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Szeretne 
2 tiszteletjegyet a Gundel étterembe,
a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 
ötfogásos díszvacsorával
egybekötött Hanukabáljára?

Szeretne 
2 belépôt a Bálint Ház összes programjára
2009-ben féláron?

Szeretne 
kéthetes üdülést ajándékozni gyermekének/unokájának 
a Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Táborban?

Szeretne 
2 fôre szóló, korlátlan fogyasztásra jogosító 
vacsorameghívót a megújult, glatt kóser Carmel Étterembe?

Szeretne 
2 darab, egész éves ingyenes bérletet a Bálint ház fitnesz-klubjába 2009-re?

Ha december 15-ig elôfizet a Szombat 2009-es évfolyamára, 
sorsolásunkon elnyerheti ezeket az ajándékokat, sôt, elôfizetôink között
jövô évi falinaptárakat is kisorsolunk. Elsô 300 elôfizetônk pedig értékes 
könyvajándékot kap az Ulpius Ház Kiadó jóvoltából.

Elôfizethet a lapban található csekken, 
vagy banki átutalással a 11709002-20066703-as OTP számlaszámra. 
Az éves elôfizetés díja 4950 forint.  
Elôfizetôink több mint 15%-kal olcsóbban jutnak a Szombathoz, 
mint azok, akik havonta vásárolják meg a lap számait, 
mert 2009 januárjától lapunk, példányonként 550 Ft-ban kerül. 

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. 

Támogatóink nevét kívánságukra megjelentetjük a Szombatban.

Legyen Ön is olvasótársai 
és a zsidó kultúra támogatója!
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K ellemetlen
igazságok

következnek.
Amit Erdélyrôl tudunk,

nem magunktól tudjuk,
hanem bizonyos szûrôkön
keresztül jut el hozzánk.
Ránk hagyományozta a közösségi-
családi emlékezet, vagy éppen – ha
nem is tudatosan – de mi magunk for-
máljuk a képet. Ezek a megjelenések
azonban nem tükrözik azt a történeti
és geopolitikai valóságot, melyet Er-
délynek nevezünk. 

Az egyik ránk hagyományozott kép,
melynek szûrôjét Vészkorszaknak
hívják, elsôsorban az elpusztított zsi-
dó közösségek kimerevített állóképét
vetíti ki, ez a deportálások, a pusztu-
lás, az eltûnés megannyi vizuális és
ténylegesen szomorú arcát tárja elénk.
A végeredmény egy torzó, mivel eb-
ben nem jelenik meg az erdélyi zsidó-
ság Holokauszt elôtti gazdag múltja,
az ott élô emberek kulturális egymás-
ra hatásából felépült gazdag kultúrája,
elvész a zsidóság vehemens magyar-
sága is, de maga a gyönyörû vidék
sem mutatkozik meg elôttünk városai-
val és falvaival, magas hegyeivel és
mély vízû tavaival.  Ami marad, azt
Horthy Miklósnak, ellenséges környe-
zetnek és deportálásnak hívják.

A másik kép olyan politikai szûrôn
keresztül érkezik, mely szorosan
összefügg az elsôvel.  Ám ismét nem
Erdély valóságos fenoménja jelenik
meg, hanem egy félelmeket gerjesztô
és agresszív imágó. Ezt a szûrôt a mai
magyar radikális nacionalista diskur-
zus és egy erre reagáló, szintén
szélsôséges ellen-diskurzus szabályai
alakították ki. Az elôzô szerint Erdély
Nagy-Magyarország központi terüle-
te, ott a magyarság valahogyan „lé-
nyegszerûbben” lakik, mint a main,
sôt valahol a magyarság Wesenje la-

kozik Erdélyben. Ezt a
gondolkodásmódot alap-
vetôen a Trianon-szindró-
ma erôsítette meg. Az
igazságtalan területi el-
csatolásra reagált a kora-
beli magyar közvélemény
egy része úgy, hogy Er-
délyt a magyar nemzeti
lényeg birtokosaként áb-
rázolta. Erre a nem túl

egészséges, de széles körökben elter-
jedt beszédmódra pedig egy legalább
ilyen szélsôséges baloldali-liberális
gondolkodásmód reflektált, mely in-
kább a rendszerváltás után terjedt el,
leginkább az értelmiség köreiben. Ez a
gondolkodásmód az erdélyi magyarok
bármilyen kollektív jogsérelmét fel-
vetô megfogalmazásban is szélsôsé-

ges magyar nacionalizmust lát (mert-
hogy „a nacionalizmus” az önmagá-
ban „rossz” és „szélsôséges”).  A ha-
táron túli magyarság kollektív problé-
mái nem érdeklik, és általában is: min-
den, az egyén önazonosságán túlmuta-
tó kollektív identitásban szélsôjobbol-
dali veszélyt lát. 

A két szûrô segítségével kapott ké-
pek, tehát a vészkorszak dermesztô te-
metôi állóképévé exponált és a szél-
sôjobb diskurzus által provokált balol-
dali-liberális imágó szorosan össze-
függ egymással, sôt, a második az elsô
érzelmi következménye. A magyar
zsidóság önképébôl kitörlôdtek azok
az emlékek, melyek a Holokauszt elôtt
keletkeztek és a magyarságáról szól-
tak. Felejtéssel, valamint univerzalista

toposzokkal egészült ki az a hiány,
melyet éppen a Holokauszt okozott.

Ez az oka annak, hogy Erdély repu-
tációja nem megfelelô a magyar-zsidó
nyilvánosságban. Ezért fel kell szaba-
dítani, szabaddá kell tenni a magunk
számára, mivel nem pusztán a Holo-
kauszt egyik szomorú színtere és nem
is csak a mai magyar (és román) nem-
zeti radikálisok Mekkája, hanem a
magyar kultúra egyik fellegvára volt,
melynek a létrehozásában zsidók is
bôven kivették a részüket. Az erdélyi
magyar nagyvárosokat erôsen befo-
lyásolta a helyi zsidóság, urbánus kul-
túrájával maga is keltetôje lett a térség
virágzó civilizációjának. Az erdélyi
zsidóság pedig nem csak a királyi, de
a szocialista Romániában is magyar
kultúrájú maradt, immár többszörös

kisebbségben. Magyarok
maradtak a hitközségek is,
melyeket diszkriminált a
bukaresti román zsidó köz-
pont. Magyarok azok, akik
megmaradtak, s még azok
is, akik Izraelbe vagy éppen
Magyarországra vándorol-
tak ki.

Ám nem lenne szeren-
csés, ha Erdély immár való-
ságosabbá váló képét pusz-

tán az egykoron ott élt magyar nyelvû
zsidók magyarságára alapoznánk, hi-
szen a Vészkorszak tanulságai óvatos-
ságra intenek bennünket: nem lehe-
tünk ugyanolyan reflektálatlanul ma-
gyarok, mint a Holokauszt elôtt. Arról
azonban lehet szó, hogy a különféle
etnikumok: magyarok, románok, ör-
mények, zsidók, ruszinok (és a többi)
egymásra hatását, kulturális egymás-
ra-építkezését, egyes településeken
még ma is megjelenô hagyományait,
kölcsönhatásait hangsúlyozzuk, me-
lyek mindegyike úgy volt megkülön-
böztethetetlenül erdélyi, hogy külön-
álló ízeit sem vesztette el. 

Erdélynek van helye a nap alatt.
Nem is akármilyen.

Novák Attila
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S züleim Torda illetve Déva
környéki falvakból szár-

maztak – nyelvükben, kultúrájukban
már az asszimilált zsidóság elsô, illet-
ve második nemzedékéhez tartoztak.
Egyikük sem beszélte a jiddist. Ellen-
tétben azokkal, akik még a XIX. szá-
zad utolsó évtizedeiben költöztek be a
városba, és többnyire az asszimiláció
elôszobájában foglaltak helyet. A vá-
ros határában hömpölygô Maros jobb-
oldalán van egy városrész, amelyet
hajdan fahíd kötött az Erdélyi
Mezôség településeihez. Nos, a fahíd
innensô oldalán alakultak ki az elsô,
túlnyomóan zsidók által lakott utcák.
Árvizektôl gyakran sújtott terület volt
ez. Ide merészkedtek be a szomszédos
Názna, Szentkirály falvakból, a
Mezôségrôl az ottani zsidó bérlôk,
iparosok, mesterek, kereskedôk. Nem
volt ez gettó, együtt éltek itt a város
szegényebb lakosai. A Fôtértôl észak-
ra, a szelíden emelkedô dombháton élt
a város tehetôsebb polgársága. Ott ter-
peszkedik a sokbástyás Vár, a gótikus

templom, a több száz éves Kollégium,
a Törvényszék, az elegáns Tisztvi-
selôtelep. Ott építette fel tágas lakóhá-
zait a polgárosodó zsidók tehetôsebb
rétege: a módosabb kereskedôk, az iz-
mosodó értelmiségi réteg – orvosok,
ügyvédek, mérnökök és a születôben
lévô közép- és nagyipar vállalkozói. 

A XX. század elsô felében az asszi-

milációs folyamat mind szélesebb
körben terjedt. Ez azonban csak kivé-
teles ritkán vezetett a zsidóságtól való
nyilvános elkülönülésig, a kikeresztel-
kedésig. A mi környékünkön, a Kos-
suth Lajos, Lajos király, Arany János
utcában egyetlen ilyen családról nem
tudtam. Mi lent laktunk, ugrásnyira a
Marostól. Valahol ott, ahol a nagyon
szegény, jobbára ortodox, jiddisül be-
szélô zsidó munkások, kisegzisztenci-
ák éltek apró, egy-két szobás, gyakran
vályoglakásukban, hat-nyolc-tíz gyer-
mekükkel. Közvetlen szomszédságuk-
ban már alakult, izmosodott az asszi-
miláció útjára lépô neológ zsidó kö-
zösség. Nagyünnepek idején a kaftá-
nos, lakkcipôs, jiddisül értekezô zsi-
dók, és a velük még egy közösségben
élô, de már magyarul beszélô-tanuló
fiatalabb nemzedék tagjai egymás
mellett ültek a Knöpfler Vilmos utcai,
vörös téglás, soha be nem vakolt ha-
talmas ortodox zsinagógában. Tôlük
ugrásnyira, a gyönyörû Iskola utcai
neológ templomban héberül imádkoz-
tak, de magyarul beszéltek a hívôk.
Többségükben iparosok, kereskedôk,
tanult, világi képzésben részesült kis-
és középpolgárok A nagytudományú
Lôwi Ferenc fôrabbi magyarul prédi-
kált. A neológ hitközséghez tartozók
gyermekei közül néhányan (kevesen)
eljártak a templom épületéhez toldott
héderbe, viseletükben is ôrizték a ha-
gyományt (pajesz, cicesz, kapedli), de
többségük a zsidó elemi iskolában ta-
nulta a betûvetést – magyar nyelven.
(…) 

Meleg otthoni hangulat vett körül,
biztonságban érezhettem magam.
Édesapámat, a jogot végzett Fôtéri ke-
reskedôt szerették és tisztelték az em-
berek. Nem voltunk elszigetelve. A
szomszédságunkban élô magyar csa-
ládok gyermekeihez ugyanolyan ter-
mészetességgel jártunk be, játszot-
tunk, uzsonnáztunk, mint a zsidó ele-
mibe járó osztálytársainkhoz. Kará-
csonykor kántáltunk, húsvétkor öntöz-
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„Marosvásárhelyi, magyar-zsidó kulturális közegben, a cionista mozga-

lom izmosodó baloldali ágazatának befolyása jellemezte fiatal éveimet.

Tizenöt éves koromban hurcoltak gettóba, onnét Auschwitzba. Egyetemi

tanulmányaim után erdélyi folyóiratok szerkesztôjeként, illetve fotoripor-

terként dolgoztam. Idônként „egészségtelen” származásomnak, illetve

helytelen politikai irányultságomnak köszönhetôen felcseréltem azt a va-

sesztergályos, fotólaboráns, avagy munkanélküli státussal. Romániában

megjelent néhány könyvem, albumom – valamennyi az erdélyi magyar és

zsidó kulturális hagyományokkal foglalkozott. 1988-ban települtünk át

Budapestre. Itt is kiadták néhány, hasonló témájú könyvemet, albumokat.

Egyéni fotókiállításaimat hazai és külföldi nagyvárosokban rendezték

meg.” – írja magáról Erdélyi Lajos, újságíró, fotóriporter, szerkesztô.

Az alábbiakban memoárjából közlünk részleteket. A visszaemlékezés

teljes szövege a www.emlekezem.hu honlapon olvasható Túlélés – Egy

fotográfus visszaemlékezései címmel.

ERDÉLYI LAJOS

Kettôs kisebbségben
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tünk, begyûjtöttük a piros tojásokat.
Édesanyám délelôttönként, a cseléd-
lánnyal együtt dolgozta meg kis vete-
ményes kertünket, a konyha küszöbé-
re telepedve tömte a libát. Délutánon-
ként, amikor az Ideál Illatszertárban
nagy volt a forgalom, beült a kasszá-
ba, segített Apámnak. Esténként Tho-
mas Mann-t olvasott, hangversenyre
járt. Normális kispolgári életet éltünk,
a zsidó társadalomnak ahhoz a rétegé-
hez tartoztunk, amelyik teljesen kisza-
kadt a gettószerû életbôl, ugyanakkor
megôrizte sajátos, erdélyi magyar zsi-
dó identitását. 

Édesapám cionista volt, az Erdély-
ben is kibontakozó mozgalom egyik
központi szervezô egyénisége. Igye-
kezett a zsidó társadalmi lét minden
területérôl híveket toborozni a cioniz-
musnak. Talán ebbôl következett,
hogy kettôs háztartást vezettünk, a zsi-
dó valláshoz is kétféle módon

kötôdtünk. A konyhánkban volt egy
szekrény, abban álltak a kóser edé-
nyek, evôeszközök. De volt mellette
egy másik szekrény is, valamivel ki-
sebb – ebben tartottuk a tréflit, azaz ti-
lalmas dolgokat: szalonnát, sonkát,
felvágottat. A kóser készlet fontos
volt, mert ha vallásos cionisták láto-
gattak meg, nem akartuk érzékenysé-
güket sérteni. Valami hasonló kapcso-
latban álltunk a vallás nyilvános gya-
korlásával is. A fontosabb ünnepeket,
Ros Hasana, Jom Kippur, Széder estet
illett, de be is kellett tartani. Tehát
olyankor bezártuk az üzletet, Édes-
apám elfoglalta az imaház elsô sorá-
ban bérelt helyét. Noha utáltam zsina-
gógába járni, Apám kíméletlenül ma-
gával vitt. Szépen fel kellett öltöznöm,
pedig szívesebben futballoztam volna
a zsinagóga udvarán. Ünnepek idején
a templomi megjelenés a nemzeti szo-
lidaritás kinyilvánítása volt. (…)

Apám elkötelezett cionistaként ra-
gaszkodott hozzá, hogy az imádkozás
ideje alatt járjam körbe a zsinagógát,
beleértve az emeleti erkélyen tartóz-
kodó nôket – és adománygyûjtô perse-
lyekkel segítsek a Nemzeti Földvásár-
lási Alap javára pénzt szerezni. Per-
sze, ünnepnapon tilos volt pénzzel jár-
ni. Minden család nevére ki volt állít-
va egy kis kartonlemez, az adomány
összegét behajtható szelvények jelez-
ték – ezeket kellett begyûjtenem, és a
perselyhez csatolnom. Büszke voltam
arra, hogy az adományozók többségét
rávettem: a nagyobb összegeket jelölô
szelvényeket hajtsák be. A cionizmus-
sal áthatott közegben akár természe-
tesnek tûnhetett, hogy igen fiatalon –
mondhatnám protekcióval – részt ve-
hettem az 

ifjúsági szervezetek nyári dzsembo-
riján. A Maros, késôbb a Szamos part-
ján szervezték meg a táborozást: sát-
rakban éltünk, magunk fôztünk, kirán-
dultunk és tanultunk – a jövendô önál-
ló zsidó államról szôtt terveket vitat-
tuk. Este tábortûz mellett énekeltünk,
szavalatokat hallgattunk. Valóban in-
tenzív zsidó emlékeim vannak, de
ezek nem vallásos emlékek. (…)

Gyermekkorom következô fejezete
1940 ôszével vette kezdetét. Amire
élénken emlékszem: bejelentették a
bécsi döntést. Marosvásárhely fello-
bogózva várta a honvéd csapatok be-
vonulását. Édesapám kora hajnaltól
keményen dolgozott, hogy az Ideál Il-
latszertár kirakatai méltók legyenek a
nagy ünnephez. Magyar zsidók vol-
tunk, a román hatalom húsz esztende-
je alatt következetesen megôriztük
magyar kultúránkat, szolidarizáltunk a
város magyar kisebbségével. Alig egy
héttel a honvéd csapatok bevonulása
után, minden addigit felülmúló ünnep-
ség vette kezdetét. Megérkezett
Horthy Miklós kormányzó. Fehér lo-
ván vonult be a Fôtérre. De ezt én nem
láttam, ahogy Édesapám sem. 

Egy hét elegendô volt, hogy ráéb-
redjen: akik bevonultak, nem azok
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A vészkorszakot túlélô er-
délyi – és benne a ko-

lozsvári – magyar zsidó közösséget a
szülôföldre történô visszatérés vagy
kivándorlás dilemmája, az eltûnt/meg-
menekült hozzátartozók felkutatása, a
holokauszt okozta testi és lelki trau-
mákkal való küzdelem, a tragédia oka-
inak önemésztô vizsgálata, az elszen-
vedett atrocitások felelôseivel kapcso-
latos kérdések kezelése, a megválto-
zott hazai politikai, társadalmi és gaz-
dasági helyzethez való viszonyulás, a
zsidó élet újjászervezése, az új körül-
mények között történô beilleszkedés
és nem utolsó sorban az identitási ví-
vódások jellemezték. 

Az új hatalom a túlélôk között kez-
detben sok lelkes támogatóra talált, hi-
szen azok felszabadulásukat, életük
megmentését köszönhették a szovje-
teknek. A zsidó közösség tagjai azon-
ban hamarosan felismerték, hogy a
nemzetiségi kérdést a Vörös Hadsereg
árnyékában kiépülô kommunista tár-
sadalom sem képes megnyugtató mó-
don megoldani. A nemzetiségi és a fa-
ji intolerancia, a sovinizmus és az an-
tiszemitizmus az új körülmények köz-
epette nem tûnt el, csupán más for-
mákban jelentkezett. 

Kétségtelennek látszik, hogy a nem-
rég Kolozsváron felbukkant emlékal-
bum a közösségi számbavétel és a túl-
élôk eltûnt hozzátartozói felkutatásá-
nak kettôs célját szolgálta. Készítôje,
Katz Márton kolozsvári lakos, aki két
fiával együtt maga is megjárta a német

haláltáborok poklát, hazatérését kö-
vetôen a mai Bolyai utcában (akkori-
ban Vlăhut‚a u. 6. sz.) mûködtette Ori-
ent nevû nyomdáját. A nyomdatulaj-
donos egyike volt annak a mintegy 18
ezer zsidónak, akiket a magyar hatósá-
gok Kolozsvárról és Kolozs vármegye
területérôl összeszedtek, s elôbb a ko-
lozsvári téglagyári gettóba zsúfoltak,
majd onnan deportáltak. Az emlékal-
bumban olvasható írása szerint Katz
Mártont május 29-én, a második ko-
lozsvári transzporttal hurcolták el.
Más forrásokból tudjuk, hogy a mar-
havagonokból álló szerelvény 3417
embert szállított az auschwitzi halál-
gyárba.

A deportálásban elpusztult kolozs-
vári zsidó mártírok fényképalbumával
(a címlapján álló szöveg szerint: Fo-
tografiile martirilor noştri deportat‚i
din Cluj, 1944) Katz „a vérmezôn ma-
radt” bajtársaival szembeni kötelezett-
ségét teljesíti, lerója kegyeletét „a ko-
lozsvári zsidóság szent mártírjaival
szemben”, és lelki nyugalmának „egy
részét” próbálja visszaszerezni. Való-
jában emlékmûvet állít annak az
1941-ben több mint 16 ezer lelket
számláló kolozsvári zsidó közösség-
nek, amelynek tagjai közül a vészkor-
szakot igen kevesen élték túl. Eközben
tisztában van azzal is, hogy az elhur-
coltak „holmijainak roncsai közül”
összeszedett – többnyire a két világhá-
ború közötti idôszakban vagy pedig
még a monarchia korában készített –
fényképeken szereplô személyek kö-
zött olyanok is elôfordulhatnak, akik
megmenekültek, hazatértek vagy más
országba vándoroltak, illetve olyanok,
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voltak, akiket ô húsz éven keresztül
várt. Horthy és a magyar adminisztrá-
ció a zsidótörvényeket hozta magával,
az államilag támogatott antiszemitiz-
must. Rövid egy hét alatt Édesapámat
kétszer vitték be a Kémelhárító irodá-
iba, ahol már korántsem a magyar kul-
túrája mellett kitartó embert, hanem a
másodrangú, jogaiban korlátozott zsi-
dó állampolgárt vallatták. Aznap, ami-
kor a kormányzó érkezését ünnepelte
a város, Édesapám látványos gesztus-
sal ideadta legjobb cipôjét: rejtsem el
a veteményes kert valamelyik sarká-
ba: ha véletlenül mégis ki akarna men-
ni a Fôtéri ünneplésre, cipô hiányában
ne tehesse meg. (…)

(Auschwitzból hazatérve) a katoli-
kus gimnáziumba iratkoztam be, ott
érettségiztem. 

Szerencsétlen választás volt. A gim-
názium tantestülete, diáksága nem
érett meg arra, hogy felfogja: mi is
történt 1944-ben, a gettózást kö-
vetôen. Hogy minden hetedik maros-
vásárhelyi polgártársukat, szomszéd-
jukat elhurcolták, és ôk egy gesztussal
sem tiltakoztak. Ellenkezôleg. Rejtett
bûntudatuk gyûlölködésbe torkollott.
A tantestületben volt néhány igazán
jóravaló ember, de az iskola szellemén
ôk sem tudtak változtatni. Az osztá-
lyunkban többen „Hitler tévedésének”
neveztek: ilyen fiatalon csak téve-
désbôl kerülhettem el a gázkamrát.
Diáktársaimat még így, utólag sem tu-
dom igazán elítélni. Szüleiktôl, taná-
raiktól úgy értesültek: a társadalom te-
hertétele voltunk, azért különítettek el
bennünket. A többi a németek bûne. A
magyaroknak épp elég, hogy ismét ro-
mán uralom alá kerültek.

A nyolc gimnáziumi osztályban
összesen hárman voltunk zsidók. Kö-
zülük az egyik Dél-Erdélybôl jött át.
Két évig kizárólag zsidó fiatalokkal
barátkoztam. Cionista szervezetben,
1946-ban ismertem meg késôbbi fele-
ségemet. Családja Csernovicból, a
Szovjetunióból menekült át hozzánk.
Három év transznisztriai gettó volt a
háta mögött. 

1947-ben Kolozsvárra kerültem, be-
iratkoztam a Bolyai Egyetem Közgaz-
dasági tagozatára. Új életem itt
kezdôdött, itt illeszkedtem be, jól-
rosszul, e közösség életébe.

TIBORI SZABÓ ZOLTÁN

Egy fénykép-
album képei
Zsidó élet  Kolozsváron 
a holokauszt  után
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akik a deportált zsidó családok baráta-
iként, ismerôseiként kerültek a fotók-
ra.

A kassai vasúti parancsnok által ké-
szített feljegyzés szerint Kolozsvárról
hat transzport szállította a zsidókat
Auschwitzba, ezek dátuma a követ-
kezô volt (zárójelben a deportáltak lé-
lekszáma): május 25. (3130), május
29. (3417), május 31. (3270), június 2.
(3100), június 8. (1784) és június 9.
(1447). Eszerint a vonatszerelvények
Kolozsvárról összesen 16 148 sze-
mélyt vittek a haláltáborokba.

Észak-Erdélyben a holokauszt elôtt
csaknem 165 ezer izraelita vallású
vagy az izraelita vallásról kitért, de a
zsidótörvények hatálya alá tartozó
személy élt. A soá idején ennek a kö-
zösségnek a háromnegyede elpusztult
a haláltáborokban, a munkaszolgálat-
ban vagy más hasonló körülmények
között. A hazatértekkel, a Dél-Er-
délybôl, Ó-Románia más részeirôl, il-
letve Bukovinából és Besszarábiából
érkezett menekültekkel együtt Észak-
Erdély területén 1945 szeptemberében
a zsidók számát 23 ezer és 30 ezer kö-
zöttire becsülték. Rajtuk kívül körül-
belül 8–10 ezerre teszik azok számát,
akik a haláltáborokból megmenekül-
tek ugyan, de egyesen Nyugatra tá-
voztak.

Az áldozatok pontos számát mind-
máig nem sikerült egyértelmûen meg-
állapítani. Nehezíti a számításokat a

megbízható nyilvántartások hiánya, a
háború után Erdélyen belül elindult,
de részleteiben ma sem ismert népes-
ségmozgás, a külföldrôl érkezett, Ro-
mánián keresztül Palesztinába tartó
menekültekre vonatkozó foghíjas ada-
tok, és az a tény, hogy a külföldre me-
nekült erdélyi zsidók számát tekintve
szintén nem rendelkezünk pontos ada-
tokkal. A hatalmas emberveszteség
számadatait nem ismerték ugyan, de
arányait a kolozsvári túlélôk is ponto-
san érzékelték. Ennek tudata soraik-
ban a hazatérést követôen további bo-
nyolult lelki traumákat okozott, és
disszimilációs önazonossági stratégi-
ák irányába vezette ôket.

Az 1942-tôl kezdve munkaszolgá-
latra vezényelt zsidó férfiak egy része
már a szovjet hadsereggel együtt vagy
közvetlenül annak nyomában vissza-
tért szülôföldjére. A haláltáborok túl-
élôinek azonban még várniuk kellett a
felszabadításra, egy sor körülménynek
köszönhetôen legtöbbjük csak 1945
nyarán vagy késôbb térhetett haza. 

A visszatérôk a legelemibb megél-
hetési lehetôségekkel sem rendelkez-
tek, elhelyezésük is gondot jelentett, s
nagy részük kimerülten, betegen tért
vissza. A meghurcolások, az elszenve-
dett kínzások, a családtagjaik elpusz-
tulása pszichikai és fizikai állapotukat
döntô módon meghatározta. Nem cso-
da tehát, hogy az elsô zsidó közösségi
intézmények, amelyek mûködésüket

újrakezdték, a kórházak és az étkez-
dék voltak. 

A kolozsvári sajtó már 1944 ôszén
beszámolt az erdélyi zsidóság tragédi-
ájáról. A Világosság ismertette a fél
évvel korábban, április és június kö-
zött Észak-Erdélyben, s fôképp Ko-
lozsváron történteket. A cikksorozat-
ból kitûnt: a szerzônek nem volt fogal-
ma arról, hogy a zsidóság Németor-
szágban nem egyszerû lágerekbe, ha-
nem haláltáborokba került, s követke-
zésképpen arról sem, hogy az elhur-
coltak legnagyobb része már soha
nem fog hazatérni. 

A nyilvánosság a valóságban történ-
tekrôl csak három hónappal késôbb
kapott elsô kézbôl származó tájékoz-
tatást. 1945. február 20-án megérke-
zett Kolozsvárra a lengyelországi né-
met haláltáborokból megmenekült zsi-
dók elsô kis csoportja. Tagjai elmond-
ták: a deportáltakat Birkenauban sze-
lektálták elôször, a munkaképes,
egészséges felnôtteket jobbra, a többi-
eket balra irányították. Hogy a balra
küldöttekkel pontosan mi történt, azt a
megmenekültek is csak sejtették.
Annyit azonban elmondtak, hogy „a
krematóriumok kéménye éjjel-nappal
füstölgött”, s „az égett hús és csont
szaga heteken át érzôdött”. Hozzátet-
ték: „hogy kiket öltek meg, azt nem
tudjuk”. Akkor azonban még az Er-
délyben lévô zsidóság nagy része sem
figyelt fel az elhangzottakra.

A The American Jewish Joint Distri-
bution Committee (röviden: Joint), a
Jewish Agency és a Nemzetközi Vö-
röskereszt bukaresti kirendeltségei
Marton Ernôt, a kolozsvári Új Kelet
egykori fôszerkesztôjét bízta meg
1944 novemberében azzal, hogy dele-
gáció élén látogasson Észak-Erdélybe.
A cél kettôs volt: a túlélôk számának
megállapítása és a szükséges intézke-
désekre rávilágító helyzetfelmérés. A
delegáció által készített jelentés szerint
Észak-Erdélyben 7 200 zsidót találtak.
Ezek közül az egykori Kolozs várme-
gyében 1500 zsidó élt. Marton Kolozs-
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váron csak mintegy ezer zsidó férfit, és
mindössze 20–30 zsidó nôt talált. 

Újra mûködni kezdtek viszont a zsi-
dó hitközségek, Kolozsváron is meg-
nyitották a zsidó kórházat, s a vissza-
térôket különbözô szervezetek által
mûködtetett otthonokban is kezdték
elhelyezni. A hazatérôk zöme ugyanis
egykori lakásába beköltözni nem tu-
dott, mert azokat idôközben mások-
nak utalták ki. A legtöbben ingóságai-
kat sem találták meg, mert azokat az
eltelt hónapok alatt szétlopkodták, el-
szállították stb. Kolozsváron nehezí-
tette a restitúciót, hogy az 1944-es
bombázások során sok lakóház meg-
semmisült, s azok egykori tulajdono-
sait a hatóságok zsidók lakásaiba köl-
töztették. Az ingóságok értékesebb ré-
szét magyar és német katonatisztek és
tisztviselôk tulajdonították el, és szál-
lították magukkal, másik részét pedig
a helyi lakosság hordta szét. A hata-
lomra jutott baloldali erôk türelemre
intették a zsidóságot, s – az antiszemi-
tizmus újjáéledésétôl tartva – restitú-
ciós követeléseit nem egy esetben ép-
pen a zsidó vezetôk igyekeztek tompí-
tani. A zsidó javak visszaszolgáltatá-
sára vonatkozó követelés mégis ma-
gyar–zsidó feszültségeket okozott. 

Az ideiglenes észak-erdélyi hatósá-
gi testületeknek zsidó tagjai is voltak,
így a zsidó érdekek képviselete
könnyebbé vált. Az 1944. október 13-
án Kolozsváron megalakult ideiglenes
városi tanácsnak például a Világosság
szerint „17 román, 11 magyar és egy
zsidó tagja” volt. Néhány nappal
késôbb, október 21-én szintén Kolozs-
váron alakították meg az Észak-Erdé-
lyi Demokratikus Bizottságot.

A szovjet bevonulást követô napok-
ban megalakult a Demokrata Zsidó
Népközösség (DZSN). Programjáról a
szervezet kolozsvári vezetôi 1944. no-
vember elsô napjaiban nyilatkoztak.
Elmondták: a román és a magyar de-
mokratikus erôkkel együtt kívánják az
új rendet megteremteni. Közölték,
Kolozsváron a Papp (ma Párizs) utcai
zsinagóga melletti Joint-helyiségben
új beteggondozót, a közeli Péter-Pál
villákban a hazatérôket fogadó bizott-
ságot mûködtetnek. Leszögezték,
hogy „egyéni bosszú nem vezérli a
zsidóságot”, ám követelték, hogy „a
kíméletlen zsidóellenes akciók irányí-

tói részesüljenek méltó büntetésben”,
a tulajdon- és a jogrendet állítsák vis-
sza, a zsidóságot kártalanítsák, az
iparban és a kereskedelemben történô
elhelyezkedését az általános gazdasá-
gi program keretében oldják meg. 

A DZSN 1945 márciusában határo-
zottan követelte a deportáltak, „fôleg
az öregek, a betegek és a gyermekek”
hazahozatalát, amibôl újra kiderül,
hogy a haláltáborok realitásaival még
akkor sem voltak tisztában. A Groza-
kormány végül vonatot bocsátott a de-
portáltak hazaszállításán fáradozók
rendelkezésre, amely 1945 március
25-tôl június végéig Nagyvárad és
Krakkó, illetve Kolozsvár és Prága
között  közlekedett. A legtöbb depor-
tált ebben az idôszakban, illetve 1945
nyarán és ôszén érkezett haza. 

Annak dacára, hogy a hivatalos pro-
paganda az ellenkezôjét állította, a
gazdasági és kereskedelmi nehézsé-
gek, az élelemhiány és az 1946-ban
bekövetkezett nagy szárazság miatt az
antiszemitizmus ismét megjelent,
majd gyorsan és látványosan növeke-
dett. 1946 tavaszán Kolozsváron és
más erdélyi városokban olyan rémhí-
rek terjengtek, miszerint a haláltábo-
rokban gyermekeiket elvesztett zsidók
magyar gyermekeket fogdosnak
össze, és gyilkolnak meg. A vérvádat
a zsidó sajtó határozottan elutasította,
s az antiszemita fogantatású „fasiszta
provokáció” megoldását „az együtt
élô népek demokráciájának” me-
gerôsítésében látta. 

Mivel a háború utáni években a ro-
mániai zsidóság egyharmada (s hang-
súlyosan a moldvai, erdélyi és buka-
resti zsidóság) rendkívül súlyos sze-
génységben élt, s anyagi támogatásra
szorult, a Joint 1945–1948 között több
tízmillió dollárt juttatott segély formá-

jában Romániába. A segélyekbôl a
zsidókon kívül más nemzetiségû rá-
szorultak is részesültek. Ennek ellen-
ére a Román Kommunista Párt 1949.
február 18-án a Jointot kiutasította
Romániából. Ez a döntés is jelentôs
mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a
következô években sok zsidó az alijá-
zás, az Izraelbe történô kitelepülés
mellett döntött. 

A zsidóság hamarosan arra is rájött,
hogy hagyományos foglalkozásainak
(kisiparos, kiskereskedô, szabad fog-
lalkozásúak stb.) folytatását az új
rendszer lehetetlenné teszi, s ennek
nyomán a legális és az illegális kiván-
dorlás jelentôs méreteket öltött. 1947
végén, néhány héttel a király lemon-
datása és elûzése elôtt a román hatósá-
gok 15 ezer zsidó alijázásához járultak
hozzá, további 4000 zsidót különbözô
cionista szervezetek juttattak ki Izrael-
be 1948 végén. Tízezrek menekültek
azonban át a zöld határon Magyaror-
szágra, onnan pedig nyugati államok-
ba. 

1949 elején a cionista szervezeteket
is betiltották, javaikat elkobozták, ve-
zetôiket pedig bebörtönözték, ami a
kivándorlási hajlamot tovább fokozta.
A következô évtizedekben Erdélyt –
és benne Kolozsvárt – a holokausztot
túlélô zsidó közösség számos tagja
hagyta el. Jelentôs részük – a háború
után született gyermekekkel együtt –
Izraelben, mások Nyugat-Európában
vagy az amerikai kontinensen keres-
tek és találtak új otthonra. 

A 2002. évi népszámlálás szerint
Kolozsváron 223 zsidó nemzetiségû
személy élt. Az egykori közösség em-
lékét Kolozsváron ma már igen kevés
személy és hely ôrzi. Ezért is fontos
Katz Márton fényképalbumának a fel-
bukkanása.

A mi Erdélyünk ■ 9
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M ég ma is mosoly-
gok, ha arra gondo-

lok, hogy apám, aki 1934-ben lett
mérlegképes könyvelô és a Leszámí-
toló Bank szászrégeni fiókjánál dolgo-
zott Romániában, beiratkozott aszta-
los inasnak. Magam elôtt látom, amint
balkezével ráüt egy szeg fejére, és az
sehogyan sem akar egyenesen bemen-
ni, nemcsak, hogy elgörbül, de még az
ujját is szájába kaphatja, azon nyom-
ban, hogy ráütött. Ez utóbbi inkább si-
került neki. Nemegyszer figyeltem
gyerekkoromban, hogy ha egy széket,
vagy ágyat reparált, abból mindig
nagy baj lett. Amikor ezeket mesélte,
derûsen elképzeltem, hogy a gyalu
élét próbálja állítgatni, de hol túl mé-
lyen hasít bele a fába, hol nem fog
semmit, élesen össze-vissza karcolja a
deszka felületét. Gyerekkori tapaszta-
lataim alapján, sehogyan sem illett
hozzá ez a mesterség. Igazán el sem
tudtam képzelni, hogy tanult is vala-
mit, nem csak lelkesedett. Nemzedé-
kük viszont lelkesen fogott hozzá a
jövô tervezéséhez. Nem is gondolták
rosszul. Talán többen maradtak volna
életben az erdélyi zsidóságból, ha kö-
vetkezetesen kitartanak lelkesedésük
mellett. Azt is jól látták, hogy céljukat
csak pályamódosítással érhetik el. Ki
akartak vándorolni Palesztinába. Úgy
sejtették, hogy ott elsôsorban szak-
munkásokra lesz szükség és nem mér-
legképes könyvelôkre. Ezért a napi
könyvelés után szorgalmasan gyalult
és enyvezett apám is, mint többen
nemzedéktársai közül a cionista moz-
galomban. 

Aztán másként döntött a sors és a
történelem. Az édesanyja, Leontina
nagyanyám arra kérte apámat, hogy ne
vándoroljon ki, mert ott a szegény Ila-
na nagynéném, aki gyerekparalízis
miatt tolókocsiba került és maradjon

otthon, legyen a támaszuk. Apám le-
mondott Palesztináról, hagyta a gyalut
másra, és a családot választotta. Saj-
nos az erdélyi történelem nem volt
ennyire megértô hozzájuk. Belebor-
zongok, amikor látom az érettségi tab-
lójukon a sors abszurd fintorát: „Vi-
szontlátásra: 1944. június 1.” Nagy-
anyám, nagynéném és nagyapám ha-

lotti bizonyítványában olvasom, a ha-
lál helye és idôpontja: Auschwitz,
1944. június 2. A család nem marad-
hatott együtt és apámból sem lett asz-
talos Palesztinában.

Könyvelô sem lehetett sokáig, mert
elôbb a románok tették ki az állásából,
majd „felszabadították” Észak-Erdélyt

10 ■ A mi Erdélyünk

ÁGOSTON VILMOS

A kérdések kérdése

Apám 
Szovátán

2008/10/december  11/22/08 17:42  Page 10



a magyarok, és azonnal bevezették a
zsidóellenes törvényeket. Apám egy
kis, hegyek közötti papírgyárban kere-
sett könyvelôi állást, de rövid idôre rá,
ékes magyar nyelvû átiratot kapott a
magyar tanítónô nagyanyám, amely-
ben érdeklôdésére értesítik, hogy
„kedves asszonyom, nem tudtuk, hogy
az ön fia izraelita”, hát ugye kénytele-
nek voltak felmondani neki. A sorsa
ismét a kétkezi munka felé és a csa-
ládtól messzire vezette. Feljött Buda-
pestre a rokonokhoz, és ezüst tálcákat
cipelt hitelesíteni a körúton. Nem so-
káig tartott ez a foglalatoskodás, mert
új, ezúttal tartósabb munkahelyet ka-
pott, amelyrôl így tanúskodik a zsold-
könyve: 1942 dec. 15-tôl 1944-ig a
„Magyar Kir. 110/6 tábori mun-
kásszázad, X. közérdekû munkaszol-
gálatos” zászlóaljban teljesített szol-
gálatot. Bevonuláskor a zsoldkönyv
szerint, kapott egy sapkát és egy kar-
szalagot. A dokumentum szerint, 1944
II. 27-tôl III. 1-ig hazamehetett Szász-
régenbe (Maros-Torda vármegye).
Ekkor találkozott utoljára a szüleivel.
Elmondása szerint, akkor már beszél-
tek a deportálásokról és megkérdezte

tôlük, hogy miért nem
szöknek át a határon,
öltözzenek román ru-
hába, szökjenek át a
hegyen, ki kellene
vándorolniuk Paleszti-
nába. Nagyanyám azt
mondta, nem hinné,
hogy bármi bajuk es-
ne, mindenki ismerte
ôket a városban, nagy-
apám kereskedô volt,
ô meg magyart tanított
az iskolában. Akárho-
va visznek, mondta
nagyanyám, nem me-
hetnek a beteg gyere-
kük nélkül. Így is tör-
tént. Együtt kerültek
Birkenauba.

Amikor apám bete-
gen hazatért, üres lakás fogadta, a
szomszédok még a bútorokat is szét-
hordták. Kinevezték jegyzônek egy
kis székely faluba, de egyre jobban
szenvedett a TBC-tôl. Egy katolikus,
keresztény tanítónô ápolta, vitte kór-
házba és gyógyíttatta. Összeházasod-
tak. Anyám miatt, a rokonokon kívül –
akik a hatvanas években mind kiván-
doroltak Izraelbe –, a zsidók nem 
tartottak zsidónak, csak a kereszté-
nyek, de különösen a keresztyének. 
A Chanukán kívül nem igen jártunk a
zsinagógába. Apám hozta a hagyomá-
nyos pászkát, meg a kóser bort, de
nemigen vettünk részt az egyházi hit-
életben. Öregkorában könyvelni járt a
marosvásárhelyi izraelita hitközösség-
hez, majd a szászrégeni gyülekezet
ügyeit rendezte haláláig. 

Bár megvolt a hagyományos, jel-
legzetesen magyar népi-urbánus di-
chotómia az erdélyi kultúrán belül is,
de ezt inkább civilizációs, szociológi-
ai véleménykülönbségként fogtam
fel, nem zsidó-keresztény konfliktus-
ként. Ezért nagyon megdöbbentem,
valahányszor arra figyelmeztettek,

hogy én valójában kívülálló vagyok,
minden közösségbôl kilógok. Történt,
hogy 1970 júniusában úgy tetszett a
román belügyi szerveknek, hogy pél-
dát kell statuálniuk az ifjúságnak.
Vizsgálatot indítottak ellenem, be
akarták bizonyítani, hogy azok a ma-
gyarok, akik a kisebbségi, liberális jo-
gokért szót emelnek, mind horthysta-
fasiszták. Nem lehetek horthysta-fa-
siszta, tiltakoztam, mert éppen a
Horthy kormányzása idején gyilkol-
ták meg a nagyszüleimet. Találjanak
ki valami mást. Ki is találtak. Néhány
egyetemista kollegámat rávették,
hogy elítélôen nyilatkozzanak az
egyik novellámról, amelyet felolvas-
tam az irodalmi körön. Egy és félévi
vizsgálat után, amerikai kémkedés és
magyar nacionalizmus vádjával kizár-
tak az egyetemrôl. Az egyetemi, nyil-
vános nagygyûlésen ketten álltunk a
vádlottak pódiumán. Egy román, meg
én. Már csak az egyenlôség miatt. A
másikat azzal vádolták, hogy román
létére, becsmérelte a román népzenét.
Ô csak a Beatlest és a Rolling Stonest
szereti. Mondta. A verdikt: ô román
nemzetáruló lett, én magyar naciona-
lista, nyugati kém. Késôbb tudtam
meg, hogy ô is fél-zsidó. Amikor ki-
jöttem a szorítóból és találkoztam
egykori kollegáimmal, megkérdeztem
tôlük, miért írták alá ellenem azokat a
vádakat, amelyekrôl tudták, hogy
nem igazak és akár hosszabb idôre is
bezárhattak volna miattuk? Egyikük
elmesélte, hogy ôt átrázták. Hogyan?
Kérdeztem. Azt mondták, mesélte,
hogy én zsidó vagyok, beadtam a ki-
vándorlási kérelmemet Izraelbe, rövi-
desen ott fogom hagyni Romániát.
Elôadták neki, hogy én csak provoká-
tor vagyok, jól bemártottam ôt, és ott-
hagyom a börtönben. Erre nagyon dü-
hös lett rám. Én megszabadulok, gon-
dolta, de ô nem mehet sehova. Arra
kérték, mondjon el mindent rólam, ír-
ja alá, mentse a bôrét, mert én úgyis
eltûnök, de ô otthon marad, és velük
gyûl meg a baja. Ezért vallott elle-
nem.

Azóta is töprengek. Vajon, antisze-
mita érvekkel rá lehet-e venni akárkit
valamire, ha az illetô és környezete
egyáltalán nem antiszemita? 

Számomra ez a kérdések kérdése.

A mi Erdélyünk ■ 11
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A kolozsvári Hétvezér teret
az 1940-es évek legvé-

gén Július 14-e térnek keresztelték át,
s a belé torkolló kis, kertes utcákat
forradalmárokról nevezték el – volt
Marat utca és Danton utca is –, de hát
az egész város tele volt a forradalmi
mártirológia jeleivel: volt utcája Gab-
riel Périnek, a nácik által kivégzett
francia kommunistának, utca- vagy
emléktáblája a romániai kommunista
mozgalom vértanúinak: Józsa Bélá-
nak, Chaia Lifschitznek, Encsel Mór-
nak, Breiner Bélának (a kommunisták
által kivégzett kommunistáknak, Köb-
lös Eleknek, Fóris Istvánnak persze
nem), a hôs bôrmunkásról, Herbák Já-
nosról nevezték el a Dermata Mûveket
(Marosvásárhelyen meg a bútorgyárat
Simó Gézáról), utcát kapott Horia,
Cloşca és Crişan meg Budai Nagy An-
tal, Marcel Cachin, Ernst Thälmann.
A Bocskai teret Malinovszkij marsall-
ról nevezték el (a román opera elôtt
egy tank bronzszobra állt…), a Deák
Ferenc utcát Molotovról. 

(Késôbb még Gaál Gábor is kapott
egy kis utcát; ez legutóbb még meg-
volt.)

A Danton utcában volt az óvoda. 
Oda járt Nussbächer Melitta. Nuss-

bächer Melitta – pedig az ötéves gye-
rekek ilyesmirôl általában nem sokat
sejtenek – gyönyörû volt és édes volt,
ezt még mi is tudtuk, szív alakú ar-
cocskája izzott az elevenségtôl és az
energiától, az elemi erôtôl, nagy, fé-
nyes, fekete szeme volt, olyan szép és
kedves volt, hogy minden gonosz kö-
lyök – fegyvereit letéve – szeretni volt
kénytelen. Egyszer bejött az édesany-
ja a Danton utcai óvodába, és meghí-
vott valamennyiünket hozzájuk gyer-
mekzsúrra, mert – mondta – ôk elutaz-
nak, búcsúzzunk el Melittától. 

Ôk is ott laktak valahol, talán éppen

magában a Danton utcában – vagy a
Garibaldi utcában? –, ez egyike volt
azoknak a kolozsvári házaknak, ame-
lyeket magamban mindig úgy nevez-
tem, hogy „mély”; elvadult, hars kert,
ezt a zöldet ti nem ismeritek, Kolozs-
vár két dombvonulat között fekszik,
mély völgyben, közel vannak a Gya-
lui-havasok, ködös, esôs az idô, ez –
akárcsak Írországban – smaragdzöld
füvet növeszt, kékeszöld levelû bok-
rokat, ebben a kertben fekszik „a mély
ház”, alacsony, bévül kissé sötét,
mélybarna tónusú, a padlóviasz és a
bútorfény szaga érzôdik,  gyakran üt a
falióra, a kurta lábú díványon per-
zsaszônyeg. A gyermekzsúrra nem
nagyon emlékszem, ott voltunk mind
– az óvodában volt magyar tagozat és
román tagozat, de a román tagozatra is
magyar gyerekek jártak (különben
nem lett volna hová menniük), lehet-
tünk vagy huszonöten. Biztosan kap-
tunk házi bodzaszörpöt. 

Jól mulattunk, ha nem tévedek, ami-
kor bejött Nussbächer Melitta éde-
sanyja, és azt mondta: „Gyerekek, bú-
csúzzatok el Melittától, mi pár nap
múlva elutazunk Izraelbe, búcsúzza-
tok el tôle, mert soha többé nem fog-
játok már látni.”

Gondolom, ekkor csönd lett.

Aztán valaki fölsírt, aztán mind a
húsz-huszonöt kisgyerek elkezdett sír-
ni, mi tagadás, éktelenül bömbölni.
Utoljára Nussbächer Melitta fakadt el
sírva. Ott zokogtunk valamennyien,
amikor megjöttek a szüleink – bizto-
san azt gondolták, milyen ügyetlen,
milyen tapintatlan ez a Nussbächer-
né –, és hazavittek bennünket. 

Soha többé?
Soha többé.
Nem sokkal korábban halt meg

Sztálin, emlékszem a sápadt arcokra, a
fekete zászlóra Oroszi bácsiék házán –
Nussbächer Melitta elment, nem lát-
juk többé soha. 

Miért ment el örökre Nussbächer
Melitta? Mert zsidó.

Aztán elkezdtünk iskolába járni, az
elsô elemibôl elment Neumann Laci.
Aztán a házunkból elment Hirsch Ro-
bi, Koltai Péter és Koltai Mari. (Az
apjukat, Koltai Imrét lefogták holmi
kétes sikkasztási ügyben – valamit
ráfogtak a románok, mondta titokza-
tosan Szôke néni, a házmester –, s
mire hazajött a börtönbôl… No
mindegy, még kisgyerek voltam, Im-
re ott cigarettázott az esti udvaron, s
tôlem kérdezte: „Gazsikám, láttad,
mikor ment el a feleségem?” Én
ugyan láttam, de – mit akarnak tôlem
a fölnôttek. Hallgattam.) A szemköz-
ti házból elment Kertész Zsuzsi és
Kertész Mari. (Az ô lakásukba köl-
töztek késôbb Balogh Edgárék, a két
fiukkal, akikkel jóban voltam.) A
késôbbi években aztán elment Erôs
Gyuri és Erôs Robi, elment Grünfeld
Gyuri, elment Katz Iván, elment Léb
Juli és Léb Anikó, elment a legszebb
pár Kolozsvárt –Farkas Gabi és Steu-
ermann Zsuzsi – és elment Kiss Ár-
pád doktor bácsi fia, Péter (az egyet-
len igaz maoista, akit valaha ismer-
tem Kelet-Európában, és az egyik
legmûveltebb fiatalember, akivel
összehozott a sors, tele volt a szobá-
ja, a Bartha Miklós utca egyik kis
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mellékutcájában volt „mély” szobája,
tele nyugati szélsôbaloldali lapokkal
és tizenkilencedik századi kiadású
klasszikusokkal, évekkel ezután a
Bukarest–Kolozsvár expresszen, az-
az a rapidon találkoztam vele, a fején
kipa, dühösen kérdeztem tôle, „mit
jelent ez az izé a fejeden?”, azt vála-
szolta: „azt jelenti, hogy valaki van
fölöttünk”, legyintettem, otthagy-
tam), elment Kallós Vera, elment
Gyalui Mariann, elment Spatz Márta,
elmentek Gherman-Grünbergerék,
elment Farkas Péter és a felesége,
Donka, elment Farkas Anna, aztán el-
mentek a szüleik is, elment Farkas
Gyuri, elment Weiszmann Kati és Ju-
li, elment Schwartz Andris (és vele
az ártatlan Piskolti Tünde), elment
Ditrói Tamás, elment Földes Ági, és
akkor már elkezdtek masszívan
disszidálni a román értelmiségiek és
még masszívabban áttelepülni Ma-
gyarországra a magyarok, de ezek
már késôbbi fejlemények. 

Úgyhogy én ötéves korom óta pon-
tosan tudom, hogy az, hogy „zsidó”,
meg az, hogy „soha”, ugyanazt jelen-
ti. Azt jelenti, hogy soha többé nem
mehetsz be a kerted kapuján. Hogy
múlttá válsz még életedben. Hogy
máshol kell lenned, soha nem térhetsz
vissza. 

A régi Erdély, vagy: „a régi ma-
gyarság” Erdélyben nem képzelhetô el
zsidók nélkül. Ámde az erdélyi zsidó-
ság bennem a régi szavakat idézi föl:
véka liszt, akó bor, szabóarasz, két ár
szántó, angol szövet, fésûsgyapjú, szi-
tavászon, kaplis cipô, zoknitartó, he-
csenpecs, muroklé, aladárok, sava-
nyúcukor, kanaszta, az aprozár, a
szfát, a „pontokra” vásárolt fölöltô, a
pionírosztag, az enyedi bor, a sorbaál-
lás, a kenyérjegy. Egyszóval: a múlt. 

Kivándorlási engedélyért jelentkez-
ni: ezt úgy hívták, „föliratkozni”. Aki
föliratkozott, az már elveszett szá-
munkra, kísérteties volt. Szemünk lát-
tára vált egykorivá, néhaivá.

Szóval: múlttá. 
Erdély ma – és egész Románia –

voltaképpen judenrein. Az a sok min-
den, ami nem térhet vissza, ami nem
lesz többé, az nemcsak zsidó. De ami
zsidó, azt nem látjuk már soha többé.

Miért kell elmenniük a zsidóknak?
Miért kellett föliratkozniuk?

Óvatosan kérdeztem ezt a fölnôttek-
tôl. Zsidó dolgokban – haláláig – min-
dig apámnál érdeklôdtem, aki nem volt
zsidó. Hiába volt ô rendkívül haladó,
ebben – s általában „etnikai” ügyek-
ben, amelyekrôl (1914-ben született
Székelyudvarhelyen) többet tudott a
kelleténél – sötéten pesszimista volt.

Hagyd el, kisfiam. El kell menniük.
(Az ô híres szellemessége volt: „a vilá-
gon több az antiszemita, mint a nem
zsidó”.) El kell menniük. Itt most a ma-
gyarok következnek: ebben a zsidók
helyzete tarthatatlan. Nincs itt jövôjük.
A regátból (az Erdély nélküli román
„ókirályságból”) már mindenki elment.
Menniük kell. Nem ezért jöttek haza a
haláltáborokból. Néhány fanatikus
kommunista marad. Meg az anyanyel-
vükhöz, a közönségükhöz, az élménye-
ikhez láncolt mûvészek. De miért, mi-
ért? Hagyd, kisfiam. Megölnék itt ôket
megint? Nem, nem, de talán mégis
olyan, mintha. Ne gondolj rá, kisfiam.
A második világháború elôtt – a moz-
galomban, persze – a közeli barátai
fôleg zsidók voltak apámnak, annak az
érzékeny, téveteg fiatalembernek, akit
nem ismertem. Senki – értitek, senki –
nem maradt közülük életben. (Egyéb-
ként a nem zsidó barátait is kivégezték,
halálra kínozták.) Minek magyarázzon. 

Fusson, aki bír. 
„Ha elfeledkezem rólad, Jeruzsá-

lem.” Persze. De hát nekünk Kolozs-
vár a Jeruzsálem. A zsidóknak is. Oda
kellene visszatérni. De nem lehet.
Nem bántaná ôket senki. A magyaro-
kat se. Mégse lehet.

Nem látjuk Nussbächer Melittát so-
ha többé. 

A mi Erdélyünk ■ 13
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„Vannak pillanatok, amikor az egész
ország irodalmi és mûvészeti életének
itt van a központja” – véli Hegedüs
Géza.1 A helyszín Nagyvárad, az or-
szág pedig az elsô világháború elôtti,
„békeidôs” Magyarország. Milyen is
volt a Körös-parti Párizsnak nevezett,
a gonoszkodók által Pece-parti Párizs-
nak titulált város a XX. század elsô
éveiben? 

Nem Budapestet tekintette példaké-
pének, még csak Bécset sem; eszmé-
nye az igazi Párizs volt. Befogadó vá-
ros volt, szerette a tehetséget, bárki,
aki újat, hasznosat tudott nyújtani,
egybôl teljes jogú polgára lett. „A vá-
ros nem szülte, hanem befogadta,
majd többnyire a fôváros felé repítette
legtehetségesebb fiait” – véli Fleisz
János, Nagyvárad kortárs történésze.
Antal Sándor tréfás megjegyzése,
hogy Nagyvárad „úri város” volt, ahol
a bajba jutott nem szökött ki Ameriká-
ba, hanem fôbe lôtte magát.

Lakossága alig haladta meg a fél-
százezret2, de volt hét napilapja, és
ezek vezércikkeit Budapesten is ér-
deklôdéssel várták. „Pestet nem szá-
mítva, a váradi lapok a legjobbak” –
állapítja meg Antal Sándor. „Itt írják
az ország legelevenebb újságjait és a
magyar irodalom sok-sok száz, azóta
klasszikussá nemesedett versét. [...] Itt
született meg sok íróember márkája.
Innen szárnyalt el a világ minden tája
felé sok politikai értesülés” – szögezi
le emlékiratában Dutka Ákos.3 Napi-
lapjainak a vidéki lapok közül legko-
rábban voltak fôvárosi telefontudósí-
tói, amit Ady Endre Dal az interurbán
telefonról c. versében meg is énekelt.

Nagyváradnak elôbb voltak mozgó
fényreklámjai, mint Budapestnek,
színházának beltere „miniatûrben ta-
lán finomabb, tökéletesebb mása a
hajdani pesti Vígszínház neorokokó
bájának”.4 A Körös-parti város éjsza-
kai élete vetekedett az európai nagy-
városokéval, s ezt a kupléíróként uto-
lérhetetlen Emôd Tamás rímbe foglal-
ta:

A város éjjel élt, mint életforma
Ez volt az átlag kispolgári norma. 
A traccs patakzott. S a szópatak 

partján
Goldmann tata volt a hallgatás 

tornya.5

Mára feledésbe merült, ki lehetett
Goldmann tata; nevét csupán Emôd
verssora ôrzi. „Váradon lehet a legjob-
ban mulatni, a váradi nôk a legszeb-
bek, a váradi szabók, borbélyok, pin-

cérek a legjobbak” – vallotta büszkén
Antal Sándor. Évekkel késôbb Dutka
Ákos hasonlóan fogalmazott: Nagyvá-
radon „a szabónak Párizzsal és Lon-
donnal kellett versenyeznie, az író leg-
alább Anatole France-ot vagy Oscar
Wilde-ot vallotta mesterének.” Magas
mércével mérettek az ügyvédek, orvo-
sok, tanárok is. Az igazsághoz tartozik
azonban, hogy az 1900-as évek Vá-
radja még „szabályosan, porosan vi-
déki”, akkoriban még csupán a köz-
pontja volt nagyvárosi küllemû.

A méretéhez képest rendhagyó volt
Nagyvárad szellemi pezsgése; 1900-
ban megjelent öt lapjának mindegyi-
kében volt színházi rovat, és az is fi-
gyelemreméltó, hogy az 1909-1912
közötti idôszakban a 64 ezer lakosú
városnak egyidôben három színházi
lapja volt.6

A vidéki város azáltal került a ma-
gyarországi mûvelôdési élet közép-
pontjába, hogy ott adták ki, pontosan
száz évvel ezelôtt, a modern magyar
költészet fordulópontját jelentô A Hol-
nap címû antológiát. Az íróként és
grafikusként egyaránt elismert Antal
Sándor kezdeményezésére Nagyvára-
don nem irodalmi folyóiratot indítot-
tak, mivel annak színvonalas írások-
kal való ellátása hosszú távon nehéz-
ségekbe ütközött volna, hanem olyan
kötet-sorozatot terveztek, amely a vi-
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déki városok fiatal költôit juttatná
közlési lehetôséghez, és ezzel a nevü-
ket belopná az ország köztudatába.
Egyben megpróbálták a budapesti
klikkuralmat ellensúlyozni. Az akkor
már vezéregyéniségnek számító Ady
Endre megteremtette „az új líra le-
vegôjét”, ami „egységet ad a kötet-
nek” – vélte a bevezetôben Antal Sán-
dor. Körülötte sorakozott fel a már jó
nevû Juhász Gyula, aki Nagyvárad pa-
tinás premontrei gimnáziumában ta-
nárkodott, verseit a még teljesen isme-
retlen Babits Mihály a dél-erdélyi Fo-
garasról küldte be (e nem túl jelentôs
települést éveken át Mikszáth Kálmán
képviselte az országgyûlésben). Sze-
gedrôl jelentkezett a szintén ismeret-
len Balázs Béla költô, író. Végül, esé-
lyt adtak a legfiatalabbaknak is: a
pelyhedzô szakállú Dutka Ákosra ak-
kor még csak Nagyváradon figyeltek
oda, mellette pedig két teljesen isme-
retlen költô is jelentkezett: a berettyó-
újfalui születésû-, amúgy hivatásos
fényképésznek kitanult Miklós Jutka
és a húszéves, de megjelenésében leg-
fennebb gimnazistának látszó Emôd
Tamás. Az igényes kivitelezésû, ele-
gáns szecessziós borítójú könyvecskét
a Sonnenfeld Adolf Rt. Könyvnyom-
dában adták ki, és a budapesti Singer
és Wolfner égisze alatt forgalmazták. 

Lapozzuk hát végig a kötetet, mai
nézetben. Ady több jelentôs versével
járult hozzá az antológia sikeréhez,
közöttük a Góg és Magóg fia, Páris-
ban járt az ôsz, A halál rokona, a Jó
Csönd-herceg elôtt, továbbá a Vér és
arany. Talán nem is a versek újszerû-
sége váltotta ki a kortárs irodalombí-
rálat heves támadását, mint inkább az,
hogy Ady egy szervezet, A Holnap
társaság élére állt. 

Juhász Gyula az Anch’io címû ver-
sében mûvészi hitvallását fogalmazza
meg:

Mûvész vagyok. Mélységek és 
magasság

Gyopáros ösvényén kúszom 
magamban.

Keresek egy virágot, új virágot,
Hogy érte életemet adjam!

Balázs Béla (eredeti nevén Bauer
Herbert, 1884–1949) költô, író,
késôbb a filmesztétika úttörôje lett.

Versei, meséi, színdarabjai a sze-
cesszió jegyében születtek, de hatott
rá az ôsi folklór hagyománya és a szá-
zadforduló filozófiai áramlatai. Mûve-
iben férfi és nô sohasem lehet egymás
igazi társa, mert a boldogság és az élet
kizárja egymást. Neve leginkább a
Bartók Béla által megzenésített A kék-
szakállú herceg vára (1910) és A fából
faragott királyfi (Nyugat, 1912) szö-
vegkönyvírójaként maradt fent.

Babits Mihály, aki nem járult hozzá,
hogy – a többi hat költôhöz hasonlóan
– arcképét közzé tegyék, a Feketeor-
szág címû versével jelentkezett, ahol
minden végeláthatatlanul fekete: 

Fekete országot álmodtam én,
ahol minden fekete volt,
minden fekete, de nem csak kívül:
csontig, velôig fekete,
fekete,
fekete, fekete, fekete.
Fekete ég és fekete tenger,
fekete fák és fekete ház,
fekete állat, fekete ember,
fekete öröm, fekete gyász,
fekete érc és fekete kô és
fekete föld és fekete fák,
fekete férfi, fekete nô és
fekete, fekete, fekete világ.

Miklós Jutka (családi nevén Milit-
zer, 1884–1976) volt A Holnap irodal-
mi körének egyetlen nôi költôje. Né-
hány évvel irodalmi szárnybontása
után Amerikában kitanulta a fényké-
pészetet, majd hazatért, és mûtermet
nyitott Nagyváradon. Barátis kapcso-
latokat ápolt Juhász Gyulával és Dut-
ka Ákossal is. 

Az irodalmi életbe gimnazistaként
berobbant Emôd Tamás (eredeti nevén
Fleischer Ernô) költôt, újságírót bensô
barátság fûzte Ady Endréhez; több
kortárs vélekedése szerint ô volt az
egyetlen, akit Ady fenntartás nélkül a
maga közelébe engedett. A kötetben
szereplô talán legsikerültebb Emôd
vers, a Rab prédikátorok éneke, az
1670-es évek protestánsüldözését idé-
zi.

A Holnap antológia elsô kötetének
szerkesztôje Antal Sándor (családi ne-
vén Adler) nagyváradi születésû új-
ságíró, költô, szerkesztô, szobrász,
grafikus volt. A kötet óriás hatását

körbe járva Antal úgy véli, „A Hol-
napnak az volt a baja, hogy túlságosan
sikerült. [...] Félesztendôn keresztül a
Magyar Tudományos Akadémia elnö-
ki székébôl is, a napi sajtóban is, a
vicclapokban is, az iskolai ön-
képzôkörökben is, állandóan csak ve-
lünk foglalkoztak. [...] az egész ország
két pártra szakadt: A Holnap ellen - A
Holnap mellett. [...] Hír szerint egy
csomó diákot ki is csaptak az ország
iskoláiból, mert a mételyes holnapo-
sok verseit merték szavalni az ön-
képzôkörökben.”7 A mûvek sorsának
fintoraként említem meg, hogy amed-
dig az antológia szellemi hatása el-
söprô volt, alig két tucatnyi példányt
sikerült értékesíteni belôle.   

„Lehet-e a Várad, e nyitott szellemi
tér [...], szellemi dulakodástól mentes
övezet?” – teszi fel a kérdést a harma-
dik évezred elején Szûcs László.8 Már
a Holnaposok között is fennálltak né-
zeteltérések; Miklós Jutka és Emôd
Tamás zokon vették Antal Sándor
szerkesztôtôl a róluk írt életrajzi be-
mutatást, illetve a nekik szánt irodal-
mi besorolást. Ezért a kinyomtatott,
bekötött, és már bemutatásra kész an-
tológiát darabokra szedték, majd a két
fiatal költôrôl írt bevezetôt újranyom-
ták, és a könyvet újrakötötték. Emlé-
kezésében Antal Sándor megjegyzi,
hogy a kicserélt részt bordázott papír-
ra nyomtatták újra, így – évek múltán
is – könnyen azonosítható.8

Hadd kövessük az 1908. évi antoló-
gia szerzôinek késôbbi sorsát. Antal
Sándor a Tanácsköztársaság bukása
után Pozsonyba emigrált; onnan hur-
colta ôt el a Gestapo 1942-ben. Ady és
Várad címû munkáját részletekben
közölte Pozsonyban, de a teljes kézirat
csak a 2000-es évek elején került elô
Emôd Tamás hagyatékából, és 2004-
ben adta ki Budapesten a Madách Iro-
dalmi Társaság. Meglátásom szerint
Dutka Ákos, aki minden bizonnyal is-
merte a pozsonyi Magyar Újság c. fo-
lyóirat hasábjain 1937-ben 16 részben
közölt írást9, bôven merített Antal
Sándor szóképeibôl és metaforáiból.
Sajnos, Dutka mellôzte a forrás meg-
jelölését. Ez olykor, sajnálatosan, a
nagyokkal is elôfordul...

Az antológia elsô kötete nem jelen-
hetett volna meg a nagyváradi zsidó-
ság soraiból kikerült – a mûvészetet és
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irodalmat támogató – két mecénás,
Dénes Sándor ügyvéd és Berkovits
René orvos bôkezû anyagi hozzájáru-
lása nélkül. A második kötet kiadásá-
nak költségeit többek között Werthe-
imstein Viktor állta10, aki Emôd Ta-
más jellemzése szerint a „gótikus ôsi
logastíl”-hez igazodott.11

Az impériumváltozást követôen
Nagyvárad szellemi élete hanyatlás-
nak indult. A városban egykor tevé-
keny „három testôr”, a közel azonos
korú és tehetségben vetekedô Ady
Endre, Bíró Lajos és Nagy Endre, már
csak a megsárgult napilapok hasábjain
volt fellelhetô. Addigra Ady az örök-
létbe távozott, Nagy Endrét pedig fel-
szippantotta Budapest, ahol a kabaré
koronázatlan királya lett. Bíró Lajos, a
tárcanovella feltalálója, a mindmáig
sikeres Sárga liliom szerzôje, emigrá-
cióba kényszerült; elôbb Berlinbe
ment, ahol német nyelven írt, majd
Hollywoodba, ahol angol nyelvû hatá-
sos forgatókönyvek szerzôjeként vált
ismertté, végül Londonban – az
ugyancsak magyar emigráns Korda
Sándorral – megteremtette az angol
történeti filmjátszást. Emôd Tamás

1914-ben Budapestre költözött, ahol
Nagy Endrével megteremtették a ma-
gyar kabarét. A könnyed dalok, fran-
ciás ízû sanzonok népszerû mestere
lett, a kuplé koronázatlan királya. Sú-
lyos betegen, úgyszólván meghalni
tért vissza szülôvárosába, ahol megír-
ta származása miatti kirekesztésének
megható verseit, közöttük A sárga folt
és a Miért haragudtok? címûeket.
Miklós Jutkát kalandos élete elôbb
Berlinbe vitte, majd a Montparnasse-
on nyitott fényképész mûtermet. a má-
sodik világháború Marokkóban, rabati
otthonában érte. Élete alkonyán, újból
Párizsban élve, néhány magyar nyelvû
verssel jelentkezett. Nagyváradra már
nem térhetett vissza, de a város szelle-
me mindvégig kísértette:

Be küzdelmes, fárasztó élet,
Be jó volna pihenni.
Afrikai pálmák alól
Váradra hazamenni.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Szôni újra szép álmokat,
Forradalmit, merészet.
Be szép is volna, ott Váradon
Az ifjan pezsgô élet!11
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– Kezdjük a családoddal.
– Tôsgyökeres kolozsváriak voltak,

illetve a család másik ága pécsi. 1945-
ben kerültek Váradra. A házam, ahol
most vagyunk, a Simon fivéreké volt:
az édesapámé és az öccséé, Tiboré,
aki Váradra nôsült, és beköltözött eb-
be a házba anyósostul, apósostul, fel-
eségestül, sógornôstül, mindenestül.
Volt hová. Az emeleten volt egy hét
szobás lakás, a földszinten, egy há-
rom, illetve egy két szobás. Tibor köz-
gazdász volt, de újságot írt, ameddig
lehetett. Amikor zsidónak már nem le-
hetett, tisztviselôként dolgozott. Aztán
elvitték munkaszolgálatra, a Reviczky
századba került. Mint tudjuk, Re-
viczky mentette az embereket, ahogy
tudta. Snitt. Apám a kolozsvári ma-
gyar színháznál volt színész. 1942-
ben már rajta volt a jelmez, amikor be-
ment két civil az öltözôjébe, közölték
vele, hogy azonnal tûnjön el, zsidónak
nincs mit keresnie magyar színpadon. 

Negyvenhárom ôszén elvitték apá-
mat munkaszolgálatra. Ott összekerült
Radnótival, egy ideig együtt voltak,
majd tizenegyen úgy döntöttek, hogy
megszöknek. Apám és tíz társa egy
ideig Magyarország területén bujkált
egy pajtában. Egy nyilas ôrjárat felfe-
dezte, és bekísérte ôket egy irodába,
ahol – mielôtt kivégezték volna –
iszonyúan megverték ôket. Átadták
ôket a németeknek, A németek elvit-
ték ôket Mauthausenbe. Ott flekktí-
fuszt kapott, Ha pár napot is késik az
amerikai felszabadítás, nem jön haza. 

Édesanyámék negyvennégyben a ko-
lozsvári gettóba kerültek. Auschwitz-
ban ô és a tizenöt éves húga titkolták,
hogy testvérek, mert a testvéreket elvá-
lasztották egymástól. Görlitzben meg-
nyílt egy muníciógyár, ide kerestek

munkásokat. Ott az asszonyok, úgy
ahogy még enni is kaptak. Aztán Gör-
litzet felszabadították az oroszok. 

Édesapám másfél hónap múlva meg-
érkezett Nagyváradra. Ekkor fogták
magukat mind a ketten, pontosabban
hárman, nagynénémmel együtt és el-
mentek Kolozsvárra. Kolozsváron ma-
radt két unokatestvér, és sehol senki.
Kifosztva az egyik ház, lebombázva a
másik. Apám, azt mondta, hogy ô nem
tud ott boldog lenni. Édesanyám sem
maradt Kolozsváron.. Visszajött Nagy-
váradra, összeházasodott édesapám-
mal. 57 évig, édesapám haláláig éltek
boldog házasságban. Apám szerzôdést
kapott a színháznál, és tíz perc alatt vá-
radivá lett. Szerette a város bohémsá-
gát, szecesszióját, légkörét. Boldog

volt Ady városában. Teljes liberaliz-
mus volt Váradon, polgári élet. 

Tibor bátyám és az édesapám nem
csak borzasztó jó testvérek voltak, ha-
nem barátok, sôt üzlettársak is. Így
volt közös tulajdon a fatelep meg a
téglagyár itt Nagyváradon. ’47-ben ál-
lamosítottak mindent, a házunkat is.
Adtak anyáméknak egy szobát, az volt
korábban a cselédszoba, a hálószobát
meghagyták Tibi bácsinak. A többibe
beköltöztek a proletárok. Közös
fürdôszoba, közös konyha, közös mel-
lékhelyiség. Édesanyám súrolt, sikált
meg felmosott utánuk, hogy ne legyen
kosz, meg büdös.

– Mi lett a család vagyonával?
Gyönyörû, gazdagon berendezett
polgári lakásban ülünk, régi, hogy
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ne mondjam antik bútorok, érté-
kes, híres festôk képei a falon, Vá-
rad belvárosában.

– Kifosztottak a nyilasok, aztán a
kommunisták. De sok mindent vásá-
roltunk vissza. Minden szobába be-
költözött egy proletár család, amikor
elköltözött nagyobb lakásba, vitt ma-
gával mindent. Azt mondta, hogy azt
ô az államtól kapta, és viszi magával,
nem volt apelláta. 1975-ig itt minden
szobában egy család élt. 

– Nektek maradtak azok a búto-
rok, képek, eszközök, amelyek a ti
saját szobátokban voltak.

– Igen, illetve még az, amit el akar-
tak dobni. Mert a képeket általában el
akarták dobni. Kiabáltak, hogy Doam-
na Gizi, itt találtuk ezeket az izéket,
nem kell maguknak? Akkor édes-
anyám, mondta, hogy de igen, nagyon
köszönöm.Végülis rendes emberek
voltak. Anyámat imádták. Azonnal
mindenki anyukája vagy nagymamája
lett olyan fiatalon is. 

– 1956-ban születtél. Milyennek
láttad gyerekként az együttélést a
beköltöztetett, ahogy te fogalmaz-
tál, proletár családokkal. 

– 1963-tól könnyebb volt, az azt me-
gelôzô idôszakra nem nagyon emlék-
szem. Miután Tibi nagybátyám elment
Izraelbe, megkaptuk az ô szobáját. Két
szobánk lett, már urak voltunk, de
anyám tovább sikált mindenki után. A
szüleim mindent valami hihetetlen de-
rûvel tudtak megélni. Azt mondták,
hogy hazajöttek a poklok legmélyebb
bugyraiból. Innen kezdve az életet
nem a sötét oldaláról kell nézni. Min-
denkivel jóban voltak. Kacagtak azon,
hogy be kellett hozni a kaját a szobába,
mert ha kint hagytuk, ellopták. 

– Hányan laktatok a hét szobá-
ban?

– Hét szobában tizennégyen. 
– Ebben a légkörben édesapád,

hogy tudott készülni a szerepeire?
– Amikor két szobánk volt, akkor

már könnyebben. 1968-ban pedig
nyugdíjba ment, az után már csak ki-
sebb szerepeket vállalt, inkább csak
szavalt. Rám is mondják, hogy potyá-
ra vagyok zsidó, de az apám végkép
potyára volt az! Mert hogy elég sok-
szor elment fellépni, szavalni ingyen
is. Azt mondta, hogy a magyar verset
vinni kell, s ha más nem viszi, ô fogja

vinni. Gyakran hívták iskolákba, mint
késôbb kiderült, azért, mert más nem
igen mert menni. 

58-ban a Holnaposok 50 éves jubi-
leumára összeállított egy mûsort a
mûveikbôl, amelyben többek között
Juhász Gyulának a Testamentum c.
verse is elhangzott. Feljelentették.
Nem a román cenzor, hanem egy ma-
gyar író. Tudom kicsoda, nem fogom
elmondani. Kétnaponta vitték a szeku-
ra emiatt, irredentizmussal vádolták
meg. Nem verték, de huszonnégy órán
át tartották talpon. Írja alá, nem írta
alá, írja alá, nem írta alá. 

Apám nem volt az elvtársak által
kedvelt figura sem a színháznál, sem
másutt, de ez nem zavarta ôt különö-
sebben. Nem lehetett meggyôzni,
hogy írjon alá, vagy jelentsen. Aztán
elfelejtették. Ha eszükbe jutott megint
elvitték, megint hazajött, és vitték me-
gint. Anyám egyszer botrányt csinált.
Legalább telefonáljanak, mondta. 

Volt nálunk egy nagy házkutatás
nyolcvan valahányban. Tudjuk is az
okát. Édesanyám éppen akkor volt
Kanadában, amikor Ceauşescut meg-
dobálták. Hozott egy rahedli újságot.
Azt keresték. Az újságok már rég nem
voltak nálunk. Elolvastuk, továbbad-
tuk. Van körülbelül háromezer könyv
a lakásban. Mindet megnézték, belela-
poztak. Anyám sírógörcsöt kapott,
apám megköszönte, hogy kiporolták.

– Milyen anyagi körülmények
közt éltetek?

– Édesanyám tisztviselô volt,
késôbb betegnyugdíjba, majd rendes
nyugdíjba ment. A nyugdíjak nem
voltak nagyok. Pénz nem sok, de jó
kedv volt. Jó kis skizofrénia. Másként
beszéltünk az utcán és másként itthon.
Sokat olvastunk, és megbeszéltük a
könyveket. Kibeszéltük a klasszikuso-
kat, mert mindig azokat adta apu a ke-
zembe. 

– Jó család voltatok?
– Jó család voltunk. Szerettük egy-

mást, összetartottunk. Véd és dac szö-
vetség voltunk a külsô világgal szem-
ben. Anya és apa életük végéig imád-
ták egymást. Azt hiszem szerelmesek
voltak egymásba öreg korukban is.

– Milyenek voltak nálatok az ün-
nepek?

– Mikor még kicsi voltam, nekem is
volt karácsonyfám. Mert hogy milyen

rosszul érezheti magát az a gyerek,
amikor mindenki dicsekszik, hogy mi-
lyen karácsonyfája van, hát legyen ne-
ki is. Tizenhat, tizenhét éves voltam,
amikor elôször nem volt.

– A zsidó vallást tartottátok?
– A nagy ünnepeket megtartottuk.

Jom Kipurt, az engesztelés napját. Az
új évet - Rosh Hashana - mindig meg-
tartottuk. Anyám istenieket fôzött, el-
mentünk a zsinagógába imádkozni.
Hogy a széder estét hogy kell csinálni,
nem tudtuk, de gyújtottunk gyertyát és
nagyon finomakat ettünk.

– Két zsinagóga van Váradon, a
neológ és az ortodox. Melyikbe jár-
tatok?

– A neológba jártunk, ameddig mû-
ködött. Neológok vagyunk.

– A neológ templom nem mûkö-
dik, mert tönkrement, lepusztult,
beázik, rövidesen romokban, azt
hallom az ottani gondnoktól, hogy
az ortodox templomba járnak a neo-
lóg hitûek is. Azt mondja ez a gond-
nok, hogy a megyében alig van há-
romezer zsidó, a városban alig há-
romszáz. Különösen kegyetlenül
hangzik ez, ha tudjuk, hogy az 1910-
es népszámlálás adatai szerint a vá-
radi lakosság több, mint 24 százalé-
ka izraelitának vallotta magát.

– A holokauszt megtizedelte a vára-
di zsidóságot. A 60-as években töme-
gével mentek ki Izraelbe. Aztán meg
Ceauşescu adta el a zsidókat és néme-
teket kilóra. De ha még visszagyûlnek
néhányan Izraelbôl, akkor többen le-
szünk.

– Egyre gyakrabban fordul elô,
hogy korábban Magyarországra ki-
települôk visszaköltöznek Váradra,
Erdélybe. Ezek szerint a zsidók is
Izraelbôl?

– Igen. Fiatalok. Valamikor innen
ment el a család, és az unoka visszajött.

– Édesapád, Radnóti Miklós min-
táját, példáját követte, magyarnak,
ráadásul hazafinak tartotta magát.
Én, bocsánat, benned is ezt látom.
Kijelented, hogy zsidó vagy, én
meg – aki ateista vagyok – egész-
séges lelkû magyarnak és keresz-
tény gondolkodásúnak látlak. 

– Én magyar vagyok, a vallásom
zsidó. Nem vagyok keresztény. Mi a
kettôs identitást éltük meg. Egyik sem
zavarja a másikat. Egyik sem több,
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mint a másik, egyik miatt sem kell fél-
jek, egyik miatt sem kell kisebbnek
érezzem magam. 

– Jelent valami pluszt a kettôs
identitás? 

– Szerintem jelent. Két kultúrának
vagyok a birtokosa, amely egyedi és
sajátos. Talán ettôl vagyok kiegyensú-
lyozottabb, mint sokan az én generáci-
ómból. Talán ez a kettôs identitás is
teszi, hogy képtelen vagyok bárkit is
vallása, nemzetisége, világnézete,
bôrszíne vagy bármilyen mássága
alapján eltaszítani magamtól, vagy
megbélyegezni. Az ember értéke a
mérvadó számomra. Gyûlölöm vi-
szont a szélsôségeket, a kirekesztést, a
megbélyegzést. 

– Hátrányt éreztél-e abból a múlt
rendszerben, vagy ebben, hogy
nyíltan és ôszintén vállalod a szár-
mazásodat és kettôs identitáso-
dat?

– Ôszintén? Nem tudom! Sohasem
érdekelt! Nem érdekel!

– Soha nem sértettek meg, isko-
lában, például?

– Anyázok. Ha valaki elkezd zsi-
dózni, anyázok. Ha valaki elkezd boz-
gorozni1, akkor is. Nem vagyok haj-
landó ettôl megijedni, egy lépést hát-
rálni, felháborodni sem. Nem. Egy-
szerûen anyázok.

– Hol jártál gimnáziumba?
– Na fogózz meg! Román iskolába

jártam. Nem azért, hogy román le-
gyek, hanem azért, hogy boldoguljak
ebben az országban. Azért kell megta-
nulnom románul, hogy az anyanyel-
vén tudjam anyázni azt, aki engem
nemzetiségem vagy vallásom miatt
megsért. Öt-hat éves koromban meg-
tanultam magamtól olvasni magyarul.
Ennek az lett a következménye, hogy
a román iskolában azt mondtam, én
már tudok olvasni, minek kell nekem
itt ülni, ahol egy szót sem értek abból,
amit mondanak. Magyar kultúrában
nôttem fel. Apu tanított magyarul. Írni
is, helyesírást is. Mindent. 

A román gimnáziumban tizenkét

évet szenvedtem. Attól nem, hogy ma-
gyar voltam, meg magyar zsidó. Nem
foglalkoztak vele. Mi volt rémes? Az
uniformizálás. Engem szuverén em-
berkének neveltek itthon. Szörnyû volt
az iskolában egyenruhába öltözködni,
egyformán gondolkodni, egyformán
viselkedni, egyformán beszélni. Haj-
szalag volt, szoknyaméret, lapos sarkú
cipô, karszám, copf, egyenruha. 

– Zsidó öntudatod mikor kezdett
lenni?

– Jó történet. Tizennégy éves ko-
romban választottam magamnak a zsi-
dó vallást, akkor válik felnôtté a lány.
Édesapám elvitt engem minden törté-
nelmi egyházba. Bevittek egy ortodox
templomba, ami nekem egyáltalán
nem tetszett. Már az sem tetszett,
hogy sötét volt, de amikor megláttam,

hogy mindenki ugyanazt az ikont
megpuszilja, mikor mi itthon egymás
után nem ittunk pohárból… Kizárva.
Elvitt a székesegyházba, egy nagyon
mûvelt kanonok barátjához. Apámék
összejártak. Könyveket vett elô, bibli-
át, beszélgettünk, magyarázott. Min-
den rendben volt, mindaddig, amíg el
nem vittek egy ünnepi misére. Felvet-
te a teljes ornátusát a kanonok úr, akit
egyébként nagyon szerettem. Gyö-
nyörû volt, csakhogy én egy színház-
ban nôttem fel. Odamentem a kano-
nok úrhoz. De szép jelmez, megfogha-
tom? Milyen jól tetszett elôadni a szö-
veget. A kanonok úr letolta a szem-
üvegét, ránézett az apámra és azt
mondta: Gyurikám a te lányodból nem
lesz katolikus. Elvitt egy református
paphoz, idôsebb úr volt, nagyon, na-
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A maga közel hétszáz tagjával, a

nagyváradi zsidó hitközség a máso-

dik legnagyobb Romániában. Az or-

szágban mintegy tízezer zsidó él,

közülük ötezren Bukarestben. A Pe-

ce parti Párizsban az utóbbi évek-

ben felélénkült a közösségi élet.

Megnyílt, elsôként az országban, a

Zsidó Közösségi Központ, ami oda

vonzza fiatalokat is. És még valami:

idén nyolc zsidó gyermek született. 

N agyváradon a második
világháború elôtt 33

ezer zsidó élt, a deportálásból csupán
háromezren tértek vissza, 2300 férfi és
mindössze 700 nô. Következett az ali-
ja-korszak, amikor, immár a kommu-
nista rendszer kifosztotta zsidók, elin-
dultak Izrael, vagy a világ más orszá-
gai felé. A hetvenes-nyolcvanas évek-
ben a diktátor jó pénzért eladta a zsi-
dókat. 

Lassan ugyan, visszatérni is kezde-

nek. A közösség több mint tíz százalé-
kát a hazatértek alkotják. 

A váradi zsidóság többsége neológ
volt, de számosan tartoztak az ortodox
közösséghez is. A neológ zsinagóga
mintegy két évtizede nem mûködik.
Az ortodoxot most újítják fel, kívülrôl
régi fényében pompázik. Mellette a
kis zsinagóga, ahol immár neológok
és ortodoxok, vallásosak és „csak” is-
tenhívôk, különbözô korú és foglalko-
zású naponta együtt imádkoznak. 

Nagyvárad mindig kicsit szerencsé-
sebb helyzetben volt, mint az ország
többi városa. A szocialista nemzetál-
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gyon kedves ember ô is. Nagy könyv-
gyûjtô volt, ezért volt a nagy barátság
apuval. 

– Tudták, hogy miért visz hozzá-
juk édesapád?

– Igen. Mert a zsidóknál az úgy van,
hogy amikor a gyerek megszületik a
fiút megmetélik, a lányt meg beírják
zsidónak a nagykönyvbe. Az én szüle-
im meg úgy gondolták, hogy nem biz-
tos, hogy én akarom ezt. A zsidó sors
nehéz sors, amit nem biztos, hogy én
vállalni akarok. Döntsek én. Liberális
emberek voltak. Akkor már meséltek
nekem Auschwitzról, a lágerekrôl, az
üldöztetésekrôl.

A reformátusoknál a zsoltárokkal
volt bajom. Énekelnek, énekelnek,
énekelnek. Megkérdeztem a papot,
tessék mondani, a jóistennel senki
sem beszélget? Ránézett apura, és azt
mondta, sok munka volna a gyereknek
elmondani. Apukám utoljára vitt el a
zsinagógába. Az elsô benyomásom az
volt, hogy szabad az élet. Az a paradi-

csom. Ahol zsidók vannak, ott a gye-
rekek paradicsoma van. Mivel nem
voltam még tizennégy, lemehettem a
férfiakhoz is. Jöhettem, mehettem. 

– Leérettségiztél. Utána mit tör-
tént?

– Elmentem felvételizni jogra. Írtam
egy jó írásbelit. 1975-öt írunk Kolozs-
váron. Behivattak a Babes-Bolyai Tu-
domány egyetem titkárságára. Hogy
képzelem, hogy jogra felvételizek?
Külföldön vannak rokonaim, a szüleim
nem párttagok, semmilyen UTC-s2 ak-
tivitásom nincs, amivel bizonyíthatnám
a kommunizmushoz való lojalitásomat.
Nem szóltam egy szót sem, mert nem
akartam elôtte sírni. Apám ekkor azt
mondta: Judit, tizennyolc éves vagy, itt
egy kevés pénzecske, menj le a tenger-
re. Azt akarták, hogy derûsen tudjam
elviselni ezt és a többi orrbavágást is.
Lementem két hétre a tengerre, vissza-
jöttem és szeptemberben elmentem a
bábszínházba dolgozni. 

– Ha társaságba mentél, bulik

azért voltak, tudtátok egymásról,
hogy ki zsidó származású?

– Áh, dehogy.
– De a zsinagógában találkozta-

tok.
– Persze, onnan tudtuk, hogy zsidók

vagyunk, de társaságban ez nem szá-
mított.

– Mi történt utána?
– Miután sikeresen kirúgtak a báb-

színháztól egy rövid ideig angolt taní-
tottam itthon. Kisdiák tanítványaim
voltak, de feljelentettek. Nem taníthat-
tam. Elmentem cipôgyárba dolgozni.
Ott hol szalagon, hol irodában dolgoz-
tam.

– 1989 december. Lehetett-e
érezni, hogy valami készül?

– Egyre borzalmasabb volt. Elfogy-
tak a barátaink. Kiszöktek, vagy el-
mentek hivatalosan. Kiürült a zsidók-
tól az ország, de a keresztény magya-
rok is mentek, amerre tudtak. 1988-
ban már nem tudtam elviselni a hide-
get, a sötétet, azt, hogy párnát raktunk

„Idén nyolc zsidó 
gyermek született”
Nagyváradi  é letképek
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lamra alapozó diktatúra éveiben, eb-
ben a szecessziós városban az antisze-
mitizmus nem került felszínre, ami
nem jelenti azt, hogy nem is lappan-
gott. Koppelmann Félix mérnök, a
nagyváradi és egyben a Bihar megyei
zsidó hitközség elnöke, évtizedekig
vezetett egy jelentôs vállalatot. Sze-
rinte sem a múlt rendszerben, sem pe-
dig a ’89-es változás után nem szár-
mazott hátránya amiatt, hogy zsidó.
Szerencsés volt.

Sokan azonban letagadták, vagy el-
hallgatták származásukat. Zsinagógá-
ba alig, a hitközségbe szinte egyálta-
lán nem jártak. „Lehet, féltek, lehet,
egyszer megjárták, amiért vállalták
zsidóságukat. Sajnos a második vi-
lágháború tapasztalata érezteti hatá-
sát. Ellenben most az ország csatla-
kozásával az Európai Unióhoz, a zsi-
dók, akár a többi romániai kisebbség,
európai állampolgár lett” – véli az el-
nök. Koppelman azt mondja, napja-
inkban az antiszemitizmus, mint „pri-
mitívség, butaság, feltûnési vágy” je-
lentkezik egyes embereknél vagy
szûk létszámú csoportoknál. Nagyvá-
radon azonban „a nem zsidó többség

elutasítja az antiszemita megnyilvá-
nulásokat”. 

Freund Lázár a hitközség vallási
vezetôje. Most, az egy éves
szerzôdéssel ott tevékenykedô, Izra-
elbôl érkezett rabbinak a segítôje,
mindenese. Az idôs úr mindent tud a
hagyományokról, amit tudni kell. El-
mondja, egyre többen járnak a zsina-
gógába, a reggeli, de fôleg az esti is-
tentiszteletekre. Az ünnepeken meg-
telik Isten háza. Sokan tanulják a val-
lási rituálékat, az imádságok olvasá-
sát, de „középkorban ez nem könnyû,
gyerekkorban kell elkezdeni”. Meg-
jelentek a román, angol és magyar
nyelvû fordítások és ezeken a nyelve-
ken is lehet imádkozni. „Legalább ér-
tik, amit olvasnak” – jegyzi meg böl-
csen Freund Lázár. 

A tanulást megkönnyítik a héber
nyelv és a Tamud Tóra tanfolyamok.
Lehet továbbá angolul és magyarul ta-
nulni, tánc- és számítógép-órákra jár-
ni, és sok minden más tudást elsajátí-
tani a nagyváradi hitközségnél. A Zsi-
dó Közösségi  Központ felpezsdítette
az életet, a fiatalok szerveznek ma-
guknak, valamint a középkorúaknak

és idôseknek programokat. Fogadják a
kisgyerekeket is óvoda, iskola után,
vakációban. Lehet játszani, tanulni, a
szakképzett felügyelet biztosított. 

Híres a nagyváradi hitközség ve-
gyes kórusa, és egyre ismertebbé és
elismertebbé válik a Hakeset – Szivár-
vány nevet viselô klezmerband. A
profi zenészekbôl alakult zenekar si-
kerrel vett részt az izraeli klezmer
fesztiválon. Ez már egy lépés a világ-
hír felé – állítják a hozzáértôk. Ugyan-
csak híres a hitközség kóser kantinja,
ahol százhúszan étkeznek. Híres, mert
szigorúan betartja az elôírásokat és
mert finom az étel. 

A köztudatban ugyan az él, hogy el-
öregedett a zsidó közösség, a legutób-
bi kimutatások szerint Nagyváradon
225 fô a harmincöt év alattiak száma,
valamivel kevesebben, körülbelül
200-an tartoznak a középkorúakhoz, s
a többiek, mindössze 39 százalék ké-
pezi az idôsebb nemzedéket. Ez jobb
az országos statisztikánál. 

Koppelmann Félix boldogan újsá-
golja: ebben az évben nyolc zsidó
gyermek született a városban.

Simon Judit  
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a telefonra, ha beszélgettünk, hogy
nem jutok információhoz, nem tudom,
hogy a társaságban ki a besúgó és ki
nem. Nem bírtam idegileg. Nem bír-
tam már a kettôsséget sem, hogy egy
vagyok idehaza, és más vagyok a vi-
lágban. Nem is az zavart, hogy hétbôl
hét napot, és a huszonnégybôl tizen-
négy órát dolgozunk. Mérhetetlenül
igazságtalannak tartottam, ami ebben
az országban történik. 1989 nyarán
Kinde Annamáriával, és másokkal
voltunk valakinél, akkor mondtam:
gyerekek itt történni fog valami. Arra
alapozhattam, hogy már mindenütt
megdôlt a diktatúra. Decemberben már
tudtuk mit történik Temesváron. Oda
akartam utazni. Nekem a szüleim soha
nem mondtak egy határozott nemet,
soha. Soha nem mondták, hogy fiam,
két olyan egészséges fülest kapsz, ha
ezt megcsinálod. Most elôször mond-
ta. Azt mondta: nem engedlek el meg-
halni, világos?! Magánsztrájkot foly-
tattam. Nem dolgoztam. 

– Bementél a munkahelyedre, a
cipôgyárba és nem dolgoztál?

– Igen. Mindenkinek elmondtam,
hogy mit mond a Szabad Európa Rá-
dió. A fene tudja, miért nem vittek el.
December 22-én fent ültem a lakatos
mûhelyben, ahol volt rádió. Bemond-
ták, hogy Ceauşescu meglógott. Fu-
tottam végig a gyáron, kikapcsoltam a
fôkapcsolót, hogy álljon le minden
gép. Kiabáltam, hogy szabadok va-
gyunk, hogy végre szabadok vagyunk.
Mikor vége lett a mûszaknak, hazame-
hettünk. Anyám boldogan ült a televí-
zió elôtt, kérdeztem, hol van apu. Az
utcán, mondta. Hol legyen? Pedig ak-
kor már Nyolcvanon felül volt.

– A romániai rendszerváltás után
szinte azonnal újságíró lettél, ho-
lott ennek nem volt semmi elôzmé-
nye.

– Azelôtt sohasem írtam. Ellenben
sokan tudták rólam, hogy nem va-
gyok mûveletlen, és nem vagyok ku-
ka. 1990 tavaszán, felhívott Kinde

Annamária és azt mondta: lapot csi-
nálunk Simon, gyere. Így lettem új-
ságíró.

– Hogy lettél színikritikus?
– Nem tartom magam annak. Újság-

író vagyok, aki színházról is ír. Nem
jártam dramaturgira, újságírást tanul-
tam Esztergomban. Majd Amerikában
a California State Universityn. 1999-
ben kerültem a Bihari Napló kultúrro-
vatához. Kultúráról akartam írni a saj-
tóban és színházról. S amiért jó kis-
lány voltam, és sokat dolgoztam, juta-
lomként ma én szerkeszthetem a szín-
házi oldalt az Erdélyi Riportban. 

– Izraelben voltál?
– Most tavasszal voltam elôször. De

még megyek.

Jegyzetek
1 Bozgor (román): hazátlan. Román nacio-

nalisták sértô kifejezése a magyarokra. 
2 UTC: a magyar KISZ (Kommunista Ifjúsá-

gi Szövetség) román megfelelôje.
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Személyes
színház
2008 tavaszi erdélyi kirándulásunk középpontjában a
Kolozsvári Állami Magyar Színház állt. Három
elôadását láttuk: más kor, más-más szerzôk darabjait,
ám az elôadások szemléleti rokonsága egymással
összefüggésbe hozta a mûveket, s a színház karak-
terérôl világos képet adva, összefüggô és felkavaró 
élményt jelentett. 

A Tompa Gábor fôrendezô-igazgató és Visky András dra-
maturg nevével fémjelzett, megannyi remek magyar szí-
nész mellett kiváló román rendezôket is foglalkoztató
színház európai hírû és rangú nemzetközi zarándokhely.
Magyarországi rendezôk, színigazgatók és az avignoni
színházi fesztiválra elôadásokat válogató francia szakem-
berek egyaránt vendégeskedtek az elôadásokon, amiket
mi is láthattunk. 

A kisebbségi színjátszás anyanyelv- és nemzetmegtartó
szerepét, heroikus kollektív pátoszát Tompa és Visky egy
évtizede félretolta. Olyan kísérletezô színházi nyelvet, vi-
lágnézetet, mozgáskultúrát és érzékenységet teremtettek

meg, melynek centrumában – bármi is a drámai konfliktus
–, a törékeny emberi individuum áll. Sok zúgolódást, kriti-
kát kellett lenyelniük, amiért a színház hagyományos arcu-
latát átformálták. Az új színházi nyelv, mely igen sokféle
hagyományt ötvöz radikális eklektikával, radikális mozgás-
kultúrával, zenével és iróniával, mindig az egyén, a sze-
mély szenvedésén, létének abszurditásán keresztül láttatja
és teszi átélhetôvé az emberi/társadalmi állapot drámáját. 

Három elôadást láthattunk: Büchner Woyzeck-jét (Mihai
Măniut‚iu rendezését), Visky András Kertész Imre Kaddis a
meg nem született gyermekért címû regényébôl készült
Hosszú péntek címû darabját (rendezô Tompa Gábor), és Cse-
hov Andrei Şerban rendezte Ványa bácsiját, mely utóbbi, ok-
tóberben a budapesti Nemzeti Színházban is vendégszerepelt. 

Bármi történik is a színpadon (vagy épp a nézôtéren,
mert a nézôk a színpadon ülve figyelik a körülöttük zajló
elôadást, mely így, a látványelemeken túl még inkább
résztvevôvé teszi ôket, szándékoltan felszámolva a szín-
pad/nézôtér kettôsségét), a fogság a téma; az ember egzisz-
tenciális fogsága, sorsába zártsága, aminek következménye
csupán a többi, kollektív trauma. A halandóságtól, a fizikai
és lelki szenvedéstôl való félelme és a civilizációs, szocia-
lizációs mintáknak való megfelelése kiszolgáltatottá teszik
és felôrlik; többek közt így válhat alattvalójává bármiféle
diktatúrának is, s így veszíti el jobb sorsa esélyét. E felfo-
gás mögött ott rejlik a közelmúlt tapasztalata. 

Radikálisan értelmezik a kisebbségi létet: az ember
mindenkori egyszemélyes kisebbségi sorsa felôl, bárhová
is születik. Így válik személyes élménnyé minden elôadá-
suk a nézô számára. Ez által, valamint a radikális teatrali-
tás által kiemelték a színházat a nyelvbe és egy hagyomá-
nyos kisebbségi szemléletbe zártságból, s nem csupán a
román közönséget, hanem egy fiatalabb korosztályt (vala-
mint a világ számos pontjáról érkezô szakmai és színház-
szeretô közönséget) is bevonzották a Kolozsvári Magyar
Színház falai közé. A nyelven túlit próbálják a színpadi
mozgással, a hagyományos drámai katarzis és a brechti
elidegenítô effektusok ötvözésével, tragédia és irónia ele-
gyítésével és az abszurddal megszólaltatni, s mindehhez
remek mozgáskultúrával rendelkezô, testet-lelket nem kí-
mélô színészgárda járul. 

A színház itt persze akkor is több mint játék, kultúra
és szórakozás, ha nem direkten célozza a kollektív öntu-
dat fenntartását. A kisebbségi nyelvi kultúra megôrzésén
túl azonban olyan új minôséget hoz létre, mely nem zár-
ja rezervátumba a magyar kisebbséget. Épp ellen-
kezôleg: modernitására is büszke, nemzeti és transznaci-
onális értéket teremt, amely nem szétválaszt, hanem
összeköt, és Kolozsvárt a világszínházi köztudat részévé
avatja.

Szántó T. Gábor

Jelenet Csehov Ványa bácsi címû darabjának
elôadásából
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– A kolozsvári Thália színház
1941 elején eltávolította tagjai kö-
zül a zsidó származású színésze-
ket. Egyedül Kovács György volt ki-
vétel, ô ’41 júniusáig felléphetett.
Tizenhat évvel a vészkorszak után
születtél, valódi eszmélésed a hat-
vanas évek közepére, végére te-
hetô, ti, otthon, a családban, édes-
apáddal, édesanyáddal beszélte-
tek-e ezekrôl a dolgokról? Elôke-
rült-e a beszélgetések során a zsi-
dószínház, édesanyád származása?

– Édesapám 1942-45 között rende-
zett Kolozsváron a Hunyadi téri Kirá-
lyi Magyar Nemzeti Színházban.

– A zsidó színház viszont a Tordai
úton mûködött.

– Így van, a Thália társaságnak Ká-

dár Imre, Janovics Jenô volt, a nagy
alakja.

– Ôk az egész erdélyi, ha úgy tet-
szik az összmagyar színjátszásnak
nagy alakjai, Janovics különösen.

– Érdekes pillanatban kérdezel. Két-
szeresen is megemlékezünk Janovics
Jenôrôl az idén. A Thália Rt. által felé-
pített nyári színkör, a sétatéri színház
gyakorlatilag a Thália Rt.-é volt, kilenc-
venöt éve, 1913-ban épült. Egy hónap
múlva, az Európai Színházi Unió feszti-
váljának kolozsvári megrendezése elôtt
elkészül a kolozsvári magyar színház
hosszúideje tervezett, tizenegy éven át
épülô stúdiója, amit a Mûvészi Tanács
egyhangú döntése alapján Janovics Jenô
Stúdiónak neveztük el. Egyrészt azért,
mert azon a helyen épült, ahol 1913-ban

a Janovics-féle stúdió állt, ott kezdete
filmes pályafutását Korda Sándor, Ale-
xander Korda, ott forgatta a Bánk Bánt,
s ez volt az elsô magyar filmstúdió. 

– Nálatok otthon beszélgettek a
kolozsvári zsidó színházról? 

– Édesapám a marosvásárhelyi Szé-
kely Színház egyik alapítója, édes-
anyám is alapító tag. Édesanyám édes-
apja zsidó volt, Mendel, én nem ismer-
tem ôt. Nem rég, édesanyám unokatest-
vére Mendel Tamás, aki 79 évesen itt él
Kolozsváron, és egyike annak a 300
zsidónak, akik még Kolozsváron élnek,
ô mesélte el részletesen a Mendel csa-
lád történetét. Édesanyámat megkeresz-
telték, katolikus lett. A Mendel család-
nak azt az ágát, amelynek egyetlen ma
is élô tagja Tamás, anyám unokatestvé-
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„Minôséget kell teremteni”
Tompa Gáborral ,  a  Kolozsvár i  Magyar  Színház 
rendezôjével  beszélget  Kôrössi  P.  József
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re, a régeni gettóból deportálták. Ez a
család a Mendel és a Lejbovits család
egyesülésébôl jött létre, nagy magyarok
voltak, Doberdónál harcoltak stb. Men-
del Isidor bácsi, vállalkozó volt, a tila-
lom idején is szeszgyárat mûködtetett a
Maros völgyében, Szászrégenben.
Mendel Tamás édesapja a régeni gettó-
nak volt az élelmiszer felelôse. Amikor
Izidor bácsi tudomást szerzett arról,
hogy másnap indul a tehervonat, össze-

gyûjtötte a családot, és azt mondta: 35
kilométert kell gyalogolnunk az erdôn
keresztül Moldova felé, ott várnak ránk
az embereim. Ha elindulunk éjszaka,
reggelre odaérünk. Erre azt mondta a
nagybátyám, anyám unokatestvérének,
Tamásnak az édesapja, hogy nem me-
hetünk, nem mehetek, mert én vagyok
az élelmiszerfelelôs. Mire Izidor bácsi:
de holnap már senki nem lesz, te sem
leszel élelmiszerfelelôs, gyere. Nem
ment el, nem indultak el. Izidor bácsi
Auschwitzba került, utoljára Tomi látta.
Negyvenhárom éves volt, kihúzták út-
közben egy fogát, borotválatlan, a fá-
radtságtól idôsebbnek nézett ki, mint
amennyi volt, s mikor leszálltak a vo-
natról munkaképtelennek minôsítették.

– A zsidó színház Kolozsváron
1941 februárjától 1944 májusáig
mûködött. A színészek között talál-
juk többek között Bárdi Terézt, Ko-
vács Györgyöt. Janovics Jenô vagy
Kádár Imre neve felmerült-e otthon
nálatok?

– Úgy tudom, a zsidó színháznak
nem volt állandó repertoárja. Kovács
György a hunyadi téri színházban is
játszott, például Németh László Vil-
lámfénynél címû darabjában, amit
édesapám rendezett.

– Az késôbb lehetett.
– Valószínû, így van, Románia terü-

letén, 1944 után. Romániában, Buka-
restben is létezett zsidó színház, jiddi-
sül játszottak. Janovics sokoldalú szín-
házi ember volt, a filmhez is kötôdik a
neve. A zsidó elôadásokról csak futó-
lag tett említést édesapám, aki 1942-
ben, ’43-ban tért vissza Budapestrôl,
addig ott rendezett. A Nemzeti Szín-
házhoz ugyan nem szerzôdött, de ott
kezdte a pályafutását Hevesi Sándorral
és Németh Antallal egyidôben. Rein-
hárdhoz is elküldték tanulni. Visszatért
és az ostrom alatti egyetlen bemutatót,
Kovách Aladár: Téli zsoltár címû da-
rabja a Nemzetiben ô rendezte. 

– Édesanyád vállalta a zsidósá-
gát, vagyis fél-zsidóságát.

– Vállalta, errôl ôt magát is meg lehet
kérdezni, hála istennek él, 79 éves. Tu-

dathasadásos állapot, mert katolikusként
a vallását is vállalja, sôt gyakorolja, és
errôl katolikus lapoknak nyilatkozik.
Ugyanakkor egyre inkább, a nyolcvanas
években különösen, a zsidó hitkösség-
gel is tartotta a kapcsolatot, majd a ki-
lencvenes évek után szintén. Gyerekko-
romban is megemlékeztünk néha a zsi-
dó ünnepekrôl. Harag Györggyel, aki
szintén zsidó volt, Taub Jánossal, aki-
nek a szülei margitaiak, bihariak voltak
szintén volt kapcsolatunk. Taub mond-
ta, hogy amikor New Yorkban járt és a
First Avenu-sétált, úgy érezte magát,
mintha Margita fôterén sétálgatna.
Édesanyám a kommunizmus éveiben is
járt templomba. Voltak feszültségek,
voltak viták, amelyek vicces veszeke-

désbe fulladtak. Anyám egy este
minden jelentôs színházi emberrôl
bebizonyította, hogy zsidó vagy
zsidó származású. Édesapám cá-
folta, száz-százalékig székely em-
ber volt.

– Idézem Kádár Imre 1936-os
évadnyitó beszédét, amely a
kor zsidó értelmiségijének
mentalitását talán a legponto-
sabban fejezi ki: „A színház le-
gyen magyar, erdélyi és egye-
temes.” Teljesen mindegy, rá-
adásul, hogy az erdélyit vagy a
magyart mivel helyettesítjük.

– A kolozsvári színházban a 27-
ik vagy 28-ik évemet töltöm. Mi,
hogy is mondjam, ezt biológiailag
teljesítjük. Ha küzdeni akarnánk

ellene, akkor sem lehetne mit tenni. Itt
van Erdélyben a színház, magyarul ját-
szunk, a repertoár pedig az egyetemes
színházi, és nem csak a színházi kultú-
rát közvetíti. A Nemzeti Színház a más-
fél évszázad során, mindig valamiféle
missziót kényszerült teljesíteni, vagy
eleve vállalta azt, vagy azzal a céllal
hozták létre, ez volt a feladata. A ma-
gyar színjátszás sokszor kényszerült
olyan feladatokra, amelyek nem feltét-
lenül a színház sajátjai: nyelvmûvelés,
nyelvôrzés, nyelvápolás. Katona József
idejében nem játszottak magyarul, csak
németül. 

– Nem lehet megkerülni Kemény
János személyét, aki a vészkor-
szakban mindent megtett azért,
hogy a zsidó származású, színpad-
ról letiltott színészeket segítse, tá-
mogassa, mentse. Jövedelme je-
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László
színész

Kovács György színész 

Harag György rendezô 
és felesége
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lentôs részét áldozta arra, hogy a
munka nélkül maradt, a színházból
kitiltott mûvészeket megsegítse.
Nem csak anyagi támogatás volt
ez, különbözô trükkökkel mentett
meg embereket a deportálástól.

– Apám Budapesten, a Nemzetiben,
ahol Major Tamás, Várkonyi Zoltán
nagyon marasztalták, azt mondta, Ma-
rosvásárhelyre akar menni. Hát
megôrültél, ott nincs is színház. Éppen
azért megyek. Kemény János is szín-
házalapító volt, igazgatója édesapám-
nak Kolozsváron, majd irodalmi tit-
kárként mûködött a Székely Színház-
nál, amelynek létrejöttében ô is részt
vállalt, mindez, persze késôbbi törté-
net. Sok színészt Kemény János segít-
ségével nyertek meg, hogy térjen ha-
za. Kovács Györgyöt Svájcból kellett
hazahívni, mert oda menekült, s Ke-
mény János volt jóban vele. Visszaho-
zott volna olyan színészeket is, akiket
nem engedtek át a határon. Somlai Ar-
túr, Görbe János, Maklári Zoltán is le
akart szerzôdni Vásárhelyre, de nem
engedték át ôket a határon.

– Harag Györgyöt ugye nagyon jól
ismerted?

– Harag György édesapám tanítványa
volt. Taub János is jelentôs bár ô, nem
sokat rendezett Marosvásárhelyen. Ha-
ragnak több marosvásárhelyi korszaka
volt. Az egyik az ötvenes évek végétôl a
hatvanas évek végéig, a hetvenes évek
elejéig tartott, amikor új minôséget ho-
zott az erdélyi színjátszásba, olyan fajta
egyetemességet, ami elrugaszkodik a re-
alizmustól. Édesapám a lélektani realiz-
musban gondolkodott, ami egyfajta
költôi realizmusnak is nevezhetô. Az
biztos, hogy a színészi munka terén si-
került igazi társulatot kovácsolnia. A
Sztaniszlavszkij-féle színház híve volt,
azt gondolta tovább, a maga módján azt
próbálta a honi körülménykehez idomí-
tani. Harag ettôl elrugaszkodott, egy
olyan fontos pillanatban, amikor Romá-
niában is a színház reteatralizásáról be-
szélünk. Nagyon fontos korszak fûzôdik
a nevéhez Marosvásárhelyen, aztán Ko-
lozsváron. Sajnos Harag olyan hullám-
hosszon mûködött, amelyen lehetetlen
volt utaztatni az elôadásokat. Nagy for-
mátumú, európai rangú rendezô volt.
Váltáskor mester és tanítvány esztétika-
ilag szembe fordult egymással. Én bizo-
nyos szempontból furcsa helyzetbe ke-

rültem. Haraggal nagyon jó barátságban
voltam, s vitájukban sokszor az ô pártjá-
ra álltam. Azt fogalmaztam meg ma-
gamban, hogy a színházban mindennek
van létjogosultsága, az egymástól kü-
lönbözô értékek nem zárják ki egymást.
Harag munkáján tudtam lemérni azt az
igazságot, hogy a színház egyrészt na-
gyon tradicionális, másrészt a jelenhez,
a jelenkorhoz, a jelenvalósághoz is
kötôdik. Tehát: ma már nem lehet szín-
házat úgy csinálni, ahogy tegnap. 

– A kolozsvári zsidó színházban
nem csak zsidó mûvészek játszot-
tak, hanem olyanok is, akiknek a fe-
lesége vagy a társa volt zsidó. A szín-
ház igazgatója Fekete Mihály, a fele-
sége Felszeghy Mária keresztény.

– Ez is elôfordult. Édesanyám apai
ágon volt zsidó, átkeresztelkedett ke-
resztényé.

–  Nem volt emiatt konfliktus ott-
hon?

– Nem. Édesapámnak zsidó barátai
voltak, baloldali emberré vált. Buda-
pesten elhatárolta magát a szélsôjobb-
oldaltól, akik beleszóltak a kultúrpoliti-
kába. Németh Antal, nem volt balolda-
li, de merész ember volt, Révaival for-
dítatta le az Antigonét. Házkutatáskor a
nyolcvanas évek elején, nyolcvankettô
novemberében, amikor az Ellenpontok,
az egyetlen romániai szamizdat elbu-
kott, amikor Szôcs Gézáékat, Ara-Ko-
vács Attilát felszámolták, két nevetsé-
ges bizonyítékot vittek el tôlünk a
rendôrök. Az egyik az 1943-44-es Ma-
gyarság címû nyilas lapgyûjteményt,
amit annak idején apám azért tett el,
hogy megôrizze, milyen szörnyû dol-
gokat írtak a színházról akkoriban. Az
Újság vezércikkében vádként szere-
pelt, hogy Németh Antal azzal a Révai
Józseffel fordítatta le az Antigonét a
Nemzeti Színház számára, aki a kom-
munizmusban szerepet vállalt. 

– A kolozsvári zsidó színháznak
Concordia Társulat volt a neve, kik
voltak a nézôi, zsidók vagy keresz-
tények, vagy ilyen megosztás nem
lehetséges?

– Jelentôs volt a polgári zsidóság, s
ez nagyon fontos tényezôje az erdélyi
magyar színházi életnek. Emlegetik ma
is, hogy a polgári drámákat sajnos iga-
zából csak a zsidó polgári réteg értette,
s ez ma már nem létezik. Nagyszerû
színház-értô emberek voltak. A kolozs-

vári zsidóságról az elmúlt években két
fontos mû jelent meg, az egyik Tibori
Szabó Zoltánnak az Élet és halál mezs-
gyéjén címû könyve, a másik Lôwy
Danié, a Téglagyártól a tehervagonig.
Én nem tudnám külön választani, szer-
ves része volt a magyar szellemi élet-
nek a zsidóság. Sajnos, néha máskép-
pen hallom. Nem rég jártunk Ljublja-
nában, nagyon érdekes beszélgetésnek
voltunk részesei a Hosszú péntek c.
elôadás kapcsán, amit Visky András
Kertész Imre Kaddis egy meg nem szü-
letett gyermekért címû mûve alapján írt
színpadra. Többek között azt kérdezték
csodálkozva, hogy Kertész Imrét miért
nem a magyar, hanem a német akadé-
mia javasolta a Nobel–díjra.

– Kovács Györgyöt ismerted
személyesen is. Az ô személyisége
meghatározta az erdélyi magyar
színjátszást. 

– Nem csak nagyon jól ismertem, ha-
nem én voltam az úgynevezett kis, vagy
fiatal barátja, ott lakott ô is a Köteles
Sámuel utcában, ahol érettségi elôtt so-
kat sétáltunk. 1977-ben halt meg, Piran-
dello IV. Henrikjét próbálta Kolozsvá-
ron a magyar színházban. Kovács
György utólag is meghatott, rám hagy-
ta könyvtára egy részét. Kovács György
iniciáléval, legalább száz könyvem van.
Édesanyám talán közelebbi barátság-
ban állt Kovács Györggyel, mint édes-
apámmal. Sokat dolgoztak együtt az öt-
venes, hatvanas években, aztán valami
miatt, nem tudom az okát, a kettôjük vi-
szonya elhidegült. Marosvásárhelyen is
voltak meggyôzôdéses kommunisták,
tudjuk, sokan érdekbôl léptek be a párt-
ba, részt vállaltak az államosítástól el-
kezdve sok mindenben. Kovács nem
tartozott ezek közé. Nagyon tisztelték
ôt Kolozsváron, a bukaresti szakma is a
legmagasabb szinten tartotta számon.
Kovács György mindig büszke volt az
ô zsidóságára. Szubtilisen, földalatti
módon ragaszkodott édesanyámhoz,
zsidó vonalon is. Sokat sétáltunk és be-
szélgettünk fôleg irodalomról, keveseb-
bet színházról. Haraggal is közeli vi-
szonyba kerültem, vele többet lehetett a
zsidóságáról beszélni. Az egyetem el-
végzés után Nagyváradra helyeztek, de
nem véletlen, hogy Kolozsváron va-
gyok. Ha ô nem hívott volna, a mai na-
pig sem lennék itt. Mentem, mert na-
gyon szerettem, amit ô csinált. Volt kö-
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– Hosszú péntek címmel drámát
írtál Kertész Imre: Kaddis a meg
nem született gyermekért címû
mûvébôl. Kertész Imrének talán ez
a legszemélyesebb könyve, leg-
alábbis ezt tartják róla. Egy férfi
egyéjszakás töprengése, aminek a
végén eldönti: nem lesz gyermeke.
Auschwitz után nem szabad gyer-
meket nemzeni. Neked, aki fiata-
lember vagy, családod van, gyer-
mekeid, hogyan jutott eszedbe ép-
pen ez a mû?

–  A Kaddis a meg nem született
gyermekért, ez a püspöklila vászonba
kötött kis könyv óriási ütést mért a szí-
vemre. Emlékszem, egy debreceni
könyvesboltban vásároltam meg. Mire
a Királyhágóig jutottam, már persze el-
olvastam. Világossá vált számomra, ki-
olvashatatlan könyvet vettem magam-
hoz. Nem írásként és nem szóként kí-
sértett, noha persze így is, hanem a
mondatok erôteljes muzikalitása, a
hangja, amely mélységesen személyes
persze, de nagyonis számít az olvasójá-
ra, arra tudniillik, hogy az olvasó is
odaadja a logoreásan  beszélô B. hang-
jához a sajátját, sôt valamilyen módon
a világ-egészben, az idô rezonanciái-
ban is bízzon, a messzirôl érkezô vissz-
hangok hullámverésében. Lehet, hogy
aki nem olvasta el magának hangosan
ezt a regényt, aki nem lépett be min-
dent odahagyva visszhangzó terébe,
aki tehát nem hallja a maga hangját is
benne, még talán el sem olvasta köny-
vet...?  Olvasási szokásainkat bírálja
fölül már tulajdonképpen a legelsô ol-

dalon, akkora erôvel, hogy csak vissza-
utasítani vagy valahogy vele menni le-
het, nem számolva a következmények-
kel. Másképpen kell venni a lélegzetet,
nagyon hamar légszomjjal küszködsz,
bizony elszorul benned a lélek... Opus
magnum, tökéletesre csiszolt kô, rette-
netes, mint a még gyermek Dávid pa-
takból kiemelt „sima” kövecskéi, ame-
lyek persze azonnal leterítenek, az Írás
szerint tulajdonképpen már a legelsô
eltalál, nincs mentség. Minél nagyobb
vagy, annál látványosabban és röhelye-
sebben terülsz el. Radikális könyv, de
nem a teljes élettel kimondott „Nem!”,
hanem a kimondott „Nem!” , milyen
lehetetlen szó ez is, szeretete miatt.
Nem egyszerûen nyilvános töprengés,
amiképpen a Gályanapló sem az, ha-
nem hangos megszólítása annak, „aki
vagy van, vagy nincs, hisz oly mind-
egy, mert van vagy nincs: végsô soron
egyre megy”. Lehet persze, hogy a
gyermekeim miatt is szólított meg ek-
kora erôvel, de nem abban az értelem-
ben, hogy Auschwitz után ne volna
szabad, vagy nem volna értelmes (mert
hiszen a mindegyre Auschwitzba tor-
kolló következményekkel nem számo-
ló döntés) gyerekeket nemzeni, hanem
az idô megállításának a szándéka miatt,
hogy tudni illik történt valami, ami a
létet gyökereiben támadta meg, nem
kellene tehát tovább menni... Olyan
volna ez a továbbállás, mintha az Oidi-
pusz királyban azt olvasnánk,
olyannyira kényelmetlen az incesztus-
ról beszélni, vessük csak a hátunk mö-
gé a történteket és lépjünk végre to-

26 ■ A mi Erdélyünk

„Szerettem volna 
átélhetôvé 
tenni a regényt” 
Visky András í róval ,  a  Kolozsvár i
Magyar  Színház dramaturgjával  
beszélget  Kôrössi  P.  József

zös tervünk is, együtt akartuk megren-
dezni az Ember tragédiáját, de betiltot-
ták. Aztán ô megcsinálta Marosvásár-
helyen, amelyben a tömeg nagyon fon-
tos szerepet kap, s ez nem csak szinhá-
zesztétikai szempontból fontos. Harag a
színháznak azt a fajta jellemzôjét, az el-
személytelenedés, a deperszonalizáló-
dásnak a jelenségét ragadta meg azzal,
ahogy feltüntette a tömeget a tragédiá-
ban, az amorfságot… Harag elmesélte
auschwitzi élményét is, azt, ahogyan
megmenekült. Elmondta, hogy éveken
keresztül, utólag, hogyan élte meg azt a
napot. Részletesen elmesélte, hogy éj-
szaka hogyan ébredt fel, ment ki a kam-
rába, kereste a lekvárokat. Mindketten
fiatalon haltak meg Kovács 65 éves
volt, Harag 60. Kovács a zsidóságáról
szemérmesen beszélt, Harag nyíltab-
ban. Mind a kettô nyíltan vállalta a zsi-
dóságát és a magyarságát, de egyik sem
tekintette a származást önmagában ele-
gendônek. Ott kezdôdnek a bajok, néha
ma is látom, amikor színházi, mûvésze-
ti körökben elég az, ha valaki goj. Nem
elég magyarnak lenni, nem elég zsidó-
nak lenni, minôséget kell teremteni.

– Van- e szerepe a származásnak
abban, hogy mûvészileg megvaló-
sítsd magad?

– Harag sem, Kovács sem hagyta ma-
gát sodortatni a középszerû, népnemze-
ti, misszionárius színházi hôbörgés által,
s ebben szerepet játszott az ô zsidósá-
guk. Harag a zsidósága miatt tudott eu-
rópai módon gondolkodni a színházról.
Sokan úgy tûzték lobogójukra a meg-
maradást, hogy megsüthessék a kis pe-
csenyéjüket. Ôk voltak a „bátor ellenál-
lók” azért mert az elôadásaikban el-
hangzott például az, hogy nincs szalámi.

– Utazhattak külföldre?
– Kovács járt Londonban, sôt egy

René Clair filmben is játszott. Harag
is volt Nyugaton, az útjairól mindig
beszámolt nekem. Az Egyesült Álla-
mokban is volt többször. Elôadásait is
hívták külföldre, a Csillag a máglyán-
t és a Lócsiszárt, annak ellenérre,
hogy a legjobb rendezése az Éjjeli me-
nedékhely volt. Ez utóbbinak a próbá-
in másodéves diákként részt vehettem.
Az egyik Sütô-elôadást meghívták
Barcelonába, egy fesztiválra, de nem
engedték ki a társulatot. Külföldön so-
ha, egyetlen rendezése sem mérethette
meg magát a maga idejében. 
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vább, kíméljük meg a gyermekeinket
ezektôl a véres és végsô soron ízléste-
len történetektôl… Legjobb tudásunk
szerint az antikvitásban családok tekin-
tették meg a tragédiák elôadásait, na-
gyon érdekes elképzelni egy beszélge-
tést a szülôk és fiaik-lányaik között, ha-
zafelé menet a forró amfiteátrumból...    

– A te személyes sorsod is sugall-
hat valami hasonló életérzést, hi-
szen lelkész édesapádat hosszú
börtönre ítélték, aminek nagy ré-
szét munkatáborban töltötte le, a
családot meghurcolták, kitelepí-
tették. Lehet-e, szabad-e feltéte-
lezni valami rokonságot a te gyer-
mekkori élményed és Kertész
hôsének életérzése között?

– Gyermekkoromban mindegyre azt
hallottam a szószékrôl apám hangján,

hogy a fogságból való szabadítás ese-
ménye, a Vörös tenger, majd a meg-
áradt Jordán folyó csodálatos „átlépé-
se” tette és teszi az embert teremtés-
formájúvá, és hogy identitásának
legfôbb eleme a szabadság. A tízparan-
csolatot kinyilatkoztató Világ Ura ma-
gát mint szabadító Istent mutatja be né-
pének, aki a „szolgaságnak házából”
kijôvén nem-népbôl néppé lett - más-
ként a „tíz szónak”  bizonyára semmi
értelme nem volna. Én fogolynak szü-
lettem, nincs emlékem a fogság elôtti
idôszakból, sem képek, sem apám érin-
tései formájában. A rémület hatása alatt
ismertem önmagamra elôször, abban a
vonatban, amely Latesti-re, a román
puszta keleti szögletének egyik lágerfa-
lujába szállított. Nincs aranykor, ami-
hez viszonyulhattam volna, a tehetet-

len, románul semmit nem tudó anyám
sírását most is fel tudom idézni, meg
hát két legidôsebb bátyám erôfeszíté-
sét, hogy anyámon segítsenek, vala-
hogy ennivalót, fôként vizet szerezze-
nek nekünk, legkisebbekenek. A Ker-
tész-regény apa-képe fôként az édesapa
és a Diri alakjában a fogságra nevelés,
a szabadság ösztönös, tragikus és önis-
métlô visszautasításának a képe. Az én
apám színes elbeszélésekbôl, gyermeki
történetekbôl és néhány fényképbôl állt
össze bennem. Nagyszerû, szelíd és
rettenthetetlen, nem utolsó sorban pe-
dig szép férfival álmodtam mindegyre,
egy törékeny hôssel, aki az apám, és
aki boldogan játszik velem. A fogság
persze a személyes tapasztalatok, a
mondhatni közbeszéddé vált történetek
révén a múlt század közös tapasztalatá-
vá lett, vagy legalábbis annak kellett
volna, lehetett volna lennie, de hát nem
lett az, ment minden tovább, az „ezek”
és az „azok” retorikája például, az em-
beri mivolt eltûnésének, de legalábbis
kétségessé válásának idején zsidó- és
német-kérdésként távolítottuk el ma-
gunktól újabb önmagunk legszemélye-
sebb történeteit.       

– Van-e jelentôsége annak, hogy
zsidó témához nyúltál? Akarsz-e
ezzel is üzenni? Tudtommal vallá-
sos, református ember vagy…

– Nem nagyon szeretem a szót, „val-
lásos”, mert a hit-kérdés intézményes
válaszadására kell gondolnom, és az
intézményes megjelenése az Isten-for-
májú kérdésnek az egyháznak, egyhá-
zamnak rettenetes teológiai megfonto-
lásokra adott lehetôséget például a har-
mincas években, majd persze késôbb
is. Olyan elmék, mint Ravasz László
püspök, a Magyar Parlament felsôházi
tagjaként iszonyatos badarságokat
mond a zsidókérdésról, vallása nevé-
ben... Kertész Imre fölvetéseit nem tar-
tom elsô rendûen zsidó témának, hi-
szen a Kaddis szerint „ebben a tekin-
tetben tök mindegy, hogy zsidó va-
gyok-e vagy nemzsidó, habár itt a zsi-
dóság, tagadhatatlan, nagy elôny, és
ebbôl […], csakis és kizárólag ebbôl
az egyetlen szemszögbôl vagyok haj-
landó zsidó lenni...” Ehhez még szá-
mítsd hozzá azt a „szövetségi teológi-
át”, amin tulajdonképpen fölnôttem,
amely szerint a keresztény, a közkele-
tû magyarországi vélekedéssel jórészt
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szöges ellentétben, nem a nem-zsidó,
hanem a zsidók, tehát a hitben erôseb-
bek kegyelem általi testvére, a zsidó
Jézus váltság-munkája révén, amely
során mi magunk a gyilkosok oldalán
vállaltunk feladatokat. Aki egyetlen
rövid pillanatra el tudja képzelni vagy
esetleg érteni-értelmezni tudja az Új-
szövetséget a Tóra, a bölcsességi iro-
dalom vagy a prófétai könyvek nélkül,
vagy akár ezek triumfalista „meghal-
adásának” tekinti az evangéliumokat,
nos az mérhetetlenül tiszteletlen a té-
nyekkel szemben, de persze lehet,
hogy egyszerûen csak elmeállapota
vált hirtelen kétségessé. A mi kultú-
ránkban a keresztény téma, vagy a ke-
resztény gondolat mindenestôl fogva
értelmetlen a zsidó gondolat nélkül.  

– Küzdeni kellett a szöveggel?
– Kellett és kell, nagyszerû foglala-

tosság. A reformáció tulajdonképpen
szövegszerûnek látja a világot, az ön-
magunkat odaadó értelmezés végtelen
utakat nyit meg, befelé a leginkább.
Nem régiben valaki azt írta rólam,
nem tudok túl lenni a Kaddison. Hát
persze, legkivált mert nem is akarok
túl lenni rajta, nem olyan típusú szö-
veg, amelyet csak úgy oda lehet, vagy
oda kellene hagyni. Rilkét is újraolva-
som meg Dosztojevszkijt, Simone
Weilt vagy Beckettet, sohasem unom
Csehovot, vagy Kafkát sem, nem foly-
tatom, és hát éppen azért, mert küzde-
ni kell a szöveggel... Nem okoz gyö-
nyörûséget, egészen másról van szó,
szédületes erôvel ragad meg, egész
embernek tekint, a legváratlanabb pil-
lanatokban szólít meg.    

– Leegyszerûsítve: Kertész Kad-
disa – ima. Mondhatjuk azt a dara-
bodra is?

– Ráadásul közösségi ima, ami tíz
férfiember tevôleges részvételét feltéte-
lezi. Nyilvános tett, amely egyszerre
szólítja meg a tágabb értelemben vett
közösséget és a Világ Urát, finoman, te-
hát kérés formájában arra emlékeztetve
ôt, hogy ígéretet tett népének, hogy mi-
hamarabb elküldi a Szabadítót, a Messi-
ást. Más nézôpontból színháznak is lát-
hatjuk, szakrális cselekvésnek, amely a
világban végbement, végsô soron elfo-
gadhatatlan eseményt, az ember halálát
mintegy Isten-történetté alakítja át, mi
több, számontartásunk feladatára emlé-
kezteti azt, aki a világba vetett bennün-

ket. Engem inkább az ima elmondhatat-
lanságának a múlt századi öröksége ér-
dekelt ebben az adaptációban, az a drá-
mai szituáció, amit egyébként Beckett-
nél ismertem fel ehhez hasonló élesség-
gel és pontossággal, hogy tudniillik a
színház elsô rendûen nem Isten meg-
szólítására, hanem, ellenkezôleg, szó-
rabírására szerzôdött. Lehetséges-e
olyan, persze szelíd kényszerítô eszkö-
zökhöz folyamodni, amelyek jeladásra
bírják a Teremtôt, tehát tulajdonképpen
valamiféle beavatkozásra? Ez persze,
mármint a beavatkozás, a nézôben
megy végbe, aminek azonban az a ret-
tenetes, majdhogynem teljesíthetetlen
feltétele, hogy a színészben mindenkép-
pen megtörténjen, azazhogy a színész
túllépjen, meghaladja, szétszakítsa
mestersége technikai vértezetét, oda-
hagyja azt és ne védekezzen, ne hárítsa
el a kiszámíthatatlan bekövetkeztét. Az
én szememben csak az a Godot-elôadás
lehet jó, amely beteljesíti önmagát a vá-
rakozó nézôben, ami alatt azt értem,

hogy Godot megzörgeti a nézô ajtaját,
és ha a nézô ajtót nyit, akkor Godot be-
megy hozzá, hogy együtt vacsorázhas-
sanak. Nem csak a Kaddist olvasom
így, hanem a Gályanaplót is, amely egy
lelkigyakorlatos könyv szerkezetét rep-
rodukálja, következésképpen a cse-
lekvô olvasásra, figyelmes önmagába
tekintésre hívja meg az olvasót.         

– Két változata van a Hosszú
pénteknek, az elsô nagy titokban
készült. Miben különbözik a kettô?

– Mindkettô titokban készült, A meg
nem született egyszemélyes változat és
a Hosszú péntek címû tízszemélyes
forma. Nagyon izgalmas látni, hogy
két különbözô darabról, értelmezésrôl
van szó. Ha engedünk a Kierkegaard-i
felszólításnak, amelyet az Önvizsgálat
címû kicsi könyve elsô oldalán talá-
lunk, hogy hangosan olvassuk el a re-
gényt, akkor máris egészen más meg-
értési szituációban találjuk magunkat,
a tér ugyanis hozzáteszi hangunkhoz a
maga visszhangjait, „élôvé” válik a
szó, kiejtéssé, beszéddé, dadogássá,
többszöri nekilendüléssé, ügyetlenség-
gé. Az olvasó sokkal intenzívebben fi-
gyel a maga rezdüléseire, egyre ben-
nebb megy, az egyes szám elsô sze-
mély a hangján szólal meg és ez nagy
erejû eseménnyé tud lenni. Az egy-
személyes változat közelebb áll a soli-
loqiumhoz, a nyilvános magánbeszéd-
hez, sokkal inkább az Isten-dráma felé
billen az elôadás, mint a tízszemélyes
forma esetében, ahol inkább a fôhôs

saját tradíciójával való drámai küzde-
lem megy végbe. A tradíció, fôként
ha spirituális természetûre gondo-
lunk, rettentô nagy teher tud lenni,
az ember azt sem tudja, mitévô le-
gyen, amikor saját magát figyelve
azt hallja, egyetlen saját mondata
nincs, ô nem is hang, hanem csak
visszhang, rettenetes. A tízszemélyes
forma, azt hiszem, az identitás-játék
felé megy, az egyszemélyes talán in-
kább a teodicea-dráma irányába. Ki-
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lenc ember várakozik a térben, nem
tudják elmondani a kaddist, mígnem
bejön a tizedik, aki viszont nem akarja
elmondani, mert valamennyi szava
problematikus. Nem áll módjában el-
mondani, csak a saját története elmon-
dása árán, evvel a tettével pedig egy-
szerre szétszakítja és beteljesíti a tradí-
ciót. Amikor persze ezeken a változa-
tokon dolgoztam, a regényt szerettem
volna megérteni, a szó legigazabb ér-
telmében, semmi esetre sem túl lenni
rajta, letudni valahogy, hogy aztán a
diákjaimat kiokítsam felôle.

– Úgy sejtem, nagyon fontos pil-
lanata írói pályádnak ennek a mû-
nek a megszületése. Talán nem is
annyira az elkészítése, mint az el-
gondolása volt nagyon fontos.

– Ezt nem áll módomban megítélni.
Annyit bizonyosan tudok, hogy ne-
kem sokkal szerényebb elgondolásom
volt, és elsôrendûen talán nem is írói,
hanem, mondhatni pedagógiai célkitû-
zéseim voltak az adaptációval kapcso-
latosan. Szerettem volna átélhetôvé
tenni a regényt. Talán abból a naivság-

ból fakad ez, hogy olykor, a fölébre-
désig mindenképpen, valóban hiszek a
mûalkotás átváltoztató hatásában, és
ha ez nem is következik be katakliz-
maszerûen a társadalomban, nem a
mûveket okolom miatta. Én például
valóban az hittem, hogy a Javított ki-
adás nyilvánossá tett gyónása olyan
felszabadító hatással lesz az olvasók-
ra, hogy elindítja a múlt megvallásá-
nak folyamatát a magyar társadalom-
ban, megszólalnak majd a tartótisztek
is, és elindul végre egy mély beszélge-
tés arról, hogy kik is vagyunk, milyen
történetekbôl vagyunk összerakva.
Korlátozottságunk szabadsággá válhat
egy ilyen beszélgetésben. Errôl hoz-
nak hírt nekünk a görög tragédiák, a
középkori misztériumok, a Hamlet
vagy a Csehov- és a Beckett-játékok.
Nem ez történt, annál rosszabb nem a
mûnek vagy az írónak, hanem bizony
valamiképpen mindannyiunknak...        

– Mesélnél az elôadásokról? Úgy
tudom azok is sokfélék. Pécsen
nagy szakmai vita is volt az egyik
elôadás után. Te ott azt mondtad,
hogy érdekes módon nagyon külön-
féleképpen szólal meg a darab, s
van, hogy üresé válik az elôadás,
nem szólal meg. 

– Olyan elôadással van dolgunk,

amely nem teszi lehetôvé a pusztán
pontos, de nem odaadó játékot, ezért is
szeretem többek között. Benne van az
üresség kockázata, és ez rendjén van
így. Nagyfokú szakmai becsületesség-
re szorítja a színészeket, hiszen a belsô
visszhangokat semmivel sem lehet he-
lyettesíteni, úgynevezett technikázás-
sal, vagy akár rutinnal. Az elôadások
persze olykor elképesztô hatást váltot-
tak ki a nézôkben. Nekem azok a pilla-
natok voltak a legfontosabbak, amikor
például zilahi középiskolai diákok jöt-
tek el megnézni a Hosszú pénteket
úgy, hogy elôtte elolvasták a regényt
és beszélgettek róla az iskolában. De
mesélhetnék a kolozsvári egyetemis-
ták évfolyamairól, akik egy szép
hosszú estén át beszélgettek az elôadás
alkotóival, majd a megszerkeszett be-
szélgetést nyilvánosságra is hozták a
Látóban. De minthogy a román nyelvû
mesteri képzésen a dramatikus szöveg
természetérôl is tanítok, vannak évfo-
lyamok, akik elolvassák a Kaddist Pa-
ul Drumaru kitûnô fordításában, majd
fél évet kitevô értelmezô beszélgetés
után elmélyült tanulmányokat írnak
róla. Ezek az órák nagyon sok örömet
okoznak, diákjaim egyszerre ér-
deklôdni kezdenek az elérhetô Ker-
tész-mûvek iránt. 
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csak öreg zsidókat ismer-
tem. Valahogy úgy gon-
doltam, hogy az öregem-
berek egy része egyszerû-
en zsidó. De a zsidó mint
fogalom, véletlenül sem társult azzal,
hogy valaki fiatal is lehet. Anyám szü-
leinek nemzedékével, az ô testvéreik
és barátaik nemzedékével azonosítot-
tam a zsidóságot, hiszen az 1936-ban
született anyám nemzedékének zsidó-
iból ’45 után, szinte senki sem maradt
életben Kolozsváron. Mire én ’71-ben
megszülettem, a háborút átvészelt zsi-
dók öregek voltak. Nem emlékszem,
hogy mikor kezdett bennem tudatosul-
ni, hogy anyai ágon én is zsidó va-
gyok. Csak arra emlékszem, amikor
elôször vállaltam. Tizenegy éves vol-
tam, amikor egy Obernoszter nevû
osztálytársamat a padtársa lezsidózta.
Mire én leszögeztem, hogy ô nem zsi-
dó, én viszont igen. Nevettek: „de-
hogy vagy te zsidó! Obernoszter az”.
Pedig Obernoszter elmagyarosodott
német volt. Egyáltalán nem volt szá-
momra kérdéses: egyszerre vagyok
magyar és zsidó. Hiszen Romániában
éltem, ahol elsô sorban magyarnak
számítottam, és ez talán semmiben
sem nyilvánult meg annyira, mint ne-
hézségeimben a román nyelvvel. A ro-
mán nyelv elsajátítását érdekes módon
éppen az késleltette, hogy a keresz-
tény magyar osztálytársaimtól is elszi-
getelten élve, még azokkal a románok-
kal sem találkozhattam, akikkel az
osztálytársaim a külnegyedek játszó-
terein fociztak. Ezért focizni sem ta-
nultam meg és románul is jóval
késôbb, mint ôk – bár végül jobban,
mint a legtöbbjük. Nem volt nemzedé-
kem. Ugyanis a velem egyidôs zsidó
gyerekek meg se születtek, szüleik

sem nôhettek fel, majdnem
mindegyikükkel végzett a
Holocaust. Nagyon sok idôt
töltöttem az anyámat és a
nagyszüleimet körülvevô
felnôttek társaságában.
Ezeknek az embereknek a
szavait használtam a nemze-
déktársaim között is, és emi-
att sokszor nem értettek az

akkor még tiszta magyar nyelvû isko-
lában sem (’78-tól ’82-ig a Brassaiba
és ’82-tôl ’88-ig a 3-as Matematika-
Fizika gimnáziumba, a mai Báthory-
ba, majd az utolsó két évben, a román
nyelvû, Ady-Sincai nevû, eredetileg
ugyancsak tiszta magyar, református
gimnáziumba jártam).

Az iskolában engem mint zsidót
nyilvánvalóan megkülönböztetô em-
lékeim közé tartozik, hogy kiderült:
én se nem konfirmálok, se nem bér-
málok. Hanem? Semmi mást sem,
mert rabbi már évtizedek óta nem élt
Kolozsváron (a hetvenes évek végén
egy budapesti rabbi vezette le egyik
rokonom temetését a kolozsvári orto-
dox temetôben), és különben sem vol-
tunk vallásosak. Ugyanakkor, részben
a korábbi évtizedekben átélt üldözte-
tések miatt, részben valamilyen érzel-
mi-kulturális kötôdés miatt, anyám és
szülei – nagyon modern, kozmopolita
módon ugyan –, de a maguk módján
zsidó érzelmûek voltak.

Egy másik emlék egyetlen szóval
függ össze, amit igazából nem is olyan
régen értettem meg. Számos egyéb
emlék is összefüggött zsidó identitá-
sommal (többek között a különféle an-
tiszemita megjegyzésekre való reagá-
lásaim az iskolában és máshol), de ez
a kettô volt az, ami identitásomat nem
explicit módon jelezte, hanem valami-
lyen konkrét társadalmi helyzetben,
amelyben akaratom ellenére derült ki,
hogy nem ugyanabból a közegbôl
származom, mint a többiek. A szárma-
zás témája egyáltalán nem volt tabu és

– mint említettem – megfért azzal a
kisebbségi tudattal is, hogy magya-
rokként élünk Romániában, és hogy
az ebbôl származó nehézségek köz-
vetlenebbek, erôsebbek, mint a zsidó-
ságunkból származóak. Ma már azt
mondanám, hogy bizonyos kérdések-
ben mintha magyar nacionalisták let-
tünk volna. Érzésvilágomban tehát
kettôs identitású voltam és vagyok ma
is, bár most már, tizennyolc év buda-
pesti (ebbôl négy év németországi) lét
után, magyarként nem érzem magam
kisebbséginek, viszont zsidóként bi-
zonyos értelemben még most is.

Az elsô alapvetô emlék tehát a szo-
kás, a vallás különbségében megélt
mássághoz kapcsolódik, a másik a
nyelvvel függ össze. A nyelvi elem
fontosabb volt. Magyarokként az ál-
lam nyelvével eleve, mint idegen
nyelvvel találkoztunk, nap, mint nap.
Családunkban ugyanakkor a zsidó
identitás régmúlt nyelvi rétegeinek
törmelékei is elôbukkantak, akárcsak
a javarészt elfelejtett zsidó hagyomá-
nyok maradványai. Nagyanyám, aki
gyengén tudott románul, gyakran vá-
laszolt vissza nagyapámnak veszeke-
dés közben, hogy „te ne tácsolj le en-
gem!” Lévén, hogy a románban van
egy szó, „taci” (tács), ami azt jelenti,
hogy hallgass, biztos voltam benne,
hogy nagyanyám ezt a szót használja,
amikor nagyapámat el akarja hallgat-
tatni. Egy alkalommal én is azt kiabál-
tam egy osztálytársamnak, hogy „ne
tácsolj le engem!” Felszólításomat
mindenki értetlenül hallgatta. „Te mit
mondtál?” – kérdezték. „Hát azt, hogy
hallgasson!” – válaszoltam. Lassacs-
kán világossá vált számomra, hogy ezt
a szót rajtam kívül senki sem ismeri,
és minden jel arra vall, hogy ez nem is
a román „taci”-ból jön. De hát akkor
honnan...? Nem emlékszem már, hogy
faggattam-e nagyanyámat ennek a
szónak az eredetérôl vagy sem. Csak
arra emlékszem, hogy a ’93-ban bekö-
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vetkezett halála után sok évvel, már
németül társalogni tudó emberként
szereztem arról tudomást, hogy a jid-
dis „teutschen”, ami eredetileg arra
utalt, hogy valaki „deutsch-ul” vagyis
németül mond valamit, egyes magyar
zsidó családokban (legalábbis Erdély-
ben) „tácsolássá” torzult, és jelentése
valóban az, hogy a másik ne vágjon a
szavamba, vagyis ne beszéljen bele
„deutsch-ul” abba, ami én mondok.
Én pedig az érdekes módon nem csak
nagyon hasonlóan csengô, hanem je-
lentésében is nagyon hasonló román
szó miatt asszociáltam a számomra
kézenfekvôbb „taci”-ra, amely latin
eredetû. A történet komikumát fokoz-
za a nagyszüleim magyar, illetve ma-
gyar zsidó nemzedékének gyér ro-
mántudása, ami a kolozsvári hitköz-
ség mindennapjaiból szomorú pillana-
tokra is emlékeztet.

Valamikor a nyolcvanas években a
román belügy felekezetekért felelôs
osztálya kioktatta a hitközség (termé-
szetesen magyar zsidó) vezetôit, hogy
ebben az intézményben indokolatlan a
magyar nyelv használata, még szóban
is (írásban, hivatalosan a negyvenes
évek óta fel sem merült), következés-
képp vagy románul, vagy jiddisül,
esetleg héberül beszéljenek, de ma-
gyarul nem szabad. A felszólításnak –
Ceausescu Romániájának megannyi
betarthatatlanul szigorú és életidegen
szabályozásához hasonlóan –, termé-
szetesen nem lehetett állandóan eleget
tenni. Következésképp a hitközség fa-
lain belül mindenki egy kicsit óvato-
san szólalt meg magyarul és igyeke-
zett halkan beszélni, de továbbra is a
magyar maradt a kommunikáció nyel-
ve. A hitközség ügyeit pedig rossz ro-
mánsággal intézték idôs magyar zsi-
dók, akik bár nem szívesen gondoltak
a visszacsatolt Erdély korszakára, a
magyar állam és a megszálló Harma-
dik Birodalom által közösen szerve-
zett – a kolozsvári zsidóság kilencven-
két százalékának pusztulását okozó –
deportálásokra, de az anyanyelvük
mégis a magyar volt.

Emlékszem a kóser mészárosra, akit

egykori bajtársai amerikai cigarettával
próbálták jobb belátásra bírni, hogy a
romániai élelmiszerválság idején,
több, jobb húst adjon el nekik, ami
ettôl kezdve nem a vallást, hanem az
életet volt hivatott szolgálni (negyven
év után már megint), a közösség
egyetlen csakis jiddisül beszélô bácsi-
jával heves viták folytak. Ô ugyanis
lényegében csak saját magát tartotta
igazán méltónak a kóserre, és lenézte
a többieket, akik fiatalabbak és „neo-
lógabbak” lévén – és persze, hozzá ké-
pest magyarok lévén –, a hiánygazda-
ságtól megtörve, nem is a vallás miatt
jártak a kóser mészárszékbe és a kan-
tinba, hanem a Joint-tal nagyon
elônyösen megeegyezett román állam
részérôl, a hitközségeknek biztosított,
viszonylag védett ellátásért és minôsé-
gért, amely független volt az országos,
ekkor már katasztrófális ellátórend-

szerektôl. Rosszul hallott és mindig
visszakérdezett, hogy „Wus?”, már-
mint „Was?”, csak ô az a-t jiddisül u-
nak ejtette. A hentes egyébként nagy-
apámmal is veszekedett; emlékszem,
egyszer attól lett csend, hogy nagy-
apám így vágott vissza: „Amikor elv-
ittek munkaszolgálatra, senki sem kér-
dezte, hogy járok-e imaházba, Dacha-
uban sem, csak most öregségemre kér-
dezed, amikor a családomnak élelmet
akarok vásárolni!”

’86-ban kezdtem egyre gyakrabban
találkozni fiatal zsidókkal, mert belép-
tem a hitközség énekkarába. A három-
negyedrészt elrománosodott huszoné-
ves egyetemi hallgatók ízlésének én
túlságosan magyar voltam, ugyanis
nálunk otthon a magyar kultúrát ma-
gas szinten ápoltuk, amit ôk bizonyára
éreztek rajtam: a beszédem, az olvas-
mányaim, a helyek által, ahova jártam,
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és amivel számukra egy ismeretlen és
románként, zsidóként egyaránt ellen-
szenvesnek tartott magyar világhoz
tartoztam, miközben abban a magyar
világban én magam egy alig létezôen
szûk kozmopolita, nem keresztény li-
berális szubkultúrához tartoztam – te-
hát csak egy nagyon szûk körben nem
voltam idegen. Idegen voltam ’88 és
’89 nyarán az Országos Zsidó Federá-
ció tengerparti üdülôjében is, ahol hit-
községi kórustagként ingyen nyaral-
hattam minden évben tíz napot, és
ahol bukaresti és moldvai zsidó fiata-
lokkal ismerkedve, végképp idegen
terepen éreztem magam, hiszen az Iz-
raelbe való kivándorlás közös és ál-
landó témáján kívül, hozzájuk képest
tényleg mindenben magyar voltam.
Azt hiszem, ez nagyon meglepte ôket,
ugyanis, miközben egyazon országos
hitközségi hálózathoz tartozunk, ôk
nem is tudták, hogy van olyan, hogy
magyar zsidó.

’96-ban megismerkedtem egy ná-
lam valamivel fiatalabb new-yorki ha-
szid nôvel, aki arra kért, hogy mutas-
sam meg neki a kolozsvári hitközsé-
get. Szívesen megtettem. Arra gondol-
tam, hogy sokat kell majd neki ma-
gyaráznom és fordítanom angolra
mindabból, amit majd egy társadalmi-
lag és nyelvileg többszörösen hibrid
(magyar-zsidó-román), alapvetôen
öregekbôl álló környezetben, a ko-
lozsvári hitközségben, mint amerikai
nem érthet meg egykönnyen. A dol-
gok egészen másként alakultak: a
hölgy a nagyapám gyerekkori pajtása-
ival egybôl szót értett jiddisül és be-
szélgetéseiknél asszisztálva megint
csak én bizonyultam idegennek, holott
én voltam otthon és én ismertem gye-
rekkorom óta ezeket az öregurakat. Ily
módon, végül is egyszerûen csak ro-
mániai magyar kísérôje maradtam a
távoli fiatal vendégnek, magam is ta-
nulmányi útja megfigyeléseinek tár-
gyaként. És bár nagyanyám elalvás
elôtt gyakran énekelte nekem, hogy
„schluf, schluf, mein teuer Kinder-
le...” („aludj, aludj, drága gyerme-
kem”), a jiddis szavak sosem váltak
számomra valamilyen összefüggô
egész részeivé, csak gyerekkorom
nyelvi foszlányai maradtak mindvé-
gig, amelyek eredetileg nem is az én
gyerekkoromból származtak, hanem a

nagyszüleimébôl; a jiddist ugyanis
már ôk sem beszélték, csak még emlé-
keztek rá.

Nyelvi tohuvabohu, ôskáosz, vagy
inkább éppen ellenkezôleg, új káosz...
De ez már egy másik történet: néhány
évvel ezelôtt Budapesten, kollegáim-
mal és izraeli fônökünkkel beszélge-
tünk angolul, amikor fônökünk ki-
mondja azt a szót, hogy „tohuvabo-
hu”, de kissé más fonetikával, mint
ahogy én addig hallottam – elôször
anyámtól. Újabb nyelvi torzulás, ami
mögött még felismerhetô a Tórából
származó szó, amely a világ keletke-
zése elôtti ôskáoszra vonatkozik. A je-
lenlévôk közül csak én értem a szót, és
már megint nem értem, hogy miért ér-
tek vagy nem értek egy szót, mert is-
mét hiányzik a legalább két nemze-
dékkel korábban lebontott teljes nyel-
vi, jelentésbeli álványzat: a „tohuva-
bohu” tudatlan, modernkori jelentése
egyszerûen rendetlenség, ôskáosz-
szerû összevisszaság, annak is, aki
már nem ismeri a szó eredetét és hébe-
rül leírva végképp nem ismerné fel
(azt hiszem, én igen). Persze ezt a szót
is, mint a zsidó nyelvi emlékezet
összes többi, valamikor összefüggô
világ részeként mûködô szavát, bárki
más is ismerheti, egy lebontott vagy

összedôlt város köveként felveheti és
magának is megtarthatja emlékbe,
még akkor is, ha fogalma sincs, hogy
hol állt ez a kô a városban valamikor.
A nyelvi foszlányok esetében, egy
asszimiláns zsidó családban talán több
ilyen szótörmelék maradt meg, mint a
tágabb – nem zsidó – környezetben,
ahova ugyancsak bekerült valamennyi
ezek közül. A régészkedést családunk
szótemetôjében legalább annyira tu-
datlanságból kezdtem el, mint
amennyire ismeretek birtokában, hi-
szen a felbukkanó ismeretlen megle-
petése sarkallt arra, hogy kérdezzek.
Mi ez, ha nem ismeretlen otthonosság,
ami mint érzés is, a legváratlanabb pil-
lanatokban és helyeken bukkan fel.
Például egy londoni buszon, ahol né-
hány évvel ezelôtt egy idôs ortodox
zsidóval elegyedtem szóba, és kérdé-
sére, hogy honnan jöttem, elmeséltem
a Nyugaton mindig megütközést
keltôen bonyolult származásomat; ám
az öreg zsidó állta a sarat, hallott ô
már olyanokról, mint én... Arra kért,
hogy mondjak neki a zsidó gasztronó-
miából egy ételt, aminek a receptjét a
nagyszüleim ismerték. Kissé zavarba
jöttem, majd félénken kimondtam:
Zwiebel mit Ei... Elmosolyodott, és
elmondta, hogy ô hogyan készíti.
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A pusztítás könyvét még

titokban írta. Eddig hu-

szonhét nyelvre lefordított,

A fehér király címû regé-

nyével pedig az utóbbi év-

tizedek egyik legnagyobb

magyar könyvsikerét pro-

dukálta, melyet nemcsak a

magyar irodalomra hagyo-

mányosan fogékony Né-

metországban, de az Egye-

sült Államokban is elis-

merôen fogadott a kritika.

Dragomán György 1973-

ban született Marosvásár-

helyen, 1988 óta Magyaror-

szágon él.

– Mennyire fontos számodra a
fordítás? Téged is ez tanított meg
írni?

– Kétségtelen, hogy az írás szem-
pontjából jó, ha az ember ismer egy
nyelvet, de ez mintha sorsszerû len-
ne, hiszen a nevem is azt jelenti: „tol-
mács”, „fordító”. A fordítás egészen
korán érdekelni kezdett, bár nem ko-
rábban, mint az írás – amikor a Géher
István vezette mûfordító kollégiumot
látogattam, már írtam. I. B. Singer
volt az elsô, akivel komolyabban fog-
lalkoztam – hatalmas élmény volt új-
raalkotni a szöveget, olyan sok min-
dent látni a szerkezetébôl: semmilyen
más módon nem lehet olyan közel
kerülni egy szöveghez, mint a fordí-
tással. 

– Singer miatt kezdett el foglal-
koztatni a jiddis irodalom?

– Igen, aztán Nádasdy Ádámtól el-

kezdtem jiddisül tanulni: eredetibôl
akartam Singert fordítani, aki azért is
érdekes, mert részben maga fordítot-
ta az írásait angolra. Többek között
ez a kétnyelvûség fogott meg Beckett
mûveiben is. 

– Elmélyülten foglalkozol Beckett
prózájával, ami A fehér király 
atmoszféráját ismerve nem meg-
lepô, máskülönben nem érezni a
hatását. Egyszer azt mondtad, ke-
veset olvasol magyar nyelven,
mert tartasz a hatásoktól. Volt
olyan, amirôl érezted, hogy elkezd
„dolgozni”?

– Ez az elsô könyvem  írása közben
lehetett, amit iszonyú görcsösen ír-
tam: tartottam tôle, hogy zavarni fog,
ha írás közben elkezdek mondjuk Ná-
dast olvasni, de mára ez elmúlt. Most
már nem félek semmitôl, lesz, ami
lesz. Azt viszont fontosnak érzem,

hogy a hatások ne érzôdjenek,
akkor sem, ha sokat tanulok
belôlük.

– Bár A fehér királyról
csak jó kritikák születtek,
mégis olyan érzésem van,
mintha a hazai fogadtatás
„bevárta” volna a külföldi
elismerést.

– Nyilván, ez szükségszerû.
Jártam a pályakezdô írók szo-
kásos útját, de azért nem pa-
naszkodhatok, a siker híre
elôtt is volt már vagy húsz
kritika… de tény, hogy léte-
zik itthon egy elég merev
hozzáállás, miszerint az em-
ber majd ötvenévesen megírja
a nagyregényét. Ezzel szem-
ben külföldön – olykor ke-
gyetlenül – inkább a fiatal te-
hetségekre figyelnek, de egy-
ben nyitottabbá is váltak: már
nem csak klasszikusokat for-
dítanak.

– Azért biztos meglepett
az a figyelem, amit Amerikában
kapott a könyv.

– Nem lepett meg, tulajdonképpen
fatalista vagyok. Örülök a sikernek,
de a megírás után nem igazán foglal-
kozom azzal, mi lesz a szöveggel.

– De az elsô könyv egészen más
stílusban íródott, vagyis sejtened
kellett, mennyire másképp fog
hatni az olvasóra a tizenegy éves
Dzsátá monológja. 

– Nemcsak éreztem – tudtam, hogy
teljesen mást akarok. Elsô könyvem
egy hiperrealista-empirista kísérlet
volt, ami létrehozott egy markáns stí-
lust – ezt azonban nem használhat-
tam még egyszer, valami radikálisan
eltérôt kellett keresnem. A fehér ki-
rály sem olyan spontán módon szüle-
tett, mint ahogy azt a szövegbôl sej-
tik: ugyanannyit bíbelôdtem vele, a
különbség talán csak annyi, hogy
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míg az elsô könyvem nagyon objek-
tív, addig A fehér király nagyon
szubjektív szöveg. Ám szó sincs ar-
ról, hogy ezentúl így írnék. Lesz még
gyerekhangon írt könyvem – Beckett
miatt is foglalkoztat egy trilógia gon-
dolta –, de teljesen különbözô mûve-
ken dolgozom: ehhez a történethez
ez a hang kellett. Az pedig, hogy mi
fog egy szerkesztôt, teljesen kiszá-
míthatatlan.

– Tervezted egyáltalán, hogy
megírod ezeket a történeteket,
amelyek mögött sokan a Románi-
ában töltött gyerekkorodat vélik
felfedezni?

– Tudtam, hogy ez fontos tapasz-
talat, soha nem próbáltam menekül-
ni elôle, de nem terveztem, mert
nem szeretem az önéletrajzi mûve-
ket, vagy amikor valaki érezhetôen
önmagáról ír. Mindig az fogott meg,
ha valaki nem a saját élményeirôl írt;
engem is csak a világteremtés fog-
lalkoztat, amit kitalálok.

– Errôl az ábrázolásmódról, ami-
kor a történet egy idôn és téren
kívüli, de beazonosíthatóan ke-
let-európai diktatúrában játszó-
dik, azt hinné az ember, hogy a
tiltás szülte – ennek ellenére
több fiatal szerzô él vele.

– Nem Romániáról akartam írni,
nem érdekelt egy történelmileg hite-
les könyv, hiszen akkor egy csomó
olyan dolgot nem csinálhattam volna
meg, amiket pedig muszáj volt, mert
oda vittek a szövegek. Egyszerûen
egy hangot hallottam és azt követ-
tem, vagy egy képet láttam, aminek
meg akartam írni a történetét – az
elsô egyébként a Világvége címû fe-
jezet volt.

– Ami pont megfeleltethetô a
csernobili katasztrófának – tehát
csak létezik valamiféle önéletraj-
zi mag.

– Lehet, ám ez az olvasónak nem
feltétlenül lényeges: ha elé kerül a
történet, akár azt is gondolhatja,
hogy 1996-ban vagy 2006-ban ját-
szódik, vagy hogy így nézett volna
ki Erdély, ha nem omlik össze a
rendszer: vagyis nem lennék ellen-
ére egy alternatív, sci-fi-szerû olva-
satnak sem. De „önéletrajzi magok”
helyett inkább képekbôl, tárgyakból,
hangokból indulnak a történetek –

mindegyikrôl meg tudom mondani,
milyen képbôl született, ami aztán
eltorzult és megjelent mögötte egy
másik történet, vagy legalábbis
annyit hallottam, hogy egy gyerek
beszél.

– Egy gyerek, akinek apját
kényszermunkára viszik, és a
rendszer abszurd logikáját az ô
kissé szenvtelen elbeszélésébôl
ismerjük meg: errôl könnyen
eszünkbe juthat Köves Gyuri.
Igaz, Dzsátá valamivel felszaba-
dultabb, noha a gyerekhang, a
gyereklogika itt sem infantilis: a
rendszer mindig gyermetegebb
logikával dolgozik. Engem ez az
elementáris, áradó elbeszélés-
mód inkább Bora Ćosić Családom
szerepe a világforradalomban cí-
mû könyvére emlékeztetett.

– Utóbbit Végel László barátom
ajánlotta, be is szereztem, de még
nem olvastam, a Sorstalanság vi-
szont rendkívül fontos számomra,
még akkor is, ha a megközelítés
alapvetôen különbözik. Nekem nem
volt olyan teher a vállamon, hogy
valami olyasmit mondjak el, amit
mindenki ismer, ráadásul úgy, mint-
ha elôször hallanánk: Kertész ezt
csinálta meg gyönyörûen és magas
színvonalon, míg nekem csak egy
hangot kellett megtalálnom. Dzsátá
pedig felszabadultabb, mert csak a
számára izgalmas, kalandos történe-
teket ismerjük meg az életébôl.

– Kertésznél sokkal inkább
érezni a filozófiai felkészültsé-
get. Te filozófusnak (is) készül-
tél, a szövegedben mégsem érez-
ni ezt a fajta látásmódot. 

– Ez egy komoly döntés volt: noha
komolyan érdekelt az etika és a poli-
tikai filozófia, elhatároztam, hogy
nem fogok filozófiát írni, legalábbis
nem a regényembôl, bár nyilván
ilyen szempontból is lehet terméke-
nyen elemezni. Az biztos, hogy a ha-
talomról akartam írni, ugyanakkor –
mivel annyira közel vagyok a szö-
veghez –, nem tudom, mirôl írok,
amikor írok. Történeteket látok,
mondatokat, szavakat, és rengeteget
dolgozom rajtuk  – én ezt szerelés-
nek nevezem. Csak akkor veszem
észre, hogy mennyire megérintett
például a hatalom mint olyan, ami-

kor már befejeztem, és lehet, hogy
úgy leszek vele, mint Kertész a ho-
lokauszttal: csak errôl fogok írni.
Végsô soron minden viszony hatal-
mi viszony, a hatalom abszurd logi-
kájának megtapasztalása pedig aka-
ratom ellenére is rányomja bélyegét
mindarra, amit írok.

– Dzsátáról egy családi vesze-
kedés nyomán kiderül, hogy fél-
zsidó, és bármennyire parabola-
szerû az ország, amelyben él,
sejthetjük, hogy mi történhetett a
zsidókkal. Van ennek valami köze
ahhoz, hogy az anyai nagyszüle-
irôl semmit sem tudunk meg?

– Talán benne van, hogy anyai
nagymamám zsidó volt, amiért a fér-
je családja és közte lehetett bizonyos
feszültség, és bár nagymamám egy
ideig velünk élt és sokat mesélt –
késôbb egyébként rájöttem, hogy
idônként jiddisül énekelt nekem –,
minimálisat tudok errôl az ágról.
Anyám mindenesetre idôben el-
mondta, és sokszor emlegette vicce-
sen, hogy jobbra vannak az árjapapí-
rok, balra a zsidópapírok – sose le-
het tudni, melyikre lesz szükség.

– Vagyis számodra nem egy
olyan rossz élményhez kötôdik
mindez, mint Dzsátá esetében.

– Nem: noha én elvileg katolikus
vagyok, anyám elvitt a zsinagógába
és járt a hitközségbe, ahonnan kap-
tunk bort, húst, pászkát, ami akkori-
ban sokat jelentett, de nem volt ez
hangsúlyosabb része az életemnek,
mint hogy apai ágon örmény va-
gyok. Az áttelepülés szempontjából
viszont meghatározó volt nagyma-
mám véleménye, aki azt mondta,
elôbb-utóbb baj lesz, el kell menni,
különben megint gettókban kell buj-
kálni.

– Kötôdsz valamennyire az er-
délyi irodalomhoz? Mert kicsit fe-
lemás volna azt mondani, hogy
erdélyi író vagy.

– Sokáig úgy gondoltam magam-
ra, de aztán rájöttem, hogy ez illú-
zió. Nem vagyok vásárhelyi. Többet
éltem már itt, mint ott. Egy magyar
irodalom van, nem szeretem a diffe-
renciálást: persze lehet ez valakinek
fontos, de én nem tudok így gondol-
kodni. Én a könyvekben hiszek, és
ha egy könyv jó, akkor jó. 
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Amagyar antiszemitizmus
története, múltja és jele-

ne minden bizonnyal fehér, de leg-
alábbis nagyon világos, mondjuk,
halványszürke foltként tartja nyilván
Erdélyt. A közhiedelem úgy tartja,
hogy bezzeg Erdélyben ma nincs anti-
szemitizmus (?!), nem is volt (??), ha
volt is, egészen másképpen volt, mint
az anyaországban (!). Erdéllyel nem
köthetô össze az antiszemitizmus,
mert nem illeszthetô össze a kisebbsé-
gi magyar közösség áldozati-énképé-
vel, nem értelmezhetô az erdélyi ma-
gyarság történetének elfogadott és
megszokott (igen egysíkú) narratívái-
val. 

Hogy a kép nem ilyen egyértelmû,
hogy Erdély története sokkal szür-
kébb az eddig retusált képnél, mond-
hatni Erdély történetének több fejeze-
te is fekete, azt mi sem bizonyítja job-
ban, mint Lôwy Dániel és Tibori Sza-
bó Zoltán forrás-kötete. Ôk azok, akik
keretet teremtettek az eddig szétesô,
nehezen összeilleszthetô informáci-

óknak, akiknek köszönhetôen új
nyomvonalon haladhat az erdélyi ho-
lokauszt-, antiszemitizmus- és nacio-
nalizmus-kutatás egyaránt.

Lôwy Dániel a kolozsvári zsidóság
közösségének történetét dolgozza fel,
a feltárható és elérhetô adatokhoz ké-
pest nagyon nagy fokú precizitással
és igényességgel, a 16. századtól a
második világháború végéig. Tibori
Szabó – mintegy folytatva Lôwy
munkáját – a holokauszt utáni évtize-
deket dokumentálja, sajtótörténeti,
mentalitástörténeti szempontból.
Mindkét szerzô gondosan ügyel az
egyensúlyra, a többetnikumú, több-
kultúrájú Erdély többsíkú történelmé-
re, és többdimenziójú konfliktusaira.
Löwy precízen követi, ki és hogyan

vett részt Kolozsvár szellemi, gazda-
sági, kulturális életében, egyáltalán
hogyan jött létre a (Horthy korszak-
ban is oly fontossá és emblematikussá
vált, visszaszerzett) „Kincses város”,
milyen szerepe volt ebben a szellemi-
gazdasági értelmeben vett fellendü-
lésben a helyi zsidó közösségnek.
Minden tekintetben körültekintô, és
tapintatos (értsd: megadja a magya-
roknak, ami a magyaroké, és megadja
a románoknak is, ami a románoké),
no és persze szakmailag is pontos, lát-
ható érzelmi érintettségével együtt is
tárgyilagos. Szorgalmasan leltározza,
hogy a holokauszt idején milyen volt
a kolozsvári magyar és román lakos-
ság magatartása (pozitív és negatív
példákat, tanúkra hagyatkozva, egya-
ránt idéz). A helytörténet részeként
felelevenít olyan egyértelmûen pozi-
tívan értékelt embereket, mint az er-
délyi színjátszás és a magyar film-
gyártás szempontjából is perdöntô
szerepet játszó Janovics Jenô. (A je-
len éppúgy ellentmondásokkal terhes,
mint a múlt, a dolgok semmit sem
tisztultak. Ma az erdélyi magyar mé-
dia fejlesztéséért felelôs alapítvány
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viseli Janovics Jenô nevét. Ugyanaz
az erdélyi magyar politika hívta életre
és mûködteti ezt az alapítványt, mint
amely erdélyi politika képtelen vagy
fél szembenézni Wass Albert öröksé-
gével.) De nem riad vissza attól sem,
hogy a város olyan ellentmondásosan
értékelt alakjait is megidézze, mint a
Kolozsvár neveltje Kun Bélát.

Tibori szintén ügyel az egyensúly-
ra: körüljárja a különbözô zsidó iden-
titásmintákat, úgy, hogy közben rög-
zíti a román és a magyar részrôl meg-
fogalmazott közösségi elvárásokat,
elôítéleteket. Mindazt, ami a korabeli
sajtóban, nyilvános térben megfogal-
mazódott, látható volt. Ez a két kötet
fontos helytörténeti adalék a zsidóság
egyetemes történetéhez, vagy a holo-
kauszt dokumentum-tárához. Ne fe-
lejtsük el: Erdélyben még mindig ke-
vés a hozzáférhetô, nyilvánosan fel-
dolgozható memoár, a rendszerváltás
elôtt nagyon sok okból kifolyólag
szinte alig jelent meg ilyen jellegû
munka Romániában. Erdélyben sem a
holokauszt, sem maga a zsidó kultúra
nem téma, nem megszerezhetô isme-
ret. Még annyira sem, mint Magyar-
országon. Nincsenek emlékmûvek,
nincs emlékezés – mindez a nemlé-
tezô, pontosabban nyomokban mû-
ködô zsidó közösségek bevégezhetet-
len feladata maradt. A letagadt vagy
fel nem ismert erdélyi magyar anti-
szemitizmus legfontosabb eszköze a
hallgatás. A rendszerváltás után sem
következett be ugrásszerû változás, az
emlékezni nem akarás és nem tudás
makacsul tartja magát. Tibori Szabó
és Lôwy munkáinak megjelenése
mellett, napvilágot lát a kolozsvári
származású, Auschwitzban meggyil-
kolt újságírónô, Heves Renée leveles-
könyve: Levelek a hitvestôl, amelyet a
Csíkszeredai Pallas Akadémia kiadó
adott ki 2003-ban. Ugyancsak Csík-
szeredában jelenik meg 1999-ben a
Voltak. Emlékezés a csíkszeredai zsi-
dó közösségre a Státus kiadónál.
Nagyváradon jelenik meg Erôs Blan-
ka – Erôs László: Soha nem engedem
el a kezed! címû visszaemlékezése a
Literátor kiadónál. Egy évvel koráb-
ban ugyanez a kiadó gondozza Mózes
Teréz Bevérzett kôtáblák címû köte-
tét. 2005-ös a Mentor Kiadónál meg-
jelent visszaemlékezés-kötet, a Befe-

jezetlen kálvária, amelyet Halász An-
na jegyez. Frankl Dávid memoárja
ugyan Budapesten jelenik meg 2004-
ben a Pont kiadónál, a címe Erre em-
lékszem, de a visszaemlékezô erdélyi,
és az ott átélt eseményeket, illetve az
ottani deportálás körülményeit rögzí-
ti. Idei könyv Gottlieb Rózsa
festômûvész Az emlékezés mélyvizei-
ben (Stúdium Könyvkiadó, Kolozs-
vár) címû memoárja; korábbi könyve:
Kisgyermekkel a lágerben transz-
nisztriai deportálásukat írja le. Ezek a
kiadványok nem egy egységes emlé-
kezéspolitikai akarat révén jöttek lét-
re, a helyi civil kurázsit dicséri meg-
jelenésük, és éppen ezért sem kerül-
hettek be a köztudatba. A visszaemlé-
kezésekben közölt információk is tö-
redékesek, esetlegesek, és természe-
tesen – a mûfajnak köszönhetôen –
bizonytalanok, szubjektívek. A civil
visszaemlékezések egyszerisége,
egyedisége Lôwy és Tibori Szabó
munkája által kap tragikusan pontos,
számszerûsített kontextust, csak ezek-
nek a feltáró munkáknak köszön-
hetôen válhat értelmezhetôvé és fel-
mérhetôvé a mai olvasó számára az a
dimenzió, amit a visszaemlékezések-
ben a szerzôk megnyitottak. Az erdé-
lyi holokauszt története ezeknek a
visszaemlékezéseknek, és ezeknek a
háttértanulmányoknak az együttesé-
ben kezd el, több mint hatvan évvel a
történtek után, körvonalazódni. Ezért
is mérföldkô ez a két kiadvány.

Ezen a nagyon fontos, hiánypótló
feladaton túl azonban van még egy
fontos feladata Lôwy és Tibori Szabó
vállalkozásának.

Mindkét szerzô pontosan érti, hogy
az Erdélyben történt események feltá-
rása hozzásegíthet a (magyar) antisze-
mitizmus, a (magyar) nacionalizmus
általános értelmezéséhez. Habár Ti-
bori Szabó célkitûzése, hogy a zsidó
identitástudat változásait kövesse
nyomon, de ez – mint ahogyan a kö-
tetbôl az kiderül – lehetetlen a román
nemzettudattól, nemzeti diskurzusok-
tól, államképtôl, kulturális önmegha-
tározástól függetlenül vizsgálni. És
lehetetlen természetesen a magyar
identitásválságoktól függetlenül vizs-
gálni. A román és a magyar naciona-
lizmusok kiegészítik és feltételezik
egymást, és az ebben a térben mû-

ködô antiszemitizmus, könnyen hoz-
záférhetô és alkalmazható eszköz-
ként, hozzátartozik ezekhez a konflik-
tus-képletekhez, politikai és hatalmi
érdekellentétekhez. Ennek a két kö-
tetnek a nagy kérdése: hogyan alakult
volna a román és a magyar naciona-
lizmus, ha nincs az antiszemitizmus?
Pontosabban: mit adott hozzá az anti-
szemitizmus a román és a magyar na-
cionalizmus történetéhez, változásai-
hoz? (Vagy megfordítva: mit adtak
ezek a nacionalizmusok a magyar an-
tiszemitizmus ismert mûködéséhez?)
A nemzeti, kulturális konfliktusok
megkettôzôdtek, megsokszorozódtak,
ezáltal váltak élesebbé, végzetesebbé.
De – tehetjük fel a két kötet által fel-
halmozott információk és dokumen-
tumok alapján a kérdést: mi a valódi
tartalma ezeknek a konfliktusoknak?
Jellemzô, hogy az antiszemitizmus
mértékét Erdélyben a második világ-
háború alatt Lôwy a Székelyföldön és
Kolozsváron látja a legnagyobbnak.
Abban a városban, és azon a vidéken,
amely az erdélyi magyar identitás
emblematikus helye volt, és amely
ma is több mint jelkép. Egy adott kor-
ban a nemzeti önmeghatározás, a ki-
sebbségi önmeghatározás részévé vált
az antiszemitizmus – és ez Erdélyben
látható és érthetô meg igazán. A ki-
sebbségi sors (használva a metaforát,
amelybe a magyar történettudomány,
és nyilvános nyelvhasználat is szeret
belefeledkezni), a kisebbségi sorskö-
zösség eddigi narratívái válnak tartha-
tatlanná ez után a két kötet után.
Ezeknek a köteteknek is köszönhetô
az a felismerés, hogy a magyar nacio-
nalizmus és nemzettudat teljes törté-
netét érdemes új szempontok szerint
újragondolni.

Ennek az új perspektívának a kép-
viselôi olyan fiatal történészek, mint
Horváth Sz. Ferenc, akinek figyelem-
re méltó Az Erdélyi Lapok ideológiá-
ja. Zsidókérdés, katolikus antiszemi-
tizmus és nemzetiszocializmus Er-
délyben (1932-1940) címû tanulmá-
nya a Régio 2004/3-as számában ol-
vasható, vagy Egry Gábor, akinek Az
erdélyiség „színeváltozása”. Kísérlet
az Erdélyi Párt ideológiájának és
identitáspolitikájának elemzésére
1940-1944 címû munkája idén jelent
meg a Napvilág kiadónál.
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Bár családunk tagja egy távoli nagynéni, aki Kolozsvá-

rott született, nem sokat tudtam az erdélyi zsidó kony-

háról. Fel is kellett ôt hívnom Kanadában, hogy mesél-

jen egy kicsit, hátha jobban beleáshatom magam a té-

mába, egy-két recept alapján.

H irtelen nem is tudott mit mondani, hogy
miket ettek. Aztán szépen lassan eszébe ju-

tott pár dolog, de ezek mindegyike készülhetett volna akár
Budapesten, vagy Miskolcon is. Pár nap múlva visszahív-
tam, addig is olvasgattam Ganz Ábrahámné 1928-ban író-
dott reprint szakácskönyvét, amit Gherla-n, vagyis Szamo-
sújváron írt. Itt bukkantam a murokra, erre a fehér ernyôs
virágzatú növényre, amit mindenki ismer, aki valaha is járt
erdôn-mezôn. Nos, ez a növény a sárgarépa ôse, vagyis a

vadrépa. Marhahúsleves
hozzávalójaként szerepel a
könyvben, gyorsan meg is
kóstoltam, nem levesben,
hanem egy kevés olívaola-
jon megdinsztelve, balzsa-
mecettel, juhsajttal vacsorá-
ra. Kár volt elfeledni, iga-
zán különleges zöldféle!

Meg is említettem a nagy-
nénémnek, aki csodálko-
zott, hogy manapság már
nem kerül murok a húsle-
vesbe, és beavatott a titok-
ba, miszerint a murok kö-

ményhez hasonlatos magja igen jó fogamzásgátló eszköz,
csak alaposan el kell rágni, és egy napot sem szabad ki-
hagyni. Az ô édesanyja is csak hat gyereket szült, láthatom
mennyire hatásos.

Közben szerencsére sikerült megbeszélnie a konyha té-
mát a barátnôjével, így rövid elôadást hallhattam a harmin-
cas évek erdélyi zsidó gasztronómiájáról. 

Otthon szigorúan kóser volt szinte mindenki, hús csak
szombaton és az ünnepeken került az asztalra. A piacon
nyugodtan megvették a román árus ordasajtját, vagy a tejet,
tudták róla, hogy minden rendben van vele. Sokféle tejter-
méket és zöldségfélét ettek, ôsszel ôk is padlizsánon, és pri-
taminpaprikán éltek, mint arrafelé mindenki. Készítettek
zakuszkát, sült paprikát juhsajttal sütve, padlizsán rakottast
is és musdéjt vagyis fokhagymából készített „öntetet” hús-
ra, és halra. Tavasztól ôszig tele volt a piac erdei gombával,
de rendelni is lehetett a cigányoktól, egy-egy kosárral. Ál-
talában reggel hétre már meg is érkezett vele a fiú, akivel
elôzô este megalkudtak az árban. Az erdei gombát mindig
nagyon alaposan át kellett nézni, mert könnyen megkuka-
cosodott, fôleg a vargánya. Nyáron gyakori reggeli volt a
libazsíron sütött erdei gomba, kevés hagymával, csombor-
ral, vacsorára pedig az aludttejes gombaleves, citrommal,
vagy ecetes pirított kenyérrel. Mindenkinek nôtt a kertjé-
ben a csombor, bazsalikom, majoránna, de nem ritkán roz-
maring is. Furcsa, hogy újdonságnak tartjuk a zöldfûszerek
használatát, pedig nem is olyan régen még természetes volt
mindez. Minden évszaknak megvolt a maga termése, ami-
ért érdemes volt kimenni a piacra, hiszen mindig akadt va-
laki, aki kijárt az erdôbe begyûjteni ôket: nyáron szamócát,
gombát, kamillát, hársat, ôsszel csipkebogyót és somot.
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Minden asszony feltöltötte télre a kamráját, még a leggaz-
dagabbak is befôztek, befôzették, amit lehetett.

A vargányareggeli nekem is az egyik kedvencem, de én
vajjal készítem: az apróra vágott gombát megfuttatom a va-
jon, jó sok zúzott fokhagymát teszek bele, sózom, borsozom,
és már kész is. A legfinomabb vasárnap reggel egy szelet
szombatról maradt, megpirított barheszen. Megjegyzem,
hogy a Nagycsarnokba is sokszor Erdélybôl érkezik a vargá-
nya, még 2008-ban is.

Receptként a húsos padlizsántekercset ajánlom. Kicsit
más, mint amit megszoktunk, régi és egy-
ben modern. Fantasztikus az íze, az illata,
és igazán csodálatosan mutat a szombati
asztalon!

Hozzávalók 6-8 személyre:

4 közepes padlizsán
olívaolaj
3 dl paradicsomlé
1 ág rozmaring
3 gerezd fokhagyma
2 kk cukor
só, bors
50 dkg darált marhahús
1 nagy fej hagyma
1 csokor csombor (borsikafû)
4 szál lereszelt petrezselyemgyökér
2 ek zsemlemorzsa

A padlizsánt vékony szeletekre vágom hosszában. (A fél-
bevágott padlizsán könnyen szeletelhetô megfelelô vastag-
ságúra a paradicsomszeletelôvel.) Minden szeletet lesózok,
és egy ferdére állított deszkán lecsöpögtetem. Húsz perc
múlva kinyomkodom, és egyenként olívaolajon megsütöm.
A hagymát megdinsztelem, majd hozzákeverem a húst, a
reszelt petrezselyemgyökeret, sót, borsot, és a felaprított
csombort. Kevergetve, negyed óra alatt megsütöm. Mikor
elkészült, beleforgatok két kanál zsemlemorzsát.

Hagyom langyosra hûlni, majd kézzel kis gombócokat
formálok belôle és a padli-
zsánszelet szélesebbik végére
teszem. Feltekergetem mind-
egyiket, és szorosan egymás
mellé állítom egy tûzálló tál-
ban. Felöntöm a paradicsom-
lével, amit elkeverek a sóval,
borssal, rozmaringgal, fok-
hagymával, és cukorral.
Elômelegített sütôben szép pi-
rosra sütöm.

Sokféle húsételhez ajánlom
kipróbálni a reszelt petrezse-
lyemgyökeret, különlegesen
édeskés ízt ad a húsnak, és ér-
dekes módon senki nem isme-
ri fel benne a gyökeret, valami
sokkal egzotikusabb dologra
tippelnek.
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Summary
Szombat dedicates a special issue to the past and pre-

sent of the Jews in Transylvania. One may question the
relevance of the supplement now. As Attila Novák puts it
in his editorial: ”Transylvania is more than just one of the
sad  locations of the Holocaust  and  a Mecca for contem-
porary Hungarian (and Romanian) radical nationalists. It
was also one of the cradles of Hungarian culture, created
with significant contribution from the Jewish popula-
tion...”

We publish excerpts of different memoirs in the sup-
plement. The lines by Vilmos Ágoston, Lajos Erdélyi,
Mihály Szilágyi-Gál, Gáspár Miklós Tamás, and Judit
Simon evoke Transylvania’s Jewish-Hungarian micro-
history: from the Holocaust to Ceausescu’s communist
dictatorship, from the deportations in 1944 to the emigra-
tions and everyday oppression of the communist period.

Gábor T. Szántó writes about the individual-focused,
transnational spirit of performances at the Kolozsvári
Állami Magyar Színház (The Hungarian Theatre in Cluj).
We publish interviews – about Transylvanian Jewish
actors – with Gábor Tompa internationally acknowledged
Hungarian stage director and head of the theatre, and with

András Visky writer-playwright, author of the play „Long
Friday”, based on Imre Kertész’s Kaddish for an Unborn
Child. Visky refers to his play as a prayer: ”And it is a
community prayer too, which requires at least ten men to
participate. It is a public act which at the same time calls
for the attention of the community in a wider sense and
appeals to the Lord of the World, reminding him in a del-
icate manner, that he had promised his people to send the
Saviour, the Messiah. From a different angle this can be
looked at as theatre, as a sacral act.”  The interviews were
done by József P. Kôrössi.

Dániel Lôwy wrote about the history of the now 100-
year-old anthology published in Nagyvárad (Oradea),
under the title Holnap (Tomorrow), and part of this work
is a memorial to the Jewish history of the town. He
remembers the vibrant cultural life of Nagyvárad
(Oradea) at the fin de siècle, especially the epochal
Holnap (Tomorrow) Hungarian literary anthology, and
the Jewish contribution to it.

Boróka Parászka reviewed two books: one by Dániel
Lôwy on the events of the Holocaust in Kolozsvár (Cluj),
and one by Zoltán Tibori Szabó on Transylvanian Jews
after the Holocaust. 
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Film, színház, muzsika

1065 Bp Révay utca 16.
06 1 311 6669
info@balinthaz.hu

www.balinthaz.hu

dec. 20. szombat 18:00

Hanukai utazás az érzékek körül

Gyertyagyújtás minden nap 17:30-kor

HanuKarácsony?

dec. 21. vasárnap 15:30

dec. 21. vasárnap 20:00

dec. 22. hétfő 18:00

A Hanukastély csodái
Családi délután játékokkal és
  Gryllus Vilmos koncertjével.

Shrayem Folklez Band
Egy multikulturális élmény, népi hagyományokon 
nyugvó alap, klasszikus és kortárs zenével fűszerezve.

Fűszer és lélek
Fűszeres Eszter könyvbemutatója, kóstolással.

Görög-zsidó Táncház
Legyőzzük a görögöket? Táncházak és kultúrák mérkőzése, zenél a Mydros.

dec. 22. hétfő 19:30

Ki hozza az ajándékot?
Gyökereink, szokásaink, tabuink.

www.balinthaz.hu

www.balinthaz.hu

www.balinthaz.hu

www.balin
thaz.hu
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