökkenti a
stresszt és a magas vérnyomást. Egyes
fejezetek olyan élethelyzetekre kínálnak

orvosságot, mint szeretteink elvesztése,
válás, fizikai fájdalom illetve betegség,
munkanélküliség vagy magány. Ribner-
nek a héber asztrológia kabbalisztikus
aspektusait taglaló könyve igazi bestsel-
ler. Nemcsak a judaikaboltok polcain ér-
hetô el, hanem a legnagyobb amerikai
könyvesboltokban is fô helyen található
minden zsidó ünnep elôtt. Egyszerû
nyelvezetre ülteti át a bonyolult kabba-
lista koncepciókat, így segít a zsidó
ünnepek kialakulásának magyarázatá-
ban, megértésének és megélésének el-
mélyítésében.

Sokakkal egyetemben Dr. Raphael
Kellman is a Kabbalah Centerbôl a Car-
lebach Shulon át jutott el a halachikus
zsidósághoz. Elhagyta a hagyományos
orvoslást, hogy Rav Brandwein (lásd
alább) intézetében kabbalisztikus gyó-
gyítással foglalkozzon. Kellman szerint
a kabbala már rég kinyilatkoztatta azo-
kat az igazságokat, melyeket a tu-
domány és az orvosi szakma csak kap-
iskál. Mátrix-gyógyítás nevû módszere
a kabbala szerinti láthatatlan felsô vilá-
gok mintáján alapul. Minden betegség
azonosítható a kabbalisztikus élet fáján
egy-egy szefirával, mivel ezek megje-
lenése egyezik az emberi test felépítésé-
vel. A látható fizikai világ feletti látha-
tatlan világnak nagy energiája és gyó-
gyereje van. Ezt nevezi Dr. Kellman
mátrixnak. Egy-egy betegség tehát a
fenti világokban fennálló diszfunkciót
jelzi, melybôl akkor gyógyulhatunk fel,
ha figyelmünket a sötétségrôl a fény fe-
lé fordítjuk. A kabbalisztikus tudást
Kellman szerint felhasználhatjuk egész-
ségi állapotunk javítására és a be-
tegségek megelôzésére egyaránt. 

A tikkun olám koncepciója, miszerint
a zsidó nép célja, hogy a világot tökéle-
tesítse, és amelyet az amerikai zsidóság
nagy része vall, szintén a kabbalából
származik. Így az afroamerikai ember-
jogi mozgalom legalább annyit köszön-
het a kabbalának, mint a feminizmus, a
környezetvédelem, a szegénykonyhák, a
liberális bevándorlás-politika vagy a
baloldali mozgalmak. Az amerikai li-
berális zsidók jó része ugyanis iden-
titását nem annyira a halachikus törvé-
nyek betartásában, hanem az em-
berségesebb világért folytatott harcban,
a tikkun olám-ban definiálta újra. Joseph
Telushkin népszerû New York-i konzer-
vatív rabbi például a zsidóságot elsôsor-
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ban nem népcsoportként vagy vallás-
ként határozta meg, hanem a tikkun ola-
mon zsidó módra dolgozó progresszív
csoportként, melybe származástól
függetlenül bárki beletartozhat, aki ezt
az utat választja.

A LITVIS–HASZID 
ELLENTÉT MÁR A MÚLTÉ

A kabbalisztikus gyógyítás mellett a
kabbalisztikus párkeresés, kabbaliszti-
kus ima és a kabbalisztikus meditáció
sem hangzik elvontan amerikai és izrae-
li zsidó körökben. Immár a le-
gelszántabb litvis (a haszidizmust el-
lenzô) közösség sem engedheti meg ma-
gának a misztikus tanok mellôzését, ha
telt házat akar. Bár a hatvanas évek óta

egyre szélesebb rétegek számára érhetô
el ez a tudás, csak a millennium után jött
divatba igazán.

Dr. Arie Strichovsky rabbi, a je-
ruzsálemi Pardes Institute of Jewish
Studies tanára szerint egyáltalán nem
olyan nagy az ellentét a haszidizmus és
a litvis irányzat között. Példaképére, a
modern ortodoxia egyik legmeghatáro-
zóbb figurájára, Joseph B. Soloveitchik
rabbira is nagyban hatottak a haszid
gondolkodók és kabbalisták. Stri-
chovsky szerint valójában még a litvis
mozgalom olyan meghatározó gondol-
kodói is kabbalisták voltak, mint a vilnai
Gaon. Ôk nem a kabbalát utasították el,
hanem – teljes hatalmának ismeretében
– csupán annak avatatlanok körében va-
ló népszerûsítését tiltották. 

Arthur Green rabbi, korábban a Re-
konstrukcionista Rabbiszeminárium
dékánja, jelenleg a massachusettsi fele-
kezetközi (!) rabbiképzô vezetôje sze-
rint „a zsidóság jelenleg zajló újradefi-
niálása posztmodern jelenség. Ahogy

kétszáz éve a racionalista felvilágo-
sodás elsöpörte a kabbalát és megalkot-
ta a mainstream judaizmust, úgy köve-
teli most vissza a helyét a kabbala a
mainstreamben.” 

A fô kérdés ma a zsidó közösségen
belül immár nem az, hogy a kabbala el-
érhetôvé váljon-e minden zsidó számá-
ra, hanem az, hogy nem zsidók tanul-
hatják-e.

KABBALA 
NEM ZSIDÓKNAK?

A kontrollpártiak helyzete azért rend-
kívül nehéz, mert a Google a kabbala –
különféleképp betûzött – változataira
mint ötmillió találatot jelez, az Amazon

internetes áruház honlapján pedig több,
mint hatezer kabbalával kapcsolatos
könyv kapható. A tömegjelenség nem
meglepô, hiszen ma már nem kell budd-
histának lenni a gyémánt út meditáció-
hoz, hindunak a jóga gyakorlásához, és
a reiki is elérhetô Japánon kívül. Így el-
vileg nem kell zsidónak lenni a kabbala-
tanuláshoz sem.

A Kabbalah Center rabbija, Michael
Berg azt a kisebbséget képviseli, akik
szerint a kabbalának nyitva kellene áll-
nia mindenki elôtt. A sztárok részvétele
mellett rendkívül nívós megjelenésû,
profi terjesztésû kiadványaik is népsze-
rûsítik a misztikus irányzatot. A Kabba-
lah Centert sokan támadják hangzatos
marketingfogásai, milliós bevételei,
rongyrázó épületei miatt, meg azért,
mert felszínes, popkulturális termékké
silányította a zsidó misztikát. Más rész-
rôl viszont piacképes termékké tette a
zsidóságot a new age-korszak filozófia-
és életstílus-kavalkádjában, mely sok
zsidót csábított más vallásokhoz.

Berg rabbi Yehuda Ashlagra hivat-
kozik, akinek a sírjához izraeli útja so-
rán Madonna is elzarándokolt. Ashlag,
a lengyel születésû kabbalista bölcs a
húszas években a Zóhárról szóló, Su-
lam címû könyvével mindenki számára
elérhetôbbé tette a kabbala legnagyobb
misztériumait. Berg szerint amikor
Ashlag 1922-ben Jeruzsálemben meg-
nyitotta központját, hogy az elit körein
kívüli a kabbalatanulást hirdesse, kez-
deményezése támogatásra talált a Pa-
lesztinában élô ortodoxok körében is. 

Rabbi Avraham Brandwein, a kabba-
la egyik legelismertebb szakértôje sze-
rint a Kabbalah Center ott tért le az
Ashlag-i útról, hogy nem halachikus
kabbalát tanít, tehát függetlenítette a
zsidó misztikát a zsidóság törvényeitôl.

A kabbala népszerûsítésével azon-
ban ô is egyetért. Sajátos indoklása a
kabbala hagyományos „két teremtés”
elméletén alapszik. E szerint az elsô
hullám a tohu, a káosz világa volt. Ek-
kor a földre nagy lelkek jöttek le, az is-
teni energia, a fény egyenesen, közvet-
lenül zúdult alá, s a kelim, azaz kabba-
lisztikus edények nem tudták azt meg-
tartani, és diribdarabra törtek. A fény
szétfolyt. A tikkun, azaz javítás világát
kevesebb energiával, szûrt fénnyel te-
remtette újra az Örökkévaló a tohu
romjain. Ebben a világban élünk ma.
A tíz szefirán és négy világon ke-
resztül szûrôdik le a fény. Ebben a vi-
lágban kisebb lelkek jöttek le a földre.
Rendezettebb életet élnek, hétköznapi
munkájukkal, jó zsidóként dolgoznak
a tikkun olamon, azaz a világ tökéle-
tesítésén. Az összetört kelim darabkák
összeillesztése és megjavítása a zsi-
dóság feladata. A holokauszt óta azon-
ban ismét nagyobb lelkek születnek a
világba, sok betérô, nem zsidó testben
kallódó zsidó lélek is van a tohu vilá-
gából született lelkek közt, melyeknek
nagyobb fényre, tehát a kabbalára van
szükségük, és képesek is azt befogad-
ni. A Messiás 6000. évi eljövetele elôtt
a próféciák szerint a világ minden tájá-
ról megtérnek majd a zsidók. Ez azért
aktuális, mert idén 5768-at írunk, tehát
a kabbalisták szerint a messianisztikus
korszak a küszöbön áll.

Míg azonban Rav Brandwein szerint
elsôsorban a halachikus, zsidó törvény
szerinti micvékkel tökéletesíthetjük a vi-
lágot, addig Berg arra hivatkozik, hogy

Hagyományos
tanulás 
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követôi jó része nem zsidó. Nekik pedig
nem kell követniük a halachát, elég, ha
Noé hét törvényét betartják. 

RABBINIKUS KONFERENCIA
A POPKABBALA 
JELENSÉGÉRÔL

Tavaly télen több száz fôs konferen-
ciát tartottak San Diegóban a különbözô
irányzatokhoz tartozó kabbalisták arról,
miként viszonyuljanak a Kabbalah Cen-
ter és hasonló, nem autentikus intézmé-
nyek megállíthatatlan nyomuláshoz. 

Bár a legtöbben egyetértettek abban,
hogy a kabbalát elérhetôvé kell tenni a
legszélesebb zsidó tömegeknek is, ar-
ról eltértek a vélemények, hogy mi-
lyen mértékben kapcsolódjanak a taní-
tások a rabbinikus zsidósághoz. A kér-
désrôl annál szigorúbban vélekednek a
kabbalisták, minél szigorúbban köve-
tik a halachát. A lubavicsi Chábád ha-
szidizmus egyik legnagyobb kabba-
listájának, Yitzhak Ginsburgh rabbi-
nak a megbízottja szerint nem kellene
kabbalát nem zsidóknak tanítani. „A
zsidó nép az Örökkévaló menyasszo-
nya... és nem engedhetünk be akárkit a
hálószobánkba.” A kabbalát gójoknak
tanítani olyan, mintha „egy pár a leg-
intimebb titkait feltárná a nagyvilág
elôtt”. Abban ô is egyetért, hogy a
nem zsidóknak Noé törvényeit kell
megtartaniuk, tehát ne legyenek bálvá-
nyimádók, ne káromolják istent, ne
gyilkoljanak, ne paráználkodjanak, ne

lopjanak, ne egyék meg élô állatok hú-
sát és vérét és hozzanak létre bíróságo-
kat. A Tóra azonban a zsidó népnek
szól, a Tóra tanítása nem zsidók szá-
mára nem kell túlterjedjen Noé szövet-
ségén. 

Zalman Schachter-Shalomi rabbi, az
egyik legliberálisabb irányzat, a Jewish
Renewal nem hivatalos spirituális ve-
zetôje szerint viszont ôk is sok más
irányzattól vettek át spirituális tech-
nikákat. Így nem látja akadályát annak,
hogy nem zsidók a judaizmusból
merítsenek. „Amennyiben elfogadjuk,
hogy az Örökkévaló más népek prófétái
által is szól hozzánk, akkor azt is el kell
fogadnunk, hogy más népekhez is szól-
hat” – vélekedett a konferencián. Véle-
ményét arra is alapozhatta, hogy koráb-
ban részt vett egy neves, zsidó ve-
zetôkbôl álló találkozássorozaton a dalai
lámával Dharmsalában, melyen ki-
derült, hogy a tibeti buddhizmusnak
meglepôen sok a közös pontja a zsidó
misztikával. Rodger Kamenetz, a The
Jew in the Lotus címû könyvében
örökítette meg az angyalok, meditációs
technikák, reinkarnáció, illetve a fenti,
láthatatlan világok szerkezetének tekin-
tetében is felfedezett filozófiai hasonla-
tosságokat. 

A KABBALA A ZSIDÓSÁG
ÚJ ÁGA?

Berg szerint a Kabbalah Center
megközelítése a közeljövôben új zsidó

irányzattá forrja majd ki magát a re-
form, konzervatív, ortodox, rekonst-
rukcionista és Jewish renewal mellett.
„Nem az a célunk, hogy minden em-
bert zsidó hitre térítsünk. Elég, ha
jobb emberek lesznek. Nem mondhat-
juk azt, hogy a legjobb dolgokat Isten
a zsidóknak tartogatja.”

Yakov Travis rabbi, a Tiferet Insti-
tute vezetôje szerint a szervezett zsi-
dóságnak most azzal a kihívással kell
szembenéznie, hogy miként tudja
megtartani a halachikus zsidóság ke-
retein belül a kabbalisztikus irányza-
tokat, nehogy azok kiváljanak, mint
ahogy a karaiták vagy a keresztények
tették annak idején.

Arthur Green rabbi szerint a fô kér-
dés nem az, hogy kinek szabad kab-
balát tanulnia, hanem az, hogy mit
érdemes egyáltalán elsajátítaniuk a ha-
gyományból. 

Választ nyújthat Brandwein rabbi
megközelítése. A Carlebach Shul-
ban 2007 tavaszán arról beszélt,
hogy kisebb titkokat, részigazságo-
kat el lehet árulni bárkinek. Az iga-
zi nagy titkokat viszont, még ha
akarnánk is, képtelenség volna min-
denkinek felfedni. Vagy annyira
egyértelmûek, hogy mindenki tudja
és látja ôket, éppen ezért nem isme-
rik fel ôket; vagy annyira bonyolul-
tak, hogy, még ha el is árulja ôket a
titkok tudója, az avatatlanok úgy
sem értenék meg a szavakon túli
igazságot. 
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Summary
“Today – on the occasion of Sarah’s death and because recent-

ly there has been a death within the community – we discussed
the Halacha (religious rules) of mourning, and everyone who
could add something based on their experience or their studies,
spoke about it…” – wrote György Vári literary historian, one of
the dominant figures of young Jewish professionals, in his love-
ly piece of writing.

“Fidesz does not have a policy on Jewish issues” – claims János
Fónagy former minister, president of the Budapest group of
Fidesz in an interview to Szombat. Katalin Lévai, a socialist del-
egate to Brussels spoke about her book  written in a very person-
al tone on Hungary and the human rights problems of the world.

“Peace is like a woman. If you are running after her you will
never get her”… stated Robert J. Aumann, Israel’s Nobel prize
winning professor of economics, interviewed by János Gadó.

Ildikó Eperjesi wrote about the ideology and politics of
Christian Zionists, a very popular and influential group in the
United States.

Report written by Ági Drelyó introduces four shammashim
of Budapest synagogues. Endre T. Rózsa writes about the fate
of a Jewish tomb from the middle age.

“In all of my works you can find autobiographical references,
but they are woven into fiction, fantasy, the illogical nature of
life.” – said author Pál Békés who is a well known figure of the
Hungarian literature, in an interview to Pál Várnai.”

An Israeli psychologist, Baruch Kahana uses the mother-child
relationship for describing Hasidism: “The relationship of the
hasid to every Jew is similar to a loving mother’s feeling’s towards
her baby. This means that those who are blessed will be classified
as someone valuable, someone who deserves happiness.”

Bori Szirtes and Gábor T. Szántó sum up and evaluate the
events of Budapest’s two competing Jewish drama festivals.

We publish the opening speech writer Iván Sándor made at Tamás
Féner photographer’s exhibition on the life of Hungarian Jews.

Eszter Bodrogi (author of a gastro-blog “Spice and Soul”),
offers the recipe of a little known delicacy for Chanukah.

We are wishing our Readers a happy Chanukah!
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Új 
antiszemitizmus

„Antiszemitizmus új köntösben?

Minden antiszemitizmus-e, ami

anticionizmus, Izrael-ellenes-

ség és Amerika-ellenesség?

Aki gyûlöli Saront es Busht, az

antiszemita? Aki szereti ôket,

az filoszemita? Ha választ sze-

retne kapni ezekre a kérdések-

re, olvassa el kötetünket, mely

korunk egyik legfontosabb

problémájára ad feleletet.” 

A kötet szerzôi:

Eperjesi Ildikó, Gereben Ágnes,
Heller Ágnes, Bányai László,
Bence György, Gadó János, 
Karády Viktor, Kende Péter,
Konrád György, Kovács András,
Novák Attila, Seres László, 
Szántó T. Gábor, Tatár György, 

Valki László

A kötet ára: 2190 Ft

Keresse a jobb könyvesboltokban,
vagy rendelje meg délutánonként

a 06 20 584-0512, illetve 
a 311-6665-ös telefonszámokon,

vagy az info@szombat.org
e-mail címen.
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BÁLINT ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI HÁZ 

Támogatóink: JDC Magyarország, MAZSIHISZ és a MAZSIKE
Szervezetünk a ZSKF tagja

NYUGDÍJREFORM? 
Avagy mi történik akkor,  

ha nem csinálunk semmit?
December 5. szerda 15.00

Bizonyára Ön is hallott a jövő évi nyugdíj-intézkedésekről, 
a „rossz évben” nyugdíjba mentek korrekciós emeléséről, 
a jövő demográfiai kihívásáról s hogy finanszírozható-e a 

jelenlegi nyugdíjrendszer, de a részleteket nem ismeri.  
Most tájékozódhat, kérdezhet, véleményt mondhat. 

Vendégünk Korózs Lajos, 
a Parlament szociális bizottságának elnöke, 

az Országos Idősügyi Tanács titkára.

BÁLINT ZSIDÓ 
KÖZÖSSÉGI HÁZ
1065 BUDAPEST, RÉVAY U. 16.
TEL.: 311 6669 I WWW.BALINTHAZ.HU

AJÁNLÓ KONCERT
BRASS ON BRASS DIXIELAND KONCERT

December 15. szombat 19:00
„Miután lebontották – és sóval szórták be – a Könyves 
Kálmán körúti filmgyárat, ahol dolgoztam, vettem egy 
trombitát, és abba fújtam bele a bánatomat. De aztán 

rájöttem, hogy nem jó egyedül kukorékolni, így társakat 
kerestem. 

Mert kell egy csapat! 1998-ban kezdtem el keresni  
a dixieland-kedvelő zenészeket, és hamarosan zenekar 

lettünk. Klubokban, fesztiválokon léptünk fel, játszottunk 
sörsátrakban, szabadtéri rendezvényeken, éttermekben, 
eljutottunk a Kongresszusi Központ színpadára, egy ízben 

Boban Markovicék előzenekara is voltunk.” 
 Szobolits Béla 

Belépő: 800 Ft, tagoknak: 600 Ft

HANUKAI HANCÚROZÁS
December 9. vasárnap 15.30–19.00

Családi Hanukaünnep a Bálint Ház és a Frankel Zsinagóga szervezésében
A programból

Makám koncert (16.00-17.00), 
közös családi gyertyagyújtás, fánkfalás, vidám állomá-

sok, kézműveskedés, családi tánc, hanukai szellem-
pince, elvarázsolt kastély, mese habbal, bábozás.

HANUKAI KONCERT FÁNKKAL
December 8. szombat 18.00

Fellép
 Fellegi Balázs és Neumark Zoltán

A Bálint Ház és a Bét Orim programja
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