
2014/05/borito  04/2/3 8:24  Page 5



990 Ft

Rendelje meg kedvezményes áron, 
790 forintért a www.lapcentrum.hu oldalon!

TOP Bringa magazin, az 
ország kerékpárosainak 
 kézikönyve. 
Tele a legfrissebb 
trendekkel, 
információkkal 
és technikai újításokkal.

Keresse 
a hírlapárusoknál!



4 | MAGYAR-ZSIDÓ VÁLSÁG

A holokausztidentitás
káráról és hasznáról

7 | KÖNYVÁLLOMÁNY  

182 láda Biblia  
– A jótékonyan eltemetett
könyvtár 

10 | NÉPI DEMOKRATIKUS
DEPORTÁLÁS

Erdélyi Lajos:  
Palackposta, kommentárral

14 | ELFELEJTETT JÓTEVÕK

Egy levéltáros, 
egy tanár, egy folklorista  
– akik azt kérdezik, hogyan
éltek a helyi zsidók, 
és nem azt, hogyan haltak
meg

17 | MAGYARHONI ZSIDOKTATÁS

Verõ Tamás: 
Neológ nevelésfilozófia
– Vitaindító

27 | ÉLÕK HÁZA, HOLTAK HÁZA

Smuel Joszef Ágnon: 
A jel

30 | MÛGYÛJTÕ

Szenvedélyesen gyûjteni
– festményt és virágot:
Kövesi István 

33 | EGYIPTOMI PARANCSOK
IZRAELI TÖRVÉNYEK

Politikai teológia Izraelben
– Jan Assmann: 
Uralom és üdvösség 
– Politikai teológia az ókori
Egyiptomban, Izraelben 
és Európában

34 | MAGYAR–ROMÁN

„Néha az élet több, mint
amennyit az agyunk elbír”
– Józsa Márta: 
Amíg a nagymami megkerül 

19 | PALACKPOSTA

Véletlenül lett világhírû

20 | KITALÁLT PALACKPOSTA  

Zvi Kolitz: 
Yosl Rakover utolsó üzenete 
Istenhez

26 | SZÉPIRODALOM 

Tony Curtis: A leves

SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT | 3

szombat
2014. május

TARTALOM

7–9.7–9. AZ ELTEMETETT
KÖNYVTÁR 

Szombat_2014_majus_4.qxd  2014.05.04.  21:16  Page 3



4 | SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT

magyarVÁLSÁG
ZSIDÓ VÁLSÁG szombat

22001144..  mmáájjuuss  
55777744..  iijjjjáárr      

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 
folyóirata
Megjelenik évente tízszer

SSzzeerrkkeesszzttõõbbiizzoottttssáágg::
Deák Gábor
Hoffman Iván
Itamár Jáoz-Keszt
Kovács András
Seres László
Tatár György
Turán Tamás

SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg::
Szántó T. Gábor fõszerkesztõ
Gadó János szerkesztõ 
Muraközi Zsóka szerkesztõségi titkár
Magó Katinka pénzügyek

ÁÁllllaannddóó  kküüllssõõ  mmuunnkkaattáárrssaakk::
Uri Asaf, Csáki Márton
Krausz Viktória, Németh Ványi Klári  
Pályi Márk, Seres Attila
Szarka Zsuzsanna
Vári György, Várnai Pál

AA  mmeeggjjeelleennéésstt  ttáámmooggaattjjaa::
Amerikai Joint Magyarország
Magyarországi Zsidó Örökség 
Közalapítvány

Nemzeti Kulturális Alapprogram

A héber és jiddis szavak átírása
a szerzõk felfogását tükrözi

Terjeszti a Lapker Rt.

A címlap Miklósi Gábor fotójának 
felhasználásával készült, 
az index.hu engedélyével
A kéziratok szerkesztése lezárult:
2014. április 18-án
Szerkesztõség és kiadóhivatal:
Bálint Ház
1065 Budapest, Révay u. 16.
234-es és 235-ös szoba
Telefon/fax: (36-1) 311-6665
Lapunk e-mail címe: 
info@szombat.org
Címünk az interneten: 
http://www.szombat.org
Egyéves elõfizetõi díj: 5950 Ft

Elôfizethetô a kiadóhivatalban,
illetve postautalványon
az OTP 11709002-20066703
„Szombat” számú alszámlán
Lapengedély száma:
III/Kul/174/1989.
HU ISSN 0865-3844
Felelôs kiadó:
Kirschner Péter, a Mazsike elnöke
Nyomdai elôállítás: Pannonia Nyomda Kft.

A vallásos magyarországi zsi-
dóság válsága (vagy útkeresé-
se) éppen 25 éve tart – amióta

beköszöntött a szabadság korszaka, és a
közösség elõtt felmerült az addig hiva-
talból nem létezõ kérdés: mit jelent itt és
most magyar(országi) zsidónak lenni. 

Erre a kérdésre nagyon sokan próbál-
tak válaszolni, de éppen a Mazsihisz háza
táján semmiféle szellemi útkeresés nem
volt észlelhetõ. (A Heisler András által
szervezett Zsidó Közösségi Fórum volt az
egyetlen kivétel, ám Heisler akkori kieb-
rudalása után ez elhalt, mint idegen test.)
Néhány rabbi komoly közösségépítõ
munkát végez, ám maga a Mazsihisz, spi-
rituális alapok nélkül, azon meggyõzõdés
nélkül, hogy „érdemes itt zsidóként élni”,
folyamatosan recseg-ropog. 

Sokszor leírtam már (akárcsak mások),
hogy azt az identitást, amelyen az 1944
elõtti zsidó közösség alapult – zsidó val-
lású magyarok vagyunk – a holokauszt
szétzúzta. A magyar állam és a társada-
lom nagy többsége ekkor megmutatta,
mennyire tekinti magyarnak a vele együtt
élõ zsidókat. 

1945-ben hatalmas szellemi útkeresés
kezdõdött a túlélõk között, melyben a cio-
nista mozgalom vitte a fõszerepet. Mind-
ez 1948-ban véget ért: az itthon maradók
többsége önként vagy jobb híján az asz-
szimiláció útjára lépett.

A maradék vallásos zsidóságnak az
1948-ban berendezkedõ rendszer nem kí-
nált hiteles alternatívát. A közösség veze-
tõi ismét a stadlanok (zsidó elöljárók) régi
dilemmájával néztek szembe: az elnyomó

rendszer akaratát kellett közvetíteniük a
zsidók felé, és nem fordítva. 

A Kádár-kori hitközség szellemiségé-
nek elsõ számú jellemzõje a cinizmus
volt: a közösség vezetõi részt vettek a kö-
zösség leépítésében (vagy tudomásul vet-
ték azt), és ennek haszonélvezõi voltak.
Mindezt azzal igazolták, hogy itt máskép-
pen nem megy: ha nem ez a rendszer ural-
kodik, visszajönnek a fasiszták. 

1989 után a feltápászkodó vallásos kö-
zösség bátor tettet hajtott végre: elkerget-
te a hiteltelen vezetõket. (Ilyen radikális
lépés más nagyegyházban nem történt.)
Alapszabályba iktatta a demokratikus
kontrollt. (Amin persze késõbb „fogást ta-
láltak”.) Talán megindult volna a tisztulás,
ám a rendszerváltással együtt feltámadó
antiszemitizmus azonnal felélesztette a
harminc éven át beidegzõdött reflexeket:
vissza a Kádár-rendszerbe! Ha máshol nem,
legalább házon belül. (Más nagyegyházak
számos papja és híve inkább a Horthy-
korszak felé tájékozódott.) Ezt a bezárkó-
zást a Síp utcába* a korábbi mélységes
pesszimizmus kísérte: „Zsidónak lenni?
Itt? Ezeknek?” És mivel a magyarországi
zsidó életrõl nem volt víziójuk, a magyar-
országi zsidóság pusztulása lett önképük
alapja. A holokausztot mutatták fel újra
és újra a magyar többségi társadalomnak:
„Tessék! Megint ezt akarjátok?”

Ennek a pesszimizmusból és cinizmus-
ból összeállt szellemiségnek volt a ter-
méke, megtestesítõje Zoltai Gusztáv, aki
a Síp utca légkörét kiismerve hamar be-
letanult elõdei politikájába, csak már nem
nyíltan diktatórikus, hanem a demokrá-

A HOLOKAUSZT-
IDENTITÁS 
KÁRÁRÓL 
ÉS HASZNÁRÓL
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cia látszatára adó, manipulatív módsze-
rekkel irányított. 

Miközben az államtól kapott milliár-
dokkal építették a közösség intézményeit,
az (ön)bizalom mélységes hiánya, az eb-
bõl következõ cinizmus és a korrupció be-
lülrõl rombolta azokat. Az elmúlt negyed-
században a Síp utcát az anyagi gyara-
podás, a szellemi pangás és az erkölcsi
válság fémjelezte. 

A Mazsihisznek ez a holokausztra alapo-
zott negatív identitása találkozott most sa-

játos körülmények között az asszimilált zsi-
dóság hasonló identitásával. A kétféle kö-
zeg szellemi horizontját nem lehet összeha-
sonlítani. Ám az utóbbi, noha roppant sok-
színû, a zsidóságból leginkább szintén az
antiszemitizmust és a holokausztot észleli,
mivel a vallás, Izrael vagy a világ zsidósága
számára többnyire partikuláris témának
számítanak. „Holokausztzsidó vagyok” –
mondotta magáról egy ízben György Péter.

A magasan képzett, kozmopolita zsi-
dók az elmúlt évtizedekben – ha egyálta-

lán foglalkoztak vele – diszkréten lenéz-
ték a hitközséget. „Úgy szar, ahogy van” –
mondták néha bizalmasan, de nyílt kriti-
kájától tartózkodtak, mert nem akartak az
antiszemitizmusnak tápot adni. 

Most azonban a magyar demokrácia
válsága összehozta õket. Mindketten zsige-
ri ellenszenvvel tekintenek egy antidemok-
ratikus, nacionalista, Európa-ellenes jel-
szavakkal operáló kormányra, és jeges fé-
lelemmel az ennek uszályában megerõsö-
dött, nemzetiszocialista jelszavakat nyíltan

magyarVÁLSÁG
ZSIDÓ VÁLSÁG 
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Zoltai Gusztáv, a gazdálkodásért (és
mindenért) felelõs ügyvezetõ igazgató
néhány nappal azelõtt mondott, le,
hogy a Mazsihisz/BZSH vezetõsége
(2014. április 13-án) meghallgatta a
szervezetek gazdálkodását átvilágító
cég jelentését. Lemondása igazi szen-
záció, hiszen negyed százada regnált a
Síp utcában, elmozdíthatatlannak
tûnt, és mindenki más csak az õ jóvá-
hagyásával tölthetett be tisztségeket –
beleértve a Mazsihisz és a BZSH elnö-
keit is, akikkel jószerivel kedve szerint
sakkozott. 

A vezetése alatt eltelt negyedszá-
zadban számottevõ anyagi gyarapodá-
son esett át a hitközség: korszerûsítet-
ték a szeretetotthont, a kórházat, isko-
lát építettek, temetõt rendeztek – és
közben legendák keringtek a vezetés
által kisíbolt tízmilliókról.  Az intézmé-
nyek vezetõi néha hasonultak munka-
adójukhoz, néha – ha komolyan vették
feladatukat – vergõdtek a szoros pénz-
ügyi kontroll szorításában, de kibonta-
kozni nemigen tudtak. 

Mintegy fél éve azonban, három ko-
rábbi Mazsihisz-elnök – akiknek mind-
egyikét megpuccsolta már egyszer –
kiismerte Zoltai cinikus játékát és
összefogtak ellene. Megszerezték a két
elnöki s az egyik alelnöki kulcspozíci-
ót, és gazdasági átvilágítást kezdemé-
nyeztek. Alighanem ez volt az a sakk-

húzás, amit Zoltai nem tudott kivédeni.
Sarokba szorították. 

Távozását diplomatikusan a feszült
magyar politikai helyzettel indokolták.
A megállapodás azonban a Síp utcai
belügyekrõl szól, és minden bizonnyal
kompromisszumot takar. Mindkét fél
kezében erõs ütõkártyák voltak. Zoltai
még sokat kellemetlenkedhetett volna,
akadályozva az érdemi munkát. A má-
sik fél viszont az átvilágítás eredmé-
nyeit dörgölte az igazgató orra alá,
amit, feltehetõen, jogi útra is terelhet-
tek volna. Az alku tehát nagy valószí-
nûség szerint az volt, hogy Zoltai to-
vábbi bajkeverés nélkül feláll a széké-
bõl, cserébe viszont szabad elvonulást
kap, gyanús ügyeit nem bolygatják. 

A megállapodás hasonló az 1989-es

magyar rendszerváltáshoz, amikor az
állampárt és emberei szabad elvonulást
kaptak a hatalom békés átadásáért cse-
rébe. Máig nem ült el a vita, hogy ez jó
alku volt, vagy rossz. 

Az átvilágító cég jelentésébõl a szûk
körû vezetés – a jobboldali sajtó élénk
érdeklõdésétõl tartva, vagy arra hivat-
kozva – eddig semmit nem hozott nyil-
vánosságra. Zoltai Gusztáv a hírek sze-
rint komoly végkielégítést is kap, ami
csalódást keltõ lehet sokak számára,
akik negyedszázados, kontroll nélküli
uralkodásának részleteivel és követ-
kezményeivel tisztában vannak. 

Ám a jelenlegi magyar politikai
légkör nem igazán alkalmas a kemé-
nyebb elszámoltatásra. Ebben a pilla-
natban Zoltai nem a machiavellista
politikus, hanem az antiszemitizmus
elleni harcban megfáradt, tisztes idõs
úr sokak szemében. A zsidó fórumok
tele vannak a róla szóló megható tör-
ténetekkel („Az utcáról mentem be
hozzá és mindjárt segített” stb.), ami
világosan érzékelteti a személyét öve-
zõ „jó király” legendáját. 

A gond éppen itt van: ha a közös-
ség tagjai ismét jó királyt keresnek,
egészen biztosan meg fogják találni.
Nem elég tehát egy új vezetõ, ellen-
õrizhetõ, elszámoltatható vezetést kell
kialakítani.

(jég)

Távozásával – reméljük – egy korszak ért véget
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hangoztató pártalakulatra. A holokauszt-
identitást nyíltan felvállaló Mazsihisz – a
lojalitásáról hírhedt magyarországi zsidó
establishment történetében példátlan mó-
don – nyíltan szembehelyezkedett a kor-
mány (emlékezet)politikájával, és elutasí-
totta a részvételt a közös megemlékezése-
ken. Ezzel a gesztussal – legalábbis átme-
netileg – kivívta a liberális zsidóság nem
egy képviselõjének elismerését. Utóbbiak
egyike egy fórumon egyenesen azt mond-
ta, hogy ezzel a lépésével a Mazsihisz –

szimbolikusan – jóvátette a zsidó tanácsok
szégyenletes, 1944-es magatartását. A vál-
ság pillanata egységfrontot hozott létre két
olyan fél között, akiket az antiszemitizmu-
son és a holokauszt emlékezetén kívül más
nemigen köt össze. 

Ám az antifasizmusra és a holokauszt-
identitásra, amely itt és most, rövid távon
bátor gesztusokat szül, hosszú távon nem
lehet virágzó közösséget építeni. A ma-
gyar demokrácia válságának órájában ez
hiteles magatartás lehet, de ha nem talál-

nak – mert nem is keresnek! – választ arra
a kérdésre, hogy a holokausztemlékezet
õrzésén túl miért érdemes Magyarorszá-
gon zsidónak lenni, akkor a Síp utca nyo-
masztó szellemét nem sikerül elûzni. És
a magyar demokrácia válságának órája
nemigen tûnik alkalmasnak a hitközségi
demokrácia megteremtésére.     

Gadó János

* Gadó János: A Síp utcai Kádár-rendszer. Szom-
bat, 2013. nyár 
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KÉRJÜK, AJÁNLD ADÓD 1%-ÁT

A ZSIDÓ KÖZÉLET ÉS KULTÚRA FÓRUMÁNAK, A SZOMBATNAK!

Mit támogatsz, ha a Szombatot támogatod?
Azt a lapot és online magazint, amely
– 25 éve az egyetlen független szellemiségû, politikai és kulturális magyar zsidó lap,
– tájékoztat és véleményt mond a világ, Izrael és a magyar közélet híreirõl,
– küzd a zsidó- és Izrael-ellenes elõítéletekkel szemben,
– konferenciákat, szemináriumokat szervez zsidó irodalomról, színházról, filmrõl,
– fórumot kínál a szellemi élet alkotóinak.

Ehhez nem kell egyebet tenned, mint mellékelned a nyilatkozatot adóbevallásodhoz, amelyben kijelented, hogy
adód 1%-át a 18165850-1-42 adószámú szervezetnek kívánod felajánlani. Döntéseddel nagyban segíted a
Szombat folyamatos munkáját!

Támogatásodat elõre is köszöni
a Szombat Alapítvány és a Szombat szerkesztõsége

1%

Új igazgatót választanak
Május 22-én, illetve 25-én rendkívüli
közgyûlést tart a BZSH és a Mazsihisz,
melyek napirendjén az új ügyvezetõ
igazgató(k) megválasztása szerepel.
Tordai Péter BZSH-elnök tájékoztatása
szerint egy igazgató megválasztására
törekszenek, de a két szervezet eltérõ
alapszabálya miatt lehet, hogy végül
kettõt fognak választani. Alapszabály-
módosítást is elõterjesztenek (ezt külön
bizottság intézi), ami most csak az ügy-

vezetõ igazgató megválasztását érinti.
A tisztséggel járó jogköröket a jövõ évi
közgyûlésen fogják újraszabályozni.
2015-ben ér véget ugyanis a – Zoltai
váratlan lemondásával most megtört –
négyéves ciklus, amelynek végén ismét
négy évre választanak igazgatót. 

Az ügyvezetõ igazgató túlhatalma
abból adódott, hogy alkalmazott volt
ugyan, de választották, így csak a köz-
gyûlés mozdíthatta el, amely fölött je-

lentõs befolyással rendelkezett. Tordai
Péter szerint ezt úgy akarják rendezni,
hogy az alapszabály ezután lehetõvé te-
szi: az elnök felmondhat az igazgatónak. 

A Síp utcai hagyományok szellemé-
ben pletykák terjednek Zoltai Gusztáv
május 25-re tervezett, puccsszerû
visszatérésérõl. Tordai Péter elmondta:
beszélt Zoltaival, aki ezeket a híreket
határozottan cáfolta.    

Gadó J.
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E zzel a tömkeleggel birkózik tavaly április
óta Nagy János Ádám vállalkozó, Bartha
Anita hebraista, Ledniczky Lívia történész

és még tucatnyi magasan képzett (részben önkéntes)
munkatárs, köztük négy hebraista hallgató.

A helyzet a háború óta viszonylag keveset válto-
zott. A 30-as években még naprakész, felkészült szak-
emberek által gondozott könyvtárat, a korabeli világ
elsõrangú judaikagyûjteményeinek egyikét maga alá
temette a történelem. A szó szoros és átvitt értelmében

könyvÁLLOMÁNY
KAZALBA HÁNYVA 

182 LÁDA BIBLIA
A jótékonyan eltemetett könyvtár

Az olvasók számára 6 százalék elérhetõ, 94 százalék hozzáférhetetlen. Így oszlik meg 
az Országos Rabbiképzõ – Zsidó Egyetem (ORZSE) könyvtárának állománya. 
A rendezett, katalogizált felszín alatt könyvhegyek rejlenek.
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Az idõk során jó szándékú és elkötele-
zett emberek négyszer rugaszkodtak
neki a könyvtár rendbetételének, de a
munka volumene akkora volt, hogy na-
gyon messzire nem jutottak.

Túl nagy volt a káosz. Az 1945 utáni
évtizedekben a váratlanul beérkezõ
könyveket bepakolták valahová, jó
esetben száraz, védett helyre, talán fel is
írták valami füzetbe, hogy az új anyag
hová került, majd idõvel (vagy egy
munkatárs távozásával) ez a tudás fele-
désbe merült. Esetleg azt tudták, hogy –
mondjuk – Heller Bernát levelei valahol
az épületben vannak, de pontosabb in-
formáció híján nem tudtak hozzáférni. 

Alapjában véve amatõr kísérletek
voltak ezek – mondja egyik forrásunk
–, jó esetben könyvtárosi szakképzett-
séggel rendelkezõk részérõl, akik azon-
ban nem ismerték jól a könyvtárat,
vagy judaikaismereteik hiányosak vol-
tak – és pénz híján, csupa jó szándékkal
nem sokra mentek. Ráadásul rendsze-
rint az egyik próbálkozó nem adta át
tapasztalatait az utána következõnek,
így az elvégzett munkának sem volt
sok haszna: az újabbak néha felfede-
zésként ünnepelték, amit egyszer már a
korábbiak megtaláltak. A legutolsó kí-
sérlet alkalmával – a jelenlegi rektor

idején – a gyakran kazalban álló köny-
veket ládákba vagy polcokra rakták, és
zárható helyiségekbe vitték át – így
legalább a penésztõl és a tolvajoktól si-
került biztonságba helyezni õket. Saj-
nos a túlterhelt polcok egy része késõbb
leszakadt. A húsosládák masszívabb-
nak bizonyultak.

A jótékony homály néha óvhatta is
az állományt: számos történet kering
arról, hogy a ’89 elõtti idõkben az állo-
mányhoz hozzáférõk nagyvonalúan ki-
szolgálták magukat, és értékes anyago-
kat, kéziratokat is „vételeztek”, amikor
kedvük tartotta. Mivel azonban – re-
mélhetõleg – maguk sem tudták mindig,
mi hol van, talán az állományban nem
esett komoly kár. Mindez persze – min-
denféle katalógus híján – ma már re-
konstruálhatatlan. 

A nagyszabású vállalkozás pénz-
ügyei elég sajátos mederben folynak.
Az egész felújítás egy nonprofit alapít-
vány (Jahad ifjúsági szövetség) nevén
fut, mert Nagy János Ádám cége – nye-
reségorientált lévén – nem jogosult tá-
mogatásokra. Kézenfekvõ a kérdés,
hogy miért nem maga a Rabbiképzõ –
Zsidó Egyetem pályázik, tekintélyes
neve helyett miért egy teljesen isme-
retlen diákszervezet neve fémjelzi az

egyedülálló vállalkozást. Az elszomorí-
tó válasz az, hogy a Rabbiképzõ egy-
szer már kapott egymillió márkát1 a né-
met Niermann Alapítványtól, az össze-
get elköltötték – hírek szerint az épület
felújítására –, de a könyvtárban semmi
javulás2 nem volt észlelhetõ. Ez úgy
történhetett meg, hogy az egymillió
márka nem a Rabbiképzõ (vagy könyv-
tára) külön bankszámláján, hanem a
hitközségi kasszában landolt. Ennél
többet talán nem is kell mondanunk.

Így állt elõ az a helyzet, hogy a Rab-
biképzõ könyvtára hallatán a szponzo-
rok bizalmatlanok lettek. Nem könnyíti
a helyzetet, hogy most egy ismeretlen
diákszervezet pályázik a magyar zsidó-
ság szellemi örökségének színe-javát
magában rejtõ könyvtár felújítására. Ez
egyfelõl jelentõsen megnehezíti a pályá-
zati esélyeket – másfelõl viszont a benn-
fenteseknek akár pozitív üzenet is lehet:
a szervezet csak „átrakodópont”, ahon-
nan a támogatásra szánt összegek való-
ban a rendeltetési helyre jutnak el.

Miért nem sikerült eddig?

JEGYZETEK
1 Fantomkönyvtár. http://www.szombat.org/

archivum/fantomkonyvtar-1352774041
2 Gadó János: Rabbiképzõ: Legenda és való-

ság. http://www.szombat.org/politika/4212-
legenda-es-valosag-rabbikepzo

egyaránt. 1944-ben Adolf Eichmann több ezer értékes
kötetet rabolt el az állományból. Az épület több fala
belövést kapott, és beomlott. Amikor 1945-ben neki-
láttak a romok eltakarításának, a könyvtár újraindítá-
sának, a hajdani színvonal helyreállításához nem volt
sem ember, sem pénz, viszont 

a megsemmisült régi világ 
maradéka 
bezúdult az épületbe: elpusztított vidéki hitközségek
hagyatéka; az izraelita fiúgimnázium könyvtára (ka-
talóguscédulákkal); Heller Bernát és a Bacher család
hagyatéka; a magyar cionista mozgalom Komoly Ottó
Könyvtára; magánszemélyek után maradt iratok és a

többi. A 90-es években a nácik által elrabolt könyvek
nagyobb része is visszakerült, de a könyvtárosoknak
csak arra volt energiájuk, hogy valamelyik polcra le-
tegyék õket – ma már nem is lehet ezeket azonosítani.
A könyvtár így egyre inkább egy régészeti lelõhelyre
kezdett hasonlítani, ahol újabb kori kultúrák marad-
ványai fedik a régebbi korokat: Lenin és Marx köny-
vei alól elõbukkantak a 20-as évekbõl való judaika-
folyóiratok. Alattuk meg esetleg 1840-bõl származó
német Talmud-fordítások rejteztek. Ezenközben a
könyvtár igyekezett ellátni napi feladatait: az állo-
mány hozzáférhetõ töredékébõl kiszolgálni az ORZSE
diákjait és tanárait, valamint katalogizálni a beérkezõ,
szerény mennyiségû (évi mintegy 500 tétel) új anya-
got. Az elvégzendõ munka volumenét szemléltetik a
(becsült) adatok: 

könyvÁLLOMÁNY
KAZALBA HÁNYVA 
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200 ezer könyv 

(40 ezer héber, 160 ezer latin betûs), több tízezer kis-
nyomtatvány, kétezerfajta folyóirat (összesen szintén
mintegy 200 ezer példányban), nagy mennyiségû, több-
nyire az újságokból elõkerült levél, egyéb iromány vár
feldolgozásra. Eddig egyebek közt 2200 héber nyelvû
Biblia és mintegy 1000 folyóméter periodika feldolgozá-
sa áll mögöttük. A remittenda eddig 377 ládát tölt meg.

A korszerû feldolgozás érdekében 11-féle adatot
vesznek fel minden tételrõl, elektronikus úton. Nagy
János Ádám, a munka irányítója, aki már több nagy-
szabású irattárrendezésen van túl, úgy véli, csupán a
katalogizálás költsége bõ 100 millió forint. A katalogi-
zált könyveket korszerû, hozzáférhetõ módon feldol-
gozni, elhelyezni további 150 millió forintba kerülne.
Ennek az összegnek a töredéke sem volt meg a munka
kezdetekor. De miután többen is bizonygatták – köztük
Komoróczy Géza professzor –, hogy egyedülálló értékrõl,
a magyar zsidóság szellemi örökségérõl van szó, Nagy
János Ádám belevágott, remélve, hogy saját forrásai
mögé felzárkóznak majd a külföldi és a honi támogatók.
Ami a Rabbiképzõt illeti, a teljes hozzáférés és a bizalom
biztosításán túl nem tudja támogatni a projektet. Így a
projekt munkatársai – most épp 13-an vannak, részben
fizetett, részben önkéntes dolgozók – kézben cipelik
föl-le a könyveket a három emeleten elterülõ labirin-
tusban. (A lépcsõ sem teljesen biztonságos, inog.) 
A Mazsihisznek is csak erkölcsi támogatásra telik, hazai
vállalkozók viszont már ígértek pénzt, de ez eddig ígé-
ret maradt. Amúgy lélekben mindenki a projekt mellett
áll, Nagy János Ádámék azonban azt remélik, hogy a 

feltétlen erkölcsi 
támogatás 
elõbb-utóbb anyagi támogatással is kiegészül. Ez eddig a
cionista szövetség 1,5 millió forintos támogatásában öl-
tött testet (õk a háború elõtt létrejött Komoly Ottó Könyv-
tár restaurálásában érdekeltek), a miniszterelnöki hivatal
5 milliós segélyt nyújtott, nemrégiben pedig a Holo-
kauszt-emlékév – 2014 program keretében ítéltek meg
nekik 15 millió forintot. Nagy János Ádám – mint mond-
ja – cége pénzébõl eddig 22,5 milliót költött a projektre. 

Önfeledten lapozgatnám 

a könyveket, de ez az, amit nem szabad: ha belemélye-
dünk az olvasásba, sosem lesz vége a feldolgozásnak.
Pedig mondjuk a haszid rebék ajánlásával ellátott,
Bacher Vilmosnak dedikált kötetek valódi csemegék a
könyvbúvárok számára. Az elmúlt fél évben került elõ
többek között Lõw Immánuel szegedi fõrabbi, Falk
Miksa újságíró, lapszerkesztõ és Trefort Ágoston pub-
licista, közoktatási és vallásügyi miniszter személyes
levelezése is. (Mindamellett ezek a munkálatok a kéz-
irattárat egyáltalán nem érintik, csak a könyvtári állo-
mányban talált kéziratokat dolgozzák fel.) Ne beszél-
jünk most az olyan ódon kötetekrõl, amelyeket soro-
zat lyuggatott ki, vagy éppen szuronnyal döfködték
õket. A könyvtár felújításának egyébként jó sajtója
van, sok internetes portál beszámolt már róla.          

Gadó János

könyvÁLLOMÁNY
KAZALBA HÁNYVA 

Szombat az interneten
A vizsgálat lezárult – felejtsük el? | Átvilágították a Hitközséget – Zoltai Gusztáv lemond 

Heisler: Zoltai lemondásában szerepet játszhatott a gazdasági átvilágítás  
www.szombat.org | facebook.com/szombat.folyoirat | dimag.hu/magazin/Szombat

Szuronnyal
átdöfött könyv
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A Holokauszt Emlékközpont kuratóriumi el-
nökével, dr. Haraszti Györggyel 2013 késõ
nyarán ismerkedtem meg. Beszélgeté-

sünk során kiderült: nem ismeri, de fölöttébb érdek-
lõdik Holló Imre grafikai hagyatéka iránt. Megláto-
gatott, s a reprodukált és az általam kiadott „Palack-
posta” album képanyagának ismeretében eldöntötte:

az eredeti kartonokat a Nemzeti Múzeum közremû-
ködésével ki fogják állítani a Holokauszt Emlékköz-
pontban. A nemzetközi emléknap kitûnõ alkalmat
kínált a kiállítás megnyitásához. Néhány héttel ko-
rábban készítettek velem egy filmre vett beszélge-
tést, amelyet majd szerkesztett formában a kiállítás
látogatói megtekinthetnek.

A megnyitót a holokauszt nemzetközi emléknap-
jára tervezték, a Magyarország a tragédia árnyéká-
ban címet viselõ tudományos emlékülés keretében.
Errõl értesítést nem kaptam. Mígnem 2014. január
14-én az interneten közzétett meghívóból megtud-
tam: az ülésszakot január 27-én Orbán Viktor mi-
niszterelnök üzenetével, illetve Erdélyi Lajos ausch-
witzi túlélõ emlékbeszédével indítják. E-mailben
azonnal jeleztem, hogy erre a feladatra alkalmatlan
vagyok, mondanivalóm talán nem fedné a szervezõk
elgondolásait. Feltehetõleg egyetértettek vele. Ugyan-
is néhány nappal késõbb, ismét csak interneten egy
újabb meghívó érkezett – vastagított betûkkel jelez-
vén: ez a VÉGLEGES MEGHÍVÓ. O. V. levelének fel-
olvasása után Rétvári Bence parlamenti államtitkár
nyitja meg az emlékülést. A Holló Imre-kiállítást dr.
Csorba László, az MNM fõigazgatója, illetve E. L.
auschwitzi túlélõ, fotómûvész emlékbeszédével
nyitják meg.

A „végleges” meghívó alapján megfogalmaztam a
szövegemet. Néhány órával a megnyitást megelõ-
zõen, biztonság okából felhívtam a rendezvény szer-
vezõjét, Botos János igazgatóhelyettest. Megtuda-
koltam, hogy a 17-18 perces szövegem beillik a meg-
nyitó menetrendjébe. Ekkor közölte: erre nem lesz
szükség, az önnel készített interjú anyagából össze-
vágtunk egy kb. 5 perces, Holló Imrérõl szóló anya-
got. A meglepetésem talán érthetõ – szükségem volt
öt percre, hogy megemésszem a szervezõk hihetetlen
tapintatlanságát. E-mailben haladéktalanul jelez-
tem: az általam nem látott, az interjú töredékeibõl
összeszerkesztett anyag bemutatásával nem értek

Erdélyi Lajos

népiDEMOKRATIKUS
DEPORTÁLÁS

Erdélyi Lajos 

PALACKPOSTA, 
KOMMENTÁRRAL
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egyet, nem járulok hozzá a vetítéséhez. Mindamel-
lett örvendek, hogy sikerült bemutatniuk Holló Imre
páratlanul értékes hagyatékát.

Híven korábbi magatartásukhoz, nem válaszoltak,
nem méltattak akár egy telefonhívásra. Ezek után
döntöttem: nem veszek részt a megnyitón. A papíron
maradt szöveget a Szombat folyóirat szerkesztõségé-
nek ajánlottam fel közlésre:

Kettõs minõségben lettem megszólítva: túlélõ-
ként, illetve Holló Imre Dörnhauban készített grafi-
káinak úgymond „hitelesítõje”-ként. Túlélõk a ter-
mészet rendjének megfelelõen kevesen vannak, és
mostanra napirendre került végleges eltûnésük. Dr.
Holló Imre grafikai hagyatékának – õ maga adott
nevet ennek: Palackposta –, annak születési körül-
ményeirõl éppenséggel két lágertársa tudna beszá-
molni, ha ugyan idõközben közülük az egyik nem
került az igazoltan hiányzók sorába. Róluk majd a
késõbbiekben emlékezem meg.

Túlélõként aligha mondhatnék valamit, ami iga-
zolná a meghallgatásukra szánt idõt. Az emlékfák so-
kaságától lassan eltûnik szemünk elõl a holokauszt
rettenetes, sûrû erdeje. A „túlélõk” legfiatalabb gene-
rációjához tartozom: tizenöt évesen sodortak le egy
MÁV-tehervagonból Birkenau végállomásán – ahol
rövid félórányi vonulás után Mengele doktor kéz-
mozdulata ama csoportba terelt, amelyiknek megada-
tott, hogy küzdve küzdjön a túlélésért.

Nekem, Marosvásárhely 5500 fõnyi deportáltja
egyik legfiatalabbjának ez sikerült, amint az Édes-
apámnak, aki talán a legidõsebb volt. Emlékeinket
mára csak az egykori legfiatalabbak tehetik közzé –
ezért nevükben is szólhatok: utókor, szedjétek fel,
gyûjtsétek be a legapróbb emléktöredékeket. Nem

tudhatjátok, maholnap mire kell jobban odafigyel-
netek.

Hajdani újságíróként sztorikkal támasztom alá ér-
velésemet. Hegymászók voltunk, két kamaszlányom-
mal kilencórás gerinctúrára indultunk. Súlycipelést
kerülendõ, egyetlen kulacsnyi vizet vittünk magunk-
kal. Lányaim valahol az út közepén megszomjaztak…
Nem adtam át a kulacsot, mondván: szokjátok meg az
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népiDEMOKRATIKUS
DEPORTÁLÁS

étlen/szomjan gyaloglást, aki Dörnhauban nem bírta,
az… Tiltakoztak: az õk életében nincs Auschwitz,
nincs Dörnhau, folyamatosan ezekrõl beszélni, hoz-
zájuk mérni tûrõképességüket – kegyetlenség. A kula-
csot kiürítettem, a tizenkét órát végigszenvedtük. Lá-
nyaim soha meg nem bocsátották ezt a próbatételt.
Mások sem – akiknek errõl beszéltem.

Akkor hát miért kell újra meg újra felidézni a tör-
ténteket? A 43083-as dörnhaui túlélõ érvel önök
elõtt. Ezernyi más magyarázat helyett az engem het-
ven éve gyötrõ gondolat: Marosvásárhely közismer-
ten toleráns, általában nem gyûlölködõ lakóinak,
azok túlnyomó többségének közönyössége, passzi-
vitása, ha úgy tetszik, semlegessége a rettenetek lát-
tán. Egyetlenegy (!) hétesztendõs fiúcskát rejtettek
el ama 1944. május harmadikának hajnalán, amikor
rendõrök, az egy szál bõröndünket esetleg lófogatos

szekereken szállító kocsisok, tisztviselõk kísértek be
az elhagyott téglagyár udvarába. A közöny, a pasz-
szivitás – ez ellen kell az emlékezés segítségével ten-
nünk valamit.

Történt pedig kerek 35 évvel késõbb, ugyanebben a
városban, 1977 késõ õszén. Két hónapos távollét után
tértem haza, siettem kedvenc erdõmbe, Jeddre, gom-

bászni. Lila pereszkével volt tele a bükkerdõ. 
A városi néptanács fiatal építészmérnöke volt
a társam. Keresgélés közepette mesélte, milyen
otromba kudarccal végzõdött egy cigányok ki-
telepítésére irányuló kísérlet a városunkban.
Abban az idõben csak külön engedéllyel köl-
tözhettek be faluról a nagyobb központokba az
emberek – a rendõrség pontosan tudta, milyen
nemzetiségi arányokat kell betartani az enge-
délyek kiadásánál. A város külsõ kerületeiben
élõ cigányok jogszerûen éltek lakásaikban,
gyakran a nekik kiutalt „mérsékelt komfortú”
tömbházaikban. A tõlük néhány kilométernyi
távolságban élõket nem fogadták be… de mert
munkát csak a városban kaphattak, jöttek õk
engedély nélkül is. Beköltöztek rokonaik laká-
sába, a két szobában két népes család is elfért…
Ekkor, mintegy laboratóriumi kísérletet, pró-
bakitelepítést szerveztek. Törvényes (!) keretek
között. Bizalmas jegyzékek készültek, Maros-
Szentanna Marosvásárhelyhez tartozó negye-
dében melyik házba költöztek életvitelszerûen
falusi cigány családok, városi személyazonos-
sági igazolvány nélkül. Titokban megszervez-
ték a kitelepítésüket. Rendõröket, a városi Nép-
tanács tisztviselõit, gyárakból munkásokat,
hozzávetõleg száz teherautót mozgósítottak,
hajnalban megjelentek Szentannán, felverték
az alvó családokat, kiabálás, sírás, a kertek irá-
nyába szertefutó cigány asszonyok, gyerme-
kek, nyomukban az õket beterelõ rendõrök, ci-
vilek. A munkások felpakolták szegényes búto-
raikat a teherautókra, befõttesüvegeiket, ron-
gyaikat – végül elindult a menet, a félórányi
távolságra lévõ Nyárád-Karácsonyfalva felé.
Itt módosabb cigányok éltek. A rendõrök, tiszt-
viselõk a rendelkezésnek megfelelõen kiürítet-

ték a teherautókat, leszállították a szentannaiakat:
„Itt vannak rokonaitok, ismerõseitek, költözzetek be
hozzájuk. Aztán majd meglátjátok…” A cigányok kö-
zül többen nem költöztek be. Leültek a várost meg-
kerülõ mûút közepére, erõszakkal sem lehetett onnét
eltávolítani õket. Leállt a forgalom, teherautók kilo-
méternyi sorban várták, mi történik. Telefonok a me-
gyeközpontba, a pártközpontba, Bukarestbe – késõ
délután megjött az utasítás: vigyék vissza õket Szent-
annára.*
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Gombászó társam mint érdekes történetet tálalta
az ügyet, nem talált benne semmi kivetnivalót – utó-
végre törvényes volt minden: csak azokat igyekeztek
kitelepíteni, akik nem rendelkeztek városi lakhatási
engedéllyel. És így megnehezítették – egyebek között
– az amúgy is gyenge élelmiszer-ellátást. Rövidebb
lesz a sor az húsüzletek elõtt…

Mai – vagy tegnapi, tegnapelõtti – divatos foga-
lommal élve: az idegenrendészeti intézkedések romá-
niai próbajáratáról volt szó. (Röviddel az események
után, a kudarcos kísérlet nyomán elmarasztalták a „bû-
nöst”. Leváltották S. A. helyettes polgármestert.)

Az akkori kitelepítési kísérletrõl tudomásom szerint
nem írtak, azóta sem dolgozták fel a történteket. Gom-
bászó társam, építészmérnök, ismétlem, közönyösen
számolt be a történtekrõl. Amint értesültem, egyetlen
ember tiltakozott hivatalosan, még aznap, a tartomá-

nyi pártbizottságnál: az orvostudományi egyetem nõ-
gyógyász professzora. A város hallgatott, a jobb ér-
zésû emberek örvendtek, hogy végül is a cigányok
visszakerültek Szentannára. De a csendes örömnél,
együttérzésnél többre lett volna szükségük.
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* A kézirat befejezése után jutott tudomásomra, hogy
ama vészterhes napon három, Marosszentannán élõ ci-
gány bekopogott a Köteles utcai Molter–Marosi-lakásba
(ismerõs helyre, ahová gyakran betértek, régi kerámiákkal
kereskedtek). Kérték, maradhassanak ott, bujtassák õket –

amíg elmúlik az õket is fenyegetõ veszély. Õk ugyan ren-
delkeznek városi lakhatási engedéllyel – de mit lehet
tudni, hová fejlõdik az erõszak. Befogadták õket – akár-
csak harmincöt esztendõvel korábban azt a zsidó kisfiút
a gettózás hajnalán.

A cikket Holló Imre grafikái illusztrálják.

Szombat_2014_majus_4.qxd  2014.05.04.  21:17  Page 13



14 | SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT

elFELEJTETT
JÓTEVÕK

M indhárman a 19–20. századi Magyaror-
szág zsidó történelmének személyes vo-
nulatát kutatják: bepillantást nyújtanak

vidéki zsidó családok mindennapi életébe, ahová a hagyo-
mányos történetírás nem nyit ablakot. Kutatásaik egy-egy
vidéki közösség értékrendjére, a hagyomány átadásának
mintáira, a régi zsidó családok élet- és lakókörnyezetére,
zsidók és nem zsidók egymás mellett élésére fókuszálnak.
S noha a Vészkorszak is szóba kerül, mégis a második vi-
lágháború elõtti élet áll a középpontban. Csekõ Ernõ levél-
tárost (Szekszárd), Heindl Péter történelemtanárt (Pécs) és
Heller Zsolt folkloristát (Debrecen) kérdeztük.

– Mutassák be az önök által kutatott zsidó közösséget!
Cs. E.: A Tolna megyei zsidóság felsõ szegmensével

foglalkoztam, amely a helyi közösségnek a mobilizációra
nyitott, modernizációra fogékonyabb, döntõ részben neo-
lóg részét jelenti. Velük kapcsolatban is elsõsorban a pol-
gárosodás, az asszimiláció kérdései, illetve a helyi társada-
lomban, gazdasági életben játszott szerepük tisztázása ke-
rült elõtérbe.

H. P.: Az ormánsági Magyarmecskén egy történelem
szakkör keretén belül azt a módszert választottam a XX.
század történelmének feldolgozására, hogy a gyerekekkel
járjuk végig a falut, magnóval és fényképezõgéppel, és be-
szélgetünk a helyi öregekkel, keressük a történelmi és
tárgyi emlékeket. Ezt a kutatást „nyomozásnak” hívtuk. 
A nyomozók a magyarmecskei általános iskola tanulói
voltak. Nemcsak történelemtanár vagyok, hanem jogász,
és elõítélet-kezelõ tréner is. Talán ezért is fontos volt szá-
momra mindig, hogy a társadalmi együttélés körülmé-
nyeit – értékeit és konfliktusait – tárjam fel. Izgalmas volt,
hogy roma és nem roma gyerekek dolgoztak együtt ebben
a kutatásban. 

H. Zs.: Elsõdleges kutatási területem a kelet-magyar-
országi zsidó hagyományok és emlékek jelenléte a „vi-
dék” mai társadalmában. Folkloristaként arra vagyok kí-
váncsi, hogy a ma élõk milyen személyes emlékeket hor-
doznak a korábban ott élõ zsidókról, amelyek alapján a
zsidó népszokásokat rekonstruálni tudom. Így a szoká-
sok jellemzõi és egyedi ismérvei kerülhetnek felszínre.
Foglalkoztat a zsidó hagyományok megélésének külön-
bözõsége, akkulturációs folyamata. Ezen túl gyûjtök
anyagot a haszid közösségek „csodarabbijainak” életérõl
is. Debreceniként pedig a helyi közösség emlékeinek ku-
tatása és gyûjtése személyes misszióm.

– Milyen személyes indíttatás vezette önöket a ku-
tatás során?

Csekõ Ernõ

EGY LEVÉLTÁROS, 
EGY TANÁR, 
EGY FOLKLORISTA…
…akik azt kérdezik, hogyan éltek a helyi zsidók, 
és nem azt, hogyan haltak meg
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H. P.: Nagy kihívás számomra a szembenézés mindaz-
zal, ami a XX. században történt. Izgat az antiszemitizmus
és a rasszizmus kérdése. Az integráció, a társadalmi befo-
gadás elõmozdítása a napi munkámhoz tartozik. Fontos-
nak tartom azoknak az értékeknek a felmutatását, amelye-
ket a különféle közösségek képesek egymásnak adni
együttélésük során, s amelyektõl mi mind sokkal jobb, szí-
nesebb és gazdagabb világban élhetünk – vagy élhetnénk.

Cs. E.: Külön személyes indíttatást talán nem is tudnék
felmutatni, hiszen alapvetõen foglalkozásom (levéltáros)
révén, illetve fõ kutatási témám, Tolna megye és székhelye,
Szekszárd dualizmus kori elitjének vizsgálata során jutot-
tam el a zsidóság történetéhez. Igaz, abban, hogy zsidó té-
májú tanulmányokat publikálok folytatólagosan, már egy
évtizede, jelentõs szerepe van a korszak legbefolyásosabb
helyi zsidó famíliájának, a Leopoldoknak. Történetük feltá-
rása máig foglalkoztat. Szóval rabul ejtett a téma. 

H. Zs.: Néprajzi terepmunkán elõször Pácinban voltam,
ahol az egyik csoporttársam kutatta a periférián élõ cso-
portok sorsát. „Zsolt, miért nem te kutatod az itt élt zsidók
szokásait?” – kérdezte tõlem. Akkor villant belém, hogy a
legkevesebb, amit tehetek a zsidóságomért, hogy az álta-
lam kutatott településeken a zsidó vonatkozású témákra
fókuszálok. És Pácin után jött a többi település Kelet-Ma-
gyarországon. Idõközben a hegyaljai térség a szívemhez
nõtt, a maga misztikus „csodarabbis” világával. Zsidó
szinte már nem él a Hegyalján, de az ott élõkben elevenen
élnek a legendák. Azokat gyûjtöm, és azokból próbálom
rekonstruálni a háború elõtti világot. 

– Milyen speciális vonásai voltak az önök által kuta-
tott zsidó közösségnek?

Cs. E.: A megyében Bonyhádon, illetve Pakson volt e
korszakban is a legnépesebb zsidó közösség. Már a 18. szá-
zadban sok száz fõs közösségek voltak, mint az Schweitzer
József-Szilágyi Mihály munkájából ismeretes. 1868/69
után Bonyhádon már népes ortodox hitközség élt. A kö-
zeli megyeszékhely, Szekszárd zsidósága viszont egyértel-
mûen a neológ irányzat mellett foglalt állást. Talán azért,
mert fiatal közösségrõl volt szó, amely csak 1840, a szabad
költözés lehetõvé válása után települhetett le itt. Az ebbõl
is fakadó alkalmazkodási készség, illetve a vállalkozóbb
szellem vezethette a Szekszárdra betelepült zsidókat – aki-
ket a város mint adminisztrációs központ, illetve az itteni
jó bor kereskedelme vonzott elsõsorban. Így õk a modern,
polgári viszonyokhoz, ennélfogva a reformirányzathoz al-
kalmazkodtak. Szekszárdon az átlagosnál toleránsabb volt
a közhangulat, nem voltak éles, elmérgesedett felekezeti
ellenségesedések. Ez a dualizmus idõszakára egyértel-
mûen igaz, de a két világháború közti idõszak nagy részé-
re is. Persze ez nem jelenti azt, hogy a dualizmus korában
minden ideális lett volna: a társadalom finom szöveteiben
az elkülönülésnek is számos megnyilvánulása volt, amint
ezt Babits Halálfiai címû regénye nemcsak bemutatja, ha-
nem átérezhetõvé is teszi. 

H. Zs.: Néhány évvel ezelõtt egy izraeli fiatalokból álló
csoport érkezett hozzánk, hogy Nagykálló, Újfehértó,
Nyíregyháza, Mád, Debrecen térségébõl gyûjtsenek emlé-
keket. Nyíregyházát és Debrecent kivéve nagyon nehéz
dolguk volt. Alig találtak mást, mint az egykor zsidó tulaj-
donban volt épületeket. Így nehéz elképzelni, hogy az ál-
talam kutatott területen élõ nem zsidók arról számolnak
be, hogy a falvak társadalmában szorosan együtt éltek zsi-
dók és nem zsidók. A kereskedés folytán esetenként füg-

gõség is kialakult, hiszen a két háború között – bár rapszo-
dikusan – az elszegényedés is jelen volt. Ráadásul a határ
menti részeken az el- és visszacsatolás traumájával is
szembe kellett nézniük. 

H. P.: Szerintem az, hogy ilyen távoli kis falvakban is
voltak zsidó közösségek, amelyek hatást gyakoroltak a he-
lyi nagyobb közösség életére, önmagában speciális vonás.
Magyarmecskén hat zsidó család élt. Dr. Ney Aladár a
Vészkorszak elõtt közel negyven éven át volt a község ál-
latorvosa. A falu központi figurája volt Léderer Samu –
„Samu bácsi”. Személye jelentõs volt messze a község ha-
tárain túl is: az elsõ világháború elõtt törvényhatósági
képviselõ volt a vármegyében. Kulturálisan is fontos sze-
mélyisége volt a falunak, hiszen pl. olvasókört is szerve-
zett helybelieknek. Csak a kutatáskor derült fény arra,
hogy a mostani iskola régi épületszárnya a Léderer család
lakhelye volt valamikor. Egyébként ott gyûltek össze is-
tentiszteletre is a környék zsidó lakói az õszi nagyünnepe-
ken. A falu mai lakói errõl már semmit se tudtak.

– A vidék zsidósága teljesen eltûnt a Vészkorszakban.
Önök szerint mit adott jelenlétük a helyi közösségnek a
háború elõtt, és mi az, ami végleg elveszett?
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elFELEJTETT
JÓTEVÕK

Heller Zsolt
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Cs. E.: Rettentõ sokat adott! Csak egy dolgot emelnék
ki: az említett Leopoldok és rokonságuk az I. világháború-
ban kiemelt szerepet játszottak több helyi vöröskeresztes
kórház felszerelésében. Közülük is kiemelkedett ifj. Leo-
pold Lajos, aki egyébként szociológusként ismert, de 1914– 
1921 között életét, s azon túl jövedelmének egy jelentõs ré-
szét is a háború borzalmainak enyhítésére áldozta. 1918– 

1919-ben még az országos Vöröskereszt elsõ embere is volt.
Elmondható, hogy Leopold, így szerzett nemzetközi kap-
csolatrendszerét mozgósítva, döntõ szerepet játszott ab-
ban, hogy a tolnai megyeszékhelyen és környékén nem
alakult ki 1919-et követõen humanitárius válsághelyzet.
1919 szeptembere és 1921 vége között személyes közremû-
ködésének hála, rendszeresen érkeztek a városba a svájci,
holland, svéd, amerikai, vagy épp angol vöröskereszt-szer-
vezetektõl küldött segélyszállítmányok. Ezek kíséretét
rendre Leopold szállásolta el.

H. P.: Nagyon sokat segítettek az ormánsági kis falvak
polgárosodásában. Jelenlétükkel és gondolkodásmódjuk-
kal virágzó falvak létrejöttéhez járultak hozzá. Mára na-
gyon elszegényedett ez a vidék, nyoma sincs a „polgári” vi-
lágnak. Régóta nem lakik már például állatorvos a faluban,
de a környéken másutt sem. 

H. Zs.: A csodarabbik kultusza és egyáltalán a kelet-ma-
gyarországi haszidizmus speciális jelensége a magyar folk-
lórhagyománynak, ami teljesen eltûnt. Viszont sok kis te-

lepülésen megesik, hogy ha az utcán megkérdezek egy
idõsebb embert, emlékszik-e, hol laktak zsidók a faluban,
akkor megtorpan és kis idõ múlva négy-öt hasonló korú
ember egymás szavába vágva magyaráz, és valósággal
benépesítik a falu utcáját zsidókkal. Az utódgenerációk
azonban már a zsidó sírokat sem tudják megmutatni. Na-
gyon erõs kontraszt a visszaemlékezõk és a késõbbi gene-
rációk között.

– Hogyan õrzi az adott közösség a háború elõtti zsi-
dó családok emlékezetét? 

H. Zs.: Jelenleg egy nagy felújítási projekt fut a debre-
ceni hitközségnél. Mind a két zsinagóga megújul, létre-
hozzuk a Pásti Utcai Zsinagógában a Közép- és Kelet-
Európai Zsidó Kulturális és Oktatási Központot. Azt sze-
mélyes sikernek könyvelem el, hogy sikerült az ország
egyetlen 120 éves kóser vágodáját megmenteni a lebon-
tástól és a vele egykorú mikvét is most tárjuk fel és hoz-
zuk látogatható állapotba.

H. P.: Amikor elkezdõdött a kutatás, csak két idõs asz-
szony tudott mesélni a helyi zsidóságról. Azóta viszont
emléktábla van az iskola falán. Felavatásakor egy kiállí-
tást is rendeztünk a közösség egykori életérõl és sorsáról
az iskolában. A táblaavatásra készülve a Léderer család
egyik korán elhunyt gyermekének sírját is megtaláltuk: a
temetõben nyomok után kutatva az egyik kislány egyszer
csak felkiáltott, hogy itt van egy sír, amin héber betûk
vannak. Egy évvel késõbb, amikor a kuláksorsot kezdtük
kutatni, az egyik idõs asszony mesélte el, hogy amikor
õket vitték el a falujukból, odajött hozzájuk egy titokzatos
néni, és enni vitt nekik. A segítségükre sietõ néni aztán azt
is elmesélte a kitelepített mecskei családnak, hogy õ maga
deportált volt, és pontosan átérzi a helyzetüket. 

Cs. E.: E téren Szekszárdon még nagy adósságunk van.
Maradva a Leopold családnál, mûködésüknek csak az
elõbb említett aspektusa is megörökítésre lenne érdemes –
azon túl, hogy magam egy hosszabb tanulmányban és egy
kismonográfia fejezetében ennek részleteit feltártam. Jel-
lemzõ, hogy ifj. Leopold Lajos közbenjárására Szekszárd
városa 1921. szeptember 10-én – tehát már a trianoni béke-
szerzõdés megkötését követõen – nagy ünnepség kereté-
ben díszpolgársággal tüntette ki az amerikai Vöröskereszt
fõmegbízottját, J. G. Pedlow-t, de magának ifj. Leopold La-
josnak az emberfeletti fáradozásait, tevékenységét a mai
napig nem tartja számon szinte senki a városban.

Czingel Szilvia
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JÓTEVÕK

Heindl Péter

22 éves, németül jól beszélõ, egészségügyi 
tanulmányokkal rendelkezõ fiatal lány tanulmányai

fedezésére Svájcban vagy Németországban
bébiszitterséget vagy idõsápolást vállal. 
Érdeklõdni: +49-0176/93572609 vagy

+36/303749644 (telefon);
futrinka.mazs@gmail.com (e-mail) 
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A magyarországi neológiát gyakran éri az
a – sok szempontból jogosnak tartható –
kritika, hogy nincs egyértelmû és világo-

san kommunikált filozófiája, világszemlélete és cél-
jait összefoglaló „küldetés megfogalmazása”.* Nap-
jainkban az sem egyértelmû, hogy egységes mozga-
lomként lehet-e beszélni a neológiáról. Többek kö-
zött ezért sem vállalkozhatom arra, hogy megpró-
báljam megszabni a neológiának mint mozgalom-
nak az irányvonalait. Pusztán azt tûztem ki célomul,
hogy olyan neveléselméleti alapelveket fogalmaz-
zak meg, amelyek reményeim szerint relevánsak és
hasznosak lesznek a de facto neológia számára. De
facto neológia alatt értem a jelenleg a neológ hitköz-
ségi keretekhez tartozó zsinagógákat és a bennük
mûködõ oktatási kereteket, azaz a zsinagógákban és
a Talmud Tórákban folyó rabbinikus oktatást.

Természetesen az alábbiakban csak általános ok-
tatási, nevelési értékek és elvek következnek, ame-
lyek konkrét megvalósítása mindig az adott zsina-
góga rabbijától és/vagy tanárától függ. 

A zsinagógai oktatást az informális oktatás részé-
nek tekintem. Az informális oktatáshoz tartozónak
tekintek minden olyan keretet, amely nem kifejezet-
ten oktatásra szakosodott intézmények programjain
(zsidó iskolák, zsidó egyetem) belül zajlik. Nem kí-
vánok tehát foglalkozni a hivatalos neológ zsidó ok-
tatási intézmények nevelésfilozófiájával. Továbbá
nem foglalkozom az olyan informális oktatási kere-
tekkel sem, amelyeket a zsidóság más irányzatai
szerveznek (ortodox, reform stb.), hiszen ezen irány-
zatoknak – bizonyára – megvan a maga önálló ne-
velésfilozófiája. 

Remélem azonban, hogy noha meglátásaim nem
kifejezetten rájuk vonatkoznak, mégis bizonyos fo-
kig érdekesek lehetnek az olyan, irányzatokhoz nem

tartozó, nem vallásos, de neológ rabbikat is meghí-
vó oktatási kereteket biztosító intézmények, szerve-
zetek számára, mint például a szarvasi tábor, az ifjú-
sági mozgalmak és a Bálint Ház. Célom ambiciózus,
de nem irreális, hiszen olyan a zsidó kánon elfoga-
dott részét képezõ források alapján meghatározott
értékekrõl van szó, amelyek – mutatis mutandis ter-
mészetesen – valóban széleskörûen alkalmazhatók
napjaink nevelési folyamatában is.

magyarHONI
ZSIDOKTATÁS

Verõ Tamás

NEOLÓG NEVELÉS-
FILOZÓFIA
Vitaindító

Nem
egyértelmû,
hogy egységes
mozgalomként
lehet-e 
beszélni a
neológiáról.
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Napjainkban 
a hit

különösen
nagy 

válságáról
beszélhetünk. 
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A zsidó oktatás célja

Mint tudjuk, Maimonidész mind a Tóra, mind pedig sa-
ját mûvének, A tévelygõk útmutatójának célját a test és
a lélek, azaz a gyakorlat és az elmélet megjavításában,
jobbításában látta. Ez az általános cél irányadó marad
napjainkban is, még ha az oktatás konkrét tartalma je-
lentõsen meg is változott, ahhoz képest, amit Maimoni-
dész elképzelt.

Gyakorló rabbiként teljes meggyõzõdéssel vallom,
hogy változatlanul feladatunk az Örökkévalóban való
hitre nevelni a zsidó közösség tagjait és a zsinagógákat
látogató nem zsidókat is. A zsidó vallás alapvetõ teoló-
giai igazságainak megismerése akkor is fontos cél ma-
rad, ha ma már kevesebben mernék Maimonidészéhez
hasonló bizonyossággal vallani, hogy a helyes metafi-
zikai ismeretek jelentik a biztos bejutást az eljövendõ
világ kapuján. Ugyanakkor a bálványimádás, Isten ant-
ropomorf felfogása, a Gondviselés és a Teremtés fogal-
mainak infantilis értelmezései elleni harc napjainkban
nem kevésbé aktuális, mint Maimonidész idejében volt.
A vallás teológiai, metafizikai részének tanítása véle-
ményem szerint egyáltalán nem vált feleslegessé, de
ezzel együtt figyelemmel kell lennünk nemcsak arra,
hogy napjainkban a hit különösen nagy válságáról be-
szélhetünk, hanem arra is, hogy maga Maimonidész is
úgy vélte, a gyakorlati vallásoktatás, és a vallás erköl-
csi, társadalmi igazságainak megismerése idõben meg
kell, hogy elõzze a metafizikai ismeretek elsajátítását.
Úgy vélem, Maimonidész szellemével és hálákhájával
egyaránt összhangban maradva mondhatom, hogy nap-
jainkban a zsidó oktatás elsõ számú célja – legalábbis
kronológiai szempontból – a zsidó identitás megerõsí-
tése kell, hogy legyen. 

Napjainkban a zsidó származású lakosság nagy ré-
sze nemhogy az Istenben való hittõl és a zsidó vallás
mindennemû gyakorlatától került rettentõ távol, de
magától a zsidó közösségtõl is elszakadt. A zsinagógák-
ba járók jelentõs része pedig egyáltalán nem Istent, ha-
nem csak a közösséget keresi. A zsidó iskolákba járó
gyerekek szülei közül sokak – talán a többség – számá-
ra inkább ijesztõ, mintsem örvendetes fejlemény lenne,
ha gyermekük a hívõ és hálákhát követõ életformát vá-
lasztaná. Ezek az okok érthetõvé teszik, miért gondo-
lom, hogy irreális lenne a hitre való nevelésre, és teoló-
giai elvek oktatására helyezni a hangsúlyt. Napjaink
zsidó oktatásában a hagyomány gyakorlati elemeivel,
erkölcsi tanításával való megismerkedésnek meg kell
elõznie a „hitoktatást”, de ez egyáltalán nem jelenti azt,
hogy a zsidó hagyomány teológiai elveinek oktatása ne
lenne fontos cél. Mindössze arról van szó, hogy nem ez-
zel kell kezdeni az oktatási folyamatot, és az elsõ, a
gyakorlati oktatási fázisban inkább csak említéssze-

rûen, és általánosságokra szorítkozva kell Istenrõl és
hitrõl tanítani. Ez az elv, mint ahogy fentebb megmu-
tatni igyekeztem, véleményem szerint teljesen össz-
hangban áll a maimonidészi neveléselmélettel is.

Éppen ezért elsõ tételemet úgy fogalmaznám meg:
Napjainkban a mai magyarországi zsidó oktatás elsõ
számú célja és feladata a zsidó identitás megerõsítésé-
nek kell lennie, és a célt a zsidó hagyomány gyakorlatá-
nak és erkölcsi, társadalmi igazságainak megismerteté-
sén keresztül kell elérni. Csak ezt követheti a zsidó teo-
lógia tételeinek tanítása. A teológiai, filozófiai oktatás
valószínûleg a késõbbiek során is csak a közösség egy
szûkebb köre számára tud relevánssá válni, mint a zsidó
közösségi összetartozásra és a mindennapi zsidó életre
vonatkozó, gyakorlati vallási ismeretek.

A zsidó identitás megerõsítése

Hasonlóképpen ahhoz, hogy Maimonidész korában va-
lószínûleg mindenki egyetértett volna azzal az állításá-
val, hogy a Tóra célja az ember testi és szellemi valójának
tökéletesítése, valószínûleg ma sem sok zsidó neveléssel
foglalkozó szakember vitatkozna azzal az általános cél-
lal, hogy napjainkban a zsidó oktatás és nevelés legfon-
tosabb célja a zsidó identitás erõsítése. A viták többnyire
nem az általános célokról folynak, hanem arról, hogy ki
mit ért az adott kifejezések alatt, így volt ez Maimonidész
korában, és így van ez a 21. században is. 

Arra kérem az olvasót, képzelje el, mennyire más len-
ne a magyarországi neológia megítélése, ha az összes –
vagy legtöbb – neológ rabbi egységesen és tudatosan
közvetítené közössége számára a neológia értékeit. 

A rabbikar például felvehetné tevékenységei közé azt,
hogy minden évben meghatározza, hogy elsõsorban mi-
lyen értékekre és ismeretekre akarják nevelni a közössé-
güket. Ettõl természetesen minden rabbi megõrizhetné
az autonómiáját, és a saját stílusában és a saját hangsú-
lyaival közvetíthetné az üzenetet, de az általános „neo-
lóg üzenet” mégis artikuláltabbá és egységesebbé válna.

Úgy vélem, számunkra, rabbik számára, akik elsõsor-
ban felelõsek vagyunk a zsidó közösség fennmaradá-
sáért, hatalmas lehetõség rejlik a madrichokkal, az ifjúsá-
gi szervezetekkel és a zsidó iskolákkal való együttmûkö-
désben. Amennyiben sikerül elérnünk, hogy minél több
iskolai osztály és informális ifjúsági csoport látogasson
el rendszeresen a zsinagógáinkba, és azokban otthon
érezzék magukat, akkor már néhány éven belül kialakul
egy olyan fiatalokból álló réteg, akikkel közösen, velük
együttmûködve tudjuk a fentebb vázolt nevelési célokat
megvalósítani. Ha akarjuk, nem álom. 

* E némileg esetlen kifejezés az angol mission statement ma-
gyarítása próbál lenni.

magyarHONI
ZSIDOKTATÁS
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A következõ oldalakon közölt, immár klasz-
szikusnak mondható szöveg világhírét egy
véletlen tévedésnek köszönheti. Zvi Ko-

litz, a Litvániában született és a háború elõtt Palesz-
tinába menekült, jiddis nyelvû író 1946-ban, egy ih-
letett pillanatában alkotta meg a tarnopoli Yosl Ra-
kover alakját. Az elbeszélés szerint Rakover a varsói
gettó utolsó élõ harcosaként, mindenkijét és minde-
nét elveszítve, füstölgõ romok közt a halált várva veti
papírra (vagy valami papírrongyra) utolsó sorait,
melyben keserûen vitatkozik az arcát elrejtõ Istennel
a zsidó nép mérhetetlen szenvedésérõl, ennek értel-
mérõl vagy értelmetlenségérõl, bûnrõl, büntetésrõl,
bosszúról. 

Az elbeszélés a zsidó világ perifériáján, egy Buenos
Aires-i jiddis folyóiratban jelent meg (Kolitz ekkor
cionista küldöttként tartózkodott itt), és semmiféle
visszhangot nem váltott ki. Pár évvel késõbb, rossz
angol fordításban megjelent változata úgyszintén
visszhangtalan maradt. 

Ám 1954-ben a jiddis szöveg – ma már rekonstruál-
hatatlan módon – gépiratban eljutott a tel-avivi Di
goldene keyt (Az aranylánc) címû jiddis folyóirathoz.1

Mivel a papírról hiányzott a szerzõ és a megjelenés he-
lye, a címzettek eredeti szövegnek hitték. És ebben a
formában már egy hatalmas mítosz minden eleme a he-
lyén volt. A varsói gettó a zsidó nép hõsies és tragikus
ellenállásának jelképe, és itt az utolsó túlélõ, ráadásul
mélyen vallásos zsidó perbe száll Istennel. És Jób köny-
vének e holokausztban írott változata egy palackban
túléli a szerzõjét, és rejtélyes úton eljut a külvilághoz. 
A tel-avivi szerkesztõknek csak annyit sikerült kideríte-
niük, hogy „egy ismeretlen lengyel zsidó” vitte el az
eredeti kéziratot Varsóból Argentínába. Ennek a (mint
hitték) ténynek szintén megvolt a maga szimbolikus
ereje: az ismeretlen lengyel zsidó a nagy lengyel zsidó-
ság szétesõ maradékának szimbóluma volt. 

Yosl Rakover testamentuma hamarosan terjedni
kezdett – elõször a vallásos zsidó világban. Lefordí-
tották héberre, majd angolra, egyes helyeken még az
imakönyvekbe is utat talált. Hamarosan megjelent
németül, értõ fordításban, s ekkor eljutott a nem zsi-
dó közönséghez is – maga Thomas Mann is mély
megrendültséggel olvasta. A következõ évtizedekben
az írás világkarriert futott be, ismertségben legfel-

jebb Anna Frank naplója múlta felül. A szöveg rövi-
dített magyar fordítását egy izraeli forrás2 nyomán a
Szombat is közölte 1992. áprilisi számában – s a szer-
kesztõk még ekkor sem voltak tisztában a szerzõ ki-
létével.

Holott Zvi Kolitzhoz már az 50-es évek közepén el-
jutott önálló életre kelt elbeszélésének híre, s õ – kor-
rekt módon – jelezte is kétségbevonhatatlan szerzõsé-
gét. Hosszú ideig kellett azonban küszködnie: a modern
kori Jób könyvét maga elõtt látó közönség nem akarta
elhinni, hogy egyszerû novelláról van szó. Kolitzot so-
kan imposztornak nevezték, aki a legolcsóbb módon,
más érdemét és dicsõségét eltulajdonítva akar némi
hírnévhez jutni. Miután Kolitz hitelt érdemlõ módon
igazolta szerzõségét, frusztrált haragjukban sokan az-
zal kezdték vádolni, hogy szándékosan keltett ho-
mályt írásának eredete körül, hogy ily módon fokozza
népszerûségét.

A több országra kiterjedõ vad sajtópolémiában meg-
támadták és rosszhiszemûséggel vádolták a szöveg
német fordítóját. Anna Maria Jokl bûne az volt, hogy
rámutatott: a szöveg értéke végül is független attól,
hogy ki és hol írta. Az emberek, mint mindig, nehéz
szívvel mondanak le a valóság egy darabjáról, és utal-
ják azt a mesék világába.

Évtizedekbe telt, míg a szöveg – a köré szõtt legen-
dákkal együtt – megtalálta a maga egyedi helyét a
holokausztirodalom hatalmas könyvtárában. 

Zvi Kolitz 2002-ben, 90 éves korában halt meg. Író-
ként, szerkesztõként, forgatókönyvíróként, producer-

Zvi Kolitz
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ként dolgozott Izraelben és Amerikában. Három évti-
zeden keresztül volt a New York-i Der Algemayner
Journal kolumnistája. Megjelent három filozófiai té-
májú könyve. Õ volt az elsõ nemzetközi hírû izraeli
film, A 24-es magaslat nem felel forgatókönyvírója
és producere, s a Broadwayn az õ nevéhez fûzõdik
Rolf Hochhuth A helytartó címû (szintén legendás)
drámájának bemutatója. A XII. Pius pápa háború alatti
hallgatását bemutató darab világszerte a katolikusok

dühödt tiltakozását váltotta ki. Zvi Kolitz hosszú és
termékeny életének egyetlen alkotása sem lett azon-
ban olyan híres, mint Yosl Rakover története.

1 Az elbeszélés történetérõ, hátterérõl, a holokausztirodalom-
ban betöltött szerepérõl lásd Tatár György: Az arc elrejtése.
Holmi, 2011. szeptember. 
2 A szöveg a cfati Ascent Institute azonos nevû folyóiratának
1991 õszi számában jelent meg, amely szintén nem tüntette fel
Zvi Kolitz nevét.

A Varsói Gettó füstölgõ romjai között, a meg-
feketedett kövek és a szénné égett emberi
maradványok rejtekében megõrzõdött egy

üvegpalack, benne egy írással, amelyet a gettó ellen-
állásának utolsó óráiban jegyzett le egy zsidó férfi. 
E férfi neve Yosl Rakover volt.

Varsó, 1943. április 28.

Én, Yosl – a tarnopoli David Rakover fia, Ger rabbijá-
nak hû tanítványa, az istenfélõ, mûvelt és jogkövetõ
Rakover és Maysels családok leszármazottja – vagyok
az, aki lejegyzem ezeket a sorokat, miközben a Varsói
Gettó épületei már jórészt romokban állnak, és az épü-
let, amelyben én vagyok, azon utolsók egyike, amely
még nem kapott lángra. Néhány órája már erõs tüzérsé-
gi tûz alatt vagyunk, és mindenfelé körülöttem falak
robbannak szét, és záporoznak minden irányba a tör-
melékeik. Nemsokára ezt a házat is, amelyben én még

lélegzem, eléri a végzete, és hasonlóan a gettó többi
épületéhez, lakóinak és védõinek sírjává változik.

A napfény vörösen izzó sugarai törik át szobám ki-
csiny, félig fölfalazott ablakát, ahonnan éjjel és nappal
lõttük az ellenséget. Azt mondják, hogy most már
majdnem este van, valamikor napnyugta elõtt járhat az
idõ – én már meg nem mondanám. Valószínûleg a Nap-
nak sincs fogalma arról, hogy mennyire nem sajnálom,
hogy soha többé nem fogom újra látni. Furcsa dolgok
történtek itt velünk: minden gondolatunk és érzésünk
megváltozott. A halál, a gyors halál, amely egy pillanat
alatt megérkezik, már nem volt számunkra félelmetes:
õ lett a megszabadító, aki eloldja és eltépi láncainkat. 
S milyen fájdalom gyötri és szorítja össze szívemet, ha
e bûnözõket meghallom, akik ma Európa uraiként tet-
szelegnek, hogy állatokhoz hasonlítsam õket, azokhoz
a lényekhez, akik oly kedvesek és drágák nekem. Egy-
általán nem igaz, hogy Hitlerben bármi állatiság lett
volna. Õ, és errõl teljesen meg vagyok gyõzõdve, a mo-
dern ember tipikus gyermeke. Az emberiség hozta létre
és emelte fel. Õ, Hitler, az emberek legbensõbb és legrej-
tettebb szándékainak, ösztönzéseinek legközvetlenebb
és legõszintébb megnyilvánulása.
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Zvi Kolitz

YOSL RAKOVER 
UTOLSÓ ÜZENETE 
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A fordítás az alábbi kiadás lapján készült: 
Zvi Kolitz: Yosl Rakover Talks To God.
Translated by Carol Brown Janeway. From the edition 
established by Paul Badde Pantheon Books, New York, 1999.
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Abban az erdõben, ahol egyik éjszaka elrejtõztem,
éppen egy kutyával hozott össze a sors: éhezett, beteg
volt és elméje már eltorzult a sok szenvedéstõl. Reszket-
ve, két hátsó lába közé húzva farkát telepedett mellém:
hozzám dörgölõzött, ölembe hajtotta a fejét, és nyalo-
gatta a kezeimet. Azonnal átéreztük közös helyzetünket,
hiszen az övé se volt sokkal jobb a mienknél. Nem tu-
dom, hogy valaha is sírtam-e úgy, mint azon az éjjelen:
a nyakánál fogva átöleltem, ráborultam és sírtam, mint

egy gyermek. Ha most azt bizonygatnám, hogy ebben a
helyzetben irigyeltem az állatok létét, senki sem lepõd-
ne meg. De amit akkor éreztem, több volt, mint egy-
szerû irigység: szégyen volt. Szégyenkeztem egy kutya
elõtt, hogy ember vagyok és nem kutya. Az emberlétet
szégyelltem. Ez is jól mutatja, hogy milyen szellemi ál-
lapotba kerültünk: az élet szerencsétlenség lett – a ha-
lál megszabadító – a nappal undor és borzalom – az éj-
szaka pedig kegyelem. 

Emberek millióinak széles e világon, akik szeretet-
tel ölelik magukhoz a nappalt és a Nap fényét, a legcse-
kélyebb fogalmuk sincs arról a sötétségrõl és nyomorú-
ságról, amelyet a Nap fénye hoz ránk. Azok a bûnözõk
eszközt faragtak a fénybõl, és fényszóróként használják,
hogy segítségével fedezzék fel az elõlük menekülõ szöke-

vények lábnyomait. Amikor feleségemmel és gyerme-
keimmel – akkor éppen hat volt – együtt rejtõztünk az
erdõben, csak az éjszaka, csak õ volt az egyetlen, aki szí-
ve mélyén elrejtett bennünket. A nappal feladott üldö-
zõinknek, akik vadásztak lelkeinkre. Hogy tudnám vala-
ha is elfeledni azt a napot, amikor német golyózápor
tombolt több tízezer menekülõ fölött a Grodnóból Var-
sóig tartó útvonalon. Gépeik még hajnalban emelkedtek
föl, és egész álló nap szünet nélkül öldöstek bennünket.

Ebben az égbõl jövõ mészárlásban halt meg a feleségem,
és karjaiban az akkor hét hónapos, legkisebb gyerme-
künk. A túlélõ öt gyermekem közül kettõ még ugyan-
azon a napon nyom nélkül eltûnt. Dávid és Jehuda vol-
tak a neveik, az egyik négy-, a másik hatéves volt. Ami-
kor a Nap lenyugodott, a maroknyi túlélõ ismét Varsó
felé indult: de én, megmaradt három gyermekemmel
együtt, erdõn, bokron és mezõn törtem át a másik kettõ
után kutatva a borzalmas mészárlás mezején. „Dávid!
Jehuda! Hol vagytok?” Egész álló éjszakán át kiáltoztunk
utánuk, de kiáltásaink csak hideg pengeként hasították
fel testemet a minket ölelõ halotti csöndön át. Az erdõbõl
egyedül a visszhang, mint valami távoli síró hang vála-
szolt, amely éppolyan fájdalmas, szívet tépõ és gyötrel-
mes volt, ahogy mi magunk szenvedtünk. Soha nem lát-
tam többé eltûnt gyermekeimet, de egy álom azt súgta
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nekem, hogy ne aggódjam értük többé: õk már az Ég és
a Föld Urának kezében vannak. A másik három gyerme-
kem a Varsói Gettóban lelte halálát, alig egy éven belül.

Ráchel, az én kicsi lányom, aki 10 éves volt akkor,
egyszer meghallotta, hogy több kenyérdarabot is talál-
tak a városi szemeteskukákban, azokban, amelyek a
gettó falainak túloldalán voltak. A gettó éhezett, és
mint utcákat a szemét, úgy járt át az éhség mindent. Az
emberek már bármilyen halálra készen álltak, csak ne
az éhezéstõl kelljen meghalniuk. Valószínûleg azért,
mert olyankor, amikor a szisztematikus üldöztetés szép
lassan már minden más emberi szükségletet lerombolt,
az evés vágya volt az utolsó, amely még a legerõsebb
halálvágy közepette is megmaradt. Egy éhezõ zsidó
férfival kapcsolatban idézték a következõ mondatot,
melyet talán õ mondott valakinek: „Milyen boldogan
halnék meg, ha legalább még egyszer, akár egy igazi 
mensch,* valami ételhez ülhetnék le!”

Ráchel semmit nem mondott nekem a gettón kívüli
lopási tervérõl, ami egyébként halállal sújtandó bûn-
cselekménynek számított. Egy barátnõjével ment el a
veszélyes útra, aki nagyjából hasonló korú lehetett,
mint õ. Az éjszaka leple alatt osont el otthonról, és haj-
nalban fedezték fel kicsi társával együtt a gettó falain
kívül. A náci õrök és tucatnyi lengyel segítõjük azonnal
üldözni kezdték a zsidó gyermekeket, akiknek a bûne
csak annyi volt, hogy néhány darabka kenyér után pró-
báltak keresgélni a szemétben, nehogy az éhhalál vé-
gezzen velük. Azok az emberek, akik elsõ kézbõl ta-
pasztalták meg ezt az embervadászatot, nem hittek a
szemüknek. Ez még a gettó számára is egészen új volt.
Azt hihetted volna, hogy veszedelmes bûnözõk szöktek
meg, ahogy ez a rémisztõ had valóságos ámokfutást
rendezett az éhezéstõl félhalott két 10 éves gyermek
után. Aligha tudták ezt a tempót, ezt az õrült futást so-
káig fenntartani az üldözõk elõl. Lányom, miután el-
készült az erejével, a kimerültségtõl a földre rogyott. 
A nácik, miután odaértek, többször átlõtték a fejét. 
A másik lánynak sikerült kereket oldania, de két héttel
késõbb õ is meghalt. Elvesztette az eszét.

Jákob, az ötödik gyermekünk 13 éves volt, és tuber-
kulózisban halt meg éppen azon a napon, amikor a bár
micvája volt. Halála valódi jótétemény volt neki. Utol-
só, legnagyobb gyermekem Éva volt, 15 éves. Õ istápol-
ta és fogta össze a többi gyermeket és munkája az utol-
só Ros Hasana idején a napfelkeltével kezdõdött és tar-
tott a késõ napnyugtáig.

Az újév elsõ napján sok száz zsidó család vesztette el
gyermekeit, még azelõtt, hogy az este beköszöntött volna.
Most az én órám jött el, s mint Jób, elmondhatom ma-
gamról, hogy ugyanolyan mezítelenül fogok visszatérni
a földbe, ahogy megszülettem. Negyvenhárom éves va-

gyok, és amikor visszaemlékszem azokra az elröpült
évekre, bizonyossággal mondhatom – persze amennyi-
ben az ember bizonyosságra tehet szert magával kapcso-
latban –, hogy tiszteletre méltó életet éltem. Szívemet az
Isten iránti szeretet töltötte el. S bár a siker áldását élvez-
tem, soha nem szállt a fejembe. Ami nekem jutott, bõsé-
ges volt. S bár sok minden az enyém volt, mégis úgy ke-
zeltem mindent, mintha nem lett volna az: rabbim taná-
csát követve úgy tekintettem tulajdonomra, hogy annak
valójában nincs is tulajdonosa. Ha bárki arra csábult vol-
na, hogy elvegyen belõle egy részt, egyáltalán nem szá-
mított volna lopásnak, hanem olyasvalaminek, mint ami-
kor valaki gazdátlan holmikat vesz el. A házam mindig
nyitva állt mindenki elõtt, akik szûkölködtek, és mindig
boldogság töltött el, ha – lehetõségem úgy hozta – jót te-
hettem másokért. Áhítattal szolgáltam Istent és az egyet-
len kérésem az volt feléje, hogy „teljes szívemmel, teljes
lelkemmel és teljes erõmmel” szolgálhassam. Persze azok
után, amit átéltem, nem mondhatnám, hogy Istenhez
való viszonyom változatlan maradt. De abszolút bizo-
nyossággal kijelenthetem, hogy beléje vetett hitem nem
változott egy jottányit sem. Korábban, amikor az életem
még jó volt, az Istennel való kapcsolatom is olyan volt,
mint aki vég nélkül ajándékokat adott nekem, és akinek
mindezért mindig is adósa maradtam. Vele való kapcsola-
tom most úgy változott, mint aki az én adósom – nagyon
is adósommá lett. S mivel érzem, hogy adósom, jogom
van rá, hogy figyelmeztessem erre. Nem mondom Jóbot
követve, hogy Isten majd rámutat bûneimre, megtudván,
hogy is érdemeltem ki ezt a szörnyûséget. Nálamnál sok-
kal nagyobb és jobb emberek meggyõzõdése, hogy ami itt
zajlik, az többé már nem a bûnökért és a kihágásokért já-
ró büntetés kérdése. Éppen ellenkezõleg, valami egészen
egyedülálló dolog történik a világban: a heszter panim, az
idõ, amikor Isten elrejtette az arcát.

Isten elrejtette arcát a világ elõl, és az emberiséget
kiszolgáltatta saját kegyetlen ösztöneinek és indulatai-
nak. Azt hiszem, ezért van, mikor a gonosz erõk uralják
a világot, hogy az elsõ áldozatok éppen azok lesznek –
sajnos ez a legtermészetesebb – akik a szentet és a tisz-
tát képviselik. Ez túl sok vigaszt számunkra, mint egyé-
nek számára nem jelent. Ahogy népünk sorsát nem evi-
lági, hanem másvilági, nem fizikai és anyagi, hanem
spirituális és isteni törvények határozzák meg, úgy kel-
lene az igaz hívõnek ezekben az eseményekben Isten
nagy, mindent egybeötvözõ munkálkodásának részét
látnia, amelyben az egyes emberi tragédiák keveset
nyomnak a latban. Persze ez nem jelenti azt, hogy né-
pem áhítatának egyszerûen jóvá kellene hagynia, amit
Isten elrendelt és mondania: „Az Úr igazságos és ren-
delkezései is igazságosak.” Egyszerûen azt mondani,
hogy megérdemeltük a csapásokat, amelyeket kaptunk,
önmagunk rágalmazását jelenti. Ez a Sem Hameforas
megrágalmazása és az Õ Szent Nevének profanizálása
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lenne – a „Zsidó” név és Isten nevének megszentségte-
lenítése. A kettõ egy és ugyanaz. Istent káromoljuk,
amikor önmagunkat becsméreljük.

Ilyen körülmények között természetesen semmilyen
csodában sem bízom, és nem is kérem Uramtól, hogy
kegyelemmel forduljon felém. Megengedem neki, hogy
a közönyben fátyolozza el arcát elõlem, ahogy népem
sok millió tagja elõl is elrejtette tekintetét. Nem vagyok
a szabály alóli kivétel. Nem kérek javamra semmit. So-
ha nem fogom már megmenteni magam, és soha nem
menekülhetek meg ebbõl a pokolból. Gázolajat fogok
locsolni ruháimra és meggyújtom a lángot, hogy a tûz
elvégezhesse munkáját. Még van tartalékban három
palack gázolaj, miután vagy egy tucatnyit már rálo-
csoltam a gyilkosok fejére.

Igazán nagy pillanat volt az életemben, hogy szinte
rázkódtam a nevetéstõl. Soha nem hittem volna koráb-
ban, hogy emberek halála, még az ellenségeké – még az
olyanoké is, mint ezek itt – olyan örömmel tudna eltöl-
teni engem, mint akkor. Bolond humanisták mondhat-
nak, amit akarnak: a bosszú és a visszavágás vágya él-
tette mindig is az elnyomottak végsõkig kitartó ellenál-
lását és töltötte be lelküket. S ez mindig is így lesz.
Semmi más nem hozhat vigaszt lelkeiknek. Mindmáig
nem értettem igazán a Talmud szavait, amely így szól:
„A bosszú szent, ezért említik Isten két neve egyikeként,
ahogy az írva van: a bosszú Istene az Úr!” Most megér-
tettem. Most eltölti szívem és most már tudom, hogy
miért örvendezik, amikor visszaemlékszem arra, hogy
több ezer éven keresztül ekképpen szólítottuk Istenün-
ket: „A bosszú Istene!” El Nekamot Adonáj.

S most, amikor olyan helyzetben vagyok, hogy az
életet és a világot a legtisztább perspektívából szemlél-
hetem, amely nagyon ritkán adatik meg az ember szá-
mára halála elõtt, rádöbbenek, hogy milyen kizárólagos
és jellemzõ különbség van a mi Istenünk és azon Isten
között, akiben Európa többi népe hisz. A mi Istenünk a
bosszúállás Istene, és a Tóra halállal fenyegeti meg a
legkisebb kihágásokat is. A Talmud elmond egy törté-
netet, hogy régen, mikor a Szanhedrin volt népünk leg-
magasabb bírói testülete – mikor még szabad népként
éltünk földünkön –, a Legfelsõbb Tanács egyetlen halá-
los ítélete 70 évre elég volt ahhoz, hogy a nép „gyilko-
soknak” nevezze a bírákat. A többi nép Istene azonban,
akit õk a „Szeretet Isteneként” emlegetnek, s aki saját
képmására alkotva õket a minden teremtmény iránti
szeretetet kínálta fel; mégis, ennek az Istennek a nevé-
ben már majdnem 2000 éven át, reggeltõl estig üldöz-
nek és kegyetlenül meggyilkolnak bennünket.

Igen, a bosszúról beszélek. Igaz bosszút csak ritkán
láthatunk, de ha megtapasztalhatjuk és én megtapasz-
taltam, akkor átérezhetjük, hogy milyen vigasztaló és

édes érzés, milyen megnyugtató és eleven öröm, amely
olyan volt számomra, mintha egy új világ kapuja nyí-
lott volna meg. Ekkor egy tank hirtelen betört a sikáto-
runkba és az erõdítményekké tett házakból azonnal égõ
palackok záporoztak felé. De közülük egy sem érte el a
célt, amire szánták. A tank sértetlenül haladt tovább. Én
társaimmal együtt vártam, amíg a tank eldübörgött
mellettünk, szó szerint az orrunk elõtt, s miután elha-
ladt, rögvest megtámadtuk a félig befalazott ablakok
mögül. A tank egy szempillantás alatt lángokba borult
és hat égõ, lángoló náci ugrott ki belõle. Ó, igen, égtek!
Égtek, pontosan úgy, ahogy azok a zsidók, akiket õk
égettek meg, de a fájdalomtól sokkal jobban üvöltöttek,
mint mi. A zsidók nem kiáltottak. Õk megszabadítóként
ölelték magukhoz a halált. A Varsói Gettó így pusztul el
– tûzharcban, küzdelemben és lángok között omlik ösz-
sze, de sikoly nem hagyja el ajkunkat. Még három pa-
lackom maradt, és azok oly értékkel bírtak számomra,
mint piásnak a bora. Nemsokára az egyiket magamra
fogom önteni, és a kiürült palackba elhelyezem azokat
a papírokat, amelyekre most írok és elrejtem majd a tég-
lák közé, itt az ablak alatt. Ha valaki egyszer megtalálja
ezeket az írásokat és elolvassa, talán megérti egy zsidó
érzéseit – a milliók egyikét – aki Istentõl elhagyottan
halt meg, de aki rendületlenül hitt benne. A másik két
palackot az utolsó pillanatban fogom felrobbantani az
orgyilkosok feje fölött. Eredetileg tizenketten voltunk
ebben a szobában, amikor a felkelés elkezdõdött, és 
9 napon keresztül harcoltunk kitartóan az ellenséggel.
Mind a tizenegy bajtársam elesett. Csöndben haltak
meg. Még a legkisebb is – ki tudja, honnan jöhetett és jó,
ha öt éves volt – itt fekszik most mellettem holtan. Szép
arcán olyan mosoly ül, mint amilyen az utcagyerekekén
látható, amikor békésen alusznak. Még ez a csöppnyi
gyermek is úgy halt meg, olyan nyugodtan, mint idõ-
sebb bajtársai. Kora reggel volt, és legtöbbünk már nem
élt. A fiú úgy halt meg, hogy felmászott egy halom holt-
testre, hogy az ablakrésen át még egy utolsó pillantást
vehessen a kinti világra. Jó néhány percen keresztül fi-
gyelt így mellettem. Aztán hirtelen hátrabukott, legurult
a holttestekrõl, és úgy feküdt a földön, mint egy darab
kõ. Egy csepp vér jelent meg kétfelé fésült fekete haja
között, sápadt homlokán. Fejbe lõtték.

Házunk a gettó egyik utolsó védõbástyája. Tegnap
kora reggel, amikor a hajnal elsõ sugarával együtt az
ellenség koncentrált össztüzet zúdított erre az épü-
letre, még mindenki életben volt. Öten megsérültek,
de úgy is tovább harcoltak. A tegnapi és a mai nap
folyamán egyikünk a másik után esett el: mind meg-
haltak. Egyik a másik után, egymásra zuhanva, de
mindegyikük vigyázott a másikra, és arra, hogy köz-
ben folyamatosan lõjék az ellenséget, míg végül õket
magukat lõtték le.

palackPOSTA
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Az elbeszélés
angol nyelvû

kiadása 

A három gázolajos palackom leszámítva már nekem
sincs több lõszerem. Három emeletrõl fentebb még min-
dig kemény tûzharc hangja hallatszik, de úgy látszik,
hogy õk se tudnak több segítséget küldeni már. A lépcsõ-
házat lassan teljesen megsemmisítik a becsapódó lövedé-
kek és gránátok, és arra gondolok, hogy az egész ház ha-
marosan összedõlhet. Miközben e sorokat írom, a padlón
fekszem. Köröttem mindenfelé halott barátaim. Ránézek
az arcukra, amely olyan, mintha könnyed irónia járná át,
békés és finom, enyhén gúnyos mosolygás. Mintha azt
akarnák mondani: „Légy türelemmel, bolond ember,
egy-két perc és minden világossá válik majd a számodra
is.” Ugyanez a kifejezés ült a gyermek arcára, aki a jobb
karom mellett feküdt úgy, mintha aludna. Kicsi szája
mosolyog, mintha nevetne magában. Nekem azonban

úgy tûnik – ki még lélegzem, érzek és gon-
dolkodom, mint élõ, hús-vér teremtmény –,
hogy rajtam nevet. Mintha átlátna rajtam.
Nevet, annak az embernek a nyugodt és je-
lentõségteljes nevetésével, aki sokat tud,
de el kell viselnie, hogy olyan emberekkel
kénytelen beszélgetni, akik nem tudnak
semmit, de azt gondolják, hogy minden tud-
nak. Ez a csöppnyi gyermek most már tud
mindent, világos lett számára minden. Még
azt is tudja, miért kellett megszületnie és
ilyen gyorsan meghalnia, s miért éppen most
– alig ötévesen. S még ha nem is tudja, hogy
miért, legalább azt tudja, hogy a miérteket és
a miért nemeket tudni teljesen lényegtelen 
és jelentéktelen Isten fenségességének meg-

nyilatkozása fényében, abban a jobb világban, ahol most
már tartózkodik. Talán éppen meggyilkolt szülei kezében
van, akikhez megtalálta a visszavezetõ utat.

Egy vagy két órán belül magam is tudni fogok min-
dent. S ha a tûz nem emészti el teljesen az arcom, talán lesz
rajta egy hasonló mosoly, ha már halott leszek. De még
élek, s amíg élek, beszélni akarok Istenemhez, úgy, ahogy
egy élõ szólhat hozzá; mint egy igazi, élõ ember, akinek az
a nagy, de rettentõ tisztelet jutott, hogy zsidónak született.
Büszke vagyok, hogy zsidó vagyok – nem annak ellenére,
ahogy a világ velünk bánik, hanem éppen amiatt. Szé-
gyenkeznék, ha olyan néphez kellene tartoznom, amely
elviselte és felemelte azokat a bûnözõket, akiket felelõsség
terhel az ellenünk elkövetett tetteikért. Büszke vagyok zsi-
dóságomra, mert zsidónak lenni igazi mûvészet. Zsidónak
lenni nehéz. Abban semmi mûvészet nincsen, ha valaki
amerikai, angol vagy éppen francia. Ezért talán köny-
nyebb is ezek közül bármelyikké válni, de nem becsesebb.
Igen, zsidónak lenni tiszteletre méltó állapot.

Hiszem, hogy zsidónak lenni annyit tesz, mint harcos-
nak lenni, mint örök úszónak az emberiség jelenlegi go-
nosz áradatával szemben. A zsidó hõs, mártír és szent.

Te és ellenségeink azt mondjátok, hogy mi rosszak va-
gyunk? Úgy hiszem, hogy sokkal jobbak vagyunk má-
soknál és nálad, sokkal jobbak. Még ha rosszabbak is
volnánk – szívesen megnéztem volna, hogy te hogyan
viselkedtél volna a mi helyünkben.

Boldog vagyok, hogy a világ legboldogtalanabb né-
péhez tartozom, mely nép Tórája a legmagasabb erkölcsi
törvényt és a legszebb erkölcsiséget testesíti meg. Most
ez a Tóra, azáltal, hogy Isten ellenségei gyalázták és szeg-
ték meg, halhatatlanná és még szentebbé vált. 

Zsidónak lenni, azt hiszem, velünk született erény. Mi
úgy születünk zsidónak, ahogy más mûvésznek. Senki
nem képes megszabadulni zsidó lététõl. Ez Isten jele raj-
tunk, ami elkülönít minket mint az õ választott népét az
összes többi néptõl. Azok, akik ezt nem hajlandók meg-
érteni, soha nem fogják megragadni a mi mártíromsá-
gunk magasabb értelmét. Egy nagy rabbi mondta egy-
szer: „nincs semmi, ami egészebb lenne egy összetört
szívnél”. S szintúgy nincs jobban elhivatott nép annál,
mint akit minduntalan besároznak és megaláznak. Ha
képtelen volnék is hinni abban, hogy Isten jelet tett ránk,
ami által választott népévé lettünk, e hit bizonyosságára
lelnék abban, hogy jelen szenvedéseink által választott ki
minket az õ népének.

Hiszek Izrael Istenében, még akkor is, ha õ mindent
megtett azért, hogy e hitem megszûnjön. Hiszek az õ tör-
vényeiben, még akkor is, ha képtelen vagyok igazolni
tetteit. A vele való kapcsolatom azonban többé már nem
az Úr és a Szolga viszonya, hanem a tanítványé az õ rab-
bijához. Nagysága elõtt meghajtom a fejemet, de nem fo-
gom megcsókolni a pálcát, amivel megfenyít. Szeretem
õt, de még inkább az Õ Tóráját. Még ha csalódnék is ben-
ne, a Tórát akkor is szeretném. Isten parancsolata a val-
lás, de a Tóra egy életformát parancsol – és leginkább
ezért az életformáért halunk meg, amely halhatatlan
mind között!

S így, mielõtt meghalok, minden félelemtõl és min-
den borzalomtól megszabadulva, egy olyan tökéletes
belsõ béke és bizalom állapotába kerülök, amelyben
megengedhetem magamnak megszólítanom Téged,
hogy vedd számba életem utolsó idejét. Te azt mondod,
hogy vétkeztünk? Bizonyosan. S ezért minket meg kell
büntetni? Ezt szintén megértem. De azt kérem tõled,
hogy mondd el nekem, van-e olyan bûn a világban,
amely méltó arra a büntetésre, amelyet mi szenvedtünk
el? S mondod, hogy bosszút fogsz állni ellenségeinken?
Meggyõzõdésem, hogy könyörtelen bosszút fogsz állni
rajtuk, efelõl nincs kétségem. Én azonban azt kívánom
tõled, hogy mondd el nekem, létezhet-e a világban
olyan büntetés, amely elegendõ jóvátétellel szolgálhat
azokra a bûnökre, amelyeket ellenünk elkövettek? Ta-
lán azt felelnéd minderre, hogy ez most nem bûn és
büntetés kérdése. De hát ez mindig így van, amikor el-
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fátyolozod arcod és az emberiséget kiszolgáltatod saját
bensõ ösztönzéseinek? Lehet, de akkor, Isten, szeretnék
tõled megkérdezni valamit, ami eleven tûzként ég ben-
nem: minek, mondd, hát mi többnek kell még megtör-
ténnie ahhoz, hogy újra felfedd arcod a világnak?

Õszintén és világosan szeretnék veled beszélni, és
inkább most, mint bármikor máskor hosszú szenvedé-
sünk útján. Nekünk, a megalázottaknak, a megkínzot-
taknak, a megfojtottaknak, az elevenen megégetettek-
nek és eltemetetteknek; nekünk, a kigúnyoltaknak és a
kinevetetteknek, a közülünk milliónyian lemészárol-
taknak, most inkább, mint bármikor korábban, jogunk
van tudni: hol van a Te türelmed határa? S én még va-
lami többet is szeretnék mondani neked: nem szabadna
túl szorosra vonnod a kötelet, mert még – Isten õrizzen
ettõl – megeshet, hogy a kötél elszakad. A kísértés, ami-
be vittél minket, olyan súlyos és olyan elviselhetetlenül
fájdalmas, hogy neked kellene, sõt neked kell megbo-
csátanod néped azon tagjainak, akik nyomorúságuk-
ban és haragjukban elfordultak tõled. De nemcsak
azoknak kellene megbocsátanod, akik nyomorúságuk-
ban fordultak el tõled, hanem azoknak is, akik csak ké-
nyelmüket keresve tették ezt. Életünket olyan vég nél-
küli és elviselhetetlen küzdelemmé avattad, hogy közü-
lünk a gyengébbek bizony arra kényszerültek, hogy
megpróbálják kijátszani e küzdelmet. Bárhová is mene-
külni, amerre éppen esélyt láttak. Ne sújtsd õket agyon
ezért! A gyengéket nem szabadna ledöntened a lábuk-
ról, inkább könyörületet érdemelnének. Uram, hát légy
kegyes hozzájuk, jobban, mint mihozzánk.

Bocsáss meg azoknak is, akik nevedet szájukra hiá-
ba vették, akik más isteneket követtek, és közömbössé
váltak veled szemben. Oly szigorú próbáknak vetetted
õket alá, oly komolyaknak, hogy többé már nem hiszik,
hogy Te lennél az atyjuk, hogy egyáltalán lenne-e bár-
milyen atyjuk. Egyszerû szavakba foglalva mondom el
neked mindezeket, mert én hiszek benned, hiszek, job-
ban, mint korábban bármikor, mert tudom, hogy Te
vagy az én Istenem. Ezért Te nem lehetsz, Te nem vagy
azoknak az Istene, akiknek tettei a legszörnyûbb bi-
zonyságát adják harcias istentelenségüknek. Ezért, ha
nem az én Istenem vagy – kié vagy akkor? A gyilkoso-
ké? Ha azok, akik engem gyûlölnek és elpusztításomra
törnek, olyan gonoszok és tisztátlanok, akkor ki más,
ha nem éppen én volnék az, aki megtestesíti fényes-
séged és Isteni jóságod szikráját!? Azért nem tudlak
dicsérni téged, hogy képes vagy tolerálni e tetteket.
Ugyanakkor áldom és dicsõítem a Te igazi létezésed,
rettenetes fenséged. Milyen erõsnek kell lenned, hogy
mindaz, ami történik, ne legyen rád semmilyen hatás-
sal! S mivel Te olyan hatalmas vagy és én olyan kicsi,
hát könyörgök neked, sõt figyelmeztetlek a Te Neved-
ben: hagyd abba nagyságod megkoronázását azáltal,
hogy a nyomorult ostorozásától elfordítod az arcod!

Arra sem kérlek, hogy kínozzad a bûnösöket. A szigorú
rend kérlelhetetlen logikájának része, hogy a vég nap-
ján szükségszerûen szembekerülnek önmagukkal és bû-
neikkel, mert halálunkban a világ tudata hal meg, mert
egy világot öltek meg Izrael meggyilkolásával.

A világ saját gonoszságában fogja elemészteni ön-
magát, és saját vérében fog megfulladni. A gyilkosok
már ítéletet hoztak a saját fejükre, és nem menekülhet-
nek meg ettõl. De Te, Uram, könyörgöm neked, ítéleted-
ben duplán sújts le azokra, akik szemtanúi voltak e
gyilkosságoknak, mégis némák maradtak. Azokra, akik
szavakban elítélték a gyilkosságokat, de szívükben még
örvendeztek is fölöttük. Azokra, akik gonosz és meg-
átalkodott szíveikben azt mondják: tudjuk, hogy a zsar-
nok gonosz, de olyan munkát végez, amiért mindig is
hálásak maradunk neki. A Tórában benne foglaltatik,
hogy a tolvajt mindig szigorúbban kell megbüntetni,
mint a rablót, habár a tolvaj nem támadja meg áldoza-
tát és nem fenyegeti meg életét és testi épségét, és csak
lopás révén próbálja meg tulajdonától megfosztani ál-
dozatát. A rabló azonban a nyílt nappal támadja meg
áldozatát: s jobban fél az istentõl, mint az emberektõl.
Amúgy a tolvaj az emberektõl fél, és nem Istentõl. Ezért
kell a tolvaj büntetésének a rablóénál sokkal komo-
lyabbnak lennie. Így alapvetõen nem érdekes, hogy va-
jon úgy kezeled-e a gyilkosokat, mint a rablókat, mert
viszonyuk felém és Feléd ugyanaz. Gyilkosságaikból
nem csinálnak titkot, és az Irántad és irántam érzett
mély gyûlöletükbõl sem. Azok azonban, akik csöndesek
maradnak a gyilkosságokkal szemközt is, akik nem fél-
nek Téged, de félik az embereket, hogy azok majd mit
fognak szólni mindehhez (Bolondok! Nem tudják, hogy
az emberek egyáltalán semmit sem fognak mondani.);
azok, akik kifejezik ugyan rokonszenvüket a megfulla-
dó ember iránt, de elutasítják, hogy segítsenek neki,
nos, õk, esküszöm neked, Istenem, hogy õk azok, akiket
úgy kellene büntetned, mintha tolvajok lennének!

A halál már nem várhat tovább, be kell fejeznem az
írást. A fölöttem lévõ emeleteken percrõl percre csökken
a tûzharc zaja. Erõdünk utolsó védõi esnek el, és velük
együtt Varsó, a nagy, a szép és az istenfélõ Zsidó Varsó esik
el és hal meg. A Nap lehanyatlik, és köszönet Istennek
azért, hogy soha többé nem kell újra látnom. Az ablakré-
sen az ég egy kis szeletét láthatom, melyen keresztül a po-
kol izzása pislákol, ahogy a tûz és a láng vöröse önti el az
eget, mintha vér esne belõle. Legfeljebb még egy óra, és én
is a családommal leszek, népem között, akik közül millió-
nyian haltak meg, és abban a jobb világban, ahol nincs
többé kétség, csak Isten mindenható irányító keze. Béké-
ben halok meg, de nem megbékítve, meghódítva és le-
gyõzve, de nem rabságba verve, keserûen, de nem csaló-
dottan, hívõként és nem könyörgõként, Isten szerelmese-
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ként, és nem az õ vak, mindenre áment mondójaként. Is-
tent követtem, még akkor is, amikor eltaszított magától.
Engedelmeskedtem parancsolatainak, még ha ostorozott
is érte. Szerettem és most is szeretem: s ez így marad örök-
re, taszítson akár a porba, kínozzon halálra, vagy szolgál-
tasson ki a szégyennek és a gúnyos nyelveknek.

Jó rabbim szokta elmondani újra és újra annak a zsi-
dónak a történetét, akinek sikerült feleségével és gyer-
mekével együtt megmenekülnie a spanyol inkvizíció
elõl, majd egy lélekvesztõ fedélzetén egy kopár és kiet-
len sziget felé vették útjukat a viharos tengeren át, ahol
senki nem találhat rájuk. Az úton egy villámcsapás
agyonsújtotta a feleségét, majd egy forgószél felkapta
és a tengerbe hajította gyermekét. Egyedül, nyomorul-
tan, eldobva, mint egy kõ, ruhátlanul és mezítláb, kit a
vihar kínzott és rémített meg a mennydörgés és a vil-
lám, folytatta útját a sziklás, kopár sziget felé, ahol így
fordult Istenhez:

„Izráel Istene, hát ide menekültem – mondta –, hogy
békében szolgálhassalak, hogy követhessem parancso-
lataidat és dicsõítsem nevedet. Te azonban mindent el-
követtél, hogy a beléd vetett hitemet kioltsad. Ám, ha
úgy gondolod, hogy ezekkel a próbatételekkel sikerül
eltérítened engem az igaz ösvényrõl, akkor kiáltom fe-
léd, az én és atyáim Istenéhez, hogy egyik sem fog
használni e célod elérésében. Megsérthetsz, megaláz-
hatsz, megfenyíthetsz, elveheted tõlem a legdrágábbat
és a legjobbat, amim csak lehet ezen a világon, sõt ha-
lálra is kínozhatsz – akkor is hinni fogok benned. Örök-
re szeretni foglak – akár ellenedre is.”

Íme, ezek az utolsó szavaim feléd, dühös Istenem:
e dühöd legcsekélyebb része sem fog javadra válni! Te
mindent megtettél, hogy elveszítsem hitemet és meg-
szûnjek hinni benned. De pontosan úgy fogok meghal-
ni, ahogy éltem, rendíthetetlen hittel Tebenned. Örök
dicséret hát neked, ki vagy a holtak, a bosszú, az igaz-
ság és az ítélet Istene, aki hamarosan újra fel fogja fed-
ni a világ elõtt arcát, és mindenható hangjával megre-
megteti majd az egész világ alapjait.

„S’ma Jiszrael! Halljad, Izráel! Az Úr a mi Istenünk,
az Úr az egyetlen. Ó, Uram, a kezedbe adom lelkemet.”

Tóth Tihamér fordítása

* Mensch: a zsidó etika központi fogalma, a legmagasabb rendû
emberi létezést, a „valós emberi létezést” jelenti. A „mensch”-
ben összegzõdik az erkölcsi jó, az isteni iránti szeretet és a sze-
mélyes erkölcsi cselekvés eszméje. Röviden annak a személynek
a megjelölésére használják, akiben a jóság, a felelõsség és a mél-
tóság ötvözõdik egybe személyén keresztül. „A »mensch« olyas-
valaki, akit csodálunk és tisztelünk, akinek a jelleme nemes. 
A kulcs ahhoz, hogy „igazi menschekké« váljunk, nem több mint
karakter, egyenesség, méltóság; annak érzése, hogy mi a jó, a fe-
lelõsségteljes, a helyes és az illõ.” (Leo Rosten: The Joys of Yid-
dish. New York, Pocket Books, 1968. 237. o.)
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Tony Curtis

A leves
A barakkfõnök egy reggelen versenyre hívott ki minket:
két csajka leves a legjobb mesemondó jutalma.
A kunyhót egész este ellepték a szavak –
rég-volt országok meséivel
farkasokról és gyermekekrõl, 
varázsitalokról és szerelem-betege pásztorokról.
Almavirág hullott a kéklõ égbõl,
s királyi vérbõl való árvák léptek elénk.
Mesék a mohóságról, hõsökrõl, túlélési cselekrõl,
a Birodalmak, az Egyház és a Reich katonáiról.

Amikor rám került a sor
nem jött ajkamra szó,
belesüppedtem ama hely iszonyatába,
torkom elakadt csontok folyosója lett, szememet
és orrlyukaimat önsajnálat töltötte meg.
„Beszélj – biztattak –, egy története csak van mindenkinek."
Így hát lehunytam a szemem, s beszélni kezdtem:
Csajkányi levesetekre nem éhezem én, látjátok,
most keltem fel sabbati vacsoránktól – 
apám bort töltött poharunkba,
a kenyér megtöretett, s felszolgálták a halat.
Nagyapa, szemében könnyekkel, elzengte a régi énekeket.
Karcsú szárú pohár anyám kezében, szájához emeli
és vöröslõ visszfény játszik torkán.
Jóéjt csókért oldalához simulok
Nagyapám ajkának érintése egyszerre érdes és lágy, 

mint a kajszi.
Ágyamon takarók, ropogós és 
könyvlap-sima huzatban…

Odunkba vittem aztán a két csajkányi díjat: jól 
elrejtettem az egyiket, a másikat
kevergettem-szaglásztam hosszan, oly sokáig,
hogy megtöltötte agyam üstjét,
s beléfúlt minden családi emlék.

(Petrõczi Éva fordítása)

Tony Curtis walesi származású költõ. 1946-ban született, a Glamor-
gani Egyetemen a költészet professzora. E verse az 1995-ös, War
Voices c. kötetében jelent meg.
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„Városomért
nem mondtam
siralmas
éneket.”
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A bban az évben, amikor híre jött, hogy a vá-
rosomban minden zsidót megöltek, már Je-
ruzsálem egyik negyedében laktam. Abban a

házban, melyet korábban, az 1929-es arab pogrom után
építtettem, mely év gimátriája,1 „Izrael örökléte”. Azon
az éjjelen, amikor az arabok feldúlták az otthonomat,
megfogadtam, hogyha az Úr ellenségeimtõl megment,
és életben tart, Jeruzsálemben házat építek, ugyanabban
a negyedben, melyet az arabok el akartak pusztítani. Az
Úr könyörülete megtartott, feleségemet és gyermekei-
met kimentette a vérengzõk kezeibõl. Fogadalmamat
betartottam, és házat építettem, hozzá kertet, melybe fá-
kat ültettem, feleségemmel, gyermekeimmel, Urunk Is-
tenünk akarata szerint, hol csendben és nyugalomban,
vagy a sivatag kardjától félve és reszketve, mely tovább-
ra is dühösen hadonászott szent országunk lakói felett.
A sok gond ellenére mindent jó szívvel fogadtam, nem
panaszkodtam, a bajra csak azt ismételgettem, hogy
jobb Erec Jiszráel,2 mint egy idegen ország, mivel Erec
Jiszráel lelkünknek erõt ad, nem úgy, mint az idegen
haza, melynek zsandárja a vágóhídra visz, mint a nyá-
jat, Izrael tízezreit, kiknek a kisujja körme többet ér,
mint az a zsandár. Testvéreim, barátaim, rokonaim, ki-
ket megöltek, megfojtottak, élve eltemettek, üldözõik
keze között, életükben és halálukban szörnyû kínzáso-
kat álltak ki, olyan istentagadó gonoszságokat, melyhez
fogható nem volt, mióta ember él a földön.

Városomért nem mondtam siralmas éneket, nem
gyászoltam a Sém3 gyülekezetét, melyet a gonosz el-
pusztított, mivel aznap, amikor a hír a városról és ha-
lottairól a fülembe jutott, éppen Sávuot4 elõestéje volt,
ezért az ünnep kedvéért elhalasztottam a gyászt. Így
egyszerre két dolog teljesült, a Sém szeretete jogán,
mely ugyanúgy megmutatkozott, midõn elõtte álltunk
a Szináj hegyén, mikor Tórát és Törvényt adott. Ez a
szeretet újból mellém szegõdött, és a Sávuot örömével
eltakarta a halottak felett érzett gyászt. Örömteli nap,
melyen a Tóra a miénk lett és nem azoké, akik üldöznek
és kiközösítenek, és miatta legyilkolnak.

Sávuotra készen állt a ház, mindenki boldog ünne-
pet kívánt. A külsõ falon napfény ragyogott, belül cip-

ruságak, fenyõ, babér és virágok díszítették a falakat.
Minden bájos virág, illatos fajta elõkerült, hogy Sá-
vuotra a ház szép legyen. Mióta Izráel földjén élek, há-
zunk soha nem volt ennyire csinos és szép, mint ezen
a napon, a hibák eltûntek, a mennyezeten és a falakon
egy repedés se látszott. És ahol mégis elõbukkant és
gúnyosan nézett, gallyakkal és növényekkel takartuk
el, melyekbõl nemes illat áradt, de leginkább a virá-
gokból, melyeket a kertünkben szedtünk. E szelíd te-
remtmények, melyekkel a Teremtõ feldíszíti az Ígéret
Földjét, szerénységükben alig magasodnak a rögök fö-
lé, csupán illatoznak, és színükkel a szemet gyönyör-
ködtetik. 

Az imaházba érkeztemben a helyemre ültem, váro-
som bajait, ahogy azokat akkor elképzeltem, magam-
ba rejtettem. De napokkal késõbb, ahogy a hírek jöttek,
kiderült, hogy az ellenség gonosztetteit még elképzelni
is nehéz. Bár a képzeletem gazdag, az idegenek gonosz-
sága minden képzeletet felülmúlt. 

Kinyitottam az imakönyvet, és Sávuot elsõ estéjé-
nek imáiba néztem. A régi közösségek imarendjében,
ahol õrzik az atyák hagyományát, több költemény
elõzi meg az ünnepi imát. Annak ellenére, hogy maga-
mat Erec Jiszráel fiának tekintem, szeretem a költe-
ményeket, melyek a lelket elõkészítik az ünnepi han-
gulatra. Szent költõink, tanítóink, mint az ügyes kerí-
tõ, Izrael szívét a mennyekben lakozó atyjuk közelébe
terelik. Tudják, mit kell kérni a Sém-tõl, azt is, hogy a
Sém mit akar tõlünk, a költemények megédesítik aj-
kunkat a mennyei atya színe elõtt. Az imaházba azok
is eljöttek, akiket máskor nem látni. Gyermekeik ked-
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Smuel Joszef Ágnon

A JEL
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A Cádik
látomása
napokon
keresztül 

nem hagyott
békén.
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véért tették, akik kezüknél fogva vonszolták õket a
zsinagógába. Amíg a gyermek gyermek, atyját követi,
más szóval a mennyei atya iránti vonzódásában ma-
gával viszi saját apját, nemzõjét. Ilyen gyerekekkel a
városom összes zsinagógája telis tele volt. Jók voltak,
kedvesek és egészségesek, de most mind halott. Az el-
lenség keze agyonsújtotta õket. Senki nem menekült
meg közülük, de ha maradtak néhányan, azok idege-
nek kezében vannak, idegenek nevelik õket. Remélem,
soha nem fogják üldözõink útját követni. Akikrõl az
Írás így szól: a sasok szárnyán viszlek benneteket ma-
gamhoz, most gonosz emberek rabságában senyved-
nek, megtaposva, lábaik megbéklyózva. 

Hazatértemben megáldottam feleségemet és gyer-
mekeimet, közben arra gondoltam, hogy míg felesé-
gemmel, gyerekeimmel a saját házamban és orszá-
gomban ünneplek, Izrael népébõl százezreket pusztí-
tanak el, lekaszabolnak, elégetnek, és elevenen elte-
metnek, és akik még élnek, mezõkön, erdõkben és
földhányások között bolyonganak.

Erec Jiszráel földjére sütöttem tekintetemet, arra a
földre, melyre a házam épült, melyet kert vesz körül,
fákkal és virágokkal. Ehhez az Írásból méltó szöveget
találtam: életben maradjak éretted.5 A kidus6 után
sehejánu7 következett, ittam és poharamból feleségem
és gyerekeim is ittak, de könny nem keveredett a bor-
hoz. Nem akármilyen dolog az, kinek városát elpusz-
tították, a borába még könnyet sem ejt. 

Kezet öblítettem, áldást mondtam a kenyérre, min-
denkinek adtam egy falatot a jóízû kalácsból, melyet a
frigytábla képére formáltak, olyanra, amelyet Mózes
hozott le az égbõl. A hagyomány így szól: a kenyér a
földbõl jön, a formája az égbõl. Ünnepi lakománk a
föld gyümölcsét kínálta. A földet saját kezünkkel mû-
veljük és öntözzük, amikor idejöttünk, felperzselt föl-
det találtunk, melyhez nem nyúlt kéz, mióta fiai el-
hagyták, és most termékeny, gazdáinak minden jóval
szolgál… 

Ételáldás után feleségemet, gyermekeimet aludni
küldtem és visszatértem a templomba, a Sávuot éji
virrasztásra. Buczacz8 város szülötte vagyok, a régi
tanház növendékei közül, akik a szent hagyományért
lelküket is eladnák. Bevallom, nem mindenben köve-
tem õket, mert míg õk a sávuoti virrasztás szövegét ol-
vassák, én a Figyelmeztetésekben lapozok, melyet
mesterünk, Slomo ben Gávirol9 költött, nyugodjon bé-
kében, a hatszáztizenhárom parancsolatról. 

Izrael sok költõt tud magáénak, akik verses imákat
költenek testvéreik erõsítésére, és azok szívét Urunk

szívéhez közelítik. Én magam, nyomorúságomban a
Cúr10 elõtt, aki engem teremtett, a saját lelkemért kö-
nyörgök. Költõ mestereink, a szent versfaragók, a Cúr-
nak szájul szolgálnak, kiváltképp Rabbi Slomo ben
Gávirol, nyugodjon békében.  

Másutt említettem, hogy mikor kisgyerek voltam,
apám, legyen emléke áldott, minden évben új imaköny-
vet hozott a vásárból. Az imakönyvben, melyet nekem
hozott, találtam egy imát Rabbi Slomo ben Gáviroltól.
Elolvastam és elámultam, hogyan lehetséges, hogy nem
áll az Úr, az ilyen Cádik11 mellé minden idõben, minden
órában, akinek még a nevét is kinyomtatták? És amikor
így szól: erõsségem, Magasságos Uram, hajnalban ke-
reslek – nem elég, hogy keres, meg is találja, de ijedtség
fogja el, a félelemtõl megdermed, mondván: a nagysá-
god elõtt álltam ijedtségtõl dermedten.

Éjjelente ezt a Cádikot látom, viharos éjszakán,
amint kikel az ágyból, a fagy szorításában, mely a
csontjai mélyére hatol, jéghideg szél süti az arcát, tép-
desi ruháját, összekuszálja imarojtjait. A Cádik erõt
gyûjt, az Urat hívja, az megjelenik elõtte, de annak
nagyságától és méltóságától rémület fogja el.

A Cádik látomása napokon keresztül nem hagyott
békén. Néha gyermeknek tûnt, ki apját keresi, néha
felnõttnek, kit meggyötört a Sém utáni hajsza, végül
megtalálta, de ez is csak rettegést és félelmet okozott.
Napokkal késõbb bánatot éreztem, mely újabb bánatot
szült.

Isten kegyelmével elhagytak azok a gondolatok, de
a városom gondolata nem tágított tõlem. Hogyan le-
hetséges, hogy egy Tórával és élettel teli város minden
lakosa egyszerre eltûnik a föld színérõl, öreg, fiatal,
férfi és nõ és csecsemõ elpusztul, a város néma. Izrael
egyetlen szülötte sem maradt a városban. Szemközt
álltam az égõ gyertyákkal, szemeim úgy izzottak, mint
a gyertyák, de míg azokat virágok vették körül, az én
szememben tüskék gyûltek. Behunytam a szememet,
hogy ne lássam testvéreim, városom fiainak halálát,
mert nehéz szokásom szerint magam elõtt látom váro-
somat és halottait, ahogy kínzóik kezében szenved-
nek, és ahogy kegyetlen halállal pusztulnak. Más ok-
ból is behunytam a szememet, mert csukott szemmel
úgy tûnik, hogy a világnak parancsolok, s azt látom,
amit látni akarok. Behunyt szemmel felszólítottam vá-
rosomat, hogy álljon elém minden lakosával egyetem-
ben, a város és összes imaháza. Ekkor minden embert
ugyanarra a helyre tettem, ahol imádkozni szokott,
vagy tanulni, vele fiait, vejeit, és unokáit, mivel ebben
a városban mindenki templomjáró. A helyek közül
csak egy maradt betöltetlen. Volt, akinek imahelye a
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régi tanházban volt, és voltak, akik a többi zsinagógá-
ban, vagy tanházban imádkoztak, de mindenkinek ál-
landó helye volt az imádsághoz.

Azután, ahogy elrendeztem a régi tanház embereit
– ebben az imaházban járatosabb voltam, mint a töb-
biben –, a város többi templomát vettem sorra.
Ugyanúgy jártam el, mint a régi tanháznál, minden
embert magam elé képzeltem. Ha volt fia, veje, vagy
unokája, gondolatban õket is mellé ültettem. Városom
egyetlen szent helye se maradt üresen, egyetlenegy
ember se hiányzott. Ezt nem az emlékezet erejével tet-
tem, hanem az imaházak és tanházak erejével, mivel
az imaházak és a tanházak kapui nyitva állnak az örök
jelenlévõ elõtt, ahogy elõttem is. Ott állt, életet adón a
város embereivel, életükben és halálukban. Én is a vá-
rosban voltam, városom embereivel, és mintha elérke-
zett volna a feltámadás ideje. Csodás nap a feltáma-
dás. Valamit éreztem a nap ízébõl, testvéreim, váro-
som emberei között, akik már meghaltak, de most
mellettem állnak, városom összes imaházaival és tan-
házaival, ahogy életükben tették. Ha nem nehezült
volna el a nyelvem, megkérdeztem volna tõlük, vajon
mit szól ehhez Ábrahám, Izsák és Jákob és Mózes, ami
ezzel a nemzedékkel történik.  

Megdöbbenve álltam, városom embereire néztem, õk
rám, de a tekintetükben nem volt egy csepp szemrehá-
nyás azért, hogy én ott vagyok, ahol vagyok. Szomorú-
ak voltak, szörnyû nagy szomorúság volt bennük, kivé-
ve egy öreget, akinek ajkán mosolyféle derengett, úgy
tûnt mintha azt mondaná jiddisül: átugrottunk rajta
és otthagytuk a könnyek világát. A Moharan,12 legyen
emléke áldott, Beszélgetéseiben van egy ehhez hasonló
történet, melyben a Cádik hallott egy Mágidról,13 aki
Lembergben élt, és halála óráján még csettintett egyet
az ujjával, mondván, hogy ravasz csellel elhagyta a
könnyek világát. A Cádiknak tetszett a dolog. 

Senki nem volt a templomban. Egyedül voltam.
Kellemes és csinos faház, a környék virágaival díszít-
ve. Ciprus, fenyõ, és babér ágak között rózsa és szegfû
díszítette a szent tóraszekrényt, az olvasóasztalt, az
elõimádkozó emelvényét és az örökmécsest. Szellõ
mozgatta a leveleket és a virágokat, a mezõ díszeit, a
ház tele volt illattal, a halotti mécsesek fénye megvi-
lágította a házat...

Egyszer csak nyílt a frigyszekrény ajtaja, és egy ál-
ló emberi alakot láttam, aki fejét a tekercsek közé rej-
ti. A szekrénybõl, az élõ faágak közül hangok hallat-
szottak. Lehajtottam a fejemet, lesütöttem szememet,
féltem a frigyszekrényre nézni. Az imakönyvembe
néztem, melyben betûzni lehetett a faágak közül jövõ

hangokat, közben a betûk valósággal az imakönyv
lapjaira nyomtatódtak. A betûk olvasata a Sém paran-
csolatainak szövegét adta, ahogy Slomo ben Gvirol,
legyen az emléke áldott, elrendezte. Közben az ember
királyi tartással állt a tekercsek között. 

Kicsire összehúztam magam, mintha nem is létez-
nék, ne is sejtse, hogy van itt valaki. Hogy néz ki, ha a
király belép a birodalmába, és még egy minisztert se
talál ott, csak egy kis rabszolgát? 

A ravaszkodásom nem segített, hiába rejtõztem,
mert meglátott. Honnan tudtam? Onnan, hogy hoz-
zám beszélt. Honnan tudtam, hogy hozzám beszél?
Onnan, hogy egyedül voltam az imaházban, rajtam kí-
vül senki nem volt ott. Nem szájjal beszélt, hanem
gondolattal. Gondolat gondolathoz fûzõdött, az õ
szent gondolatai az enyéimbe. A gondolat minden
szava betûjelek formáira volt faragva, a betûjelek
egyesültek, és ebbõl lett a beszéd, melyre szórul szóra
emlékszem.

…Most elmondom, mit kérdezett és én miként vála-
szoltam. Kérdezett engem, mit csinálsz itt, az éjszaka
közepén? Így válaszoltam, Uram, hisz Ön tudja, hogy ez
az éjszaka Sávuot éjjele, mikor ébren maradunk és
sávuoti imákat mondunk. Szerénységem is ezt teszi,
csakhogy e helyett a tanítónk, Rabbi Slomo ben Gvirol,
nyugodjon békében, Figyelmeztetéseit olvasom. Fejét
felém és a könyv felé fordította, mely elõttem feküdt,
jól megnézte, és azt mondta, hisz ez a Slomo könyve.
Hallottam és elámultam, hogy mesterünk, Slomo ben
Gvirol nevét említi, de nem tiszteli meg a szokásos elõ-
névvel. Ekkor még nem tudtam, hogy az, aki hozzám
beszél, maga Rabbi Slomo ben Gvirol.   

A fordítás alapjául szolgált: S. Y. Agnon, „Háes 
veháecim”. Shocken, Jerusalem and Tel Aviv, 1969. 

Héberbõl fordította, a szöveget válogatta 
és jegyzetekkel ellátta 

Uri Asaf

JEGYZETEK
1 Héb. gimátria : a szavak számbeli értéke, az 1929-es év hé-

ber megfelelõjérõl van szó.
2 Erec Jiszráel: Izráel földje.
3 Héb. sém: az Örökkévaló neve, szó szerint: a név.
4 Sávuot, az elsõ aratás és a Tóraadás ünnepe.
5 1Móz 12,13.
6 Héb. kidus: megszentelés. 
7 Héb. sehejánu: aki minket életben tart.
8 Buczacz: Agnon szülõvárosa, Galícia.
9 Slomo ben Gvirol (1022–1058), spanyol zsidó költõ és filo-

zófus. 
10 Cúr: erõsség, szikla, Isten egyik neve.
11 Cádik: igazságos ember.
12 Moharan: a breslavi Rabbi Náhmán. 
13 Mágid: Tóra-magyarázó, szónok.

élõkHÁZA
HOLTAK HÁZA

Szombat_2014_majus_4.qxd  2014.05.04.  21:17  Page 29



30 | SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT

E gy letûnt korszak atmoszféráját nem köny-
nyû érzékeltetni. Kövesi István mûgyûjtõ
– akinek kollekcióját nemrég ismerhette

meg a közönség – zárkózott világban élt. 
Mire volt jó a szocializmus korában egy mûgyûjte-

mény? Befektetés volt, szenvedély? Vagy netán kom-
penzálta a kor szürke mindennapjait? Vagy visszatük-
rözte megálmodójának személyiségét?

Kövesi István – akit gyûjtõtársai és vevõi „kóser Pis-
tikének” neveztek – feleségével, Weisz Klárával az új-
lipótvárosi Csanády utca 5. szám alatti kóser húsbolt
aranyszívû mészárosa volt, akirõl – Anna Margit beszá-
molója szerint – úgy hírlett, hogy a rászorulóknak némi
pénzt is csomagolt a hús mellé. A házaspár híres volt
saját készítésû savanyúságáról, melybõl nyugatra is ex-
portáltak. De a családtagokon és barátokon kívül alig
tudta valaki, hogy mit rejt az üzlet fölötti lakásuk: egy
heterogén gyûjteményt klasszikussá nemesedett mo-
dernekbõl, fõmûvekkel, némileg hullámzó színvonallal.
A gyûjtõ életérõl csupán töredékeket, kedves története-
ket ismerünk, melyekbõl egy nagyvonalú úriember
portréja rajzolódik ki. Rejtõzködõ kincsestárának állít
emléket Molnos Péter mûvészettörténész – Kolozsváry
Mariann tanácsadói segítségével megírt – A titkos gyûj-
temény c. albuma.

A könyv elején egy fénykép a gyûjtõrõl, amint téli-
kertjében, kezében permetezõüveggel virágait gondozva
kitekint a levelek mögül. Több mint 200 festményét
szenvedélyesen szerette, és hasonló számú cserepes nö-
vényét megszállottan gondozta. Egy rá és szeretteire jel-
lemzõ adalék: a Margitszigeti Nagyszálló egy különle-
ges pálmát keresett a halljába, amivel Kövesi rendelke-
zett. Õ ajándékozott is egyet a szállónak, melyet azon-
ban évekig látogattak, mert a pálma családtag volt!

De ki volt ez a nem mindennapi egyéniség?
Kövesi István 1911-ben született Vácrátóton, ahol szü-

lei, Kövesi József és Pick Irén kóser húsboltot vittek.
Gyûjtõnket boldogságára kicsapták a polgári iskolából,
így apja mellett lett mészárostanonc, majd József bátyjá-
val együtt vezettek egy mészárszéket, amely egyik rész-
legében kóser, másik részlegében tréfli húst árultak. Ha-
sonló vállalkozó szellem és nyitottság jellemezte késõbb
gyûjtõi hozzáállását is. Noha nem volt tanult ember
(ebben erõsen hasonlít jánoshalmi Nemes Marcellra), de
gyûjteménye nem nélkülözte a szellemi szubsztanciát.

Kövesiék 

mûGYÛJTÕ
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Szombat_2014_majus_4.qxd  2014.05.04.  21:17  Page 30



SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT | 31

Ugorjunk vissza Vácrátótra, ahol Kövesi prospe-
ráló húsboltot vezetett, ám hamarosan munkaszol-
gálatos stációk törték meg életét. Bátyját a rohonci
kastélyban egy tömeggyilkosság során ölték meg a
nácik, szüleit és két nõvérét késõbbi felesége, Weisz
Klára szeme láttára küldte Mengele a halálba. Kövesi
a tífusztól szívbetegen élte túl Mauthausent, trau-
máit talán sosem heverte ki, ám újabb vállalkozásba
kezdett. Vácrátóton a húsüzletnek az államosítás ve-
tett véget: a család 1948/49-ben Budapestre, An-
gyalföldre költözött két gyermekkel. Tíz év telt el
gyári munkával, majd 1957-ben Kövesi átvette a
disszidált Grüner Bandi Csanády utcai húsboltját.
Titokban lett mûgyûjtõ, nem volt tõle messze a Já-
szai Mari téri bizományi és gyûjteményét diszkréten
kezelte: leszármazottai szinte hiánytalanul örököl-
ték meg halálakor, 1981-ben.

Molnos könyvében öt mûvészt emelt ki: Rippl-
Rónai Józsefet, Perlmutter Izsákot, Vaszary Jánost,
Ámos Imrét és Bortnyik Sándort – az õ mûveik adták
a Kövesi-gyûjtemény lelkét.

Nemes Marcell egykori hagyatékából való Kövesi
két híres Vaszary-festménye: a Macskás nõ és a Mo-
dell. Rippl-Rónai Lazarine papagájjal és Sárga zon-
goraszoba c. képe számos alkalommal tûnt fel kiállí-
tásokon a gyûjtõ halála után. Fantasztikus kiállítás-
rendezõi koncepció volt a Kieselbach Galéria részé-
rõl, ahogy Kövesi rejtõzködõ gyûjteményét – a pár
napos promóciós tárlaton – óriási méretû csalamá-
désüvegekkel tárták a látogatók elé: az ablaküvegek
fölött bámulatos rendben sorakoztak: almapaprika,
paradicsom és vöröskáposzta – ritmikusan meg-
bontva a Rippl-Rónaik, Vaszaryk, Aba-Novákok va-
rázslatos színharmóniáját. Szobabelsõre méretezett
képeket láttunk itt, nem pannókat, mivel a gyûjte-
mény színtere egy átlagos Csanády utcai lakás volt.
A kóser húsboltos dicséretét hirdette a szocializmus
korának teljes gyûjtéstörténetébõl merítõ kollekció,
amely édeskés zsánerképekkel indult (Glatz Oszkár)
és ízlésben fokozatosan csiszolódott. Perlmutter
Izsáktól meghökkentõen sok képe volt. Koszta Jó-
zsef vásznain világítanak a színek. Anna Margit Fil-
lér utcai lakásában is vásárolt, a mûvésznõt támo-
gatva, vele sorsközösséget érezve – kiemelkedõ szín-
vonalú Ámos Imre-anyagát, és persze Anna Margit-
képeket… Ugyanígy Kassák özvegyénél is tiszteletét
tette, akitõl a mester 60-as évekbeli „architektúráit”
vásárolta. Az idõs Bortnyiktól a – mûvész által ké-
sõbb megtagadott – 1930 körül készült remekmûveit
az újabbakkal együtt vette meg. De láttunk itt elké-
pesztõ dinamizmusú Berény Róbert-alkotást szín- és
mozgásellentétekkel (nagyon lehet szeretni). Nagy
magányosokat is gyûjtött, a „másik Mednyánszky”,
a sérült szenvedõket ábrázoló Mednyánszky arcait, a

festõ elsõ világháborús haditudósító korából: csa-
vargók, sebesültek révült tekintetével. Scheiber Hu-
gó gyûjteménye inkább közepes, és Egrytõl a leg-
szebb egy egész pici olajképe. Bálint Endre Harsonás
c. képén egyértelmû a zsidó tematika. Stílusok és iz-
musok keverednek gyûjteményében. A mûvek nagy
részére – kevés kivétellel – a franciás könnyedség és
derû a jellemzõ. A holokauszt-túlélõ Kövesi mintha

kerülte volna a drámát, a kollekció darabjain ritkán
villan fel a szenvedés.

Személyiségére és boltjának illatára ügyfélköre és
barátai emlékeznek. Vevõi imádták ezt a káros szen-
vedélyektõl mentes, nagylelkû üzletembert, mert jó
sztorijai voltak, mindenkivel tisztelettel bánt, és rá-
szoruló hittársainak gyakran küldött húst ingyen. Õ
maga hihetetlenül szerényen élt, és szerény is volt:
Sinkó Katalin mûvészettörténész, egykor BÁV-becsüs
úgy jellemezte õt, hogy hiányzott belõle a „szakértõ
vagyok” mentalitás. Amellett Kövesi intelligens volt
és jó emberismerõ: felmérte korlátait, például hogy
nincs ideje, ezért felkért három BÁV-os becsüst: az
egykori legendás mûkereskedõ Fränkel Józsefet, aki-
nek neve korszakokon ívelt át, Sinkó Katalint és Ka-
pocsy Sándornét, hogy segítsék õt tanácsaikkal. Min-
dennapjai kedélyesen teltek: régi korok gentleman-
jaként viselkedett, mikor az aukciók anyagát szemlél-
ve karon fogva sétált Sinkó Katalinnal. 

Mindamellett a szocializmus zárt világában zár-
kózottan élt a család. Otthon természetesen kóser
konyhát vezettek. Boltjában kurrens dolgokat árult,
de üzletpolitikája praktikus volt: aki ínyenc árut
vett, annak combot vagy szokványos húst is kellett

Bortnyik Sándor:
Külvárosi táj, 1927
(Forrás: Kieselbach

Galéria) 
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vinnie. Napjai az üzletben teltek, az Ecserire nem
járt ki, a kereskedõk látogatták õt, hagytak nála ké-
peket, és Kapocsy Sándorné a BÁV zárása után járt
hozzá megtekinteni a festményeket. Kövesi legfõbb
beszerzési forrása mindvégig a BÁV volt, és az itt
1956 után induló aukciókon számos védett képet vá-
sárolt. 

A védett státusz azzal járt, hogy a Magyar Nem-
zeti Galéria nyilvántartási osztályáról évente jártak
lakásába ellenõrizni a mûveket. Õ próbált háttérben
maradni, félelme mégis túlzottnak tûnt: a szocializ-
musban a kép volt a legjobb befektetés, a mûtárgya-

kat kevésbé figyelték a hatóságok. Kis képzelõerõvel
megidézhetõ a Falk Miksa utca hangulata és figurái:
a Kieselbach Galéria helyén állt valaha a Luxor Ká-
véház, ahová gyûjtõk jártak kávézni, seftelni, esz-
mét cserélni. A kor gyûjtéstörténetében a fõ szerepet
már nem az iparmágnások, nagypolgárok és arisz-
tokraták játszották, hanem a kisvállalkozók: masze-
kok, orvosok és ügyvédek. Nemcsak a gyûjtõkör szo-
ciográfiája változott, de az alkotások is cserélõdtek,
mivel a régi gyûjtõgeneráció már tönkrement
vagy/és elhalálozott. (Minderrõl bõvebben olvasha-
tunk a könyvben.) A kóser húsboltos egész nap dol-
gozott, és legfeljebb vasárnaponként ugrott be a Lu-
xorba. Deák Dénessel, aki központi figura volt, köz-
tudottan sokat üzletelt, és számos kortárs gyûjtõt
ismert.

Egy gyûjtés története szenvedélytörténet is, ka-
landokkal és pénzzel. Kezdetben Kövesinek sem volt
túl jó ízlése, de elsõ giccseit kiszórta. A középkate-
góriás Glatz Oszkár képeit megtartotta, a kötetben a
mûtárgylistában szerepelnek. Elsõ komoly vétele
Munkácsy Milton-vázlata volt, mellyel feleségének
akart imponálni. Ha az ár-érték arányokat tekintjük,
akkoriban – a mai árszínvonalhoz képest – meglepõ-
en alacsony árak voltak, de amikor 1971-ben Kövesi
aukciós karrierje csúcsra ért, vagyis a 8 ezer forintos
kikiáltási árról indult Vaszary Bikaviadalát 75 ezer
forinton ütötte le, nyilvánvaló lett, hogy ez több be-
fektetésnél; szenvedély. 

Rippl-Rónai és Vaszary felé Sinkó Katalin és Ka-
pocsy Sándorné orientálták a gyûjtõt. A Perlmutter-
mûvek bõsége a kollekcióban viszont Fränkel József

érdeme, aki értõ szemmel volt Perl-
mutter-rajongó: édesapja, Fränkel
Ernõ a festõ barátja volt. Fränkel
József Perlmutter kereskedõjeként
látta a mûvészben azt a kvalitást,
amit sokan nem. Õ hívta fel Kövesi
figyelmét Perlmutterre, akitõl sokat
vásárolt aukciókon. A gyûjtõ Aba-
Novák özvegyénél személyesen
lobbizott, bár Aba-Novák Judit
elõször így reagált: „Micsoda idõk
járnak, hogy hentesek vesznek ké-
pet?” – de Kövesi személyisége le-
fegyverezte. Kádár Béla egyik lá-
nyához is feljárt mûtermi mappá-
kért, valamint Bálint Endréhez is
(ajánlása a képek hátán). Intellek-
tuális mûtermi kapcsolatait Sinkó
Katalin inspirálta, és ezeket is oly
gondosan ápolta, mint üvegházá-
ban a virágait.

Szarka Zsuzsanna

Rippl-Rónai
József: Lazarine
papagájjal 

mûGYÛJTÕ
KÓSER MÉSZÁROS

Kövesi István 
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egyiptomiPARANCSOK
IZRAELI TÖRVÉNYEK

Jan Assmann: Uralom és üdvösség 
– Politikai teológia az ókori Egyiptomban, 

Izraelben és Európában. 
Atlantisz, 2008, 340 oldal, 3595 Ft

E gész pontosan az ókori Izraelben (és
Egyiptomban és Európában): ez az alcíme
Jan Assmann heidelber-

gi professzor könyvének. A szerzõ az
utóbbi évtizedek egyik legnagyobb
visszhangot kiváltó kultúraelméleté-
nek a kidolgozója. Ennek megfelelõen
tudományos, néha kicsit nehezen ol-
vasható a szöveg. A professzor ugyan-
is egymásra vetíti a teológia és a poli-
tika fogalomkörét, s egyiket a másik-
ban elemzi. Legalább ilyen izgalmas
(számomra, bevallom, sokkal izgalma-
sabb) azonban az az „izraeli modell”,
amelyet az egyiptológus kutató a
kultúrantropológiai eszmefuttatásá-
nak mintegy melléktermékeként feltár
és bemutat.

A választott nép fogalmával kap-
csolatos elemzést ajánlom a modell egyik példájának.
Ha másért nem, ezért megéri elolvasni Assmann köny-
vét, mert okfejtése briliáns. Egy rövid recenzióban
természetesen csak leegyszerûsítve lehet idézni, de a lé-
nyege körülbelül a következõ: Egyiptomban a hierar-
chizált lét volt a természetes, az alattvalói tudat hatá-
rozta meg a közgondolkodást, és jelentõs mértékben ez
biztosította a társadalmi békét, s ennek következtében a
jólétet. Fel sem merült, hogy megkérdõjelezze bárki az
alá-fölé rendeltség isteni eredetét. Ha lázadtak, egyik
vagy másik uralkodó ellen lázadtak, a konkrét személy

ellen lázadtak, és nem a fáraó mint intézmény ellen.
Nyilvánvaló volt, mint a levegõ, természetes és elfoga-
dott, hogy a fáraó köztünk az égi világ képviselõje, az õ
parancsait (nem törvényeit! Ez fontos! Egyiptomban
nincsenek törvények) az isteni hatalom hitelesíti. A fá-
raó utasításait azért kell végrehajtani, mert õrajta ke-
resztül kommunikál velünk, emberekkel a fölöttünk ál-
ló égi szféra, magyarul: a fáraó az istenség kiválasztott-

ja. Ez volt a természetes, az elfogadott,
a magától értetõdõ az ókori Egyiptom-
ban (és a többi keleti birodalomban is).

Izraelben azonban másképp gondol-
kodtak. Izraelben az Úr szövetségese
nem az uralkodó vagy a fõpap volt, ha-
nem maga a nép. Ez nem pusztán fik-
ció, ez az élet, a való idõben való élet
ténye: ez az oka például annak, hogy
Egyiptommal ellentétben Izraelben
vannak törvények. Amelyek kötelezõek
magára az uralkodóra is. A fáraó uta-
sításait a karnaki oszlopcsarnokban a
falra vésték, azon az egy helyen hozzá-
férhetõk voltak a papság számára. Iz-
raelben viszont mindenki számára
hozzáférhetõvé tették a törvényeket a

szent iratok, mert a szent iratok nemcsak részletesen is-
mertették a törvényeket, nemcsak hogy nem titkolták
azokat, vagy nemhogy nem próbálták meg a hozzáférõk
körét egy szûk elitre korlátozni, hanem parancsolatba
adták, ma így mondanánk: a jogi ismeretterjesztést. Azt
írja elõ a Tóra: „olvasd és tanuld a törvényeket éjjel és
nappal”. Mert az ókori Izraelben nem a király volt az Is-
ten kiválasztottja, hanem maga a nép. Az izraeli modell
a társadalmi együttmûködést nem az alattvalóság-tu-
datra, hanem az emberi önállóság tudatára építette. 

Szunyogh Szabolcs

Trauma és utóhatás 
A VÉSZKORSZAK ÉS UTÓHATÁSAI AZ IRODALOMBAN

Szemináriumsorozat a Szombat szervezésében, 
Szántó T. Gábor vezetésével, a Bálint Házban 

További információk 
a www.szombat.org/szeminárium

oldalon, 
illetve délutánonként 

a 311-6665-ös telefonszámon

POLITIKAI TEOLÓGIA    
IZRAELBEN
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A gyermekkor
elpárolgott
idillje és a

Ceaus,escu-
diktatúra

személyiség-
vesztõ 

mindennapjai.
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magyarROMÁN
ALKOHOLISTA ZSIDÓ

Józsa Márta: Amíg a nagymami megkerül. 
Noran, 2007, 280 oldal

Józsa Márta könyve múltidézõ esszéregény, amely
nyelvezete miatt nehezen kategorizálható. Bátor
mû, amely egyszerre szól a gyermekkor elpárol-

gott idilljérõl és a Ceaus,escu-diktatúra személyiségvesz-
tõ mindennapjairól. Merész képkockák és széttördelt
prózaforma tükröznek vissza egy világot,
amelyben a tragikus a hétköznapi. Szóki-
mondó õszinteséggel megrajzolt, eltûnt
idõbõl felvillanó emlékfoszlányok fut-
nak a lapokon, melyeket azon melegében
rögzített az emlékezet. Töredékesen, mert
a valóság olyan abszurd, hogy csak töre-
dékeiben interpretálható a gyerekhor-
rorfilmnek beillõ kolozsvári gyermek-
és ifjúkor. De nincs itt semmi drámai
vagy patetikus hang, önsajnálat vagy
hasonló: a kislány nem áldozat, mire
lenne jó különben az irónia, amivel a
narrátor ábrázolja azt a kisebbségi létbõl
fakadó kiszolgáltatottságot, ami kétsze-
resen sújt egy gyereket. 

„Bár sohase lett volna gyerek” – kí-
vánja megrázó élettapasztalatai után. De mégsem a két-
ségbeesés hangján karakterizálja családja fõszereplõit:
az egykori rádiós, írói ambíciókat dédelgetõ, alkoholis-
ta apát, akinek személyisége szétesett; az anyát, „akinek
arcára egy télen rendszeresen odafagytak a könnyek”,
és aki távoli helyeken tanított és hányódott, miközben
apa elitta a pénzét; az önmagát polgárinak definiáló
apai nagymamát, az egykori reménybeli szopránt, aki a
Bánátban svábok között nõtt fel (szokásai ennek megfe-
lelõen alakultak), két lábbal állt a földön, és elvbõl óvta
unokáját a szerelemtõl. 

Az apa költõ és haditudósító akart lenni, ám elme-
gyógyintézeti ápolt lett, majd évekkel késõbb áldozat: a
nyugdíjáért agyonverte egy bokszoló. Megrázóan leírt
alkoholizmusa – „apa nem részeges, csak iszik, de sokat,
nagyon sokat” – kitágítja a posztmodern próza határait,
írói bátorságra vall. 

A szövevényes családi történeteket keretként öve-
zi a szegénység, a társadalmat a megértés és a sza-
badság hiánya, a nyelvi gátak mélyebb jelentésréte-
ge. A kolozsvári életképeken a „tragédia is egyfajta
kaland, a lehetõségek kifeszített és repedõ peremén”,
ahol úgy látszott, hogy „egy létezést nem érdemes
megspórolni”. 

Rejtjeles és definiálatlan a család – közelebbrõl
nagymama férje, a néhai „szegény” Bandi család-

jának – zsidósága is. A szekrény alsó
fiókjában lapult az egykori cipõpasz-
taügynök nagypapa hajdani cégtáblá-
ja, és a padlás tele volt cipõpasztamin-
ták reklámdobozaival, és öccse üzemé-
nek plakátjaival. Amúgy különös hely
volt ez a padlás: „Ki gondolná drámá-
nak, ha patkányok fociznak a dióval a
padláson?”

A könyv két részbõl áll: az elsõ, A
nagymami sírásója egy önreflexív em-
lékezésfolyam, amelynek lábjegyzetei a
második rész, A klausenburgi patkány-
fogó ironikusan megírt esszéibõl vett
idézetek. Az elsõ rész a gyermeki álnai-
vitás nézõpontja, az önnarráció szemé-
lyesebb igényével, a második ironiku-

san felülírja az Erdély-mítoszt, és testközelbe hozza
azt a „multikultit” és „skanzenlétet”, melyben „a
skanzen-magyarok végsõ soron attól lesznek azzá,
hogy a rájuk való csodálkozás a megélhetésük”.

De hogy mi lett a nagymamival? Ez az elsõ részbõl
derül ki: a házat lebontották, „minket lebontottak”, he-
lyén blokkház épült, és nagymami egyszerûen nem ta-
lált haza: a ház körül csak a torma maradt meg, meg a
rózsabokor. „A torma sem nyugszik, meg a rózsa sem.”

Szarka Zsuzsanna

„NÉHA AZ ÉLET TÖBB,   
MINT AMENNYIT 
AZ AGYUNK ELBÍR”

Helyesbítés
Áprilisi számunk 34. oldalán, A halál hét stációja cí-
mû könyvrecenziónk alól lemaradt a szerzõ, Szarka 
Zsuzsanna neve. Szerzõnktõl és olvasóinktól egy-
aránt elnézést kérünk!
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