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M E G H Í V Ó
A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület és a Szombat

folyóirat tisztelettel meghívja Önt a

Kövek meséi – Irodalmi séták a pesti zsidónegyedben
Stories in the Stones – Literary Walks around 

Budapest’s Jewish Quarter

címû kötetének felolvasással és sok zenével tarkított
bemutatójára

Kortárs írók képzeletbeli sétára invitálják az olvasót: bemutatják a
több évszázad során kialakult zsidónegyed, az elmúlt évtizedig
szinte háborítatlanul megmaradt, emberléptékû utcáit, rejtett belsô
kertjeit, s elmesélik azokat a boldog vagy szomorú történeteket,
melyeknek tanúi voltak egykoron. Az elbeszéléseket helytörténeti
ismertetô, archív és mai fotók gazdag gyûjteménye színesíti.

A könyv szerzôi: Benedek István Gábor, Deutsch Gábor,
Lábass Endre, Lugosi Viktória, Németh Gábor, Sárközi
Mátyás, Szántó T. Gábor, Szegô Dóri, Zeke Gyula

Zenél a Triton Sophianae (Vázsonyi János, szaxofon,
Rózsa István, tuba, Palatinszky Márton, basszusklarinét)

Idôpont: 2008. szeptember 8. hétfô, 18:00 óra
Helyszín: Elektrotechnikai Múzeum (udvar),

Budapest VII. ker., Kazinczy u. 21.
A rendezvény díjtalan, a kötet a helyszínen

kedvezményesen megvásárolható.

Mindenkit szeretettel várunk! 
A rendezvény a Szombat Szalon rendezvénysorozatának

része. Támogató: MASZRE

A mai magyar zsidók magától értetôdô
természetességgel tekintenek magukra a
„Másik” szemével, és próbálják kitalálni,
hogy miként jelennek meg annak a
szemnek a recehártyáján. De így vannak
ezzel a nem zsidók is. A zsidókhoz való
viszonyukat jelentôsen befolyásolja,
hogy hogyan képzelik el a zsidók róluk
alkotott képét. Ez egy „tükör a tükörben”
jellegû helyzet: a partnerek mindegyike
hajlik arra, hogy önmagát a másik 
szemével nézze, és amikor a másik 
szemében a róla alkotott képet igyekszik
rekonstruálni, ehhez azt a képet használ-
ja, amely ôbenne a másikról él. Hogyan
alakult ki ez a helyzet, és milyen identi-
tásokat teremt – ezekkel a kérdésekkel
foglalkozik Kovács András új könyve.
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Ez év júliusában a Ma-

gyar Gárda szokásos

vidéki vendégszereplé-

seinek egyikén, Szik-

szón roma ellentün-

tetôkkel találkozott.

Utóbbiak, nagy szám-

beli fölényben, immár figyelmeztetô

erôdemonstrációt tartottak. A romák

és a többségi társadalom közti fe-

szültségek eszkalálódni látszanak. 

S ajnos a jelenlegi politikai
klíma a kérdés kezelésére

különösen kedvezôtlen. Sok tekintet-
ben különbözô kultúrák együttélésérôl
van itt szó, ahol az elôrelépés négyéves
ciklusokban nemigen mérhetô. A mai
magyar politikai kultúra viszont a kor-
mányokon kéri számon az eredménye-
ket: ez új programok, új hivatalnokok,
s mindehhez még több pénz bevetésére
ösztönöz. Az eredmény újabb csôd,
újabb elpocsékolt milliárdok, amiért
aztán újra a kormányon verik el a port. 

*

1989 után hatalmas, új kihívások ér-
ték a magyar társadalmat. A romák
nagy többsége kétségkívül a változás
vesztesei közé tartozott, mondhatni,
padlóra kerültek. Az új világ által meg-
követelt szakmai tudás, magatartásfor-
mák, bonyolult értékrend sok esetben
átláthatatlanná és/vagy elérhetetlenné
vált számukra. Nem tehettek mást,
visszahúzódtak saját közegükbe és sa-
ját (újratermelôdött) szubkultúrájukba.

Jelenleg a változások dinamikája
nagyon sok településen jellemzôen el-
lentétes irányba sodorja a roma és
nem roma közösségeket. Utóbbiak
nagy áldozatok árán igyekeznek lépést

tartani a felgyorsult
fejlôdéssel, elôbbiek szá-
mára viszont ez egyre re-
ménytelenebbnek tûnik.

Értelmetlen azt kérdezni:
„Ki a felelôs mindezért?”
A társadalmi változások-
nak nincsenek felelôsei.
Ugyancsak hibás, sôt, fe-
lelôtlen a kérdés: „Mi a
megoldás?” A vélt, vagy

valós társadalmi problémákra a XX.
században próbáltak „megoldást” ta-
lálni – ismeretes, hogy miféle ered-
ménnyel. Megoldás nincs, jó esetben
apró elôrelépések sora várható, ame-
lyek évtizedek alatt hozhatnak szá-
mottevô változást. A messianisztikus
türelmetlenség sehová nem vezet. En-
nek jegyében szórtak el 120 milliárd
forintot a roma programokra: gyors
megoldásra, látható, statisztikailag ki-
mutatható eredményre törekedtek
mindenáron. (Miközben természete-
sen nem a romákra költött pénzt sajná-

lom, hanem annak alacsony hatékony-
ságát fájlalom.)

Szemellenzôs vállalkozás a romák
nehéz helyzetét egyedül az áldozati-
ság kategóriáival leírni, s a többségi
társadalom kirekesztô hajlamaiban, az
állam nemtörôdömségében keresni
minden probléma gyökerét. Ez a

szemlélet – a humán értelmiség min-
den jó szándéka mellett – csak súlyos-
bítja a gondokat, mert a romáknak azt
üzeni, hogy nem felelôsek a saját sor-
sukért, a többségi társadalmat pedig a
„bûnös vagy” üzenettel frusztrálják.
Mindez csak a Magyar Gárda és társai
iránti rokonszenvet növeli. Ajánlatos
lenne észrevenni, hogy a szélsôjobb
jelentôs részben az elhallgatott vagy
félrekezelt társadalmi problémákból
él. Agyrémeikre sokkal kevesebb
vevô lenne, ha nem tudnának valós fe-
szültségeket meglovagolni. A szél-
sôjobb elleni leghatékonyabb módszer
nem az antifasiszta tüntetés (bár néha
ez sem megkerülhetô), hanem az, ha
elveszik tôlük a témáikat. 

A multikulti szokásos lózungjai („a
másság elfogadása”, „az idegen
szép”) nyilván jószándékúak, de elég-
telenek, mert csak a többségi társada-
lomnak üzennek: nincs más dolga,
mint félretenni elôítéleteit, megnyitni
a szívét és a feszültségek maguktól el-

tûnnek.
Ám a különbözôk együtt-

élése nem feltétlenül nyere-
ség. A XX. század etni-
kai/faji alapú háborúi és né-
pirtásai után nevetséges
volna ezt állítani. Az „ide-
gen”, a más (szub)kultúrá-
ban felnôtt ember mindene-
kelôtt: kihívás. Kisebbség-
nek és többségnek egyaránt
meg kell tanulnia, miként
kezeli az új helyzetet. Ki
kell alakítani az együttélés
mûködôképes szabályrend-
szerét. Ennek útja sok-sok
tanulás, próbálkozás, ku-
darc és újrakezdés. Ha ez

sikerül, nyereség, ami által mind a két
fél gazdagodik. Ha nem sikerül, az fe-
szültséget okoz, halmozódó problé-
mákat, kölcsönös meg nem értést s vé-
gül akár robbanást, mint azt a 2005-ös
franciaországi zavargások mutatták. 

„Tabuk nélkül kell végre beszél-
nünk a kérdésrôl” – mondják ismét

4 ■ Álláspont

Romaügyi illúziók ellen

Értelmetlen azt kérdezni:
„Ki a felelôs mindezért?”
A társadalmi változások-
nak nincsenek felelôsei.
Ugyancsak hibás, sôt, 
felelôtlen a kérdés: 
„Mi a megoldás?” A vélt,
vagy valós társadalmi
problémákra a XX. 
században próbáltak
„megoldást” találni – 
ismeretes, hogy miféle
eredménnyel. 
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B arack Oba-
ma, az ame-

rikai elnökválasztás de-
mokrata-párti elnökjelöltje
(a cikk írásának idôpontjá-
ban, az augusztusi jelöltál-
lító Demokrata Nemzeti
Gyûlés elôtt még csak le-
endô elnökjelölt) nyáron körberepülte
a fél világot. Járt Franciaországban,
Németországban, és a Közel-Keleten:
bemutatkozott Izraelben, és megláto-
gatta Abbász palesztin elnököt Ramal-
lahban. Mindenütt megígérte a világ
összes gondjának és bajának megoldá-
sát, vagy legalábbis az összefogást en-
nek érdekében.

Az összes gondot egészen szó sze-
rint kell érteni, beletartozik a terroriz-
mus, Irak, Irán, Afganisztán, Dárfúr, a
globális felmelegedés, az izraeli–pa-
lesztin konfliktus, az atomfegyverek,
meg még ami bárkinek eszébe jut. És
persze mindezt állítólag nagyon ko-
molyan is gondolja, egy percet sem
fog elvesztegetni.

Ez mind szép és jó. De
világmegváltó szándék-
kal tele a padlás, azt pe-
dig nem tudjuk, Obama
megválasztása esetén
milyen konkrét lépése-
ket tenne, sôt, azt sem
igazán tudjuk, miféle el-
veket vall, mit tart jónak
vagy rossznak, meg az
sem derült ki, egészen

pontosan mi az a megoldás, amit az iz-
raeli–palesztin ügyben el akar érni, mi
a kitûzött cél.

Az egyetlen, amit biztosan lehet
tudni, hogy Obama bölcsességet és
belátást kért az Örökkévalótól, hogy
jót cselekedhessen. Ezt írta a Sirató-
falban hagyott üzenetre, amit egy val-
lási iskola diákja szedett ki, és juttatott
el egy bulvárlapnak, az esetért késôbb
elnézést kért. Az eseményeket a jelölt
stábja nem kommentálta – én sem te-
szem, mert esetleg jól kitervelt, meg-
lehetôsen profán reklámakcióra gya-
nakodnék, a vallásos amerikai szava-
zók megnyerése érdekében.

Akárhova is megy és akármit is
mond ugyanis Obama, egyelôre nem a

Álláspont ■ 5

mások. Feltehetô jó szándékukat sze-
rencsétlenül fogalmazzák meg, hi-
szen – például – a kérdés fajvédelmi
szempontok szerinti taglalása igenis
tabu. Ugyanakkor a hagyományos
baloldali, antirasszista, kisebbség-
védô fogalomkörben sem lehet min-
dezt értelmesen megvitatni. Hisz ez
elôbbinek csak a tükörképe. Bizo-
nyos tabukat tehát le kell dönteni,
másokat viszont szilárdan fenn kell
tartani. Vagyis: új szabályrendszert
kell kialakítanunk. 

Így például beszélhetünk különbözô
(szub)kultúrák együttélésérôl, melyek
közül az egyik megkönnyíti, a másik
megnehezíti a rohanó világhoz való
alkalmazkodást. Az egyik nem erény,
a másik nem bûn, csupán adottság, de
minderrôl nem beszélni felelôtlenség.
A problémákat meg kell fogalmazni,
hogy kezelhessük ôket. Itt járatlan út-
ra léptünk, s a legkevesebb, amit tehe-
tünk, hogy ezt fel- és elismerjük.
Eközben számtalanszor fogunk botla-
ni, de botlásainkat menti, hogy nem a
kirekesztés, hanem a közeledés szán-
déka hajt: az együttélés mûködôképes
formáit keressük.

A monoki önkormányzat határozata
a gyerekek iskoláztatásához és közös-
ségi munkához kötötte a szociális se-
gély folyósítását. E döntésnek – me-
lyet sokan bíráltak és sokan támogat-
tak – rengeteg hibája volt, mint min-
den új és szokatlan lépésnek, de sem-
miképpen sem tartom egészében elve-
tendônek. A gyerekek iskoláztatása:
alapkövetelmény. A közmunka nem
hoz megoldást az állástalanság gond-
jaira, de mint fentebb leszögeztük: itt
megoldások nincsenek, legfeljebb a
helyzet javítására tett szerény lépések.
Annyit elmondhatunk: e döntésnek
nem a romák kirekesztése, hanem in-
tegrálása volt a célja. Nem vártak kor-
mányzati lépésekre, a helyi közösség
kezdeményezett, ami demokráciában
elengedhetetlen. A kezdeményezés
gyengéje volt ugyanakkor, hogy
elsôsorban az adminisztratív oldalra
helyezte a hangsúlyt és nem az infor-
mális párbeszédre. A gondok kezelé-
sére tett kísérletrôl van szó, hibáira rá
kell mutatni, de nem szabad az egészet
elítélni és lesöpörni.

Gadó János

Obama 
a Siratófalnál
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világnak üzen, hanem az otthoni po-
tenciális szavazóknak. Egyelôre a vi-
lág zsidóságából is csak az a rész ér-
dekli, akinek módja lesz rá szavazni –
azaz az amerikai zsidóság. Minden, a
zsidósággal és Izraellel kapcsolatos
megnyilvánulást ennek és csak ennek
fényében szabad értelmezni.

Ez még a kampány. Ha az amerikai
zsidóság többségének és a vallásos ke-
resztény rétegnek az kell, hogy a Sira-
tófalnál imádkozzék, akkor ezt fogja
tenni. Ha az kell, hogy beígérje a biz-
tos békés rendezést, akármi is legyen
ez, akkor beígéri. Ezekbôl nem külö-
nösebben lehet és nem különösebben
érdemes következtetni arra, mit fog
tenni, ha megválasztják.

Lehet viszont tippelni Obama általá-
nos felkészültsége (felkészületlensége),
politikai múltja, valamint külpolitikai
csapatának összetétele és korábbi ered-
ményei (eredménytelensége) alapján.

Obama összesen két éve szenátor,
ez alatt jobbára magát reklámozta,
könyvet írt magáról, valamint a Katri-
na hurrikán áldozatainak segítését cél-
zó törvényjavaslatokat terjesztett elô.

Külpolitikai téren szinte teljesen
passzív volt. Nem túl valószínû, hogy
egyik napról a másikra hirtelen sza-
kértôvé válna.

Múltjáról ô maga sem beszél, mert
kissé kényelmetlen volna. Egy olyan
egyház tagja volt, amelynek vezetôi
hitvallásként leginkább zsidózni szok-
tak (az alapító szerint a zsidók hitetlen-
sége miatt az Ószövetség érvénytelen).
Obama tehát tapasztalatlan, és korábbi
szellemi közege nem kifejezetten ked-
vezô az izraeli–palesztin konfliktus
békés megoldásán való objektív, elfo-
gulatlan gondolkodás számára.

Sok múlik tehát a külpolitikai stá-
bon, nézzük meg tehát, az elnökjelölt
emberei (igazi demokrata all-star csa-
pat) mit tettek le eddig az asztalra Iz-
raellel és a közel-keleti konfliktusok-
kal kapcsolatban.

Hillary Clintonra tett kellemetlen
megjegyzéséig fontos szereplô volt
Samantha Power, népirtás- és emberi
jog-ügyi szakértô, egyetemi háttérrel,
aktív diplomáciai tapasztalat nélkül.
Néhány éve azt nyilatkozta, az izrae-
li–palesztin konfliktus megoldása gi-

gantikus békefenntartó erôk telepítése
volna. Utólag ezt a nyilatkozatát nem
érti. Ezen felül rendszeresen és nyilvá-
nosan aggódik amiatt, hogy az ameri-
kai külpolitika egyes lépései valójában
izraeli érdekeket szolgálnak. Bíztató.

Obama ki szokta kérni Dennis Ross
volt nagykövet véleményét is. Ross az
osloi békefolyamat elôkészítésében
vett részt, ô volt amerikai részrôl a
fôtárgyaló. Az osloi békefolyamat
nem vezetett békéhez. Lett viszont
újabb intifáda, annak minden kelle-
metlen következményével együtt.

Hírbe hozták Obamával Robert
Malley tanácsadót is. Ô aktív volt a
közel-keleti politizálásban, Bill Clin-
ton stábjában részt vett a Camp Da-
vid-i találkozón, 2000-ben. Ennek le-
het örülni, hiszen a békekonferencia jó
dolog, csak ez a bizonyos csúcs éppen
tökéletesen eredménytelen volt. Kö-
rülbelül ennyit érnek Malley tanácsai.

Tagja a tágabb körnek Zbigniew
Brzezinski, Carter egykori tanácsadó-
ja, aki szintén meglehetôsen ellent-
mondásos személyiség, hozzá köthetô
az 1978-as Camp David-i egyezmény,
ugyanakkor Izraelt illetô, nem túl kifi-
nomult kritikái, a Hamasszal való
együttmûködésre utaló javaslatai nem
jó elôjelek.

Végeredményben: a demokrata el-
nökjelölt saját eredményeire és ta-
pasztalataira nem támaszkodhat, a kö-
rülötte lévô szakemberek egyik része
közel-keleti ügyekben kétes megnyi-
latkozásokat tesz, másik része pedig
már bizonyította, hogy képtelen ko-
moly haladást elérni.

Persze nem kell attól tartani, hogy
Obama direkt rosszat akarna Izrael-
nek, vagy direkt Izrael-ellenes külpo-
litikát fog folytatni. Ezek ugyanis
Amerika közvetlen érdekeivel is el-
lentétesek volnának, a térségben
ugyanis két állam van, amelyek elvi
alapon is kiszámítható, biztos szövet-
ségesei a nyugati világnak, az egyik
Izrael (a másik Törökország).

Amire számítani lehet Obama meg-
választása esetén, az a korábbi, sem-
mitmondó diplomáciai offenzíva foly-
tatása az Izraellel fenntartott szoros
kapcsolat mellett, és a közel-keleti
konfliktus megoldásának elodázása az
Obama elnöki ciklusa utáni idôkre.

Tallián Miklós
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M inden jelenség egy
adott kontextusban

jelenik meg. Hogy elemezhessük,
elôször el kell helyeznünk a globális
környezetében.

ELLENTMONDÁSOS 
GLOBALIZÁCIÓ

A demokratikus társadalmak
fejlôdése a több kultúrán alapuló való-
ság objektív ténye. A folyamat Euró-
pában még friss, Észak- és Dél-Ame-
rikában már régen végbement. A gyar-
matosítás korában az európai lakosság
népesítette be az Újvilágot, ma pedig a
szegényebbek vándorolnak be töme-
gesen a gazdagabb országokba.

A konkrét helyzetben mégis különb-
séget kell tennünk a népességvándor-
lás és ennek a közös azonosságtudatra
gyakorolt hatása között. Az 1980-as
évekig a nemzetállam megôrizte a kö-
zös azonosságtudat egységét, függet-
lenül attól, hogy hányféle nép élt az il-
letô államban. A helyzet azóta meg-
változott: az egyre növekvô számú
külföldinél és bevándorlónál a nemze-
ti azonosságtudat nincs meg, ráadásul
a helyi elitek egy részénél is erózió, il-
letve delegitimáció figyelhetô meg
ezen a téren.

Tévedés lenne ezt a folyamatot a
globalizáció rovására írni; a világ más
részein – a fejlôdô országokban vagy
az új gazdasági hatalmak esetében –
ugyanis erôsödik az azonosságtudat
(iszlám országok, Kína, India). Ha pe-
dig a fejlett demokráciákban az iszlám
országokból, Kínából, Indiából érkezô

bevándorlókat vgáljuk, az azonosság-
tudat náluk is erôsödik – a volt anya-
országukkal. Egyes fejlôdô és iszlám
országok egyre inkább elszigetelik
magukat a Nyugattól és ezt mutatja,
hogy az egymás értékei elismerésének
követelése terén nincs kölcsönösség.

ELÔVIGYÁZAT 
A MÓDSZERTAN TERÉN

A globalizáció valós tény, de ettôl
még a jövô nyitott marad. Ezért jobb,
ha óvakodunk az elhamarkodott kö-
vetkeztetésektôl a több kultúrán ala-
puló modell hosszú távú életképessé-
gérôl, a közös azonosságtudatok és
különösen a nemzeti azonosságtuda-
tok hanyatlásáról, vagy pláne egy kö-
zös globális azonosságtudat kialakulá-
sának a lehetôségérôl. A nemzeti azo-
nosságtudatok tényleg kopnak, de
csak a nyugati demokráciákban. Ezen

felül nem szabad elfelejtenünk egy
szociológiai tanulságot: nincs társada-
lom – még több kultúrán alapuló sem
– közös azonosságtudat nélkül, és bár-
mely egyéni azonosságtudat szükség-
szerûen ez utóbbi része. Minden azo-
nosságtudat alapvetôen közös és az
egyének a saját specifikus azonosság-
tudatuk tartalmát ebbôl merítik. Ha ez
az azonosságtudat hiányozni látszik,
ennek az az oka, hogy már tömeges
azonosságtudattá vált.

Nem tudjuk megjósolni, hogy Euró-
pa népességének az utolsó 25 évben
lezajlott változása hová vezet. Meg-
szûnhetnek-e a nemzetállamok? Lé-
tezhet-e elszakadás a nemzeti keretek
között kialakult többségi azonosságtu-
dattól és kialakul-e az azonosságtuda-
tok harca? Azt mindenesetre leszögez-
hetjük, hogy az európai egyesülési fo-
lyamat gyengíti a nemzeti azonosság-
tudatokat, mivel erôt von el azoktól a
nemzetállamoktól, ahol ezek az azo-
nosságtudatok kifejlôdtek.

Abban sem lehetünk biztosak, hogy
a több kultúrán alapuló keretek vajon
kedveznek-e a zsidó azonosságtudat
fennmaradásának. Európa viselkedése
a második intifáda alatt intô példa le-
het: a rendkívül káros új antiszemitiz-
mus a multikulti ideológiájának a tala-
ján szökkent szárba. Európa zsidósága
ekkor jött rá arra, hogy a gyûlölködô
tömegektôl bizony nem véd meg a
multikulti. Ehhez a nemzeti azonos-
ságtudaton alapuló központi állam
erejére és az egyetemes törvényekre
van szükség még akkor is, ha ez a vé-
delem nem mindig szavatolt, amint
ezt a második világháború szomorú
példája megmutatta. Az is kiderült,
hogy valamiféle transzcendens ok mi-
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att a zsidó azonosságtudat és a többi
azonosságtudat közötti különbség na-
gyobb, mint az összes többi azonos-
ságtudat közötti különbségek.

Elôvigyázatossági intézkedésként
figyelembe kell vennünk a XXI. szá-
zad elsô éveinek tapasztalatait, és en-
nek alapján vgálhatjuk, mi minden
történhet a század végéig.

A ZSIDÓ ÁLLAPOT

Ami a zsidó állapotot illeti, egy ket-
tôs jelenség állt elô: a zsidókról alko-
tott kép és a zsidók saját önké-
pe kétfelé hasadt.

A zsidókról alkotott kép: Mi-
után megalakult Izrael, a musz-
lim államok azonnal meg-
kérdôjelezték a zsidó állam
szuverenitását és legitim vol-
tát. Mivel a nyugati államok el-
ismerték a zsidók államát, a
nyugati közvélemény lassan-
ként kettôs képet alakított ki a
zsidókról. Egyfelôl van az el-
fogadott zsidó, de mögötte ott
maradt a zsidók többségét je-
lentô szörnyû zsidó is. Az elfo-
gadott zsidó fôleg az európai
holokauszt áldozata, tehát
nagyrészt a halott zsidó. A szörnyû
zsidó viszont eléggé felháborítóan vi-
selkedik: nagyon is él, erôs zsidó azo-
nosságtudata van, ráadásul erôszakos,
agresszív figura.

Ezt a dualizmust annak a világban
folyó dzsihádnak az összefüggésében
kell vizsgálnunk, amelyet a nyugaton
letelepedett muzulmán kisebbségek
egyes irányzatai sugároznak ki ma-
gukból. Ezek a kisebbségek mára már
a zsidókkal rivalizálnak. Egyes ese-
tekben az európai társadalmak mintha
már lemondtak volna a zsidókról, ál-
lampolgárként potenciálisan margina-
lizálva ôket. A nemzettestbôl való el-
távolítás ezen alattomos formája a zsi-
dókat legszívesebben az új bevándor-
lók kategóriájába sorolná és arra ítél-
né, hogy egy fajta belsô kívülállóvá
váljanak...

A zsidók saját önképe: Ez a máso-
dik dualizmus a nem-zsidók szemé-
ben, a zsidó világ és azonosságtudat
azon belsô dualizmusnak felel meg,
amely az 1980-as években keletkezett,
és amely talán nem független az elsô

dualizmustól és a belsôleg gyakorolt
nyomástól.

Ami a zsidók kollektív gondolkodá-
sát illeti, itt egy masszív és rendkívül
súlyos következményekkel járó jelen-
ségnek lehettünk tanúi: a zsidó ön-
megvalósítás nagy része a holokauszt
emlékezetében jelent és jelenik meg.

• Ezek voltak a zsidó világ egyes ré-
szeit együtt tartó nemzeti-világi cio-
nista mag hanyatlásának az évei. A
múltban a zsidók csak ebben a mag-
ban érezhették magukat népnek, leg-
alábbis Amerikában, miközben ugya-

nez Európa nemzetállamaiban proble-
matikussá, az arab világban pedig im-
már lehetetlenné vált.

• Korábban a rendszer centrumát a
vallásos cionizmus és a modern orto-
doxia foglalta el, kapcsolatot teremtve
a vallásos spektrum szélsôségei és a
zsidó közösségi spektrum szélsôségei
közötti. Ez a centrum egyszer csak el-
tûnt, és ezzel egy idôben az eddig a
zsidó élet legszélén szunnyadó litván
ultra-ortodoxia a zsidó társadalmi
spektrum közepére lavírozta be ma-
gát.

• Ebben a korszakban egy harmadik
jelenség is felbukkant: a zsidó vezetés
növekvô elidegenedése Izraelben és a
diaszpórában a zsidó tömegektôl.
Errôl sokan nem tudnak, de ez együtt
járt az ideológia és az azonosságtudat
két tömbre hasadásával. Ez az elidege-
nedés magyarázza az izraeli elit nagy

részének meglepô eltávolodását a nép-
tôl, amelybôl származott.

AZ ÉRTELMEZÉS 
ÁLLANDÓ ELEMEI: 
A ZSIDÓSÁG KRITÉRIUMA

Hogy megállapítsuk a zsidó világ
stratégiai helyzetét ebben a globális
tájban, és elkerüljük a tévedéseket, az-
zal kell kezdenünk, hogy meghatároz-
zuk, mi a zsidóság.

Az alapító narratívában a judaizmus
egy vallás, amely egy a többi néptôl el-
különült csoportnak tett kinyilatkoztatá-
son alapul (Mózes V. 4:34). A csoport
tulajdonképpen egy gyülevész nép (erev
rav), amelyet sem próféta, sem pap nem

vezet. A kinyilatkoztatás fontos eleme,
hogy bár a kinyilatkoztatás Istentôl való,
Istent senki sem képviselheti.

Ezek szerint a zsidóság nem más,
mint egy nép (am Jiszrael) és egy gyü-
lekezet (adat bné Jiszrael) komplex
együttese. Így a közös azonosságtudat
egy alapvetô feszültség immanencia és
transzcendencia között, aminek az
eredménye egy instabil (homeosztati-
kus) egyensúly és az állandó válság.

Ez magyarázza azt, hogy ennek a
társadalomnak miért van kettôs centru-
ma. Jó példa erre a leviták törzsének
elválasztása Izrael népén belül. Ez a
törzs kapta a Frigyláda ôrzésének és
szállításának, az imádkozásnak és a ta-
nításnak a feladatát, miközben a polgá-
ri és politikai centrum rajta kívül ma-
radt. Az utóbbiban a fô feladatokat az
anarchikus több-centrumúság idején a
bírák, a monarchikus centralizmus ide-
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jén pedig a királyok töltötték be. Utób-
biak tevékenységét egyébként egy sze-
nátus (zekenim) felügyelte.

Bár a nép 12 törzsbôl állt, de a vallá-
sosságot csak ez az egy törzs képvisel-
te. A leviták más módon is különböz-
tek a többi törzstôl: a letelepedett tör-
zsek között mozogtak, de maguknak
nem volt földjük. A modell az imma-
nencia és a transzcendencia kapcsolatá-
nak tökéletes példája az ôsi Izraelben: a
transzcendenciát a törzsek immanenci-
áján belül konkrétan és spirituális szin-
ten a leviták testesítették meg.

Ez az egyensúly elvész, ha a mérleg
nyelve túlságosan elmozdul vagy a vi-
lágiság (immanencia), vagy a túlvi-
lágban való hit (transzcendencia) irá-
nyába. Az egyensúly azonban úgy is
kialakul, ha a szélsôségek – vagy a vi-
lágiság, vagy a túlvilágban való hit el-
lenében – erôsödnek. Ma pontosan ez
történik. Az egyik oldalon egyre
erôsebb az ultra-ortodoxia, szinte vá-
laszul a  szekularizációra és a zsidó
élet „normalizálására”, amely a másik
oldalon egyre terjed.

A múltban az ehhez hasonló helyze-
tekben jelentek meg a színen a prófé-
ták. Erre ma nincs esély. Egy próféta
nem lehet szélsôséges. Ma a hamis
próféták idejét éljük.

A KÉRDÉS JELENLEGI
FORMÁJA

A kérdés jelenlegi formájára két fo-
galommal világíthatunk rá: nép és
nemzet. Mindkettô a zsidóság lénye-
gébôl fakad.

A nép és a nemzet a zsidó lét két egy-
mással versengô megjelenési formája.

A nemzet egyidôs az állammal és
különösen a nemzetállammal, és kö-
zös azonosságtudatot feltételez. A
megkülönböztetés alapja nem annyira
a politika, sokkal inkább az állam. Po-
litika a nemzetállamtól függetlenül is
létezhet. A nemzet az autonómia és az
immanencia elvén alapul, feltéve, ha
az egy szuverén államban alakul ki,
amelyet állampolgárok gyülekezete –
és nem egyetlen ember, vagy egy di-
nasztia – vezet demokratikus módon.

A nép a heteronómia és a transzcen-
dencia elvén alapul. Kialakulásában
nincs helye az egyéni akaratnak, sok-
kal inkább a történelemnek, a termé-

szetnek, a hagyománynak, egy speci-
fikus vezetônek, vagy Istennek. A nép
politikával is bír.

A zsidók esetében a népet inkább a
vallás és a számkivetettség (a nemze-
teken átívelô kollektivitás), a nemze-
tet pedig az állam és a terület határoz-
za meg.

Ugyanakkor a helyzet bonyolult,
mivel a szétszórt zsidók egyben a be-
fogadó államok polgárai is. Ma ez a
kétfajta logika eltávolodik egymástól.

Az izraeliek számára a kérdés a zsi-
dó nép túlélése az izraeli nemzeten be-
lül. A visszatérési törvény, a holoka-
uszt emlékezete és a zsidó vallás az iz-
raeli polgárok számára problémákként
jelennek meg. Ezek a problémák
azonban a fiatal nemzedékeket már
kevésbé aggasztják.

Ugyanúgy, ahogy a judaizmus gon-
dokat okoz a zsidó államnak, a zsidó
nép is gondokat okoz az izraeli nem-
zetnek, illetve a zsidó állam is gondo-
kat okoz a nyugaton élô zsidóknak.

Ma nem kevesebbrôl van szó, mint
a kollektív zsidó lét eme két dimenzi-
ójának az újrafogalmazásáról. Az el-
múlt években problematikus fejlemé-
nyeknek lehettünk tanúi. Az izraeli
nemzet befolyása a zsidó népre az
utóbbiban komoly válságot okozott.
Régen a zsidó nép alapja a túlvilágban
való hit volt (vallás és galut-tudat), de
mára inkább etnicitáson (világiságon)
alapul s így olyan zsidó nemzetté vált,
amelynek sem állama, sem területe
nincs. Ez magyarázza az ultra-vallá-
sos reakciót (különösen az olyan sze-
kuláris zsidók között, akik azt remélik
a vallásossághoz való visszatéréstôl,
hogy az majd értelmet ad az életük-
nek). Mindez talán részben amiatt tör-
ténik így, hogy a zsidó oktatás felada-
tát izraeli intézmények vették át.

Ugyanakkor van egy ennél globáli-
sabb probléma: a galut-tudat. A múlt-
ban a galut szó azt is jelentette, hogy a
zsidók várakoznak: egyrészt a kibuc
galujotra (azaz a számkivetettek össze-
gyûjtésére), másrészt a sivat Cionra
(azaz a visszatérésre Cionban). A zsi-
dók el sem tudták volna képzelni, hogy
a galut még vígan folytatódik azután is,
hogy a sivat Cion megvalósult. A zsidó
folyamatosság ezen alapvetô eleme ma
kérdéses. A probléma megfordítható: a
sivat Ciont soha nem azonosították a

slilat hagaluttal (azaz a galut tagadásá-
val), ami kicsit több a diaszpóra tag-
adásánál. Egyszer van a galut, mint a
létezés módja és a kapcsolat a világ-
isághoz. Ez nem ér véget a sivat Cion-
nal. Másodszor van a galut, mint politi-
kai állapot. Ez viszont véget ér, amint
megszületik Izrael. Ez a lényeg.

A HELYZET 
KIÉRTÉKELÉSE

Ha már a kérdést feltettük, vizsgál-
juk meg, hogy a zsidó világ két tömb-
re hasadása tartós lesz-e vagy sem.
Más szavakkal, különbséget kell tenni
az idôleges és az maradandó között.
Minek a léte forog veszélyben? A zsi-
dó népé, vagy a zsidó néprôl eddig al-
kotott képé?

A diagnózis világos: a zsidó világ
centruma, amely összefogta annak
összes részét, meggyengült. Állítsuk
vissza úgy, ahogy volt, vagy találjunk
ki helyette egy másikat? Erre a kérdé-
sére a multikulturalizmus azt felelné,
hogy lehet egyszerre több centrum is.
Ezt én nem így gondolom, mivel a
pluralizmus nem szükségszerûen a
centralitás ellentéte (direkt nem
mondtam, hogy centralizmus). Min-
den civilizációban kell lennie egy jel-
képes centrumnak (az értékeknek) és
egy politikai centrumnak (ahol ezek
az értékek elhelyezésre kerülnek,
mintegy a társadalmi és egyéni csele-
kedetek referenciájaként). Teljesen
magától értetôdik, hogy ma a zsidó ci-
vilizáció (egyes számban) objektív
centruma Izrael, legalábbis ami a kul-
turális és kreatív erôforrásait illeti. A
világ zsidóságának a helyzete és önké-
pe szempontjából Izrael súlya óriási.

Mindenesetre ahogy láttuk, a zsidó-
ság centruma a judaizmus kezdetei óta
nagyon is specifikus és nem monoliti-
kus, hanem duális.

A zsidó állam létrehozása óta a zsi-
dó nép centruma egy törékeny komp-
romisszum a szélsôségek között (val-
lásos cionizmus nemzet és vallás kö-
zött, modern ortodoxia reform és ult-
ra-ortodoxia között). Ennek visszaállí-
tása nem lenne reális vágy.

Nem szabad engedni, hogy a judaiz-
mus mint vallás és spiritualitás az intéz-
ményi fennhatóság puszta kifejezôdése
maradjon, azt spirituális szinten ismét
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vonzóvá kell tenni. Mind a világi, mind
a politikai pólust strukturálni kell, még-
hozzá zsidó jelképek segítségével.

Mind a két centrumot helyre kell ál-
lítani ugyanúgy, mint a zsidó nemzeti
narratívát. Utóbbi legitimációját sza-
vatolni kell annak érdekében, hogy a
zsidó társadalmi kapocs erôsebbé vál-
jon. Újra fel kell fedezni a vallás kre-
ativitását, azt nem szabad a rabbinikus
intézmények kezében hagyni. Talán
itt lehet az ideje, hogy újra felfedez-
zük, mi is az a mispat hameleh (azaz a
királyi döntés, halachikus kategória,
amely vészhelyzet esetén elismeri a
világi hatalom döntési jogát) és meg-
újítsuk azt. A zsidó folyamatosságot
támadó új kihívásokkal radikálisan
szembe kell néznünk. A támogatandó
új kreativitást mind a szellem, mind a
lélek síkján gyakorolni kell. Akár az
elméleti, akár az alkotó gondolkodást
vizsgáljuk, a zsidó szellemi kreativitás
gyenge. Ez a zsidó szellem gyengülé-

sének a jele annak ellenére, hogy ren-
geteg könyv jelenik meg és igen nagy
számú kulturális eseményre kerül sor.

Ez a törekvés egy új transzmisszió
és a zsidó szellem új típusának kiala-
kulását elôfeltételezi.

Az elôttünk álló munka elvégzéséhez
egy olyan „lovagrendre” lenne szük-
ség, amely az egész zsidó világban el-
terjedne, Izrael népén belül szabadon
mozogva éppen úgy, ahogyan valaha
az am Jiszrael vallásos centrumáért fe-
lelôs levita törzs mozgott. Nem a
Szochnutra van szükségünk, hanem
egy nem bürokratikus és nem politikai
„judaizmus-ügynökségre”. A Szochnut
kiküldötteinek héber neve (slihim) úgy
is fordítható, hogy apostolok. De saj-
nos apostolok ma már nincsenek. A
„lovagrend” vezetéséhez nem kellenek
oktatók, rabbik, vagy más hivatásos ve-
zetôk. Az egyetlen dolog, amire szük-
ség van, az a prófétai szellem.

Ez egy hosszú távú elképzelés, ami-

nek a megvalósítása még sok munkát
és közvetítést igényel. Elôször is –
még a zsidó szellem újraélesztése elôtt
– a nefes jehudi (azaz a zsidó lélek)
élesztendô újra,  de forradalmat nem
lehet rendeletek útján kirobbantani.
Ugyanakkor egy sor javaslat és gon-
dolat szintézise révén új megállapodás
dolgozható ki. Ennek sikere nem egy
technokratikus programon múlik, ha-
nem egyes embereken és olyan elve-
ken, akik és amelyek képesek inspirá-
ciót adni a számunkra.

Rajki András fordítása

Vitaindító a Samuel Bronfman Ala-
pítvány Judaizmus mint civilizáció:
tartozni valahova a többes azonos-
ságtudatok korában címmel, Park
City-ben rendezett szimpóziumán,
2008 júniusában. 
A szerzô szociológus, filozófus, a val-
lás- és politikai szociológia professzo-
ra a Paris X-Nanterre-i Egyetemen.

10 ■ Világ

Július elején a belzi haszidok bejelentették, hogy híveik
ezentúl használhatják az Internetet. (Belz – Gur után – a
második legnagyobb haszid közösség Izraelben.) Ez
komoly fordulat, hiszen a többi ultra-ortodox csoport még
nem oldotta fel a tilalmat, náluk az Internet még mindig
tiltott gyümölcs.

A kulcsmondat: „meg kell élnünk valamibôl”. A korsz-
erû technika használata akkor megengedett, ha az a
megélhetéshez feltétlenül szükséges. Ám az Intereneten
sok minden megtalálható a pornográfiától a hittagadásig.
Minél több fiatal belzi barangol szabadon a hálón, annál
nagyobb a veszély, hogy gyengülnek a közösség – korlá-
tozásokra és tiltásokra épülô – tartópillérei.

Mi a megoldás? Természetesen a cenzúra. A belziek
barangolhatnak ugyan, csak nem szabadon. Képviselôik
szerzôdést írtak alá egy Rimon nevû izraeli internetes
céggel, amely szerint a különféle elôfizetôk csak a szá-
mukra engedélyezett szintig juthatnak el.

Nôk nélkül
A Rimon az Internetet jelenleg három szintre bontja.

Nôkrôl készült kép egyikre sem kerülhet be. Ugyanígy
kiszûrik azokat a tudományos honlapokat, amelyek
véleménye nem kóser, azaz – enyhén szólva – nem azono-
sul a belziek világnézetével.

A Natir elnevezésû – legszigorúbban cenzúrázott –
szinten csak 150 honlap hozzáférhetô, amelyek többsége
az üzleti világgal kapcsolatos. A képek eltávolítása után
szabad olvasni a Haaretz címû napilap internetes cikkeit

és elérhetôk az egyetemek honlapjai is. Viszont tilosak
más ultra-ortodox szekták honlapjai, különösképpen a
belziek legnagyobb versenytársainak számító szatmáriak
haszidoké. Tilos a Hyde Park nevû honlap, ahol szabadon
lehet bírálni az ultra-ortodox szektákat és azok vezetôit.
Tilosak az olyan ismeretségi hálózatok, mint az NRG és
az Ynet. Tilos a vallásos feminista, Kolech honlapja, de a
Tóra és a Talmud oldalait kommentáló honlapok is (a
belzi vezetôk jobban szeretik, ha a közösség tagjai
könyvekbôl tanulnak).

A belzi vezetôk bizottságot hoztak létre, amelynek egy-
egy tagja minden nap átvizsgálja, hogy elôzô nap a
közösség tagjai milyen honlapokat látogattak meg, és dönt
arról, hogy a honlapot jóváhagyja-e, vagy letiltatja. Ezen
kívül bármely haszid felhívatja a bizottságot és kérheti
egy-egy, általa nem kósernek tartott, honlap letiltatását.

Otthon tilos
A guri haszidok egyszerûbben jártak el: minden

tagukkal aláírattak egy papírt, miszerint lemondanak az
Internet használatáról. A londoni ultra-ortodox közösség
egy harmadik utat válaszott: az Internet otthon tilos, vis-
zont a közösség kóser Internet-kávéházakat nyitott,
hiszen a tagoknak meg kell élniük valamibôl.

Lehet, hogy a közeljövôben a guriak is követni fogják a
belziek példáját és ôk is kapcsolatba lépnek a Rimon
céggel.

Tamar Rotem (Haaretz) nyomán
Rajki András

A HASZIDOK ÉS AZ INTERNET
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Méltánytalan helyzetben

van a XX. századi magyar

történelem egyik legpozití-

vabb személyisége. Ester-

házy János gróf mind a mai

napig nem kapta meg a Yad

Vashem Világ Igaza elisme-

rést, pedig a tények egyértelmûek és

alátámasztottak. A felvidéki magyar

politikusról közismert, hogy 1942-ben

a szlovák parlamentben egyedüliként

nem szavazta meg a zsidótörvényt. 

Á lljon itt egy idézet akkori
parlamenti beszédébôl:

„Veszélyes útra tért a szlovák kormány
akkor, amikor a zsidók kitelepítésérôl
szóló törvényjavaslatot benyújtotta,
mert ezzel elismeri jogosságát annak,
hogy a többség a kisebbséget egyszerû-
en kiebrudálhatja. Tudom, hogy a tör-
vényjavaslat nagyon sok szlovák képvi-
selôtársamnak nem fekszik, de ezek
pártfegyelembôl nem mernek fellépni a
javaslat ellen. Én ellenben, mint az itte-
ni magyarság képviselôje leszögezem,
és kérem tudomásul venni, hogy azért
nem szavazok a javaslat mellett, hanem
ellene, mert mint magyar és keresztény,
és mint katolikus a javaslatot istentelen-
nek és embertelennek tartom”. Mára

azonban még többet tu-
dunk. Ma már birtokunk-
ban vannak olyan zsidók
nyilatkozatai, akik doku-
mentáltan igazolják, hogy
Esterházy János életeket
mentett a Vészkorszakban. 

A mentéseket három
csoportba oszthatjuk. Egy-
részt, az akkori idôszakban

felvidéki magyar zsidók életüket kö-
szönhették annak, ha Budapestre mene-
külhettek. Ebben segített Esterházy, és
errôl tanúskodott például Sándor István,
akinek történetét a nem zsidó Sándor
Istvánné mondja el, a nyitrai Shlesinger
Félix és felesége, Veithammer Katalin,
illetve Frankel Angéla vagy a pozsonyi
Rujder Ödön. Egy másik dokumentált
eset Kleinman Lázár kassai fôrabbinak
köszönhetô, aki elmondja, hogy Ester-
házy János saját birtokán tartott és nem
engedett elhurcolni 200 munkaszolgála-
tost. Pontosan tudjuk, hogy annak idején
mit jelentett, ha a munkaszolgálatosokat
elindították nyugatra. És harmadrészt
rögzítsük, hogy Esterházy kezdemé-

nyezôen benne volt abban a titkos akci-
óban, melynek keretében Puskás István
zólyomi, Sedivy László nyitrai és Brá-
nyik Sándor eperjesi református lelké-
szek több mint 1000 izraelitát keresztel-
tek meg azért, hogy a szlovákiai zsidó-
törvények legsúlyosabb passzusai alól
mentesüljenek.

Mégis, akkor miért nem kapta még
meg az elismerést Esterházy? Sajnos
nem tudom kizárni: politikai okok miatt.
Igen, szembe kell néznünk a tényekkel:
a cseh és a szlovák lobbi mindent meg-
tesz azért, hogy megakadályozza egy
olyan történelmi személyiség elismeré-
sét, aki kétségtelenül igazságtalannak
tartotta Trianont; akinek „elévülhetetlen
bûne”, hogy részese volt a szinte csak
magyarok lakta Dél-Szlovákiának Ma-
gyarországhoz történô visszacsatolásá-
nak, még akkor is, ha ô maga maradt az
akkori tisoi Szlovákiában. Ha nagyon
élesen akarok fogalmazni, akkor azt
mondanám: Trianont, vagy a Benesi
Dekrétumokat elítélnie egy zsidómentô
hôsnek sem volt-lehet joga. 

Mint a polgári értékek iránt elkötele-
zett politikus, nem kívánok e helyzetbe
belenyugodni. Egyrészt, hiszek az igaz-
ságban. Márpedig Esterházynak ott a he-
lye a legnagyobbak között. Nem fogad-
hatom el, hogy Trianon igazságtalansá-
gának hangoztatása, a magyar nemzeti
ügy melletti elkötelezettség vagy a mély
katolikus hit akadálya legyen egy embe-
ri morális tartás elismerésének. És úgy
gondolom, hogy a magyarországi zsidó-
ság számára is fontos az ügy. Ugyanis
számukra sem lehet mindegy, hogy egy,
a magyar nemzeti közösség számára hôs
vitrinjébe odakerül-e az az elismerés,
mely egyértelmûen üzeni: egy mélyen
vallásos magyar „polgár” nem lehet anti-
szemita. Valahogy úgy, ahogyan ez Sal-
kaházy Sárával történt. A kommunikáci-
ós gondokkal küzdô mai Magyarorszá-

Hazai dolgaink ■ 11

NÉMETH ZSOLT

Küzdelem egy hôs 
elismeréséért

Esterházy János gróf 
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– Egyik felszólalásában azt mond-
ta, hogy a történész dolga nem le-
leplezni, hanem megismerni és
megérteni. Hozzáfûzte, hogy irritá-
ló, amikor az újságírók unos-untalan
a szembenézésrôl kérdezik, hiszen
a történészek mást sem tesznek.
Csakhogy a média és a politikusok
felületes vagy manipuláló üzenete
sokkal több emberhez eljut, mint a
történészeké. 

– Az elsô állítás az én történészi ars
poéticámra vonatkozik. Vagyis arra,
hogy az idôtlenített morális értékítéle-
tekkel teli történetírással szemben az
úgynevezett megértô történetírást ked-
velem. Sohasem dicsôíteni vagy lelep-
lezni kívánok egy személyt vagy egy
korszakot, hanem megérteni és meg-
magyarázni. És mindent a saját kontex-
tusában. Ami a második megjegyzését
illeti, nos, persze hogy szembe kell
nézni a múltunkkal. És a történészek,
szakmájukból kifolyólag, fokozott
mértékben teszik is ezt. Úgyhogy ezt
nem irritálónak, hanem természetesnek
tartom. Nem helyeslem viszont, ha va-
laki a saját szubjektív emlékezetét vagy
véleményét mindenkire kötelezô nor-
mává próbálja emelni. Ez diktatúrák-
ban is csak látszólag sikeres, demokra-
tikus körülmények között pedig eleve
kudarca van ítélve. 

– Beszélgetésünk apropója a Moz-
gó Világban nemrég megjelent írása
a Horthy értékelésekrôl. A kérdé-
sem az lenne, hogy Horthy miért
olyan késôn állíttatta le a deportálá-

12 ■ Hazai dolgaink

„Tudomásul 
kell venni, 
de nem nyaldosni
a sebeket”
Romsics Ignáccal  beszélget  
Várnai  Pál

gon ezeknek az ügyeknek immár je-
lentôs szimbolikus üzenete is van. Ezért
is köszönöm azon zsidóknak az igyeke-
zetét, akik velem és a Külügyi Bizottság
nemrég Jeruzsálemben járt többpárti de-
legációjával együtt próbálják elérni az új
tények alapján Esterházy János ügyének
újratárgyalását a Yad Vashem Intézet-
ben. Köszönet illeti az ügyben a napok-
ban a Yad Vashemnek levelet író Novák
Attilát, aki a Magyarországi Cionista
Szövetség elnöke, és a Holokauszt pok-
lát is megjáró Ádám Magda történészt,
akinek elévülhetetlen érdemei vannak az
igazság dokumentálásában. És itt kell
megemlíteni, hogy anno nem kisebb sze-
mélyiség írt levelet Jeruzsálembe Ester-
házy ügyében, mint Simon Wiesenthal.

Esterházy János „háborús bûnösként”
halt meg. 1945-ben. Gustáv Husák letar-
tóztatja, mert szót emelt a kassai kor-
mányprogram magyarellenes passzusai
ellen. Átadják a KGB-nek, majd koholt
vádak alapján életfogytiglani börtön-
büntetést kap és Szibériába kerül, ahon-
nan 1949-ben súlyos betegen visszaad-
ják Csehszlovákiának. 1957-ben bör-
tönben hal meg. 50 évig még eltemetni
sem engedték. Noha Oroszországban
1993-ban sikerült elérni rehabilitálását,
Csehországban csak 2007-ben „találják
meg” hamvait. 

Életpályája arra kötelezi az utókort,
hogy Jeruzsálemben is méltó helyére
kerüljön. Emlékeztetôül álljon itt egy
idézet Rujder Iréntôl, a már említett és
Esterházy által megmentett Rujder
Ödön özvegyétôl: „Mi, akik akkorian
Szlovákiában éltünk, ismerjük a valósá-
got. Azért adták ôt át a szovjeteknek,
mert ha Pozsonyban állítják bíróság elé,
minden zsidó mellette tanúskodott vol-
na. Fájó az igazság ilyetén való kiforga-
tása, Esterházy tényleg megérdemli az
igazak fáját Izraelben”. Biztos vagyok
benne, hogy meg fogja kapni, hasonló-
an, ahogy a Vatikánban is eredménye-
sen fog zárulni Boldoggá Avatásának a
folyamata. Ezzel Esterházy János halála
után hozzá fog járulni, hogy reálisan
szembesülhessünk önmagunkkal, a XX.
századdal, és a hôsök a megérdemelt
Panteonba, míg a bûnösök a szemétko-
sárba kerüljenek.

A szerzô az Országgyûlés Külügyi és
Határon Túli Magyarok Bizottságá-
nak elnöke.

Történész, egyetemi tanár, a történet-
tudományok doktora, akadémikus.
Számos díj, így a Károlyi Mihály-díj
(l982), Ránki György-díj (1985), De-
ák Ferenc-díj (1991), Akadémiai-díj
(2000), Széchenyi-díj (2005) kitün-
tettje. Néhány könyve: Ellenforrada-
lom és konszolidáció. A Horthy rend-
szer elsô tíz éve (1982), Gróf Bethlen
István politikai pályaképe. 1901 –
1921. (1987), Bethlen István. Politi-
kai életrajz (1991), Helyünk és sor-
sunk a Duna – medencében (l996),
Magyarország története a XX. szá-
zadban (1999), A trianoni béke-
szerzôdés (2001), Volt egyszer egy
rendszerváltás (2003),  Az 1947-es
párizsi békeszerzôdés (2006) A hu-
szadik század képes története (2006)
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sokat, miért várta meg a vidéki zsi-
dóság pusztulását? A történész Kar-
sai László még azt is állítja, hogy
Horthy augusztusban folytatni akar-
ta a deportálást, amiben csak a ro-
mánok kiugrása akadályozta meg. 

– Említett írásomban azt akartam be-
mutatni, hogy különbözô társadalmi
csoportok, különbözô értékektôl vezér-
elve és különbözô szubjektív élmé-
nyektôl meghatározottan mennyire kü-
lönbözô véleményt képesek ugyanarról
a személyrôl alkotni azáltal, hogy
Horthy életének, cselekedeteinek egyes
momentumait kiemelik, felnagyítják, a
másokat pedig elhallgatnak. Sôt leg-
rosszabb esetben kitalálnak olyasmit,
ami meg sem történt. Ami a zsidóság
deportálásának a leállítását illeti, isme-
rek egy jóindulatú és egy kevésbé jóin-
dulatú magyarázatot. A jóindulatú sze-
rint, amelyet menye is képvisel vissza-
emlékezéseiben, a kormányzó egészen
1944 júniusának végéig nem tudta,
hogy haláltáborokba viszik a zsidókat.
Eszerint a valóságot csak június végén
tudta meg, amikor eljuttatták hozzá az
Auschwitzi Jegyzôkönyvet. A kevésbé
jóindulatú magyarázat a német vereség
nyilvánvalóvá válásával, valamint a
különbözô figyelmeztetések Horthyra
gyakorolt hatásával magyarázza a de-
portálások július eleji leállítását. El tu-
dom képzelni, hogy mindkettô befolyá-
solta. Mindenesetre tény, hogy leállítja
a deportálásokat, és ezzel megmenti a
budapesti zsidók zömét. Ugyanígy
tény, hogy a vidéki zsidóság deportálá-
sért neki is viselni kell a felelôsséget.
Karsai említett írását nem ismerem,
úgyhogy arról nem tudok nyilatkozni.

– Az utóbbi idôkben kitûnô monog-
ráfiák születtek Bethlenrôl, Tele-
kirôl, Gömbösrôl. Miért van az, hogy
pont Horthyról nem született egy
alapvetô munka? Arra nem gondolt,
hogy pótolja ezt a hiányt?

– Valóban nincsen Horthyról egy át-
fogó tudományos életrajz. S ami van,
azt egy amerikai történész írta. Több-
ször megkerestek már kiadók, hogy ír-
jak a kormányzóról, de mindig más
dolgok érdekeltek. Most, hogy a sze-
mélye újból az érdeklôdés középpont-
jába került, fokozottan érzem, hogy tár-
sadalmilag feltétlenül hasznos lenne
egy teljességre törekvô és kiegyensú-
lyozott Horthy-életrajz. 

– Miben látja a különbséget Beth-
len István és Teleki Pál zsidópoliti-
kája között? 

– Mindketten konzervatív, nemzeti
gondolkodású emberek voltak. A zsi-
dósághoz való viszonyuk mégis eltért.
l918 elôtt Telekitôl semmiféle antisze-
mita megnyilatkozást nem ismerünk.
Bethlen viszont többször ragadtatta
magát olyan megnyilatkozásokra,
amelyben az antiszemitizmus nyíltan
vagy burkoltan jelen volt. 1919 után
változott a helyzet. Miközben Teleki
antiszemitizmusa markáns alakot öl-
tött, addig Bethlen politizálásából el-
tûnt az antiszemitizmus. Mint minisz-
terelnök, szorosan együttmûködik a
zsidó nagytôkével, közös vadászbérlete
van az egyik Chorinnal, felszólal a zsi-
dótörvények ellen, és a deportálások
idején azok leállítását kéri. Teleki vi-
szont ellenzi az 1920-as numerus clau-
sus 1928-as enyhítését, majd tevékeny
részt vállal a zsidótörvények kidolgo-
zásában. Mivel 1941-ben öngyilkos
lett, nem tudjuk bizonyosan, hogy mit
tett volna késôbb. Egészében ezért
Bethlent ma sokkal inkább tudjuk vál-
lalni, mint Telekit.

– Érdekelne a véleménye az em-
léktáblák, emlékmûvek feliratával
kapcsolatos problémákról. 

– Milyen emléktáblákra gondol?
– Olvashatunk „életüket vesztett

zsidókról”, (ha jól tudom, a Város-
major utcában), „üldözöttekrôl” (a
Szent István parki Wallenberg szob-
ron), sok helyütt „a fasizmus áldoza-
tairól”. A Csaba utcai posta falán ta-
lálható felírat az 1944-45-ös ostrom
idején „hôsi halált halt” honvé-
dekrôl szól. A rendszerváltás elôtti
elhallgatások, féligazságok, szem-
érmesség, sôt, politikai szándékkal
történô torzítás, hamisítás ma szin-
te napirenden van, nem is beszélve
a 298- as parcella botrányáról. A
Nemzeti Múzeum és a Terror Háza
történeti kiállításai is hagynak kí-
vánnivalót maguk után. Ez a fajta
„történetszemlélet” a rendszervál-
tást követôen más poszt szocialista
országban is fellelhetô. Nemrég
Berlinben viszont meggyôzôdhet-
tem arról, hogy ez másképp is lehet. 

– Az, hogy a zsidók „a fasizmus ál-
dozatai” voltak, nem egy hamis állítás,
hanem nem a teljes igazság. Ez a rend-

szerváltás elôtti évtizedek szemléletét
jellemezte, amely általában nem tett
különbséget aktív kommunista és
passzív zsidó áldozatok között. Napja-
inkra azonban ez már nem, vagy csak
jóval kevésbé jellemzô. Az utóbbi
években elég sok olyan emlékhely ké-
szült, amely sem a németek, sem a ma-
gyarok, sem a Zsidó Tanács felelôssé-
gét nem takargatja. Azt hiszem, hogy
ma már elég differenciált képünk van
arról, hogy pontosan mi is történt Ma-
gyarországon, 1944 folyamán.

– Közel egy évszázaddal az 1919-
es Kommün után mennyire elfogad-
ható vagy megkérdôjelezhetô a bal-
oldal azonosítása a zsidósággal? A
nyugati demokráciákban az telje-
sen természetes, hogy a zsidók egy
része konzervatív, a másik pedig
baloldali vagy liberális. Magyaror-
szágon viszont az antiszemitizmus
általában a jobboldalhoz kapcsoló-
dott. 

– A zsidóság Magyarországon is egy
társadalmilag, kulturálisan és politikai-
lag tagolt csoport volt. Ugyanakkor
tény, hogy a baloldali mozgalmakban,
például a szociáldemokráciában vagy a
kommunista mozgalomban nagyarány-
ban voltak jelen zsidó származású em-
berek. Egy elôítéletes gondolkodás
ebbôl könnyen juthat félrevezetô, ab-
szolutizáló megállapításokra. Történé-
szek ezt nem teszik, de manipulációra
hajlamos politikusok vagy irányzatok
idônként igen.

– Tele vagyunk traumákkal. Pár
éve az ÉS-ben megjelent egy cikk,
amely azt állítja, hogy míg az embe-
rek a Don kanyart és Trianont elfo-
gadják traumaként, Auschwitz-cal
más a helyzet. Mit gondol errôl?

– Az valószínûleg igaz, hogy a nem
zsidó magyarok Trianon vagy a Don
kanyar katasztrófáját jobban átélik,
mint Auschwitz tragédiáját, miközben
a zsidók számára nyilvánvalóan az
utóbbi a legnagyobb trauma. Ám a jó-
érzésû emberekben, bármi is legyen a
származásuk vagy a vallásuk, kölcsö-
nös empátia és részvét munkál. Enged-
je meg, hogy egy személyes tapasztala-
tomat elmondjam. Tavaly ôsszel, há-
rom barátommal Krakkóban voltam,
ahonnan Auschwitzba is elmentünk.
Barátaim egyike sem zsidó, s tudtom-
mal a feleségük sem az. Politikai szem-
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pontból viszont négyen négyfelé hú-
zunk. Érzésünk és véleményünk ennek
ellenére hajszálra megegyezett. Az oda
látogató más, ismeretlen magyarok ar-
cán ugyanazt a megrendülést láttam,
mint ami minket is elfogott. Úgyhogy
vannak pozitív példák is, és hosszabb
távon e téren is optimista vagyok. 

– Vannak kivételek. De én azt hi-
szem, hogy az a jellemzôbb, amikor
a saját veszteségeinkkel vagyunk
elfoglalva. 

– Lehetséges, de ennek ellenére töre-
kednünk kell mások megértésére. Ez
Trianon esetében is így van. Mert ami
nekünk trauma, az egy román vagy egy
szlovák számára a nemzeti történelem
beteljesülése. Itt élünk egymás mellett
és meg kell értenünk, hogy egy szlovák
vagy egy román miért gondolkodik
így, és neki is meg kell értenie, hogy mi
miért gondolkodunk másként. Erre kell
törekedni a zsidó–nem zsidó relációban
is és erre van azért törekvés, hajlam. Ne
csak a rosszat vegyük észre.

– Egyetértek, de azért a kettô
mégsem teljesen ugyanaz, hiszen a
zsidóknak a holokausztban az éle-
tükhöz való joguk lett megkérdôje-
lezve. 

– Igaza van, és persze negatív példá-
kat is fel tudnék hozni. Az imént utalt
arra, hogy a Kádár- rendszerben nem
lehetett mindent kimondani, hogy a tra-
umát amnéziával próbálták kezelni. Az
utóbbi években viszont mintha átes-
tünk volna a ló túlsó oldalára. Nem tu-
dom, hogy egy traumának mi a jobb
gyógyítási módszere: az amnézia vagy
pedig annak állandó napirenden tartá-
sa. A múltat ismerni kell, de ahhoz
hogy élni tudjunk, olykor felejteni is
tudnunk kell. 

– Azt gondolom, hogy a traumák
gyógyulását leginkább az oldja fel,
ha van együttérzô hallgatóság. De
hadd kérdezzem most egy egészen
más témáról, nevezetesen arról,
hogy el tudna-e képzelni egy a
szomszédos országokkal össze-
hangolt történetírást az iskolák
számára?

– Nagyon is el tudnék, és meg is le-
hetne csinálni. Ám természetesen na-
gyon sok erôfeszítést igényelne. Sokat
lendíthetne az ügyön egy olyan televí-
ziós mûsor, amely egy idôben menne
Pozsonyban szlovákul, Bukarestben

románul, Budapesten magyarul, és
amelyben a különbözô nemzetiségû
történészek azonos problémákról be-
szélnének. Biztos vagyok abban, hogy
amennyiben a szakmájukat komolyan
veszik, alapdolgokban bármilyen nem-
zetiségû történészek közel kerülhetné-
nek egymáshoz. Akkor talán a széle-
sebb társadalom is eljuthatna annak a
belátásáig, hogy a múltat nem lehet új-
ra játszani. Az megtörtént, fel kell dol-
goznunk, és a tekintetünket a jövôre
kell vetnünk. Ha ezt meg tudnánk ten-
ni, sokkal több közös dolgot találnánk
egymásban, mint úgy, hogy állandóan
a múlt sebeiben vájkálunk. 

– Mit gondol a történészek függet-
lenségérôl? 

– Újabban gyakran hallom, hogy
nincsen független történész. Én ezzel
nem értek egyet. Természetesen vala-
mennyiünk rendelkezik értékekkel, és
értékválasztásunk különbözik. Ez a
fajta meghatározottság azonban nem
azonosítható azokéval, akik vélemé-
nyüket egy párt irányvonalától teszik
függôvé. A tudomány és az ideológia
vagy a politika között alapvetô kü-
lönbség van az értékekhez való vi-
szony szempontjából. Egy ideológia,
akár vallás akár szekularizált, mindig
pontosan megmondja az embereknek,
hogy miben kell hinniük, s mit kell
tenniük. A tudomány ilyenre nem, leg-
feljebb arra vállalkozhat, hogy meg-
mutathatja: vannak különbözô értékek.
A belülrôl vezérelt értelmiséginek
vagy tudósnak ez az attitûdje. Ettôl én
markánsan elválaszthatónak gondolom
az ideológust vagy manipulátort, aki
egy érzelmi közösség létrehozása ér-
dekében nagyon célzatosan mondja el
a nézetét. Ez különbözteti meg az iga-
zi értelmiségit a klientúra értelmisé-
gitôl. A relatív autonómia és függet-
lenség lehetôségét tapasztalatom sze-
rint azok tagadják, akik azt ezért vagy
azért már feladták. 

– Vörös és fehérterror. Nem gon-
dolja, hogy a „nemzeti emlékezet-
ben” Kun Béla sokkal inkább jelen
van, mint az ezt követô retorzió? 

– Ebben nem vagyok biztos. A két
világháború között valóban Szamuely
és Korvin Ottó jelentek meg démon-
ként, és Héjjasékról nem volt szó.
1945-tôl a rendszerváltásig azonban
pont fordítva volt: csak a fehérterrorról

lehetett hallani. Napjainkban pedig ezt
is, és azt is. Mindkettô szörnyû cselek-
mény volt, és az áldozatok számával
kapcsolatos számháborúnak semmi ér-
telme. Itt is távolságtartás és kiegyen-
súlyozottság szükséges. Én a pályámat
úgy kezdtem, hogy a Kalocsa környéki
parasztlázadással és annak leverésével
foglalkoztam. Kiskunlacházától Kalo-
csáig több mint félszáz embert akasz-
tottak fel. Az ott élô emberek emléke-
zetében ez él, mert ôk ezt tapasztalták
meg. A Kecskemét környékiek, ahol a
Héjjasék randalíroztak, meg arra emlé-
keznek. Hogy mennyire sokarcú a tör-
ténelem: a vörös terrornak volt egy ke-
gyetlen Szamuelyje, de volt egy békés
Sinkó Ervinje is. Az utóbbi a Tanács-
köztársaság ellen lázadóknak bibliaórá-
kat tartott Kecskeméten. A vörös ter-
rort Kalocsa környékén ennek ellenére
nem követte fehérterror, Kecskemét
környékén viszont igen. 

– Mint egyetemi oktató, milyen-
nek találja a hallgatóit?

– A rendszerváltást követô évekbôl
nagyon szép emlékeim vannak. Az ak-
kori fiatalok nyitottak voltak, a dolgok-
nak volt tétjük s úgy éreztem, hogy
amit egy-egy szemináriumon megáll-
apítottunk, az egy életen keresztül elkí-
séri majd a diákokat. Az utóbbi évek-
ben viszont megszaporodott körükben
az indokrinált, más szóval agymosott
fiatalok aránya. Akik, ha például felve-
szik a Trianon szemináriumot, ellentét-
ben a korábbiakkal, nem azért jönnek
hozzám, mert meg akarják tudni, hogy
mi történt. Ôk ezt már tudják, és tôlem
ennek a megerôsítését várják. S ha nem
azt kapják, akkor frusztrálttá válnak.
Így pedig nagyon nehéz egy intellektu-
ális izgalmas vitát lefolytatni. Mind-
azonáltal nem adom fel azt a törekvése-
met, hogy ezt a korosztályt is rávezes-
sük arra, hogy hogyan kell a múlthoz
racionálisan, empatikusan, a sokféle
nézôpontot egyesítve közelíteni. 

– Mit gondol Ön a Trianonnal kap-
csolatos, ma is létezô sebekrôl és
frusztrációról?

– Tudomásul kell venni, de nem
nyaldosni a sebeket. Igazságtalan volt,
és a maga helyén tudni kell róla, de ne
ez dominálja a gondolkodásunkat. Erre
is vonatkozik, amit korábban mond-
tam: a múlt helyett vessünk tekintetün-
ket a jövôre. 
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AMagyar Országos Levéltár viszony-
lag kevés személyes iratot ôriz a volt

miniszterelnökrôl, akinek személye, tevékenysé-
ge, a tiszteletére állított szobor jelentôs közéleti vi-
tákat kavart a közelmúltban. A K37-es jelû fond
(Teleki Pál miniszterelnök félhivatalos iratai) 3.
csomójában húzódik meg az „n” jelû dosszié,
amely Teleki Pálhoz és feleségéhez, Bissingen-Nippenburg
Hannához címzett leveleket tartalmaz. A néhány tucat magán-
levél – névvel, név nélkül – a miniszterelnököt akarja befolyá-
solni a második zsidótörvény (hivatalos nevén: 1939. évi IV.
törvény a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korláto-
zásáról) ügyében. A második zsidótörvény története ismert,
számos történeti feldolgozás olvasható róla. Anélkül, hogy
részletekbe bocsátkoznék, szükséges megjegyezni: ez a Tele-
ki Pál közremûködésével készült törvény (preambulumát ma-
ga a politikus írta) folytatta a magyar zsidóság numerus clau-
sus-szal megkezdett, az 1938-as elsô zsidótörvénnyel folytató-
dó kirekesztését a magyar közéletbôl, a kulturális és gazdasá-
gi színtérrôl. Az alábbiakban közölt válogatás néhány tipikus-
nak mondható levélmintát mutat be az említett dosszié tartal-
mából. Ha csoportosítani kellene a levélírókat, nagyjából há-
rom magatartásformát különböztethetünk meg.

Az értetlenek rendszerint nem tartoznak már a zsidóság-
hoz, ôk vagy a szüleik kikeresztelkedtek. Származásukról
esetleg csak a zsidótörvény által megkövetelt hivatalos do-
kumentumokból szereztek tudomást, s rendszerint a kor-
mányfô általuk vélelmezett jó szívére apellálnak. Hivatkoz-
nak hazafias érdemeikre, és egyéni vagy törvényi mentesí-
tést kérnek, mert a zsidósággal való intézményes, esetleg
hitbéli kapcsolataikat elveszítették, s nem érzik magukat a
közösség részének. Sôt, néha kifejezetten pejoratívan nyi-
latkoznak a zsidóság kulturális-társadalmi hagyományairól.

A számonkérôk már nem tûnnek/tettetik magukat naiv-
nak: tisztában vannak a törvény jogfosztó céljaival, ha ki is
keresztelkedtek néhányan, származásukat büszkén vállalják.
Bár rendszerint érzik a rájuk váró veszedelmet, az egyre fe-
nyegetôbb politikai hangulatot, humanista szempontból bí-
rálják a törvény embertelenségét, sôt esetenként a hajdani
magyar liberalizmus befogadó szellemét kérik számon rajta.
Néha – abban a téves hitben, hogy a törvény valójában né-
met nyomásra született – elfogadva a politikai szándékot, a

levélírók valamiféle jelet – akár egymondatos
választ a Magyar Nemzet szerkesztôi üzenetei
között – vártak a miniszterelnöktôl, hogy szen-
vedéseikkel együtt érez.  (Maga a miniszterel-
nök ekkor már szóban és írásban is számtalan-
szor kifejtette, hogy le akar számolni a liberaliz-
mus örökségével, s elismerte ugyan a jogfosz-
tást, de azt a nemzet „magasabb érdekébôl” tar-
totta szükségesnek.1) E számonkérés szélsôsé-
ges példája a névtelen átkozódás, fenyegetôzés.

A sorsvállalók nem meggyôzni kívánják a miniszterelnö-
köt, nem kívánják, hogy könyörüljön rajtuk: a polgári jog-
egyenlôségbôl levezetett érvelésük egyértelmûen elveti a
törvényt. Levelük megírása a szembeszegülés deklarálásá-
nak aktusa. A levélírók – nem épp keserûség nélkül – tudo-
másul veszik a nemzetbôl való kitaszításukat, egzisztenciá-
juk tönkretételét.

Természetesen e típusok tisztán nem mindig jelentkez-
nek, de az alábbi levelek talán képet adnak a faji kirekesz-
tésre adott különféle válaszokról, és segíthetnek megérteni
a magyar zsidóság 1939-es lelkiállapotát. Az utolsó levél
egy, a törvényt helyeslô állampolgártól származik (a leve-
lek között nem sok ilyet találni), akinek írása talán némi
fényt vet az antiszemita propaganda hosszú távú hatására, s
már itt felbukkan a „zsidó bosszú” toposza is.

Akárhogy is volt, a miniszterelnököt sem egyik, sem má-
sik magatartás, érvelés nem gyôzte meg. A felsôház plénu-
ma elôtt kijelentette azokról, akik közbenjárni igyekeztek a
zsidóság egyes csoportjaiért: „akik ilyen okokból jártak ná-
lam, csak ellenkezô meggyôzôdésemben erôsítettek meg”.

A levelek helyesírását (központozás, stb.) a mai elvárá-
sokhoz igazítottam (kivéve a névtelen átkozódó levelet,
amelynek ez adja sajátosságát), egyebekben nem változtat-
tam rajtuk, így bennük hagytam a korra jellemzô fordulato-
kat és tagolást.              

1.
1939. IX. 23.

Kegyelmes Uram!
Sohasem írtam névtelen levelet, – agyongyötört, vergôdô

lelkem kétségbeesett tette ez. Nagyon kérem, ne méltóztas-
sék levelemet olvasatlanul félredobni, – csak pár percnyi tü-
relmét kérem, éppen azért, mert tudom, hogy át van hatva fe-
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lebaráti szeretettel és segíteni akarással. Talán ennek az érde-
kében is jó, ha egy sugár rávilágít a zsidótörvény végrehajtá-
si utasításának tragédiáira. Igyekszem egész rövid lenni.

Néhai édesapám, ki közigazgatási pályán mûködött,
1883-ban, 18 éves korában keresztelkedett ki, miután 8 évig
papi gimnáziumba járt, – pár éve, hogy magában tépelôdô
édesanyám, ki régi nemesi keresztény családból származik,
közölte ezt velünk. Múlt év nyarán tudtam meg, hogy az
uram rég elhunyt édesapja, – ki akárcsak édesapám, minta-
képe volt a becsületes, keresztény magyar embernek, – szin-
tén kb. 60 év elôtt keresztelkedett ki. Az uram aktív tiszt
volt a harctéren több szép kitüntetést szerzett. A fiam kato-
naiskolai növendék, fanatikusan lelkes magyar katona, tele
igyekezettel és tervekkel, amellett erôsen antiszemita, – fo-
galma sincs ezekrôl a származási dolgokról. Meg akarjuk
neki mondani, – mert a mostani rendelet szerint mind a négy
nagyszülô születési keresztlevelét be kell adni, hosszas, két-
ségbeesett gyötrôdés után nekikészülünk, – és megint csak
képtelenek vagyunk kimondani!

Kegyelmes Uram, higgye el, hogy se
nappalunk, se éjjelünk, ez olyan kínló-
dás, amit sokszor már alig lehet elvisel-
ni. Mért van szükség arra, hogy az em-
ber egyetlen derék fiának törje össze
esetleg a lelkét, az ambitióját? Mikor
nemcsak neki, de nekünk is a legele-
mibb fogalmaink sincsenek a zsidó
mentalitásról, a zsidó vallásról, – a leg-
csekélyebb közünk sincs ezekhez. Min-
dig mélyen vallásosak voltunk – most
is ez tartja bennünk a lelket –  vagyo-
nunk nincs minden örömünk és igyeke-
zetünk csak a hazánké és a családunké
volt. A húgom ura aktív tiszt minden-
képen kiváló katona, 3 éves harctéri
múlttal és most az ô életük is csupa
gond és gyötrôdés. Épp így van az
Öcséméknél is, ki állami tisztviselô.

És hány, és hány családnál!
Kegyelmes Uram, ne tegyenek tönkre, ne ejtsenek két-

ségbe olyan embereket, akikre a hazának is szüksége van!
Miért nem elég beadni annyi iratot, amivel igazolva van,
hogy keresztény, mért kell ilyen gyötrelemnek és bánta-
lomnak kitenni az embereket? Evvel nem a zsidókat sújt-
ják, azok megtalálják továbbra is lelki egyensúlyukat és
számításukat, hanem igazán mindenképen szerény keresz-
tény magyar embereket ejtenek kétségbe és dúlják fel az
életüket!

Nagyon kérem méltóztassék megbocsátani levelemért,
melyet soha, semmi körülmények között el nem küldtem
volna, ha nem lennék meggyôzôdve Kegyelmes Uram leg-
teljesebb jószándékáról és jóindulatáról, amivel az embere-
ken segíteni akar. A jó Isten szent nevében kérem, segítsen
ebben a nehéz ügyben is, a másfél év óta már annyit szen-
vedett ártatlan sok emberen.

Igen megkérem, hogy akinek levelem kezébe kerül, le-
gyen olyan jó és könyörületes, juttassa el mielôbb okvetle-
nül a Miniszterelnök Úr kezeibe. A jó Isten megáldja érte.

2.

Nagyméltóságu Miniszterelnök Úr!
Kegyelmes Uram!
Mint cserkész fordulok Magyarország elsô Cserkészé-

hez, mint fiatalabb az idôsebbhez, a tapasztaltabbhoz. So-
kezrek nevében jelentkezem, akik talán ugyanazt gondol-
ják, csak nem merik megtenni, akikben egészen biztosan
éppen úgy ég a vágy valakinek kiönteni azt a sok panaszt,
azt a sok keserûséget, ami összegyûlik bennünk.

Cserkész vagyok tizenkét év óta, cserkész szellemben ne-
velkedtem, mindazt amit elértem, a cserkészetnek köszön-
hetem.

Félárva gyerek voltam már, amikor az elsô középiskolába
kerültem, napokat ettem rokonaimnál, mert otthon erre nem
tellett, tanultam és ugyanakkor tanítottam, segítettem beteg
anyámon, délelôtt iskolába jártam, délután fát hordtam, leé-
rettségiztem, váratlanul: jelesen, bekerültem egy nagyválla-

lathoz mint gyakornok, kevés volt a fi-
zetésem: ügynököltem mellékesen, ma
még nem vagyok harminc éves: a válla-
lat igazgatója vagyok. Ma még igen, de
hogy holnap mi lesz? nem tudom: zsidó
vallásom miatt távoznom kell.

Nagyméltóságodnak ez a hallhatatlan
mondása: „…de nekem aztán ne jajgas-
son senki…”2 szállóigévé lett és na-
gyon sok mindent elárul. Nem foglalko-
zom most azokkal a külpolitikai okok-
kal, amelyek ezt a drákói szigorúságot
indokolják, nem foglalkozom, hogy a
zsidóság elvette-e másoktól azt amit el-
ért, vagy pedig mások nem foglalkoztak
azokkal, csupán röviden kérni bátorko-
dom valamire Magyarország miniszter-
elnökét, Magyarország elsô cserkészét.

A végrehajtási utasítás kiadásánál
kegyeskedjék arra a tiz cserkésztör-

vényre gondolni /bár tudom, hogy eddig is megtette/ mely
tíz cserkésztörvény valamennyi cserkész miatyánkja.

Kegyeskedjék gondolni arra, hogy hány ezer és ezer ma-
gyar szellemben nevelkedett zsidó cserkészgyerek lesi, vár-
ja Nagyméltóságodtól az enyhítést, mely nem kényszeríti
ôket idegenbe, ahonnan magyar ember, lett légyen az zsidó,
vagy nemzsidó mindig visszavágyott.

Kegyeskedjék gondolni arra, hogy ha nem lehet tisztvi-
selô, ha nem lehet kereskedô, ha nem kap iparigazolványt,
akkor csak munkanélküli senki lehet, legjobb esetben nap-
számos /ha veszik/, aki nem fogyaszt, aki nem fizet adót,
aki improduktív.

Félmillió embert megölni – még átvitt értelemben sem le-
het. Tudom, hogy szomszédainktól függünk gazdaságilag.
Különben megfulladunk saját zsírunkban, mert nincs hova
exportálni.

De könyörgöm: mit csináljon az a réteg, amely állás nél-
kül marad? Könyörgöm méltóztassanak megérteni, hogy ez
a föld többet jelent számunkra mindennél! Nem csak mi, de
apáink, nagyapáink, dédapáink is itt születtek, itt éltek,
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nyelvünk magyar, kultúránk magyar (Kegyeskedjék bár-
melyik zsidót megérdeklôdni [sic]: milyen zsidó írót,
költôt, zenészt, festôt ismer??), érzésünk magyar: mi hát
bennünk a zsidó? Az talán, hogy a zsákhordástól kezdve,
ügynökösködésen keresztül mindent vállaltam, esti kurzu-
sokra jártam csakhogy megélni tudjak, és, hogy szorgal-
mammal idáig vittem?

Nem személyeskedni akarok.
Kérni szeretnék valamit: a végrehajtási törvény megszer-

kesztésénél gondoljon Nagyméltóságod a tábortüzekre, ahol
nem volt különbség ember és ember között, ahol együtt
mondottuk a fogadalmat, ennek keretében: a cserkész ahol
tud segít, a cserkész másokkal szemben gyöngéd…

Higgye el Nagyméltóságod: mi magyar szellemben ne-
velkedett zsidó vallású cserkészek: mindig tudjuk, hogy az
állam mindenekelôtt: mi mindig teljesiteni fogjuk köteles-
ségünket!!

És egy figyelmeztetés: régi közmondás: adj a tótnak szál-
lást, kiver a házadból.

A napokban a Dunántúl németlakta vidékén voltam: fáj
az az izzó magyargyûlölet, amit a svábság, nap nap után
nyíltan hirdet. Szeretettel kérem Nagyméltóságodat: tartsa
meg Magyarországot Magyarországnak!!!

Ehhez erôt, egészséget, jó munkát kívánok az Úristenbe
vetett töretlen hittel:

Egy zsidóvallású magyar.

3.

te szemüveges üresfejü hülye kígyó, azt kivánjuk az egész
keresztény társadalom akiket a zsidótörvénynek te tarajos
szaros vénszamár aki már maholnap ugyis felfordul, hogy
minden egyes betüje annak változzon át olyan betegségé
amely nem öl azonnal de csak a zsidók tudjanak megkönyö-
rülni rajtad te vénhülye a föld vessen ki a felszinre minden
éjelen át amikor már dögölsz és nyugtod pihenésed a csalá-
dodal együtt ne legyen és ne legyen annak az üresfejü bitang
gaznak annak a senkinek aki egy ép mondatot elnem tud
mondani de rablónak felütve beül az igazság székbe hogy
robbanjatok egyszerre fel vele együtt. Az Isten fizesse meg
hetediziglen is nektek gazok a többi piszok csirkefogó ban-
dával melyel körülvettétek magatokat ezt a sok bajt bánatot
és rosszlétet amit ide teremtettetek ti világ szenyei ti alja az
embereknek és a társadalomnak. Még a régi politikusok is
othagytatok beneteket akikkel egy levegôt szini is véteknek
tartottak. Az isten pusztitsa el azt elôszôr aki a legkedvese-
bed azután éld végig a betegségek láncolatát és csak zsidó
tudjon feloldozni te szemüveges vén büz hülye te büz száju
ha kinyitod azt a kétkulacsos pofádat csak röhög radtad a
müvelt világ te tudosnak csufolt vénszamár te hülye alja a
társadalomnak. Vigyázatok mert egyitek feje vele megy a jó
törvénnyel és a családi béke feldulójából valami ami elpusz-
tit benneteket fuj te szégyene az országnak te vénhülye te ro-
hadt zülött gróf süljön ki a szemed és folyjon ki azzal a tu-
datlan isten büntetése kiért mert a leánya is kurva lett másik
társaddal együtt. A rákbetegség száguldjon végig rajtatok ki-
vánja egy szerencsétlen keresztény asszon és családja

4.

Budapest, 1939. április 20-án

Kegyelmes
gróf T E L E K Y P Á L
miniszterelnök úrnak
B U D A P E S T

Miniszterelnök úr!
Wilhelm Ostwald3 mondja egy helyen, hogy a történe-

lem nem tudomány, mert csak a múltat regisztrálja, de
nem engedi a jövôt elôre látni. Akármennyire kétes ezen
állítás helyessége, erre kellett gondolnom, mikor olvas-
tam, hogy Magyarország történelemtudós miniszterelnö-
ke szerint a világháború a liberalizmusnak volt közvetett
következménye. Sôt, bevallom, kénytelen voltam azt gon-
dolni, hogy a történelemtudósoknak még a múltra vonat-
kozó megállapításai is nagyon kétesek lehetnek. Ön sze-
rint tehát, Miniszterelnök úr, ha nincs liberalizmus, nincs
háború. De sajnálhatják az abesszinek, hogy olyan liberá-
lisak voltak! És bizonyára még ma is boldogan uralkodná-
nak a cárok Oroszországban, ha nem lettek volna oly igen
nagyon szabadelvûek.

Vannak beszédének még más érdekes megállapításai is,
mint például, hogy igenis létezik zsidó faj.4 A természettu-
dósok tagadják ugyan ezt az elképzelést, sôt még arra is
utalnak, hogy például a kárpátaljai zsidók kazár származá-
súak, tehát szlávok, viszont például Imrédy – egyébként
mintha még múltkor hallottunk volna valamit, hogy nem is
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zsidó fajról, hanem zsidó szellemiségrôl van szó. De persze
ez múltkor volt.

De hát Ön más állásponton van és azt állítja, hogy a zsi-
dó faj és hogy fajkeveredés esetén a zsidó fajnak a tulajdon-
ságai ütköznek ki, minthogy Ön szerint a zsidó az erôsebb
faj és ugyancsak Ön szerint mindig az erôsebb faj vonásai
mutatkoznak az utódoknál, ami ellen a gyengébb magyar
fajnak védekeznie kell olyformán, hogy kiéhezteti az
erôsebb fajt. Bevallom, Miniszterelnök Uram, hogy én nem
mertem volna ilyen állításokat érettségi dolgozatomban
megkockáztatni.

A levelem végén nem fog találni aláírást, amin nem fog
csodálkozni, mert bizonyára megszokta már a névtelen le-
velek „gyávaságát”. Hát én bezzeg inkább szidatom maga-
mat gyávának, semminthogy szembeszállva egy hatalmas
miniszterelnökkel, ki megtagadván a liberalizmust, bizo-
nyára a szólás és (mily borzalom!) a kritika szabadságát
sem ismeri el, egyenlôtlen – oh, nagyon is egyenlôtlen
fegyverekkel küzdjek a végrehajtó hatalom feje ellen. De
hogy mégis megismertessem magamat Önnel, Miniszterel-
nök Úr, hát íme én egy olyan zsidó vagyok, aki nem is akar
asszimilálódni. Végigküzdöttem a világháborút, súlyosan
megsebesültem, újra kimentem a harctérre – és hogy vitéz
Görgey felsôházi tag5 úr megbocsásson: többször önként
jelentkeztem a haza védelmére, kérezkedtem ki a harctérre
– kitüntettem magamat, ezüst vitézségi érmet kaptam, míg
végre, a haza nagyobb dicsôségére, a múlt év ôszén kitet-
tek állásomból, mert zsidó vagyok. Hát ôszintén bevallom,
eddig mindig azt tartottam helyesnek, hogy azon csekély
képességeket, melyekkel a természet megáldott, fej-
lesszem és egyénileg oly tökéletességet érjek el, amilyen-
re a velemszületett tulajdonságok képesítenek. Sosem tö-
rekedtem azután, hogy inkább olyan legyek, mint bármi-
lyen    tömegember. Valószínûleg ez, hogy nem töreked-
tem az asszimiláció után, tett engem méltóvá arra, hogy ki-
ebrudaljanak.

Hát, Miniszterelnök Úr, én ezután sem akarok asszimi-
lálódni. [ezt a levél miniszterelnökségi olvasója ceruzá-
val aláhúzta – A. B.] És ha már ezek után tudomásul kell
vennem, hogy ilyen megátalkodott fajhoz tartozom akkor
sem szégyenlem, hiszen ennek a „faj”-nak sarjai voltak
Mendelssohn, Spinoza, Einstein, Heine, Ehrlich6, Disra-
eli, Herz és …. Krisztus. Nem szégyenlem, Uram, se-
hogyse szégyenlem és nem asszimilálódom. Nem asszi-
milálódom, sôt büszke vagyok, hogy az üldözöttekhez –
és ilyen üldözöttekhez! – tartozom, inkább mintsem az
üldözökhöz.

Ezt mondván bocsánatot kell azonban kérnem a magyar
néptôl. Nem én azonosítom az üldözôkkel, sôt tudom, mi-
lyen élesen ítéli el ezeket a jogfosztásokat. Önök azonosít-
ják magukat vele. Én sajnálom a magyar népet, melyet az
Önök tehetetlensége és gyakran telhetetlensége oly nyo-
morba süllyesztett és amelyet most újra azzal a hazugság-
gal akarnak becsapni, hogy az asszimilálódni nem akaró
zsidó az oka a magyar nép szenvedéseinek.

Fogadja egyébként, Miniszterelnök Uram, azért, hogy a
zsidók nyomorba taszítását nem érzi üldözésnek, ôszinte
szerencsekívánataimat.

5.
Bpest, 1939 III/3.

Kegyelmes Uram!
Megtaláltam végre ezeket az iratokat (füzeteket) amelye-

ket annak idején az „Ébredô Magyarok” kiadtak.7

Kérem ne méltóztassanak engedni!
Emlékszem még a ’90-es évek felé Kolozsváron való tar-

tózkodásomra, ismertem két kis bátor gróf Teleky-fiút a br.
Bánffy-palotában laktak édes anyjukkal;8 – bízom a Te-
leky-grófok erélyében. Úgy kell bánni a zsidókkal mint a
németeknél semmi kímélet – a legmesszebbmenôen sem
most kell orvosolni; mert kiszámíthatatlan – ha most mene-
külnek a törvényhozás kezei közül – mire lesznek ezek az-
után még fokozottabb méretekben képesek! –

Tapasztalatok után tudom hogy kiirtanák az összes ke-
resztényeket lelkifurdalás nélkül – nyilvánosan – ha nem
félnének mégis az akasztófától.

Aljas fajzat! Se jelleme, se önérzete, se tisztessége, min-
denre képesek.

Összetartozásukban van az erejük! És a pénzük hatalmá-
nál fogva! 

Szigorú törvényeket méltóztassanak hozni! (Ha az most
nem történik, végünk lesz.)

Igenis német példa szerint alaposan hogy végre „ a ma-
gyar” föllélegezzen.

Sajnálom, hogy nem elôbb küldhettem be ezeket a „ba-
tyus zsidó füzeteket” de talán még most sem késô – be kel-
lene szerezni egy „Talmudot” is amelynek egyes számaira
a kis füzetben hivatkozás történik.

Nem engedni! a végsôkig sem! most itt az idô! Most
vagy soha! mert jaj nekünk ha most megkegyelmezünk ne-
kik. 

Kegyelmes Uram! Isten segítségével erôs akarattal,
összetartással, sikerülni fog!

Minden jó kívánataival (egy 70 éves asszony egy hosszú
élet tapasztalataiból beszél) maradtam igaz tisztelôje

özv. W. Kabdebó Zsuzsánna

Jegyzetek
1 Teleki Pál: A második zsidótörvényrôl. In: uô.: Válogatott politikai

írások és beszédek. (szerk. és vál.: Ablonczy Balázs) Budapest,

2000, Osiris. 382-383.

2 A miniszterelnök kormányának programját ismertetve mondta el

ezeket a mondatokat, ez azonban nem került be a parlamenti nap-

ló által közölt, hivatalos szövegbe.

3 Wilhelm Ostwald (1853-1932) balti német származású vegyész,

kémiai Nobel-díjas (1909).

4 Vélhetôen Teleki Pálnak 1939. április 15-én, a felsôházban el-

hangzott beszédére céloz. Ld.: Teleki: i. m. 377-389.

5  Görgey László (szül.: 1877) felsôházi tag, jogász, a második zsi-

dótörvény (1939. évi IV: törvény) felsôházi elôadója.

6 Paul Ehrlich (1854-1915) német tudós, orvosi Nobel-díjas (1908)

7 Ébredô Magyarok Egyesülete: 1919 és 1921 között aktív,

szélsôjobboldali tömegszervezet. Történetérôl ld. Zinner Tibor: Az

ébredôk fénykora, 1919-1923. Budapest, 1989, Akadémiai.

8 Ez bizonyosan nem Teleki Pál volt: neki nem volt testvére.
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A közös zsidó-keresztény örökség

címû írásában Yeshayahu Leibowitz-

nak mindenben teljesen igaza van,

amennyiben „kereszténységen” a 2-

20. századokban e néven megvaló-

sult történelmi képzôdményt értjük –

és egyáltalán nincs igaza, ha e szót

az Újszövetségben leírt keresztény-

ségre vonatkoztatjuk.

Á brahámtól Jézusig körül-
belül ugyanannyi idô, ké-

tezer év telt el, mint Jézustól napjain-
kig. Az elôbbi idôszakról a Tanach
(Ószövetség) gazdag beszámolót nyújt,
amelynek egyik fô motívuma Isten né-
pének folyamatos küzdelme a neki
adott Tóra isteni törvényeivel, és vi-
szont. Viszonylag ritka az olyan nem-
zedék a történetben, amely feddhetet-
len hûséggel tartotta magát a parancso-
latokhoz, amelyben a nép életvitele és

az isteni követelmények teljesen fedték
egymást. Többnyire konfliktusos vi-
szonyt látunk, melyet a megtérések és
megbocsátások után újra kiélezôdô el-
lentétek, büntetések, majd ismét a meg-
térések és megbocsátás követnek válta-
kozva. Különösen Salamon uralkodá-
sának végétôl jellemzi az eseményeket
a folyamatos hanyatlás a babilóni fog-
ság mélyéig, ahonnan aztán egy cse-
kély kisebbség vissza- és megtérése, az
immár maradandóan idegen uralom el-

nyomása alatt történô berendezkedése
a Szentföldön zárja a Tanach elbeszélé-
sét, az eljövendô messiási reménység
territóriumában hagyva a még meg
nem valósult megoldást. Hogy a törté-
net késôbb sem volt mentes a hullám-
völgyektôl, azt a posztbiblikus zsidó
irodalom teljessége tanúsítja. Bizonyo-
sak lehetünk abban, hogy Isten nem
hagyja el népét soha, kegyelme örök,
és a teljes helyreállítás elérkezik – de
ez még nem történt meg. A Tórával va-
ló viszony a nép egészét tekintve a mai
napig súlyos ambivalenciákat hordoz,
amint erre Leibowitz is bôven utal.

A következô két évezredben ezzel
közel azonos, szinte teljesen párhuza-
mos történet játszódott le a keresztény-
ség népe, az egyház világában. Viszo-
nya saját kinyilatkoztatásához, Törvé-
nyéhez, az Újszövetséghez nem kevés-
bé ambivalens elôdje Tórához való vi-
szonyánál, akit emiatt természetesen
gyakran sietett mélyen elítélni. Az
igazságosság gyôzelme éppen ezért,
hogy hol itt, hol ott jelentkezô, többé-
kevésbé hiányos megtérési kísérletei
rendre visszahullottak az engedetlen-
ség általános mocsarába. A mély erköl-
csi és spirituális válságok, és inkább
csak hôsiességükben sikeres megújulá-
si kísérletek kétezer éve után is legfel-
jebb annyit mondhatunk, hogy talán új-
ra van egy „hazatelepülni” vágyó, arra-
felé el is induló kisebbség, aki, ha ide-
gen uralom alatt is, de megpróbálkozik
az alapszöveghez való visszatéréssel.
A kereszténység mély történelmi konf-
liktusa az Újszövetséggel éppoly nyil-
vánvaló, mint az elôbbi esetben.

A Tanach egyik mélypontja Menasse
király uralkodása Júdában, aki a Tórá-
ban leírt szinte minden halálos bûnt el-
követett, s ezzel – a Szent Szöveg értel-
mezése szerint – a babilóni fogságravi-
tel fô okozójává lett. Óriási hibát követ-
ne el, aki, mondjuk, az ô életvitelét azo-
nosítaná a Tóra tartalmával, és azt te-
kintené az isteni kinyilatkoztatás helyes
értelmezésének. Nem sokkal kisebb té-
vedés az eddig megvalósult keresztény-
ség számos megnyilvánulását azonosí-
tani az Újszövetség mondandójával.
Leibowitz és némely általa hivatkozott
szerzôk (Goethe például) nem a keresz-
ténység mint krisztushit, Christentum,
hanem a kereszténység mint Christen-
heit (Kierkegaard megkülönböztetése)
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A Szombat márciusi számában közölte Yeshayahu Leibowitz (1903-1994) iz-
raeli ortodox zsidó vallásfilozófusnak a zsidó–keresztény párbeszéd lehetet-
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ták körbe zsidó, illetve keresztény szemszögbôl Leibowitz kritikai állításait a
zsidó-keresztény kultúra fogalmának használhatóságáról és a párbeszéd le-
hetôségérôl. Az alábbiakban folytatjuk a párbeszédet/vitát.
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kritikáját fogalmazzák meg, és állítása-
ik arra majdnem hiánytalanul igazak.

Az Újszövetség minden szerzôje
azonban – talán Lukács kivételével –
zsidó. Már csak ebbôl fakadóan is el-
eve képtelenség ezt a szöveggyûjte-
ményt a zsidóságtól teljesen független-
nek látni és láttatni. Ráadásul olyan zsi-
dókról van szó, akik szenvedélyesen
hittek Izrael Istenében és a Tôle szár-
mazó Írásokban, beleértve a Tórát is.
Az Újszövetség az 1. századi zsidó val-
lási irodalom része. Ezzel szemben fel
szokták hozni, hogy vannak benne
késôbbi pogánykeresztény betoldások.
Aki komolyan foglalkozott
szövegkritikával, tudja,
hogy ez puszta feltételezés,
amelyet a fennmaradt szö-
veghagyomány elemzésébôl
nem lehet bizonyítani. E hi-
potetikus állítást az motivál-
ja, hogy ezeket az írásokat
ne kelljen zsidó írásoknak
látni.

Természetesen a késôbbi,
a Szentély pusztulása után
kialakuló judaizmus szem-
pontjából az Újszövetség
mint zsidó messianisztikus
irányzat eretnekségnek lát-
szik, hangsúlyozom, zsidó
eretnekségnek. A Churbán elôtt azon-
ban a judaizmus jóval plurálisabb volt,
számos irányzat egymással való vitái-
ban élt és lélegzett. Hillélita és sammá-
jita farizeusok, szadduceusok, zelóták
és qumrániak, esszénusok, mérsékelt és
szélsôséges hellenisták stb. a Tóra és a
többi szent Írás értelmezési problémái
körül zajló polémiája volt maga a juda-
izmus. Ebbe a sokszínû, szenvedélye-
sen vitatkozó zsidó világba legitim mó-
don illeszkedett a zsidó Jézus és zsidó
tanítványai mozgalma, a zsidókeresz-
ténység, melynek irodalma az Újszö-
vetség. Állításait el lehet utasítani, de
képviselôinek zsidó mivolta kétségbe-
vonhatatlan. „Kiterjedt forrásanyag
alapján tanulmányozható módon leg-
alább három zsidó csoport áll elôttünk
ezekben az idôkben. Az egyik a ma-
instream zsidóság, Josephus Flavius és
az Újszövetség terminusával: a farizeu-
sok. (…) A másik zsidóság a holt-ten-
geri közösség, (…) A harmadik zsidó-
ság pedig a kereszténység. Mind a há-
rom a Bibliára hivatkozott. Új eszméit

is a Biblia hagyományaiból vezette le
vagy azokra vezette vissza. Mind a há-
rom jellegzetesen szövegmagyarázó
vallás volt” – írja Komoróczy Géza
(Kiáltó szó a pusztában, Elôszó, a ki-
emelés tôlem). 

Manapság már széles körben elfoga-
dott, hogy Jézus nem tagadta meg a Tó-
rát, errôl ô maga programadó módon
nyilatkozik: „Ne gondoljátok, hogy el-
törölni jöttem a Törvényt vagy a Prófé-
tákat: nem azért jöttem, hogy eltöröl-
jem, hanem hogy teljessé tegyem ôket.
Mert úgy van, ahogy mondom nektek:
ameddig az ég és a föld meg nem sem-

misül, egyetlen jod, sem egyetlen szar-
vacska nem veszíti érvényét a Tör-
vénybôl, amíg az egész meg nem való-
sul! Aki tehát csak egyet is eltöröl a
legkisebb parancsok közül, és úgy ta-
nítja az embereket, a legkisebbnek fog-
ják mondani az egek királyságában –
aki viszont teljesíti ôket, és tanítja is,
azt nagynak fogják mondani az egek
királyságában.” (Máté 5:17-19) 

Jézus rabbinikus – ekkoriban még
fôként csak a farizeusok által elfoga-
dott – háláchához való viszonya ár-
nyaltabb: azt számos ponton elfogadja,
helyenként azonban kritikával kezeli.
Ez normálisnak tekinthetô minden ko-
rabeli nem-farizeus zsidó esetében is.
Sôt a farizeusok egymás közötti polé-
miája is ilyen jellegû volt, ha nem a
több évszázaddal késôbbi, már megszi-
lárdult judaizmus felôl nézzük. Mint
Tatár György is említi Leibowitz írásá-
ra reagálva: „Tisztára halachikus hoz-
záállásából fakadóan, Leibowitz mint-
ha képtelen volna úgy olvasni az Írást,
mintha ezt elôször tenné, úgy hallgatni

Isten beszédét, mintha neki magának
kellene azt kihüvelyeznie, és a maga
életére alkalmaznia. Számára mindez
már mind megtörtént, a rabbinikus böl-
csek már mindent egyszersmindenkor-
ra megfejtettek, s ha a világ fejlôdési
folyamatai talán még mindig tartanak,
a vallás végérvényesen elkészült, ala-
kulása befejezôdött.” A rabbinikus ju-
daizmus e késôbbi állapotának vissza-
vetítése és számonkérése az 1. századi
Júdea lakóitól történetietlen és anakro-
nisztikus, azaz vallástörténetileg hibás.

A Szóbeli Tannak amúgy is több ré-
tege létezik, ezek tekintélyben, erôben
különböznek egymástól, és bonyolult
viszonyrendszert alkotnak. Jézus nem
helyezkedett szembe az egésszel, ha-
nem egyes elemeit és elveit vitatta.
Csak példaként: az étkezés elôtti kéz-
mosás mindenkire kötelezôként való
kiterjesztésének éppen akkoriban kelet-
kezô szabályáról maga a Talmud is el-
ismeri, hogy egyáltalán nem vezethetô
le a Tórából. Elôször Hillél és Sammáj
próbálta kötelezôen bevezetni – ez Jé-
zus gyermekkorában lehetett –, de még
farizeus körökben sem fogadták el
tôlük (!). A következô generációban
aztán tanítványaik keresztülerôltették
(bSábbát 14b), ez éppen Jézus tevé-
kenysége idejére eshetett, tehát amikor
ezt kritizálta (Máté 15.), akkor egy ép-
pen zajló vitában foglalt állást, legitim
módon illeszkedve kora közéletébe, a
még meg nem szilárdult, élô judaizmus
közegébe. 

Széles körben elterjedt az a téves vé-
lemény, amely szerint Pál – mintegy
Jézussal ellentétben – megtagadta a
Tórát, és a zsidók számára pogány élet-
formát hirdetett. Ez az állítás – miköz-
ben tökéletesen igaz a pogánykeresz-
tény egyházra, amely ilyen irányban
értette félre leveleit – egyáltalán nem
igaz magára Pálra. Helyszûke miatt le-
gyen elegendô egyetlen, paradigmati-
kus, kulcsfontosságú szöveghely,
amely önmagáért beszél, és meghatá-
rozza valamennyi Pál levél értelmezé-
sének kereteit: „Másnap Pál velünk
együtt fölkereste Jakabot; valamennyi
vén is jelen volt (…) és ezt mondták
neki: Látod, testvérünk, milyen sok tí-
zezren vannak a júdeaiak között, akik
hitre jutottak, és valamennyien a Tör-
vény rajongói! Ôk azt hallották rólad,
hogy te a diaszpórában élô összes júde-
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Pál, a pogányok apostola,
tehát kizárólag a nem
zsidóknak hirdette, hogy
nem kell megtartaniuk 
a Tóra rituális, tisztasági
stb. parancsait, csak 
az erkölcsi jellegûeket,
azaz a hét noachita 
parancsot. Ez a nézete
teljes összhangban van 
a rabbinikus állásponttal.
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Y eshayahu Leibowitz
nem a finom megfogal-

mazásairól ismert. Az izraeli társada-
lom néhány jelenségére tett megjegy-
zési helyenként az antiszemita irodal-
mat juttathatják eszünkbe. És mégis,
úgy vélem, rendkívül hasznos Leibo-
witzot olvasni: provokatív gondolatai
fontos kérdéseket vetnek fel. Öröm-
mel tölt el, hogy egyre több mûve ol-
vasható magyarul is – egyelôre
elsôsorban az Interneten.

A keresztény-zsidó párbeszédet az
motiválja az elmúlt évtizedekben,
hogy a korábbi ellenségek, üldözôk és
üldözöttek leszármazottai, megteremt-
sék a békés együttélés feltételeit. Erre
Európában és Amerikában van minde-
nekelôtt szükség. Leibowitz környeze-
tében, a hatvanas évek Izraeljében, a
keresztény környezettôl elszakadó
nemzeti lét megalkotása volt az
elsôdleges feladat. De a párbeszéd lei-
bowitzi elutasításának mégsem ez a fô
oka, hanem a saját zsidóságához való
viszonya.

Induljunk ki abból, hogy a párbe-
széd a mai zsidóság és a mai keresz-
ténység között zajlik, így a párbeszéd
során a mai identitását konstruálja újra
a két fél. Ebbôl a szempontból a koráb-
bi hozzászólók által emlegetett máso-
dik szentélykorabeli zsidó irányzatok
éppen annyira irrelevánsak, amennyire
az egyházatyák írásai azok. A történel-
mi tények helyett egyedül az számít,
hogy ki miként olvassa a történelmet,
önmaga – és ezáltal a másik fél – értel-
mezése egyik forrásaként. Tehát nincs

értelme kritizálni Leibowitzot egyol-
dalúsága folytán, inkább igyekezzünk
megérteni ôt magát.

Az olvasat jelentôségére hadd hoz-
zam fel a legalapvetôbb kérdést, amit
Leibowitz is feszeget: mi a két vallás
egymáshoz való viszonya, ha már el-
szakadtunk a hagyományos Verus Is-
rael-teológiától és az „Ézsau = Edom
= kereszténység” képlettôl. A szintén
provokatív véleményérôl ismert egy-
kori jeruzsálemi tanárom, a középkori
történész Israel Yuval hívta fel a fi-
gyelmünket arra, mennyire félrevezetô
a hagyományos „anya-lánya” felfogás.
Ennek következménye például, hogy
Strack és Billerbeck klasszikus rabbi-
nikus forrásgyûjteménye az Újszövet-
séghez abból indul ki, hogy a leány-
vallás vette át a textusokat az anya-val-
lástól. Azonban a rabbinikus párhuza-
mok gyakran több száz évvel késôbbi
forrásokból ismertek csupán; sok eset-
ben érvelhetünk amellett, hogy a zsidó
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ait a Mózestôl való elszakadásra taní-
tod, és azt mondod, hogy ne metéljék
körül fiaikat, és ne tartsák meg a szoká-
sokat. (…) Tedd hát azt, amit mondunk
neked: Van nálunk négy férfi, aki foga-
dalmat tett. Vedd magad mellé ôket,
mutasd be velük együtt a tisztulási ál-
dozatot, és fizess értük, hogy megnyí-
rathassák fejüket. Így mindenki tudni
fogja, hogy semmi sem igaz abból, amit
rólad hallott, hanem te magad is meg-
tartod a Törvényt. A pogányokból lett
hívôkkel kapcsolatban pedig már levél-
ben közöltük határozatunkat, hogy tar-
tózkodjanak a bálványáldozatoktól, a
vértôl, a fojtott állatoktól és a parázna-
ságtól. Akkor Pál maga mellé vette
ezeket a férfiakat, és a következô na-
pon velük együtt megtisztulva bement
a Templomba, ahol közölte, hogy mi-
kor telnek le tisztulási fogadalmuk nap-
jai, ameddig mindegyikôjükért bemu-
tatják az áldozatot.” (Apostolok csele-
kedetei 21:17-26, kiemelés tôlem)

Pál, a pogányok apostola, tehát kizá-
rólag a nem zsidóknak hirdette, hogy
nem kell megtartaniuk a Tóra rituális,
tisztasági stb. parancsait, csak az erköl-
csi jellegûeket, azaz a hét noachita pa-
rancsot. Ez a nézete teljes összhangban
van a rabbinikus állásponttal. (Ugya-
nezt hirdetik ma a lubavicsi chászidok
is a nem zsidóknak: „Do The Seven –
Go To Heaven!”) Az általa hirdetett „új
szövetség” pedig nem új találmány,
egyszerûen egy jeremiási kifejezés és
szövegrész alkalmazása (Jeremiás
31:31-34 vö. Zsidókhoz írt levél 8:8-
13), amely arról szól, hogy az Örökké-
való a messiási korban Izrael szívébe
írja be Tóráját – és nem mást! –, azaz a
zsidó nép egésze belülrôl vezérelten,
szabad akaratából, önként és örömmel
fogja megtartani Isten Törvényét – és
nem mást; a nem zsidók pedig hasonló
módon a rájuk vonatkozó erkölcsi út-
mutatásokat. Mi is hiányzik még ehhez
mindkét népnek e négyezer év után?

A szerzô fôiskolai docens (Szent Pál
Akadémia), filozófus (ELTE, 1993.),
teológus (Szent Pál Akadémia,
1995.), doktorjelölt (OR–ZSE, Zsidó
Vallástudományi Doktoriskola),
disszertációjának címe: „Az Újszö-
vetség és a Tóra.” Az „Új Exodus”
címû teológiai folyóirat felelôs szer-
kesztôje. 

BIRÓ TAMÁS

Párbeszéd 
a kirakós 
játékokról

2008/07/szeptember  8/15/08 8:04  Page 21



változat reagál a korábbi keresztény
alapszövegre. Vagyis a rabbinikus zsi-
dóság és a kereszténység egymás
nôvérei, a második jeruzsálemi szent-
ély körüli vallás (civakodó) leányai.
Hozzáteszem, a javnei rabbinikus zsi-
dóság egy-két évtizeddel fiatalabb hú-
ga a páli kereszténységnek.

Mint sok nôvér-pár, a két vallás is
egymás ellenében fejlôdött kétezer
éven keresztül, állítja Yuval. Mind-
kettôben kimutathatóak nem csupán a
közvetlen átvételek, hanem az átértel-
mezett átvételek, a másik állítását
implicit módon tagadó, kifordító átvé-
telek. Ilyen értelemben valóban radi-
kális fordulat a huszadik századi „egy-
másra borulás”. Leibowitzcal együtt
így magam is megkérdezem: valóban
van értelme feladnunk a vallásunk, hi-
tünk, identitásunk forrásait – a Másik
ellenében létrejött elemeit – a békés
egymás mellett élés érdekében?

Úgy vélem, ha a párbeszéd célja va-
lóban a tolerancia megalapozása, ak-
kor éppen a különbségeket kellene
hangsúlyozni, a Másik, az enyémével
szögesen ellentétes álláspontját meg-
érteni. Tisztelem a keresztényeket, így
nem várom el tôlük, hogy feladják hi-
tük alaptételét, és azt állítsák (vagy
hazudják a szemembe), hogy a keresz-
ténység tanítása szerint én éppúgy üd-
vözülni fogok, mint az, aki hisz Jézus
messiásvoltában. De remélem, ôk is
megtisztelnek engem azzal, hogy elfo-
gadják, szerintem ez a hitük alaptalan.
Követelem, hogy a hittanórán ponto-
san tanítsák: az Újszövetség (Máté 27;
Márk 15, Lukács 23, János 19) szerint
egy jeruzsálemi zsidókból álló tömeg
„szavazta meg” Jézus halálát. De te-
gyék hozzá, hogy a mai zsidók irányá-
ban a keresztényi szeretetnek van he-
lye, mint ahogy én sem nevelem majd
gyermekeimet a nácik és nyilasok le-
származottai iránti gyûlöletre. Nem
várom el, hogy a keresztények felad-
ják évezredes szokásaikat, és ne imád-
kozzanak az én megtérésemért – mint
ahogy én is elmondom az Alénu ima
két évezredes szövegében azt, hogy
„ôk az üresség elôtt borulnak le, és
olyan istenséghez imádkoznak, aki
nem segít”. Tisztelem a hitüket és a
szokásaikat, és köszönettel veszem, ha
azért imádkoznak, ami ôszerintük az
én javamat szolgálja. Kérem azonban

a keresztényeket, értsék meg, hogy az
elmúlt kétezer évben a vallásom leg-
nagyobb rabbijai nem fogadták el a 3
= 1 állítást, és ezért a kereszténységet
nem tekintjük monoteizmusnak.
Amibôl természetesen nem követke-
zik, hogy „kardélre hánynánk” a bál-
ványimádó keresztényeket és jószága-
ikat (v.ö. 5Mózes 13,16) – éppen eb-
ben nyilvánul meg az a tolerancia,
amely egymás megértésébôl szárma-
zik. És abban, hogy ôk sem küldenek
engem az inkvizíció máglyájára. A bé-
kés együttélés a Másik valódi énjének
elfogadására épül, nem a kényszere-
dett öncenzúrára.

Keresztény oldalról többször kér-
dezték tôlem, hogy mi zsidók, miért
nem fogadjuk el Jézust megváltónak,
hisz annyi ószövetségi jóslatot betel-
jesített. Zsidó oldalról pedig azt hal-
lottam, milyen „marhaság” Jézust
messiásnak tekinteni. Válaszom az,
hogy mindkét vallás egy-egy kirakós
játék, amelynek darabjait kétezer év
nagy tudású rabbijai és teológusai tö-
kéletesre csiszolták. Mindkét rend-
szer logikus, elemei maximálisan il-
leszkednek, a két rendszer mégis in-
kompatibilis egymással. Ha a keresz-
tény puzzle-ból kivesszük a „Jézus”
feliratú kockát, mindenki látja, hogy
ott egy ûr támad, amelyet egyedül ez-
zel a darabbal lehet betölteni. Ugya-
nezt a darabot viszont valóban marha-
ság belegyömöszölni a zsidó kirakós
játékba, hiszen utóbbi nélküle is tel-
jes. Vitatkozhatunk azon, hogy vajon
a két puzzle ugyanazt ábrázolja-e, és
ha igen, akkor a kirakott kép valóban
a vallások közös lényege-e. (Vélemé-
nyem szerint a kirakós játék egyes
kockái alkotják egy-egy vallás lénye-
gét, vagyis érdektelen a kirakott kép
azonossága. Mellesleg, még a kép
sem azonos.) Bárhogy is legyen, a
kölcsönös toleranciát mindaddig nem
alapozzuk meg, amíg nem értjük a két
kirakós játék alapvetô különbségeit.

Félreértés az, hogy a két vallás kö-
zötti különbség oka az Újszövetség.
Nem. A két vallás két, jellegében és
tartalmában erôsen eltérô szövegkor-
puszra épül. Történetesen e két kor-
pusz egy kis része – a Tanakh és az
Ószövetség – átfedi egymást, de még
ezen belül is eltérô az, hogy mely szö-
vegek milyen hangsúlyt kapnak. To-

vábbá, a két vallás szövegkorpuszá-
nak további részei (a rabbinikus iro-
dalom, ill. az Újszövetség és a teoló-
giai irodalom) hatására a két vallás hí-
vei más és más eszközökkel olvassák
még a Héber Bibliát is. 

A Harmai Gábor által említett alle-
gorikus és tipologikus megközelíté-
sek éppúgy ismeretlenek a hagyomá-
nyos zsidóságban (a remez ritkán
használt módszere is csak hasonlít, de
nem azonos az allegorikus értelme-
zéssel), mint ahogy a midrások szö-
vegközeli kreatív játékai a keresz-
ténységben. Így a Bibliából kiolvasott
üzenetek nem csak mások, de más jel-
legûek is. A keresztény kommentárok
etikai-filozófiai kérdéseivel szemben
a rabbinikus kommentárok nyelvi
problémákból vagy a középkori értel-
mezések közötti ellentmondásokból
indulnak ki. A rabbik elsôsorban a
mondat alatti (betû, szó, tagmondat),
míg a keresztény kommentárok a
mondat feletti egységeket (megnyilat-
kozás, történet) elemzik. A zsidó ér-
telmezés ahistorikus volta mellbevá-
gó a külsô szemlélô számára. Ha pe-
dig az elsô ránézésre kiolvasható üze-
netek nem elfogadhatóak (mint példá-
ul Jerikó ostroma esetén), akkor a
megoldás módjai is mások: a rabbik
vagy tényként elfogadják az isteni pa-
rancsra történt vérengzéseket, vagy
olyan elemekkel egészítik ki az erede-
ti történetet, amelyek elfogadhatóbbá
teszik azokat. Egy zsidó számára, a
módszertan miatt, a Héber Biblia ke-
resztény interpretációi éppannyira
idegenek, mint bármely más vallás
szent szövegének az interpretációi –
és viszont. Az autentikus zsidó és az
autentikus keresztény Tanakh-értel-
mezés nem kombinálható jobban,
mint a homéroszi és a védikus szöve-
gek kommentárjai. Mindez nem zárja
ki, hogy egymás értelmezésének
meghallgatása nem lenne érdekes,
sem azt, hogy ne lehessen kifejleszte-
ni (poszt-)modern, kombinált (de a
hagyományba nem beleilleszkedô!)
interpretációs technikákat.

Ha más nem, akkor a Tízparancso-
lat az, ami közös a két vallásban, ve-
tik fel sokan. Tekintsünk el most at-
tól, hogy eltérô módon osztják fel tíz
kijelentéssé a bibliai szöveget, és attól
is, hogy a középkor óta a zsidóságban
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a „613 tórai parancsolat” fontosabb
kulcsszóvá vált, mint a Tízparancso-
lat. De mi az, ami – a két kôtábla és
tartalmuk szimbolikus erején kívül –
közös a két vallásban, túl a vallások-
tól független, univerzális etikai érté-
keken? Tekintsünk néhányat a tízbôl.
Isten egységét és a rituális célú ábrá-
zolások tilalmát a kereszténység leg-
több irányzata sokkal engedékenyeb-
ben értelmezi, mint a zsidóság (vagy
az iszlám). A pihenônap idôpontjában
és annak megtartásának módjában
sincs egyetértés. A rövidebb szövegû,
és látszólag egyértelmû, abszolút ér-
vényû tilalmak közül is tekintsünk
egyet: vajon miként alkalmazzuk a
„ne ölj!” parancsolatot háborús hely-
zetben, vagy halálbüntetés, abortusz
és eutanázia kapcsán? Ezekben a kér-
désekben még két keresztény teoló-
gus vagy két rabbi között sincs feltét-
lenül egyetértés, hogyan beszélhet-
nénk ekkor közös zsidó-keresztény
értékrendrôl? Láthatjuk tehát, hogy a
két vallás között alapvetô különbsé-
gek vannak, amelyeket – az igazi pár-
beszéd érdekében – egyértelmûvé kell
tennünk, a felületes hasonlóságok túl-
hangsúlyozása helyett.

Ezek után térjünk vissza Leibowitz
kirakós játékára, azaz zsidóság-defi-
níciójára. (A kereszténységrôl vallott
felfogását nem érdemes taglalni. Ka-
rasszon Istvánt parafrazeálva: kéretik
kereszténység kérdésében zárójelbe
tenni Leibowitz vélekedését.
Szerzônk kereszténység-értelmezése
valójában zsidóság-értelmezésének a
függvénye.) Vitánk alapjául szolgáló
cikk lényege – olvasatomban, Leibo-
witz oly sok más írásával egyetemben
– a zsidó vallás radikális értelmezése.
Leibowitz nem csupán az ókori szad-
duceusokat és esszénusokat, vagy a
mai progresszív zsidóságot zárja ki a
judaizmusból. Leibowitz ahhoz a
szûk, fôleg modern ortodox entellek-
tüelekbôl álló irányhoz tartozott,
amely szerint minden halákha. Ennek
a felfogásnak másik jeles képviselôje
Joseph Dov Soloveitchik, aki tulaj-
donképpen (saját nagyapját, Hajim
Soloveitchiket leszámítva) mindenkit
kizár a „halákhikus ember” prototípu-
sából. A „halákhikus ember” az az
embertípus, aki a halákha mércéje ré-
vén tájékozódik a világban: aki a nap-

lementében, a homo religiosus-szal
ellentétben, nem a végtelen Teremtô
által nyújtott esztétikai élményt, és a
kognitív emberrel szemben, nem a
Föld és a Nap egy különleges geomet-
riai elrendezését látja, hanem a skia (a
halákhikus napnyugta) pillanatát,
amikor új micvák kötelezettségei je-
lennek meg. A zsidó vallás eme ha-
lákha-centrikus felfogása Maimoni-
des Misne Toráját tekinti mintakép-
nek: ebben a mûben ugyanis minden-
minden (értsd: hitelvek, filozófia,
kozmológia, angelológia, teológiai is)

halákhává válik. És valóban, figyel-
jük meg, hogy Maimonides mûvei
közül a Misne Tora vált a zsidó vallás
egyik alapmûvévé, miközben filozó-
fiai Tévelygôk útmutatója periférikus-
sá (ha nem teljesen negligálttá) lett a
rabbik körében. (E két munka sorsa
önmagában is illusztrálja a keresztény
teológia és a rabbinikum közötti mód-
szertani szakadékot.)

Tehát Leibowitz zsidóság-felfogása
radikális, de egyáltalán nem védhetet-
len. Nem ignorál többet a múltból,
nem értelmez át többet a forrásaiból,
nem csavarja ki jobban a „zsidóság lé-
nyegét”, mint azok, akiket zsidó oldal-
ról bírál. Egyetlen példát említve, nem
Leibowitz írásából, hanem a Szombat
közelmúltbeli számaiban található né-
hány cikkre reagálva: vajon a tikkun
olam (szó szerint: a „világ megjavítá-
sa”) az amerikai szekuláris és prog-
resszív zsidóság köreiben ma rendkí-

vül népszerû gondolata – amelyik
„nyilván” kapcsolódik a „közös zsidó-
keresztény gyökerekhez” – mennyi-
ben eredeztethetô zsidó forrásokból?
A fogalom eredete a 16. századi luriá-
nus kabbalában található: a messiás
akkor jön el, ha a teremtés során
összetört „cserepeket” összegyûjtjük,
és ezáltal „megjavítjuk a világot”. A
cserepek összegyûjtése a micvák gya-
korlása révén történik. Micvák alatt a
kabbalisztikus források természetesen
a 613 tórai parancsolatot értik: az
ómer-számlálást, a szukkoti lulav-len-

getést vagy a szombat be-
tartását (és a többi mellett a
cedakka, a jótékony adako-
zás parancsolatát is).
Ahogy a modern korban a
szekularizált és progresszív
zsidók körében átalakult a
micva fogalma – ma már a
„jótett” szinonimája, a mo-
dern nyugati etika mércéje
szerint –, úgy alakult át a
tikkun olam fogalma is. A
keresztény-zsidó párbeszéd
leglelkesebb zsidó részt-
vevôi szerint a világot nem
a kóser vágás, hanem kör-
nyezettudatos magatartás,
nem a kohanita áldás, ha-
nem a diktatúrák elleni tün-
tetések „javítják meg”. Fel-
teszem tehát a kérdést: ki

az, aki kevésbé csavarja ki a „hagyo-
mányos zsidó-keresztény gyökerek”
zsidó felét? Leibowitz a maga radiká-
lis, halákha-centrikus zsidóságértel-
mezésével, vagy pedig az, akit Leibo-
witz bírál?

Ezt mindenkinek magának kell el-
döntenie. Csak arra vigyázzunk: az
identitásunkat önmagáért határozzuk
meg, ne pedig a politikailag korrekt
párbeszéd érdekében. Különben oda
jutunk, amit Tatár György említett: a
keresztény-zsidó párbeszéd megma-
rad üresnek és semmitmondónak. Ha
viszont a párbeszédtôl függetlenül de-
finiáljuk az identitásunkat, majd a di-
alógus során felvállaljuk az ütközése-
ket is, valóban értékes és hasznos dis-
kurzus indulhat meg.

A szerzô számítógépes nyelvész és
hebraista, a hollandiai Groningeni
Egyetem oktatója.
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Tisztelem a kereszténye-
ket, így nem várom el
tôlük, hogy feladják hitük
alaptételét, és azt 
állítsák (vagy hazudják 
a szemembe), hogy 
a kereszténység tanítása
szerint én éppúgy 
üdvözülni fogok, mint az,
aki hisz Jézus messiás-
voltában. De remélem, 
ôk is megtisztelnek 
engem azzal, hogy 
elfogadják, szerintem 
ez a hitük alaptalan. 
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Holland zsidó író, 1954-ben született

egy dél-hollandiai kisvárosban,

egyetlen nagynénjén kívül családja-

ikban egyedüli holokauszt-túlélô, or-

todox zsidó szülôk gyermekeként. A

gimnázium után a müncheni és az

amszterdami filmfôiskolán tanult, de

félbeszakította tanulmányait. Regé-

nyeivel vált ismertté és népszerûvé,

de írt filmforgatókönyveket, rende-

zett, sôt 1994-ben, másodmagával

saját hollywoodi filmproduceri céget

is alapított. 2001. szeptember 11.

után közírói tevékenysége felerôsö-

dött, szót emelt az európai értékrela-

tivizmus, az iszlám fundamentaliz-

mus ellen. 2005-ben feleségével Ber-

keley-ben tanított. 2006-ban a keresz-

tény–zsidó párbeszédben való rész-

vételéért, illetve az antiszemitizmus

és a rasszizmus elleni fellépése miatt

Németországban Buber-Rosenzweig

éremmel tüntették ki. 

A vészkorszak második nemzedéké-

nek hontalanságáról szóló, SuperTex

címû regénye a harmadik magyarul

megjelent könyve. A Merlin Színház-

ban tartott bemutatón sziporkázó hu-

morral kommentálta a kötetet, melyet,

mint mondta, szerelmi bánatában írt,

faxon küldte oldalanként New Yorkból

szerelmének, aki elhagyta, s akit 

vissza akart hódítani. A nô eltûnt, a

könyv megmaradt. A könnyed stílus el-

lenére, meglehetôsen drámai témát

dolgoz fel – kezdtem beszélgetésünket.

– Poentírozva próbálok írni is, az el-
lentéteket kiélezve, és olykor ciniku-
san beszélek az írásaimról. Néha túl
súlyos dolgokat állítok, ezt muszáj né-
mi humorral ellensúlyoznom.

– A SuperTex témája a másodge-
neráció drámája. Max, a fôhôs, ne-
urotikus. Túlélô apja kétségek nél-
küli, erôs self-made-man, a címbe-
li textilcég tulajdonosa. A fiú vele
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„Az arrogancia 
a lúzerek mentsvára”
Leon de Winterrel  beszélget  
Szántó T.  Gábor
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verseng, azt akarja, hogy apja elé-
gedett legyen vele, hozzá hasonló-
vá akar válni, ám ez nem az ô útja.
Hamis szelfet alakít ki, boldogta-
lan. Öccse nem képes megfelelni
az apai várakozásoknak, Casab-
lancáig menekül és ortodox lesz.
Se ô, se Max, se Max szerelme (aki
családi drámák után szintén a val-
lásba menekül) nem tud szabadul-
ni a család árnyékából. Hogy tud-
ná definiálni a másodgeneráció
traumáit? 

– Szüleid meggyógyításának képte-
lensége. Rengeteg szenvedés tanúja
vagy, és nem tudsz segíteni: ezek a fi-
atalkori benyomásaim. Mindez önta-
gadáshoz vezet, mert az ember nem
akar szembenézni a valósággal, vagy
dühöng. Az írás során e konfrontáció
olyan nagyjeleneteket eredményez,
mint például azt, amelyben az apa
számon kéri a fián, hogy nem eszik.
Tudod te milyen éhes voltam annaki-
dején? Bezzeg, ha nekünk lett volna
mit enni! Szeretem ezeket a túlfeszí-
tett jeleneteket. Az írói eszközök se-
gítik megértetni a történelmi ôrületet.
Olyasmi ez, mint a rossz opera: hatal-
mas gesztusok, különösen mert érzed
a kétségbeesett szeretetet mindkét ol-
dalról. Olyan zsidó figurákról akar-
tam írni, akik nem szentek. Nem ta-
nultak semmit a holokausztból, és en-
nek így kell lennie. Mert a holokauszt
által semmit nem lehet tanulni, nem
lehet jobbá válni. Vannak zsidók,
akik túlélték véletlenül, slussz. És
nem lettek szentek, csak kemény üz-
letemberek. Szeretem ezeket az ala-
kokat. Semmi duma, semmi politikai
korrektség, semmi magyarázkodás,
merengés a holokauszt emberi vetüle-
térôl. Mészárlás volt: az a tanulság,
hogy semmit nem lehet tanulni
belôle. Ilyen sikeres, kemény üzlet-
emberek közt nôttem fel. Nem voltak
kedves emberek, miért is kellett vol-
na, hogy azok legyenek? Kemény
csávók voltak, harcosok. 

Kölyökkoromban apám, aki az ócs-
kapiacon volt vashulladék-kereskedô,
havonta egyszer elvitt Amszterdamba
a vaskereskedôk közé. Elegáns öltö-
nyök, hatalmas szivarok, smukkok.
Mind úgy néztek ki, mint Al Capone.
És nekem mérhetetlenül imponált,
hogy ezek az emberek a nihilbôl ka-

parták össze magukat a háború után.
Üzletet és pénzt csináltak. Tanultak
valamit a holokausztból? Ôrültség!
Nincs mit tanulni. Nem azért mûvel-
ték a németek, amit mûveltek, hogy
magasabb emberi tudást nyújtsanak a
zsidóknak. A zsidó irodalom a holo-
kauszt után szentekrôl szólt. Chaim
Potoké például. Lehet, hogy voltak
ilyen arcok Williamsburgban, de én
nem ismertem ilyeneket. Én csak átla-
gos, normális zsidókat ismertem. 

– Maxnak nincs igazi zsidó identi-
tása a regényben, csak az apjától
hallott jiddis közmondások, amiket
az a belzeci lágerben tanult. Mit
gondol a sokat emlegetett európai
zsidó reneszánszról? Van visszaút
a tradicionális zsidósághoz?

– Reneszánsz? Nem hiszem. A ná-
cik vesztettek, mert nem sikerült ben-
nünket teljesen eltörölni. Ez az egyet-
len, ami elmondható a zsidó jelen-
létrôl Európában, habár ez a mi földré-
szünk. Én szalon-cionista vagyok,
mint ahogy vannak szalon-szocialis-
ták, de Európa volt az a hely, ahol a
zsidók modern zsidó identitást terem-
tettek. Lenyûgözô történet, ahogy a
gettókból kiszabadulva kreativitásuk
felszabadult. De ennek vége. Elmen-
tek Amerikába, Izraelbe. Vannak per-
sze zsidó közösségek, Hollandiában
például harmincezer zsidó él, de ez
már nem ugyanaz. A judaizmus na-
gyon sokrétû jelenség. Én például val-
lásos ateista vagyok, habár jom kip-
purkor ott vagyok a súlban. Mihez
kezdjünk a zsidó tradícióval, ami ne-
kem nagyon sokat jelent? Ehhez egy
bizonyos életszemlélet, erkölcs szük-
séges, de ennek nem látom jelét, mint
ahogy a reneszánsznak sem.  

– Milyen összefüggésben látja a
saját írásait? Holland, zsidó, euró-
pai? Vagy inkább amerikai zsidó el-
beszélôkhöz köthetô?

– Nemigen tudok a saját írásaimhoz
absztrakt módon közelíteni, inkább
technikai kérdések foglalkoztatnak.
Partvonalon érzem magam Hollandiá-
ban, noha az eladási listák alapján az
elsô ötben vagyok. De mindez nem a
zsidóság miatt. A profi irodalom vilá-
ga kemény. Sok negatív kritikát kel-
lett leküzdenem a hivatalos irodalom
részérôl. Pedig igen sok munkám van
abban, hogy könnyû legyen olvasni a

könyveimet. Újra és újraírok dolgo-
kat. Az érdekes az, hogy a közönség
nem reagált a negatív kritikára. Vettek
és olvastak. Észrevették a zsidó karak-
terekben az univerzális problémákat.
Nem egy specifikus etnikai közönség-
nek írok. Ha nem tudnék általános em-
beri érzésekre reflektálni, nem lenne
érdekes a nagyközönség számára. Író-
ként nem hátrányos a partvonalon len-
ni. Íróként ott kell lenni. 

– Egyetért azzal, hogy a zsidó
írók mûveiben gyakran kevesebb
a stílbravúr, de a történelem
hosszabb árnyékot vet az írásaik-
ra, mint más kortársaik mûveire? 

– Mindig túl sok valóság volt az éle-
tünkben. Tanúi voltunk nagy tragédi-
áknak. Túl sok volt a félelem, a bi-
zonytalanság, résen kellett lennünk.
Reálisan kellett látnunk a környeze-
tünket. Lehet, hogy ez vezetett az
erôsebben valóságra koncentráló,
másrészt önreflektáló irodalomhoz.
Küzdelem magunkkal és másokkal –
ez jó forrása az irodalomnak. Sok
könyvemnek akad politikai vonatko-
zása. Szeretem történeteim hátterében
a politikát, ez hatással van a cselek-
ményvezetésre. Az Öböl háború is
ilyen az egyik regényemben. Jártam
ott akkoriban, tudósítottam egy hol-
land lapot.

– Forgatókönyveket is írt, rende-
zett is, sôt cégtulajdonos is volt
egy hollywoodi filmgyárban. Mit
gondol a szofisztikált, intellektuá-
lis európai film, és az amerikai fil-
mek közötti különbségtételrôl?

– A filmkészítés, a történetformálás
módjában van különbség. Egy nagy
amerikai filmstúdióban többen dol-
goznak a forgatókönyvön. Csapat-
munka. A végén hiányzik belôle az in-
dividualitás, és az individuum érzé-
kenysége. Kicsit arctalan, de a szóra-
koztató professzionalitás és a technika
szempontjából sokkal hatásosabb.
Iparosmunka, s mi a filmre mint mûal-
kotásra tekintünk. Igaz, rossz film le-
het ez is, az is. Ami izgalmas, az az
amerikai tévékben zajló folyamat, kü-
lönösen a privát kábelcsatornákon,
például az HBO-n Larry Davies soro-
zata. Szenzációs, agresszív, provoka-
tív zsidó humor az egykori Seinfeld
író-producerétôl. És sikeres zsidók és
nem-zsidók körében egyaránt.
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– Nemcsak regényeket ír, hanem
publicisztikát is, európai és világ-
politikai témában. Írt egyebek mel-
lett a Pim Fortuyn gyilkosságról,
szót emelt Ayan Hirsi Ali polgárjogi
aktivista mellett, bírálta az európai
értékeket elutasító iszlám funda-
mentalizmus terjedését, és támo-
gatta Amerika iraki bevonulását. A
holokauszt szimbólummá vált és
metaforizálódott Európában, része
az új európai identitásnak. Az 1990-
ben írt SuperText-ben elég sötét
konklúziót von le az európai zsidó
létrôl. Hogy látja ma ezt az új Euró-
pát zsidó perspektívából?

– Néha úgy érzem, hogy a
zsidók jelenléte probléma na-
gyon sok európai számára.
Nem tudnak mit kezdeni a ho-
lokauszttal. Megoldatlan el-
lenérzések kavarognak ben-
nük. Izrael eszköz számukra,
hogy ne csak Izraelt kritizál-
ják, hanem a zsidókat is. A ho-
lokauszt idején ti voltatok az
áldozatok, mondják, most meg
ti teszitek áldozattá a szegény
palesztinokat. Jó barátom,
Henryk Broder német újságíró
kiadott egy remek könyvet ta-
valy, amiben azt írja, az euró-
paiak titokban abban remény-
kednek, hogy az arabok befe-
jezik a munkát... Frusztráló.
Nem hiszem, hogy így lesz, de
néha körülnézek Hollandiában és má-
sutt, s bûnös városokat és tájakat látok
mindenütt. A bûn megmarad, nincs
vele mit kezdeni. Magam is csodálko-
zom néha, miért vagyok itt. 

– A nyelv miatt, amin ír.
– A nyelv miatt, és mert túl késôn

láttam meg az alternatívát, azt, hogy
Amerika számomra nagyon is megfe-
lelô hely lett volna. Totál idegen vol-
tam abban a kisvárosban, ahol felnôt-
tem, kapcsolatok nélkül. És ma se tu-
dok ott eltölteni néhány óránál többet.
Hogy lehetne normálisan felnôni egy
helyen, ahol a szüleid családjait felpa-
kolták egy vonatra, hogy megöljék, s
ahol mindeneteket elrabolták?

– A szülei is így éreztek?
– Fogalmam sincs. Sose kérdeztem.

Én mindenesetre idegen voltam a
szülôföldemen, sose tudtam kapcso-
lódni hozzá, és ma se tudok. 

– Ezért van talán Önben erôs
szimpátia Amerika iránt, mint az
európai zsidók nem kis részében,
ellentétben az európai nem zsidók
nagy hányadával? Merthogy az
USA a nyugati értékek védel-
mezôje ma? Vagy azért, mert az
USA soknemzetiségû bevándorló-
társadalma, kultúrája nyitottabb a
kisebbségek irányába, mint Európa
nemzetállamainak lakossága?

– Túl távoli asszociációk ezek. Sze-
retem Amerikát, mert ott sokan szeret-
nek. Sok ott a bevándorló, nincsenek
gyökereik, mozgékonyak és a zsidó

identitás nem olyan terhelt, mint a mi-
énk, Európában. Nagyra tartom Ame-
rikát, melynek a hatalma nem a go-
noszság hatalma, noha a jó hatalom is
képes hatalmas hibákat ejteni. 

– Irakra gondol? 
– Számomra Irak megszállása nem

volt hibás döntés, bár meglepett, hogy
az amerikai adminisztrációnak nem
voltak az elhúzódó átalakulásra vonat-
kozó tervei. De meggyôzôdésem,
hogy civilizációnk Amerika nélkül
nem életképes. Amerika a szabadság
garanciája, gondoljon csak Oroszor-
szágra, Kínára. Amerika az igazi el-
lensúly. Európa különös mítosz és fik-
ció. Az egyesülés helyett visszalök
bennünket régi identitásainkba. Ko-
szovó független. A boszniai szerbek
függetlenek akarnak lenni, Skócia,
Wales és a baszkok szintúgy. Mindez
az Európai Unió gazdasági egyesülé-

sen túli erôltetésének veszélyeket hor-
dozó következménye. Én nagyra tar-
tom az Amerikai Függetlenségi Nyi-
latkozatot, mely az emberi boldogság
keresésének jogát rögzíti. Ez forrada-
lom az emberiség történetében. Nem
azt mondja, hogy szenvedned kell ki-
rályodért, az élet rövid, szenvedéssel
teli, egy nap meghalsz, és Isten remél-
hetôleg megbocsát, hanem azt: pró-
báljunk meg boldogok lenni. Lenyû-
gözô dokumentum. Imponál az elnök-
választási kampány demokratizmusa,
szeretem az amerikai mozit és New
Yorkot, ami – Brüsszel helyett – Euró-

pa fôvárosa is, és a világé.
Valóban, ahogy mondja, eu-
rópai zsidó írók, értelmisé-
giek szimpatizálnak Ameri-
kával, mert multietnikus tár-
sadalmában a származás
nem tehertétel, és a másik
iránti nyitottság a jellemzô.
Európában minduntalan azt
érzem, bárhol járok, hogy
úgy vélik, felsôbbrendû kul-
túrát teremtettek a többiek-
hez képest, és az amerikai
kultúrát lenézik. Nem vélet-
len, hogy Hitler az amerikai
kultúrát elzsidósítottnak te-
kintette. Túl sok zsidó, túl
sok fekete, túl sok vidám-
ság, túl sok szórakozás…
Az európai arisztokrácia vé-
leménye visszhangzik e le-

nézésben, melynek nyomai már a 19.
században fellelhetôk. Ugyanez az ar-
rogancia, a sznob lenézés az európai
magaskultúra tornyaiból, kétszáz év
múlva is érezhetô. Az arrogancia a lú-
zerek mentsvára. Európa gazdaságilag
lejtmenetben van. Apple laptopom, a
Microsoft, az IPod és az IPhone – ez is
Amerika. Csodás filmek, színdarabok,
ez is. És persze sok vacak. Amerika
egyszerre a legjobbat és a legrosszab-
bat képes felmutatni. De ha Los Ange-
lesben leszállok a repülôrôl, egyen-
lônek érzem magam. Más is akcentus-
sal beszél, más is bevándorló. Olya-
nok, mint én. 

– Mirôl szól a következô regé-
nye?

– 2024-ben játszódik, és Izrael vé-
gét írom meg. A legsötétebb rémálma-
imat. Antiutópia. Legalábbis nagyon
remélem, hogy az. 
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N em a bevonult Werh-
macht tábornokai, ez-

redesei, alezredesei, századosai diktál-
ták az iramot. Az ütemet és a ritmust
meghatározó energia egyik közép-
pontja a budai hegyekben a Majestic
panzió melletti villa (zsidó tulajdono-
sa „önként” fölajánlotta az SS számá-
ra), benne egy szoba, a szobában pe-
dig az izgága Eichmann volt. Az egy-
re gyorsuló rendszer másik pólusa, a
marsalljai által vezetett Vörös Hadse-
reg Sztálingrád fölszabadítása óta
egyre közeledett Nyugat felé. A Son-
derkommandó vezetôje minden ágyú
dördülését hallotta a fokozatosan szû-
külô „keleti élettér” felôl, ez sarkallta
újabb és újabb tettekre, hiszen a fel-
adat az ország kicsinységéhez képest
meglepôen nagynak számított. Míg a
faji törvényeket és az Endlösungot ki-
találó Harmadik Birodalomban min-
den százhuszonötödik, addig Magyar-
országon minden huszadik lakos volt
zsidó. Németországban az orvosok
nyolc, Magyarországon ötvenöt szá-
zalékát regisztrálták zsidó származá-
súnak, szintén zsidó volt minden má-
sodik ügyvéd és kereskedô, minden
harmadik mérnök, tudós, író. Magyar-
országon zsidó nagytôkések irányítot-
ták a hazai ipar majdnem felét, birto-
kolták vagy bérelték a megmûvelhetô
mezôgazdasági földterületek ötödét.
Maximálisan föl kellett pörögniük a
német tanácsadók által segített ma-
gyar közigazgatási hivatalnokoknak,
és az ô rendkívül eredményes és szo-
katlan tempójú munkájuk fölrázta tes-
pedtségükbôl a pörköltzabáló, pálin-

kaivó, tohonya magyar csendôröket,
akik a hazában talán még sose tapasz-
talt rendszerességgel és kitartó, napi
tizenkét órai munkával gyûjtötték
össze a vidék zsidóságát. 

Az energia ellenenergiát gerjeszt,
így Kasztner Rezsô is le s föl járkált a
szobájában, a felesége valamint
Brandt Joel és annak felesége Brandt
Hanzi pedig hallgatta fejtegetését a
(természetesen kapkodva elfogyasz-
tott) vacsoramaradéktól rendetlen asz-
tal körül ülve, nem is ülve, fész-
kelôdve. Március 19-e óta nem lehe-
tett csak úgy ülni. 

– ...Eichmann ugyan határozottan
föllép a magyar hatóságok irányában
a “végsô megoldás” érdekében, de
két embere, Wisliceny és Krumey
más húrokon játszik. Wisliceny már
Szlovákiában is korrupt volt, miért
lenne Budapesten más? De én igazá-
ból Krumey-ban látok fantáziát! Nála

a kötelességtudata és a zsidóellenes-
sége mögül elôsejlenek a túlélési ér-
dekek, amelyekre esetleg lehet ala-
pozni. 

– Kockázatos – vetette közbe
Brandt Joel.

– Eddig is embermentéssel foglal-
koztam, ezután is ezt teszem. Más
módszerekkel!

Kasztner határozottsága tulajdon-
képpen sajátmagával szembeni hatá-
rozottság volt. Mintha rá akarta volna
beszélni magát arra, amit nem akart. 

– Mi van, ha nem tartják be az
egyezségeket? – kérdezte Hanzi.

– Az ôsi fôniciai találmánnyal, a
pénzzel lehet hatni rájuk.

– A pénzünket elvehetik másképp is
– szólalt meg Kasztnerné.

– Talán igen, talán nem – felelt neki
élesen a férj, aki már megszokta, hogy
a felesége ôt semmiben nem támogat-
ja..

– Különös – tûnôdött hangosan
Hanzi. – Igaznak tartom a mondást,
hogy ha egy embert megmentesz,
megmented az emberiséget, valahogy
mégis ellenkezik bennem valami.

Kasztnerné azonban semmiképpen
se kívánt egy álláspontot elfoglalni
Hanzival, aki túl szép volt ahhoz,
hogy egy másik feleség egyetértsen
vele.

– Noét se hibáztatja senki, hogy hol
hagyta a többi galambot, oroszlánt,
nyulat.

Valamiért, amit nem fogalmazott
meg magának se, Hanzi is szívesen
mondott ellent Kasztnernének. 

– De mi emberek vagyunk! – szö-
gezte le. – Egyeseket megmenteni azt
is jelenti, hogy a többieket pusztulni
hagyod.
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– Azt mondod, tárgyalni... De kivel
és mirôl? – kérdezte Brandt Joel.

Kasztner homályos szemmel kibá-
mult az ablakon, mint akihez nem is
szóltak. Nem az ablakot látta, hanem
az elôzô éjszakai álmát. Tömneg ro-
hanta meg a Zsidótanács kapuja elôtt.
A tumultuózus jelenet során az ôt kör-
befogó, rángató, kezét markolászó,
csókoló zsidók könyörögve ajánlották
fel a pénzüket, ékszereiket, aranyruda-
ikat. 

Hangok is hallatszottak: egyeseké
és sokaké. Menekülni képtelenség
volt. Ha megpróbálta, utánarohantak,
a karjába csimpaszkodtak. 

Gyuri, miután akarata ellenére ki-
hallgatta a szenet lapátoló társaság be-
szélgetését, elkiáltotta magát:

– Rendôrség! Kezeket a tarkóra!
Aztán elôlépett az egyik vagon mö-

gül. 
Meglepôdésére mindenki föltartotta

a kezét, csak a sovány, szakállas Don
Laci és a vörös Varga Ági nem. Volt,
aki tényleg szabályosan a tarkójára
helyezte a tenyerét.

Gyuri nevetett.
– Jól van, letehetitek!
Vésztjósló lett a csönd, mindegyi-

kük megmarkolta a lapátja nyelét, de a
szénhez nem nyúltak.

– Most mi van? Vicceltem! 
Nézték az ismeretlent, mozdulatla-

nul.
– Szólaljatok már meg!
Nem szólaltak meg.
– Én is zsidó vagyok! – mondta

Gyuri.
Azok meg se mukkantak.
– Vágújhelyrôl menekülök, ahol

már deportálták a zsidókat. 
Távolabb egy mozdony fújtatott,

majd rövidet sípolt. 
– Bebizonyítsam? – kérdezte Gyuri. 
Miután se igent, se nemet nem

mondtak neki, kigombolta a sliccét,
úgy közeledett a társasághoz.

Elôször Varga Ági fordított hátat a
körülmetélt nemiszervnek, amelyrôl
természetesen abból a távolságból
nem lehetett megállapítani, hogy való-
ban megtörtént-e a beavatkozás. 

Végül mindegyikük a hátát mutatta
felé.

Gyuri, aki eddig is futott, a barát-
ságtalan fogadtatás hatására elkezdett
tovább szaladni a pályaudvarról kifelé

vezetô egyik sínpályán. Bár a péniszét
menet közben helyezte vissza a nad-
rágba, közben arra is tudott figyelni,
hogy csakis a talpfákra lépjen, semmi-
képpen se a köztük heverô barna fol-
toktól tarkálló szürke, zúzott kôre. 

– Miért rendelt bennünket ide, ha
ennyire nem sürgôs neki! – méltatlan-
kodott Szilágyi Ernô. Ide-oda járkált,
mozgásban volt, mint mindenki már-
cius 19-e óta. A Zsidó Tanács más
tagjai is toporogva vártak Stern szobá-
ja elôtt, s amint az érthetetlenül soká-
ig benn tartózkodó kölyök kijött,
azonnal betódultak.

– A pezsgôspohártól a fölmosóron-
gyig, vederig minden elképzelhetô és
elképzelhetetlen dolgot követelnek…
Krumey kifejezetten Watteau-festmé-
nyeket  akar! – fogadta ôket Stern Sa-
mu.

– A pesti zsidó menthetetlen!... –
mondta Szilágyi. – Az egyik gestapós
zongorát kért. Azonnal nyolcan aján-
lották föl a zongorájukat, úgyhogy az
illetô tiszt hahotázva kijelentette,
hogy ô nem zongorakereskedést akar
nyitni, hanem csak zongorázni kíván.
Elôbb a zongora, aztán az életünk.
Majd azt is egymással versengve
ajánlgatjuk. Mintha ez lenne a világon
a legtermészetesebb…

Erre aztán senki semmit nem szólt.
Tétován sorra leültek, mintha nem
tudnák, hogy miért jöttek össze, de
nyugtathatták magukat azzal, hogy a
még meg nem érkezettekre várnak. 

Krumey a szelencéket is szerette.
Közelebb lépett a szobája bôrfotelé-
ben elterpeszkedô Wisliczenyhez, vá-
gyakozva bámulta a Haupstrumführer
kezében Beethoven Holdfényszonátá-
ját játszó, csillogó tárgyat. Kérte a
századost, hogy csukja le a fedelét, de
annyira türelmetlen volt, s annyira
közel helyezkedett, hogy ô maga
csukta le. Lehajolt, alaposabban
szemügyre szerette volna venni a
nimfákat és az igazgyöngysort. A
gyûjtôtáborok és a deportálások aktu-
ális problémáit, amiért tulajdonkép-
pen találkoztak, szinte ejtették. Wis-
liczeny éppen azt mesélte, hogyan
ajándékozta neki egy ilyen és ilyen
nevû beosztottja, persze némi ráhatás-
ra, a kezében tartott csodálatos hol-
mit, amely tulajdonképpen zenélô do-
boz, a Holdfényszonátából ítélve ti-

zenkilencedik századi. Az Obers-
turmbannführer nem figyelt a be-
szélôre, a középen, fejét félrebillentve
ülô, szôke nimfa az édesanyjára emlé-
keztette, a fák a gyerekkora fáira, a
bokrok az egykori bokrokra, s határo-
zottan úgy érezte, hogy az erdei jele-
netet, éppen ezt, éppen így már látta.
A másik két nimfa a két nagynénje
volt. Arra gondolt, hogy ha Wislic-
zeny váratlan fordulattal továbbaján-
dékozná (neki) a szelencét, ô nem ta-
lálgatna, pontosan meghatároztatná a
korát, sôt addig nem nyugodna, míg
az ametisztek, smaragdok, rubintok
pontos minôsítést nem kapnának, a
gyémántkarátokról nem is beszélve.
Csak van egy bökkenô. Igaz ugyan,
hogy ô alezredes, amaz pedig csak
százados, viszont a nagyhatalmú
Himmler (Heinrich) sógora. Az az
adakozó kedvû tiszt ezért tanúsított
nagylelkûséget Wisliczeny iránt, amit
ô, megfelelô rokoni kapcsolat híján,
nem várhat el.

A Haupsturmführer nem szerette a
bajtársait, Krumeytól, Eichmann he-
lyettesétôl pedig kifejezetten viszoly-
gott, szemüvege mögül mégis barátsá-
gos pillantásokat küldött felé, amit pe-
dig a csillogó tárgytól elragadtatott
Krumey nem is vehetett észre. 

Hirtelen ötlettel belehelyezte a sze-
lencét Krumey tenyerébe. 

– Tessék, az öné!
– Nekem adja? Csak úgy egyszerû-

en nekem adja? – álmélkodott az alez-
redes.

Hát nem csak úgy egyszerûen, gon-
dolta a százados, az apósa távol van,
még jól jöhet neki a hisztérikus Eich-
mann helyettesének barátsága.

– Miért ne? – mondta.
Krumey kiragadta a kezébôl, máris

vágtatott az íróasztalához (nemrég
még egy zsidó író végezte a munkáját
rajta), s elôvett a fiókból egy jelenték-
telen kis ezüstdobozt. Nem is elôvett,
elôrántott, ugyanis már percekkel
elôbb kigondolta, hogy mit tartana a
szelencében, ha valami csoda folytán
a tulajdonába kerülne. A Bergen-Bel-
sen-i tábor parancsnokától kapott egy
tucat gondosan kifényesített arany
jeggyûrût, és már régóta bántotta az
ízlését, hogy aranyat ezüstben tartson.
Most rögtön belezúdította az elgázosí-
tásuk miatt az eredeti tulajdonosok
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számára fölöslegessé vált gyûrûket a
fölhajtott fedél miatt egyfolytában ze-
nélô szelencébe.

Lecsapta a fedelet, elhallgatott a
zongoraszó, rátérhettek a hivatalos
ügyekre.

Kasztner arra ébredt, hogy elaludt.
Délután. Ami rendkívül ritkán esett
meg vele.  Egyszerre csöngettek és
dörömböltek az ajtaján.

Fölkelt, némi támolygás után kile-
sett a kémlelô nyíláson.

Hanzi arcát pillantotta meg.
A belépô nôt, attól való örömében,

hogy az megváltotta ôt a súlyos bû-
nétôl (alvás délután), át akarta ölelni,
de Hanzi zavartan eltolta magától.

Ettôl Kasztner is megzavarodott, hi-
szen még sose akarta átölelni a barátja
feleségét, vagy ha akarta, nem tette,
különösen akkor nem, ha kettesben
voltak, ráadásul talán még nem is vol-
tak kettesben sose. És miért zavaro-
dott meg Hanzi, kérdezte magától
Kasztner.

– Elment vásárolni. Mostanában at-
tól fél, nem lesz mit ennünk.

Nem értette magát. Mármint hogy
miért beszél a feleségérôl. Mintha azt
föltételezné, hogy Hanzi zavara abból
ered, hogy azt hitte, itthon van az ass-
zony. (Az ô zavara meg következés-
képpen abból, hogy tudta, hogy
nincs.)

– Beteg vagy? – kérdezte Hanzi. 
– Csak szörnyû dolgokat álmodom,

de nem hiszem, hogy egyedül vagyok
ezzel. Jó, hogy fölébresztettél.

– A tanácsban egy órája várnak rád –
közölte a nô.  – A telefont se vetted föl.

Errôl Kasztnernak eszébe jutott,
hogy visszanyomja a telefonzsinór ki-
rántott dugaszát.

– Nem mentem oda, mert nem vál-
lalom!

– Eddig te voltál az, aki tárgyalni
akartál. Most, amikor Wisliczenytôl
jelzés jött, nemet mondasz?

Kasztner leroskadt egy fotelbe, és
rázta a fejét.

– Nem! Nem! NEM!!!!
– Winninger is fölajánlkozott –

folytatta Hanzi. 
– Winninger az Abwehr ügynöke –

felelte Kasztner.
– De zsidó. Tett már különféle szí-

vességeket. 
– Hol van Joel?

– Ezzel azt akarod mondani, hogy
egy nô ilyesmibe ne avatkozzon?

– Dehogyis! Hogy képzeled? Csak
furcsa, hogy téged küld.

– Nem küldött.
– Értem – mondta Kasztner, holott

ez erôs túlzásnak számított, mind-
össze egy nagyon bizonytalan ám kel-
lemes érzés suhant át rajta, s életében
elôször tetôtôl-talpig végigvizsgálta a
barátja feleségének a ruházatát, persze
visszafogottan, a hatás tompítása ked-
véért az egyik szemét dörzsölgetve.

A cipôn állapodott meg.
– Gyönyörû a cipôd – mondta. 
– Folytathatom? – kérdezte Hanzi.
– Ha nem bánod, hogy nincs értel-

me, persze.
– Wisliczeny azt mondja, a Reich-

wehr és az SS között rendkívül éles
harc folyik a hatalomért és a pénzért...

– Joel akarja, hogy csináljam? 
Eddig még jó, gondolta a férfi, ha-

bár miért akarná Joel? Különös felté-
telezés. De amit ezután mondott, az
már több volt, mint különös. 

– Azt reméli, így eltávolíthat
Pestrôl... 

Ugyanis nem volt elôzménye. Sza-
vakban és tettekben legalábbis nem,
kizárólag tekintetek, érintések szint-
jén. De a németek bevonulása óta
többször tünôdött azon, hogy most
már nincs mire várni, arra fogja hasz-

nálni a maradék idôt, ami a legfonto-
sabb, speciál érzelmileg is. Évek óta
tudja, hogy nem szerelmes a feleségé-
be, vagy ha igen, van egy másfajta
szerelem is, ami neki hiányzik. Ennél
tovább nem ment. Erre most ébredés
után kettesben találta magát éppen az-
zal, akinek a képzeletbeli fölbukkaná-
sát minden erejével akadályozta az ef-
féle tûnôdések során.

Hanzi közel lépett a férfihoz, megsi-
mogatta az arcát.

– Én akarom, hogy elvállald! Szük-
séged van valami nagy fel-
adatra! Ha nem érzed, hogy
fontos vagy, te fogsz fejjel
menni a falnak, amitôl má-
sokat féltesz...

– Eddig azt hangoztattad,
hogy nem tetszik neked az
efféle tárgyalás.

– Wisliczeny föl akarja
újítani az Európa-tervet...
Két millió dollárért életben
hagynák a megmaradt zsi-
dókat… Ha Wisliczeny
mondja, akkor ezt Himmler
mondja.

Kasztner maga elé bá-
mult, nem moccant. Túl
sok volt ez neki egyszerre,
egy végeredményben nem
is engedélyezett délutáni
alvás után.

– És mennyiért támaszt-
ják föl a halottakat? – só-
hajtott.

Brukner Fannit többen látták, ami-
kor beugrott a Lánchídról a Dunába. A
vizirendôrök beeveztek mentôcsóna-
kon, de nem találták. 

Két nap múltán, amikor Joli a
rendôrségen bejelentette az anyja eltû-
nését, az ügyeletes beszámolt neki a
lánchídi esetrôl. A szemtanúk leírása
egyezett Joliéval. 

– Nem csoda, hogy az anyja öngyil-
kos akart lenni – mondta a rendôr. –
Ami magukra vár, az elôl talán én is a
halálba menekülnék.

Joli csak nézett rá. 
Az adatok fölírásakor figyelmeztet-

te a lányt, hogy hamarosan össze kell
költöznie a rokonaival valamelyik
csillagos házba.

– Az anyám az egyetlen rokonom –
mondta a lány. – Vagyis volt – tette
hozzá bizonytalanul.
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Krumey a szelencéket
is szerette. Közelebb
lépett a szobája bôr-
fotelében elterpesz-
kedô Wisliczenyhez, 
vágyakozva bámulta 
a Haupstrumführer 
kezében Beethoven
Holdfényszonátáját 
játszó, csillogó tárgyat.
Kérte a századost,
hogy csukja le a fedelét,
de annyira türelmetlen
volt, s annyira közel 
helyezkedett, hogy 
ô maga csukta le. 
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ANNA MARGOLIN 

Sírfelirat 

Mondd a férfinak: e nô nem tudta 
megbocsátani magának melankóliáját, 
így evickélt át egész életén,
keresvén önbocsánatát. 

Mondd, hogy haláláig
ôrizte hûen, puszta kézzel
a tüzet, mi rábízatott –
ô is e tûzben égvén el,

s hogy a bôkezûség óráiban
csatáit Istennel ô is megküzdötte.
Mily mélyre ivódott a vér!
S mondd, hogy törpék tették ôt tönkre. 

Egykor ifjú voltam 

Egykor ifjú voltam, 
hallgattam Szókratészt a csarnokokban,
s a legszebb torzót köszöntötték 
Athénban, kebelbarátomban.

És jött Cézár,
s egy ragyogó világ, márványból épített, 
S én, az utolsó, 
asszonyul választottam büszke nôvéremet. 

És késô éji órán, rózsakoszorúban
hallgattam békében, bor mellett,
a törékeny názáreti ifjúról magasztos,
s a zsidókról vad történeteket.

Szünet

Okos beszélgetés finom hálója,
mint pókháló a széltôl, végigremegett,
hirtelen elszakadt.
Csodálkozva, visszafogott mosollyal,
a nehéz, füstös hallgatáson át
megérezte a férfit, 
ahogy álmában farkast lát az ember:
távolba meredô arany szemekkel,
behúzott bordákkal,
rugózva feszülô mancsokkal,
sunyin, forgolódva köröz körülötte,
egyre közelebb.
Csodálkozva, visszafogott mosollyal,
undorral és édes remegéssel,
a nô megérezte fogai között
a farkasvér ízét. 
És lassan lehajolt,
megmutatta neki forró, elgyengült
szeme fehérjét,
így lassan lehajolt,
és összeszedegette 
finoman kivágott szavait a hûvös beszélgetésnek.

Szántó T. Gábor fordításai

Anna Margolin (ere-
deti nevén Rosa Har-
ning Levensbaum) jid-
dis költônô jómódú
kereskedô apa lánya-
ként 1887-ben szüle-
tett a fehér-oroszor-
szági Breszt-Litovszk-
ban. A középiskolá-
ban héberül tanult.
Szülei elváltak, s ô
nem maradhatott apjá-
val. Mielôtt 1914-ben

New Yorkban letelepedett volna, lakott Odesszában,
Varsóban, New Yorkban, Londonban, Párizsban és Pa-
lesztinában. Viharos magánéletet élt. Amerikában újság-
íróként, elsôsorban nôi rovatok szerzôjeként vált ismert-
té. Elsô verseit 1920-ban jelentette meg. Olvasói azt hit-
ték, a nôi álnév mögött férfiszerzô rejtôzik. A Di Junge
és az Introspektivista költôi csoportokkal rokonították, de
egyedi hangon írt. Feszesen szerkesztett írásmód, hang-
vételében és utalásaiban világias szemlélet jellemezte.
Egyetlen verseskötete jelent meg, az 1929-es kiadású Li-
der (Versek). 1952-ben halt meg.

Modern
zsidó 
költôk IV.
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Pajor Tamás 1981-ben, 18 éves ko-

rában lépett színre a Neurotic punk

együttes frontembereként. Hét éven

át nyomatta a punk-hoz illô zenét és

életmódot, s koncertjei –remek szö-

vegei, meg nem alkuvó lázadása és

botrányai miatt – az alternatív világ

egyik kult-jelenségének számítot-

tak. A Rock-téritô címû, azóta szin-

tén kult-filmmé vált Xantus János

opusz élôben számolt be züllésérôl,

majd váratlanul megtérésérôl a Hit

Gyülekezetébe. Ide a Pajor által hi-

vatalosan feloszlatott zenekar tagja-

inak egy része is követte. Ezután

nemsokára az Ámen együttes éne-

keseként folytatta pályafutását, al-

kotói képességét egyértelmûen a

térítés szolgálatába állítva. 2005-

ben megjelent Önök érték címû le-

mezén ismét a zseniális rímjátékok

és az – ideológiától nagyobb távol-

ságot tartó – mûvészi önállóság

szólal meg. Pajor útkeresése való-

színûleg nem egyedülálló: a zsidó

hagyománytól eltávolodott vagy a

zsidóság adott keretei között szelle-

mi választ nem lelô fiatalok között

nem kevesen más vallások hívei-

ként állapodtak meg.

– Régi dalszövegeidet olvasva az
a benyomásom, hogy az egykori
Neurotic, a késôbbi Ámen, illetve a
legutóbbi „Önök érték” CD énekese
közt nagyon erôs a folyamatosság.
A szövegek veleje mindig ugyanaz:
a modern világ nyomasztó, dest-
ruktív, vigasztalan káoszában nyü-
zsögnek az emberek, amit nagyon
kreatívan tudsz megfogalmazni.

– Ilyen is van, de olyan is, ahol az
egész dalszöveg egy isteni látásmód-
ról szól. Nyilván hol direkt, hol rejtet-
tebb formában megjelenik az a világ-
nézet, amelyet vallok, és amely meg-
változtatta az életemet. És maga Isten. 

– Egy internetes honlapon azt ol-
vastam, a 70-es években befolyá-
sosnak számító családban nôttél
fel.

Kultúra ■ 31

„Negatív kép alakult ki
bennem saját népemrôl”
Inter jú  Pajor  Tamással
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– Lehet, hogy befolyásos és gazdag
lenne ma a családom, ha a fasiszta ma-
gyar állam, majd a kommunista ma-
gyar állam nem rabolta volna ki az
ôseimet, illetve nem irtották volna ki a
felmenôim kilencven százalékát. En-
nek ellenére a szüleim jó anyagi kö-
rülményeket tudtak teremteni saját te-
hetségükbôl és nyilván Isten segítsé-
gével. De alapvetôen kispolgári zsidó
családból származom, a Bérkocsis ut-
cából. 

– Mindig tudtad, hogy zsidó vagy?
– Én nem asszimiláns családban

nôttem fel, ahol a szülôk a kommunis-
ta párt védôszárnyai alatt kerestek me-
nedéket a zsidó identitás elôl. Szüleim
amolyan neológ zsidók voltak, én pe-
dig bár micvó is voltam a József körú-
ti Rabbiképzô Intézetben, 1976-ban.
Maga Scheiber Sándor áldott meg,
mivel édesanyám is az ô tanítványa
volt.

– De ez olyan sokat akkor nem je-
lenthetett neked.

– Nem, de most visszaemlékezve a
pészachi vacsorákra, amelyeket ná-
lunk vallásosabb ismerôsöknél ünne-
peltünk és nekem kellett felolvasni a
Mánis tánó-t, utólag azt mondom,
hogy szép emlék. Valami megmaradt
abból, hogy az úr kihozta a zsidó né-
pet Egyiptomból. Alapfogalmak, me-
lyek a megtérésem után teltek meg
igazából tartalommal. 

– Scheiber Sándor áldása ellen-
ére nagyon más irányba mentél el.
Jó alaposan kivetted a részed a
lázadásból.

– Lázadásom fókuszában pontosan
a szülôi modell: a tekintélyelvû, kelet-
európai, kádárista, konszenzusosan
hazug világ elutasítása állt. Nem akar-
tam olyan lázadó lenni, mint azok,
akik a nyolcvanas években, a hippi-
mozgalom lecsengése után végül kon-
szolidálódtak. Nekem a konszolidáló-
dás nem kellett. Ultraszélsôségesként
akartam a lázadást végigcsinálni. Ti-
zenéves korában az ember ráébred ön-
álló identitására, kinyílik a szeme az
emberi gyarlóságokra, mikrorealiszti-
kus részletekben látja a családja, a
környezete legapróbb hibáit, visszás-
ságait (a magáét persze nem), s ennek
elutasítása könnyen beterelheti az
olyan sokat ígérô, de semmit sem adó
irányzatokba, mint az én idômben a

punk vagy az új hullám. Ez a negatí-
vizmus kultúrája. Én ezt kiterjesztem
a beatmozgalomra is, de a punk az én
idômben hatványra emelte a negatí-
vizmust. Ebben az idôben kezdtek tö-
megjelenséggé válni azok a mérhetet-
lenül káros jelenségek, mint a homo-
szexualitás, a transzvesztitizmus és a
kábítószer-fogyasztás divatként való
követése. Ebbôl én is kivettem a ré-
szem – noha homoszexuális sosem
voltam – de felnéztem azokra, akik
ezeknek a destruktív magatartásfor-
máknak terjesztôi, nemzetközi példa-
képei voltak. Neveket inkább nem
mondok, mert a Tórában az áll, hogy
„az idegen istenek neve sem hallattas-
sék közöttetek”. Meg vagyok
gyôzôdve, hogy a modern sztárkultusz
a Bibliából ismert pogány Astarot,
Baál és más pogány istenek kultuszát
örökíti át. Ma számos zenekar aligha-
nem hasonló okkult külsôségekkel
van felruházva, mint a korabeli mágu-
sok, varázslók.

– Lázadásod elôtt (vagy alatt)
még leérettségiztél?

– Éppen hogy átpréseltek az érettsé-
gin, amiért utólag hálás vagyok. Har-
madik év végén végtelen lustaságom
miatt eltanácsoltak a Toldi gimnázi-
umból. Utáltam iskolába járni. Nem
akarom a rendszerre kenni, de nyilván
megvan a maga része, amiért olyan
visszataszító, sötét emlékeim vannak
arról a kockafejû, demagóg oktatási
rendszerrôl, a fegyelmezésrôl, ami
nem inspirált a tanulásra. 

– Interneten terjedô kósza szöve-
gekben olvastam, hogy 17-18 éves
korod táján volt egy „találkozásod”
az evangéliumokkal, ami aztán a
Neurotic dalszövegeiben meg is je-
lenik – inkább elutasítás formájá-
ban.

– Ez nem elutasítás volt, inkább
szimpátia és keresés. De mindez na-
gyon távoli volt, és nem akadályozott
meg abban, hogy közel hét évig aktív
kábítószeresként, alkoholistaként és
dúvadként éljem az életemet. Ám az
tény, hogy amikor tizennyolc éves ko-
romban elolvastam az Újszövetséget,
az a meggyôzôdés alakult ki bennem,
hogy Jézus Krisztus létezik, egyszer
majd találkozom vele és elé kell majd
állnom. Korábban nem sokat hallot-
tam róla, mert zsidó nevelést kaptam,

noha nem ortodox formában. Ám ez-
zel párhuzamosan sajnos elindultam a
lejtôn egy olyan társaságban, akiktôl
azt tanultam, hogy a Biblia ugyan na-
gyon jó, de az igazi nagyságok a saját
maguk által választott utat járják,
amelyben a különbözô vallási és ideo-
lógiai áramlatok szintézise valósul
meg, és a vallás csak azoknak való,
akik nem igazi individuumok, hanem
a tömeg részeként kell terelgetni ôket.
Nagyon sokan azt mondják, hogy az a
korszak volt az igazi, az eredeti. De én
kimondom, akkor is, ha nem népsze-
rû: én ekkor sátáni befolyás alá kerül-
tem. Ez nem csak vak erô, vagy az
emberek által kitalált figura – a Biblia
valóságos személynek nevezi a sátánt.
Amikor valaki iszik, kábítószert fo-
gyaszt, szexuális kicsapongásban él,
akkor ez nem jó, hanem a sátántól
van. Én pedig elhitettem magammal,
hogy az igazi autonóm mûvészek és
alkotók csak így tudják értelmezni és
megélni a természetfelettihez való vi-
szonyukat.

– Tehát már az akkori világodban
is volt szerepe a természetfeletti-
nek?

– Nagyon is. Sosem voltam materi-
alista, de ki merem mondani, hogy sok
esetben a materializmus kisebb ve-
szély, mint az ideológiai káosz, ami-
ben a buddhizmustól a hinduizmuson
át Nietzsche tanain keresztül a világi-
rodalomból önkényesen összeollózott
darabokig minden szerepel, amivel
mindig meg lehetett ideologizálni azt
az életformát, amiben éltünk.

– Mi egyszer találkoztunk a Ladu-
er iskolában, amikor még a te gye-
rekeid is odajártak.

– Igen, mind a három járt oda egy-
két évig. Aztán továbbmentek a gyüle-
kezet által alapított iskolába. 

– Akkor egy folyosói beszélgetés
alkalmával azt mondtad, soha nem
érezted annyira zsidónak magad,
mint amióta megtértél. Ezt hogy
kell érteni?

– Én nagyon becsülöm azokat a zsi-
dókat, akik, mint anyám, mindenfajta
tévelygés nélkül felvállalják identitá-
sukat. Én nem titkoltam a zsidóságo-
mat, hanem elkezdtem harcolni ellene.
Nietzsche, Dosztojevszkij és mások
olvasása közben negatív kép alakult ki
bennem saját népemrôl – hiszen az eu-
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rópai kultúrkör át van itatva antisze-
mitizmussal. Ez belsô meghasonlást
indított el, és egy olyan pogány élet-
ideált szerettem volna követni, ami a
tobzódásban, a zsidó-keresztény érté-
kek tagadásában, már nem is pogány,
hanem neobarbár attitûdben valósult
meg. Saját magam ellen fordulva, a
családomban és környezetében fellel-
hetô negatív sajátosságokat is kipel-
lengéreztem. A fent említett filozófiák
és saját környezetem hatására, ahol
szintén nem kevés antiszemita figura
volt. Rólam ugyanakkor tudta a kör-
nyeztem, hogy zsidó vagyok. Mert
miközben szembefordultam a saját
identitásommal, nem tagadtam le, ha-
nem vállaltam. Az ebben lévô feszítô
ellentmondás képezte azt a mozgató-
rugót, amivel eljutottam Istenhez. A
mostani identitásomban már semmi-
lyen ellentétet nem képez, hogy hiszek
Jézusban, a messiásban, hiszem, hogy
ô lesz, akit a zsidóság vár, csak nem
tudja, hogy ôt várja, és ez lesz az a
pont, ahol talpára áll a történelem. Ez
semmiféle identitásválságot nem
okoz, mint ahogy az elsô századbeli
zsidó-keresztényekben, az apostolok-
ban és magában Jézusban sem okozott
semmiféle diszharmóniát.

– Hol van mindebben a te helyed?
– Zsidónak lenni nem könnyû. So-

kan magát istent hibáztatták a Holoca-
ust után, hogy miért kell nekünk kivá-
lasztott népnek lennünk, hogy mire
választott ki bennünket Isten. Én hi-
szek abban, hogy a zsidóság Isten ki-
választott népe. Hiszem, hogy a zsidó-
ságnak a történelemben nagy szerepe
lesz. Ez a hitem próféták állításain
nyugszik. Hiszem, hogy Isten nagy-
szerû jövôt szán Izraelnek, az ország-
nak és a diaszpóra zsidóságának is. A
zsidóság minôségileg nem több mint
bármely más etnikum a világon, de
van egy sajátos célja a létezésének: Is-
ten dicsôségének megmutatása. Ezért
nehéz zsidónak lenni, mert Isten
dicsôségét sugározni nem akármekko-
ra kihívás. Ennek persze van fegyel-
mezô ereje, és ha valaki ettôl szánt-
szándékkal eltér, annak megvannak a
következményei.

– Ezt a feladatot a judaizmus ha-
gyományos formájában is lehet tel-
jesíteni.

– Ma a történelmi kereszténységben
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PAJOR TAMÁS

Adj gázt – 1987
Jön a tömeg, fiatal, öreg
Harap a szomszéd utas zsebében az öleb
A részeg a népdalt dünnyögi
De ha kijózanodik, a hideget nyögi
Nyugi-nyugi, ez a világ más 
Plusz a másvilágon van a folytatás
Szerencsétlen éppen keresztet ácsol
És egy melegítôs senki rászól

Betöröm én a szíved jegét
De valakinek már megkaptam a jegyét
Lemondok a lemondásról, nem vagyok én elnök
Én egy becsületes srác vagyok
Aki most begyorsult és fellök

Adj gázt, hogy hátra dôljek
És vért az éhezôknek
Adj gázt, hogy hátra dôljek
És vért az éhezôknek

Ámen III. – 1992-1993
Nem város ez, csak egy gettó
Mindig üvölt az I Can Get No,
És pont elment az orrod elôtt
Az utolsó metró.
...
Ez nem Kalifornia,
Csak a fater Trabi Combija,
És az is csak azért van nálad,
Mert te vagy a fia.
De egy nap majd felébredsz,
És kinézel a városból,
És rájössz, hogy mindez
Csak egy mély álom volt.

A Horváthék fia - 2005
Egy pesti paneldzsungel hetedik emeletén
Lepusztult graffiti hazudja, hogy csak te meg én
Furcsa volt anyának, hogy rendszeresen délig alszik
És nem enged magához senkit, akit szeretett addig

Az elsô adagot mindig az a haver állta
A sunyi képû, abban a sötétkék overállban
Török gyerek megvágta, magyar sem gyógyítja meg
Vécében találtak rá, két napja volt már hideg
…
Amit anya félretett a hetvenöt nettóból
Ráköltötte, hogy úgy látsszon, kitör a gettóból
Vigyora kaján volt, mûanyag kajáktól
Plázában ájuldozott a saját hajától
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és a hagyományos judaizmusban is
nagyon sok olyan elem van, ami eltá-
volodott, elidegenedett a szentírástól.
Ezért nagyon fontosnak tartom a Bib-
lia eredeti alapjaihoz visszatérô val-
láskritikát, amely a különbözô hagyo-
mányokat revízió alá veszi. Tudom,
hogy a különbözô hagyományok épp
azért jöttek létre, hogy az írott Tórá-
ban nem kijelentett dolgokat magya-
rázni és aktualizálni próbálják, de én
ezeket nem fogadom el a Szentírás ré-
szeként, mint ahogy keresztény oldal-
ról sem fogadom el a katolikus egy-
háztól szentnek nevezett tradíciókat.
Én az Írásokat elégségesnek és kizáró-
lagosnak tekintem. Azért vagyok zsi-
dó keresztény, mert azt gondolom,
hogy az Ószövetség igazsága és vára-
kozásai az Újszövetségben teljesedtek
be, és a kettô koherens egységet ké-
pez. 

– A zsidóságból tovább adsz vala-
mi a gyerekeidnek?

– Természetesen. Ôk hozzám ha-
sonlóan zsidó tudatban nôttek fel, de
az én tudatos döntésem folytán zsidó-
keresztény tudatban. 

– Tartasz például otthon széder
estét?

– Nem tartok, mert azelôtt sem tar-
tottam, de el tudom fogadni, hogy va-
laki zsidóként megtartja az ünnepeket
azután is, hogy Jézust elfogadja mes-
siásnak. Anyám mindig meggyújtotta

a péntek esti gyertyát, de én akkor sem
tettem, és így megtérésem után sem
fogom ezt tenni. De vettem már részt
megtérésem után széderestén.

– Ismersz a gyülekezetben vala-
kit, aki zsidó hagyományokat tart?

– Nem jellemzô.
– Rosenberg Dani címû dalod tör-

ténete szerint Magyar Zoli (beszélô
név!) beáll zsidó osztálytársa he-
lyett a deportálandók közé. Ez álta-
lad kitalált történet vagy van vala-
mi valóságalapja?

– Ez fiktív történet. És egyben a
Messiás tette is, aki annyira szereti
embertársát, hogy képes érte odaadni
az életét. Egyébként számomra a leg-
megindítóbb történet, amikor valaki
az életét és családját is kockára téve
mentette a zsidókat. Az ilyen ember
nemcsak a Jad Vasém elismerése sze-
rint, hanem Isten szemében is a Világ
Igaza.

– A Hit Gyülekezet elkötelezett
tagjaként hogy viszonyulsz az alko-
tói szabadsághoz?

– Én a mûvészetre nem, mint ön-
megvalósítási formára tekintek. Ez is
egy mesterség, amihez persze kell
adottság. De azt hiszem, azok is vala-
milyen ügy szolgálatlába állítják a te-
hetségüket, akik úgy hiszik, autonó-
mok és nem alkalmazott mûvészek.
De ha az életpályájukat megnézzük,
az is szolgál valamilyen célt. Mint Ba-

udelaire vagy Rimbaud, hogy
szélsôségesen deviánsakat említsek.
Akik mintaadói voltak a XX. századi
romlásnak.

– Úgy érzed, ôk rossz ügyet szol-
gáltak?

– Úgy értem, az embernek életével
kell tanúságot tenni a szavai hitelessé-
ge mellett. Számomra nem jó tanúság-
tétel, ahogy a zseniális képességû Jó-
zsef Attila befejezte a sorsát. Lehet,
hogy ez szentségtörés az irodalomtör-
ténészek szemében. Óriási költôrôl
van szó, igazságot keresô, vívódó em-
berrôl, de az életút és a vége nem elvá-
lasztható egymástól. Szép számban le-
het olyan alkotókat találni, akik ön és
környezetromboló életmódja nem kö-
vetendô – és ez szoros összefüggésben
áll azzal, amit alkottak. Én ettôl elha-
tárolódom. Számomra a mûvészi ké-
pesség – egyfajta fricskaként is mon-
dom ezt – alkalmazott mûvészet. Nem
mint holmi reklámgrafika, de az én
életemben minden Isten ügyét kell,
hogy szolgálja. A mûvészi alkotás ter-
mészetbôl fakad, hogy ez nem doktri-
ner módon és dogmatikusan történik,
de arra figyelek, hogy ne álljon ellen-
tétben a fô céllal. 

– De ezzel együtt megengedhetô,
hogy a verselés kedvéért verseljél?

– Persze, akad ilyen szép számmal a
mûveim között.

Gadó János
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SSuummmmaarryy
It is not known what principles Obama follows, what he con-

siders right and wrong, and the details of his plans for solving
the Israeli–Palestinian case are yet to be seen – writes Miklós
Tallián about Barack Obama’s tour of Europe.

„The present dynamics of changes are – in many places – typ-
ically pushing the Roma and the majority communities into
opposite directions.The latter group is trying - through great sac-
rifices -to keep up with the accelerating development , but for
the Roma, this seems to be more and more hopeless” – describes
János Gadó, our editor , the situation of the Roma in Hungay.

An essay by Shmuel Trigano points out the necessity of
rephrasing the notion of European Jewish identity.

The cover story of our September issue deals with Count Pál
Teleki, who – as Prime Minister of Hungary between 1939-1941
– presented the First Anti-Jewish Law in front of the Hungarian
Parliament. This was the start of a series of restrictions depriv-
ing Jewish citizens of their rights. Following this step Teleki
received numerous letters : some cursing him, others offending
or even praising him. Balázs Ablonczy selected some of these
letters for publication .

Zsolt Németh, a Hungarian MP delegated by FIDESZ

Magyar Polgári Párt (Hungarian Civic Union), head of the
Foreign Affairs Committe of the Hungarian  Parliament, recalls
Count János Esterházy’s memory:the aristocrat, who – repre-
senting the Hungarian minority in the Parliament of „indepen-
dent Slovakia” during the Second World War – was the only one
to vote against the anti-Jewish laws, and later he actively helped
the rescue activities.  Despite this fact Count Esterházy is not
listed among the righteous in Yad Vashem.

Is a Jewish–Christian talk possible? Yeshayahu Leibowitz’s
negative answer to this question is – this month – commented on
by Tamás Bíró, hebraist and Tibor Ruff, a theologist in Hit
Gyülekezete (Congregation of Faith). 

In an interview with Tamás Pajor, rock musician – also a mem-
ber of the Congregation of Faith – he talks about his „journey” from
his bar mitzvah through the underground anti-culture to a charis-
matic congregation where he rediscovered his Jewish identity.

Pál Várnai interviewed Ignác Romsics, one of Hungary’s best
known historians, while Gábor T. Szántó  spoke with Leon de
Winter, an acclaimed Jewish author from the Netherlands.

In our literature section we publish parts of Vilmos Csaplár’s
new novel (to be published), as well as a few poems by Anna
Margolin.
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Veszi 
a lapot?
Tudunk egyszerûbb, 
olcsóbb megoldást:
Elôfizethet csekken, vagy banki
átutalással a 11709002-20066703-as
OTP számlaszámra. 

Az éves elôfizetés díja
4250 forint.

Elôfizetôink több mint 15%-kal ol-
csóbban 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 magyaror-
szági könyvtárakba is eljuttassuk 
ingyenesen a lapot, amelyek nem
tudják állományukat bôvíteni. így
szélesebb körben válhat ismertté és
természetessé a zsidóság gondol-
kodása, s ezáltal oldódhatnak 
az elôítéletek.

Legyen Ön is 
a zsidó kultúra támogatója,
legyen Ön is Elôfizetônk!
Csekket, vagy további információt

kérhet délutánonként 
a 311-6665-ös, vagy 302 0744-es

telefonszámokon.
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ssCall for applications
About the foundation
The Dutch Jewish Humanitarian Fund (JHF) started operating in 2002. The organization was established
as a result of the negotiations on Jewish war claims in the Netherlands, its goal is to support projects
dedicated to restoring Jewish life in former communist countries in Central and Eastern Europe. 
Since 2002 the JHF has disbursed annual grants to qualified projects.

Award policy
When awarding grants, the Dutch Jewish Humanitarian Fund places emphasis on projects dedicated 
to building and ensuring the continuity of Jewish communities in Central and Eastern Europe, especially
in the areas of culture, Jewish tradition and heritage, knowledge transfer, enhancement of non-capital
infrastructure, and projects that promote mutual respect between people. Organizations registered 
in Central and Eastern Europe are invited to apply to our foundation for funding. More information about
our award policy can be read in our information brochure on our website: www.jhf.nl.

Application procedure
Requests for a grant for projects commencing on or after 1 January 2009, must be made using 
the appropriate application form, which is available on line at our website: www.jhf.nl. This form should
be filled in on line and accompanied with a budget and a project description before July 1st 2008. 
This deadline will be strictly adhered to. 

In addition to the on-line application form, each applicant must enclose the following:

1. annual financial reports for the past three years (the original language is allowed), which
must include a balance sheet, an annual profit & loss statement, and explanatory notes; 

2. a charter or articles of association for the organization; 
3. a listing of the organization in the official public register.

All documents relevant to the application should be in English. While the annual financial reports,
balance sheets, and the charter or articles of association may be submitted in the original language,
English is preferred. 

After the relevant documents have been received, the JHF will confirm receipt to applicants within 
a month following submission. Ordinarily, the Board of the JHF will decide on awards of project grants 
in November 2008.

Potential applicants are strongly advised to study the application criteria on our website carefully.
Applicants who are uncertain whether they are eligible for funding are welcome to make enquiries 
by telephone, mail, or e-mail. 

Website: www.jhf.nl

Email: info@jhf.nl

Phone: + 31 (0)70 4275483

Staff: Muriel Leeuwin, Suzanne Georgi

Win an unsolicited award of 10,000 Euros! 
Although the Fund will continue to consider all relevant projects submitted, its particular stress

remains on renewal and innovation. In order to stimulate imaginative visions and new ideas intended

to promote Jewish life in Eastern Europe with particular stress on Jewish education and tolerance

building, the Fund may offer an annual unsolicited award of 10,000 Euros, over and above to the sum

applied for, to a project it deems best reflects these ideals. 
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