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A hagyomány a maga történe-
tiségében ugyanakkor egy-
aránt rendelkezik statikus

és dinamikus elemekkel. Goldziher Ig-
nác kétféle, élõ és holt vallási hagyo-
mány között tett különbséget. Az a ha-
gyomány, amely szerves fejlõdésre kép-
telen, amely a lényeget érintetlenül
hagyva nem képes haladni a kor kihívá-
saival – vallotta –, a holt hagyomány
birodalmához tartozik. A hagyomá-
nyok nemzedékrõl-nemzedékre öröklõ-
dõ láncolata ugyanakkor nem mereved-
het dogmává – egyetemes érvényû,
megkérdõjelezhetetlen, egyúttal szank-
cionálható hittétellé –, miután a zsidó-
ság tartózkodik a dogmatikus megköze-
lítésektõl, ugyanakkor a nemzeti kere-
tek között szervezõdõ zsidó vallási kö-
zösségek erre nem is kifejezetten alkal-
masak. A judaizmus a dogmák létezését
elutasítja, ám a normák – teológiai, ri-
tuális és morális alapelveket és irány-
mutatások – létjogosultságát elfogadja.
Goldziher szavaival élve: „A zsidóság
mindenkor élõ hagyományok foglalata
volt, nem pedig dogmák rendszere.”1

A politikai és társadalmi befogadás
idõszakától kezdve a vallásos életvitel
jövõjéért aggódó zsidó gondolkodók
számára sok fejtörést okozott a tradíció

és a modernitás közötti viszony megha-
tározása. Arra a szorongató kérdésre
keresték a választ, hogy miként õrizheti
meg hagyományos értékeit és életvite-
lét az emancipálódó és asszimilálódó
zsidóság a politikai, gazdasági és társa-
dalmi modernizáció korszakát élõ Ma-
gyarországon. „Általános a panasz,
hogy a régi jámborság letûnt, hogy a
családból kiveszõben van a hitélet,
hogy a zsinagógák elnéptelenednek.
Tény, hogy a vallásosság, mely azelõtt a
forrpont felé törekedett, évtizedek óta a
fagypont felé irányul. Az istentisztelet
reformálása, tetszetõsebbé tétele, mely-
tõl az alapok javulását várták, csalóka
reménynek bizonyult. Más ismeretes és
dicséretes törekvések, melyek a vallá-
sosság emelésére irányultak, szintén
nem vezettek eddig a kívánatos eredmé-
nyekhez, habár nem maradtak egészen
meddõk. Mindnyájan érezzük, hogy õsi
örökségünket, jogos büszkeségünket,
évezredes hitünket, melyhez apáink az
idõk viharjai között rendületlenül ra-
gaszkodtak, nem engedhetjük át az
enyészetnek.”

Ezek az aggodalmas gondolatok Balu
Lajostól, az Országos Rabbiképzõ Inté-
zet professzorától származtak.2 A vallá-
sos buzgalom hanyatlását konstatáló
mondatokat 1898-ban vetette papírra.
Elgondolkodtató, hogy akkoriban közel
egy millió zsidó vallású lakosa volt Ma-
gyarországnak, akiknek a számára val-
lási, oktatási, kulturális és karitatív in-
tézmények sokasága állt országszerte

Schweitzer Gábor

„HALADÓ ZSIDÓSÁG  
– HALÓDÓ ZSIDÓSÁG”
A haladó (neológ) zsidóság szellemi útkeresése 
az 1920-as, 1930-as években*

* A tanulmány a 2015. december 7-i, A megúju-
lás hagyománya – Zsidó és más monoteista
identitásmintázatok kétszáz éve címû konfe-
rencián elhangzott elõadás alapján készült.
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rendelkezésre. A liberalizmus csúcs-
pontján a politikai és társadalmi körül-
mények összességükben szintén kedve-
zõek voltak, hiszen alig néhány eszten-
deje, 1895-ben nyilvánították törvé-
nyesen bevetté az izraelita felekezetet,
és a politikai antiszemitizmust is sike-
rült, sajnos csak átmenetileg, a politikai
élet peremvidékére számûzni. 

Az 1914 és 1918 közötti nagy világ-
égés, valamint az Osztrák–Magyar Mo-
narchia összeomlása ugyanakkor
gyökeres változásokat idéztek elõ.
Az állam hivatalos ideológiája az
ún. keresztény nemzeti gondola-
ton alapult, miközben a korábban
domináns politikai liberalizmus
teljességgel a partvonalra szorult.
Mindezzel összefüggésben a poli-
tikai antiszemitizmus 1919/1920
fordulójától erõteljesen, de búvópatak-
szerûen még az ún. bethleni konszoli-
dáció idõszakában is érvényesült, hogy
utóbb, az 1930-as évek második felétõl
megújult erõvel és intézményesített ke-
retek között törhessen a felszínre.  

1. Haladó zsidóság 
– halódó zsidóság
A vallási parancsolatokhoz és hagyo-
mányokhoz való viszonyulás dilemmái
a két világháború közötti idõszak béké-
sebb éveiben is foglalkoztatták a hala-
dó, másként kifejezve, neológ zsidóság
képviselõit. Az ortodoxia számára elv-
ben mindez nem lehetett kérdéses, hi-
szen a legalapvetõbb intézmények, mi-
ként a szombat és az ünnepnapok meg-
szentelése, valamint az étkezési elõírá-
sok „betûhív” megtartása az ortodox
hívek többsége számára magától érte-
tõdõ lehetett. A hazai zsidóság lassú
sorvadásának tünetei mindazonáltal
már az 1920-as évektõl kezdve érzékel-
hetõek voltak. A statisztikai kimutatá-
sok figyelemreméltó népességcsökke-
nést regisztráltak. Míg 1920-ban 470
000 zsidó vallású lakosa volt Magyar-
országnak (5.9%), addig ez a létszám
1930-ra 440 000 fõre (5.2%-ra) apadt.
A létszámcsökkenés egyik okaként
ugyan a politikai antiszemitizmus fel-

erõsödése miatti vallásváltoztatást – az
ún. kitéréseket – tekinthetjük, ám vész-
jósló figyelmeztetésként hathatott a
természetes szaporulat visszaesése, il-
letve megszûnése. Az aggasztó tünetek
közé tartozott, hogy az 1920-as évektõl
a halálozások száma meghaladta a szü-
letések számát. Az országosan vitatott
egyke problematikája a zsidóságon be-
lül – némi túlzással – az egyse proble-
matikájaként jelentkezett. A kedvezõt-

lenné váló politikai és gazdasági viszo-
nyok mellett tehát a demográfiai ha-
nyatlás is hozzájárult ahhoz, hogy az
1920-1930 közötti évtizedben ország-
szerte 19 neológ iskolát – az összes ok-
tatási intézmény mintegy egynegyedét
– be kellett zárni.3

Az antiszemitizmus nyilvánvaló fel-
erõsödése mellett a hagyományos köte-
lékek lazulását jelentette az a további
tendencia, miszerint erõteljesen csök-
kent – különösen a fõvárosban – a hit-
község által regisztrált születések és há-
zasságkötések száma, illetve aránya.
Amíg 1900-ben az összes születések
84%-át rögzítették a fõvárosi hitközsé-
gi anyakönyvek, addig 1930-ra ez az
arány 61%-ra csökkent.4

A haladó zsidóság, mindenekelõtt a
közel kétszázezres tagsággal rendelke-
zõ Pesti Izraelita Hitközség vezetõi a
vallási hagyományokhoz való visszaté-
rés szükségességének retorikai kinyil-
vánítása mellett, a fõvárosban látvá-
nyos konzervatív fordulat elõmozdítá-
sára tettek kísérletet. Lederer Sándor, a
hitközség elnökeként az 1920-as évek
elején hirdette meg az eredendõen a ci-
onistáktól származó „vissza a zsidóság-
hoz” jelszót.5

Ennek a törekvésnek megfelelõen a
judaizmus tradicionális építészeti je-
gyeit magán viselõ zsinagógák épültek
a fõvárosban. S hogy mitõl tekinthetõ

építészeti értelemben hagyományõrzõ-
nek egy zsinagóga? Attól, hogy – pél-
dának okáért – szemben a 19. század
közepén épült Dohány utcai zsinagógá-
val, Isten házának már nincs sem tor-
nya, sem pedig orgonája, továbbá a Tó-
raolvasás helyszíne a centrális térre he-
lyezõdött vissza. 

A korszak zsidó sajtója ugyanakkor
– mindenekelõtt a Múlt és Jövõ – kész-
séggel adott teret a haladó zsidóság

vallási, szellemi és szervezeti
megújulását szorgalmazó írá-
sok számára. 

Nagy visszhangot váltott ki
Kiss Arnold, a budai izraelita
hitközség fõrabbija „Haladó zsi-
dóság – halódó zsidóság” címen
a Múlt és Jövõ 1929. júniusi szá-
mában megjelent esszéje.6 Eb-

ben a meglehetõsen szarkasztikus hang-
vételû írásban Kiss Arnold nem egyebet
állított, mint azt, hogy a zsidóság tartó-
pillérei: a Tóra, Isten tisztelete és a szere-
tet gyakorlása a haladó zsidóság közös-
ségeiben „veszedelmesen” meginogtak.

A Tórát, illetve annak betûjét és szel-
lemét már alig ismerik, a zsidó tudás
pedig „nemcsak hanyatlóban, de kive-
szõben” is van a modern hitközségek-
ben. A „zsidó betût, a zsidó írást nem
ismerik”, „de a zsidó kultúra szellemét
sem”. A haladó zsidóság kultúrestjei is
inkább a Petõfi- és Kisfaludy Társaság
rendezvényeihez hasonlatosak.7

A haladó zsidóság az „Ávodá”-hoz,
Isten tiszteletéhez sem viszonyul job-
ban. „Gyülekezeteink tengenek, lógnak,
fennállanak, mert a törvény kötelezi
õket a megmaradásra.” A haladó hit-
községek zsinagógai liturgiájáról sem
volt kedvezõbb véleményrõl, hiszen a
liturgia jobban hasonlít orgona- vagy
kántorhangversenyre, mint Istentiszte-
letre. Kiss Arnold a haladó hitközségek
rabbijainak hitközségen belüli megalá-
zó státuszát is felhánytorgatta. „Papja-
ik nem vezetõ papok többé, hanem fize-
tett hivatalnokok, akiket ünnepélyesen
installálnak és dicsõítõ szavakkal ma-
gasztalhatnak, vagy leszólhatnak, csak
a zsidó szellem irányításában nem en-
gedik nekik az õket megilletõ helyet. Az
a felekezet, amely megalkotta az egyház
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fogalmát (…) egy különben tiszteletre-
méltó meggazdagodott zsibárusnak na-
gyobb szerepet juttat az egyház irányí-
tásában, mint a saját lelki vezetõjé-
nek.”8 Ez a kritika arra vonatkozott,
hogy a neológ hitközségeknél akkori-
ban a rabbi általában nem tartozott a
vezetõség tagjai közé.

Kiss Arnold – végezetül – a szeretet
gyakorlásáról, a „gemilusz haszódim”-
ról sem volt jó véleménnyel. Alamizs-
nát ugyan ad, sõt üldözötteket is támo-
gat a haladó zsidóság, de „a nagy egye-
temes zsidó érzésekkel” szemben –
példaként a feltámadó szentföldi
törekvések támogatására utalt –
már részvétlenül viseltetik. Az
igazi gemilusz haszódim ugyanis
„nem deklamál, hanem cselek-
szik”.9

A budai izraelita hitközség fõ-
rabbija kemény szavakkal ostoroz-
ta a haladó hitközségeket. Igazsá-
got osztott, egyúttal sebeket ejtett. Ve-
hemens hangvételû esszéjével mind-
azonáltal a neológia sok évtizedes di-
lemmáira világított rá, még akkor is, ha
olykor-olykor az általánosítás csapdá-
jába esett. 

Kiss Arnold vitapartnerei közül töb-
ben vették védelmükbe a haladó szelle-
met és hitközségeket, bizonygatván,
hogy a haladás és a halódás közé nem
tehetõ – még egy szójáték kedvéért sem
– egyenlõségjel. Flesch Ármin, a moh-
ácsi izraelita hitközség fõrabbija az or-
todox hitközségekre hivatkozással vet-
te védelmébe a haladó hitközségeket,
hangsúlyozván, hogy bizony az ortodo-
xia berkeiben sem mindenki merül el éjt
nappallá téve a Tóra tanulmányozásá-
ban.10 Mások – miként Fényes Mór, a
pesti izraelita hitközség hittanára –
nem láttak lényegi összefüggést a hala-
dás és a halódás tünetei között. A meg-
oldást Fényes Mór abban látta, hogy az
ortodoxia õrködjék továbbra is a vallás
intenzitása fölött, míg a haladó zsidó-
ság törekedjen az extenzitásra, vagyis
arra, hogy minél szélesebb rétegeket
vonjon be a vallási életbe. A neológ kö-
rökben tapasztalt „mûkonzervativiz-
musról” ugyanakkor meglehetõsen el-
ítélõ véleményt fogalmazott meg.11

Hozzászólásában Fischer Benjámin
fõrabbi azt emelte ki, hogy a haladó zsi-
dóság tulajdonképpen önmagát – hala-
dását és halódását – vádolta. A kibon-
takozó sajtóvitát pedig a megtérési
szándék, a Tesúvó jeleként értelmezte.
De mit is jelent a haladó zsidóság? –
tette fel a kérdést. A haladó zsidóság azt
az irányzatot jelentette, amely a gya-
korlati zsidó élettõl elfordult, a hittör-
vények abszolút kötelezõ erejét és érvé-
nyét megingatta, továbbá a világi kul-
túra szólamai kedvéért az õsi zsidó élet-

felfogást megtagadta.12 Fischer Benjá-
min tehát kimondva-kimondatlanul a
reform zsidósággal azonosította a hala-
dó zsidóság törekvéseit. 

A cionista elkötelezettségû Richt-
mann Mózes, az izraelita tanítóképzõ
intézet professzora ugyanakkor azon a
véleményen volt, hogy a Szentföldrõl
kiinduló kulturális hatás a galut zsidó-
ságában etikai tisztességet, önérzetet,
Tóraszeretetet, végeredményben pedig
zsidó értelemben vett vallásosságot fog
kiváltani. A haladó zsidóság a Szent-
föld iránti elkötelezettség erõsítése ré-
vén vezethetõ vissza a zsidó élethez,
mert a zsidóság, ha zsidó akar maradni,
„vagy a modern világot teljesen negli-
gáló ortodoxia lesz, vagy cionistává
válik.”13

Az elhúzódó polémiában Kiss Arnold
többször is szót kért magának, bizony-
gatván, hogy félreértik a szándékait,
akik azt olvasták ki soraiból, mintha a
haladás ellen szólalt volna fel, hiszen
kizárólag a haladás kinövései ellen
emelte fel a hangját. Egyik cikkében
amellett érvelt, hogy lehet autentikus
zsidó életet élni a haladás elvárásai
mellett, példaként hivatkozva a német
neo-ortodoxia törekvéseire, ahol az
„õsi zsidó hagyományhûség karöltve jár

a mûvelõdés iránti hajlam követelmé-
nyeivel”. Ugyanakkor arra is látott esé-
lyt, hogy a közös, szent cél érdekében a
haladó zsidóság és az ortodoxia képvi-
selõi összefogjanak egymással.14 Kiss
Arnold egyébként a késõbbiekben is
használta a halódó zsidóság terminust,
ám ezúttal már a haladó zsidóság meta-
forájaként. A „Rabbiság alkonya” címû
esszéjében a neológ rabbik régi és jogos
sérelmét felhánytorgatva tarthatatlan
állapotnak tekintette, hogy a neológ
hitközségek vezetésébõl – hivatallá

degradálva a rabbi hivatást –
tendenciózusan kihagyták a
rabbikat. „Minden felekezet
annyi megbecsülésre tarthat
számot mások részérõl, ameny-
nyi megbecsülést õ maga juttat
egyházának s egyháza hivatott
képviselõinek: papjainak” –
summázta fenntartásait.15 Va-
jon a világi neológ vezetõk

fricskájának tulajdonítható, hogy a Kiss
Arnold 70. születésnapja alkalmából,
1939-ben megjelent emlékkönyvben a
pesti neológ hitközség fõtitkára, Eppler
Sándor, „A rabbik szerepe a hitközségi
ügyintézésben” cím alatt tette közzé
dolgozatát, mintegy jelezve, hogy a
rabbi helye nem a hitközség vezetésé-
ben, hanem ügyintézésében van?16

2. Zsidóság és gettó
Még jóformán le sem csengett a haladó
zsidóság – halódó zsidóság vitája, ami-
kor 1930-ban – ismételten a Múlt és Jö-
võ hasábjain – vitát kezdeményeztek a
modern zsidóság dilemmáiról. Nagy
visszhangot váltottak ki a vitához hoz-
zászóló Hatvany Bertalan, orientalista és
Távol-Kelet kutató nézetei, aki a „Vissza
a zsidósághoz? Igen! Vissza a gettóhoz?
Nem!” címû írásában a zsidó vallás lé-
nyegét az egyistenhit büszke és öntuda-
tos vállalásában, nem pedig a rituális
elõírások szigorú megtartásában látta.17

Véleménye szerint a tartalom a lényeges,
nem pedig a forma. A zsidóság szellemi-
ségéhez igenis vissza kell térni, de nem a
rituális elõírásokra emlékeztetõ gettó vi-
lágához. A zsidó vallás lényege a hitval-
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„Az országosan vitatott egyke
problematikája a zsidóságon belül
– némi túlzással – az egyse
problematikájaként jelentkezett.
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lásban, az „Adonaj elochenu, Adonaj
echodban”, azaz az egyistenhitben, nem
pedig a „ne fõzd meg a gödölyét anyja te-
jében” tilalomban manifesztálódik. Úgy
vélte, hogy egy olyan lényegtelen apró-
ság, mint egy péntek esti cigaretta nem
fogja eltántorítani attól a közösségtõl,
„amelyhez minden csepp vére fûzi”. 

A zsidó vallást összességében a
világosság, az értelem, a logika,
valamint a szabad emberek vallá-
saként aposztrofálta. Hatvany arra
is hivatkozott, hogy a bibliai Mó-
zes annak idején Egyiptomból,
Mendelssohn Mózes pedig a gettó-
ból vezette ki a zsidóságot. Azaz a
bibliai Mózes a fizikai, a zsidó fel-
világosodás korában élt Mendels-
sohn Mózes pedig a szellemi rab-
ságból szabadította ki a zsidóságot. „És
ha nem mentünk vissza az egyiptomi
húsosfazekakhoz, vajon miért térünk
vissza a gettó tejes és húsos kasrusz-
edényeihez?!”18

Hatvany Bertalan gondolataira Kiss
Arnold is reflektált. Cikkében arra mu-
tatott rá, hogy, még ha nem is minden-
ki tartja meg a vallási hagyomány va-
lamennyi elõírását, a tradíció és a for-
ma elvetése „rabság és lélektelenség”
lenne, hiszen a hagyományban és a
formában a legtöbbször mégis csak a
szeretet és a hûség nyilvánul meg. Ha
csak forma szerint élünk, akkor gettó-
ban élünk, ha azonban lelket is tudunk
önteni a formába, rítusba és szertartás-
ba, akkor minden megkötöttség látsza-
ta mellett is szabadok vagyunk. Találó
összegzése szerint van rabság a péntek
esti cigarettában és a szabadon párol-
gó, nem rituális fõzõedényben, miként
van szabadság a tejes és húsos kas-
ruszedényekben is.19

Hatvany Bertalan rituális étkezésrõl
szóló nézetei kapcsán Kaufmann Vil-
mos pedig arra mutatott rá, hogy annak
eldöntését, hogy mi a fontosabb a zsidó
vallásban, az „Adonaj elochenu,
Adonaj echod, avagy ne fõzd meg a gö-
dölyét anyja tejében”, azt bizony Mó-
zesre, a törvényhozóra kell rábízni. A
zsidóság jelszava pedig ne a „vissza a
zsidósághoz”, hanem a „nem távozni a
zsidóságtól” legyen.20 Utóbb Hatvany

Bertalan némi magyarázkodásra szo-
rult, hogy neológ zsidóként semmiféle
vallási reformtörekvést sem kívánt elõ-
mozdítani. Szándéka arra irányult,
hogy a külsõségek megtartásának szük-
ségessége mellett érvelõ neoortodox
nézetek ellen emelje fel a szavát. A neo-

lógia nem fogja az életmódját a „vissza
a zsidósághoz” jelszó hatása alatt meg-
változtatni, ellenben a megfelelõ gon-
dolkodásmód és érzésvilág kialakításá-
val sok ezer, magát haladónak tekintõ
zsidót lehetne a zsidóság számára meg-
menteni. W. H. Elliott angol teológusra
hivatkozva állította, hogy nem a mo-
dern gondolat a vallás ellensége, ha-
nem a modern gondolattalanság.21 

3. Sorvad-e a pesti 
izraelita hitközség?

Néhány év elteltével, 1937 nyarán Patai
József, a Múlt és Jövõ fõszerkesztõje A
pesti hitközség sorvadása címû írása
váltott ki sajtóvitát.22 A sorvadás egy-
értelmû jeleként Patai József a kedve-
zõtlen demográfiai mutatókra, a kitéré-
sek növekedésére és a zsidó tanulóifjú-
ság létszámának csökkenésére hívta fel
a figyelmet. A zsidó kultúra elkötelezett
harcosaként ugyanakkor azt is nehez-
ményezte, hogy a kiterjedt intézmény-
rendszert fenntartó Pesti Izraelita Hit-
község a pénzügyi egyensúly megõrzé-
sére hivatkozással relatíve keveset ál-
doz zsidó kulturális célokra. A zsidóság
– emlékeztette olvasóit – a könyv, nem
pedig a könyvelés népe. A hitközségi
életet véleménye szerint az anyagiság
lejtõjérõl a szellemiség magaslatára kell

visszahelyezni. A zsidó közélet centru-
mává pedig a zsidó kultúrát kell tenni.
Ennek érdekében a kedvezõtlen muta-
tók ellenére is tovább kell fejleszteni a
hitközségi iskolahálózatot. A zsidó ifjú-
ságot pedig nemcsak szép szavakkal,
hanem nagyarányú tettekkel – például

elhelyezkedési lehetõségek te-
remtésével – kell támogatni.23

Patai József a hitközségi vá-
lasztójog reformjának szüksé-
gességére is rámutatott, amitõl
azt várta, hogy új vérkeringést
hoz majd a „zsidó közélet pety-
hüdtségébe”. Elfogadhatatlan-
nak tartotta ugyanis, hogy a
Pesti Izraelita Hitközség vezetõ-
ségének megválasztásában a
hitközség tagságának alig 5%-a

vehet csak részt. Kemény szavakkal bí-
rálta a hitközség berkeiben tapasztalha-
tó „fékeveszett bizantinizmust” is,
amely minden belsõ kritikát elle-
hetetlenített.24

Patai József írása igen heves indula-
tokat váltott ki a Pesti Izraelita Hitköz-
séghez közelálló Egyenlõség cikkírói-
ból. Az érveket javarészt mellõzõ, sze-
mélyeskedõ hangvételû írások inkább
az érzelmekre, mintsem az értelemre kí-
vántak hatni. Az egyik vezércikk alap-
talan és célzatos támadásnak minõsítet-
te Patai József írását, hangsúlyozva,
hogy Patai nem csupán a Pesti Izraelita
Hitközség dísztagja, hanem sok támo-
gatást is kapott a hitközségtõl.25 Bettel-
heim Samu, a Magyarországi Cionista
Szervezet egykori elnöke gúnyosan tru-
badúrnak titulálta Patai Józsefet, akit
azzal vádolt meg, hogy a zsidó kultúra
igazi hordozóit, miként Guttmann Mi-
hályt és Hevesi Simont, háttérbe szorí-
totta.26 A Pesti Izraelita Hitközség
egyik elöljárója, Vértes Emil ugyanak-
kor egy „törpe csoport” – a cionisták –
rút hálátlanságaként bélyegezte meg
Patai József cikkét.27

Higgadt hangvételû írásban foglal-
kozott ugyanakkor Patai József esszéjé-
vel Sós Endre, a fiatal publicista. Sós
több tekintetben is egyetértett Pataival.
Egyetértett a hitközségi választójog re-
formját illetõen, miként abban is osz-
totta Patai véleményét, hogy a hitköz-
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„A haladó zsidóság 
azt az irányzatot jelentette, 
amely a világi kultúra szólamai
kedvéért az õsi zsidó 
életfelfogást megtagadta.
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ségnek nem kellene a jogos kritikákra
ingerülten reagálnia. Azt viszont hang-
súlyozta, hogy a Pesti Izraelita Hitköz-
ség folyamatosan bõvíti és korszerûsíti
vallási, oktatási, kulturális és szociális
intézményrendszerét, miközben a
hitközség hosszú évek óta deficit-
mentesen mûködik.28

Azt ugyan Sós Endre is elismer-
te, hogy a magyar zsidóság bizo-
nyos tekintetben sorvad, hiszen
létszáma csökken, gazdasági vál-
ság sújtja, rávetül a horogkereszt
árnyéka, ám a pesti hitközség sor-
vadását a legendák világába tartó-
zónak tekintette.29

Az elhúzódó vitában néhány neológ
hitközség is véleményt nyilvánított.
Amíg a Budai Izraelita Hitközség teljes
egyetértésérõl biztosította Patait, addig
a Szegedi Izraelita Hitközség visszauta-
sította Patai vádjait. 

A vitához hozzászóló Kiss Arnold
ugyanakkor saját korábbi aggodalmait
látta bizonyítottnak. Amit a haladó zsi-
dóság – halódó zsidóság vita idején a
„morbus neologicusról” jövendölt, saj-

nos néhány év elmúltával szomorú va-
lósággá vált, hiszen sorvad nemcsak a
pesti, hanem a magyar zsidóság is. Ag-
godalomra ad okot az egyke problémá-
ja, miként az is, hogy ijesztõen kevesen

részesülnek vallásoktatásban, miköz-
ben egyre növekszik a kitérések, a ve-
gyes-házasságok, illetve az egyházi es-
küvõt mellõzõk száma.30

*

A haladó – neológ –, illetve modern
zsidóságról szóló viták a zsidótörvé-
nyek árnyékában annak idején nem tel-
jesedhettek ki. Akkor, amikor a fizikai
fennmaradás, illetve a puszta túlélés a

tét, az ideológiai viták háttérbe szorul-
nak. A haladó zsidóság azonban napja-
inkban bizonyos tekintetben ismételten
az útkeresés fázisához érkezett. A neo-
lógia vallási és szellemi örökségének

öntudatos vállalása mellett szá-
mos régi-új kérdésre is választ
kell találnia a haladó zsidóság-
nak. Milyen ismérvek alapján
különbözteti meg magát a hala-
dó zsidóság a Magyarországon
mûködõ többi zsidó vallástól,
illetve felekezettõl? Miként va-
lósítható meg a férfiak és nõk
zsinagógai egyenjogúságán
alapuló egalitárius szemlélet a

haladó zsidóság hitközségeiben? Ho-
gyan valósítható meg a paritás – a „vi-
lági” és az „egyházi” vezetés egyenér-
tékûsége – a haladó hitközségek veze-
tõségében? Milyen lépések szükségesek
ahhoz, hogy a haladó hitközségek ön-
maguk tartsák fenn és tartsák el a hit-
községi intézményrendszert? A múlt
század 20-as 30-as éveinek dilemmáit
és vitáit már csak emiatt is hasznos le-
het feleleveníteni.

„Egy olyan lényegtelen apróság,
mint egy péntek esti cigaretta 
nem fogja eltántorítani 
attól a közösségtõl, amelyhez 
minden csepp vére fûzi.
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...a zsidóság
lényegébõl
fakadó igény 
a hagyomány
(újra)értelme-
zésének 
a hagyomány
alapjain
történõ 
szükségessége.

SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT | 9

A konferencia egyszerre volt megemléke-
zés és tudományos esemény, egyúttal
újabb lehetõség a vallásközi párbeszéd-

re. Ugyanakkor az eseménynek – részben talán sans
savoir, tudtán kívül – kiemelkedõen fontos üzenete
volt a magyar neológia önképének, történeti tudatá-
nak, jelen helyzetének és a társadalomhoz szóló üze-
netének szempontjából is. 

A magyar neológia a 19. században a haszkala, a
zsidó felvilágosodás szellemiségének hatására, a li-
turgiát megújító mozgalomként jött létre, de elhatá-
rolódva a német reformmozgalmak radikális újítása-
itól. Önképének kialakulása szorosan összefügg a
mózeshitû magyar identitás kialakulásával, azaz a
zsidó vallású magyar önazonosság születésével. A
reformkorban a pesti zsidó orvostanhallgatók által
létrehozott Magyarító Egylet, az általuk 1848-ban
kiadott Elsõ magyar zsidó naptár és évkönyv 1848-
ik szökõévre, az évkönyv szerzõi, és általában az el-
sõ magyarul író zsidó író- és költõnemzedék – Diósy
Márton, Szegfi Mór, Heilprin Mihály, Reich Ignác,
Friedmann S. Gyula – helyezik irodalmi-kulturális
keretbe a neológia identitását. A neológia eszménye
a vallási tudományokban és világi tudományokban,
mûveltségben egyaránt jártas magyar zsidó ideája
volt, a „honszeretet és felekezeti hûség” szellemisé-
ge – miként Frank Tibor Wahrman Mórról szóló kö-
tetének címe is kifejezi. Wahrmann Mór, a
mózeshitû magyar eszmény par excellence képvise-
lõje országgyûlési képviselõ volt, Deák Ferenc híve.
A szabadságharcban önkéntesként harcolt a magyar
függetlenségért, késõbb az Országos Izraelita Kong-
resszus alelnöke és a pesti neológ hitközség elnöke
lett. Ez az ideál fogalmazódik meg Kiss József és
Makai Emil 19. század végén írt verseiben éppúgy,
mint a kortárs költõ Gergely Ágnes szép 137. zsol-
tárparafrázisában, amelyben a honszeretet és a fele-
kezeti hûség az Arany Jánoshoz és Jeruzsálemhez
fûzõdõ ragaszkodásban ölt költõi formát. Ez az ide-

ál testesül meg a szabadságharcban a magyar füg-
getlenségért harcoló zsidó önkéntesek, köztük az
említett Wahrmann Mór személyében, és a magyar
zsidó tudományosság nagy alakjainak, a Rabbikép-
zõ tanárainak – Blau Lajosnak, Bacher Vilmosnak,
Löw Lipótnak, Venetiáner Lajosnak, Kecskeméti Ár-
minnak, Scheiber Sándornak – munkásságában és
személyiségben.  

A soá pusztítása után fizikailag és szellemileg is
újra kellett építeni a magyar zsidó életet. Újra kellett
építeni a magyar zsidó identitást, a neológ identitást
is, mindezt a kommunista diktatúra és a szocializ-
mus idején, amely ennek útjába számtalan akadályt
gördített. A rendszerváltástól napjainkig terjedõ
idõszak az újrateremtés vágya mellett az újradefini-
álás kényszerét is magával hozta, amely persze nem
szükségszerûen külsõ erõk által forszírozott teher,
hanem a zsidóság lényegébõl fakadó igény is, a ha-
gyomány (újra)értelmezésének a hagyomány alapja-
in történõ szükségessége. A magyar neológ zsidósá-
got az antiszemitizmus mellett kívülrõl számos
olyan kihívás éri, ami a kereszténységet is – mint
például a vallásos élet háttérbe szorulása, az
ezotéria, a New Age mozgalmak erõsödése, a techni-
kai civilizáció, a modern életforma csábításai. De
olyan specifikus kihívásokkal is szembesülnie kellett
és kell, mint például a Magyarországon új zsidó
irányzatok – lubavicsi haszidizmus vagy amerikai
reform – megjelenése, és az elõzõ „hivatalos” egyhá-
zi rangra emelése. 

Ebben a kontextusban a Schweitzer József Emlék-
konferencia egyik fõ üzenete, a neológiáról szóló és a
neológia által megfogalmazott üzenet különös jelen-
tõséggel bírt. A konferencia ugyanis a magyar neoló-
gia kiemelkedõ személyisége elõtt tisztelgett, és egy-
mástól függetlenül kimondva és kimondatlanul, több
elõadó szinte zenei harmóniában és konkordanciában
emlékeztetett a neológia értékeinek õrzésére és meg-
fogalmazására a 21. század szellemében, nem elhall-
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gatva a kudarcokat, nehézségeket, megoldásra váró
problémákat sem. A neológia által képviselt érték zsi-
dó érték és magyar érték, magyar zsidó érték, és en-
nek az értéknek és örökségnek a megismertetése a
magyar társadalomban kiemelt feladat. Nemcsak a
Mazsihisz elnöke vagy Schweitzer Gábor, a néhai or-
szágos fõrabbi fia, vagy a neológ országos fõrabbi
hangsúlyozta visszaemlékezésben, hogy Schweitzer
József a neológia szellemiségét követte és hagyomá-
nyozta következetesen le-dor va-dor, nemzedékrõl
nemzedékre – de a magyar zsidó tudomány olyan él-
vonalbeli kutatói, mint Komoróczy Géza és Turán Ta-
más is. Mindkét elõadás hangsúlyozta, hogy a neoló-
gia egyik legfontosabb szellemi öröksége a rab-
binikus tudás mellett a világi mûveltség, a kulturális
asszimiláció. Turán Tamás a Rabbiképzõ egykori igaz-
gatójának, Blau Lajosnak 1900-ban született vélemé-
nyét idézte: a zsidó „papnak” a kultúra és a magyar-
ság misszionáriusaként éppúgy magyar mûveltséggel
és nemzeti érzéssel kell bírnia, mint a keresztény pap-
nak, és ez a követelmény meghatározó volt a neoló-
gia önképében. Az új rabbi-ideál szerint a rabbi a mû-
velt, keresztény hitszónokokhoz, lelkipásztorokhoz
hasonló személyiség, és az egykori rabbinikus tekin-
tély reprezentációvá alakult át, amely a neológ zsidó-
ság önképét közvetítette a külvilág felé. Hozzáten-
ném, hogy ezt az ideált – a közösségét szolgáló és a
magyar kultúrában is járatos rabbi személyiség ideál-
ját – képviselte Schweitzer József egyik szeretett köl-
tõje, a fentebb említett Makai Emil édesapja, Fischer
Antal Enoch, makói fõrabbi is, akirõl fia Az öreg úr
címû versében rajzol megható képet. Utolsó beszélge-
tésünk alkalmával Schweitzer professzorral errõl a
versrõl beszélgettünk – mondanom sem kell, hogy hi-
bátlanul, fejbõl idézte. Errõl az akkulturációról, ket-
tõs elkötelezettségrõl emlékezett meg többek között
Schweitzer Gábor is, amikor felidézte, hogy édesapja
homíliáiban egyszerre jelent meg a Szentírás tisztele-
te és Arany János öröksége  

Az akkulturációban – amely, miként Turán megje-
gyezte, a neológia alappilléreinek egyike – a neológia
a keleti-askenázi zsidóság civilizálásának lehetõségét
látta. Turán szerint ez a szándék kudarcot vallott,
Komoróczy Géza viszont másfelõl közelített. Szerinte
az akkulturáció sikerét abban láthatjuk, hogy – jórészt

a Rabbiképzõnek köszönhetõen a 19. század végétõl –
a zsidó hagyomány és kultúra helyet kapott a magyar
tudományosságban, és olyan tudósokkal és rabbikkal
gazdagította a magyar tudományt, akik egyformán
erõs rabbinikus és a világi felkészültséggel rendelkez-
tek. Az utolsó rabbi, aki mindezt birtokolta,
Schweitzer József volt, aki – éppen ennek a felkészült-
ségnek köszönhetõen – rabbinikus tevékenységével és
közszerepléseivel öntudatot adott a magyar zsidóság
fõsodrát képviselõ neológiának. A különbözõ kihívá-
sokat Komoróczy is hangsúlyozta, és a megoldást
Schweitzer József követte konzervatív neológ szelle-
miségben látja. A neológia követendõ útja a Sulhan
Arukh szellemisége („Terített asztal”, Joszef Karo által
a 16. században összeállított halakhikus törvénygyûj-
temény), de korszerû értelmezésben, miként maga a
Sulhan Arukh is ilyen korszerû értelmezés volt a ma-
ga korában; és lehetõleg megszabadulva az asszimilá-
ció „bélyegzõ fogalmától”. Komoróczy ezen a ponton
azt hangsúlyozta, hogy a társadalmi-kulturális asszi-
miláció nem egyenlõ az önfeladással és a vallási asszi-
milációval. Az asszimiláció, mint társadalmi folyamat
azt tette lehetõvé, hogy a zsidók ugyanúgy részévé
váljanak a társadalom minden szegmensének, mint a
nem zsidók, ennek következtében, többek között, több
szegény és kétkezi munkából élõ zsidó volt, mint értel-
miségi vagy pénzember. Komoróczy Géza szerint a
neológiának ezt kell önképe részévé tennie, és ezt kell
a társadalommal megismertetnie.  

A konferencia tanulsága elsõsorban az, hogy a
magyar neológia a mai napig is érvényes üzenetet
hordoz, mind vallási, mind társadalmi szempontból,
mégpedig az egyik leghagyományosabb zsidó vallási
üzenetet, a hagyomány megõrzésérõl, a kor kihívása-
ira válaszolva és megújulva. Ez olyan üzenet, amely
nemcsak a zsidó, de a nem zsidó közönség számára is
fontos és idõszerû. Ennek az önképnek a megjelení-
tése a neológia feladata, és hogy ez az önkép egyál-
talán létezik és átadható a mai Magyarországon, ez
Schweitzer József egyik nagy öröksége. 

A szerzõ a Mazsihisz tudományos igazgatója, az emlékkonfe-
rencia egyik szervezõje és az elõadásokból készülõ kötet szer-
kesztõbizottságának tagja, a kötet szövegeinek gondozója. 
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[1. Bevezetés] Haza és haladás: a neológ zsidóság moz-
galma ezen eszmék térnyerésével párhuzamosan tere-
bélyesedett és erõsödött meg Magyarországon; ezeket
tûzte zászlajára a maga vallási közegén belül, a „kor-
szerûség” mindent elsöprõ vezérjelszava alatt, megha-
jolva bizonyos dolgokban az urbanizáció és a polgári
fejlõdés igényei elõtt. 

Schweitzer fõrabbi úr halálának évfordulóján hadd
beszéljek olyan neológ alapelvekrõl, melyekhez õ
mindvégig hû maradt, bár azoknak nemcsak a mézébõl,
de a fullánkjából is jutott neki bõven.

Nem teológiai elvekre gondolok. A neológia teológi-
ai téren összességében passzív volt, tágabb értelemben
vett vallási gondolkodása eléggé heterogénnek mond-
ható, és csak körülményesen rekonstruálható. Volt vi-
szont egy korszakokon átívelõ, stabil, szinte konszen-
zuális ideológiája a neológiának – ami alatt olyan elvek,
törekvések összességét értem, amelyek a neológia törté-
neti kifejlõdését, közösségi szervezetét és felekezetpoli-
tikáját valóságosan irányították, és ezek arculatát meg-
határozták. Ortodoxia és neológia, ha nem is képviselt
két külön vallást, de két különbözõ ideológiát feltétlenül
képviselt, melyek épp az egymással folytatott viasko-
dásban csiszolódtak ki. Ennek az ideológiának három
pillérét tárgyalom röviden az elõadás elsõ részében.
Ezek: (1) centralizmus és államközpontúság, (2) a kultú-
ra felértékelése, (3) a vallási tekintély, a rabbitekintély
leértékelése. Ezen elvek és törekvések persze nem a neo-
lógia újításai: az általános és a zsidó felvilágosodásban
gyökereznek, és többé-kevésbé jellemzõek az európai
zsidóságban kifejlõdött összes haladó irányzatra.
Ugyanakkor helyi, speciálisan magyar elemek és körül-
mények is színezték õket, és különleges, ahogyan és
amilyen formákban, egyfajta történelmi zárványként,
túléltek eddig minden történelmi korszakváltást. Az elõ-
adás második részében ezekre térek ki, valamint néhány
rövid összefoglaló megjegyzést teszek, a tárgyalt ideoló-
gia teológiai összefüggéseivel kapcsolatban is.

[2. Állam] A magyarországi „haladó” zsidók szerve-
zettebb fellépésükkor (az 1830-as, 40-es években) egy-
fajta avantgárd voltak. Programjuk stratégiai törekvé-
sei a nevelésügyhöz kapcsolódtak, ezen belül is kitün-
tetett módon a rabbiképzéshez. A viszonyok megválto-
zását csak felsõ, hatalmi beavatkozásoktól remélhették.

Mindenekelõtt egy hatalmas pénzösszeg, az ún. zsidó
„Iskolaalap” fölött akartak befolyást szerezni. Az ezzel
kapcsolatos ügyködések akkor vezettek csak eredmény-
re, amikor az 1860-as években találkoztak Eötvös Jó-
zsef nagy ívû kultuszminiszteri koncepcióival, különö-
sen a felekezeti autonómiák kiépítésére irányuló törek-
vésével. Ami az állam szempontjából az autonómiát je-
lentette – nevezetesen az egységes, hierarchikusan fel-
épített országos felekezeti szervezetet –, az a hagyomá-
nyos, helyi szinten mûködõ zsidó hitközségi szerkezet
szempontjából persze centralizmus volt. Sõt: durva és
életveszélyes centralizmus, ha az ortodox ellenpárt
szempontjából nézzük a dolgot, és számolunk az Eöt-
vös által támogatott neológok befolyásával. 

Az 1868–69-es országos zsidó kongresszus azonban
szervezeti szakadáshoz vezetett, határozatai pedig,
amelyek a szervezetileg egységes zsidóság ideájából in-
dultak ki, nagyrészt végrehajthatatlanná váltak. A fele-
kezeti igazgatás országos szintjén súlyos jogi vákuum
alakult ki, amelyet csak a neológ és ortodox csúcsszer-
vek és hitközségi korifeusok lobbizásai, valamint mi-
nisztériumi rendeletek tudtak kitölteni. Az autonómia-
törekvés tehát lényegét tekintve kudarcot vallott –
centralizmus viszont lett bõven. 

A zsidó pártosodás jelentõs részben a modern társa-
dalmi nyilvánosság és a zsidó sajtó terméke. A neológ
establishmentet és közvéleményt elsõsorban nem vallá-
si vagy kulturális kérdések foglalkoztatták, hanem köz-
életi-politikai dolgok: a zsidó jogkiterjesztés aktuális
céljai és eredményei, a reunifikációs kísérletek, továbbá
– egyre inkább – az antiszemitizmus problémái. A neo-
lóg Pesti Izraelita Hitközség már a 19. század végétõl a
világ egyik legnagyobb hitközsége volt. A neológia
csúcsszerveinek és vezetõinek gazdasági és politikai be-
folyása révén a hitközségi politika sok szálon fonódott
össze az országos politikával. 

Az adott történelmi körülményeket és egyházi sajá-
tosságokat figyelembe véve, Magyarországon nem le-
hetett elvhû liberális egyházpolitikát érvényre juttatni.
Ez plasztikusan megmutatkozott például az egyház-fi-
nanszírozásban. Az örökölt helyzet szerint a katolikus
egyház hatalmas vagyonnal rendelkezett, a protestán-
sok szegények voltak. Az 1870-es évek második felétõl
a kormányzat, egyre inkább hátat fordítva a korábbi
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kossuthi, eötvösi, deáki pragmatikus liberális egyház-
politikai elveknek, növekvõ mértékben részesítette álla-
mi dotációban a bevett, ill. elismert felekezeteket. Ettõl
kezdve az izraelita felekezet világi vezetõinek egyik
legjelentõsebb feladata, érthetõ módon, a felekezetnek
nyújtott állami támogatások maximalizálása lett. 

[3. Kultúra] Az egyházak állami segélyezésének kér-
désében már Eötvös kénytelen volt miniszterként elfor-
dulni saját liberális elveitõl. Az állami szerepvállalást
azzal indokolta, hogy az egyházak „kultúrmissziót” –
értsd: állami feladatot – látnak el. Az állami politika
mellett a kultúra volt a haladó zsidók nagy szövetsége-
se – a „korszellem” pedig az iránytûje. A neológ elit azt
gondolta, hogy ha a jesiváknak befellegzett Nyugat-Eu-
rópában (ez volt a helyzet), akkor Kelet-Európában és
Magyarországon is meg vannak számlálva a napjaik;
ha állami elemi iskolákba terelik-kényszerítik az orto-
dox gyerekeket, akkor felnõve elõbb-utóbb felhagynak
középkorias hiedelmeikkel és életvitelükkel; a maga-
sabb kultúra vívmányai szépen lassan õket is elvezetik
majd a neológ típusú korszerû és megtisztult vallásos-
sághoz. Ez a szemlélet és retorika egyidõs a haladó
mozgalommal, és jól nyomon követhetõ az 1840-es
évektõl kezdve. Eme neológ várakozások évszázados
nyugati tapasztalatokra épültek, és bizonyos mértékig
teljesültek is – alapvetõen azonban illuzórikusnak bizo-
nyultak.

A kultúrmisszió (vagy kultúrmunka, ahogy késõbb
gyakran nevezték) fontos eleme volt a neológ identitás-
nak. Eleinte a nemzetiségek magyarosításában betöltött
szerepüket értették alatta. A magyar ortodoxia megmû-
velését csak közvetetten, az állami oktatás- és valláspo-
litika befolyásolása révén remélhették elõmozdítani, de
egy másik belmisszióra, tudniillik a saját neológ közön-
ségükön belüli vallási-kulturális identitáserõsítésre,
nagy szükség mutatkozott már a 19. század végétõl. A
magyar kultúra (mindenekelõtt irodalom) hallatlan
vonzerején túl a kultúra általános neológ felértékelését
mutatta már az is, hogy a neológia nem vallási, hanem
– úgymond – kulturális alapon különböztette meg ma-
gát az ortodoxiától. 

[4. Rabbik] A neológia döntõ többsége lelkesen üd-
vözölte a szabad polgári fejlõdést, a zsidó jogi és egy-
házfegyelmi autonómia radikális korlátozását, a vallási
szabályrendszer térvesztését. E fejlemények természe-
tes velejárója volt a rabbi feladatkörének átalakulása,
befolyásának csökkenése. A jesivákat felváltani hiva-
tott rabbiszemináriumokat (köztük a pesti Rabbiképzõt)
a haladó zsidóság és az állam igényei hozták létre:
mindkét részrõl az akkulturációs-asszimilációs tervek-
hez illeszkedõ mûvelt, hitszónok-hittantanár-lelkipász-
tor típusú rabbira volt leginkább igény. A Rabbiképzõ
Intézet felállítására vonatkozó tervek Magyarországon
a 19. század elejétõl kezdve mindenekelõtt a rab-

biképzés korábban teljesen ismeretlen centralizálását,
professzionalizálását (azaz szakképzés-szerûsítését), tu-
lajdonképp: államosítását célozták. A neológia, mint a
haladó zsidóság más mozgalmai is Európában, a katoli-
kus hierarchiától való protestáns és felvilágosult vi-
szolygás jegyében utasította el a hagyományos rabbisz-
erepet. A régi rabbiknak általában elég nagy befolyásuk
volt a közösségükön belül, de pozíciójukat csak költõi
szabadsággal lehet a „hierarchia” fogalmával jellemez-
ni. Több joggal mondható, hogy a modern rabbiképzõk
hoztak létre egy újfajta zsidó „papi” rendet, kvázi hie-
rarchiát. 

A neológok a rabbikérdésben is, mint mindenben,
sokáig úgy gondolták, a történelmi szükségszerûség, a
feltartóztathatatlan haladás ágensei. Csalódniuk kellett,
a rabbiknak kétszeresen is. Egyfelõl: a „haladó” hitköz-
ségek vezetésében a rabbiknak eléggé alárendelt szerep
jutott – ez is a neológ ideológia lényeges eleme és a
kongresszus öröksége volt. Ez ellen a neológ rabbik egy
része mindig lázadozott, de lényeges változás nem tör-
tént. Másfelõl: a modern hitszónok-rabbi intézményét a
haladó ideológia egész Európában a prófétai igehirde-
tés örökösének, egyfajta reinkarnációjának tekintette a
19. század elsõ felében. Az az elkeserítõ valóság azon-
ban, amivel a neológ rabbik – más felekezetbeli kartár-
saikhoz hasonlóan – a késõbbiekben szembesültek, ki
kellett ábrándítsa e romantikus szerepfelfogás maradék
híveit is. A 19. század utolsó évtizedeitõl a neológ rab-
bik a vallástalanság gyakran drámai képét festik, de ez
ellen fellépni a maguk hitközségeiben kevesen akartak
vagy mertek. Ezt konkrét esetekben lehet liberalizmus-
nak tekinteni, vagy reálpolitikának, vagy opportuniz-
musnak, de prófétai igehirdetésnek bajosan. A rab-
binikus tekintély a neológiából sem tûnt el, de átala-
kult: a haladó zsidó közösségek már nem annyira belsõ
vallási szükségleteikhez igényelték azt, hanem egyre
inkább a külsõ társadalom felé, voltaképp reprezentáci-
ós célból.

[5. Példa] Megpróbálom illusztrálni a fenti elvek
mûködését egy rövid példán. Az egyetemi teológiai ka-
rok kérdése már 1871-ben napirendre került érintõlege-
sen, amikor a protestáns Tisza Kálmán a képviselõház-
ban leszögezte a témával kapcsolatos liberális álláspon-
tot: egyetlen egyetemünkön egy felekezetnek van teo-
lógiai fakultása; ez nem felel meg a vallási jogegyenlõ-
ségnek, de a megoldás nem az, hogy a többinek is le-
gyen, hanem hogy ez is megszûnjön. A kultuszpolitika
azonban, ahogyan az egyház-finanszírozásban és
egyebekben, ebben sem a tiszta liberális elveket követ-
te. A pesti egyetem katolikus hittudományi karának
mintájára 1912-ben református, 1923-ban evangélikus
hittudományi kar jött létre a debreceni, illetve a pécsi
egyetemen (helyileg Sopronban), korábbi teológiai fõ-
iskolák bázisán. 1950-ben az összes ilyen egyetemi kart
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újra leválasztották az egyetemekrõl, és intézményi
szempontból visszaállt a teológiai fõiskolák korábbi
helyzete.

Blau Lajos, a Rabbiképzõ professzora és késõbb rek-
tora a recepció után, 1900-ban írja (a Magyar Zsidó
Szemlében), hogy a jogegyenlõség jegyében a protes-
tánsokhoz hasonlóan az izraelitáknak is kezdeményez-
niük kellene egy saját egyetemi teológiai fakultás léte-
sítését: „A felekezetek egyenjogúságának zászlaját
csakis a protestánsok lobogtatják, akik semmiféle sérel-
met hallgatagon nem tûrnek. […] mindazok az argu-
mentumok, melyek a haza, a nemzeti kultura és a fele-
kezeti érdek körébõl a protestáns theologiai fakultás
mellett felhozatnak, époly hangosan szólnak az izraeli-
ta theologiai fakultás mellett is. A zsidó papnak époly
magyar mûveltségre és nemzeti érzésre van szüksége,
mint a keresztény papnak, és hívei közt szintén úgy kell
azt terjesztenie, mint más papoknak.” A rabbi tehát
nemcsak a vallás, hanem legalább annyira a kultúra és
a magyarság misszionáriusa is. Ezzel, továbbá apologe-
tikai célokkal és a keresztény teológiai stúdiumokra
nézve remélhetõ haszonnal indokolja Blau a javaslatát.
Ha karról nem is, de egy-két judaisztikai professzúra
alapításáról szó volt talán valamivel komolyabb formá-
ban az elsõ világháború elõtt (Blau is jelölt volt), ám eb-
bõl sem lett semmi.

Feltehetõen Blau is tisztában volt azzal, hogy egy
adott vallás teológiájának egyetemi fakultást alapítani
nem kevesebb problémát vet föl – már csak a tan- és
kutatási szabadság szempontjából is – mint amennyit
egy papnevelde, egy teológiai akadémia egyetemmé
szervezése. A zsidó tudományok általános ázsióját,
meg persze a katedrát elnyerõk presztízsét, bizonyosan
emelte volna egy ilyen teológiai kar. De erõsen kétsé-
ges, hogy származott volna-e belõle bármi áldás a zsi-
dó felekezeti életre nézve – ha eltekintünk a kinevezé-
sek és egyebek fölötti veszekedések vérpezsdítõ hatásá-
tól. A lényeg ez volt: mi is bevett, történelmi egyház va-
gyunk, nekünk is jár, ami a protestánsoknak.

[6. Összegzés és teológiai kitekintés] Rátérve mon-
dandóm második részére: a neológia sajátosságainak
megértéséhez mindenekelõtt az ortodoxiához való el-
lentmondásos viszonyát kell látni. A 19. században a
neológok számára az ortodoxia: vallásilag ellenfél, po-
litikailag vetélytárs, érzelmileg atyáink intelme és
anyáink tanítása. Hogy a neológia vallási reformjait
kozmetikai jellegûeknek vagy mélyrehatóaknak tekint-
jük-e, az maga is vallási nézõpont kérdése. És amikor a
magyar országgyûlés jóváhagyta az ortodoxia teljes
szervezeti különválását, nemcsak az általános „lelkiis-
meret-szabadságnak” az ország vallási széttagoltsága
miatt igen fontos szempontjából járt el helyesen, de az
államrezon szempontjából is. A magyarosító törekvé-
sekhez ugyanis a fõleg nemzetiségi területeken élõ or-

todoxia lojalitásának megõrzésére is nagy szükség volt.
Másrészt a neológia egy meghatározó része mindig el-
sõ-második generációs neológ volt, akiknek tehát szü-
lei vagy nagyszülei még ortodoxok voltak. Ez a leg-
utóbbi idõkig így volt – legalábbis a vezetõ réteg köré-
ben. Eltávolodtak ugyan valamelyest az ortodoxiától,
de erõsen idegenkedtek a neológia harciasabb és assz-
imilánsabb részétõl; kevés indíttatást éreztek radikális
és elvi módon szembefordulni atyáik és nagyatyáik ér-
tékrendjével. Ez a tömeges méretû „kognitív disszonan-
cia” az egyik oka a vallási vitákat kerülõ, tipikus neológ
hozzáállásnak, és annak, hogy a neológ programideo-
lógia nem annyira vallási reformokra, mint inkább tár-
sadalmi-politikai reformokra irányult. 

A neológia jelentõs tranzitforgalmat bonyolított az
ortodoxia és az asszimiláció között. Ez egyirányú for-
galom volt, és erõsen összefüggött a belsõ migrációval:
tipikusan a kisebb, keleti ortodox közösségekbõl vezet-
tek utak a nagyobb, „nyugatibb” települések neológ kö-
zösségei felé. A vészkorszak után az ortodoxia – mint a
neológia keleti bázisa és egyben versenytársa – mára
szinte teljesen felszámolódott, jelentkeznek viszont
régóta és viszonylag sokan, akik a fordított relációban
érdekeltek: a zsidóság – vagy a „zsidóbbság” – felé tá-
jékozódnak. Nem véletlen, hogy a neológia új vetély-
társa egy olyan irányzat, amelyik ebben a fordított vi-
szonylatban utazik, gazdag tapasztalatokkal; és az sem
véletlen, hogy ez az irányzat Kompország politikájával
is keleti menetben talált egymásra.

Ezen elõzetes észrevételek után néhány szó össze-
foglalóan a neológia államhoz, kultúrához, rabbikhoz
való viszonyáról.

[Állam] A magyar zsidóság 19. sz.-i szakadásának
mérlege, megítélése nem egyértelmû – a neológián be-
lül sem. Politikai szempontból azonban a megosztott-
ság mindenképp súlyosan terhes öröksége a magyar
zsidóságnak. A haladók és a konzervatívok önálló ér-
dekérvényesítése, az, hogy az államhatalmi tényezõk
befolyásolásával próbálják a másik oldalt maguk alá
gyûrni – ami nyílt vagy burkolt denunciálásba csúszik
át nemritkán – legkésõbb az 1830-as évektõl, a két párt
konfliktusainak kiélezõdésétõl kezdve szerves részévé
vált a magyar zsidó politizálásnak. Nemcsak egy etatis-
ta szemléletû állami egyházpolitika mozgásterét bõvíti,
ha ellenérdekelt csoportok egymás rovására keresik a
kegyeit, de a felekezeti politikacsinálók dolgát is meg-
könnyíti ez bizonyos fokig. Sokszor hálásabb és kön-
nyebb feladat az érdekképviselet kifelé, mint az érdek-
egyesítés és bizonyos lehangoló realitásokkal való
szembenézés befelé.

[Kultúra] Kompország zsidóságának, ennek a sajá-
tos, a keleti és nyugati askenázi közösségek határöveze-
tében összekerült zsidóságnak a története nem a békés
egymás mellett élés és nem a kulturális konvergencia

A neológia
jelentõs 
tranzit-
forgalmat 
bonyolított 
az ortodoxia
és az 
asszimiláció
között.
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története. A nyugati felfogást képviselõ magyar neoló-
gia nem tudta sikerre vinni nagy tervét: keleti askenázi
zsidó honfitársai „civilizálását”. E terv szemléleti alap-
jai, a nyugati kultúra felsõbbrendûségébe, asszimiláló
erejébe és konfliktuskezelõ képességébe vetett hit, téve-
seknek bizonyultak, legalábbis a konkrét magyar körül-
mények között. Nem az elsõ és nem is az utolsó eset
volt, hogy a felvilágosodás értékrendjének erejét hívei
túlbecsülték; hogy az aufklérista fölényeskedés meg-
bosszulta magát. A zsidó „kultúrharc” idején, különö-
sen az 1860-as évektõl kezdve, a neológok meglepetve
konstatálhatták, hogy az ortodoxok a neológia hazai
pályáján, a magyar belpolitikában is bizony leiskoláz-
zák õket. 

A kultúrában nem volt a neológiának vetélytársa. De
az emlékezet-kultúrában, illetve ennek identitáspoliti-
kai és gazdasági hasznosításában – mindkettõnek nagy
konjunktúrája van – napjainkra kemény konkurenciája
lett. Kampányolási célokra vallási és egyéb szervezetek
ma egy hatalmas, tragikus elemekkel gazdagon átszõtt
magyar zsidó kultúrából meríthetnek, amelyben igen
jelentõs a neológ zsidóság apportja – nevezzük ezt Pap
Károllyal „eszmévé halás”-nak. Merítenek is, néha vi-
tatható módon – ami vagy a választott kulturális sze-
mélyiségeknek, vagy az adott vallási közösség saját ha-
lottainak kegyeletét sértheti. 

[Rabbik] A régi világban a közösségi rabbi legitimáció-
ja alapvetõen a rabbiosztályból, a talmudista vallási elitbõl
származott. A neológia ezzel szemben a rabbiság egy vilá-
giasabb és alapvetõen a hitközségi világi vezetéshez kötött
legitimációját fejlesztette ki. Ez az újítás a haladó zsidóság
egyik középponti ideológiai eleme volt, amire hatott a pro-
testáns egyházi berendezkedés is. A neológia kezdettõl
fogva elsõsorban laikus mozgalom volt. A hitszónokok és
lelkipásztorok szerepe ebben a mozgalomban a szociológi-
ai lényeget tekintve abban állt, hogy egyengessék a hagyo-
mányból kifelé vezetõ utat, és tartsák a lelket, a zsidó lel-
ket, azokban, akik erre még igényt tartottak. A helyzet
azonban évtizedek óta alapvetõen megváltozott, ami telje-
sen más feladatokat ad a zsidó vallási intézményrendszer-
nek, mint amire a neológia eredetileg vállalkozott. 

[Teológia és ideológia] Végezetül néhány teológiai meg-
jegyzés. „A földi uralom hasonlít az égi uralomhoz”, egy
talmudi megjegyzés szerint. Teológia és ideológia a vallás-
történetben, és a neológia történetében is, ezer szálon kap-
csolódik egymáshoz, és bizonyos értelemben tükrözik is
egymást. A legõsibb zsidó „bibliai teológiát” a régi liturgia
hordozza – ami persze egészen más, mint a dogmatikus,
skolasztikus, filozófiai teológia. A ros hásánái (újévi)
muszáf imában egy egész teológiai rendszer van megimád-
kozva és megénekelve. A îìëéåú, æëøåðåú, ùåôøå hármas-
sága, háromszöge – az isten-királyság, az isteni „emléke-
zet” (azaz gondviselés), az isteni „kürtfújás”, „felriasztás”
(azaz szabadítás és kinyilatkoztatás) – rokonítható az álta-

lunk használt szempontrendszerrel: a politikai hatalom-
hoz, a kultúrához, illetve a vallási autoritáshoz való vi-
szonnyal. Nem indokolatlan tehát ebben a teológiai pers-
pektívában szemügyre venni a neológia (vagy más zsidó
vallási mozgalmak) ideológiáját, illetve ideológiájának
görbe tükrében fejteni föl teológiai nézeteit.

David Friedrich Strauss, a liberális protestáns teológia
egyik 19. századi úttörõje és fenegyereke könyveiben felte-
szi a kérdést: Keresztyének vagyunk-e még? Martin Buber
is feltette a maga hasonló kérdését: „Zsidók vagyunk-e
még? A neológ vallási elit ilyen teológiai (és egyben ideo-
lógiai) kérdéseket, a nyilvánosság elõtt és elvi szinten leg-
alábbis, nem nagyon firtatott, noha a 19. század végétõl
kezdve minden oka meglett volna rá. A mai magyar kon-
textusban mindenesetre adekvátabb volna az analóg orto-
dox (tkp. haszidízû) kérdés: „zsidók vagyunk-e már?” De
ezt a kérdést, vagy a „zsidók vagyunk-e még?” kérdést, a
magyar zsidóság jelenlegi állapotában és a forgalomban
lévõ modern, teljesen szubjektív identitásfogalmak miatt
tulajdonképp föl sem lehet, föl sem szabad vetni. 

Reális lehetõség volt-e, lesz-e valaha is a történelmi idõ-
ben, hogy a zsidóság csak ortodox válfajában létezzen? 
– Nem tudom megítélni. A talmudi hermeneutika szerint  
àéï î÷øà éåöà îéãé ôùåèå , a szentírási vers értelmezése so-
sem tévesztheti szem elõl, sosem nélkülözheti a kontextus
szerinti „egyszerû”, „hagyományos” értelmet, a psatot. Az
ortodox zsidóság a zsidóság (és a Kinyilatkoztatás) psatja.
Úgy tûnik nekem, Schweitzer fõrabbi úr is hasonlóan gon-
dolta ezt, a mindenkori neológ rabbik többségével egye-
temben. Ez volna az „ortodox neológia” elsõ dogmája.
Akik ezt nem ismerik fel, azoknak valószínûleg kevés esé-
lyük van, hogy hosszabb távon életképes, alternatív
judaizmussal álljanak elõ.

A korszerûség és haladás mint ideológiai fogalmak már
a 19. században elvesztették ártatlanságukat a zsidóságon
kívül és belül. A neológ ideológiáról annak a történelmi
eufóriának az elmúltával, amely létrehozta, elég gyorsan
kiderült, hogy törékeny nádszál – késõbb az is, hogy törött
nádszál. A 20. század elején a német-zsidó vallásfilozófia
már a zsidóság történelemfölöttiségérõl vagy -alattiságáról
beszélt. A korszerûség-eszmével szemben az ortodoxia
(különösen a keleti, a magyar) az anakronizmusával, a kor-
talanságával tüntetett. A jiddis népi bölcsesség azt mondja
a maga tömör és egyszerû (psat) módján: „Többet ér az ál-
ló óra, mint amelyik késik vagy siet, mert az álló óra leg-
alább kétszer a pontos idõt mutatja.” Valóban: teológiailag
a zsidóság számára nincs komolyabb hivatás és kihívás,
mint hogy csak két dolog idejét pontosan jelezze: a terem-
tését és a megváltásét. Hogy mi a helyzet azokkal a zsidók-
kal, akiknek az órája kissé össze-vissza jár, az persze bo-
nyolultabb ideológiai és gyakorlati kérdés.

Schweitzer fõrabbi úr nagy humánummal, méltósággal
és önérzettel tanította és képviselte a zsidóságot befelé és
kifelé egyaránt. Legyen emléke áldássá, éäé æëøå áøå.
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újraKEZDÉS
ÁRVÁK, FÉLÁRVÁK

H atalmas megtiszteltetésnek érzem,
hogy elõadást tarthatok Schweitzer
József emlékére, akit egyetemista ko-

romban tanárunkként ismerhettem meg, és késõbb is
tapasztalhattam munkáim iránti figyelmét, fordul-
hattam hozzá segítségért.1

Jelen kutatásomat a jeruzsálemi Yad Vashem
Institute átfogó, az 1945 és 1956 közötti magyaror-
szági zsidóságot vizsgáló kutatásának részeként
kezdtem el, feladatom a vészkorszak utáni zsidó is-
kolák, gyerekintézmények történetének feltárása. Pé-
cset, az ottani zsidó közösséget és gyerekintézmé-
nyeket több szempontból is figyelemre méltónak ta-
láltam ebben a kutatásban – ezt szeretném most be-
mutatni, és persze azt is, hogy milyen szerepe volt
mindebben a fiatal rabbinak, Schweitzer Józsefnek,
akit 1947 októberében iktattak be, de a szombatokat
már az elõzõ tanév folyamán is Pécsen töltötte.

Pécsnek – és az egész Dunántúlnak – tragikus sa-
játossága, hogy mivel innen a deportáló vonatok
csak Auschwitz felé indultak, 14 év alatti gyerekek
csak kivételes esetben élték túl a vészkorszakot. A ki-
vételek közé tartozott Pécsen egy 11 éves ikerpár,
akikrõl még lesz szó, õk épp iker voltuk miatt marad-
hattak életben.2 A kivételek közé tartozott még né-
hány, a gettósítás és deportálás alól törvényileg men-
tesülõ, nem izraelita valláson lévõ, de a háború után
a zsidó közösségi életben részt vevõ, illetve néhány
Budapesten vagy másutt elrejtett gyermek.

Egy iskola benépesítéséhez szükséges létszámban
azonban csak olyan településeken maradtak életben
vidéken iskoláskorú zsidó gyerekek, ahonnan a
Bécs melletti Strasshofba (is) deportáltak. Négy ma-
gyarországi gyûjtõgettóból – Bajáról, Debrecenbõl,

Szegedrõl és Szolnokról – indultak ilyen vonatok: a
háború utáni vidéki zsidó iskolák földrajzi eloszlása
ennek megfelelõen alakult. Kivétel ez alól Miskolc
és Nyíregyháza, ahol az egykor hatalmas közössé-
gek és a környezõ falvak kevéske túlélõjébõl kerül-
tek ki az iskolák diákjai: az egykori több száz fõ he-
lyett alig egyosztálynyi, az összes évfolyamot
együttvéve.3

Kivétel továbbá a Dunántúlon újraindult két is-
kola, a csornai és a pécsi is. Máskülönben a Dunán-
túlon még olyan nagy közösségek is, mint Gyõr,
Nagykanizsa, Kaposvár, gyerekek hiányában a taní-
tói állások megszüntetésére, az államsegélyes státu-
szok lemondására kényszerültek.4 A Zsidó Világ-
kongresszus Magyarországi Képviseletének az
1946/47-es tanévrõl szóló statisztikája szerint az
akkor mûködõ – vagyis a vészkorszak után újjászer-
vezõdött – vidéki hitközségekbõl 181 rendelkezett
iskolaépülettel, azonban gyerekek hiányában ezek-
nek kevesebb mint tizedében indulhatott újra a ta-
nítás: mindössze 15 településen.5

A pécsi zsidó iskolába helyben született, a vész-
korszakot túlélõ gyerek – az eddig elmondottaknak
megfelelõen – alig járt: 1946 januárjában, az iskola
megnyitásakor a harminc gyerek között egyetlen
egy pécsi születésû volt, õ római katolikus vallású-
ként menekült meg. Az 1946/47-es tanévben három,
majd az 1947/48-as tanévben négy pécsi születésû
növendék szerepel az iskolai anyakönyvben. A
többség budapesti születésû volt, egy-egy gyereknél
Kalocsa, Törökszentmiklós, Zágráb, Berlin jelenik
meg születési helyként: õk mind a helyi zsidó kö-
zösség által befogadott gyermekotthon, az Országos
Zsidó Segítõ Bizottság otthonának lakói voltak. 

Bányai Viktória

ZSIDÓ ISKOLÁK 
ÉS GYEREKINTÉZMÉNYEK 
A HOLOKAUSZT UTÁN
Pécs példája

Szombat_2016_szeptember_b.qxd  2016.08.18.  8:09  Page 15



Az árva, félárva fõvárosi és máshonnan származó
zsidó gyerekeket ellátó gyerekotthonok vidéki elhe-
lyezését 1945-46 során indokolta egyfelõl – praktiku-
san szemlélve – a súlyos budapesti élelmiszerhiány és
a megfelelõ épületek hiánya. Másfelõl azonban – és
ez Pécs esetében is nagyon hangsúlyos – indokolta a
vidéki hitközségek fogadókészsége, sõt gyerekek utá-
ni vágya, a gyermekektõl megfosztott közösségek vá-
gya, hogy gondoskodjanak, hogy tanítsanak újra,
hogy a másokról való gondoskodás útján saját vesz-
teségeiket tudják feldolgozni. Az Országos Zsidó Se-
gítõ Bizottság Vidéki Osztálya vezetésének írt úti je-
lentésében (1946 júniusában) a vidéki kirendeltsége-

ket végiglátogató ellenõr meleg szavakkal emlékezett
meg a pécsi zsidóság áldozatkészségérõl, amire „ez
egyetlen példát találtuk országszerte”.6 A szeretet-
házban a gondoskodásra szoruló idõsek mellett de-
portálásból visszatért rászorulóknak és a városban
tanuló zsidó egyetemistáknak is lakhatást biztosítot-
tak a pécsiek. Külön kitért rá a jelentés, hogy a szere-
tetotthon konyháján milyen jó színvonalú ellátást
tudtak biztosítani, köszönhetõen annak, hogy a ki-
rendeltséget vezetõ Sommer Andor a városban több-
nyire a hivatalos áron tudta beszerezni a szükséges
élelmiszert. Csak zárójelben teszem hozzá, ugyanis a
Joint segélyezési gyakorlatában, illetve a gyerekott-
honokat ténylegesen üzemeltetõ cionista szerveze-
teknél ez általánosnak mondható, hogy a konyha
nem tartotta a kasrutot. Schweitzer József visszaem-
lékezésébõl tudjuk, hogy egyik elsõ feladata volt rab-
biként ezt a konyhát újból kóserrá tenni.7

A gyerekotthon számára a kiégett iskolaépület
földszintjén és szuterénjében rendeztek be szobákat.
Mivel a tervezett 20–30 fõs létszám több mint két-
szeresét küldték Budapestrõl, a látogatás idõpontjá-
ban a gyerekek egy részét „nedves, odúszerû pincék-
ben” voltak kénytelenek elhelyezni, amit az ellenõr
természetesen erõsen nehezményezett, és sürgette az
épület felújítását, hangsúlyozva, hogy „a helyi zsi-
dóság is hozzá kíván járulni a maga erejével ahhoz,
hogy a leküldött árva gyermekek megfelelõ elhelye-
zésben részesüljenek”. Tapasztalatait így összegezte:
„tekintetbe véve a helyi zsidóság abszolút jóindula-
tát és támogatási készségét, az a gyermekosztály

egyik legjobb otthona lesz”.8 A
felújítás 1946 nyarán, kicsit be-
lecsúszva a szeptemberi tanév-
kezdésbe is, valóban lezajlott, az
egykori iskolaépületben (Fürdõ
u. 1.) rendezett helye lett a gye-
rekotthonnak. Tantermeket el-
lenben már csak a szeretetott-
hon (Tímár u. 5.) két helyiségé-
ben tudtak berendezni. Az isko-
laépület államosítása után, 1948
és 49 során a hitközség hosszú
küzdelmet folytatott és kéréssel
fordult különbözõ fórumokhoz
azért, hogy legalább a szeretet-
ház azon szobáit visszakaphas-
sa, ahol csakis akkor folyt ideig-
lenesen tanítás, amikor az isko-
laépületben gyerekotthont ren-
deztek be.9

A fénykép, amelyet, mint oly
sok más segítséget, Vörös Ist-
vánnak köszönhetek, a szere-

tetotthon épületénél készült, a fiatal felnõttek né-
melyikén látható viselet a gyerekotthont kezdetben
mûködtetõ Makkabi ha-cair mozgalom tagjaira
vall. A létszám és az összetétel is körülbelül a Joint
1946. májusi adatainak felel meg, ahol 50 fõnyi 3 és
18 év közötti gyereket és 9 felnõttet tüntettek fel az
otthon lakójaként.10

Késõbb Péter Ernõ, az iskola igazgatója lett a
gyermekotthon pedagógiai vezetõje is, személyileg
és elvekben is egységet alkotott a két intézmény: az
iskola és a hitközség életében szerepet játszó sze-
mélyek voltak jelen az otthonban is. Errõl az idõ-
szakról tudósított az Új Dunántúl rövid cikke is: „A
gyermekotthon, amelyik helyt adott a felszabadulás
után apjukat-anyjukat vesztett gyermekeknek, a
kollektív nevelés szép példáját nyújtja azáltal, hogy
elõadja Poldini Ede, a Svájcban élõ nagy zeneszer-
zõ Magyarországon még nem hallott gyermek-ope-

A pécsi zsidó
gyerekotthon

lakói 1946
tavaszán 
(Magyar

Nyelvterületrõl
Származó
Zsidóság

Emlékmúzeuma,
Cfát)
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ráját, a Hamupipõkét. […] Az operát betanította,
rendezte és vezényli: Loránd Márton. Meghívó-
igénylést a hitközség irodájában lehet eszközöl-
ni.”11 A mesés daljátékot betanító Loránd Márton a
hitközség fõkántora volt. Abban azonban erõsen
túloz a cikk, hogy a budapesti vendégszereplésre is
induló elõadás a darab magyarországi õsbemutató-
ja lett volna: az 1920-as évek végén több iskolai/if-
júsági elõadása is ismert már. 

A mûvészeti tevékenységek – énekkar, versmon-
dás, színjátszás – jelenlétére a korabeli zsidó gye-
rekotthonok és napközik életében egyébként sok
más adatot is ismerünk. Ez is része volt a felnõttek
jórészt csak ösztönös pedagógiai eszköztárának,
amivel a gyerekeket átélt traumáik feldol-
gozásában, a borzalmak után az életkoruk-
nak megfelelõ tevékenységekhez való vis-
szatalálásban segíthették. 

Egy kedves – ide kapcsolódó – részletet
szeretnék idézni Schweitzer József vissza-
emlékezésébõl.

„Tanítottam a kis zsidó iskolában, és kü-
lön foglalkoztam a szüleiket elveszített gye-
rekekkel. Egy tömbben volt a templom, az
iskola, a hitközség és a székház. Délután
egy rossz nadrágban még fociztam is velük
az udvaron. A hívek ezt nem vették valami
jó néven, azt mondták, egy pécsi fõrabbi
nem állhat le gyerekekkel focizni. Mondtam
nekik: »Nézzétek, megváltozott a világ, de-
mokratizálódott. Ezek elhagyott, apátlan,
anyátlan gyerekek, minden felnõtt közeledé-
se és törõdése jólesik nekik. Ha ilyen jó vi-
szonyban vagyok velük, akkor a templomba
is szívesebben fognak eljönni.«”12

Mivel munkaszolgálatban és deportálás
során sok tanító, tanár és hitoktató is életét vesztet-
te, mások hadifogságban rekedtek vagy egészségük
megromlása miatt nem tudtak visszatérni a tanítás-
hoz, ezért az új tantestületek felállítása a legtöbb
zsidó iskolában komoly szervezést igényelt mind a
megfelelõ pedagógusok megtalálásában, mind át-
kérésük-alkalmazásuk adminisztratív intézésében.
A Pécsi Izraelita Elemi Népiskola 1944 elõtti igaz-
gató-tanítója, Danziger Zsigmond és hittantanára,
Schwarz Samu is életét vesztette a vészkorszakban. 

A vészkorszak utáni pécsi zsidó iskola szervezõ-
je-vezetõje, induláskor egyetlen tanítója Péter Ernõ
volt. Õ helyi születésû (1914) lévén, a Budapesten
szerzett tanítói képesítéssel a pécsi izr. népiskolá-
ban kezdett tanítani 1936-ban. 1939-tõl azonban
Kassán dolgozott, ahogy több más zsidó pedagógus
is a bécsi döntésekkel visszacsatolt területek zsidó
iskoláiba került. 1945 õszétõl újból Pécsen tanított,

elõbb egy állami népiskolában, majd az újraindult
zsidó iskolában.13 Az államosítás után is õ maradt
az akkor már Fürdõ utcai Állami Általános Iskola
igazgatója.

1946 szeptemberétõl csatlakozott Péter Ernõhöz
Bõhm Márta, aki szintén pécsi születésû volt (1921),
de a háború elõtt csak egy fél évet tanított a város-
ban 1941-ben, utána a Siklósi Izraelita Népiskolá-
ban kapott állást. Ebben a tanévben 1-2. és 3-4.
osztályos megosztásban tanítottak, így Bõhm Már-
ta készítette fel a túlkoros negyedikeseket félévkor
az osztályozó vizsgára, hogy év végén már az 5.
osztály anyagából vizsgázzanak: egy tanév alatt
két osztályt elvégezve közelíthessék kortársaikat. A

túlkorosság akár 2-3 évnyi elmaradást is jelenthe-
tett; ez az üldözések és a háború miatt kimaradt
tanévek, illetve az azt követõ gyógykezelések, fel-
tápláló nyaraltatások stb. következménye volt. 

A képen kettejük között Bernát Béla óraadó an-
goltanár ül, aki a három hatodik osztályos diákkal
foglalkozott. Körülöttük az iskola valamennyi ak-
kori növendéke. 

Az 1947/48-as tanévben hivatalosan is általános
iskolává szervezõdött az akkor 59 fõs, hét évfo-
lyamból álló pécsi zsidó iskola, bár a 2-3-4. osztá-
lyok továbbra is összevonva tanultak. Az általános
iskolákkal szemben támasztott elvárásoknak meg-
felelõen a felsõ tagozaton szakrendszerû oktatás
folyt. A képen (3. kép) a legnagyobbak, a 7. osztály
15 tanulója látható a tantestülettel. Óraadó tanár
tanított angolt, éneket, földrajzot és történelmet –
de õk hiányoznak fényképrõl.

A pécsi zsidó 
iskola növendékei 
és tanárai 
az 1946/47-es
tanévben 
(Pécsi Zsidó
Hitközség)

SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT | 17

újraKEZDÉS
ÁRVÁK, FÉLÁRVÁK

Szombat_2016_szeptember_b.qxd  2016.08.18.  8:09  Page 17



Ebben a tanévben csatlakozott a tantestülethez
dr. Politzer Ferencné Scheiber Noémi (Scheiber
Sándor húga), aki házassága révén került Pécsre. Õ
lett az 5 fõs hatodik osztály osztályfõnöke, irodal-
mat, természetismeretet és a lányoknak testneve-
lést tanított felekezeti tanítói végzettséggel.
Ugyanekkor tért vissza az iskolához Pahmer Mór
(ezekben az években magyarosított nevén Pataki
Miklós) is, az egyetlen olyan pedagógus, akik köz-
vetlenül a vészkorszak elõtt is ott tanított, de a köz-

tes idõben állami iskolában állt alkalmazásban. Õ
az ötödikesek osztályfõnöke, a fiúk testnevelõje, a
gyakorlati oktatás (mûhelygyakorlat) vezetõje és
cserkészparancsnok volt. Pataki szintén maradt az
államosítás utáni iskolában is.

Ugyancsak 1947 õszétõl lett a tantestület tagja
Schweitzer József, aki a felsõ tagozaton héber nyel-
vet tanított, valamint alsós-felsõs bontásban hittant,
így heti óraszáma 12 óra volt. A fiatal rabbi már nem
volt kezdõ a tanításban: rabbiképzõs tanulmányai-
val párhuzamosan Pesten is oktatott hittant, 1945 ta-
vaszán a polgáriban, majd az 1946/47-es tanévben a
fiúgimnáziumban és annak általános iskolájában.
Az iskolai értesítõ szerint akkor heti 25 órában taní-
tott, és osztályfõnöke is volt az 5. b osztálynak, va-
lamint Kõnig Pállal és Márton Benõvel közösen ve-
zette az önképzõkör héber szakosztályát.14

Pécsen a Magyar Izraeliták Országos Irodája ál-
tal kezdeményezett és a Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztérium által frissen engedélyezett új tanterv
alapján vezették be felsõ tagozaton a heti 4

héberórát.15 Ez a tanterv a nyelvoktatás és a hitok-
tatás különválasztását, a nyelvoktatásban az élõ-
nyelvi megközelítést, a beszédkészség fejlesztését
hangsúlyozta. Az ezekben az években szerzett hé-
bernyelv-tudását sok gyerekotthoni növendék ka-
matoztatta késõbb Izraelben.

Miközben ismét hangsúlyoznunk kell, hogy csak
a gyermekotthon növendékeinek jelenléte tette le-
hetõvé a zsidó iskola fenntartását, meg kell jegyez-
nünk, hogy bizonyos speciális problémákat is hoz-

tak magukkal. Egyfelõl rendkívül nagy
fluktuáció jellemezte ezekben az évek-
ben a zsidó gyerekotthonokat. A jelen-
ségnek egyik oka a csoportos kiván-
dorlás, a távozó csoportok helyének
feltöltése, az ezzel kapcsolatos átcso-
portosítások voltak. 1948 tavaszán egy
tantestületi jegyzõkönyvben a tanul-
mányi munka lanyhulásának okaként
is megfogalmazták, hogy „a közeli ki-
vándorlás a gyermekek minden gondo-
latát leköti, és így a tanulás háttérbe
szorul”.16 Azonban ezen túl belsõ,
szervezeti okok – kezdetben a fokoza-
tos bõvülés, késõbb összevonások, ra-
cionalizálások, átszervezések – is köz-
rejátszottak abban, hogy a gyermek-
otthoni gondoskodásban élõ gyerekek
folyamatosan, tanévrõl tanévre, de
nem ritkán tanév közben is költöztek,
és vándoroltak az iskolák között. Bár
az ide-oda költöztetett egykori gyere-
kek általában jó szívvel emlékeznek

ezekre az évekre, teljesen érthetõ, hogy a tanügyi
igazgatás nagyobb állandóságot szorgalmazott. Pé-
ter Ernõ igazgató 1947. október 12-én kelt, a gye-
rekotthont fenntartó Országos Zsidó Segítõ Bizott-
ság Gyermekvédelmi Osztályához intézett levelébõl
idézem:

„Tudomásomra jutott, hogy növendékeink közül
tizenötöt, akik korban ugyan megfelelnek ottho-
nunk követelményének, de túlkoruk ellenére is az
általános iskola alsó tagozatába járnak, máshova
akarnak áthelyezni. Nem beszélve arról, hogy ez
már a folyó tanévben a második áthelyezés lenne,
[és] a legnagyobb mértékben pedagógiátlan, de a
helyi tanügyi hatóság is úgy hagyta helyben általá-
nos iskolánk függetlenségét, ha ezek az áthelyezé-
sek megszûnnek, különben fiók iskolaként kezel-
nek. Szószerint idézve szavaikat: »A pécsi zsidó is-
kola olyan, mint egy átjáróház, nem lehet önálló
ált. iskolának kezelni.«”17

Az áthelyezések mellett a tanfelügyelet beható-
an foglalkozott azon tanulók ügyével is, akiknek

A Pécsi Izr.
Általános Iskola 

7. osztálya,
1947/48-as tanév 

(Pécsi Zsidó
Hitközség)
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személyi adatait okmányok nem igazolták, csupán
a gyerekek közlésére tudtak hagyatkozni. Pécsen
1946 áprilisában a 25 tanulóból 12 volt ilyen.18 A
tanfelügyelet a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszté-
rium állásfoglalását kérte az ügyben, és a miniszté-
rium némileg dodonai módon úgy rendelkezett,
hogy ha hitelt érdemlõen igazolható az, hogy az
okmányok nem szerezhetõk be, akkor a személyi
adatokat szabad „bemondás” alapján is elfogadni.
Azoknál a gyerekeknél, ahol a néven kívül semmi-
lyen más adat nem szerepel az
iskolai anyakönyvben, elkép-
zelhetõ, hogy a gyermek maga
sem tudott biztosat a családjá-
ról, saját múltjáról. Ezt a felté-
telezést erõsíti, hogy többségük
elsõ osztályos kislány, vagyis
olyan gyerekek, akiket nemük
és életkoruk alapján akár rejte-
gethettek hoszszabb idõn át ke-
resztény környezetben álnéven,
idõközben elhalványult emlé-
kekkel eredeti adataikról.

A pécsi zsidó iskola további
különlegessége a nem zsidó
vallású gyerekek viszonylag
magas aránya. Miközben a Ma-
gyar Statisztikai Évkönyv az
1946/47-es tanévben országo-
san 2 római katolikus és 4 re-
formátus tanulót tart számon
az izraelita felekezeti iskolá-
ban, addig a pécsi izraelita álta-
lános iskolában egymagában az 1947/48-as tanév-
ben 3 római katolikus, 4 református és 2 evangéli-
kus diák tanult.19

Elõadásom utolsó egységében a pécsi zsidó cser-
készcsapatról szeretnék szólni. A gyerekek veszte-
ségeinek, az elvesztett gyereklétnek egyik jele volt,
hogy elfelejtettek játszani: vaddá, kiábrándulttá,
koravénné, cinikussá tette õket mindaz, amit átél-
tek.20 „Elfelejtettünk játszani, mi már nem ját-
szunk többé” – fogalmazta meg 1945 nyarán az
auschwitzi lágert 11 évesen az ikerbarakkban túl-
élõ, de anyjukat és nõvérüket elvesztõ pécsi iker-
pár, a Somogyi ikrek egyik tagja.21 A generáció
talpra állásában alapvetõ szerepe volt annak, hogy
a gyerekek jelentõs része a vészkorszak után eljut-
hatott olyan közösségbe, ahol lehetõsége volt újra
megtanulni játszani, visszatalálni az életkorának
megfelelõ tevékenységekhez. Ezek a közösségek
nem kizárólag felekezeti alapon szervezõdtek, de
most ezeket emelem ki: a családias légkörû feleke-
zeti iskolát, a cionista gyermekotthont, a zsidó

cserkészcsapatot, a hitközségi gyerekrendezvénye-
ket. Pécsen ezek mindegyikét megtaláljuk a háború
utáni években. 

A pécsi zsidó cserkészcsapatot Pahmer Mór taní-
tó szervezte 1936-ban, részben a cserkészmozga-
lom iskolabázisú szemléletének megfelelõen a pécsi
zsidó elemi tanulóiból, részben a mozgalomban je-
lentkezõ kirekesztõ, antiszemita jelenségek miatt a
város középiskolás csapataiba fel sem vett vagy on-
nan kizárt zsidó fiúkból. 1941-ben azonban vala-

mennyi zsidó csapatot, így a 615. számú Ámoszt is
feloszlatták, kizárták a cserkészszövetségbõl.22

A vészkorszak után újrainduló csapatok a közös-
ségi élet értékeivel, természetközeli élményekkel, az
összetartozás érzésével segítették a gyerekek és ser-
dülõk lelki újjáépülését. „A Csapat egy baráti közös-
séget, mondhatnám: családot jelentett, az õrsi társak
hasonlóan élõ és gondolkozó testvéreket, a vezetõ ki-
csit szülõpótlékot.”23 Öt budapesti és két vidéki csa-
pat mûködésérõl vannak biztos adataink ebbõl az
idõszakból.24 Rendhagyó ezek között a pécsi csapat
története, ahol a vészkorszak elõtti tagokból mind-
össze három fiú élte túl a deportálást. A tisztek közül
azonban többen is visszatértek a munkaszolgálatból,
így 1946 februárjában két õrssel, abban hét–hét tag-
gal újraindították a cserkészmunkát. Az eredeti ta-
gok mellé késõbb gyermekotthoni gyerekek és ke-
resztény fiúk is csatlakoztak. Az egyik õrsbe lányo-
kat is bevettek, akikbõl rövidesen önálló õrsöt szer-
veztek. 1946 nyarán a keleti Mecsekben táborozott a
csapat, 1947 nyarán pedig a szegediekkel közösen

A háború utáni
generáció, 
Purim, 1955 
(Pécsi Zsidó
Hitközség)
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rendeztek nagytábort Mánfán.25 1947 végére 32 fõs
volt a csapat, ebbõl 14 izraelita, 16 katolikus, 1 refor-
mátus, 1 unitárius vallású.26 A csapat legelsõ tagjai
között volt a már említett Somogyi ikerpár is. Egyi-
kõjük õrsvezetõi tanfolyamot végzett, másikukat a
csapatotthon felügyelõjévé nevezte ki a paranc-
snok.27 Õk biztosan megtanultak újból játszani. 

Zárásul egy purimi képet választottam 1955-bõl.
Azt szeretném felvillantani vele, hogy bár az
1948–49-es fordulat államosította az iskolákat, fel-
számolta a cionista mozgalmakat és a cserkészetet,
eltörölte a kötelezõ iskolai hitoktatást, visszaszorí-

totta a felekezeti és öntevékeny civil élet egészét, és
lényegében csak a hitközségi kereteken belül zajló
hitoktatás és gyermekmunka szûk tere, lehetõsége
maradt meg, azonban ez valós közösségi térré tu-
dott válni egy-egy vonzó személyiség körül. Az
1946–49 között született, viszonylag népesebb kor-
osztály felcseperedésével legalább néhány évre újra
volt annyi kisgyerek, akiknek érdemes volt hitokta-
tást, talmud-tórát, színes, élménnyel teli közösségi
életet teremteni. Schweitzer József körül Pécsen ki-
alakult, kivirágzott egy ilyen közösség – a szûk le-
hetõségek éveiben is.
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– A Magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban,
1941–1944 címû könyvében hivatkozik Timothy Sny-
der alapos kutatására,1 valamint említi Krausz Tamást
is, aki szintén könyvet írt a megszállásról,2 fõleg szovjet
anyagokra támaszkodó kutatásai alapján. Mennyiben
segítették õk az ön kutatásait? 

– Snyder kutatását példaértékûnek tartom, mert ami
Kelet-Európában történt, azt nem lehet csupán a jó és a
rossz küzdelmére korlátozni. Krausz viszont fordított érte-
lemben volt motiváló számomra. A könyvét súlyos tudo-
mányos tévedésnek tartottam s ezért úgy gondoltam, ten-
nem kell valamit, hogy ez a történet a helyére kerüljön.
Krausz prekoncepció alapján, szelektíven dolgozott, rend-
kívül problematikus iratokkal,  s a legcsekélyebb mérték-
ben sem reflektált mindarra, ami ezek mögött az iratok
mögött van. 

– Tulajdonképpen miért is üzent hadat a magyar kor-
mány a Szovjetuniónak? Lekötelezve érezte magát Hit-
lernek a visszacsatolt területekért? Netán már akkor is a
keresztény Európát akarta megvédeni? 

– Hadd pontosítsak. Nem hadüzenet, hanem a hadiálla-
pot deklarálása történt. Nem gyõzöm hangsúlyozni, hogy
ez Horthy személyes döntése volt. Horthy mindig gyûlölte
a bolsevikokat s már a 20-as években gondolkodott azon,
hogyan lehetne egy antibolsevista egységfrontot létrehoz-
ni. Horthy sose tartozott a kifinomult politikai gondolko-
dók közé, sokszor ösztönösen és meglehetõsen egyszerûen
döntött, s ez az eset is idetartozik. Antibolsevizmusán túl
persze motiválta az is, hogy kinek a kezébõl kapta vissza
Magyarország ezeket a területeket. Horthy pozíciója azon-
ban tudott változni: meglehetõsen hamar kételkedni kez-
dett abban, hogy ezt a háborút a németek megnyerik.
Anglofil ember lévén, azon a véleményen volt, hogy a há-
borút az angolok és amerikaiak fogják megnyerni. Máskor
viszont teljesen irreális koncepciókat dédelgetett. Így pél-
dául területi követeléseket támaszt a németek által meg-
szállt Galíciával, azaz áttételesen Lengyelországgal szem-
ben, amellyel az országot ezeréves barátság köt össze. 
A logika nem volt az erõssége. 

– A németek idõvel egyre több magyar csapat beve-
tését követelték. Így a függõség is egyre nõtt? 

– Valóban nõtt, de a megszállásig ez a függõség ko-
rántsem volt olyan mértékû, hogy Magyarország min-
dent elvesztett volna szuverenitásából. Az pedig, hogy a
magyar csapatok elsõsorban megszálló feladatokat lás-
sanak el, közös döntés volt a magyar és a német vezérkar
között. A németek tisztában voltak azzal is, hogy a ma-
gyar hadsereg felszerelése milyen szánalmas minõségû.
Kész csoda, hogy akkori állapotában a magyar hadsereg
1942-ben egy ideig egyáltalán ellent tudott állni. Horthy
viszont azt gondolta, hogy ez a megszállás egy olcsó do-
log lesz, két szempontból is: egyrészt a katonai vesztesé-
gek csekélyek maradnak, másrészt ki lehet küldeni a nem
kívánatos nemzetiségi elemeket, akik ebben a helyzetben
nem tudnak átállni. Abban, hogy valójában milyen is
lesz ez a megszállás, a hadvezetésben megoszlottak a vé-
lemények. Az is felmerült, hogy ha a magyarok szállnák
meg a Balkánt, akkor egy angol partraszállásnál ki lehet-
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ne ugrani a háborúból. Ennek persze nagyon súlyos kö-
vetkezményei lehettek volna. 

– Sokat hallottunk idealizált szovjet partizán törté-
neteket, de könyvébõl én is sok új dolgot megtudtam a
szovjet partizánháborúról. 

– Hetven évvel a háború után számos mítosszal le
kellene számolni. A Szovjetunió egyszerre több háborút
is vívott. Elsõsorban persze a németekkel és szövetsége-
seivel, de zajlott közben egy, sõt, több polgárháború is.
A szovjetek a németek által megszállt területeket is
kontroll alatt tudták tartani, a partizánok segítségével.
A partizánok elsõdleges feladata nem az volt, hogy a né-
met és a magyar katonákat leküzdjék, erre nem is volt
megfelelõ felszerelésük, hanem a politikai terrorizmus,
hogy a sztálinizmus kinyújtott csápja legyenek. Ebbõl
nem következik, hogy a partizánok mind aljas gazembe-
rek voltak, hanem az, hogy egyszerûen nem lehetett a jó
oldalra állni. Vagy beállt valaki a náci Németország se-
gítõjének, vagy csatlakozott a partizánokhoz, s akkor
beállhatott a kommunista vagy az ukrán „nemzeti parti-
zánok közé. Persze az utóbbihoz ukránnak kellett lennie,
mert egy lengyelt vagy egy zsidót nagy eséllyel megöl-
tek volna. Egy meglehetõsen fejletlen politikai kultúrá-
val rendelkezõ közeg volt ez, ahol csak rossz vagy még
rosszabb döntések között lehetett választani. Az embe-
rek nem ideológiai alapon döntöttek ezekben a helyze-
tekben, hanem oda álltak, ahol a túlélésre akár csak egy
szikrával nagyobb esélyük lehetett. Fel kell tennünk a
kérdést, hogy mennyiben volt a partizántevékenység
hatékony? Fel tudtak-e robbantani annyi vasúti sínt,
hogy azzal gátolták volna a németek elõrenyomulását?
Agyon tudtak-e lõni annyi német katonát, hogy az bár-
mit is befolyásolt volna? Meg tudtak volna akadályozni
bármit, ami a németeknek stratégiailag fontos volt? 
A források alapján arra jutottam, hogy a partizánok ha-
tékonysága minimális volt, semmilyen szempontból
nem állt arányban azokkal a befektetésekkel, amit a
mozgalom fenntartása igényelt, se azokkal az áldoza-
tokkal, amit a partizán hadviselés a saját lakosságnak
okozott, akiknek a partizánok ellátásáról is gondoskod-
niuk kellett. Orosz és ukrán történészek errõl nagyon
komoly forrásokat adnak ki, melyek hozzáférhetõek és
szabadon kutathatóak a pártarchívumokban is. 

– Könyvébõl kiderül, hogy a partizánalakulatok
általában nem spontán szervezõdések voltak, hanem
mögöttük mindig a hatalom, a párt, a titkosszolgálat-
ok álltak. 

– Voltak, akik maguktól az erdõbe vonultak és ezeket
túlélõ csoportoknak nevezik. A partizánok viszont fegy-
verrel, központi irányítás alatt valamilyen, katonailag
vagy politikailag értékelhetõ feladatokat hajtottak végre.
A Szovjetunióban a partizánmozgalmat alapvetõen a párt
szervezte, amire büszkék is voltak. Ebbõl adódóan ko-
rántsem beszélhetünk spontaneitásról.

– A civil lakosság két brutális harcoló fél között ta-
lálta magát. Ezt hangsúlyozza Deák István EEuurróóppaa  pprróó--
bbaattéétteellee c. könyvében. A nyugat európai országokban a
lakosság lehetett ellenálló, kollaboráns vagy maradha-
tott közömbös, ami a keleti fronton nem volt lehetséges. 

– Teljesen így igaz. A semlegesség opciója Kelet Euró-
pában nem létezett. A szovjet és a náci kalapács között
nem lehetett semlegesnek maradni, s ez adja az egésznek
a pokoli dinamizmusát. Olyan emberek válnak valami-
lyen ideológia hordozóivá vagy áldozataivá, akiknek eh-
hez eredendõen nem feltétlenül volt közük. 

– Engem meglepett könyvében az a statisztika, hogy
a munkaszolgálatosok nagyobb százaléka élte túl a há-
borút, mint a honvédek. Én eddig egészen másféle sta-
tisztikákat láttam. Személyes tapasztalatom is az, hogy
a nagyjából velem egykorú zsidó gyerekek közül alig
valakinek élte túl az apja a munkaszolgálatot. Ameny-
nyiben mégis az ön számai a helyesek, mi lehetett en-
nek az oka? 

– A munkaszolgálatosok többsége soha nem szedett
aknát, többségük a hadmûveleti területen is csak a biz-
tonságosabb megszállási zónákban tevékenykedett. Ez
volt a probléma, ahogy a hadvezetés megfogalmazta: mi-
vel túlságosan hátul vannak, nincs elég biológiai veszte-
ségük! S ezt papírra le is írták, sõt sokat tettek azért hogy
ezek a veszteségek nõjenek, de így sem tudták elérni az el-
sõ vonalban küzdõ honvédek veszteségeit – kivéve 1943
január-február idõszakát, amikor a munkaszolgálatosok
között a korábbi rossz bánásmód és a szevezetlen vissza-
özönlés miatt aratott a halál. Ennek ellenére a munkaszol-
gálat mûködése nem nevezhetõ „mozgó vesztõhelynek”.
Hogy ez a mítosz hogyan keletkezett? Volt egy igény az
áldozatiság elbeszélésére. Az „aknamezõk” kifejezést
Karsai Elek használta kétkötetes könyvében, amelyet a
Kádár rendszerben kivontak a kereskedelmi forgalomból.
Voltak parancsnokok, akik mindent megtettek azért, hogy
ez a „biológiai veszteség” mennél nagyobb legyen. Példá-
ul Murai vagy Grassy József a Donnál, aki alatt a munka-
szolgálatosok 70 százaléka már a doni áttörés elõtt el-
pusztult. De akik nem válsághelyzetben voltak, azoknak a
túlélési esélye általában nagyobb volt, mint azoknak, akik
az elsõ vonalban voltak. A második hadseregben mind a
katonák, mind a muszosok jelentõs része megfagyott. 
S hát az egyszerû katonák között is voltak olyanok, akik
végelgyengülésben haltak meg, még az áttörés elõtt. 
A legkisebb túlélési esélye azoknak a munkaszolgálatos-
oknak voltak, akiket kivittek a Don kanyarba. Ezzel szem-
ben a megszálló erõknél bevetett munkaszolgálatosok
túlélési esélyei, minden túlkapás dacára szignifikánsan
jobbak voltak, mint az elsõ vonalban harcoló honvédeké.

– Könyvében idéz magyar katonák megrendítõ
visszaemlékezéseibõl, a németek és magyarok „munka-
megosztásáról”, jelesül arról, hogy a magyarok felada-
ta általában „csak” az volt, hogy a német kivégzõoszta-
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gok elé kísérték a meztelen, javarészt zsidó áldozatokat.
De vannak idézetek a magyarok által elkövetett kivég-
zésekrõl, pl. a borzalmas gajsini vérfürdõrõl. Errõl a té-
máról olvashatunk Zavada Pál TTeerrmméésszzeetteess  fféénnyy címû
regényében is.

– Zavada felhasználta az én korábbi kutatásaimat s én
ennek nagyon örültem. Ezekrõl a kivégzésekrõl tömege-
sen készítettek fényképeket az ebben közremûködõk, s
ezeket haza is küldték. Tehát a mítosz, hogy ezekrõl sem-
mit nem lehetett tudni, elképesztõ. Nem csak a megszállt
területeken tudtak errõl, ahol a tisztek a kantinban muto-
gatták a felvételeket, azokról az akciókról, melyekben
maguk is részt vettek. Nem lehetett errõl nem tudni, sõt
errõl a munkaszolgálatosok is tudtak. A tömegsírok szin-
te turisztikai nevezetességként hatottak, hiszen nem lehe-
tett ignorálni, mondjuk ötezer ember sírhelyét. 

– A mai helyzetben nálunk szokás minden felelõssé-
get a németekre hárítani s lehetõleg nem foglalkozni a
szembenézéssel. 

– Én a felelõsség kérdését nem nemzeti kategóriák-
ban határoznám meg. Ami a végrehajtók szintjét illeti,
meglepõen hasonló jelenséget tapasztalunk egy német
rendõrzászlóalj és egy békéscsabai zászlóalj esetében,
pedig a német zászlóaljnak politikailag motiváltabbnak
kellett volna lennie. Abban a pillanatban azonban, ami-
kor agyon kell lõni egy gyereket, ezek a politikai moti-
vációk nem sokat érnek. Ha politikai felelõsséget kere-
sünk mindazért, ami a második világháborúban történt,
azért Hitler és a náci vezetés a felelõs. Bizonyos mérték-
ben felelõsség terheli Sztálint is, mert az ukrán lakosság
reflexiói nagyon különbözõek voltak attól függõen,
hogy az 1939 elõtt is szovjet terület volt vagy sem. Ha
igen, ott mind az antiszemitizmus, mind az antikommu-
nizmus csekélyebb volt, mint azokon a területeken, ahol
a Szovjetunió csak három évre rendezkedett be. Ez azzal
függött össze, hogy a keletlengyel területeken, amelye-
ket területi agresszióval foglalták el a szovjetek, brutális
tisztogatást hajtottak végre, ahol mind a lengyelekkel,
mind az ukránokkal, mind a zsidókkal leszámoltak, úgy,
hogy egymással szembe is kijátszották õket. Ezeken a te-
rületeken az antiszemitizmus és a nácik támogatására
való hajlandóság a sokszorosa volt annak, mint ami Ke-
let Ukrajnában történt. Ez viszont a sztálini rendszer fe-
lelõssége is. Mert ha Sztálin nem deportál több mint ne-
gyedmillió embert Kelet-Lengyelországból, ha nem sza-
badítja rá a tisztogató osztagait az ottani lakosságra, ha
nem teszi tönkre majdnem minden embernek az életét,
ha nem hurcolja el a balti értelmiség lányait balettcipõk-
ben szibériai lágerekbe, akkor talán a baltikumi értelmi-
ség se bánt volna olyan szívélyesen a német megszál-
lókkal. A komolyabb tulajdonnal bíró és a vallásos zsi-
dók elpusztítása a szovjet programban is szerepelt, más-
részt viszont a kommunizmus a zsidóság számára, külö-
nösen eleinte, látszólagos asszimilációs modellt kínált.

Ezért, különösen az elején nagyon sok zsidó gondolta
azt, hogy most majd érvényesülni tud (Magyarországon
ez bizonyos mértékig hasonlóan játszódott le) de azt is
el kell mondani, hogy a kiábrándultak is felülreprezen-
táltak voltak a zsidók között. 

– Ha lehet rangsorolni, kik voltak a legnagyobb
vesztesei a megszállásnak: zsidók, oroszok, netán más
nemzetiségek? 

– Ha statisztikát próbálunk felállítani arról, hogy kik-
nek volt a legkisebb az esélyük a túlélésre, akkor nyilván-
valóan a zsidók állnak az elsõ helyen. Mennél nyugatabb-
ra élt valaki, annál kevesebb volt az esélye erre, mert ott a
lakosság kollaborációs hajlandósága is nagyobb volt.
Tarnopol vagy Lemberg környékén a zsidóság kilencven-
öt százaléka pusztult el, míg Csernigov körzetében csu-
pán harminc vagy negyven százalék. A zsidóság után a
különbözõ szláv népek veszteségei voltak a legnagyob-
bak. Annyiból értelmetlennek látom itt a rangsorolást,
hogy a Szovjetunió megszállásával kapcsolatos német
tervek ugyan különbözõek voltak, de az, ami megvalósult
belõle, az attól függetlenül érintette az illetõt, hogy ukrán
vagy orosz származású, mert nem a származása számí-
tott, hanem az, hogy a munkaerejét, vagy a területét
mennyire lehetett hasznosítani, Ha erre nem volt lehetõ-
ség, akkor az ott élõket egyszerûen éhen halatták. 

– Anyám két öccse közül az egyikrõl azt az értesítést
kaptuk, hogy elesett, a másikról pedig, hogy eltûnt. Az
utóbbi kifejezés gyakran szerepel az ön könyvében is.
Felteszem, hogy maguk a hatóságok se ismerték a kö-
rülményeket.

– A magyar hatóságokról sok rosszat el lehet monda-
ni, de abban nem voltak érdekeltek, hogy tömegesen
meghamisítsák a veszteségi adatokat. Az eltûntek halálá-
nak egyszerûen nem volt tanúja. Egy részük pedig szov-
jet fogságban pusztult el. 

– Említi, hogy Petschauer Attila története is mítosz. 
– Igen is, meg nem is. Abban a formában, ahogy Sza-

bó István megfilmesítette, fikció. Nem öntötték le vízzel
és nem fagyott meg. A történetben mégis van racionális
mag, ugyanis amikor Petschauer elõször bevonult, kitün-
tetéseit a mellére tûzte és ott tépték le róla, akárcsak Ör-
kényrõl a tartalékos tiszti rendfokozatot. Nyilvánvaló,
hogy Petschauert, akinek egy nemzeti büszkeségnek kel-
lett volna lennie, szándékosan alázták és kínozták, és ez
hozzájárult ahhoz, hogy késõbb a szovjet hadifogságban
elpusztuljon.

JEGYZETEK

1 Timothy Snyder: Véres övezet. Park Kiadó, 2012.  
2 Krausz Tamás – Varga Éva Mária: A magyar megszálló

csapatok a Szovjetunióban – Levéltári dokumentumok
1941–1947. L’Harmattan Kiadó, 2013. 

A kivégzésekrõl
tömegesen
készítettek
fényképeket 
az ebben
közremûködõk,
s ezeket haza
is küldték.
Tehát a mítosz,
hogy ezekrõl
semmit nem
lehetett tudni,
elképesztõ. 
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Persze, hogy kidobóták Bodor mama! Be
kõ’ mondani, ha tudunk elbújt zsidórul –
cuppogta bolond Ica, de az istennek sem

hagyta félbe a cukorka szopogatását. Hogyisne, hi-
szen éppen azt lesi a Mitvesz fûszeres, hogy milyen
hangosan ízlik neki. Akkor biztos ad legközelebb is.
Na és, ha fogdossa is a réklije alatt, ha üres a bolt?
Belefér a lapátkezébe. Pláne, múltkor még egy pen-
gõt is adott neki Mitvesz; – és csakis azért, mert ta-
pogatás közben egy akkorát horkantott örömibe,
mint egy kani.

Meg is verné az apja, ha megtudná, hogy pénzt
kapott a boltostól. Még el is venné tõle. 

– Aztán meg jutalom is jár, Bözsi néni! Egyenest
a fõtestvér kezibü! Tuggya? – jutott ismét eszébe a
reggeli „közhírré tétetik!”  

– Ne járasd a szád annyit! – szólt rá Kasza Pista,
aki tûzkõre várt a boltban. Megtehette; a háború el-
van már nélküle is. Jobbkarján a zubbony ujja csak
azért nem leffegett, mert az anyja vállig felvarrta.  

Icára a legény hangja úgy hatott, mintha szájon
ütötték volna. Egy pillanatra újra visszazuhintotta
a való világba. Eszébe jutott a szégyene, mikor ta-
valy megkérte Pistát, hogy legyen a férje. Mire a le-
gény csak azt mondta, hogy „Dilibaba, neked nincs
ki az összes kereked”. 

– Mért? –, hisz a babakocsit is lehet hárommal
tolni… –, de nem szólt, csak hazaszaladt, és otthon
vinnyogott az üres ólban, nehogy apja meghallja.
Kapott is volna! 

Akkor bánatában majd megszakadt a szíve, hi-
szen a faluba a nála fiatalabb lányok is kaptak fér-
jet, csak õ van még ember nélkül. Hovatovább már
száradt vénlánnyá szikkad, de ahhoz õ túl kövér,
hál’ Istennek. Merengés közben, hirtelen majd meg-
fulladt a köhögéstõl, mert félrenyelte a cukrot.
Aggodva Mitveszre pillantott, de az éppen károm-
kodva kereste a pult alá gurult tûzkövet. 

Aztán Icának újra eszébe jutott a fõtestvér be-
ígért kitüntetése. 

– Maga igazán keresztény, Bözsi néni? – kérdez-
te. Holott mindenki tudta, hogy a fia evangélikus
lelkész Budán; csak azt nem, hogy a parókiája pin-
céjében több zsidó családnak ad menedéket.   

Az a jutalom tényleg megülte a rövid eszét. Re-
mélte, hogy ha már a néni nem is, de legalább a sa-
ját szélütött nagyapja zsidó. Úgyis útban van, és
büdös. Vagy netán a goromba apja, aki örököst ré-
szeg, és akkor õ is úgy markolássza, mint az a
Mitvesz? – Kár, hogy az anyja rég meghalt –… Õt
már nem kérdezheti meg. 

Pedig Ica már látta magát a templomban, ahogy
Krisztus lemosolyog rá a keresztrõl, mert biztos
meglátja a misés-blúzán csillogó medált.  

– Nahát, hogy milyen idõket élünk – csóválta a
fejét Bodor néni;

– Ezek még a Szûzmáriát is elvinnék, ha megtud-
nák róla, hogy zsidó –, de megijedt, hogy ilyesmi
kiszaladt a száján. Elpirult volna, ha tûrte volna
pergamenre aszott arca.  – De aztán csak megbor-
zolta a hibbant lány haját: 

– Apád várja már azt a pakli bagót, elrak, ha nem
iparkodsz! – küldte útjára a kószaeszû szerencsét-
lent. Ilonka már az utcán nyargalt, mikor a boltos
hazafi módra kimérte a néninek ötért a petróleu-
mot. Õ már tizenhatban hadiözvegy lett, amikor
Bodor honvéd és a lova tévedésbõl hõsi halált hal-
tak. Ugyanis, honnan is tudhatta volna az óbeste-
rük, hogy milyen állat az a páncélvonat, hogy még
a huszárkard sem fogja?  

Decemberre, a téli viharok már nem csak hófú-
vást hozták be a tanyák közé, hanem az ágyúk uga-
tását is, ami már a hálószobákba is behatolt. Nem
csoda, hogy az idegesebb gazdáknak, még a házas-
élettõl is elvette a kedvét. A rettegõ lakosság na-

„Dilibaba,
neked nincs ki

az összes
kereked!”
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ponta énekelt orgonaszó mellett a békéért, mindad-
dig, míg egy belövés el nem vitte a kántort kottás-
tól. Pedig akkorra már a falu végleg zsidómentes
lett, mert egy jó magyar ember résen volt. A zárdá-
ból elvitték a Münz ikreket, hogy füsté válva szüle-
ik után szálljanak Emiatt egy leheletnyivel sem lett
sötétebb az ég a falu felett. Hogy mi változott?
Semmi. Legfeljebb az, hogy Mitvesz megvette a
Münz-féle vetõmagboltot. Állítólag olcsón jutott
hozzá.

Karácsonyra aztán megszületett a Kisded. De
hogy is tudná megváltani a szenvedõket, mikor a
Mikulás is Dachauban ült? A Gestapó nem hitte el,
hogy õ tényleg a Mikulás. S hogyan is járná be on-
nan ajándékkal a világot? Hiszen szánja lángján, a
rénszarvasaiból is rég gulyást fõztek a katonák. 

Karácsony másnapján a kisbíró még kihirdette a
hadsereg kiürítési parancsát, aztán maga is szekér-
re dobta a dobját és csatlakozott a Keszthely felé
vonuló karavánhoz. A faluban csak az öregek, be-
tegek maradtak, és még egy maroknyi lélek, akik-
nek minden mindegy volt. Persze Ica is maradt bé-
na nagyapjával. Egy kicsit aggódva, de azért re-
ménykedve várta a katonákat. Hiszen annyi réme-
ket hallott, hogy mit tesznek az asszonyokkal… 

Szilveszter éjjelén, aztán egy drasztvujtyével be-
köszöntött az újév, Gavrilov századossal. Kirgiz ka-
tonáit az istállóba küldte aludni, ahol csak a kecske
búslakodott a tehén után. Icának rögtön megtet-
szett a halk szavú tiszt. Csodálta a százados szép
szemét, és szerette volna megsimogatni búzamezõ-
színû haját.  

Már egy hete megdermedt a front a Balaton vi-
dékén. Gavrilov egysége is bekvártélyozta magát a
házba. Az istállóból helyszûke miatt kiették a kecs-
két. Ica nem bánta, mert neki is ízlett. Meg fejni
sem kellett többé. A kapitány a tisztaszobába költö-
zött, ahol esténként olvasott a petróleumlámpa fé-
nyénél. Néha meg átszellemült arccal verset írt. –
Biztos valami bánatost – gondolta Ica, mert ha te-
hette, hokedlit húzott mellé, s onnan figyelte áhí-
tattal a kapitányt. Olyankor neki is bepárásodott a
szeme, mint a férfinak. Irigyelte azt a lányt, akihez

a vers szólt. Elõfordult, hogy gyengéden meg akar-
ta simogatni Gavrilov arcát, de a tiszt minduntalan
szelíden visszatolta Ica kezét. Ilyenkor az irigysége
átcsapott vad gyûlöletbe, az ismeretlen orosz ném-
ber iránt. Aztán éjjel a kínok kínját szenvedte végig
a takaró alatt. Már arra is gondolt, hogy bemegy az
istállóba a kirgizekhez, de halálra szégyellte volna
magát Gavrilov elõtt. Inkább a kútba ugrik, sugall-
ta a következõ pillanatban a bomlott agya. Olyan-
kor csak magában nyüszített, mert nem mert jajgat-
ni, mert talán egész Somogy meghallaná.  

Ha Gavrilov nem volt szolgálatban és nem írt,
akkor az öreg veteránnal beszélgetett. Lassanként
egész jól összebarátkoztak, dacára, hogy a hadas-
tyán, gyakran megfenyegette a botjával az ágyból.
Néha meg ráfogta, mintha fegyver volna, és azt
mondta, hogy durr! – Szerencséd van, te muszka,
hogy nincs puskám – meg ilyesmiket zagyvált. 
A kapitány csak mosolygott, és örömmel jegyezte
fel azt a rengeteg zamatos, délorosz káromkodást,
amiket az öregtõl hallott elõször; ugyanis a kapi-
tány etnográfus volt. 

Ica ilyenkor csak hallgatta a két férfit, s még
azért is hálás volt, hogy nem küldték ki a konyhá-
ba. Ült és csodára várt. Tán meghallgatta a türelmes
ég, mert úgy január vége felé egy délután Gavrilov
már tiszta ingben vodkát ivott. Igaz, nagyapja
mondta reggel, hogy a tisztnek ma születésnapja
van, és valami Gajdar nevû írónak is, aki három éve
haditudósítóként elesett, de Ica senkit sem ismert
ilyen néven a faluból. 

Õ is ivott a tiszttel, de rögtön a fejébe is szállt.
Nagyapja is megihatott az ágyban már egy bögré-
vel, mert mélyen horkolt. Ica hirtelen felbátorodott,
hogy még tanú sincs, ezért hirtelen magához húzta
a legény fejét, s megcsókolta a száját. Gavrilov
meghökkent, majd magába roskadva, szótlanul ült
egy darabig. Lassan, fátyolos szemmel, remegõ uj-
jakkal elõkotort zubbonyából egy töredezett fény-
képet. Ica tudta, ez a vég, mikor meglátja azt a gyû-
löletes némbert. Szinte öntudatlanul odanézett,
ahová a tiszt bökött az ujjával. Onnan egy hetyke
matróz mosolygott vissza rá.

– Igor – mondta lágyan a százados, és sajnálat-
tal nézte a megdermedt lányt.  

A Mikulás is
Dachauban
ült.
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A zsidó identitásküzdelmek és a képre-
gény presztízsharcai több szálon össze-
fonódtak. Zsidó-e Superman? Sokakat

olyan komolyan foglalkoztat ez a kérdés, hogy ezzel
a címmel rendeztek konferenciát három éve, a szu-
perhõs elsõ megjelenésének 75. évfordulóján. 

Az elõadók többek között azzal érveltek Super-
man zsidósága mellett, hogy a karakter valódi,
kryptoni neve, a Kal-El egy betû módosításával hé-
berül azt jelenti, „Isten hangja”; földi szülei éppúgy
fogadták be õt, mint Mózest az egyiptomiak; hazá-
ja, Krypton elpusztítása az európai zsidóság kiirtá-
sának metaforájaként is olvasható; alteregója,
Clark Kent pedig a harmincas évek nagyvárosi zsi-
dó riporterének típusfigurája is lehetne. Arról nem
is beszélve, hogy Superman figuráját két fiatal
clevelandi zsidó szerzõ, Jerry Siegel és Joe Shuster
találta ki.

Mutáns a lágerbõl

Noha ezek a felvetések inkább csak izgalmas gondo-
latkísérletek, mintsem a szuperhõs-képregényekbe
rejtett zsidó motívumok csalhatatlan bizonyítékai,
mégis jól mutatják, milyen fontossá vált a zsidóság
reprezentációja az egyik legnépszerûbb amerikai tö-
megmédiumban, a képregények lapjain. Azonban
ha az amerikai képregények zsidó történeteit keres-
sük, több sikerrel járunk, ha nem a tömegkultúra ré-
szét képezõ szuperhõsös comics, hanem az elitkultú-
ra regisztereibe utalt szerzõi mûvek, a graphic nov-
elek között keresgélünk – persze ezek a „mûvész-
képregények” is éppen a tömeg- és magaskultúra
hamis és elavult dichotómiáját kezdik ki. 

Ezzel együtt a szuperhõsképregényekben is alap-
vetõ konfliktus a többségi társadalomtól való kü-
lönbözés, a másság elfogadásának kérdése, még ha
ezek az identitásküzdelmek inkább természetfeletti
képességekkel bíró vagy mutáns fiatalok kalandja-
in keresztül kerülnek is elõtérbe, mint például a
Pókember vagy az X-Men számtalan történetében.
Hiába, hogy az alkotók nagy számban zsidó szár-
mazásúak voltak, a füzetekben ritkán válik témává,
hogy egyébként melyik szuperhõs zsidó. Ugyanak-
kor az X-Men sorozat egyik fõalakja, Magneto mí-
toszában kulcsfontosságú, hogy gyerekként túlélte
Auschwitzot, és éppen a lágerben mutatkozott meg
elõször különleges képessége, amellyel telekineti-
kusan mozgatni tudja a közelében található féme-
ket. A Fantasztikus Négyes tagja, Ben Grimm is kö-
zéposztálybeli, kertvárosi zsidó családból szárma-
zik – a széria ötletgazdája, Stan Lee egyszerre emel-
te ki a kõsziklaszerû Lénnyé változott figura kívül-
állását, és helyezte õt támogató családi közegbe.
Ám csak a sorozat indulása után négy évtizeddel,
2002-ben született meg az a történet, amely Ben
gyerekkorát és zsidó örökségét tárgyalja (ez volt a
Remembrance of Things Past).

Nem meglepõ, hogy a 2000-es években már a
szuperhõs-képregények lapjain is nyíltabban lehe-
tett beszélni zsidóságról, homoszexualitásról, etni-
kai feszültségekrõl. Ezek a témák egyrészt az olva-
sóközönség változása miatt jelenhettek meg Pók-
ember és társai kalandjaiban: a kilencvenes évektõl
kissé feljebb került a szuperhõs-képregények olva-
sóinak átlagéletkora. 

Az emberi jogi törekvések, az egyenjogúság kö-
rüli diskurzus ráadásul egyre inkább részévé vált a
fõsodorbeli médiának is. E két szempont mellett

Alapvetõ 
konfliktus 
a többségi 

társadalomtól
való 

különbözés, 
a másság 

elfogadásának
kérdése.
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meg kell említeni egy harmadikat is: a na-
gyobb presztízsû szerzõi képregények té-
maválasztása és stílusvilága a mainstream
comicsra is komoly hatást gyakorolt.

Eisner árnyéka, 
Spiegelman köpönyege

A graphic novel kifejezés nyolcvanas évek-
beli elterjedése a képregény emancipációját
segítette elõ. Új kategóriát jelentett például a
könyvesboltokban – ide lehetett pakolni a
„szépirodalmi” képregényeket, a sajtóban pe-
dig egyre többen vették komolyan a médiu-
mot. Ez persze nem jelenti azt, hogy koráb-
ban ne készültek volna mûvészi indíttatású,
az önkifejezés terepeként kezelt képregé-
nyek. Inkább a külsõ szemlélõk, a nagykö-
zönség számára, a képregény, mint mûvé-
szeti ág elismerése miatt vált fontossá a gra-
phic novel címke, amelyet részben két, zsidó
témával foglalkozó kötet tett népszerûvé.

1978-ban jelent meg Will Eisner képregé-
nye, a négy rövidebb történetbõl összeálló 
A Contract with God. Eisner ekkor már a
szakma élõ legendájának számított: noir-,
kaland- és krimielemekbõl összeálló soroza-
ta, a Spirit a negyvenes évek legnagyobb ha-
tású, a képregényes formanyelv kimunkálá-
sában úttörõ szerepet játszó remekmûveként
kanonizálódott. A szerzõt pályája során vé-
gig kísértette, hogy választott médiumát,
amelynek valóban zseniális alkotója volt, az
értelmiségi elit nem veszi komolyan – a
Contract with Goddal részben a médium
presztízsét akarta növelni. 

A kötet négy története egy bronxi bérházban ját-
szódik, éppen olyanban, ahol Eisner is töltötte a
gyermekkorát. A személyes ihletettséget két önélet-
rajzi indíttatású elbeszélés húzza alá. A címadóban
egy apa dönt úgy fogadott lánya halála után, hogy
„felmondja a szerzõdését Istennel”, és többé nem
hajlandó a zsidó vallási elõírások szerint élni. Min-
dent elkövet, hogy elvágja magát a közösségétõl,
mígnem halála elõtt mégiscsak eljut valamiféle új,
saját hithez – mindez Eisner saját élettörténetére rí-
mel, akinek lánya kamaszkorában halt meg leuké-
miában. 

Egy másik történetben, a Cookaleinban szintén
Eisner alteregójával találkozunk, a Willie nevû fiú
kalandjaiban a szerzõ bevallottan saját érésének
kulcspillanatait rajzolta át. A Contract with God rea-
lista hangvételû, de érzelmes történetei mintha

Iszaak Babel novelláinak képregényes társmûvei len-
nének. Babelhez hasonlóan Eisner is empatikus és
figyelmes mesélõ, aki választott hõsei, a zsidó kis-
emberek örömeirõl és fájdalmairól egyaránt nagy
kedvvel és érzékenységgel számol be. 

Eisner mûve ugyanakkor nem vált olyan orszá-
gos szenzációvá, mint a két évvel késõbb induló és
folytatásokban megjelenõ Maus, Art Spiegelman
korszakos jelentõségû képregénye. A képregény-ol-
vasók táborán túl is ismert, rengeteget elemzett
Mausra e cikkben csak azért térek ki, hogy lássuk:
Spiegelman nyolcvanas évekbeli sikere után, me-
lyet kivált a New York Times 1986-os, lelkendezõ
kritikája hozott meg, már a kritikusok is másképp
néztek a képregényekre, és kezdték elhinni, hogy a
médiumnak éppúgy megvannak a maga komoly
mûvészi teljesítményei, mint a filmeknek vagy a
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popzenének. Ugyanekkor, 1986-87-ben jelent meg a
Frank Miller jegyezte kultikus Batman-képregény, a
Dark Knight Returns, illetve Alan Moore és Dave
Gibbons Watchmenje, vagyis az évtizedben a szer-
zõi graphic novel és a fõsodorbeli szuperhõs-képre-
gény egyaránt új utakon indult el, immár egy má-
sik, érettebb olvasóközönséget is megszólítva.

Újratöltött könyvespolcok

A Maus és társai sikere ráirányította a figyelmet
olyan alkotókra is, akik már régóta készítettek mûvé-
szi igényû, sokszor erõsen önéletrajzi képregényeket,
ám mindaddig megmaradtak a független képregé-
nyes színtér szûkös berkein belül. Közéjük tartozott a

2010-ben elhunyt Harvey Pekar is, aki a hetvenes
évektõl írta és jelentette meg magánkiadásban
American Splendor címû sorozatát. Pekar nagy nevû
indie alkotókat kért fel rajzolónak, mások mellett
Robert Crumb, Alison Bechdel, Joe Sacco, késõbb
Gilbert Hernandez vagy Eddie Campbell is jegyeztek
néhány történetet, vagyis illusztrálták Pekar életének
eseményeit. Az American Splendor fõhõse ugyanis
maga az író volt, a füzetek pedig Pekar apró-cseprõ
ügyeit, hivatali szerencsétlenkedését, családi gond-
jait, az autószervizben vagy a vegyesboltban átélt
kellemetlenségeit tárgyalták. 

A hétköznapi eseményekbõl kiindulva az író a
hetvenes-nyolcvanas évek városi, kispolgári Ameri-
kájáról adott alulnézeti, mélyen személyes látképet,
és magától értetõdõen beszélt zsidó neveltetésérõl és
a zsidó identitás okozta frusztrációkról is. Szépen
kapcsolódik össze az amerikai képregény-történet és
a zsidó nézõpont abban a rövidke sztoriban, amely-
ben a fõhõs képzeletben magával Supermannel ve-
szekszik, megróva õt, amiért nagyhatalmú zsidó szu-
perhõs létére nem karolja föl az elbeszélõt, kispénzû
hitsorsosát. Válaszul Superman azzal védekezik,
hogy neki a Lex Luthorhoz hasonló gój gonosztevõk-
kel kell megküzdenie, Pekar vesse bizalmát inkább a
zsidó segélyalapba.

Nemcsak a fokozatosan kult-státuszba kerülõ,
2003-ban még filmadaptációt is megért American
Splendor nyúlt õszintén és tiszteletlenül zsidó motí-
vumokhoz. A brooklyni Ben Katchor New Yorkba ül-
teti át a bolygó zsidó motívumát: sorozata, a Julius
Knipl, Real Estate Photographer aprólékosan bemu-
tatja, hogyan szövi át a hajdani bevándorló zsidók
életmódja és kultúrája a város életét, miként köti ne-
urózisa a fõhõst a zsidó közösséghez, és miért marad
mégis menthetetlenül magányos. Katchortól a
Papírmozi antológiában magyarul is megjelent né-
hány képnovella. Az egyik, Az improvizatív elõadó
mintha ugyanezt a zsidó típusfigurát variálná: a
címszereplõ identitását éppen az teremti meg, hogy
senkihez és semmihez nem kötõdik. „Egy bútorozott
garzonlakásban él, amely nélkülöz minden szemé-
lyességet. (...) Két különbözõ állomásra hangolt rádió
vonja el a figyelmét szüntelenül. (...) Könyvespolcát
minden este a szeméttel együtt ürítik, és egy futár
minden reggel újratölti az egyik országos könyves-
lánc helyi fiókjának kínálatából.”

Szintén olvashatóak magyar fordításban a ma-
gyar származású, de 1957-tõl Izraelben, majd 1991-
tõl New Yorkban élõ Miriam Katin rövid képregé-
nyei. Az emlékezés természetére rímelõ, leheletfinom
és el-elmosódó ceruzarajzokkal dolgozó Katin utó-
lag, felnõttként rendezi történetekké gyerekkori,
többségükben Magyarországhoz kötõdõ élményeit, a

Yiddishkeit  
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világháborúból hazatérõ hadirokkantak sokkoló lát-
ványát, egy idõsebb férfi gusztustalan szexuális kö-
zeledését. Személyes emlékei mellett a szerzõ más
zsidó történeteket is mesél. A Bronka, Yonkey, Tzila,
Dolek, Shabbetay, Katz és McNamara három zsidó
házaspárról szól: a felek a vészkorszak évei alatt még
egymás mostani hitvesét szerették, hajlott korukra
pedig felmelegítenék a régi románcokat, komikus kö-
vetkezményekkel. Bár nagyszerûek a magyarul meg-
jelent válogatás (Történetek képekben és szavakban)
darabjai is, kár, hogy Katin két eddigi fõmûve, a na-
gyobb lélegzetû We Are On Our Own és a Letting It
Go egyelõre csak angol nyelven beszerezhetõ.

Jiddis kultúrtörténet 
– képregényben

Harvey Pekar, Ben Katchor és Miriam Katin képre-
gényei is bizonyítják, hogy a zsidó tapasztalatok,
identitásküzdelmek keresztül-kasul átszövik az
amerikai szerzõi képregény világát. Eközben a kép-
regényes ismeretterjesztés sem marad el: öt éve je-

lent meg, és rögtön a legnevesebb, Will Eisnerrõl el-
nevezett képregényes díjat is megkapta a Harvey
Pekar és Paul Buhle szerkesztette Yiddishkeit anto-
lógia.

A kötet a jiddis nyelvû kultúra történelmét, kul-
túrtörténetét, a mûvészetekhez való hozzájárulását
mutatja be rövid képregényeken keresztül. Jelentõs
zsidó mûvészek és gondolkodók arcképcsarnokán
kívül egy jiddis dráma illusztrált részlete és a jiddis
filmrõl szóló tanulságos áttekintés is került a válo-
gatásba. A könyv célja nemcsak az, hogy kimûvelje
az olvasókat Amerika jiddis történelmébõl, hanem
az is, hogy bemutassa, miféle sajátos „zsidó érzé-
kenység” sarkallt számos nagy formátumú amerikai
mûvészt fontos munkáik megalkotására. 

Az igen eltérõ vizuális világokat felmutató, im-
pozáns könyvön a mai független amerikai képre-
gény legjelesebb szerzõi dolgoztak, Pekartól Peter
Kuperen át Sabrina Jonesig. Zsidók és nem zsidók
együtt állítottak emléket néhány halhatatlan ameri-
kai zsidó mûvésznek, egyúttal bizonyították, hogy a
Yiddishkeit lapjain megidézett kultúra és szellemi-
ség ma is eleven. 

Yiddishkeit-
oldalak
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Asaf Hanuka 
és a The Realist 
– a díjnyertes
könyv borítója
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A saf Hanuka A realista címû képregénye
nyerte az Egyesült Államokban legran-
gosabbnak számító, képregénykészítésért

járó Eisner-díjat.
Az Eisner nyerteseit San Diegóban, a Comic-con

konferencián hirdették ki. Hanuka könyve a „nem-
zetközi alkotás amerikai kiadása” kategóriában
kapta a díjat. A „képregényipar Oscarja”-ként is is-
mert Eisner-díjat évente ítélik oda az ezen a terüle-
ten alkotók mûvészi teljesítményének elismeréseként.
A díj a néhai Will Eisner amerikai-zsidó comics-
mûvészrõl kapta a nevét.

„Meglepõ, hogy sokszor a leginkább helyi, izraeli
dolgok is mennyire nemzetköziek egyben – mondta

Hanuka a Haarec újságnak. – Néha úgy érzem, hogy
a munkám nagyon egoista, mert tulajdonképpen
magamról írok, a családomat rajzolom le. De abban,
hogy ezt Izraelen kívül is sokan olvassák, van egy-
fajta egyensúlyozó hatás. Külföldön is láthatják,
hogy ez a negyvenéves férfi is Izrael része, aki
anyagilag nem húzza ki a hó végéig, és nem jön ki
a hároméves kislányával.” 

Hanuka 1974-ben született, katonai szolgálata
alatt kezdett rajzokat közölni a Bamahane (A tábor-
ban) címû újságban. Leszerelése után Franciaor-
szágban tanult, ahol kiadott két comicskönyvet,
majd, miután visszatért Izraelbe, Etgar Keret íróval
közösen további két képregényt adott ki: Szimtaot
hazáám (A harag sikátorai, 1997) és Kamikaze piz-
zéria (2004). Ez utóbbit jelölték az Eisner-díjra is a
legjobb külföldi képregény kategóriában, de végül
nem nyert. 2009-ben kezdett kiadni a Kalkalist gaz-
dasági lapban egy hetente megjelenõ önéletrajzi
képregényt A realista címmel. A mostani díjnyertes
könyv ennek a rovatnak az együttese.

Asaf az évek során több projektben is együttmû-
ködött ikertestvérével, az illusztrátor és comicsmû-
vész Tomer Hanukával.

frankpeti/Izraelinfo.com

izraeliRAJZ
AMERIKAI DÍJ

NÍVÓS DÍJAT NYERT 
A REALISTA  
ASAF HANUKA

Szombat_2016_szeptember_b.qxd  2016.08.18.  8:09  Page 31



I zrael bonyolult politikai konfliktusainak, tár-
sadalmi feszültségeinek ábrázolása minden he-
lyi mûvésznek kihívást jelent. Kézenfekvõ,

hogy a könyveken és filmeken túl más mûvészeti
ágak is foglalkozzanak közéleti kérdésekkel, a városi
vagy vidéki hétköznapokkal, háborús helyzetekkel.
Ha a választott formához elõzetesen más jellegû tör-
téneteket társítunk, a hatás még erõsebb lehet. Rész-
ben ez adta Ari Folman Libanoni keringõjének erejét
is: a libanoni háborúra visszaemlékezõ, bûntudatuk-
kal birkózó izraeli katonák története hagyományos
élõszereplõs filmben sokkal kevésbé lett volna rend-
hagyó, mint az emlékezés természetét megmutatni
képes, az események utólagos átrajzolását, elmosását
vizuálisan is lekövetõ animációs forma.

Hasonló hatást képesek elérni Rutu Modan képre-
gényei is. Az idén ötvenéves szerzõ ma hazája leghí-
resebb képregény-alkotója, jóformán a médium
egyetlen világhírû képviselõje Izraelbõl. Képregényei
pedig korántsem kamaszoknak szánt szuperhõs-me-
sék, vagy változatos mûfajokban mozgó fantasztikus
kalandok, hanem Tel-Avivban, Varsóban,
Sheffieldben játszódó, kortárs sztorik, átlagemberek
hétköznapi konfliktusairól szóló, csendes történetek.

Bujkáló nácik 
a zsidó Superman ellen

Noha ma valóban Rutu Modan az egyetlen izraeli kép-
regény-alkotó, akit hazáján kívül is sokan ismernek –
elsõsorban Amerikában és Franciaországban –, az izra-
eli képregény története természetesen nem vele kezdõ-

dött. A 20. század elején Varsóban, majd az Egyesült
Államokban adtak ki rövid, héber nyelvû képregénye-
ket, elsõsorban gyerekeknek. A negyvenes évektõl már
szórványosan ifjúsági kalandsorozatok is készültek,
határozott nyugati minták alapján, amint ez az elsõ,
már Palesztinában megjelent széria címébõl is kitûnik:
Miki egér és Élijahu. 

Eközben az Egyesült Államokban megszülettek az
elsõ igazi szuperhõsök, ebben a folyamatban pedig
kulcsszerep jutott néhány zsidó származású szerzõnek.
A Supermant kitaláló író-rajzoló páros, Jerry Siegel és
Joe Shuster éppúgy zsidók voltak, mint a Marvel kiadó-
nál dolgozó Jack Kirby és Stan Lee – õk ketten találták
ki Amerika kapitány, Pókember vagy a Hulk figuráit,
vagyis azokat a világszerte népszerû szuperhõsöket,
akik ma már nemcsak számtalan képregény-füzet, ha-
nem milliárdos filmsorozatok szereplõi is. Eli Eshed iz-
raeli irodalomtörténész szerint a zsidó szerzõk és ki-
adók munkái olyan alapvetõen határozták meg a for-
málódó amerikai képregény-piacot, hogy szerepük bi-
zonyos értelemben fontosabb volt, mint a zsidó filme-
seké Hollywood felépítésében.

Ehhez képest egyetlen „zsidó szuperhõs” alakja sem
vált komoly, széles körben népszerû karakterré a követ-
kezõ évtizedekben. Pedig próbálkozásokból nem volt
hiány: az elsõ, akár szuperhõsnek is nevezhetõ figurát
Uri-Murinak hívták, kalandjai 1936-tól jelentek meg
egy szocialista napilapban. A hõs elsõsorban a paleszti-
nai zsidók mindennapi életét segített megszervezni:
megmutatta a földmûveseknek, hogyan vessék a föld-
jüket, és hogyan fejhetik hatékonyabban a teheneket. 

Ezeknél a naiv és bugyuta, az ötvenes évek magyar
termelési filmjeire hasonlító történeteknél érthetõ mó-
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Kránicz Bence

ZSIDÓ SUPERMANTÕL
A RAJZOLT 
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az izraeli társadalmi feszültségeket?
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don többre vágytak az ötvenes-hatvanas években, im-
már a független Izrael polgáraiként felnövõ fiatalok.
Õket célozta Pinchas Sadeh költõ és újságíró hatvanas
évek elején indult képregény-sorozata, amelyben egy
Josef K. nevû hõs (a név Kafkától ismerõs) dolgozik
azon, hogy zsidók és arabok megannyi viszontagság
után békét köthessenek egymással, sõt egy füst alatt
az amerikaiak és szovjetek közti konfliktust is meg-
oldja, hamar lezárva a hidegháborút. Békepárti törté-
neteit Sadeh fantasztikus fordulatokkal, sci-fibe illõ
tudományos fejtegetésekkel szõtte át, Josef K. kaland-
jai emiatt válhattak igazán népszerûvé.

A leghíresebb izraeli szuperhõs mégsem õ, hanem
az 1978-ban debütáló Sabraman, az egyedülálló tehet-
ségû Uri Fink figurája. Fink 15 évesen (!) találta ki és
jelentette meg Sabraman elsõ kalandjait: a Mengele
kísérletein átesett, holokauszt-túlélõ szuperhõs sze-
mébõl lézersugarakat lövellve szállt szembe a bujkáló
nácikkal. Uri Fink nemcsak Sabraman-történeteket írt
és rajzolt, hanem más sorozatokat is elindított. Ezek
egyike, a kamaszokról szóló Zbeng! olyan népszerûvé
vált Izraelben, hogy tévésorozat is készült belõle, az
alkotót pedig országszerte megismerték. Mikor a ta-
vasszal Budapesten járt Rutu Modan az izraeli képre-
gény múltját elevenítette föl, Uri Finket nevezte, meg
mint az egyetlen fõsodorbeli képregény-alkotót a het-
venes-nyolcvanas évekbõl. „Fink mindig azt mondta,
olyan, mintha egyedül hajtana az autópályán, annyi-
ra nem lehetett ismerni rajta kívül más képregényese-
ket” – mesélte Modan. 

A kilencvenes évekbe lépve viszont már készülõdött
az izraeli képregény új nemzedéke, az az alkotói gene-
ráció, amelybõl Rutu Modan már nagyobb sikereket ért
el külföldön, mint Izraelben.

Bonyolult konfliktusok, 
tiszta vonalak

Modan és négy alkotótársa a kilencvenes évek közepén
hozták létre az Actus Tragicus csoportot, közös képre-
gényeiket pedig már tudatosan nemcsak az izraeli, ha-
nem a nemzetközi piacra is készítették. Az egyik képre-
gényükhöz megnyerték társszerzõnek Etgar Keretet,
részleteket közöltek Art Spiegelman egyik munkájából,
vagyis törekedtek rá, hogy világszerte ismert alkotók-
kal is együtt dolgozzanak. A kétezres években ezek a
mûvészek maguk is tanítani kezdtek tel-avivi, jeruzsá-
lemi mûvészeti egyetemeken, ahol már a képregényes
formát is magától értetõdõen a képzés részévé tették –
nagyrészt nekik köszönhetõ, hogy ma egyre több fiatal
izraeli képregényíró és rajzoló dolgozik.

Modanék ugyanakkor más közönséget céloznak,
mint Pinchas Sadeh vagy Uri Fink: olvasóik a kulturá-

lisan nyitott, az irodalomra és a képzõmûvészetre egy-
aránt fogékony felnõttek közül kerülnek ki. A történe-
tek mûfaja, hangvétele is más: kisrealista mûvektõl
(mint Modan képregényei) társadalmi-politikai szatí-
ráig terjed a skála – ez utóbbi zsánerben a fiatalon
meghalt Dudu Geva számított a legnagyobb tehetség-
nek. A megjelenõ képregények rajzstílusa is sokféle, a
szuperhõs-képregények realisztikus rajzi világa béké-
sen megfér az absztraktabb, akár a street art-tal rokon
vizualitás mellett. Maga Rutu Modan az egyszerû, le-
tisztult, minimalista figurákkal és homogén színfolt-
okkal dolgozó, „tiszta vonalas” stílust követi – a kife-
jezést a belga Hergé Tintin-képregényeire használták
elõször, de Modan mûveire is illik.

Budapesti látogatása alkalmából a szerzõ három
rövid képregénye jelent meg magyarul. A Jamiltiben
egy férjhez menni készülõ, de võlegénye arroganciája
miatt elbizonytalanodó nõ a fõszereplõ, aki éppen a

Sabraman, 
a bujkáló nácik
réme 
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közelben van, mikor bombatámadás ér egy tel-avivi
kávézót. A helyszínre sietve megpróbál segíteni egy
férfin, akinek a robbanás tõbõl levitte mindkét lábát.
A kétségbeejtõ helyzet dacára villanásnyi vonzalom
ébred köztük. Csak a férfi halála után, a tévébõl tud-
juk meg, hogy a robbanásnak más áldozata nem volt,
a hõsnõ magával a palesztin merénylõvel találkozott. 

A kis nyulacskában is az arab-izraeli együttélés
válik központi kérdéssé a címbeli kisállat motívumán
keresztül, a nyulakat ugyanis politikai és vallási
meggyõzõdéstõl függetlenül óvják a történet jobb ér-
zésû szereplõi. A címszereplõben nem nehéz felis-
merni magukat az áldozattá váló, kiszolgáltatott kis-
embereket sem – eközben Modan odaszúr egyet a há-
borús helyzetet kampánycélokra felhasználó
Netanjahunak is.

A három, már magyarul is olvasható történet közül
talán a Legnagyobb rajongója a legjobb képregény,
noha politikáról ebben nem esik szó. Egy sikertelen iz-
raeli zenész Angliába, Sheffieldbe utazik, mert végre
koncertmeghívást kapott. A városkába érve derül ki
számára, hogy a helyi, szinte kizárólag nyugdíjasok-
ból álló zsidó közösség elõtt kell fellépnie, és senki
nem kíváncsi saját dalaira, inkább a Hava nagilát hal-
lanák tõle szívesen. Modan olyan problémát boncol-
gat, amellyel minden, a hangját keresõ, külföldön is
érvényesülni próbáló zsidó mûvész szembesül: ho-
gyan viszonyuljon a zsidó hagyományokhoz, hogyan
tud kilépni a „zsidó mûvész” elvárásokat támasztó ér-
telmezési keretébõl? A Legnagyobb rajongója fõhõsét
éppúgy frusztrálja ez a kérdés, mint ahogy bizonyára
Rutu Modant is, a képregény emiatt válik mélyen sze-
mélyessé.

Modan rövid képregényei egy kis kiadónál jelentek
meg magyarul, elsõsorban képregényes rendezvénye-
ken, webshopokban lehet kapni õket. A szerzõ hosz-
szabb kötetei közül a nagyobb hazai könyvkiadók vá-
logathattak volna, de akárcsak Izraelben, úgy nálunk
sem sokan vállalkoznak képregény kiadásra. Pedig
Modan két nagyobb lélegzetû munkájáért, az Exit
Woundsért és a Propertyért érdemelte ki a legismer-
tebb képregényes elismerést, az Eisner-díjat. Az elsõ-
ben egy fiatal tel-avivi taxisofõrt keres fel egy katona-
nõ, hogy közölje vele: apja eltûnt, valószínûleg meg-
halt egy öngyilkos merényletben – az apa felkutatása
a fiú identitáskeresésével fonódik össze a történetben.
A Propertyben egy idõs asszony és unokája utaznak
Varsóba a holokauszt-túlélõ nagymama kárpótlási
igényét intézni, de kiderül, hogy az asszonynak más
elintézetlen ügyei is maradtak Lengyelországban.
Ezekben a hétköznapi alaphelyzetekbõl kibomló, ko-
moly társadalmi és nemzedéki kérdéseket feszegetõ,
érett mûvekben mutatkozik meg igazán, miért külön-
legesek Rutu Modan képregényei.

Kárpótlás 
és emlékezet

Az eltûnt apa
története
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