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Herzl, a modern

A

Szombat olvasói tematikus számot vehetnek a
kezükbe abból az alkalomból, hogy Herzl Tivadar 150 éve született Pesten. A visszaemlékezés
messze nem formális,
nem pusztán arra vállalkozott a lap,
hogy felidézze a Herzl korabeli PestBudát, (bár Andrew Handler életrajzi
elemeket elemzô írását is közöljük)
hanem arra is, hogy reflektáljon pár
olyan problémára, melyet Herzl tevékenysége vetett fel. Mivel Herzl számos írásában, így a Zsidó Államban
(1896), illetve regényeiben/naplóiban
is sokhelyütt elmélkedik arról, hogy
milyen is lesz a zsidók majdan megalakuló országa, milyen lesz kisebbség
és többség viszonya, állam és zsinagóga kapcsolata, a Szombat sem átallott
ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Izraelben természetszerûen merül fel a
kérdés, hogy Herzl – mint alapító atya
– vajon Zsidó Államot akart-e, avagy
„csak” egy olyan államot, melynek a
lakói történetesen zsidók, de minden
másban a többi nyugati demokráciához hasonlatos. A Herzl-i szövegek alkalmat adnak mind a két álláspont
mögé való felsorakozásra, ezért mind
a kétféle érvvel találkozhatunk Amnon Rubinstein baloldali izraeli tudós
(és több kormány ex-minisztere), illetve Yoram Hazony jobboldali ideológiatörténész és politikai filozófus (a
Shalem Központ alapítója) tollából.
Gideon Shimoni, a cionizmus egyik
legnevesebb eszmetörténésze pedig
azt vizsgálja, hogy mi volt a történeti
tények szerepe Herzl öröksége közvetítésében, áthagyományozódásában.
Herzl életmûve roppant gazdag és sok
elágazási lehetôséget hagyott az utókorra, megteremtve azoknak a vitáknak a
kereteit és feltételeit, melyek nemcsak
Izraelen belül, de a zsidóság köreiben az
egész világon folynak, amikor alapvetô

zsidó sorskérdésekrôl esik
szó. Herzl ugyanis olyan
megoldást próbált kigondolni, mely, legalábbis közjogi értelemben, úgy nyújt
lehetôséget a zsidóságnak a
biztonságos életre, hogy
emellett a zsidó egyének
magánmeggyôzôdéseit sem
sérti. Kommunista vagy ortodox, ateista vagy szabadgondolkodó, liberális agnosztikus vagy
magyar neológ – mindenkinek jutott
hely és szerep Herzl zsidó politikai népközösségében, illetve ennek szimbolikus testületében, a cionista (világ)szervezetben. Természetesen ez az álláspont
magával hozta azt, hogy bizonyos kérdéseket (ez volt az un. kulturális kérdés)
zárójelbe kellett tenni, hiszen a politikai
ágendák közé való bevonása a mozgalom szakadásával járt volna együtt, így
félô lett volna, hogy a zsidóság egyik
fontos csoportja nem vesz majd részt a
cionista vállalkozásban.

A másik fontos momentuma a
Herzl-i hagyatéknak, hogy a pesti születésû vizionárius és politikus – bár a
tervezésnek fontos szerepet tulajdonított – ódzkodott mindennemû totalitariánus elvtôl és gyakorlattól. Ugyanakkor tisztában volt azzal, hogy a parlamentáris demokrácia nem mindenható. Látta ennek a hátrányait is, azt,
hogy kevéssé engedi meg a nagy
egyéniségek kibontakozását, hogy a
Népre való állandó hivatkozás (amellett, hogy minél több szavazót akar
maga mellé állítani) helytelen politikai magatartásokhoz, megengedhetetlen udvarlásokhoz is vezethet, hogy
tehát tökéletes önkormányzás nem létezik a világon. Ahogy az ezekkel a
kérdésekkel foglalkozó könyvében
(Das Palais Bourbon, Wien, 1895) írja
a korabeli francia parlamentre utalva:
„Mindenki hivatkozhat a megbízatás
fikciójára, és senki sem viseli a súlyos
felelôsséget...” A parlament, ahogyan
írja a továbbiakban, nem tökéletes, hiszen emberi kreálmány.
Mondhatjuk-e ezek után azt, hogy
Herzl nem volt modern, hogy nem
volt egyszerre zsidó és univerzális
mondanivalója? Aligha.
Novák Attila
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AMNON RUBINSTEIN

Lehet-e Izrael zsidó
és demokratikus állam?
A TÖRTÉNELMI
HÁTTÉR
Izrael Állam két nemzetközi születési anyakönyvi
kivonattal jött a világra,
mindkettô a zsidó nép eljövendô nemzeti otthonáról,
avagy a zsidó államról beszélt. A Népszövetség
1922-ben törvénybe iktatta a zsidó állam létrehozásának nemzetközi támogatását, melyet az ENSZ felosztási
terve 1947-ben megerôsített.
Utóbbi dokumentum szerint a területen két független országot: egy zsidó
és egy arab államot kell létrehozni. A
zsidó állam azonban, a megfogalmazás szerint, nemcsak a 600.000 Palesztinában élô zsidó otthona, hanem
az egész zsidó népnek, bárhol is él a
világon. Ez az oka annak, hogy az
ENSZ az ott élôk arányánál nagyobb
területet jelölt ki a jövendôbeli zsidó
államnak. Csupán a számok alapján, a
területek egyharmadát kellett volna
kapnia, mivel a brit mandátum lakosságának egyharmada volt zsidó. Izrael
azonban megkapta a területek több
mint 50 százalékát – melynek nagyobb része sivatag –, ezzel az eljövendô zsidó állam demográfiai arányainál jóval nagyobb részesedéshez
jutott. Az ENSZ bizottság meg is indokolta döntését. Kijelentették: „A
zsidó államot nemcsak a Palesztiná-

Amnon Rubinstein, jogász, politikus, publicista, 1977-2002 között a Kneszet képviselôje, négy izraeli kormányban miniszter.
Jelenleg a Herzlia Interdiszciplináris Központ vezetôje.
Can Israel be both Jewish and truly
democratic? Kiadja a Lengyel Tudományos
Akadémia Történettudományi Intézete.

ban élô zsidók, hanem az
egész zsidó nép országának tekintjük”.
Vagyis: ez nemzetkoncepció – egy olyan nemzeté, melynek joga van az
önmeghatározásra. Ez a
lényeg. Amikor Ben Gurion és az államalapítók aláírták a Függetlenségi Nyilatkozatot, azt remélték, hogy az
ENSZ meg fogja akadályozni a zsidó
területek arab megszállását. Ez a magyarázata annak, hogy a Nyilatkozat
nyelvezete és alapelvei megegyeznek
a felosztási tervével.
Az ENSZ 1947-es felosztási terve
két demokráciát irányoz elô. Ezért
konkrétan megemlíti, hogy Izrael Állam „zsidó és demokratikus”. A Függetlenségi Nyilatkozat csak a „Zsidó”
szót említi, majd felsorolja az alapvetô
emberi jogokat, melyek Izrael minden
polgárát megilletik, fajra, nemre, vallásra való tekintet nélkül.
Akkor hát miért került elôtérbe a „zsidó és demokratikus” terminus az elmúlt
években? Miért övezik ezt szenvedélyes
viták? Az okok bizonyos, 1992-ben zajlott eseményekben keresendôk. Mindaddig a Kneszet kerülte az írott alkotmány kényes kérdését. Ennek két fô ellenzôje volt: a vallásos pártok, amelyek
élesen ellenezték a hatalom szekuláris
kontrollját, és maga Ben Gurion, aki az
alkotmányos korlátozást a születô állam
érdekeivel ellentétesnek látta.
1992-ben történelmi lehetôségem
nyílott, hogy beterjesszek két alaptörvényt, melyek Izraelben azonos státusúak voltak, mint a német Grundgesetz
(alaptörvény). Ma mindkettô az alkotmány része és a rendes jogszabályok
felett állnak. Mindkettô az emberi szabadságjogok törvénye. Az egyik az
emberi méltóságról és a szabadságról

beszél1, az Európai Emberjogi Egyezmény fogalmait használva, a másikban
a szabad foglalkozás-, hivatás- vagy
tevékenységválasztásról van szó2.
A két törvényjavaslatot heves vita
fogadta. Samir miniszterelnök, az ortodox koalíciós partnerek nyomására
megpróbálta megvétózni e törvényjavaslatokat, a kormány pedig hivatalosan ellenezte. A vallásos pártok természetesen minden olyan törvényt elleneztek, amelyet a Legfelsôbb Bíróság
az ortodoxia sérelmére értelmezhetett
volna. Leginkább attól tartottak, hogy
a Legfelsôbb Bíróság aktív törvényértelmezôi korlátozni próbálják a Hazatérési törvényt3. Ez a törvény extra lehetôséget nyújt a zsidóknak arra, hogy
Izraelbe települjenek. Gyakran mondják, hogy ez szemben áll az egyenlôség alapelvével. Az ortodoxok úgy
vélték, hogy ha a „zsidó” kifejezés bekerül az alapjogba, akkor a Legfelsôbb
Bíróság nem fogja tudni hatálytalanítani a hazatérési törvényt. A törvény
elfogadásához két feltételnek kellett
teljesülnie: kompromisszumot kellett
kötni a vallásos pártokkal, és koalícióra kellett lépni azokkal a renegát képviselôkkel, akik a kormány álláspontjával szemben kívántak szavazni.
A két törvény végsô megfogalmazása egészen különleges. Az elsô cikkely kijelenti, hogy Izraelben az emberi jogok alapja a személyes szabadság, az emberi méltóság és az egyén
autonómiájának eszméje. Egyetlen
szó sincs a judaizmusról, nemzeti hovatartozásról. Ez valóban nagyon
progresszív, liberális megfogalmazás4. A vallásos pártokkal való kompromisszum jegyében került bele a szövegbe a „zsidó” kifejezés, az izraeli
baloldallal való kompromisszumot pedig a „demokratikus” jelzô tükrözi,
melyekkel az állam értékeit írják le.
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Milyen érvek szólnak Izrael e kettôs
természetével szemben?
Elôször is arra hivatkoznak, hogy
Izrael, a szombati pihenônapjával,
nemzeti jelképeivel és himnuszával
kizárólag a zsidó többségrôl beszél, és
nem említi az arab kisebbséget. Ez
azonban marginális probléma. Igaz
ugyan, hogy az izraeli himnusz, a Hatikva, a zsidó emberekrôl, a zsidó lélekrôl és a zsidóság azon vágyáról
szól, hogy visszatérjenek Cion földjére és Jeruzsálembe. De jól tudjuk,
hogy más nemzetek himnusza is ezoterikus és irreleváns. Ha majd a palesztinai arab kisebbség minden problémája megoldódik, akkor ki lehet
egészíteni a himnuszt egy további
versszakkal, melyben az ô vágyaikról
esik szó. Avagy Izrael követhetné a
kanadai példát, ahol a himnusz egyetlen dallamához két különbözô szöveg:
egy angol és egy francia változat tartozik. A pihenônap kérdése szintén
nem kulcsprobléma. A szabadnapokat
általában az adott ország többségének
hagyománya, kultúrája és vallása
alapján határozzák meg. Még a laikus
és teljesen szekuláris Franciaországban is a keresztények szent vasárnapja
a hivatalos heti pihenônap. Ez általában mindenhol így van. Amerikában a
karácsony hivatalos ünnep, a vasárnap
pedig általános pihenônap. Az izraeli
törvények meglehetôsen liberálisan
szabályozzák az ünnepnapokat, lehetôséget adva a nem zsidók számára
saját ünnepeik megtartására, melyekre
a munkáltatóknak is tekintettel kell
lenniük. Nyilvánvaló, hogy az arab
közösségek számára a péntek a pihenônap, nem pedig a szombat.
A nemzeti jelképek kérdése ugyancsak komolytalan érv. Ha minden más
kérdést sikerül szabályozni, és sikerül
elfogadható kompromisszumokat kötni
az arab lakossággal, akkor az állami jelképek közé is bekerülhetnek az arab
kultúrával és hagyományokkal kapcsolatos elemek. Jómagam, kommunikációs miniszterként kiadtam nem-zsidó
ünnepek: a karácsony és az Eid-el-fitr
(a ramadán vége) alkalmából bélyegeket. Az Eid-el-fitr alkalmából kiadott
bélyegen a híres akkói mecset volt látható, a karácsonyin pedig a Születéstemploma. A fenti kérdéseket viszonylag egyszerûen meg lehet oldani – fôleg

ha megvan a modus vivendi – apró törvényi változtatásokkal, melyek nem ütköznének jelentôs izraeli ellenállásba.
A fennmaradó három másik érvnek jóval nagyobb a jelentôsége és a súlya.
Az elsô ellenérv szerint, ha Izrael továbbra is ellenôrzés alatt tartja a Nyugati Parton élô palesztinokat, akkor
nem nevezhetô demokratikusnak. Kétségtelen tény, hogy az elhúzódó katonai megszállás a palesztinok polgári
jogainak sérelmével jár együtt. Az elfoglalt területeken nem választhatnak
független kormányt (bár képviselôket
választhatnak, akik részt vesznek az
eljövendô politikai helyzet alakításában). Az elmúlt 20 év során az izraeli
közvélemény pozitív irányban változott, és egyre többen támogatják a kétállami megoldást. A jelenlegi jobboldali kormány ugyan nem pártolta ezt a
megoldást, de nem is vetette el.
Saron tábornok, a jobboldali Likudpárt korábbi vezetôje lehetségesnek
tartotta ezt. Nemcsak támogatta a két
állam létrehozásának tervét, hanem
egész karrierjét kockára téve, egyoldalúan kivonult a gázai övezetbôl. Betegsége elôtt a Nyugati Part egyes megszállt területeirôl való kivonulást tervezte. A Kneszetben úgy nyilatkozott:
ha nem tudunk béke-megállapodást
kötni, egyet tehetünk: egyoldalúan befejezzük a megszállást, és kivonulunk
a palesztin területekrôl. A gázai övezetbôl való egyoldalú kivonulás következménye – mint tudjuk – az izraeli
városok és falvak mindennapos rakétázása volt, mely végül az Öntött Ólom
nevû hadmûvelethez vezetett. A megszállt Nyugati Partról való egyoldalú
kivonulás mára lekerült a politikai napirendrôl. Észre kell azonban venni,
hogy az izraeli társadalom jelentôs része, valamint a Kneszet (a jobboldali
pártok kivételével) a megszállás befejezését és a felosztást támogatja. Vitathatatlan, hogy a folyamatos megszállás teher az izraeli demokrácián.
A második probléma Izrael palesztin-arab állampolgárait érinti. Az izraeli zsidók, állításuk szerint, demokratikus államban élnek. Na és az arabok? Az izraeli arabokat, a lakosság
20 százalékát, úgymond, megkülönböztetik, ôk tehát nem rendelkeznek a
zsidó lakossággal egyenlô lehetôségekkel. Ebben az érvelésben azonban

sok a félremagyarázás. A törvény által
szabályozott területeken teljes az
egyenjogúság: ez érvényes a társadalombiztosításra, az egészségügyre, a
munkanélküli segélyre, a családtámogatásokra, stb. A törvény által szabályozott kérdésekben minden polgár
egyenlô. Ám idônként más a helyzet
azokon a területeken, amelyeket nem
szabályoz a törvény. Az arab közösségeknek nyújtott kormánytámogatások
és segélyek évek óta alacsonyabbak,
mint amiben a zsidó szektor részesül.
Az oktatási rendszer és a kormányzati szervekben való részvétel tipikusan idetartozó problémák. Az izraeli
közoktatás két ágra oszlik: héberül oktatják a zsidó, arabul pedig az arab diákokat. Ha összehasonlítjuk az iskolákat, kiderül, hogy az arab iskolák sokkal zsúfoltabbak, az itteni tantermek
nagyobbak (több diák jut egy osztályba, egy tanárra) és az eredmények
gyengébbek. Ez az egyenlôtlenség az
utóbbi idôkben ugyan csökkent, de
még mindig érzékelhetô. Ráadásul az
arabok nincsenek jelen olyan arányban az államigazgatásban, mint ahogy
kellene; sokan úgy érzik, hogy ki vannak zárva az állami és gazdasági irányításból. Az utóbbi években azonban
egyre több arab származású polgár került be az államigazgatásba. Nemrég a
legfelsô bíróságon felállítottak egy
arab bíróságot, melynek nagy befolyása van az arab ügyekben. Az elôzô
kormánynak volt egy arab származású
minisztere, aki a kulturális és sportügyekért felelt. Több kórháznak is
arab származású a vezetôje. Számtalan arab bíró dolgozik, és bevett gyakorlat, hogy arab bíró dönt zsidók peres ügyeiben. Tagadhatatlan azonban,
hogy az arabokat megkülönböztetés
sújtja a gazdasági életben, amin
sürgôsen változtatni kell.
A legfontosabb kérdés, hogy senki
sem tudhatja, mi fog történni Izraelben, ha megkötik a békét. A folyamatos háborúk és konfliktusok miatt az
izraeli arabok nem teljesítenek katonai
szolgálatot (a zsidó lakosság számára
ez kötelezô). Akkor sem hajlandók erre, ha ez önkéntes alapon végezhetô.
A zsidó lakosság ezért súlyosan neheztel. Ha megszületne a béke, akkor
talán minden területen el lehetne érni
a teljes egyenlôséget.
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Herzl, úton
Palesztina felé
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Arábiai
Lawrence és
Abdullah emír
Palesztinában,
1920.

Izrael zsidó és demokratikus jellegével szemben a harmadik érv a legsúlyosabb, az, amelyik a vallásra vonatkozik. Izrael ellentmondásos ország. A vallás itteni szerepét rendkívül
nehéz összefoglalni. Izrael több kérdésben is erôsen hagyományôrzô:
nem létezik például polgári házasság,
rendkívül korlátozott a szombati tömegközlekedés, és törvény tiltja, hogy
látható helyre kenyeret tegyenek Pészach idején. Más kérdésekben Izrael
rendkívül progresszív. Az abortusznak gyakorlatilag semmi akadálya.
Létezik ugyan abortusztörvény, de
senki sem törekszik annak szigorú betartatására; az abortuszkérdés szabályozása tehát nem probléma. A meleg
közösségek egyenlô jogokat élveznek,
habár nem olyan mértékig, mint Dániában vagy Hollandiában. Törvény tiltja a szexuális orientáció alapján való
bármiféle diszkriminációt, ennek
alapján a Legfelsôbb Bíróság egy alkalommal úgy döntött, hogy egy El Al
légiutas-kísérô férfipartnerét ugyanazok a kedvezmények illetik, mint heteroszexuális kapcsolat esetében a feleséget6. Törvények védik a csonka
családokat, kiegészítô támogatást kapnak a gyermeküket egyedül nevelô
anyák. Noha a vallás fontos szerepet

játszik minden izraeli közösségben
(legyen az zsidó, keresztény, muszlim
vagy drúz), nem létezik hivatalos állami vallás, a judaizmus törvényileg
nem élvez privilegizált státust, csupán
annyiban, hogy e vallás követôi jelentik az itteni többséget.
A Brit Mandátumtól Izrael megörökölte a régi ottomán rendszert, ahol

családjogi kérdésekben (házasság, válás) az adott közösség vallási bíróságai döntenek. Ebbôl következik az a
paradox helyzet, hogy Izrael talán az
egyetlen nem muszlim állam, ahol, ha
nem is bûnügyekben, de családjogi
kérdésekben a Saria-bíróságok döntenek. Az ottomán örökségnek köszönhetôen a muszlim bíróságok szélesebb
joghatósággal rendelkeznek, mint a
zsidó bíróságok. Hivatalosan kilenc
keresztény közösség él Izraelben,
mindegyiknek megvan a saját bírósága, ahogy a drúzoknak is. Az izraeli
jogrendszer alapja az ottomán rendszer, mely érvényes a muszlimokra és
a keresztényekre, de nem a zsidókra.
A muszlimok teljesen elégedettek ezzel a rendszerrel és nem hajlandók áttérni a polgári bíráskodásra. Ugyanez
a helyzet a keresztény közösségekben
is. Az izraeli muszlimok és keresztények homogén közösségeket alkotnak, betartják a vallási törvényeket, és
természetesen nem kívánnak a temp-

lomon vagy a mecseten kívül házasodni. Ráadásul vallásukat nemzeti
identitásuk részének tekintik.
A zsidó lakosság esetében azonban
egészen más a helyzet. Az izraeli zsidóságon belül létezik egy erôs szekuláris réteg, amely nem fogadja el a
vallási házasság intézményét. Egyre
több izraeli pár, elutasítva a rabbinátus
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fennhatóságát, Cipruson vagy más
külföldi országában köt házasságot. A
törvény ugyanis nem tiltja, hogy izraeliek külföldön esküdjenek, majd
visszatérve bejelentsék a házasságot.
Egyre többen tiltakoznak a polgári házasság intézményének hiánya miatt,
mely fontos politikai és társadalmi
kérdéssé vált. Az utolsó két kormány
be akarta vezetni a francia mintájú
polgári házasságot, ám kudarcot vallottak az izraeli politikai rendszernek
köszönhetôen, hogy ti. egy kormány
csak a vallásos pártokkal együtt képes
koalíciót alkotni, akik viszont a polgári házasság bevezetésére tett minden
kísérletet megvétóznak.
A vallás nemcsak a polgárjogi és
családjogi kérdésekben, hanem a hazatérési törvény vitájában is fontos szerepet játszik7. Azt mondják, a hazatérési
törvény egyenlôtlen módon elsôbbséget biztosít a zsidók számára, ami ellentmond a demokratikus állami gyakorlatnak. Eszerint az állam zsidó, de
nem demokratikus. A kérdésben több
alkalommal is állást foglalt a Legfelsôbb Bíróság, melynek korábbi elnöke, Aharon Barak kijelentette, hogy
a hazatérési törvény önmagában nem
változtatja meg Izrael politikai rendszerét. A törvény kulcsot ad a zsidóság
kezébe8, mivel ez hozzátartozik a zsidó
nép önmeghatározásához. Izrael államot pontosan ezért hozták létre, ez volt
a raison d’être. Barak és a Legfelsôbb
Bíróság azonban nyomatékkal hangsúlyozta, hogy Izraelen belül az egyenjogúságnak teljesnek kell lennie. A hazatérési törvény lényegében egy visszahonosítási törvény, vagyis a diaszpórával rendelkezô népeknek azon joga,
mely lehetôvé teszi az országon kívül
élôk hazatérését. Számtalan ország rendelkezik ilyen törvénnyel. A lengyel alkotmány 52. cikkelye és a lengyel állampolgársági törvény például megadja a hazatérés lehetôségét mindazoknak, aki bizonyítani tudja lengyel származásukat vagy a lengyel kultúrához
való tartozásukat. A lengyel törvények
és az izraeli hazatérési törvény nem teljesen azonos, de alapelvük hasonló9.
Az Európa Tanács jogi tanácsadó szervezete, a Velencei Bizottság (Venice
Commission) is megfogalmazta saját
állásfoglalását. A bizottság jóváhagyta
azokat a magyar törvényeket, amelyek

SHIMON ADAF

Bölcsôdal
„Reggel a gyermekek szeretetre vágynak,
amire az örökkévalóságig vágynak”
Leonard Cohen

Apa,
ki mindig elvéti a célt,
szeretettôl elégve, mint egy gyufa,
könyv fölé hajol.
Titkon,
Kiszlévvel* telítôdik a lég,
vaskos Hold ütôdik az utca bordázatának, ködnyájak
taposnak a sötétben.
Amikor széttárja karjait
a síkos asztalon,
a hideg és teljes szunnyadásban,
nehéz elhinni, hogy valaha átszelte a tengert és valaha havat látott,
Marokkó összezsugorodott házaiban,
a negyvenes évek végén,
az idô bölcsôjében.
*

Kiszlév – A zsidó naptár egyik hónapjának elnevezése. Körülbelül:
november-december.
Szilágyi Erzsébet fordítása

speciális jogállást biztosítanak a Magyarországon kívül élô magyar közösségeknek. A Bizottság szerint az európai jog tiltja az anyaországon kívüli diaszpóra tagjainak közvetlen pénzügyi
támogatását, ugyanakkor a rokon közösségek (pl. olyan közösség tagjainak,
melyek etnikailag vagy kulturálisan
nem ahhoz az országhoz tartoznak,
melynek állampolgárai) bevándorlásának és honosításának elôsegítése nem
ellenkezik az európai joggal10.
A JUDAIZMUS
– NACIONALIZMUS
VAGY VALLÁS?
Ez az a pillanat, amikor felmerül a
kérdés, hogy ki a zsidó? A Legfelsôbb
Bíróság hosszú vitát folytatott a kormánnyal a hazatérési törvénnyel kapcsolatban. Egy híres ügy11 kapcsán
merült fel a kérdés. Egy katolizált holokauszt-túlélô, Dániel testvér néven a
Kármel-hegyi karmelita kolostorban

szolgált. Katolikusként szentelték pappá, de ugyanakkor zsidónak vallotta
magát és követelte, hogy zsidó nemzetiségûként regisztrálják. Akkoriban
még a nemzetiségi hovatartozást feltüntették a személyi igazolványban.
Dániel testvér a bírósághoz fordult,
mely heves vitát követôen, végül elutasította a keresetét. Csupán Haim Cohn
tartotta fenn ellenvéleményét, azt állítva: „Az a zsidó, aki jóhiszemûen zsidónak vallja magát.” A többség azonban
elutasította ezt a szubjektív meghatározást. Ráadásul ez egészen különleges
eset volt. A szerzetes nem egyszerûen
áttért egy másik vallásra, hanem a zsidó közösségen kívül, egy keresztény
kolostorban élt. Viszont egy másik
esetben12 a Legfelsôbb Bíróság úgy
döntött, hogy egy nem-zsidó anya
gyermekeit zsidóként lehet regisztrálni,
noha ez szemben áll a zsidó joggal. A
vallásos pártok hevesen tiltakoztak, azzal fenyegetôzve, hogy kilépnek a koalícióból, ha nem változtatják meg ezt a
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törvényt. A Kneszet kénytelen volt engedni, a törvényt megváltoztatták.
A történelem legnagyobb tanulságai
az elôre nem látott következmények. A
vallásos pártok követelésének engedve
a megváltoztatott törvény még súlyosabb krízishez vezetett. A törvény módosítását követôen a szöveg úgy hangzott, hogy zsidó az, akinek az anyja
zsidó, vagy aki betért a zsidó vallásba.
A törvény nem részletezi, hogy melyik
betérést (ortodox, konzervatív, liberális vagy reform) fogadják el. A világiak kárpótlására egy további cikkelyt is
csatoltak a törvényhez, melyrôl akkoriban azt gondolták, hogy nem lesz
semmiféle következménye. Ennek lényege, hogy egy zsidó család nem-zsidó tagjára is érvényes a hazatérési törvény, anélkül, hogy zsidónak tekintenék. Akkoriban Izrael egy szegény ország volt, a Szovjetunióban élô zsidók
nem vándorolhattak ki, a vallásos pártok képviselôi elfogadták ezt a kompromisszumot, feltételezve, hogy ez
csupán egy elvi kérdés lesz. Ki akarna
egy szegény, fenyegetett országba
emigrálni, fôleg hogy a szovjet zsidók
be vannak zárva a vasfüggöny mögé?
A következô kérdés az volt, hogy miként lehet meghatározni a zsidó családot. Jómagam, számos jogászprofesszorral beszéltem a Tel Aviv-i
egyetemen, a kormány képviselôivel
együtt, és amellett érveltünk, hogy törvénybe kell iktatni a náci nürnbergi
törvényekre adandó választ. Vagyis
azt is zsidónak kell tekinteni, akinek
egyetlen nagyszülôje zsidó. Ez lenne a
zsidó állam végsô válasza a náci Németország rasszista ideológiájára.
A módosításnak köszönhetôen a törvény hatálya kiterjedt minden házastársára, gyermekre és unokára még abban
az esetben is, amikor ez ellentmond a
zsidó jognak, a halachának. A vallásos
pártok képviselôi akkoriban úgy vélték,
ez csupán egy elméleti probléma. Aztán
az 1980-as évek végén hirtelen megnyíltak a Szovjetunió kapui, és
350–500.000 volt szovjet állampolgár
érkezett Izraelbe, kihasználva a hazatérési törvény nyújtotta lehetôséget. Közülük azonban, a halacha szerint, sokan
nem számítottak zsidónak. Erre egyáltalán nem számítottak a kompromisszumos megoldás megfogalmazói. A vallásos pártok most ismét meg akarják vál-

toztatni a törvényt annak érdekében,
hogy az unokákat kizárják a törvény hatálya alól. Választ kell adni a felmerülô
kérdésekre, de milyen választ lehet adni a vallási párt által felvetett kérdésekre? Mit várunk ettôl a több százezer embertôl? Ôk nem köthetnek házasságot,
mivel a halacha szerint nem számítanak
zsidónak. Ha zsidók akarnak lenni, akkor betérhetnek, de sokan vannak, akik
ezt nem szeretnék. Miként lehet megoldani ezt a problémát?
Hozzátartozik a kérdéshez, hogy Izraelben rendkívül nehéz a betérés. A
rabbinikus bíróságokat az ultraortodoxok felügyelik, akik fanatikusan küzdenek a „könnyû” betérések ellen. Ebben az esetben ismét azt láthatjuk,
hogy a vallás beavatkozása következtében sérül az ország demokratikus
jellege. Az általam demokratikusnak
tartott megoldás az lenne, ha meghonosítanánk a polgári házasság intézményét és újrafogalmaznánk a zsidóság mibenlétét úgy, hogy zsidónak
számítana mindenki, aki elismerten
egy zsidó közösség tagja.
Nagyon érdekes, ahogy az izraeli
társadalom kifejezésre juttatja kollektív akaratát. A Kneszet álláspontjától,
a politikusok véleményétôl, a jogszabályoktól és a vallási pártok elképzeléseitôl függetlenül, Izraelben különféle
szekuláris betéréseknek lehetünk a tanúi. Halachikusan nem-zsidó bevándorlók, akik zsidó iskolákba járnak,
akik szolgálnak a hadseregben és fontos tényezôi a harcoló egységeknek,
integrálódnak a szekuláris zsidó társadalomba. Egy vallásos közösségben
nyilvánvalóan rosszul éreznék magukat, de ôk a jellegzetesen világi atmoszférájú városokban telepednek le.
ÖSSZEFOGLALÁS
A zsidó nemzet, a zsidó nép különlegessége, hogy olyan közösség, mely
számára a vallás nem csupán a nemzeti
örökség része, mert ez mindenhol érvényes. A helyzet rendkívül komplex, azt
lehet mondani, hogy a nemzet két ága
harcol egymással. Izrael „zsidó és demokratikus” jellege ellentmondásos;
nagymértékben azon múlik, miként értelmezzük a judaizmust. Ha vallásos civilizációnak tartjuk, akkor a judaizmus
összeütközésbe kerül a demokráciával.

Herzl és a cionista vezetôk hagyományát követve nem lenne semmi problémánk, hisz ôk Izraellel, a cionizmussal,
a zsidó néppel kapcsolatban a hagyományos nemzetfogalmat használták.
Nagyon nehéz megjósolni, mit hoz
a jövô, de talán elôbb-utóbb integrálódni fog a judaizmus kétféle értelmezése. Ehhez hasonló folyamat más országokban is lezajlott. Jelen pillanatban a nemzeti, szekuláris mozgalom
leginkább a kilövôállásból éppen útnak indított rakétához hasonlítható. A
kilövôállás kétségtelenül a vallás,
melytôl a rakéta elszakad, hogy nemzeti egységgé váljon. Lehet-e Izrael
egyszerre zsidó és demokratikus? Elvileg igen, de rengeteg munka vár
még ránk, hogy ezt megteremtsük.
A lapszámunkban közölt tanulmányokat Margitta Nóra fordította.
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YORAM HAZONY

Vajon Herzl tényleg „zsidó”
államot akart?
A válasz, Herzl dekonstrukciója után is: igen.

1897-ben Theodor Herzl
életre hívta a Cionista Világszervezetet. Az alapítás
századik évfordulója nem
sok érdeklôdést keltett az
izraeli közéletben. Egyébként is nyugodtan kijelenthetjük, hogy Herzl mûvei és
gondolatai nem különösebben érdeklik a mai izraeli
alkotó értelmiséget. Terjedelmes életmûvének azonban akad egy olyan pontja, mely a közbeszéd állandó tárgyává
vált. Izrael vezetô értelmiségijei az
utóbbi tizenöt évben egyre határozottabban állítják, hogy Herzl A zsidó állam (Der Judenstaat) címû, 1896-ban
megjelent kis könyvében egyáltalán
nem gondolt semmiféle zsidó állam
megteremtésére. Szerintük Herzlt félreértették. Herzl sokkal inkább „a zsidók
államáról” beszél, egy olyan államról,
melynek lakossága többségében zsidó,
de más zsidó jellegzetessége nincsen.
A kérdés nem is érne meg hosszú
vitát, ha nem szolgálna súlyos ideológiai harcok alapjául, és ha e küzdelemben nem Izrael legbefolyásosabb
jogászai, tudósai, pedagógusai és polgárjogi aktivistái vennének részt, éppen azok, akik saját Herzl-olvasatukat
alkalmazva óhajtják (és képesek is)

Yoram Hazony a jeruzsálemi Shalem
Center elnöke. The Jewish State: The
Struggle for Israel’s Soul címû könyve
2000-ben jelent meg a New Republic és a
Basic Books kiadásában. E cikke az Azure
folyóiratban jelent meg: http://www.azure.org.il/article.php?id=288
Yoram Hazony: Did Herzl Want A “Jewish”
State? Azure no. 9, Spring 5760/2000.

megváltoztatni a mai Izrael nemzeti arculatát. Érdemes megvizsgálni prominens izraeli értelmiségiek
alábbi kijelentéseit.
Amnon Rubinstein, volt
oktatásügyi miniszter, alkotmányjogász, a Kneszet
jogi és alkotmányügyi bizottságának elnöke:
„A zsidók saját állama, ahogy Herzl
könyvének címe: Der Judenstaat is
jelzi, aligha a ’zsidó állam’, inkább a
’zsidók állama’ lenne.”
Shulamit Aloni, volt oktatásügyi
miniszter, polgárjogi vezetô:
„Nem fogadom el a ’zsidó állam’ gondolatát. A ’zsidók államáról’ van szó,
hogy pontosak legyünk. Herzl A zsidók állama címmel írt könyvet.”
Moshe Zimmermann, a jeruzsálemi
Héber Egyetem történésze és a történelem-tankönyvek kiadásáért felelôs oktatásügyi minisztériumi bizottság elnöke:
„Izraelben, a Herzltôl örökölt ’zsidók állama’ koncepció egy durván etnocentrikus ’zsidó állam’ irányába fejlôdik…”
Amosz Oz, író:
„Herzl könyvének címe A zsidók állama és nem A zsidó állam. Egy állam
pont annyira lehet zsidó, mint egy
szék vagy egy autóbusz…”
És ezt az álláspontot sok vezetô értelmiségi ismétli.
Egy szakkifejezésrôl szóló vita nyilván sosem keltene ekkora figyelmet,
kivéve, ha a szemantikai kérdés valójában egy jóval kiterjedtebb történelmi és kulturális harcot takar. Itt is
errôl van szó. A „zsidók állama”-pártiak egy olyan kifejezést (zsidó állam,
héberül medina jehudit) akarnak kicserélni, amely, mintegy közmeg-

egyezéses alapon, a közelmúltig egyet
jelentett Izrael állammal. Az államalapítást megelôzô évtizedekben a cionisták világszerte használták a zsidó
állam kifejezést, a Palesztinában élô
zsidóság is. Mikor Ben Gurion 1948.
május 14-én végre kikiáltotta Izrael
függetlenségét, a zsidó állam kifejezés
olyannyira összeforrt a zsidóság politikai vágyaival, hogy ez nem kevesebb, mint öt ízben szerepel a Függetlenségi Nyilatkozatban, melyet minden Palesztinában létezô zsidó párt
vezetôje aláírt, a kommunistáktól az
ultra-ortodox Agudat Jiszraelig. (A
nyilatkozat egyértelmûen Theodor
Herzlnek, „a zsidó állam eszmei atyjának” tulajdonítja a kifejezést.)
Izrael zsidó államként való meghatározása nem csak az államalapítás
idejének konszenzusát tükrözi, ez ekkor már olyannyira beivódott a politikai tradícióba, hogy az egész zsidóság
többségének támogatását is élvezte
évtizedeken át. Még egy olyan radikális politikus is, mint Yeshayahu Leibowitz, aki talán semmi másban nem
értett egyet Ben Gurionnal, 1988-ban,
a függetlenség kikiáltásának 40. évfordulóján az államalapítókkal azonos
módon határozta meg a kifejezést:
„A zsidó állam... [az, amely] forrásai legnagyobb részét a zsidó emberek
problémáinak megoldására fordítja,
legyen szó akár államon belüli, akár a
diaszpórában jelentkezô szociális, oktatási, ágazati vagy gazdasági problémáról; az állam kapcsolatáról a zsidó
diaszpórával; az állam és a judaizmus
kapcsolatáról, és így tovább.”
A zsidó állam tehát lényegénél fogva
zsidó, amennyiben célja az állami hatalmat „a zsidó emberek problémáinak
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megoldására fordítani”. A gyakorlatban ez az elv számos speciálisan „zsidó” törvény és jogszabály életbelépését
jelentette. Ezek közé tartozik például a
hazatérési törvény, mely minden zsidó
számára biztosítja az Izraelben való letelepedés jogát; az állami oktatási törvény, mely az oktatási intézményeket
arra kötelezi, hogy a „zsidó kultúra értékeire” és a „zsidósághoz való lojalitásra” neveljenek; az izraeli hadsereg
és védelmi erôk külföldi bevetésének
joga nem izraeli zsidók megmentése
érdekében; izraeli bíróságok közremûködése a náci háborús bûnösök perbefogásában és elítélésében, „a zsidó nép
ellen elkövetett bûneik” miatt; törvények, melyek a zsidó szimbólumokat
és zsidó ünnepeket (köztük a szombatot) állami jelképekké és ünnepekké
emelik. Természetesen a speciálisan
„zsidó” törvényeknek és jogszabályoknak vannak vitatható részletei, de gyakorlatilag minden zsidó magáévá tette
azt az elvet, hogy Izrael „zsidó államként” alakult meg, nem csak demográfiai értelemben, de elveit, törvényeit és
intézményeit tekintve is.
Azon törekvés tehát, amely az új keletû, „zsidók állama” koncepciót kívánja a cionizmus Herzllel kezdôdô
történelmébe visszavetíteni, a fundamentális izraeli politikai tradícióval
való tudatos szakítást jelenti annak érdekében, hogy helyette valami mást
hozzon létre.
Mordechai Bar-On a Yitzhak BenTzvi Intézet történésze nemrégiben
így határozta meg ezt a mozgalmat:

Német hadifoglyok Jeruzsálemben
1918

Az Izrael zsidóságát érintô vitában
sokan ódzkodnak attól, hogy Izraelt
„zsidó államnak” nevezzék. Szívesebben használják a semlegesebb „zsidók
állama” kifejezést. Ez a preferencia arra
utal, hogy szerintük Izraelt legtényszerûbben egy olyan országként lehet leírni, ahol többségében zsidók élnek…
Bar-On szerint vezetô izraeli értelmiségiek és közszereplôk azért utasítják el a „zsidó állam” kifejezést, mert
ideológiailag egyre kényelmetlenebb
számukra e kifejezés normatív jellege,
egy olyan állam, mely lényegi célját
tekintve zsidó. A „zsidók állama” kifejezés viszont leíró jellegû, szinte kizárólag annak közlésére szorítkozik,
hogy Izrael „egy olyan ország, ahol
többségében zsidók élnek.” Habár e
kifejezés alatt sokan sokfélét értenek,
de mindnyájan elutasítják vagy legalábbis bizonytalanok abban, hogy Izrael államának elsôdleges kötelessége
a zsidó emberek érdekeinek és törekvéseinek szem elôtt tartása lenne. Izraelt, céljait illetôen egyformának tartják „minden más állammal”,
amennyiben elsôdleges feladatának a
határain belül élô polgárok jólétének
biztosítását tartják. Amosz Oz ezt írja:
“Az állam egy eszköz […] és ez az
eszköz minden polgárt megillet; a zsidókat is, a muszlimokat is és a keresztényeket is […] A ‘zsidó állam’ koncepciója nem más, mint csapda.”

Épp az Izrael „zsidó államként” való
politikai meghatározását ellenzô álláspont vezet oda, hogy azt állítsák: Theodor Herzl sosem akart ilyen államot,
és hogy könyvében, a Judenstaat-ban a
„zsidók államáról” lenne szó. Mert ha
ô, a Cionista Világszövetség alapítója
sosem akart másmilyen országot létrehozni, mint a zsidók országát, azaz egy
semleges államot, melyben többségben
ugyan zsidók élnek, de minden más lényeges szempontból lényegében „nem
zsidó”, akkor a mai „zsidók állama”
koncepció szószólói a valódi cionista
hagyomány képviselôiként léphetnek
föl, amely hagyományon az izraeli
közélet alapul. Vagyis az a tény, hogy
Herzl talán ellenezte volna a zsidó állam létrehozását, egyfajta fegyverré
vált azok kezében, akik nyíltan szembefordulnak David Ben-Gurion és a
Függetlenségi nyilatkozat aláíróinak
szándékával, hogy megalapítsák Izraelt, a „zsidó államot”.
Persze nem állíthatjuk, hogy illegitim az a mozgalom, amely fel kívánja számolni azt a tradicionális koncepciót, mely szerint Izrael zsidó állam. De megszólalásra késztetett az a
tény, hogy Herzlt is bevonják ebbe a
csatába. Bármennyire is szeretnék a
„zsidók állama” mai aktivistái, Herzl
nem tartozik közéjük. Azért adta
könyvének a Judenstaat, vagyis a
„zsidó állam” címet, mert azt gondolta, hogy ez a kifejezés tökéletesen leírja azt, amit közölni akart. Ezt alátámasztandó, érdemes három kérdést
fontolóra venni. Elôször is, lássuk a
szemantikai problémát: Herzl valóban a Judenstaat címet akarta adni a
könyvének? Másodszor: vajon lényegét tekintve, politikai értelemben
„zsidó” állam az, amit a könyvében
leír? És végül harmadszor: ahogy
újabb és újabb szólamok csatlakoznak a „zsidók államát” óhajtó kórushoz, sokan kapcsolják össze ezt a kifejezést
Herzl
feltételezett
meggyôzôdésével, mely szerint szét
kell választani a zsidó vallást és az
államot. De vajon Herzl tényleg ezt
akarta? A fentieket figyelembe véve,
azt hiszem, egyértelmûen megállapíthatjuk, hogy az érvelés, miszerint a
Herzl-féle Judenstaat egy semleges
„zsidók államának” lett volna szánva,
érdemben nem tárgyalható.
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A történetírás és
Herzl Tivadar öröksége
A

cionizmuson

belül

minden ideológiai és politikai irányzatnak megvolt a maga külön Herzlképe, melyet saját szükségletei szerint formált.

Theodor Herzl a cionizmus történetének emblematikus figurája.1 Cikkünkben elsôsorban a történészi vitákra,
azok alkalmanként problematikus következményeire, a jelenkori izraeli cionista történelemoktatásra és fôleg
Herzl mûveinek lehetséges oktatói interpretációira koncentrálunk.
A történelmi kutatás elsôdleges célja,
ahogy minden tudományé, az emberi
kíváncsiság kielégítése. Humán tudományok esetében ez leginkább az emberiség önismeretét jelenti. Ismeretelméleti konszenzus, hogy a történész
nem magát a múltat, csak annak narratív reprezentációját állítja elô. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt idôk valóságával
kapcsolatban a teljes igazság elérhetetlen. Mindazonáltal e konszenzuson túl
napjainkban két elképzelés verseng
egymással a történészek feladatainak
megítélésekor. Az egyik, a posztmodern-relativista megközelítés az objektív látásmódot, mint olyat lehetetlennek
tartja. Michel Foucault érvelésére hivat-

Gideon Shimoni, egyetemi tanár, a Héber
Egyetem Kortárs Zsidósággal foglalkozó
intézetének korábbi vezetôje.
So much said and so much yet to be said:
Historiographical Issues in Conveying
Herzl’s Legacy. In: From Altneuland to Tel
Aviv – of dreams and deeds. Editors: David
Breakstone and Ariel Feldestein, The Zionist
Library, W.Z.O. Jerusalem 2006, pp. 7-16

koznak, mely szerint a tudás
társadalmi erô és lehetôség,
mellyel alakítani lehet a
köztudatot a különféle politikai elitek különféle burkolt és nyílt érdekeinek és
elfogultságainak megfelelôen, mely a történészeknek és minden társadalomtudósnak végsô közös célja.
E koncepció szerint a történészeknek
nem feladata a múlt amúgy is lehetetlen
– ennél fogva szükségszerûen megtévesztô – felderítése, sokkal inkább a
történelmi narratíva bevetése a jelen valóságának formálásába, a köztudat
megváltoztatásával vagy megerôsítésével, az elôre meghatározott értékeknek
és érdekeknek megfelelôen.
Az ezzel ellentétes pozitivista-empirikus szemléletmód képviselôi szerint
viszont kívánatos és lehetséges cél az
elmúlt realitások általánosan elfogadott
leírása. Habár egyes történészek leíró
ábrázolása a személyes torzítások miatt
sérülékeny, de a különféle narratívák
találkozásai és elágazásai elôsegíthetik
a megismerés dialektikus fejlôdését.
Ha egyetlen narratíva sem egyezik
meg tökéletesen a teljes valósággal, az
egyes történészek empirikus tudományának aprólékos és lelkiismeretes
vizsgálata akkor is elôsegíti az objektivitást. Egy – szerény értelemben véve – objektív adat meghatározásához
arra van szükség, hogy az a történészek körében általánosan elfogadott
válaszként szerepeljen, ugyanazon
tényanyag ismeretében, ugyanazokra
a szakmai kérdésekre.
E két, ismeretelméleti megközelítést
alkalmazva azon vitás ügyben, mely
Herzl és a cionizmus oktatását érinti,
igen meglepô eredményt kapunk. A
posztmodern-relativista elméletet alkalmazó pedagógus, akár támogatni,

akár kétségbe vonni kívánja az általa
nyilvánvalóan konvencionálisnak tartott cionista narratívát, nem szembesülhet nagy dilemmával, ha esetleg ellentmondásos információkra bukkan.
Egy ilyen tanár tudatosan, az elôre
meghatározott értékpreferenciáknak
megfelelôen alkalmazhatja a tényeket,
még ha ez egyoldalú szemléletet és
tendenciózus érvrendszerek használatát feltételezi is. Egyszóval, a posztmodern-relativista
megközelítés
könnyedén válhat az autoriter oktatás
eszközévé. Furcsa, de csak a pozitivista-empirista megközelítéssel szimpatizáló oktatók szembesülnek valódi oktatási problémával, azzal a kérdéssel,
hogy miként viszonyuljon egyrészt a
kortárs értékek és érdekek morálisan
vagy ideológiailag problematikus ellentmondásaihoz, másrészt a korábbi
tudományos történelmi kutatások egymással ellentmondó interpretációihoz.
Hogyan birkózhat meg valaki mindezzel? Történészként itt csupán néhány fontosabb irányelvet javasolnék,
és e bonyolult probléma alaposabb
vizsgálatát a pedagógusokra bíznám.
Az alábbi gondolatmenet nem átfogó.
Nem foglalkozom részletesen Herzl
nagyívû víziójának visszamenôleg értékelt két legismertebb gyengeségével.
Egyfelôl azzal a jóslatával, miszerint a
zsidó állam megteremtése szükségszerûen meg fogja szüntetni az antiszemitizmust. A történészek általában egyetértenek abban, hogy Herzl kellô mélységben tárta fel a korabeli antiszemitizmus kiváltó okait – hogy ti. elsôsorban a
zsidóság emancipációjára adott reakcióról van szó –, prognózisa azonban nem
igazolódott. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy sajnos éppúgy, ahogy
az emancipáció antiszemitizmust generált, Izrael állam létezése is Izrael-ellenes, anticionista gyûlöletet kelt.
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Herzl víziójának másik nyilvánvaló
tévedése az a leegyszerûsítô jóslat
volt, mely szerint a zsidó állam megszületése után a zsidóknak csupán két
választási lehetôségük lesz. Úgy vélte,
hogy a zsidóüldözés áldozatai a zsidó
államba fognak költözni, és csatlakozni fognak hozzájuk mindazok, akiket
valamiféle önazonosság keresése vagy
önmegvalósítási vágy hajt. Azok a
zsidók pedig, akik teljesen asszimilálódni kívánnak, végre megtehetik
majd azt. Az Izrael megalapítása óta
eltelt fél évszázad során kirajzolódó
valóság szöges ellentétben áll ezzel az
elképzeléssel. A zsidók jelentôs hányada az Izraelen kívüli életet választja, ugyanakkor legtöbbjük nem óhajt
teljes mértékig asszimilálódni, sôt
többségük arra törekszik, hogy valamelyik fejlett, liberális ország polgáraként vallásos és etnikai alapú zsidó
identitásukat megélhessék.
Herzl tévedései azonban egyáltalán
nem csökkentik történelmi jelentôségét. Ijesztôen nehéz feladatra vállalkozik az, aki fel szeretné tárni Herzl gondolatainak és tetteinek a cionizmus történetére gyakorolt hatását. Helyes volna kiemelni víziójának rendkívüli,
szinte hihetetlen elôrelátását, és a cionista mozgalom megteremtésében játszott abszolút vezetô szerepét, mely végül sikeresen elérte legfôbb célját: Izrael függetlenségének kikiáltását. Nem
véletlen, hogy oly sokat idézik naplója
1897. szeptember 3-i bejegyzését:
„Ha a Kongresszust egyetlen (semmiképpen sem a nyilvánosságnak
szánt) szóval akarnám összefoglalni,
azt mondanám: Bázelben megalapítottam a Zsidó Államot. Ha ezt ma hangosan kimondanám, mindenki kinevetne. Öt év múlva talán, de ötven
múlva biztosan, elfogadott tény lesz.”2
HOL LEGYEN
CION FÖLDJE?
Tagadhatatlanul befolyásolja Herzl
cionista örökségének oktatását az a
tény, hogy a cionista vállalkozást elindító könyvében nem kifejezetten kötötte vízióját Izrael földjéhez. Természetesen Erec Izrael volt a nyilvánvaló
és vágyott cél, mivel – Herzl szavaival: „Palesztina feledhetetlen történelmi hazánk. Már maga a név is csodála-

tos hatékonyságú csatakiáltás lenne.
Ha a Szultán Ôfelsége nekünk adná
Palesztinát, ennek fejében magunkra
vállalhatnánk Törökország pénzügyeinek kezelését. Európa számára védelmi sáncot alkotnánk Ázsiával szemben
és kulturális elôôrseként szolgálnánk a
barbársággal szemben. Semleges államként egész Európával összeköttetésben maradnánk, ami fennmaradásunkra nézve biztosítékul szolgálna.”3
Mindazonáltal Herzl más elképzeléseket sem utasított el. Komolyabban
Argentína egy bizonyos régiója merült
fel, mely addigra már az erôteljes ko-

Herzl kamaszként

lonizációs terveket szövô Hirsch báró
érdeklôdését is felkeltette. Herzl errôl
azt írja: “Palesztinát vagy Argentínát
részesítsük elônyben? A Társaság [a
Herzl által javasolt intézmény, melynek feladata a cionizmus ügyének
elômozdítása lett volna] azt fogja
megvenni, amit adnak neki, és ami
mellett a zsidó közvélemény nyilatkozni fog. A Társaság mind a két tényt
szem elôtt fogja tartani. Argentína a
föld egyik leggazdagabb országa,
nagy kiterjedésû sík területtel és gyér
népességgel rendelkezik, klímája mérsékelt. Az Argentin Köztársaság igen
jól járna azzal, ha javunkra területe
egy részérôl lemondana.”
Herzl bámulatos (bár élete során teljességgel sikertelen) fáradozásai azonban kezdettôl fogva Izrael földjére
koncentrálódtak. Ám követôi, e korai
állításainak fényében, különféle mó-

dokon értelmezték Herzl kelet-afrikai,
Ugandára vonatkozó javaslatát, mely
aztán viharos ellentéteket szült az
1903-as Cionista Kongresszuson.
Egyesek szerint, mivel mélységes csalódások és kudarcok kísérték Herzl elszánt diplomáciai erôfeszítéseit, hogy
letelepedési engedélyt szerezzen az
ottomán fennhatóság alatt álló Erec
Izraelben, továbbá, mivel látta az
1903-as kisinyovi pogromot elszenvedett kelet-európai zsidók nyomorúságát, Herzl visszatért korábbi radikális
területszerzô politikájához. Isaiah Friedman ezzel ellentétes véleményt fogalmazott meg rendkívül meggyôzô
érvekkel alátámasztva. Szerinte Herzl
hû maradt Erec Izraelhez. Szerinte a
kelet-afrikai javaslat egyszerû taktikai
lépés volt, Herzl pontosan tudta, hogy
ez az elképzelés bukásra van ítélve, de
elôtte még a zsidó-problémát nemzeti
kérdésként állíthatta a világ közvéleménye elé. A cionizmus nemzetközi
elismerését remélte ettôl, mindenekelôtt – az önálló államra vágyó zsidó
nép szempontjából legfontosabb –
Nagy Britannia részérôl. Innen pedig
egyenes út vezethetett volna Erec Izrael megszületéséhez.4
Amennyiben ezt a kérdést a történelemoktatás kontextusán belül vizsgáljuk, hangsúlyozni kell azt az egzisztenciális és etno-szimbolikus szorongást,
mely az egész „Uganda-vitát” jellemezte. Ez vezetett ahhoz a paradoxnak
tûnô helyzethez, hogy míg a nemzetivallásos cionisták nagy része támogatta
Herzl 1903-as javaslatát, addig a szekuláris cionisták elutasították azt. A
kontextuális értelmezés szempontjából
ugyancsak fontos megismerni a Zsidó
Territorialista Szervezet (ITO) megalapításához vezetô szakadást. E szervezet
folyamatos, de tökéletesen eredménytelen territorialista igyekezettel próbált
alternatív helyszínt találni egy autonóm
zsidó terület számára.
GYARMATOSÍTÁS ÉS
AZ ARAB LAKOSSÁG
A cionista mozgalom élén álló Herzl
munkásságának talán legellentmondásosabb és legproblematikusabb kérdéseit a gyarmatosítással, a helyi arab lakossággal és általában az arab KözelKelettel kapcsolatos elképzelései jelen-
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tik. Nézetei a századfordulón élt európai értelmiség meglehetôsen Európacentrikus világképét tükrözik. Akkoriban természetesnek tûnt, hogy az európai hatalmaknak joguk, sôt morális kötelességük „civilizálni“ az Európán kívüli világot. Csakis ezen az imperialista, Európa-centrikus világképen belül
állíthatjuk, hogy Herzl liberális volt.
Ezen kívül elsôsorban jogász volt. Liberálisként a jóindulatú, atyáskodó kolonizációt támogatta, de mindenekfelett azért küzdött, hogy a nemzetközi
jog elismerje és támogassa a cionista
kolonizációs projekt békés megvalósulását, mely végül majd a zsidó nemzetállam megalapításához vezet.
Londonban, 1896-ban errôl tárgyalt
Abraham Jehudával, a fiatal egyiptológussal is, aki arra figyelmeztette
Herzlt, hogy a cionista tervekhez szükségük lesz a helyi arab lakosság legalább hallgatólagos beleegyezésére,
különben szükségszerûen ellenállásba
fognak ütközni. Herzl erre azt felelte,
hogy a helyi lakosság véleménye egyáltalán nem számít, az ország sorsa kizárólag az Ottomán Szultánságtól
függ. Több helyen megismételte, hogy
a zsidóság palesztinai betelepülését
követô gazdasági fellendülés majd ellensúlyozni fogja a helyi lakosság
minden rossz érzését. Ugyanígy ír
visszaemlékezéseiben, az Ôsújország
(Altneuland) címû regényében, valamint a volt jeruzsálemi polgármesterrel, Youssuf Zia al-Khalidival e témában folytatott 1899-es levelezésében.
Al-Khalidi páratlan elfogulatlansággal egyfelôl elismerte a cionista indítékok jogosságát, ugyanakkor arra is
figyelmeztetett, hogy az esetleges
arab ellenállás is pont ilyen jogos lehet. Herzl neki is azt válaszolta, hogy
ô egészen biztos abban, hogy az arab
lakosság értékelni fogja a cionista betelepülésnek köszönhetô gazdasági és
társadalmi fellendülést. Az Ôsújország címû utópisztikus regényében az
arab fôszereplô, Reshid Bey a zsidó
bevándorlás csodálatraméltó elônyeit
ecseteli az arab polgároknak: „Látjátok, ennek a falunak a zsidó bevándorlás csak hasznára vált. Itt emberséges
körülmények között élnek, a gyerekek
iskolába járnak, és mindenki szabadon
gyakorolhatja a vallását.”5
Herzl véleménye, mely szerint a ci-
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Jeruzsálem, 1967
A város nevei közt bújócskázik,
Jeruzsálem, El-Kudsz, Salem, Dzseru, Jeru,
suttogja : Jevus, Jevus, Jevus, a sötétségben.
A vágyódástól zokogja: Aelia Capitolina, Aelia, Aelia.
Mindenkihez elmegy, aki egy magányos éjjelen szólítja ôt.
De mi tudjuk,
ki megy el kihez.

Jeruzsálem, 1985
Kérések rejlenek a Siratófal réseiben,
gyûrött és tömött papírcédulák.
Velük szemben cédula rejlik a régi vasajtóban,
Egy jázminbokortól félig eltakarva:
„Nem tudtam eljönni,
remélem, megérted”.
Szilágyi Erzsébet fordításai

onista letelepedés elônyei kompenzálni fogják az arab lakosság ellenérzéseit, teljesen egyértelmû volt, de sok
más kérdés megválaszolatlan maradt.
Mindez Herzl szilárd meggyôzôdése,
de vajon e vélemény nem kifejezetten
naiv, leereszkedô, vagy hamis? Vagy
talán arról a jelenségrôl van itt szó,
melyet a pszichológusok „kognitív
disszonancia“ néven emlegetnek?
Ezekhez a kérdésekhez kötôdik az
az egyszeri, némileg homályos szöveg, ahol Herzl azon gondolkodik,
hogy a helyi arab lakosság egy részét,
vonzó munkalehetôségeket teremtve a
szegényebb palesztinai araboknak, át
kellene telepíteni a szomszédos arab
országokba. 1895. június 12-én naplójában ezt írja:
„Finoman ki kell sajátítanunk a ránk
ruházott birtokokon található magánterületeket. A szegény lakosságot arra
kell rábeszélni, hogy költözzenek határainkon túlra, a tranzitországokban
biztosítandó munkalehetôségek ígéretével, miközben saját országunkban
megtagadnánk tôlük a munkavállalást.
Az ingatlantulajdonosok átállnak majd
a mi oldalunkra. Mind a kisajátításnak,

mind a szegények eltávolításának
diszkréten és körültekintôen kell zajlania. A földbirtokosok azt hihetik, hogy
átverhetnek minket, ha többet kérnek a
földjeikért, mint amennyit azok valójában érnek. De tévednek, mert semmit
sem fogunk újra eladni nekik.” 6
Az Izrael-ellenes propaganda
elôszeretettel idézi ezt a részletet,
melynek megítélése számos történészt
is vitára késztet. Észre kell azonban
vennünk, hogy a szövegben konkrétan
arabokról egyetlen szó sem esik.
Egyes tudósok szerint Herzl akkori
pillanatnyi tudatállapotának és a napló
ezen kiemelt részletének ismeretében
kijelenthetô, hogy ezek a spekulatív
töprengések valamiféle koncentrált letelepedés lehetôségrôl szólnak, melynek esetleg megteremtôdhetnek a jogi
feltételei. Véleményük szerint Herzl
itt sokkal inkább Argentína egy bizonyos régiójára, nem pedig Palesztinára gondolt.7
Mindez szoros összefüggésben áll a
palesztinai zsidó gyarmatok és a gyarmatosítás kapcsolatának még súlyosabb kérdésével. Ez a kérdéskör
gyakran kapcsolódik egy súlyos stig-
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mához. A tudósok véleménye megoszlik e kérdésben. Az egyik oldal azzal érvel – az arab világ legfôbb, polemikus követeléseivel egyetértve –,
hogy a cionizmus maga nem más,
mint egyfajta gyarmatosítás, és csakis
ebbôl a megközelítésbôl lehet mind a
mozgalom, mind pedig az arab–zsidó
konfliktus történelmét megérteni. A
másik oldal szerint viszont ez egyáltalán nem tudományos kiindulópont, és
csak a cionizmus tendenciózus megbélyegzéséhez vezethet. Szerintük a
cionista „gyarmatosítás” gyökeresen
eltér a történelem minden más gyarmatosításától, megértése pedig csak a
nacionalista ideológiai kontextuson
belül, annak céljainak felfogva lehetséges. A cionizmus lényege – állításuk szerint – az egzisztenciális önfelszabadítás vágya. Az erôszakmentes,
jogszerû földszerzés és letelepedés
volt az egyetlen, morálisan elfogadható módszer. A Palesztinába bevándorló zsidók sosem voltak semmiféle
külsô erô vagy állami hatalom ügynökei, a teljes foglalkoztatás pedig nemcsak nemzeti szükséglet, de társadalmi érték is, ezért a cionizmusnak sosem volt célja Palesztina lakosainak
vagy erôforrásainak bármiféle külsô
érdek miatti kihasználása, sokkal inkább azok támogatása és fejlesztése.
HERZL NACIONALISTA
ESZMÉNYE ÉS A ZSIDÓ
ÁLLAM VÍZIÓJA
Minden történész egyetért abban,
hogy Herzl államról alkotott elképzelése olyan alapértékekre épül, amelyeket akkor tett magáévá, amikor még
hitt a zsidóknak mint egyéneknek polgári emancipálódásában és Európa államaiba való integrálódásában.
Késôbb, amikor a zsidókérdés nemzeti megoldása felé fordult, ezen értékeket, úgy ahogy voltak, a zsidóság egészére alkalmazta. A zsidóprobléma diagnózisának alapja annak a tételnek az
elutasítása volt, hogy pusztán a zsidóság polgári emancipációjával elérhetô
az európai államokba és társadalmakba való teljes integráció. Ugyanakkor
az eljövendô zsidó államot éppen azon
eszmék modelljeként képzelte el, melyekrôl korábban úgy vélte, hogy a
zsidók egyéni emancipációját és in-

tegrációját mozdítják elô. Így aztán a
Zsidó állam végsô változatában Herzl
nem egy különleges és egyedülállóan
zsidó karakterû államot mutat be, hanem inkább a szekuláris Nyugat-Európa idealista utópiáját.
Az Ôsújország címû regényében
Herzl összefoglalta azokat a tapasztalatokat, amelyeket a zsidóság megtanulhat az európai államoktól, hogy
ezeket aztán továbbfejlessze, sôt felülmúlja. A Herzl által megálmodott zsidó állam a legfejlettebb technológia és
társadalmi modell terméke, mely a toleranciát, a társadalmi jólétet és a felvilágosodást tekinti a legfôbb értéknek. Kultúrája meglehetôsen inkoherens, sokkal inkább világi, kozmopolita és plurális jellegû, mintsem kizárólagosan zsidó. Még a zsidó nyelv
használata is csupán a vallásra és
egyéb tradicionális funkciókra korlátozódna; vidéken jiddisül beszélnének, de a német lenne a kereskedelem
és a kultúra nyelve. A vallást tiszteletben fogják tartani, de csak, mint a
hívôk magánügyét. Az Ôsújország inkább egy zsidóknak létrehozott államról, nem pedig a zsidó államról szól.
Ôsújország politikai berendezkedése önkéntes, majdhogynem anarchista
alapon szervezôdik. Az elnöki tisztség
hét évre szóló, díjazás nélküli pozíció.
A törvényhozás egy választott bizottság részvételével, évente mindössze
pár hetet vesz igénybe. Ôsújországban
nincsenek ideológiai alapon szervezôdô tömegpártok. Az országot nem
is igazi politikusok, hanem felvilágosult, tehetséges bürokraták vezetik. A
regény szerint „a politika itt nem szakma vagy üzleti vállalkozás“, továbbá
„bíróságaikon több rágalmazási perre
került sor amiatt, hogy valakit ‘hivatásos politikusként’ sértegettek”.8
Herzl nem valami konvencionális
nemzetállamot ír le, hanem inkább valamiféle „Új Társadalom” utópiáját.
Ôsújország egy nemzetállam utáni
képzôdmény, egy politikai rendszer,
mely meghaladja és megjavítja a kortárs európai államok berendezkedését.
A regény egyik szereplôje, David Littwak (kinek modellje a cionista világszövetség Herzlt követô elnöke, David Wolffsohn volt) azt mondja az Európából érkezett Kingscourtnak: „Nekünk nincs olyan államunk, mint nek-

tek, európaiaknak. Ez itt azon állampolgárok társadalma, akik az életet a
munkán és a kultúrán keresztül kívánják élvezni[...] Ez nem egy állam[...]
Ez egy államszövetség[...] Ez egy
nagy együttmûködô vállalkozás,
melynek neve: Új Társadalom“.9
Egy Herzllel foglalkozó pedagógust
mindez kétségekkel töltheti el, már
csak azért is, mert a mai Izrael jelentôs
mértékben eltér a fent leírtaktól, sok
más mellett a zsidó vallással és a nemzetközi zsidóság egészével kialakított
viszonyát illetôen.
Nem meglepô, hogy akadt legalább
egy tudós, aki mindent megtett annak
érdekében, hogy – akármilyen kimódoltan is – de bebizonyítsa: Herzl tudatosan választotta a német Der Judenstaat cím angol változatául a „Jewish State” azaz „zsidó állam” kifejezést a „state of the Jews”, azaz „a zsidók állama” helyett. Vitatott, hogy vajon Herzl tényleg azt kívánta, hogy az
állam és a kultúra meghatározóan zsidó jellegû legyen.10
Az Ôsújország víziójával ma is számos társadalmi, politikai és kulturális
elképzelést lehet alátámasztani. A
poszt-cionizmusnak nevezhetô ideológia hívei például az Ôsújország
alapján bemutathatnák, ha akarnák,
hogy milyen lenne Izrael a cionista
szándék elhagyásával, elfogadva a
zsidók kisebbséggé válásának lehetôségét annak érdekében, hogy az
ország „minden polgár államává” váljék.11 Kifejezetten cionista szemszögbôl viszont Herzl vízióját ígéretes,
multikulturális
társadalmi
jövôképként is interpretálható.12
Mit jelent mindez az oktatásra nézve? Az a puszta tény, hogy Herzl szellemi öröksége ily sokféle jelentéssel
bír, izgalmas táptalajul szolgálhat a
mai Izrael fôbb társadalmi problémáinak megvitatásához. Ehhez viszont arra van szükség, hogy Herzlt ne csupán
a cionizmus kizárólagos döntôbírájának tekintsük, hanem sokkal inkább a
cionista gondolkodás, szándék és gyakorlat egyik meghatározó alakjának,
aki bizonyos szempontból termékenyítôen, más szempontból viszont
rendkívül sajátosan hatott. Ráadásul
talán nem is Herzl személye volt a
legmeghatározóbb a cionizmus kibontakozó történetében. Herzl társadalmi
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és politikai elképzelései rendkívül
egyediek, személyisége iránt óriási a
történelmi érdeklôdés, ugyanakkor
alig foglalkoznak a cionizmusra gyakorolt átfogó ideológiai hatásával.
Tény, hogy az Ôsújország legalább
akkora vitát szított a cionisták körében, mint ahány új hívet szerzett a cionista mozgalomnak. A legdühösebb
reakciót Asher Ginzbergbôl (írói nevén: Ahad Ha’am) és tanítványaiból
váltotta ki. Ahogy a cionista ideológiákról szóló átfogó tanulmányom és
számos más történész kollégám írása
bemutatja, Herzlt a cionizmus születésének és fejlôdésének szélesebb perspektívájából, számos szellemi áramlat, illetve azok társadalmi hordozói
eredôjeként kell szemlélni.13
ÖSSZEFOGLALÁS
Jelen írásunk szükségszerûen azokra a kritikus pontokra koncentrál,
amelyek Herzl gondolatainak és az
ezekhez kapcsolódó vitás kérdéseknek
a tanulmányozása során merülhetnek
fel, melyek dilemma elé állíthatják a
Herzlrôl és a cionizmusról oktató történelemtanárokat. Ismét azt kell mondanunk, hogy ezek a problémák nem
kérdôjelezik meg Herzl kimagasló jelentôségét a modern kori zsidó történelemben általában és a cionizmust
történetében.
A cionizmus történelme során minden ideológiai és politikai irányzatnak
megvolt a maga, saját igényeinek
megfelelôen alakított Herzl-képe. Az
általános cionisták magukat tekintették Herzl igazi politikai örököseinek;
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a revizionista cionisták saját irányzatukat az eredeti Herzl-féle politikai cionizmushoz való visszatéréseként értelmezték, szemben a Herzl gondolatait szerintük félreértelmezô Chaim
Weizmann vezette szocialista cionistákkal. Még a vallásos-nacionalista
(mizrahi) cionisták is nagyra tartják
Herzlt, megrögzött szekularizmusa ellenére, mivel támogatót találtak benne
azon törekvésükhöz, hogy a cionista
program ne avatkozzon bele az oktatás és a kultúra kérdéseibe. Tekintettel
Herzl örökségének komplexitására és
ellentmondásosságára, oktatása hatalmas kihívás elé állítja a pedagógusokat. A rugalmasság és a szellemi integritás olyan pedagógiai megközelítést igényel, mely Herzlt és tanításait a
cionizmus egészének fejlôdését meghatározó eszmékkel és irányzatokkal
dialektikus kapcsolatban vizsgálja.
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ANDREW HANDLER

A magyar kapcsolat
Theodor Herzl ifjúsága nagy részét
azzal töltötte, hogy meggyôzze saját
magát, rokonait és barátait: ô a legtipikusabb német. Bizonyára alaposan
elcsodálkozna, ha megtudná, hogy
meggyôzôképessége azokra hatott
leginkább, akiket személyesen nem
ismert, akik jóval késôbb éltek. Persze manapság minden más leírás valamiképpen szentségtörésként hatna.
Általában úgy tartják, hogy barátjának, Heinrich Kanának 1882-ben Budapestrôl írt levele tartalmazza az
egyértelmû bizonyítékát Herzl e témával kapcsolatos felnôttkori érzéseinek. Bosszankodva a budapesti zsidóság zajos nacionalizmusán, azon,
hogy kizárólag magyarul hajlandóak
beszélni és mindenki magyarosítani
akarja a családnevét, végül kifakadt:
„a magam részérôl nagyon ügyelek
arra, nehogy egyetlen magyar hangot
is helyesen ejtsek”.
Herzl életrajzíróinak és a cionizmus
kutatóinak semmi okuk nem volt, hogy
kételkedjenek e megjegyzés ôszinteségében vagy igazságában. A leggyakrabban emlegetett vélemény szerint
Herzl egy roppant elegáns, elragadóan
szellemes bécsi író-újságíró volt, akinek karizmatikus államférfivá való
drámai átváltozása a modern zsidó történelem egyik legnagyobb rejtélye.
Herzl semmit sem tett annak érdekében, hogy megváltoztassa mindazok véleményét, akik hallomásból
vagy írásain keresztül ismerték. 1898.
január 14-én a londoni Jewish Chronicle-ben megjelent rövid életrajzában
anekdotikusan és szarkasztikusan ír
fôleg szülôvárosáról, és szinte semmi
olyat nem mond, ami ne lett volna már
akkor is köztudott. „1860-ban születtem Budapesten, a zsinagógához közel, melynek rabbija késôbb túlzott
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szigorúságomért bírált – komolyan
mondom –, mivel több tiszteletet és
szabadságot akartam a zsidóknak,
mint amivel rendelkeztek. 20 évvel
késôbb ‘kiadó’ tábla lógott annak a
Dohány utcai háznak az ajtaján, melyben megláttam a napvilágot.” Nyilvánvalóan felbosszantotta a Budapest
szerte szájról-szájra járó pletyka, mely
szerint „A zsidó állam megjelenéséért
hatalmas tiszteletdíjat kapott egy angol cégtôl, valamiféle palesztinai üzleti lehetôség fejében”.1
Herzl sikeresen megalkotta a nyilvánosságnak szánt arcképét. Kétségtelen,
hogy míg bizonyos vonásokat szándékosan kiemelt, másokat homályban
hagyott, sôt teljesen elrejtett. Ez valamennyire megmagyarázhatja, hogy
noha felnôtt életének döntô eseményei
megismerhetôk, de a Magyarországról
és Budapestrôl tett meglehetôsen gyakori megjegyzései felett sokáig elsiklottak, vagy egyszerûen figyelmen kívül hagyták azokat. Bizonyos kérdéseket azonban fel kell tennünk. Elôször
is: vajon e kijelentései illetve írásai
mennyiben tükrözik a szerzô legbelsôbb gondolatait, mennyiben hitelesítik ezeket a körülmények és
mennyiben igazolják ezeket a tapasztalatok? Vajon ezek a valós személyiséget tükrözik, vagy azt, amilyen lenni
szeretne, illetve láttatni szeretné saját
magát? Theodor Herzl esetében,
hosszú távon, ez utóbbi lehetôség látszik a legvalószínûbbnek. Állítólagos
magyar-fóbiája a mítosz és a valóság,
valamint a vélemények és a célzások
szétválasztásával megcáfolható. Rövid
életét ugyan meghatározta a három
egymástól alapvetôen elkülönülô szakasz – a Budapesten töltött gyermekés ifjúkor, a bécsi jogi tanulmányok és
az irodalmi karrier, majd a Dreyfusügyet követôen a cionista politikussá
válás – de szülôhazájával való kapcsolata személyes érdeklôdésében és politikai megfontolásait tekintve is mindvégig fontos maradt.

Arrogáns megjegyzései nem annyira egy állandósult perspektívát, inkább egy tûnôben lévô életszakaszt
reprezentálnak. A hazafiság hirtelen
fellángolását új országa iránt számos
emigráns átéli, szembefordulva az elhagyott otthonnal; ezzel az erôfeszítéssel igyekeznek bizonyítani ôszinteségüket, asszimilációjuk sikerét saját maguk és mások elôtt. Amennyiben az emigrációt a kétségbeesés
visszafordíthatatlan és végleges jelének, egy sor ellentétes körülmény
végsô megnyilvánulásának tekintjük
– ez a sors jutott számtalan közép-kelet-európai zsidónak – akkor azt
mondhatjuk, hogy Herzl sem érzelmileg, sem fizikailag nem szakadt el
véglegesen Budapesttôl. 1878-ban
szüleivel végleg Bécsbe telepedett,
de Paula nôvére tragikus halálát követôen minden évfordulón felkereste
testvére budapesti sírját. Nyiladozó,
romantikus érdeklôdését Bécsben kielégíthette, de késôbbi felesége, Julie
Naschauer iránti érzelmeinek gyökerei a közös társadalmi helyzetig, a
közös vallásig és a közös szülôhazáig
nyúltak vissza. Julie másodgenerációs, Budapesten élô magyar volt, aki
szüleivel 1880-ban költözött a császárvárosba.
Herzl magánélete magyar vonatkozások tárháza volt. Drámai átalakulását követôen, ahogy politikai elv- és
harcostársakat kezdett keresni, elsô
komoly és befolyásos szimpatizánsát
Max Nordau személyében találta meg.
Kapcsolatukat azonban a keserû kifakadások, a súlyos kritikák és a hosszabb-rövidebb ideig tartó makacs,
idônként ellenséges hallgatások tették
feszültté. 1899. február 6-i naplóbejegyzését Herzl azzal kezdi, hogy
Nordau beszéde „ostoba, meggondolatlan és pontatlan volt”. Nordau sem
csinált titkot abból, hogy szerinte
Herzl „kétszínûen, kígyó módjára [...]
foglalkozik a fejedelmekkel és a zsidó
néppel” (1901. június 6.) Herzl azon-
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ban teljesen tisztában volt kapcsolatuk
egyediségével, melyet meg kellett óvni idônkénti civakodásuk következményeitôl. Barátságuk kezdetén így
írt: „Még sosem éreztem ennyire
erôsen, hogy mi összetartozunk. Ennek semmi köze a valláshoz [...] Viszont azonos fajhoz tartozunk” (1895.
július 6.).
Az árja felsôbbrendûségi mítosz híres szószólóinak (Gobineau, Friedrich
Max Müller és Houston Stewart
Chamberlain) kortársaként, Herzl
szándékosan használta a zsidósággal
kapcsolatban a „vérközösség” kifejezést. Herzl és Nordau különleges kapcsolatát egy további tényezô is megerôsítette. Mindketten Magyarországról, a budapesti felsô-középosztályból származtak. Herzl 18 éves
volt, amikor Bécsbe költöztek, Nordau felnôttként, 31 éves korában települt Párizsba.
Barátságuk természetes és megjósolható következményeként Herzl kilencévnyi politikai pályafutása során
egyre több magyarral került kapcsolatba. A nôvére sírjánál tett évenkénti
látogatások során, a magyarországi
helyzet alakulásával párhuzamosan,
saját szemével láthatta szülôvárosát,
ezen kívül megismerkedett számos kiváló zsidó személyiséggel. Ezek közt
volt Rothfeld Sámuel író-újságíró,
Ágai Adolf, író, szerkesztô és orvos,
Alexander Bernát, a budapesti egyetem filozófia- és esztétikaprofesszora,
Chorin Áron aradi rabbi, a progresszív
zsidóság vezetôje, a gazdag terménykereskedô-családból származó Báró
Dirsztay (Fischl) László, aki Bécsben
általános török konzulként mûködött,
Báró Dóczi (Dux) Lajos, aki író és politikus volt, s összeismerkedett a gyártulajdonos Báró Jánosi-Engel Adolffal, valamint a zsidó közösség több
más vezetôjével. Herzl magyar-zsidó
kapcsolatai szintén hozzájárultak a cionizmus eszméjének általa remélt fokozatos megismertetéséhez. JánosiEngel báró bemutatta a bécsi zsidó közösség elnökének; Dirsztay volt Herzl
elsô közvetítôje a török hatóságok felé, Michael Singer rendszeresen tájékoztatta az Egyesült Államokban bontakozó cionista mozgalom eredményeirôl, Ludwig Stein, a berni egyetem ismert filozófiaprofesszora mutat-

ta be ôt a gazdag berlini zsidók egy
csoportjának, a politikus és publicista
Visontai Soma számos politikussal ismertette meg a cionizmus programját
és szerezte meg támogatásukat az
ügyhöz, és Wilhelm Gross volt a fô
szervezôje a Herzlt támogató palesztinai zsidóknak.

Herzlnek nem-zsidó magyar támogatói is akadtak. Gróf Széchenyi Ödön
pasa, II. Abdul-Hamid szultán bizalmasa volt a cionizmus talán legkorábbi, legodaadóbb és kétségtelenül a legrangosabb támogatója a Portánál. Noha Herzl nem lelkesedett érte, de a kor
divatos festôje, Lippay Berthold volt
az, akinek sikerült sok – utóbb kifizetôdônek bizonyuló – nehézség árán
felkeltenie X. Pius pápa érdeklôdését
a cionizmus iránt, olyannyira, hogy
audiencián fogadja az ügy elsô számú
képviselôjét.
Herzlt meglepte, mekkora figyelmet szentel neki és az ügynek Simonyi Iván. Magyarország egyik legmûveltebb és legtermékenyebb politikai
újságírója 1896 februárjában Der Judenstaat címen forróhangú beszámolót tett közzé saját folyóiratában, a
Westungarische Grenzbote-ban, melyet további támogató írások követtek. A sors különös iróniája, hogy Simonyi Iván ekkor már hosszú ideje a
magyar antiszemita mozgalom egyik
vezetô egyénisége volt, amely mozgalom már húsz évvel korábban a zsidók Európából való békés kitelepítését, valamint a zsidó állam paleszti-

nai újraalapítását szorgalmazta. Alig
egy évvel azután, hogy Herzl közzétette elképzeléseit, Magyarországon
nyílt leghamarabb lehetôsége ezek
népszerûsítésére.
A magyarországi kortársak közül
Vámbéry Ármin (1832-1913) gyakorolta a legnagyobb hatást Herzlre. A
keleti nyelvek híres professzora, aki
addigra már végigpróbálta az összes
monoteista vallást, ortodox zsidó családban látta meg a napvilágot. Húszas évei vége felé, amikor Isztambulban a nagy befolyású török katonai vezetô, majd politikus Fuad pasa
szolgálatában állt, felvette az iszlám
vallást, majd végül a protestantizmust választotta. Vámbéry lett Herzl
legfôbb kapcsolata az ottomán hatóságokhoz általában, és fôleg II. Abdul-Hamid szultánhoz. Vámbéryhez
– Nordauval szemben – Herzlt nem
fûzte személyes és ideológiai kötelék. Ezért a tudós utazó megnyeréséhez aprólékosan kidolgozott érzelmi
ráhatásra és okosan tálalt politikai érvelésre volt szükség.
Ahhoz, hogy Vámbéry közelébe juthasson, Herzlnek át kellett hatolnia a
gazdagság, a kereszténység és a magyar nacionalizmus vastag falain. Felmérte, hogy könnyen kudarcot vallhat,
ha megpróbálja Vámbéryt lenyûgözni,
ezért úgy döntött, nem fog irodalmi
dicsôségére vagy újonnan szerzett politikai hírnevére hivatkozni. Az emberi természet alapos ismerôje volt.
Színdarabíróként karaktereket teremtett, újságíróként és kezdô politikusként rengeteg lehetôsége nyílt a gazdag és befolyásos emberek szokásainak megfigyelésére. A mogorva, parancsoláshoz szokott, szókimondó
öregurat hiúságán keresztül lehetett
megközelíteni, és rávenni arra, hogy
elárulja gondosan rejtett érzelmeit.
Ahhoz azonban, hogy Vámbéry közelébe kerülhessen, a legnagyobb segítséget az a különleges kötelék jelentette, amely összehozza a magyarokat
otthon és külföldön, és amit Herzl ekkor már igen jól ismert. A könnyedség,
amellyel felkeltette Vámbéry érdeklôdését és megszerezte támogatását, világosan bizonyítja, hogy mindez
erôlködés nélküli visszatérés volt egyfajta gondolkodás- és kifejezésmódhoz, nem pedig az opportunista tettetés.
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A kapcsolatfelvételt követôen alig egy
hónappal Herzl a „Vámbéry professzor
úr” megszólítás helyett a sokkal
bensôségesebb „Vámbéry bácsi” illetve „Schlesinger bácsi” változatot kezdte használni (Schlesinger volt Vámbéry
fedôneve, melyet gyakran használt táviratokban, levelekben és beszélgetésekben), és egyre gyakrabban zárta levelét így: „fogadott öcséd, Dóri”. Azaz
gyerekkori becenevét használta. Egyre
többször használt magyar szavakat, kifejezéseket és üdvözlôformulákat, melyek a Vámbéryvel folytatott levelezésében sokkal gyakrabban fordulnak
elô, mint bármikor azóta, hogy 1878ban Bécsbe települt.
Korábban Herzl kizárólag nôvére
halálának évfordulóján látogatott
Budapestre, de miután megismerkedett Vámbéryvel, ezek a látogatások
látványosan megszaporodtak. Budapest elsôdleges színtere lett Herzl
azon erôfeszítésének, hogy a cionizmus ügyének megnyerje a Porta támogatását.
Herzl Vámbéryn keresztül ismerkedett meg egy bizonyos Dr. Wellishsel, egy másik magyar származású
zsidóval, aki a török belügyminisztériumhoz tartozó egészségügyi részleget vezette. Az ô rendkívül értékes
közremûködésének köszönhetôen,
könnyebbé vált a közeledés a Porta és
a cionizmus vezetôje között.
A Vámbéryvel való szoros barátság
elôre nem látható, de logikus követ-
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kezménye volt Herzl kijelentése,
hogy ô magyar, hogy barátja honfitársaként tekint magára. Ez a kijelentés nyilván nem ugyanaz, mint
Vámbéry határozott patriotizmusa, de
akkor sem tekinthetjük elszigetelt jelenségnek. Évekkel azelôtt, hogy
személyesen találkoztak volna, Herzl
az alábbi, különös bejegyzést írta
naplójába: „A magyarok lesznek Júdea huszárai: kiváló lovassági tábornokok válhatnak belôlük” (1895. június 11.). Nem kevésbé meglepô az
az érzelmi kitörés, melyet bizonyos
képek váltottak ki olyasvalakiben, aki
Magyarországgal szembeni hajthatatlan ellenszenvét hangoztatta minduntalan. A párizsi Rue de la Victoire-on
lévô zsinagóga ünnepi istentiszteletérôl, a nyilvánvalóan meghatódott
Herzl ezt írja naplójában: „annyi minden emlékeztet a pesti Dohány utcában töltött ifjúságomra...”.2 Újságírói
pályafutása vége felé, amikor politikusként a cionista eszme szolgálatába
lépett, azon merengett: „Hajdan
ugyanígy éreztem magam a pesti
Evangélikus Gimnáziumban [...]
végzôs koromban, amikor el kellett
hagynom az iskolát” (1895. június
10.). Legalább ilyen érdekes a vérbeli
bécsi nosztalgikus megjegyzése az

egyik Vámbérynél tett látogatást követôen: „ez fiatalkorom városának atmoszférája” (1900. szeptember 18.).
A Napló Budapestre vonatkozó bejegyzései általában meglehetôsen felszínesek. Többször számol be arról,
hogy valaki Budapestre utazott, vagy
onnan érkezett. Csupán néhány megjegyzésbôl, szinte véletlenszerûen olvashatunk Herzl hangulatáról, munka
utáni tevékenységérôl. A remélt eredmény dacára, a Bécsbôl Budapestig
tartó utazás általában fizikailag és lelkileg is kimerítette. Egy alkalommal
ezt írja: „Egészen Pestig nem tudtam
megszabadulni a kábulattól. Ez azon
különös dolgok egyike, melytôl két
nap múlva megszabadulok, akár egy
vasúti kalauz” (p. 1101). Budapest híres éjszakai élete azonban kellemes
kikapcsolódást nyújtott a megfáradt
utazónak. Herzl „cigányzene mellett”
rövid pihenôt tartott, mielôtt „összefutott a berlini török nagykövettel, Ahmed Tewfikkel” (p. 979.).
Magyarország iránti vonzalmát
Herzl nem csak Vámbérynek említi.
Néhány levelet váltott Mezei Ernôvel
(1851-1932), aki ékesszóló harcosa
volt az Ausztriától való magyar függetlenség ügyének, és befolyásos vezetôje a magyar zsidóságnak. Herzl
és a cionizmus korai vezetôi hevesen
tiltakoztak az erôs magyar asszimilációs törekvések ellen, egy kicsiny, laikusokból és szellemi vezetôkbôl álló
csoport (köztük Mezei) viszont sokkal békülékenyebb irányvonalat képviselt. Szülôhazája zsidóságának
szembenállása
aggasztotta
és
bosszantotta Herzlt, ezért örömmel
fogadta Mezei és társai közeledését.
1903. február 24-én kelt levelében
azt írja Mezeinek: „Magyarországon
a cionizmusnak elôször piros-fehérzöldnek kell lennie” – utalva a magyar zsidóság meggyôzôdésére, hogy
ôk zsidó hitû polgárai a magyar hazának. Mezei következô levelére válaszolva viszont szinte prófétai hangon
figyelmeztet: „a hazafiság nem fogja
megóvni ôket az antiszemitizmus
rémségeitôl.” Noha a „[cionista]
mozgalom vezetôjeként” írta leveleit,
magyarsága minduntalan elôbújt. Az
1903. március 10-én kelt levelének
végén félreérthetetlen nyíltsággal azt
írja: „Nagyon, nagyon elfoglalt va-
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gyok, de azonnali válaszomból is láthatja, milyen közel állok önhöz. Mi
mindketten pesti zsidók vagyunk”. A
„pesti zsidó” kifejezés különleges jelentéssel bír; ez megváltoztathatatlan
és elszakíthatatlan baráti kötelék, közös tapasztalat és érzés, mely – függetlenül a magyar fôvárostól való
földrajzi és idôbeli távolságtól –
összeköti a hasonló gondolkodású és
érzésû embereket.
Hasonló meggyôzôdésû, de kevésbé
határozott az, amit Herzl a festô és író
Rozsnyai Kálmán emlékkönyvébe írt
Israel Zangwill és Vámbéry Ármin
bejegyzése alá. A 28. oldalon, 1901.
június 6-án, talán Vámbéry hazafisága
elôtt tisztelegve, Herzl magyarul azt
írta: „Sem angolul, sem magyarul nem
tudok jobbat írni, minthogy drága
Vámbéry bácsikám és kedves Zangwill barátom”. Mindezt magyar módra
Herzl Tivadarként írta alá. Scheiber
Sándor, aki közreadta az emlékkönyvben szereplô három bejegyzést (a harmadik Max Nordautól származott),
azt is megjegyezte Herzl és Vámbéry
barátsága kapcsán, hogy „ezek szerint
1901-ben Herzl még mindig hibátlanul tudott magyarul írni”.3 Ez a bejegyzés, mely 23 évvel szülôvárosából
való távozása után keletkezett, megcáfolja azt a szinte intézményesített
Herzl-képet, mely szerint ô egy pesti
német fiú, avagy egyszerûen csak
osztrák volt.
Herzlt ekkoriban kínosan érintette,
sôt bosszantotta, ha nem tekintették
német anyanyelvû osztráknak. A bevándorlók, különösen azok, akik sokat tettek társadalmi asszimilációjuk
érdekében, miközben tevékenységükkel közismertségre tettek szert, gyakran reagálnak ehhez hasonlóan, ha
emigráns múltjukra utalnak, függetlenül attól, hogy egyetértenek-e a megjegyzés tartalmával. Herzl, ifjúkora
óta gondosan ápolta a magáról alkotott lelkes és ékesszóló németrajongó
képét. Ekkor már közel húsz éve
Bécsben élt, sikeres irodalmi karriert
tudhatott magáénak, mely szorosan
összefonódott a császárváros kulturális légkörével. Csupán sértô szándék
megnyilvánulása lehetett, ha valaki,
fáradhatatlan asszimilációs törekvései
ellenére nem osztrákként tekintett rá.
Egy helyen a naplójában azt írja:

„Magyarországról származó, németül
beszélô zsidó vagyok, de csakis németnek tekintem magam. Jelenleg
azonban senki sem tekint németnek”
(1895. június 15.). Meglepô módon a
magyarok egyszerre láttak barátot és
ellenséget Herzlben. Az euforikus
hangulatú Elsô (1897-es) Cionista
Kongresszust követôen Israel Zangwillt is lenyûgözte Herzl fenséges
megjelenése, melyet egy ôsi asszír
uralkodóhoz hasonlított, de megôrizve analitikus távolságtartását, azt a
megjegyzést tette: „a sajátosan száraz, jogászi stílustól megérintett államférfiúi próza mögött ott leselkedik
a költô romanticizmusa és a modern
evolucionista bizonytalansága; a magyar fantázia, a szépíró drámai öntudata és a zsidó szív”.
A körülményeket és a helyzetet ismerve Moritz Benedict hasonló természetû kijelentése már egyáltalán
nem meglepô. 1896 elején heves vita
bontakozott ki azzal kapcsolatban,
hogy helyes-e teret szentelni Herzl
eszméinek lapja hasábjain. Benedict, a
Neue Freie Presse kiadója, aki egyáltalán nem lelkesedett a cionizmusért,
dühében azt mondta: „Ön egyáltalán
nem osztrák, hanem magyar!”.
Az ilyen egyértelmû kijelentéseket
nem lehet félreérteni vagy félremagyarázni. Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a cionista hagiográfia által támogatott és a közhiedelem által
terjesztett portré, mely Herzlt egyértelmûen kifogástalan bécsinek láttatja,
sokkal inkább idealizált, mint valóságos, sokkal inkább a szerepjátékot,
mint a valós egyéniséget tükrözi.
Ugyancsak sokatmondó Herzl felnôtt életének egy másik dimenziója:
személyisége általában alábecsült
vagy tagadott magyar oldalának megfelelô értékelése. Herzl legfogékonyabb éveit Budapesten töltötte. Itt
született, itt nevelkedett, itt járt iskolába és itt születtek elsô irodalmi kísérletei. Az életrajzírók által kreált képpel ellentétben, az ifjú Herzl nem zárkózott el a helyi közösségtôl, sôt meglehetôsen társasági lény volt, aki szívesen befogadta a környezetébôl érkezô impulzusokat. Kétnyelvûségében, két kultúrához való kötôdésében
nem okoztak gondot a német és magyar elemek, mindez nem károsította

intellektuális és érzelmi fejlôdését.
Oktalanság lenne letagadni vagy figyelmen kívül hagyni egy ilyen fontos
tényezô jelenlétét. Különösnek látszik, hogy halála után háromnegyed
évszázaddal még mindig hitelt adnak
azoknak az elképzeléseknek, mely
szerint egy olyan kiváló megfigyelô és
kifejezô képességgel rendelkezô ifjún,
mint Herzl, semmiféle nyomot nem
hagytak volna az 1870-es évek közepén megjelenô – intenzitásukban és
demagógiájukban a hasonló ausztriai
eseményeknél korábbi és erôsebb –
magyarországi antiszemita megnyilvánulások.
Az sem valószínû, hogy Herzl elfelejtette volna az 1882-es tiszaeszlári
vérvád abszurditását. Ez volt a magyar
antiszemitizmus hírhedt ügye, melynek kirobbantói fel akarták hívni magukra a politika figyelmét, és végül sikerült felkelteniük az egész világ érdeklôdését. A per körülményei – a kivizsgálás nyilvánvalóan törvénytelen
módszerei, az antiszemita düh, a bírósági eljárás során tapasztalt botrányos
erôszak – jelentették Herzl számára az
elsô találkozást a szervezett, népi antiszemitizmussal. Egy évvel késôbb ez
is hozzájárult ahhoz, hogy felvételét
kérte az Alba-diákszövetségbe.
Az ilyen és ehhez hasonló tapasztalatok bizonyára hozzájárultak ahhoz,
hogy sok évvel késôbb hitetlenkedve
írt naplójában arról a két pesti orvosról, akik úgy vélték, hogy Magyarországon rendkívül jól bánnak a zsidókkal. Hozzáfûzte, hogy az ország „liberális kormányát, mely hatalmát nyilvánvalóan a választási ígéreteknek és
a koalíciónak köszönheti, bármikor
elsöpörheti egy államcsíny, és akkor
az antiszemitizmus legvirulensebb
formában fog jelentkezni Magyarországon” (p. 223). Próféciájának igazsága harminc évvel késôbb bizonyságot nyert.

Jegyzetek
1 Herzl: Diaries, Peter Smith Publisher Inc
(1978). 2:500.
2 Diaries, 1:11
3 (Scheiber, Alexander Notes by Nordau,
Zangwill Vambery and Herzl in a Hungarian
autorgraph book. 6. New York: 1964-65,
pp. 78-80.)
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„Élvezni akarják a szabadságot,
de harcolni nem akarnak érte”
Interjú Nathan Sharanskyval

Nathan Sharansky a legnevesebb
szovjet „refuznyik” volt. Kémkedés
vádjával kilenc évet töltött szovjet
börtönökben és kényszermunka-táborokban, mivel nem volt hajlandó
felhagyni a kivándorló útlevélért
folytatott küzdelmével. 1986-os szabadulása után alijázott, Izraelben
közéleti szerepet vállalt, majd a
nagy szovjet alija idôszakában az
orosz ajkúakat képviselô pártot alapított (Jiszrael Baalija). Négy kormányban töltött be miniszteri tisztségeket. Jelenleg a Szohnut (JeFotó: Gadó János

wish Agency) elnöke. Az Izraeli Kulturális Intézet megnyitója alkalmából érkezett Budapestre, ott beszélgetett vele Gadó János.

– 2003-ban körutat tett amerikai
egyetemeken, ahol Izrael helyzetét
próbálta megértetni a hallgatósággal,
meglehetôsen ellenséges légkörben.
Késôbb, egy újságcikkben úgy foglalta össze tapasztalatait, hogy amit látott, az ijesztô volt. Azóta mi történt?
Javult vagy romlott a helyzet?
– Egyfelôl romlott a helyzet, mert
Izrael delegitimálása és démonizálása
egyre vadabbul folyik, és egyre mélyebben gyökerezik. Ez valóságos új
vérváddá vált. Vegyük csak a legutóbbi esetet, amikor Izraeli katonákat azzal vádoltak, hogy a palesztinok szerveivel kereskednek. Ezen egyesek nevetnek, de például egy svéd újság komoly, felelôs állításként közölte a palesztin provokátorok efféle vádjait.
Ami persze megjelent az Interneten is.

Aztán a Haitin dolgozó izraeli
mentôcsapatot azzal vádolták az, hogy
a haitiak szerveivel kereskednek. Ez a
vád is végigfutott az Interneten.
– De komoly újságok, honlapok
nem vették át.
– Attól még sokmillióan olvasták.
Ráadásul egy brit parlamenti képviselô
kijelentette, hogy igaz vagy nem, ki
kell vizsgálni. A vád ugyan nevetséges, de úgy vélem, ha megkérdeznék
az embereket szerte a világon, többségben lennének azok, akik az ilyesminek hitelt adnak. És ez csupán egy példája annak, hogy egy új vérvád napjainkban is felbukkanhat és önálló életre
kelhet. Ezek fô forrása az iszlám fundamentalisták közege, akik egyre elszántabbak lesznek. Illúziójuk, hogy
elpusztíthatják Izraelt, nagy erôt köl-

csönöz nekik. A szabad világ pedig,
ahelyett hogy támogatná az ô védelméért is küzdô Izraelt, inkább a fundamentalistákat próbálja békítgetni.
Másfelôl azonban úgy vélem, a szabad
világban egyre többen megértik,
mennyire veszélyes ez a helyzet, amikor azok, akik egyáltalán nem becsülik
a demokráciát, de erôs identitásuk van,
képesek a szabad világot zsarolni.
Akik ezt felfogják, nem Izraelért aggódnak, hanem megértik, hogy a szabad világ van veszélyben. Láthatjuk,
mi történik ma Iránban. Izrael már tíz
éve mondja, hogy ez a teokrácia veszélyes a világra, és szankciókkal kell
megállítani, de nem vették komolyan.
Egy fél éve kezdik komolyan venni –
nem a mi figyelmeztetéseink miatt, hanem mert kezdik felfogni, mekkora a
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veszély. Ezért remélem, hogy a szabad
világ nem követ el öngyilkosságot. Ekkor pedig – már csak technikai szempontok miatt is – belátják, hogy ennek
a harcnak a frontvonalában nem találnak mást, mint Izraelt.
Ez a két tendencia küzd tehát egymással és nehéz megítélni, melyik az
erôsebb. De mi, zsidók, optimisták vagyunk, nem éppen a történelmünk miatt – hiszen többet szenvedünk, mint
mások – hanem azért, mert végül is mi
jutunk a történelem következô fordulójába, míg az ellenségeink kimaradnak onnan.
– Az amerikai zsidóságnak komoly
intézményrendszere van (Honest Reporting, UN Watch, MEMRI, stb.)
amellyel képes az Izraelt démonizáló
kampányokkal szembeszállni. Európában nincsenek ilyen intézmények,
az európai zsidók nem képesek hatékonyan szembeszállni ezzel a tendenciával. Az európai médiát konfliktusok idején a Reuters és a CNN által
szállított képek uralják, ahol a szenvedô palesztinokat látni.

– Az európai zsidók gyengébbek,
mert sokkal kevesebben vannak. Számos amerikai egyetemen beszéltem,
ahol egyáltalán nem könnyû a helyzet, de egy átlagos campuson mégis
van néhány ezer zsidó diák. A Columbián például a 25 ezer diákból 6 ezer
zsidó. Egy európai egyetemen viszont
50-60 zsidó diákot találni. Ôk sokkal
nehezebben tudnak egy ilyen kampánnyal szembeszegülni. A másik ok:
Európa a poszt-identitás korszakában
van, azért tesz erôfeszítéseket, hogy
megszabaduljon az identitásától. Kellemes – de úgy is mondhatnám: dekadens – életet akar, ahol nincs miért
meghalni. És ebben a dekadenciában
Európa jóval messzebbre jutott, mint
Amerika.
– Ez így nem túl bíztató.
– Valóban, de, mint mondtam, reméljük, hogy az európai civilizáció
nem követ el öngyilkosságot. Európa
jóval nagyobb veszélyben van, mint
Amerika. Ha csak abban bíznánk,
hogy a zsidók iránti együttérzésbôl
mellénk állnak, akkor valóban nem

lenne remény. De itt Európa túlélésérôl is szó van. Ezért a zsidóknak
szövetségeseket kell keresniük, akik
felfogják, hogy az európai civilizáció
visszaszorulóban van. Itt a Római birodalom kínálkozik példaként. Amely
dekadens életmódja miatt – mert élvezni akarta az életet, a szabadságot,
de nem akart érte harcolni – elpusztult. Az európai civilizációt ez a történelmi veszély fenyegeti. Ami azonban
azt is jelenti – elméletileg – hogy a
zsidók találhatnak szövetségeseket,
csak éppen meg kell keresniük ezeket.
– Ahogy én látom, Európában sokkal inkább a multikulti, a lennoni
életfelfogás, a megbékítés korát éljük.
– Így van, de egyre több olyan értelmiségi van, aki már felismeri a veszélyt. Ez persze nehéz, mert Európa
már olyan messze ment saját identitásának feladásában és abban, hogy
nem harcol semmiért, hogy nehéz
visszatérnie korábbi értékekhez. Reméljük azonban, hogy mégis meg
fogják tenni.

Stratégiaváltás,
avagy a Szohnut új identitása
Nathan Sharansky a Szohnut elnöke mondta a szervezet egyik legutóbbi kuratóriumi ülésén: „napjainkban a diaszpóra zsidóságának
94%-a olyan országokban él, melyek nem gördítenek akadályokat az
Izraelbe való beutazás elé. Ha azonban ezek az emberek nem zsidóként
tekintenek magukra, hamarosan
nem lesz senki, aki kivándorolna
Izraelbe.”

Adódik a kérdés, hogy ebben a
helyzetben a Jewish Agency for Israel, héber nevén a Szohnut szervezeté-

nek milyen feladatokra kell koncentrálnia.
A berlini Jüdische Zeitung 2010.
augusztusi száma közöl egy tudósítást, Strategiewechsel bei Sochnut
címmel (forrás: http://www.j-zeit.de/archiv/artikel.2415.html) melynek alcíme szerint a Szohnut ezen túl
a bevándorlás szervezése helyett az
identitás építésére koncentrál. A cikk
szerint semmi nem utalt korábban a
stratégiaváltásra. Alább összefoglalót
közlünk a tudósítás alapján.
Simon Peresz, izraeli államfô nyitóbeszédében távolról közelítette meg a
reformot, szerinte a zsidóságnak egy
Istene van az égben, egy országa a földön, és hisz a próféciában, miszerint
elôbb vagy utóbb az összes zsidó
összegyûlhet a Szentföldön.

Nathan Sharansky azonban már
sokkal konkrétabban fogalmazott.
Egész életében a Szohnutért, vagy a
Szohnuttal dolgozott, és csak most
értette meg, hogy milyen nagy befolyása is van a szervezetnek a zsidó világra. Ezt a befolyást sorskérdések
megoldására kell felhasználni. A
nemrégen Magyarországon is megfordult Sharansky legutóbbi, Németországban tett látogatása kapcsán azt
mondta, hogy közvetlenül a Holocaust után 30.000 zsidó élt Németországban, most 200.000, akikre az izraeli bevándorlási törvény érvényes
volna. Ám ezek a zsidók már identitásukat vesztették, nem annyira zsidók, mint inkább németek, oroszok,
akik inkább a karrierükre és az életszínvonalukra koncentrálnak – hang-
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zottak ostorozó szavai az asszimiláció folyamata ellen. Ennek ellenére
úgy gondolja, hogy nincs veszve még
minden. Németországi tapasztalatai
szerint a fiatalok igénylik a segítséget, hogy visszataláljanak gyökereikhez, illetve, hogy népükhöz ismét
szellemiekben is kötôdjenek. Sharansky szerint, ha nem kapják meg
hamarosan a segítséget, akkor két generáció múlva ezek az emberek „bárkiként” értelmezhetik magukat, de
biztos, hogy nem zsidóként. Ezért
szükséges a Szohnutnak új irányt
szabni, és az alija helyett a diaszpóra
zsidó öntudatát, önmeghatározását
erôsíteni minden áron.
Sharansky gondolatai pozitív
visszhangra találtak a résztvevôk között, akiket az utóbbi években mind
gyakrabban foglalkoztattak hasonló
dilemmák. Ugyanakkor egyre nyilvánvalóbbá vált az utóbbi idôben,
hogy azok a zsidók, akik jó életet építettek ki maguknak a diaszpórában,
egyre ritkábban gondolnak alijára, il-

letve a jövôjüket nem kötnék Izrael
államához.
A kuratóriumi ülés résztvevôivel
szemben a Szohnut dolgozói nem
örültek felhôtlenül a reformoknak, hiszen személyi változásokra, leépítésekre lehet számítani. Mindenekelôtt
az alija osztályon. A világ minden táján dolgozó Szohnutos bevándorlási
munkatársaknak hamarosan haza kell
térniük. Sharansky számított javaslatának várható reakcióira, de munkatársai felmerülô elégedetlenségét elfogadta.
Davis Schechter, a Szohnut szóvivôje az idei éves költségvetés elosztásáról beszélt, mely megközelítôleg 400 millió amerikai dollár, s
mely összeg lehetôvé teszi a diaszpórában a zsidó identitás intenzív
építését. Ugyanakkor hozzátette,
hogy az új célok ellenére nem hanyagolják el az alija programot sem.
„Ezután is mindenkinek segíteni fogunk, aki Izraelbe szeretne kivándorolni. De nem ez a tevékenység lesz a

Szohnut létének alapja, nem ez lesz a
fô cél. Létjogosultságunkat a diaszpóra öntudatának megôrzésében és
erôsítésében látjuk.”
Rövidesen összeül a következô kuratóriumi ülés, melynek célja lesz
konkretizálni a szervezeti és személyi
változásokat. Csak ekkor lesz látható,
hogy a Szohnutban valójában milyen
erôs az akarat és a készség a reformok
iránt. Várható, hogy sokan sem a
Szohnut képviseleteken, sem a központban nem fogják könnyen beadni a
derekukat, még akkor sem, ha sokan
közülük valahol a világban héber,
vagy zsidó történelem tanárként fognak dolgozni.
Legkésôbb ekkor szembesül majd a
Szohnut az új kihívással, miszerint a
zsidó identitás, öntudat és önbizalom
erôsítését – bárhol a világon – csak
akkor koronázhatja siker, ha jól képzett és kimondottan minôsített munkatársak végzik tevékenységüket – zárul
a tudósítás.
Vadas János

Felhívás!
Bécsi gyûjtô és mûkereskedô keres kapcsolatot (ismert vagy még nem ismert)
fotómûvészekhez, grafikusokhoz, festôkhöz, akiknek a munkái egy 2011-re tervezett
„Közép-európai zsidó kortárs mûvészet” címû vándorkiállításon kerülhetnének
bemutatásra Izraelben, Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban.
Érdeklôdni a Corvininvest Kft. (1062 Bp. Andrássy út 126.)
alábbi elérhetôségein lehet:
dr. Klotz Gabriella

Pál-Sebestyén Sarolta

Telefon: +36 1/354 1041

Telefon: +36 1/354 1041

E-mail: gby@corvininvest.eu

E-mail: srt@corvininvest.eu
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Hazai erôbôl (is)
Az Izraeli Kulturális Intézet
megnyitójáról

Szeptember elején nyitotta meg kapuit ünnepélyes keretek között az
Izraeli Kulturális Intézet (IKI) egy
praktikusan átalakított kis palotában,

a

belváros

szívében,

az

A megnyitón a honi zsidó élet minden
jelentôs szereplôje felvonult – a zsidó
iskolák igazgatói, az izraeli nagykövet
és a „konkurens” Bálint ház vezetôi
egyaránt. Jelen volt Baruch Oberlander lubavicsi és Raj Ferenc reformrabbi. A viszonylag kis befogadóképesség miatt így gyakorlatilag két megnyitót tartottak, két egymást követô
este. A mezüzét az egyik belsô teremben Schweitzer József nyugalmazott
fôrabbi szögezte föl, a következô nap
pedig a bejáratra Motti Zisser, a
legfôbb adományozó erôsítette föl a
Smá imádságot tartalmazó kis tokot.

*
A díszvendég Nathan Sharansky, a
Szohnut elnöke volt (vele készült interjúnkat lásd a 22. oldalon). Az egykori politikai fogoly az utolsó percig
kitartott, komolyan vette feladatát,
akár elôadást tartott, akár interjút
adott.
Elôbbire az intézet nagy (legalábbis
legnagyobb) termében került sor,
mintegy százfôs közönség (nagyobbrészt az ifjúsági szervezetek tagjai) jelenlétében. Az új korszellemnek megfelelôen a Szohnut elnöke úgy érvelt,
hogy Izrael érdeke az erôs diaszpóra
zsidóság – csak ez képes bátran és hatékonyan fölvállalni a zsidó állam védelmét. Ezzel egyben válaszolt arra a
kérdésre is, hogy miért volt fontos az

Fotó: Pári Mirella

Andrássy úttól egy perc gyalogútra.

IKI megnyitója alkalmából Budapestre jönnie. Arra a kérdésre, hogy nem
„eretnek” nézetek-e ezek a Szohnut
elnökétôl, úgy válaszolt: csak eretnek
nézetekkel lehet elôre jutni, hivatalnokként is inkább tart igényt a kritikára, mint a lojalitásra.
Mint látni lehetett, az egykori refuznyik életére és gondolkodására mindenek felett a szovjet rendszer, az akkor
folytatott ellenállás nyomta rá a bélyegét: hasonlatait, anekdotáit, életre szóló tanulságait leginkább ebbôl az
idôszakból merítette.
„A mennyországból csak lefelé vezet az út” – fogalmazott egy kérdésre
válaszolva, hogy ti. miképp érezte magát Izraelben, a szabadulása utáni elsô
hetek eufóriája után. „A szovjet börtönökben teljesen szabad voltam” – állította föl a paradoxont, értve ezalatt,
hogy a börtöncellában megszabadult a
szovjet gondolkodás béklyóitól és
függetlenítette magát a hatalom minden elvárásától – amit egy szabadlábon lévô szovjet polgár soha nem te-

hetett meg. „Némileg kevésbé voltam
szabad az izraeli kormányban” – folytatta, utalván arra, hogy az ígéret földjén már nem függetleníthette magát a
hatalomtól – melynek miniszterként
maga is része volt.

*
A formaságokat nem kedvelô, de jól
ismerô Sharansky illôen méltatta az
IKI létrehozásában érdemet szerzetteket, de igazából a Szohnut helyi vezetôjét, Eran El Bart emelte ki, akit
(talán egykori önmagát látva benne)
úgy jellemzett, mint aki reménytelen
helyzetben is fanatikusan vitte a vállán az Intézet ügyét.
E sorok írója már két évvel ezelôtt
arról faggatta El Bart, hogy a – korántsem 100 százalékosan kihasznált –
Bálint ház mellett miért van szükség
új izraeli intézetre, új épületben. A
kérdezett úgy érvelt, hogy Izrael arculata, kultúrája élesen elüt a helyi zsidó
kultúrától, s ennek bemutatása önálló
dinamikát és önálló intézetet igényel.
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Van továbbá egy másra nem jellemzô
sajátsága: a Francia vagy a Lengyel
Intézethez hasonlóan törekszik a külvilágnak bemutatni az „anyaországot”
és kultúráját, de nem az anyaország
tartja el, így független annak politikai
hullámzásaitól. Mindez ráadásul igazi
„pilot project”, vagyis úttörô vállalkozás: a budapesti az elsô ilyen intézet a
maga nemében, s ennek sikerén méri
majd le a Szohnut (a „stratégiai partner”), hogy érdemes-e más fôvárosban hasonló vállalkozásba fogni.
Érvelésével El Bar nemcsak az újságírót, hanem a szponzorokat is sikeresen meggyôzte: a fent említett Motti Zisser, a nyolc közép-kelet európai
országban érdekeltségekkel bíró Plaza
Centers elsô embere, a hírek szerint
egymillió dollárt adományozott a célra, így vált lehetségessé egy ingatlan
megvásárlása. A Debrecenben mû-

ködô Teva gyógyszergyár, a budapesti fiókkal rendelkezô Bank Hapoalim,
valamint a honi ingatlanfejlesztésben
élenjáró Futureal holding (és több kisebb, részben anonimitást választó
cég) képviselôit is sikerült meggyôzni
a projekt ígéretes voltáról. A nyitás
elôtti hónapokban e sorok írója több
izraeli vállalkozóval is találkozott az
épületben: cégeik ingyen vagy igen
kedvezményesen végezték a felújítási
munkálatokat.
– Miért látott fantáziát egy izraeli
kulturális intézetben? – kérdeztük
Motti Zissert a megnyitó napján. A
kérdezettet, mint elmondta, az intézetet létrehozó csapat kvalitásai ragadták meg: felsôfokon nyilatkozott képességeikrôl és elkötelezettségükrôl. –
Egy nagyvállalkozótól el is várják,
hogy abban az országban, amelyben
profitot termel, közcélra is adakozzon

– érzékeltette helyzetét, hozzátéve,
hogy Lengyelországban is hasonló
nagyságrendben támogatott nemes célokat.
Ezzel alighanem megdôlt egy mítosz, mely szerint Magyarországon
mûködô vállalkozóktól nem lehet zsidó célra számottevô támogatást szerezni. Néhány szerényebb példát eddig is ismertünk – a Frankel és a Lágymányosi templomkörzetek elég
messzire jutottak az önszervezôdésben és önellátásban. Az IKI, valamint
a néhány héttel utána, még látványosabb külsôségek közepette meg (illetve: újra-)nyíló óbudai zsinagóga bizonyították: ha van cél, amiben fantáziát
látnak, és van egy meggyôzô csapat,
amely ezt képviseli, a honi zsidó
nagyvállalkozók képesek nemes célokra adakozni.
Gadó János

„Az IKI apolitikus szervezet”
Gyorsinterjú Balázs Gáborral,
az Izraeli Kulturális Intézet igazgatójával
– Mivel az Izraeli Kulturális Intézet
nem izraeli állami intézmény, mennyire
tekinthetô biztosítottnak a mûködés
pénzügyi fedezete az elkövetkezô években?
– Több lábon állunk, nemcsak az adományoktól függünk. A programok megvalósításához állandó évi támogatást kapunk a Szohnuttól. Vannak külföldi támogatóink, pályázunk bel- és külföldön,
és természetesen itthon is komoly adományszerzô erôfeszítéseket teszünk.
– Várható, hogy a magyar (vagy Magyarországon mûködô) zsidó nagyvállalkozók, akik az épületre elég nagyvonalúan adakoztak, a mûködési költségeket is hasonló mértékben fedezik
Fotó: Pári Mirella
majd?
– Erre majd egy év múlva lesz válaszom, de meg fogjuk próbálni ennek szükségességérôl meggyôzni ôket.
– A programot elnézve, még vannak foghíjas napok
(amikor nincs program). Mi lenne az optimális programsûrûség?

– Ez havonta változik, sose terveztük,
hogy reggeltôl estig programokat kínáljunk, erre egyelôre nincs is igény.
Egyébként oktatási programjaink szinte
minden nap vannak, csak ezek nem a
nagyközönségnek szólnak.
– Találkozott már a többi intézet (Goethe
Intézet, Lengyel Intézet, stb.) igazgatóival? Lesznek közös programok?
– Voltak, vannak és lesznek közös
programok.
– Ha robban a soron következô válság
a Közel-Keleten, az IKI feladatának tekinti majd, hogy Izrael imázsát alakítsa
a magyar nyilvánosságban?
– Az IKI apolitikus szervezet, a politikai képviselet és az Israel advocacy feladatait a nagykövetség látja el. Mi Izrael
imázsát kultúrájának bemutatásán keresztül kívánjuk alakítani, politikai válságoktól függetlenül. Mivel azonban a
politikai kérdések érdeklik a közönségünket, idôrôl idôre
tartunk ebben a témakörben is elôadásokat, de nem propaganda célokkal.
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LÁNG TAMÁS

Zsgyi minyjá…
Töredékek Popper Péterrôl
és abszurd barátságunkról

Tamáskám!
Tudd – semmit sem értettem félre.
Nem szoktam. Csak unni kezdtem,
hogy az utóbbi idôben kizárólag más
faszával vered a csalánt. Sajnos, többnyire az enyémmel. Mi közöd ehhez
az ügyhöz? És ha van is, miért nem
számtalan saját, jó nevû, tudtommal
elég befolyásos ismerôsödet, netán
barátodat – bár az rajtam kívül nincs
oly sok – baszogatod? És nekem mi
közöm van hozzá? És ha van, miért
nem bízod ránk? Minek érzed magad,
titkos mecénásnak vagy szürke eminenciásnak?

*
Igen tisztelt, Tanár úr! Péter barátom!
Egyszerûen kezdesz szenilis lenni!
Ezt az ügyet három napja beszéltük
meg. Te mondtad – mint oly sokszor
–, hogy segítesz. Mit hibáztam? Megemlítem még, hogy nincs az a pénz,
amiért – a te szakmai állásfoglalásod
alapján – a saját faszommal verném a
csalánt.
Sajnálom, hogy terheltelek és
bosszantottalak. A szenilitásod még
javulhat. Most azzal segítek, hogy
mély, kéjes élvezettel a héber nevem
jelez engem, a nevem és az ígéretem.
Régi, el nem múló barátsággal:
Éliháju Mordeháj Ben Jichok.

*
Tamáska,
én nem bánom, ha a levelemet az
öregkori szenilitás termékének gondolod. Sajnos nem kizárható.
Zsgyi minyjá! A gyengébbek kedvéért: Várj reám! Örömmel tudatom,
hogy most lesz kétezer-hetedik könyvem bemutatója. Csak akkor gyere el,

ha nem fogsz rajtam mulatni, amikor
alig leplezett, titkolt élvezettel felszállok a mennybe. Én ôszintén imádok,
kedvelek megdicsôülni. Ez is kiváló
analitikusaim egyik fércmûve. Remélem, nem érsz rá! Így se nem sírsz, se
nem röhögsz majd rajtam. Megdicsôülni nem oly megalázó. Mi van a
rómaiakkal? Félve súgom meg, Mózes is. És Isten is! Ô is egészen biztosan meg akar dicsôülni. Sajnos errôl is
lemarad. Már megdicsôült. Könnyû
annak, aki így születik. Születik? Va-

jon Istennek könnyû-e? Például velünk. És még mi minden van?
Csak éppen egyedül én nem
dicsôülhetek meg. Sôt nem is vágyhatok rá. Miért?
Majd esetleg titokban, belül. Ugye
nem érsz rá? Majd most már összejövünk! Ha élek, biztos!

*
Jólesett. A 2007-es számú, kiváló
könyvedet is megkaptam. Külön hála
a dedikálásért.
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„Még sok-sok közös röhögés, anyázás és csalánverés reményében. Régi
barátsággal: P. P. Ugye nincs harag?”
Hogyan írja a Prédikátorok könyve?
„Míg el nem jönnek az órák, amikor
azt mondod: nem szeretem ezeket.”
Néha már eljönnek. Ez rajtad is csattan. Jár neked egy finom ebéd. Akárhol. Szabadon választhatsz. Csak ebben az egy ügyben.

*
Örültem levelednek. Callas étterem.
Andrássy út 20. Bármelyik délben.
Megtelefonáljuk. E-mailben lemondjuk. Azután csak kialakul az idôpont.

*
Semmi baj! Megbeszélés szerint
vártam rád kettôtôl háromig. Finomat
ebédeltem. Kacsamájat. Vegetáriánus
létedre rábeszéltelek volna. Hiszen erre-arra rá lehet dumálni téged. Ha jó,
ha finom, ha a hangulatod úgy diktálja. Bízom benne, hogy a mi egy Istenünk valami nálam szebbet és jobbat
rendelt neked mára. Ha van ilyen.
Csak arról várok értesítést, hogy semmi bajod.

*
Egyedül Isten hajt végre minden
cselekvést; ez így volt a múltban és
így lesz a jövôben is.

*
Pétert kiskorom óta ismerem. Ki
tudja, akkoriban, igen fiatalon, milyen
állást, megélhetést nyújtott neki a
„rongyos élet”.
Ô már elfelejtette, de egy rövid beszélgetéssel megmentett a gyógypedagógiai iskolától. Ha oda kerülök, most
nem írnék itt, sokak ôszinte örömére.
Nem lennék része a mai kulturális
életnek. Hogy itt vagyok, az Popper
Péter személyes döntése, ha tetszik,
bûne, jelzem, felelôssége is. Amit ô
zokszó nélkül vállalt.

*
„Láng Tamás, 1953. április 25.
Láng György és Weinstein Izabella fia
enyhe értelmi (csak a magasabb produktív teljesítmények szerint észlelhetô), kifejezetten emotiv retardatióját
célszerûtlen környezeti hatások is súlyosbítják. A nevelésre súlyosan alkalmatlan családi közegbôl huzamosabb idôre való kiemelését és napi 3szor fél Frenolon adását javaslom. A
továbbiakról gyerekpszichológus és a
körzeti orvos intézkedését kérem.”
„Tisztelt Fôorvos úr! Kedves Laci!
Te, az anya és az apa hülye! A gyerek
normális. Csak beszédhibás. Javaslom
a Gyógypedagógiai Fôiskola most induló kísérleti beszédjavító osztályába

beíratni. Felvétele, rám és szakvéleményemre hivatkozva, elintézve.
Tisztelettel: Dr. Popper.”

*
Én természetesen már akkor sem
voltam hálás fajta. Nem kedveltem a
„Tanár urat”. Az is könnyen megeshet, hogy akkoriban még nem is volt
Tanár úr. De én azért pikkeltem rá,
mert felzabálta elôlem a vajas-sajtos,
ropogósan friss, szalámis zsemlét. Ô
volt a felnôtt, elém ment. Soha nem
ettem olyan finom zsemlét, mint a
„gyogyón”. Megoldódott. Illyés
Gyuláné, a fôigazgató meglátta, milyen dühös és szomorú vagyok. Szólt.
– Péter, ne zabáld fel a gyerekek elôl
a zsemlét! – Elôször és utoljára láttam elvörösödni, zavarba jönni Poppert. Többé nem evett zsemlét. Valószínûleg soha többé nem reggelizett.
Másnap vagy két nap múlva azután
Illyésné helyettese ette el elôlem. Érdemes itt hülye, beszédhibás kisfiúnak lenni?

*
Kapcsoljuk Jeruzsálemet! Ahogy
ilyenkor kell: hihetetlen üvöltés, veszekedés, filmes dobozoknak az ô
egymáshoz vagdosása. Péter a mûsorvezetô. Tizennégy órás élô adás.
Elôtte ilyesmire csak Vitray vállalko-
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zott. De mögötte ott állt sok évtized.
Popper elôtt mi álltunk, egy ôrjöngô,
be- és kiszámíthatatlan csürhe. Mi lenne más? Éljen! Mi legyen a helyszín?
Popper egy ideig hallgatta, azután felhorkant:
– Elég! Nem lehet választani! Jeruzsálem minden köve lenyûgözô. Legyen a Gyehenna! Az átok völgye.
Mellette a Cinematech mozi, óriási
kávéház hihetetlen kilátással, még hihetetlenebb süteményekkel. Aki ebbôl
nem eszik, az örökre sülhet a Gyehenna tüzében.
– Az olyan bolondok is, akik így
üvöltöznek, oda kerülnek. Az örök
tûzbe. Persze fogalmatok sincs, mi az
a Gyehenna! Rokon értelmû jelentését
kedvelem. KUR-NU-GE, „a vissza
nem térés országa”.
Marad a kérdés. Oda nem lehet,
vagy onnan nem lehet visszatérni?
Úgy értve, a Gyehenna helyszínére,
Izraelbe.

*
Nekem egyik sem megy. A sál miatt. Meg a Balfour utca 41. miatt. Már
a reptéren, és aztán mindenütt ki van
írva: „Isten áldja az érkezôt!” És a
szomszédjaim örülnek nekem, biztos,
látszik, hogy szeretnek. Ez nekem
fontos. Pedig szegények ortodoxok!
El tudja azt valaki képzelni, mennyi
bajuk volt velem? Ott írtam legjobb
versemet Mesüge mûsegge címmel.
Ha megérkezem, mindenki üvölt a
boldogságtól, ölelget.
Ölelgetnek a tanítványaim is. Amikor eljövök. Hazajövök. Ki tudja?
„Ugye Magyarországon nagyon hideg van? Nézd, vettünk neked egy sálat. Tekerd a nyakadra, hogy ne fázz!”
Ma is melegít.

*
Intés: Ne felejtsetek el Lubovics Ben
Jeremiás barátomnak minden alkalommal – mostanában gyakran jártok a
Szentföldön – egy megfelelôen nagy és
abszolút biztonságos hûtôládában töltött káposztát vinni! Óvatosan, körültekintôen, mert a láda és a tartalma
minôségét egyformán ellenôrzi! Megemlítendô, hogy én küldtem.

*
Háromszor vittünk. Alig tudta ki-

várni, amíg megmelegszik. Nem értettük, miért kell töltött káposztával traktálnunk. De ha Péter ezt kérte, sôt erre
utasított, pontosan megtettük. Hihetetlen, milyen törpe szobában ült. Csak
annyit mondott: „Peter! Peter! Barát.
Káposzta, az is barát. Ti is! Barát.”
Ha egyikünk is sejtette volna, hogy
ez mit jelent... Csak Péter tudta.

*
Rohamosan közeledett az adás.
Mindenki segített. Az izraeli tévé vezetôje éppúgy, mint az izraeli nemzeti
bank elnöke. Sôt még a magyar követség is.
Augusztus 20-i fogadás, este, a közel negyventagú stábról dôl a víz. Péter: – Menjetek el Magyarországra zuhanyozni! Most nem lesz „Eláll”-ellenôrzés.
– Hogyan? Hogy úsznánk meg a
biztonságiakat? Egyébként pedig
hogy mennénk haza?
– Haza. Nekünk, magyaroknak hazánk a magyar nagykövetség is. Görög János a nagykövet. Menjetek oda!
Mondjátok, hogy én küldtelek titeket
zuhanyozni.

*
Így lett. A nagykövet, Görög János
arca meg sem rezdült.
– A Tanár úr már ilyen. Sorban! Kis
várakozás, türelem! Hozunk törülközôt is. Meg egy kis finom bort, meg
sok hideg szódát. Értem, messze a
szálló. Nyilván az egész napi kemény
munka, itt borzalmasan izzad az idegen. De ne siránkozzatok! Izzad a belföldi is. Ez tiszta Gyehenna. De persze
hogy itt kell lennetek az ünnepi fogadáson. Nagy nemzeti ünnep! Nagy
nemzeti zuhanyozás! De sajnos ez egy
igen kicsiny követség.

*
Már volt zuhany, már volt szinte
minden. Áll az adás. Nincs lámpa.
Sok kell! Az izraeli tévé nem tud
ennyit adni. Nem tudunk szerezni. Mi
legyen? Végsô kétségbeesés, Lubovics Ben Jeremiás! Hallgat. Ott lesz.
Majd ha kell, bérlünk. Most derül ki,
hogy itt ô az izraeli tévé mûszaki
igazgatója.

*

Adás kezdete kettôkor, délben. Vége késô éjjel. Hol vannak a lámpák?
Különös látni, ahogy dolgoznak az
izraeli tévések. Adás elôtt háromnegyed órával még se hírük, se hamvuk.
Eltekintve a lámpáktól, amik folyamatosan érkeznek. Mennyi kell? Gondolom, negyven. Tegnap megnézték.
Amennyi kell, annyi meglesz. Ki tudja, hány forgatás marad el ma a Szentföldön miattunk? Kár! Fél órával a
kezdés elôtt befut a helyszínre a vendéglô. Kóser, vagy akinek az kell,
tréfli. Megérkezik a technikai stáb. Fél
óra alatt minden hisztéria, zûrzavar,
kiabálás nélkül mindent bevilágosítanak, behangosítanak, úgy dolgoznak,
mint a gépek. Csak csendesen. Minden kész, minden mûködik, minden a
helyén. Minden szükséges lámpa világít. Azután nyugodtan cigiznek, nézik
a lányokat és vihognak.
Elsôsorban az én szocialista gyártmányú autómon. Amit – én idióta P.
P. – magammal szállíttattam Izraelbe,
s amit ugyan szeretek, mégis sokat
mulatok rajta. Meggyôzôdésem, ha
nincs terrortámadás vagy háború, akkor Izrael népe felekezetre való tekintet nélkül az én kis autómon röhög.
Igazuk van. Aki nevet, annak mindig
igaza van!
Az autókkal sok baj van.
Amikor Magyarországon karamboloztam, legalább félórát ültem az autóban. Mindenki azonnal érkezett,
ahogy az írva van. Mentô, tûzoltó,
rendôr. Nézelôdtek, jegyzeteltek,
fényképeztek. Velem nem törôdtek.
Csak ültem a kocsiban. Végül rám förmedt valaki, úgy emlékszem, egy hatalmas tûzoltó:
– Maga miért nem száll már ki végre?
– Nem tehetem, Heidegger idôfelfogásának ellentmondásain tépelôdôm.
Fogas gondok, higgyék el!
– Miért nem száll ki? Nyílik az ajtó?
– Nem tudok!
Kiszedtek. Azután azon töprengtem, érdemes volt-e ilyeneket oktatni
évtizedekig a Rendôrtiszti Fôiskolán.
Ott is tanítottam. Hol nem tartottam én
elôadást, hol nem tanítottam én?

*
Én viszont totálkárosra törtem az
autóm. Nekirohantam a trolinak. Per-
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sze dôlt az esô. Az ajtó meg nem nyílt.
Telefon Péternek. Két perc múlva
megérkezett.
– Mit mûvelnek? Ha valami nem
megy az egyik oldalon, ha nem tudják
kiszedni, akkor vegyék ki a másik ajtón!
– De tönkremegy a kocsi!
– Az már tönkrement. A bent ülôn
még nyilván lehet segíteni, gyerünk!
Kiszedtek. A kabátja alól kihúzott
egy esernyôt és kinyitotta.

*
Életveszélyes karambol túlélése
esetén egyáltalán nem érdemes megázni, tüdôgyulladást kapni. – Gyere
az irodámba, a Parlamentbe, még úgysem láttad. Hatalmas. Meg kell szabadulnom tôle.
Megérkeztünk. Rögtön, másodpercre idôzítve, akár egy bomba, megérkezett a miniszterelnök is.
– Mai tanács?
– Miniszterelnök úr! Neked hatalmas erôt ad, hogy nem tudod pontosan, mit akarsz. A szándékok mély bizonytalanságából bámulatos manôverezési szabadság születik!
– Tamás! (Évtizedek óta ismer.)
Kell valami?
– Kell – válaszoltam. Péter megdermedt. – Tudod, a te barátod, a te fôtanácsadód, itt lakik a szomszédban. És
nem tud megállni. Nem adnak neki
parkolási engedélyt.
Pontosan nyolc darab kormányôr
rohant be az üvöltésre, kibiztosított
géppisztollyal, kezükben gumibottal.
– Fegyvert elrakni! Még nincs háború.
De ha a Popper öt percen belül nem
kap parlamenti parkolási engedélyt,
akkor, ha háború nem is, de fegyverhasználat, az lesz.

*
Másnap telefon: – Ellopták az autóm. Most van parkolási engedélyem.
Hálásan köszönöm. Valószínûleg ez
az egyetlen dolog az életedben, amit
tûrhetôen intéztél! Csak kocsim nincs
hozzá.

*
Ilyen az élet. Nyugodj meg a mi egy
Istenünk döntésében. Bíztatásul: parlamenti parkolási engedély birtoklásából az utóbbi néhány évtizedben még

senkinek sem lett komoly baja. Nekem súlyos bajom van, hétfôn mûtik a
szemem. Üvegtesti bevérzés. Esély?
„Várj reám! A mûtét sikerül. Tudom.”
Vasárnap este jött a nôvér. Mérjen
lázat! Nem mérek természetesen. Telefonüzenet jött Popper Tanár úrtól, le
kellett jegyzetelnem. Vissza kellett olvasnom. Most meg fel kell olvasnom.
Mi vár még rám? Mindent megteszünk a szeméért, láthatja!
„Minden közeli távolodik! Holnap a
sikeres mûtét is múlt lesz. A szemmûtét nem a legnagyobb magány. Bár
magány. De az igazi magány, amitôl
félni kell, az öregség és a halál. Szemmûtétben nem illik, nem szokás meghalni. Akár a vakság sem lenne végleges sorscsapás. Csak egyike annak a
sok különös eszköznek, amit a sorstól
vagy a véletlentôl kaphatunk! P. P.”

*
76 éves korában elhunyt Popper Péter.
Ez igazi sorscsapás. Mindenkinek
az. Sírjatok! Sírunk. Ki nem sír?
Meddig? Mindig.
De minden közeli távolodik. Popper
Péter nem röhög velem és rajtam többé. Nem lesz új vicce, szójátéka. A
legközelebbi balesetemnél, amikor,
sorsomat ismerve, ismét szakad majd
az esô, ki hoz nekem esernyôt? Talán
még akadna is valaki, aki hozna, de
Péteren kívül kinek jut ilyesmi az
eszébe?
„Várj reám! S én megjövök,
hogyha vársz nagyon!”
Én várok rád.

*
Epilógus
Péter nem volt sem buddhista, sem
semmi más. Ô zsidó volt.
Budapesten megáll a fájdalom és
magyarul bólogat.
Mi marad meg? A hihetetlen
mennyiségû elôadása, a rengeteg tanítványa? Számtalan tévé- és rádiószerepelése? Hatalmas irodalmi hagyatéka?
Mostanában gyakran gúnyolta a halált.

„Egy kis halál nem tesz semmit,
ôseinknek szintúgy volt. Röhög a halott! Az orvos remeg! Öröm a gyász,
ha a Chevra temet!”
Igen, minden közeli távolodik! Mi
marad? Nekem, aki a barátja lehettem,
nem maradhat sok. De ez a néhány
„apróság” legalább az enyém marad.
Marad a fájdalom. Marad a humora.
Marad az, ami Popper Péternek igazán a legfontosabb volt: a szeretet.

*
Mondjuk el a Gyászimát, a Kaddist,
az magyarok nyelvén is, hogy legalább valamit megértsünk a történtekbôl. Mert: nincs diadal a halálon!
Csupán a dal, a dal, a dal!
Kaddis Popper Péterért,
MENÁSE BEN KOPPEL-ért!
„Magasztaltassák és szenteltessék
meg az Ô neve a világban, amelyet teremtett akarata szerint! És terjessze ki
az Ô uralmát a ti éltetekben és a ti napjaitokban, és Izrael egész házának életében és a közeli idôben.
– És mondjátok erre: Ámen!
Dicsértessék az Ô nagy neve, mindöröktôl, mindörökre!
Dicsértessék és dicsôíttessék, magasztaltassék és fölemeltessék, hódolattal emlegettessék, dalba foglaltassék, áldassék és szenteltessék meg a
Szentségesnek neve!
Dicsértessék minden áldáson és
minden éneken és minden dicsôítésen
és minden vigasztaláson felül!
– És mondjátok erre: Ámen!
Egész Izrael és könyörgése jusson
kegyelemben az égi Atya elé!
– És mondjátok erre: Ámen!
Békének telje szálljon az égbôl mifölénk és egész Izrael fölé!
– És mondjátok erre: Ámen!
Aki békét szerez az ô magasságában, az szerezzen békét és nyugalmat
– akárhol, itt ezen a földön – minekünk és egész Izraelnek!
És mondjátok erre: Ámen!”
ÁMEN

A fenti szöveg a Saxum kiadó három
kötetes Popper Péter emlékkönyvében jelenik meg.
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„Télen az utcát ingujjban járja”
Darvas Ferenc zeneszerzôvel
beszélget Várnai Pál

Zeneszerzô, zongorakísérô, filmek,
színdarabok, tévé- és rádiójátékok
zenéjének szerzôje, némafilmek zenei kísérôje. Darvas Szilárdnak, a
kiváló

humoristának,

kabaré-

szerzônek és konferansziénak az ifjabbik fia. Nemrég ünnepeltük apja
születésnek századik évfordulóját.
Testvérével, Lászlóval együtt apjuk

– Mit gondol, mennyire érthetôek,
aktuálisak ma Darvas Szilárd humoreszkjei?
– Nehéz kérdés. Azt mondanám,
hogy vannak köztük örökéletûek és
olyanok is, amelyek politikai természetûek és inkább korhoz kötöttek. A
múltkor valakinek megmutattam apám
sláger-magyarázatát*. Az illetô úgy röhögött, hogy majd leesett a székrôl.
Darvas Szilárd humoreszkjeinek egy
része egészen zseniális, mások gyengébbek. Különben nagyon erôs
elôadói érzéke volt, nagyon jól tudott
verset mondani, jó színészi képességei
lehettek, bár színész sohasem volt.
– Én még hallottam ôt konferálni a
Vidám Színpadon, jól emlékszem, hogy
mindig csokornyakkendô volt rajta.
– Erre általában emlékezni szoktak.
A csokornyakkendô, az akkoriban divatos, kissé „prolis” svájcisapkával ellentétben a régi polgári világot idézte.
– Magyarországon is számos mûvész vagy író dinasztia van, azt gondolom, hogy a Darvas családot is nevezhetjük dinasztiának. Testvére,
László is ír, két verseskötete jelent

* Darvas Szilárd egyik humoreszkje.

Fotók: Tóth Csilla

számos írásának ihletôi.

meg. Két fia, Bence és Kristóf, pedig
zenészként ismertek.
– Bence fiam zeneszerzést végzett s
Pintér társulatának több darabjához
szerzett zenét. Ô írta a zenéjét a most
a Nemzeti Színházban játszott Vesztegzár a Grand Hotelben címû Rejtô
darabnak is. Kisebbik fiam, Kristóf,
játszott a Specko Jedno társulatban, a
Krétakör színház több produkciójában
zongorázott, vezette a Krétakör színész zenekart. A zongorázás, a billentyûs játék nagyon erôs hagyomány a
családban.

– Visszatérve Darvas Ferencre: Ön
sanzonokat, kuplékat is ír, valahol elkésett operett-szerzônek is mondja
magát. Különben apja is átdolgozta
több operett szövegét...
– Biztos az is közrejátszott, hogy én
már kisgyerekkoromban láttam apámat a varietében, meg a bábszínházban konferálni.
– Elsô szerzeménye is apja egyik
szövegére íródott.
– Igen, ez az apám halálának elsô
évfordulójára rendezett emlékmûsoron történt. A vers címe A villamos
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balladája, s ebbôl én csináltam egy
sanzont, amelyet Mezey Mária adott
elô. Én kísértem, nagy lámpalázzal.
Egy ilyen nagy mûvésznôt kísérni 16
évesen…
– Mondana pár szót pályakezdésérôl?
– Még a fôiskola befejezése elôtt a
Fôvárosi Operettszínháznak lettem a
korrepetitora, ahol megbíztak a Lóvá
tett lovagok megzenésítésével, s ezt
aztán diplomamunkának is elfogadták. Nagy dolog volt ez a számomra
24 évesen, hiszen ez a színház akkoriban bevehetetlen bástya volt.
– Gyerekkorában nem foglalkozott
zenével?
– Szerencsés voltam, mert édesanyám nagyon szerette a zenét, különösen a zongorát. Én is nagyon korán
leültem a billentyûk elé s elkezdtem
improvizálgatni, ahogy éppen eszembe jutott. A zenei illusztrációs készség
már korán megvolt bennem, s ha most
egy némafilmet kísérek, szinte ugyanúgy csinálom, mint hatéves koromban tettem.
– Valahol használja azt a kifejezést, hogy „alkalmazott zenét” komponál.
– Ennek az a lényege, hogy használatra készül, színházi elôadáshoz, rádiójátékhoz vagy filmhez. Annak idején már Bach is hétrôl hétre szállította
a kantátákat meg oratóriumokat. Én
igazán csak közösségben tudok zenét
csinálni. Nem vagyok magányos
szerzô, nem az asztalfióknak írok. Tanárom buzdítása ellenére se nagyon
éreztem indíttatást arra, hogy kortárs
zenét szerezzek.
– Ön is, apja is sokat forgott színházi, zenei körökben. Biztosan sok
érdekes történetet, anekdotát is tud.
Mesélhetne párat.
– Egyszer zongoraóra után eldicsekedtem apámnak, hogy a tanárnô szerint nagyon jó a billentésem. Mire ô:
fordítsak neki hátat, majd megmutatja,
milyen jó az ô billentése. Sok ilyen
emlékem van róla. Bár együtt laktunk,
aránylag keveset találkoztunk. Alig
voltam 15 éves, amikor meghalt. Elfoglalt ember volt, két végén égette a
gyertyát.
– Várady Szabolcs írt egy verset
Önrôl, s ez úgy kezdôdik, hogy „Van
Pesten egy páratlan fenomén”, aki

„télen az utcát ingujjban járja”. Ha
látunk a városban valakit, aki télvíz
idején is hosszú ujjú fehér ingben
baktat az utcán, biztosak lehetünk
abban, hogy az Darvas Feri. Hogyan
bírja ezt a szervezete?
– Akirôl beszél, az biztos, hogy nem
a Darvas Feri, mert én mindig szaladok, különben fáznék. Télen-nyáron
futva közlekedek, olyan ôrületes nagy
bennem a mozgásvágy. Még mindig
ping-pong versenyzô vagyok, a Budapest I./b osztályban és nyeregetek is
meccseket. Különleges lehet a hôháztartásom, képes vagyok sok éve egy
szál fehér ingben járni, kezemben egy
fekete inggel, melyet télen dzseki helyett hordok…
– Arról is ismert, hogy erôssége a
fejszámolás, különbözô feladatokat
old meg a zongorán. Sajnos ezt itt
nem tudjuk megmutatni, de elmondaná, hogyan csinálja?
– Édesapám annak idején a híres
fejszámolóval, Pataki Ferenccel
együtt lépett fel. Hozzá hasonló agy
ezer évben egy születik. Játékos ember vagyok és szeretek számokkal játszani. Szeretem a számokat, mert nagyon elvontak, nem lehet velük ködösíteni. Kis fejtörôket, fejszámoló mutatványokat találtam ki s eljutottam
odáig, hogy a zongorán négyjegyû
számokat tudok szorozni. Leütögetek
különbözô akkordokat és egyszer
csak megmondom a végeredményt.
Több alkalommal is tetszést arattam

matematika professzorok elôtt a mûegyetemen.
– Mit tud felmenôirôl? Honnan
származik a család?
– Mindkét nagyapám zsidó származású volt, de ezt csak szájhagyomány
útján tudom. Anyai nagyapám állítólag egyedül jött Magyarországra, tizenéves fiúként. Másik nagyapám újságíró volt, az MTI-nél dolgozott. Mint
nemrég kiderült, ô volt az alapító
fôszerkesztô, Radó Sámuel helyettese,
Darvas László néven.
– Fivére, László a Hifi magazinnnak volt a szerkesztôje, egyébként,
szerényen, a világ legjobb tördelôjének mondja magát. Vicces verseket is
ír, olykor verses prózát, úgynevezett
makámát is. Legújabb könyvébôl, a
Grotex-bôl szeretnék idézni, a Félmajmokból: „Csak nagypapai ágon
vagyok majom…a bennszülöttek viszont (érezve irántam némi iszonyt)
kibökik néhanap: majomnak tartanak. Pedig belôlem bárki lássa! Hiányzik a fômajmok identitása. Hozzáteszem mégis: a bennszülötteké is”.
Ha jól értem László verses prózáját,
bárminek tartsák is ôt mások, valójában semmiféle identitással nem tud
azonosulni.
– Ezzel én is így vagyok. Laci nyilván úgy érezte, hogy meg kell írnia ezt
a verset. Én nem gondolkodom ilyesmikrôl. Vallási kérdésekkel egyáltalán
nem is foglalkozom. Még ateista sem
vagyok (azért azt megjegyezném,
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hogy volt egy plébános nagybátyám),
mert abban van valamiféle harciasság.
A zene, a számolás és egyéb dolgok
töltik ki az életemet.
– Min dolgozik most? Miféle hagyományokat ôriz, ápol a munkájában?
– Most a pesti humorét, a kabaréét,
de ez véletlen, mert én mindig azt teszem, amivel megbíznak. Erich Kaestner Május 35 címû darabját nemrég
mutatták be az egri Gárdonyi Géza
színházban. Ehhez szereztem zenét.
Március 21-én lesz a bemutatója Heltai Jenô Naftalin c. darabjának, szintén
az én zenémmel. Utána pedig egy a
Thália Színházban színre kerülô kabaréban fogok feldolgozni régi dalokat.
– Tehát azt a hagyományt folytatja,
amelyben (legalábbis a két háború
között) egyes magyar írók, zeneszerzôk világhírre tettek szert: az úgynevezett könnyû mûfajt, a vígjátékot,
a bohózatot, az operettet. Hogy csak
Molnár Ferencet, Lengyel Menyhértet, Szép Ernôt, Kálmán Imrét, Ábrahám Pált, Zerkowitzot említsem.
Többségük zsidó volt, ahogyan a közönségük is.
– Még annyit hozzá tennék, hogy
nagyon szeretem a viccet. A színpadon is szoktam mesélni anekdotákat,
vicceket, melyekbôl irgalmatlan
mennyiséget tudok. Engem nagyon
érdekel a humor és a komikum természete, az, hogy mi vicces, mi nem az.

-–Tudjuk, hogy az a bizonyos pesti
humor már alig létezik. Talán ahhoz
kellett egy kis elnyomás?
– Igen, a politikai viccek teljesen
megszûntek. Apám és Kellér Dezsô egy
korszakban mûködtek, kicsit rivalizáltak is. Mindketten bölcsek és fanyarok
voltak, talán apám volt közülük a sziporkázóbb és a lendületesebb. Ô korán
meghalt és késôbb is kezdett foglalkozni a humorral, a háború elôtt költô volt.
Két keresztény beszélget címû verséért
feljelentette az Egyedül vagyunk címû
nyilas lap fôszerkesztôje, és ezért haditörvényszék elé is állították.
– Több tucat filmzenét szerzett. Melyeknek volt a legnagyobb sikerük?
– Bereményi Géza filmjét, az Eldorádót felterjesztették Európa díjra,
meg is nyerte, míg én a hat legjobb
komponista között voltam jelölve. Csináltam húsz-huszonöt filmhez zenét.
– Hogyan improvizál, hogyan komponál a némafilmeknél?
– Én alapvetôen improvizatív alkat
vagyok, pillanatok alatt kitalálom a
dallamokat. Volt egy idô, amikor nagyon sok némafilmet kísértem, Buster
Keaton meg Chaplin sorozatokat. A
némafilmeknél nagyon el kell eresztenie magát az embernek és átadni magát a filmnek.
– Ez talán még nehezebb, mint
amikor mondjuk a gyermek Mozart
improvizált egy bizonyos témára egy
herceg elôtt?

– Mozarttal érzek valami rokonságot
– természetesen nem azonos a színvonalunk – egy bizonyos könnyedséget,
játékosságot, némi infantilizmust és
gyorsaságot. A könnyû mûfajban nagyon meg kell dolgozni, épp azért,
mert túlságosan könnyû, azért, hogy
ne legyen túlságosan közhelyes. De
visszatérnék a humorra. Korábban beszéltünk a viccekrôl. Én különösen
szeretem a zsidó vicceket.
– Miben mások a zsidó viccek?
– Évszázadok üldözöttsége, a
rejtôzködés, a csavaros észjárás megtermeli a kisember, a slemil humorát.
Kohnt és Grünt másokkal együtt ki
akarják végezni. Mindenkinek bekötik
a szemét egy fehér kendôvel. Kohn
kéri, hogy az ô szemét ne kössék be,
mire Grün: ne csinálj bajt!
Az egyik Móricka vicc szinte az
életfilozófiám lett. A tanító megkérdezi: – Hány lába van a cserebogárnak?
Mire Móricka: – Ez a tanító úr legnagyobb gondja?
Egy tollas zsidó át akarja vinni a
motyóját a határon, de ott csak keresztény mehet át, így a zsidó kikeresztelkedik. A határôr, aki már messzirôl
azon töri a fejét, hogyan fogja ô elkergetni a zsidót, megkérdezi, hogy milyen vallású. A zsidó mondja, hogy
római katolikus. – Na, ne vicceljen.
Mire a zsidó megmutatja neki az áttérést igazoló papírt. – És mi a foglalkozása? Tollas zsidó vagyok.
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Meghasadt világ

A

bszurd érzés, de az
elsô világháború mint
a régi rend – és ez alatt
most az európai humanizmus értendô – felbomlásának irtózatos
végjátéka, képzeletünkben
mégiscsak
szervesebben kapcsolódik a „boldog békeidôkhöz”, mint a „rövid”, de annál
embertelenebb huszadik századhoz.
Igaz – szükségszerûen – a „tökéletes
bûnösség korába” hajló „boldog békeidôk” hordták ki ez utóbbit, ám az
utókor csakis e megrázkódtatás fényében mérheti fel az azt követô gyalázat mértékét: hogy csak a legfontosabbat említsük: mit jelent elveszíteni az egyéni halálhoz való jogot. Az
elsô világháború volt az eredôje a
kétségbeesett messianizmusnak, az
összeomlást követô hazug nosztalgiáknak, ez a háború szolgáltatott mámoros harci tapasztalatot a protofasiszta teoretikusoknak, de ez ébresztette fel az ideológiákkal való makacs
szembenállást is (még ha csak néhány radikális mûvészben is). Ne feledjük – részben a modern irodalom
is ekkor és ezért született, az „izmusok” tarka nemzetiségû csoportjait a
„hazafiság”, „hôsiesség” kiüresedett,
hazuggá vált fogalmaiból való kiábrándulás kovácsolta össze, a kultúra
pedig – és ebben téved Hameiri –
igenis keresett és talált „szavakat és
színeket” a borzalom ábrázolásához,
annak esztétikai megformálásához
(ez a második világháborúról, és
fôleg a holokausztról már csak kivételes esetekben mondható el). Bizarr… de micsoda prózanyelvi forradalmat szülô mûvek kerület ki ezek
után Cendrars és Céline, Broch és
Musil keze alól… Hameiri szavaival:
„ennek a szörnyû ôrületnek legalább
egy érdeme van: felfedi nekünk az

Avigdor Hameiri:
A nagy ôrület.
Löwenkopf Kálmán,
Peremiczky Szilvia,
Stöckl Judit és Lackfi
János fordítása,
Kôbányai János
utószavával.
Budapest–Jeruzsálem,
2009, Múlt és Jövô
Könyvkiadó, 432 oldal,
3300 Ft

embert, ahogy soha nem láttuk volna
a háború nélkül.”
Persze magyar remeklések is voltak
Markovitstól Kunczig, Szomorytól
Molnárig és Révész Béláig, de azt hiszem, könyvterjedelmû utószavában
Kôbányai János – aki más, lappangó
mûvekre is felhívja a figyelmet –
mégsem túlozza el Hameiri regényes
tanúvallomásának jelentôségét. Ez a
ma is eleven nyelven megszólaló mû
– ez sem kis teljesítmény: a fordítás
nagy része nyolcvan évvel ezelôtt készült – érzékletesen ragadja meg egy
nagy narratíva felfeslését, az egyéni
és a kollektív tudat széttöredezését.
Miképpen torzul a civil, a polgár
frontkatonává, vagy – mily szörnyûség! – tisztté, hogyan viaskodik büszkeség és szégyen az egykori bohémben – nem mellesleg könyve elsô fejezeteiben a budapesti félalvilágról is
élvezetes képet fest –, ahogy saját, a
„dögnyúzók” moráljához való hozzáidomulását regisztrálja. Na és a fájdalmas szembenézés a mindent átható, és minden önkényuralom által elhazudott antiszemitizmussal. Hameiri
könyve ebbôl a szempontból is unikum: az elsô világháború, amely az
asszimiláns zsidóságnak megkérdôjelezhetetlen jogalap, az asszimiláció
apológiájának sarokköve volt, ôt a
mesterséges nemzetiségi politikával
való leszámoláshoz, a cionizmushoz
vezette – az éppen elfoglalt Buczaczban elsô dolga Agnon lakhelye után
érdeklôdni –, noha a zsidók helytállá-

sának állandó bizonygatásáról ô sem
mer lemondani.
A nagy ôrület kezdetben egy zsidó
Svejk kalandjainak tûnik, ám Hameiri
olyan hajmeresztô borzalmakat tár
elénk – elég a szifiliszes faluról vagy
a kozákok karácsonyáról szóló fejezetekre utalnunk –, amelyek Malaparte
tudósításainak vagy Babel naplóinak
legfelkavaróbb lapjaira emlékeztetnek. Kegyelmi pillanat, amikor egy
ilyen magas színvonalú, héberül írt, a
magyar irodalmi hagyományban gyökerezô mû segít átrendezni a világháborús irodalom megkövesedett, pontosabban alig is létezô kánonját. Mert
itt van a háború egész lélektana, a lelki leépülés, ahogy a szent fohászokból
káromkodássá válnak, ahogy az unalomban és a nôhiányban felsejlenek a
halálfélelem, de fôleg a hôsiesség valódi mozgatórugói. Hameriri kora
közízlését meghazudtolóan nyers képekben számol be tapasztalatairól, miközben skizofrén módon maga is
résztvevôje, illetve szemlélôje a „nagy
ôrületnek”… de amit még mindig inkább ôrületként érzékel, semmint
olyan magától értetôdô rendként,
amelyben mindenki csak potenciális
harcosként – vagy potenciális meszesgödör-töltelékként gondolhat magára.
Csáki Márton

A Dohány utcai zsinagógával
szemben, a Belvárosi Színház
impozáns épületének 3. emeletén jó áron
ELADÓ
egy közel 100 nm-es irodának,
rendelônek, nyelviskolának kiválóan alkalmas 2+2 szoba hallos, teakonyhás jó állapotú
nagypolgári lakás. Lift van! Irányár: 34,9 M Ft Tel: 06(30)2826097; 06(30)290-4948 E-mail:
boldizsarnoemi@gmail.com

