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4 | SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT

Noha Tel-Avivi meggyilkolásá-
nak kerek évfordulója idén
márciusban volt, múlt szep-

tember óta ismét gyakran lehet belebotlani
Kasztner Rezsô nevébe az angol nyelvû zsi-
dó sajtóban.1

Egy egyébként kiváló brit történész, Paul
Bogdanor publikált ugyanis könyvet a ma-
gyar holokauszt talán leginkább ellentmon-
dásos figurájáról, melynek címe nem csupán
az alliteráció miatt lett Kasztner’s Crime,
azaz Kasztner bûne. A szerzô teljességgel
meg van gyôzôdve a Kasztner Rezsôvel kap-
csolatos korábbi vádak igazáról: a vádak lis-
tája igen hosszú, ezért itt csak tömören fog-
lalhatjuk össze.

Bogdanor állítja, hogy a kolozsvári szár-
mazású baloldali cionista ügyvéd a magyar
holokauszt alatt elárulta a magyar zsidósá-
got, eltitkolta elôlük a deportálások valódi
célját, és kezeskedett érte, hogy naivan fel-
szálljanak a vagonokba. Ezért cserébe – szól
a vád – Kasztner és társai összeválogattak
1684 zsidót, akiket egy különvonaton ke-
resztül Svájcba menekítettek, miután a ná-
cik egy ideig feltartották ôket a németorszá-
gi Bergen-Belsenben. Kasztner bûne tehát,
hogy közvetve felel a magyar zsidóság el-
pusztításáért, s mindezt nem kisebbíti a tény,
hogy valamivel több, mint másfélezer zsidót
megmentett. Bogdanor ezekhez még azokat

a pletykákat is hozzáteszi, hogy Kasztner te-
vékenysége alatt végig náci kém volt.

Aki korábbról ismeri Bogdanor munkás-
ságát, csak csalódottan olvashatja a fenti,
abszurd rágalmakat. Bogdanor tételei nem
állják meg a helyüket. Kasztner valóban al-
kut kötött a nácikkal, ám a kezdeti terv a tel-
jes magyar zsidóság megmentésérôl szólt –
ebbôl az okból küldték külföldre Joél Brand
magyar cionistát is –, s csak azután adta
alább követeléseit egyetlen vonatra, miután
a Brand-terv különbözô okok miatt elbukott;

Veszprémy László Bernát

„ISTENJÁTSZÁS”,
EMBERMENTÉS 
Kiket és miért mentett meg Kasztner Rezsô?
Új könyv támadja a 60 éve meggyilkolt 
embermentôt

Paul Bogdanor
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Kasztner ezért cserébe nem hallgatást, ha-
nem pénzt adott.2

Igaztalan az a vád is, hogy Kasztner és ci-
onista társai nem szóltak volna a holokauszt-
ról a vidéki zsidó közösségeknek: tudjuk,
hogy a Kasztner-csoporthoz tartozó cionista
fiatalok megannyi vidéki gettóban figyel-
meztették a zsidókat Auschwitzra, de azok
nem hallgattak rájuk. Novák Attila történész
egy fontos tanulmányában több visszaemlé-
kezést is idézett, melyben a gettókba küldött
cionista fiatalok nyíltan kimondták, hogy
tudtak a haláltáborokról.3 Karsai László ho-
lokauszt-kutató is rámutatott, hogy a hazai
zsidóság csupán a sajtóból is nagy vonalak-
ban tudatában lehetett a náci „zsidópolitika”
gyilkos tartalmának.4

Bogdanor legfôbb „új” forrása egy „vis-
szaemlékezés” Kasztner részérôl, melyben
„bevallja”: a magyar zsidók naivan szálltak
fel a deportáló vagonokra. Bogdanor idézi
a magyar nyelvû szöveget, bizonyítandó,
hogy Kasztner elhallgatta Auschwitz hírét a
magyar zsidók elôtt. Azt azonban nem teszi
hozzá, hogy a kérdéses – korábban már Je-
huda Bauer holokauszt-kutató által felfede-
zett – dokumentum valójában egy feljegy-
zés, mely Kasztner tárgyalásairól szól egy
Kurt Becher nevû SS-tiszttel. Kasztner meg-
próbált hatni Becher érzelmeire, kiemelve a
zsidók sanyarú sorsát, és megpendítve, hogy
talán inkább az ellenállást kellett volna vá-
lasztaniuk. Becher a feljegyzés szerint meg-
indult Kasztner szavaitól. 

Hogy utóbbi igaz-e, vagy színjáték volt:
kérdéses. Ám tény, hogy a feljegyzésben
nem egy megtört Kasztner vallja be, hogy
„elhallgatta” a deportálások tényét a zsidók
elôl, hanem egy vadul alkudozó Kasztner
vág hozzá minden keze ügyébe kerülô érzel-
mi érvet vitapartneréhez – ezért is szerepel a
dokumentum végén annak kiemelése, hogy
Becher érzelmileg megindult. Onnan is tud-
hatjuk, hogy Kasztner itt nem az igazmon-
dásra törekedett, megemlítve a zsidó ellenál-
lás lehetôségét: triviális tény pedig, hogy fi-
zikai ellenállásra a hazai zsidóságnak nem
volt reális lehetôsége.5

Bogdanor tételei – miszerint Kasztner el-
vetetette a fegyveres ellenállás „reális” lehe-
tôségét, és „hallgatott” Auschwitzról a ma-
gyar zsidók elôtt – egytôl-egyig tévesek.

Szinte már csak futólag kell utalnunk
Bogdanor azon állítására, miszerint Kaszt-

ner Rezsô a nácik szolgálatában álló kém lett
volna. Ezt egy Simon Wiesenthal által hal-
lott hírre alapozza, azonban a vádat a híres
nácivadász sem vette komolyan. A vádat
már 2010-ben feldolgozta és pletykának mi-
nôsítette egy izraeli történész is.6 Ráadásul
Kasztner fiatal kora óta az erdélyi cionizmus
fontos alakjaként munkálkodott, így hát el
kell döntetnünk, hogy vagy meggyôzôdéses
zsidó nacionalista volt, vagy pedig náci kém
– a kettô egyszerre nem lehetett.

Feljegyzés Kasztner Rezsô (A) és Kurt Be-
cher (B) tárgyalásáról. Becher német vála-
sza: „Megfájdítja a szívemet magyarázatai-
val”. Kasztner a zsidó ellenállás megemlíté-
sénél és a „mi . . . elmulasztottuk megmon-
dani nekik” résznél megpróbálja megtévesz-
teni a nácit. Forrás: Paul Bogdanor doku-
mentum-melléklete.

Bogdanor könyve szomorú olvasmány,
hiszen – Paul Sanders történész szavaival –
éppen, amikor már-már konszenzus látszott
kialakulni a téma kutatói között Kasztner jó
szándékáról, a kötet visszalökte a vitát an-
nak kiindulópontjára.7 Munkájával továbbá
megnehezíti, hogy a továbbiakban komo-

lyan vegyék: senki sem hiszi el, hogy Kaszt-
ner náci kém lett volna, ráadásul a Bogdanor
által felvetett más pontok megannyi részét
cáfolták már mérvadó kutatók. Külön kínos,
hogy Bogdanor nem tud magyarul, így hiá-
ba is keresnénk irodalomlistájában Karsai
László, Molnár Judit, Novák Attila vagy He-
gyi Ágnes releváns írásait vagy szerkesztett
munkáit. 

Eddig Bogdanor állításai, melyek voltakép-
pen nem is igazán az ô vádjai, hanem a koráb-
biak megismétlései. Kasztner Rezsôt megany-
nyian támadták a háború után, ultra-ortodox
anticionista zsidóktól kezdve kommunistá-
kon át a munkáspárti cionisták szélsôjobbol-
dali ellenzékéig. Ám Bogdanor tételeinél sok-
kal érdekesebbek azok a vádak, melyeket nem
vett át Kasztner korábbi támadóitól. 

Bogdanor saját bevallása szerint is ügyelt
arra, hogy Kasztnerrôl szóló vádjait ne hasz-
nálják Izrael állam rovására vagy a cionista
mozgalom holokauszt alatti történetének
befeketítésére. Valószínûleg ezért helyezke-
dett arra a teljesen tarthatatlan álláspontra,
miszerint Kasztner cionista kollégái
ártatlanok a „bûnben”, s hogy egyedül
Kasztner „bûnös” (ráadásul még náci kém is). 
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Nem foglalkozott azonban a könyv az
egyik legkomolyabb váddal, melyet érdemes
tárgyalni. Valóban „cionista különvonat”
volt-e a Kasztner-vonat, avagy ahogy egy
dühödt erdélyi holokauszt-túlélô felkiáltott
Gaylen Ross érdekfeszítô 2009-es, Killing
Kasztner címû dokumentumfilmjében:
„Hogy választották ki a vonat utasait”?8

A cionista mozgalmat megannyi alka-
lommal érte a vád, hogy a holokauszt alatt
csak saját elvtársait mentette meg. Hazai té-
ren Fischer István filmrendezô fogalmazta
meg a „szelekció” vádját Kasztnerrel szem-
ben, és tény, hogy számos visszaemlékezô
fogalmazott félreérthetôen a vonat céljával
kapcsolatban: Biss András, Joel Brand uno-
katestvére szerint a vonaton „a legnépesebb
csoport” a cionisták voltak.9 Egy cionista ak-
tivista utólag úgy emlékezett vissza – noha
nem közvetlenül a Kasztner-vonat ürügyén
-, hogy „Istent játszottak”.10

Magának a vonatnak a listáját Kolozsvá-
rott helyi cionisták állították össze, köztük a
neves Fischer József, Danzig Hillél, budapes-
ti kiegészítésekor azonban már a cionista Ko-
moly Ottó és Szilágyi Ernô mellett részt vet-
tek a budapesti ortodoxok, neológok, ahogy
felkerültek a vonatra külföldi zsidó menekül-
tek, illetve neves zsidó személyiségek (Szon-
di Lipót vagy épp Zsolt Béla). Mások fizettek
jegyükért, de árvák is szép számmal kerültek
a Kasztner-vonat utasai közé. Szintúgy a vo-
naton utazott az ultraortodox zsidó anticio-
nizmus egyik fô figurája, Teitelbaum Joél
rabbi is. Mindezek tekintetében igaza lehe-
tett Kasztnernek, amikor „Noé bárkájaként”
utalt a vonatra.11

Jómagam már évek óta foglalkozom a
Kasztner-vonat történetével, és idén június-
ban készülök benyújtani disszertációmat,
melynek témája a hazai cionista embermen-
tési kísérletek több vitás kérdése a holoka-
uszt alatt. Munkám egyik fontos új forrása
az az utaslista, melyet a Kasztner-vonat ve-
zetôi készítettek Bergen-Belseni tartózkodá-
suk alatt, s melyen egyesével megjelölték,
hogy ki cionista és ki nem cionista a
vonaton.12

A lista egyértelmû választ ad a szelektá-
lás vádjára: az 1684 zsidó közül 979-et
jelöltek meg cionistaként (z betûvel, a német
Zionist szó nyomán) és 705-öt nem cionista-
ként. Ez azt jelentené, hogy a cionisták vala-
melyest többségben voltak, azonban fontos

további részlet, hogy az utaslista tartalma-
zott születési dátumokat is. Ebbôl megláthat-
juk, hogy „cionistákként” jelöltek meg a lis-
tán kisgyerekeket is, például az 1944. áprili-
sában született, tehát éppen három hónapos
Lewy Juditot is. 

Ezen furcsa jelölés oka a vonat összeállí-
tóinak azon felfogása volt, hogy „Erecnek fi-
atalságra volt szüksége.”13. A listán tehát ci-
onistaként jelöltek meg 229 kiskorú sze-
mélyt is, akiknek részérôl politikai irányult-
ságot vajmi kevéssé feltételezhetünk. Így
azon személyek száma, akiket cionista néze-
teik miatt vittek magukkal, 750-re csökken:
így pedig elmondhatjuk, hogy 45 fô híján
egyenlô arányban voltak a vonaton cionis-
ták és nem cionisták.

„Mit is gondolunk… 
Kasztner Rezsô akciójáról?”

A fenti kérdést Fischer István, Kasztner
azóta elhunyt hazai vádlója tette fel, és így
felelt rá: „Amíg a tényeket nem ismerjük,
legjobb lesz, ha semmit”.14 A tényeket azon-
ban ismerjük, és természetesen nem szabad
elriadni attól, hogy hetven évvel a holoka-
uszt és hatvan évvel Kasztner tel-avivi meg-
gyilkolása után értékeljük Kasztner Rezsô
mentôakcióját.

Sander H. Lee amerikai filozófus profesz-
szor tavaly fontos tanulmányt publikált a
holokauszt során történt zsidó kollaboráció
vagy kooperáció megítélésének kérdésében.
Arra biztatva a történészeket, hogy ne félje-
nek ítéletet mondani ebben a kényes kérdés-
ben, felfogása szerint a kanti vagy az utilitá-
rius filozófiára alapozva két módon ítélhet-
jük meg a nácikkal való kooperációt: vagy
az indíttatás, vagy pedig az eredmények te-
rén.15

Ha az indíttatás elvét nézzük, Kasztner
Rezsô nem vizsgázik rosszul: a kezdetektôl
fogva a magyar zsidóság megmentése fog-
lalkoztatta, és egyedül Bogdanor képzeli azt,
hogy a neves cionista újságíró és politikus ti-
tokban náci ügynök volt.

Az eredmények terén, ha lehámozzuk a
Kasztner-féle mentôakcióra rakódott alapta-
lan vádakat – például „nem tájékoztatta a
zsidó közösséget”, stb. –, szintúgy csak pozi-
tívan értékelhetjük a cionista embermentô
munkáját. Kasztner már a megszállás elôtt

segélybizottságot alapított az európai mene-
kültek ellátására, majd közbenjárt azért,
hogy 15 000 zsidót Auschwitz helyett Bécs
mellé szállítottak munkára, illetve 1684 zsi-
dót – köztük megannyi fiatalt és menekültet
– mentett meg a biztos halál elôl.16

Jonathan Wenig jogtörténész – éppen
Kasztner ügyének kapcsán – azt is megálla-
pította, hogy az embermentés okán való ko-
operáció nem tekinthetô háborús bûnnek.17

Nem létezik tehát olyan morális iskola vagy
jogi tétel, amely szerint Kasztner tevékeny-
sége elítélendô volna.

Miért támadták mégis ilyen sokan – és
lôtték le végül a nyílt utcán – Kasztner Re-
zsôt a háború után? Elôször is: ebben Kaszt-
ner nem volt különleges. Lényegében az ösz-
szes holokauszt alatti zsidó vezetôt érték ha-
sonló vádak, mely támadásokat Jehuda Ba-
uer holokauszt-kutató szavaival lehet a leg-
jobban összefoglalni: 

„A zsidókat megölték a nácik – minden-
ki tudja ezt . . . De ki felelt ezért igazából?
»Jó« zsidó szokás szerint sok történész vádol-
ta . . . azokat [a cionista vezetôket], akik
megpróbálták megmenteni zsidó társaikat.
Elbuktak, tehát felelôsek voltak. Eme öngyil-
kos irányzat a történetírásban igen jellemzô
egy olyan frusztrált közvéleményre, mely
nem képes felismerni, hogy tehetetlen volt a
leküzdhetetlen erôkkel szemben . . . Miért bu-
kott el Joél Brand? Az ember szinte hallja a
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választ, hogy az izraeli légierônek le kellett
volna ôt dobnia a német vonalak mögött.
Anakronisztikus válaszok ezek az ember-
mentés kérdésére”.18

Ráadásul a Kasztnert a háború után érô vá-
dak egyszerre fogalmazták meg azt, hogy túl-
ságosan is cionista volt, illetve hogy nem volt
eléggé az: egyesek – mint Fischer István – sze-
rint „kíméletlenül”, pártpolitikai alapon „sze-
lektált”, míg mások – például Kasztner fô izra-
eli vádlója Smuél Támír – szerint „diaszpóra-
zsidó” módjára viselkedett, és „jó cionistákat”
hagyott veszni. Talán éppen az utóbbi állítás
lehetett igaz, de ezt is nehéz lenne Kasztner-
nek felróni: ô és társai képesek voltak egyenlô
arányban válogatni embereket a vonatra. 

Nehéz elhessegetni azt az érzést, misze-
rint azok, akik ma Kasztner Rezsôt családjuk
és rokonaik „veszni hagyásával” vádolják, a
cionista ügyvéd leglelkesebb védôi között
foglalnának helyet, amennyiben éppen az ô
rokonaikat válogatta volna a vonatra. A vá-
logatás folyamata pedig embert próbáló és
hálátlan feladat volt: ahogy Komoly Ottó
írta naplójába, „nem bírom . . . a kiválasztás-
sal járó elkerülhetetlen igazságtalanságot”.19

Létezik-e objektív történészi precedens a
Kasztner felett való ítélkezésben? Karsai
László „mélységesen igazságtalannak” ne-
vezte a Kasztnert ért vádakat,20 Randolph L.
Braham pedig abbéli reményét fejezte ki,
hogy Kasztnert a jövôben az áldozatok, nem
pedig az elkövetôk vagy a kollaboránsok kö-
zött tartják számon.21 A leginkább szóki-
mondó vélemény azonban mégis egy eltérô,
ám lényegében nagyon hasonló ügyben szü-
letett egy amerikai történész tollából, s ezen
sorok írója is ezt a nézetet osztja.

Az Emánuel utca, ahol Kasztner lakott,
máig az Arlozorov utcára nyílik. Utóbbi név-
adója az izraeli politikai gyilkosságok (Jicák
Rabin melletti) másik nagy áldozatáról, Chá-
jim Arlozorovról kapta nevét. Ô is sikeres bal-
oldali politikus volt, s végül ôt is Tel-Avivban
gyilkolták meg jobboldali cionisták, ironikus
módon éppen azért, amiért Kasztnert is: Ar-
lozorov német zsidók megmentéséért kötött
alkut a náci Németország vezetôivel. 

Arlozorov tervérôl utólag Edwin Black
történész írt könyvet, aki zárszavában maga
is feltette a kérdést: Arlozorov ôrült volt
vagy zseni? A nácikkal való kooperáció koc-
kázattal is járt, hiszen elvetette az ellenállás
taktikáját (igaz, ez utóbbi Kasztner esetében

fel sem merülhetett). Aki a nyílt ellenállás-
ban hisz, az ôrültségnek tekintheti a tárgya-
lásokat. Ha azonban elfogadjuk a reálpoliti-
ka legitimitását – és a gondolatot, miszerint
Izrael létrehozása kiemelkedôen fontos fel-
adat volt 1948 elôtt –, akkor csakis méltat-
hatjuk Arlozorov akcióját. Edwin Black tör-
ténész könyvében nyitva hagyta a kérdést,
de egy interjúban elmondta személyes véle-
ményét a zsidók életének érdekében nácik-
kal alkudozó cionistáról.

Szerinte zseni volt.22

(A cikk átolvasásáért köszönet illeti Dr.
Zinner Tibor történészt)

A szerzô történész, a University of Ams-
terdam Holocaust and Genocide Studies
mesterképzésének végzôs hallgatója. Szak-
dolgozatának témája a cionista embermenté-
si kísérletek a magyar holokauszt idején. 
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Furcsa elmozdulásnak lehettünk tanúi az el-
múlt 10-15 évben Európában: megjelent egy
újfajta szélsôjobb, amely a zsidók barátjá-

nak és Izrael elkötelezett támogatójának mutatja ma-
gát a külpolitikában; és van egy radikalizálódó balol-
dal, az iszlám iránti szimpátiákkal, amely durva kilen-
gésekkel egyre erôsebben Izrael-ellenes. Hogyan ma-
gyarázzuk ezt a jelenséget?

Magyari Péter: Az európai szélsôjobb elsôsorban isz-
lámellenes, mert ez látványosan a legnagyobb csoport,
amely az utóbbi években Európába érkezett. Az Izrael-ba-
rátságot is ennek mentén lehet értelmezni, hiszen Izrael,
mondhatni, háborúban áll a palesztinokkal. Másrészt 
ez remek ürügy, hogy elmondják: ôk nem örökösei a 
korábbi szélsôjobbnak, csak a választóik természetes igé-
nyét szolgálják ki. Lám, ki tudnak jönni a zsidókkal is. 
A szélsôbal pedig mindig is palesztinbarát volt, hiszen
a Szovjetunió is nagy támogatója volt Arafatnak, illetve
a PFSZ-nek. Ezen túl a baloldal általában emberjogi ala-
pon áll, a jogfosztottak, a jogsérelmet szenvedettek irán-
ti részvétbôl, és az értük való küzdelembôl indul ki. És itt
megkülönböztetném az Izrael-ellenességet, illetve a je-
lenlegi izraeli kormánnyal szembeni kritikát. Mert Izrae-
len belül is vannak kritikus hangok az aktuális politiká-
val szemben. 

Seres László: Egyetértek a bevezetô tézissel, de azért
árnyaljuk a képet. Nem feltétlenül kell egy kalap alá ven-
ni a mai Nyugat-Európa szélsôjobboldali pártjait. Van
közöttük, akinek nem kell küzdenie azért, hogy lemos-
sa magáról az antiszemita bélyeget – ilyen a holland Ge-
ert Wilders, egyébként akármit is gondolunk róla. A né-
met AfD jelenlegi elnökasszonyán (épp lemondott,
nem?) vagy az osztrák FPÖ vezetôjén viszont elég nagy
bélyeg a közeli, illetve a távolabbi múlt okán. Az AfD el-
nökasszonya, Frauke Petry most magyarázkodik és filo-

szemita gesztusokat tesz. Az FPÖ pedig alapítója, Jörg
Haider halála óta változott meg. Azóta vezetôi többször
jártak Izraelben – ami az izraeli vezetôknek elég kínos,
próbálják is magukat tôle távol tartani. 

Az alaptétel mindazonáltal igaz: a baloldalban Izra-
el és – erôsen általánosítva – a zsidóság elvesztette támo-
gatóját; a konzervatívok nem voltak Izrael-ellenesek; a
radikális jobboldal pedig fölfedezte magának ellenség-
ként az iszlámot. 

Ugyanakkor létezik az iszlám kulturális jelenlétének
Nyugat-Európában egy racionális kritikája is: ha helyi
közösségek kifogásolják, hogy mennyire megváltozott
az életük azóta, hogy a társadalomban megjelent a mul-
tikulti – ezt a panaszt nem lehet rasszizmusként lesöpör-
ni. Minderre persze rátelepednek a rasszisták is, hiszen
ez az ô terepük. 

Van közöttük,
akinek 

nem kell 
küzdenie azért,

hogy lemossa
magáról 

az antiszemita
bélyeget
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Nem tartozik szorosan ide, de megjegyzem: mindez
erôs oroszbarátsággal is párosul. Az említett szélsôjobb-
oldali pártok mind ott vannak Moszkva közelében. 

Hol van az Izrael-kritika és az antiszemitizmus kö-
zött a határ? Ha az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendsze-
resen hoz Izraelt elítélô határozatokat a palesztin la-
kosság jogsérelmei ürügyén, miközben más elnyomó
országokat sokkal durvább jogsérelmekért nem ítélnek
el, ezt hogy értelmezzük? Ez még racionális Izrael-kri-
tikának számít? 

M. P.: Én ilyenkor azt mondom, hogy bármi is egy tá-
madás intenciója, a megtámadott érzelmei is legalább
annyira fontosak, hogy megítéljük, mirôl is van szó. Ha
tehát te, mint izraeli állampolgár – vagy akár Budapes-
ten élô zsidó – úgy érzed, hogy egy megnyilatkozás va-
lójában a zsidók ellen szólt, miközben az illetô ezt tagad-
ja, akkor ezt érdemes figyelembe venni. Másrészt egy
párhuzam is eszembe jutott: a magyar kormányt a jogál-
lam leépítésével szokták vádolni külföldön. Ilyenkor a
magyar miniszterelnök elmegy az Európai parlamentbe
és kikéri magának, hogy ezen a fórumon a magyarokat
támadják. Átviszi tehát az egész diskurzust a magyarel-
lenesség területére. Itt sem egyszerû eldönteni, hogy hol
a határ a magyar kormány politikájának kritikája és a
„bunkómagyarozás” között. Ez a hasonlat hasznos lehet
az elôbbi kérdés eldöntésében is. 

Úgy értsük ezt tehát, hogy Orbán azt mondja: bánt-
ják a magyarokat, Netanjahu meg azt mondja, bántják
a zsidókat? Nincs e két eset között különbség? Magyar-
országot senki nem fenyegeti azzal, hogy letörlik a tér-
képrôl, Izraelt pedig nagyon is fenyegetik ezzel.

M. P.: De, nyilván lehet különbség, erre vonatkozott
a válaszom elsô része: figyelni kell azoknak az érzelme-
ire is, akik úgy érzik, hogy meg vannak támadva. 

Érezhetjük magunkat megtámadottnak okkal vagy
ok nélkül. Vajon ez esetben nem lehetséges objektív
módon megítélni, hogy Izraelt vajon valóban fenyege-
tik-e? Vannak olyan országok, amelyek azt mondják,
hogy Izraelt le kell törölni a térképrôl. Ezek meglehe-
tôsen objektív módon észlelhetô megnyilvánulások. 

M. P.: Persze, vannak ilyenek. De a felhozott példák
az európai kritikákról nem hiszem, hogy ezek közé tar-
toznak. 

S. L.: Ez a párhuzam sántít. Amikor Orbán a neki
szánt kritikát kiterjeszti az egész magyar nemzetre, ez
egyszerû hatalompolitikai lépés, belsô használatra. „Ha
a kormányt támadják, akkor minket támadnak” – üzeni
a honi kormánymédia, amit a pártállam idejébôl már jól
ismerünk. Akkor is azt mondták, hogy ha a rendszert
szidják, akkor a nemzetet szidják. Izrael esetében viszont
elég jól meg lehet különböztetni, hogy mi a támadás
szándéka. Az izraeli politikának keményebb bírálója
nincs, mint az ottani baloldali értelmiség, mégsem érez-
zük azt, hogy az ország megsemmisítésének szándéka ve-

zetné ôket. Ami viszont az Izraelt elítélô ENSZ-határoza-
tokat illeti, ezek ennél jóval messzebbre mennek. Ezeket
ráadásul arab (vagy arab-barát) országok képviselôi szö-
vegezik, és a mélyén érezzük, hogy valójában Izrael legi-
timitása a vita tárgya. 

Tehát nem Izrael politikáját, hanem Izrael létezését
bírálják.

S. L.: Igen, ezt nem olyan bonyolult észlelni. Látha-
tó, hogy a „megszállt területek” már valójában egész Iz-
raelt jelentik. Árulkodó az 1964-ben megalakult PFSZ re-
torikája, amely a kezdetektôl „megszállt területekrôl” be-
szél, holott ilyenek hivatalosan csak 1967 óta léteznek.
De a közelmúltból is bôven hozhatunk példákat: Iránnak
és a hozzá hasonló lator államoknak nyilván nem az a
bajuk, hogy a palesztinok menekülttáborokban élnek.
Nekik az a bajuk, hogy Izrael létezik. Ha az iráni rezsim
és társaik szóhasználatát figyeljük, akkor világosan lát-
juk, hogy oly módon fenyegetik Izraelt, amit Európa
egyetlen állama sem hagyna szó nélkül. Tom Gross Kö-
zel-Kelet szakértô összeszámolta, hogy a világon 120
olyan konfliktus zóna létezik, amelyekre a megszállás, a
vagy akár a genocidium szavak joggal lennének használ-
hatók. Gondoljunk például Dél-Szudánra, amivel kapcso-

Magyari Péter
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latban nem látom a tiltakozó felvonulásokat, az elítélô
ENSZ határozatokat.

M. P.: Az Izrael-kritika és az Izrael-ellenesség valóban
teljesen összemosódhat. Elô is fordul ilyen, bôven. De en-
nek az ellenkezôjére is van példa: kaptam én már egy
BBC tudósítás nyomán készített, mínuszos hír után
olyan kritikát hazai rabbitól, hogy én Izrael-ellenes kiro-
hanásokat engedek meg magamnak a 444.hu-n. 

Hogyan magyarázzuk a menekültválságot, mely-
nek tetôpontján, 2015-ben mintegy másfél millió, túl-
nyomórészt közel- illetve közép-keleti bevándorló zú-
dult Európába? Egyes, fôleg jobboldali vélemények
szerint ekkora tömegû, más szocializációjú, más kul-
túrájú népesség nem fog tudni integrálódni. Ehelyett
párhuzamos kultúrákat alakít ki, amelyek nem, lojá-
lisak a befogadó országokhoz. A baloldali, emberjogi
érvelés viszont azt mondja, hogy a bevándorlók való-
jában áldozatok, ugyanúgy, ahogy azok voltak az 56-
os magyar emigránsok vagy éppen a nácik elôl mene-
külô zsidók. Itt alapvetô problémának tartom, hogy a
progresszív nyugati kultúrában a kisebbségek
bírálatának nem alakult ki mûködôképes nyelvezete.
Ebben a közegben a kisebbség eleve pozitív fogalom,
bármiféle bírálata jó eséllyel a rasszizmus vádját von-
ja maga után. Ilyen körülmények között a bevándor-
lás problémáját nem lehet értelmezni.

S. L.: Így van: a bevett gondolati és nyelvi sémák men-
tén ez nem lehetséges. Vissza kéne találni a ráció talajá-
ra. Nem helyes azt mondani, hogy az egész migráció
nem valós probléma – amint ezt a szocialisták mondták
kezdetben. Ez teljes félreértése a helyzetnek. Ugyanak-
kor az ügyre nagyon gyorsan rátelepedô rasszisták szó-
használata sem engedhetô meg. Egy új nyelvet kell talál-
ni. Semmi kirekesztô nincs abban, hogy megállapítjuk:
a migránsok valódi problémát jelentenek Nyugat-Euró-
pában. Nem azok az emberek, rétegek vándoroltak be Eu-
rópába, amelyeknek megvannak az eszközeik arra, hogy
nyitottak maradjanak a nyitott társadalmakban. Erre az
eleve hátrányos kiinduló helyzetre jött ráadásnak az el-
múlt 15-20 év iszlamizációja, amely nagyon sokat ron-
tott a helyzeten Nyugat-Európában. Például a németor-
szági török vendégmunkások korábban soha nem jelen-
tettek olyan problémát, mint ahogy ezt ma látjuk. És en-
nek bizony a radikalizáció, a gyökértelenség erôsödô ér-
zése és a második-harmadik nemzedék sikertelen integ-
rációja az oka. 

M. P.: A probléma valós, szélsôséges megközelítéssel
ezt a helyzetet nem lehet kezelni. Egészen biztos, hogy a
mindenkori befogadó országok politikája nagymérték-
ben felelôs, de az összes szereplôé az. De van egy nem-
zetközi jogi keret, amely meghatározza, hogy ki a me-
nekült és milyen jogok illetik meg. Ennek megtartása és
betartása az egész nyugati jogbiztonság fundamentuma.
Az a fentebb idézett érvelés, hogy a menekülteket be kell

fogadni – amennyiben kiderül, hogy üldözték ôket vagy
éppen az életükért futnak – teljesen megállja a helyét.
Még akkor is, ha ennek olyan hosszú távú következmé-
nyei vannak, mint amirôl szó volt a harmadik generáci-
ós bevándorlók esetében. A tapasztalatok azt mutatják,
hogy a vendégmunkások és az életükért futó menekültek
szocializációs képességei között általában elég nagy a
különbség. Mások a motivációk, mások a kényszerek.
Ezért nem lennék olyan pesszimista atekintetben, hogy
vajon a most bevándoroltak gyerekei ugyanolyan integ-
rációs problémákkal küzdenek-e majd, mint a hatvanas
években bevándorolt török vendégmunkások gyerekei
és unokái. Miközben itt van a másik probléma, az iszlá-
mizmus, ami éppen ezt az integrációs képességet rongál-
ja, és nagyon komoly kockázatot jelenthet, akár hosz-
szabb távon is. Ennek a kezelése komoly feladat a nyu-
gat-európai hatóságok számára – de talán nem megold-
hatatlan. Végül is másfélmillió emberrôl beszélünk egy
ötszázmilliós kontinensen. 

Vajon a fentebb említett nemzetközi jogi keretek
használhatók abban az esetben, amikor másfél millió
ember zúdul Európába? Az e célból létrehozott infrast-
ruktúra, ilyen terhelés mellett szét tudja válogatni,
hogy ki az üldözött és ki a gazdasági bevándorló? Nem
lehet, hogy az új helyzetben a jogi kereteket is újra kell
értelmezni? 

M. P.: Ez politikai szándék kérdése is. Ha kellô erôfor-
rást csoportosítanak át, akkor kezelhetô a helyzet. A
probléma a legutóbbi idôben nem abból adódott, hogy
minderre az európai kormányok vagy az EU ne lett vol-
na képes – anyagilag és infrastruktúra terén – hanem ab-
ból, hogy nem volt konszenzus az elvek és a gyakorlati
lépések terén. Ez blokkolta a cselekvôképességet. A né-
metek azt mondták, hogy csináljuk, de együtt. Más tag-
államok, köztük Magyarország, azt mondta, hogy ne csi-
náljuk. Így kialakult egy egymásra mutogatás és patt-
helyzet, ami inkább szól az európai integráció jelenlegi
állapotáról, mint a cselekvés valós lehetôségeirôl. 

Ha a 2015-ös bevándorlási hullám megismétlôdik,
vajon tárjuk-e ki a kapukat, avagy jogos-e azt monda-
ni, hogy a bevándorolni szándékozók az európai ha-
tárokon kívül várják meg kérelmeik elbírálását?

M. P.: Jogos lehet azt mondani, hogy az EU határain
kívül várják meg a döntést – feltéve, hogy megteremtik
az emberhez méltó körülményeket és a belátható határ-
idôn belüli elbírálást. Egyébként az Európai Bizottság
már a válság elején javasolta, hogy az elbírálásra várók-
nak a görög szigeteken hozzanak létre átmeneti tartóz-
kodási helyeket. Csak ezt többek között a magyar kor-
mány megvétózta. 

S. L.: Itt nemcsak különbözô politikák vetélkednek, ha-
nem különbözô politikai filozófiák is. Az Orbán-féle javas-
lat szerint a migrációt, úgy ahogy van, Európán kívül kell
tartani és arra ott kell megoldást találni. A másik véglet az

Végül is 
másfélmillió

emberrôl
beszélünk egy
ötszázmilliós
kontinensen.

10 | SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT

Közel-Kelet
VITA

Szombat_2017_05_majus_Szombat_Lacinak.qxd  2017.05.10.  15:07  Page 10



– e tekintetben joggal bírált – Soros-féle multikulti filozó-
fia. Soros több cikkében évi 300 ezres kvótát javasolt Eu-
rópának.  Szerintem ez szintén rossz ötlet. Az emögött hú-
zódó felfogás szerint ezáltal színesebbé válik, gazdagodik
a társadalom. Csakhogy – miközben én is multikulti pár-
ti vagyok és támogatom, hogy Európa legyen sokvallású,
sokféle kultúrájú – nagyon nagy fenntartásaim lennének
egy mostanihoz hasonló, iszlám hátterû bevándorlással
kapcsolatban. Ezeknek a bevándorlóknak olyan a háttere,
hogy kétséges: elfogadják-e az európai alapértékeket.
Nonszensz, hogy egyes londoni mecsetekben az Európa
elleni gyûlöletrôl prédikálnak, vagy Franciaországban az
arab kisebbség zsidókat zaklat egyes városrészekben. Ve-
gyük emellé a demográfiai érveket – amivel sokan szeret-
nek visszaélni – és oda jutunk, hogy egy orbánizmustól/le
penizmustól, de sorosizmustól is mentes bevándorlási po-
litikán kéne gondolkoznia Európának. Így például a schen-
geni tagságot komolyan kéne venni. Meg kell vizsgálni
minden esetet és – a humanista normák fenntartásával –
ki kell szûrni azokat, akik csak a nyugat által nyújtott jó-
tétemények miatt kívánnak bevándorolni. 

Tartok tôle, hogy ezt nehéz lesz kiszûrni. Afganisz-
tánból, Pakisztánból, Iránból, stb. azért menekülnek az
emberek, mert ott a politikai elnyomás és a gazdasá-
gi kilátástalanság kéz a kézben jár. Aki innen érkezik,
joggal mondhatja politikai üldözöttnek magát. Ugyan-
ilyen alapon a hetvenes években egy kelet-európait
menekültként befogadtak Nyugat-Európában. Csak
persze nem ekkora tömegben.

M. P.: Erre a dilemmára nincs igazán jó válasz. Jó pél-
da Eritrea, ahol egy észak-koreai típusú diktatúra
mûködik, csak éppen kevésbé hatékony az infrastruktú-
ra fejletlensége miatt. Ránézésre táborba zárnak akárkit.
Ezért egy eritreai Nyugat-Európában szinte automatiku-
san megkapja a menekült státuszt. Vajon mit lehet tenni,
ha egyszer az egész ország elindul majd? Erre nincs vá-
lasza az európai politikának. Csak abban bízik, hogy Eu-
rópába eljutni sok pénzbe kerül, és erre akkor sem képes

mindenki, ha egyre mobilabb a világ és Észak-Afrika tele
van embercsempészekkel. A hivatalos álláspont Brüsszel-
ben ilyenkor az, hogy helyben kell segíteni és megváltoz-
tatni a körülményeket. Ami nyilván nem fog menni, hi-
szen az EU a saját kelet-európai tagállamait sem tudta
pénzzel konszolidálni – sôt, meggyôzôdésem, hogy ez-
zel inkább csak ártott. Nincs tehát megoldás erre a prob-
lémára: ki kell találni valamit, ami jogilag elfogadható,
humánus és kivihetô. 

Ám egy dolog biztos: ha nagyon sok ember akar jön-
ni, akkor az hosszú távon megállíthatatlan. Egy gyorsan
öregedô, demográfiai reprodukcióra nem képes konti-
nens évtizedekig ellen tud állni, de évszázadokig egészen
biztos, hogy nem. És ha egyszer úgy is át fog alakulni Eu-
rópa népessége, akkor arra kell törekedni, hogy ez minél
kisebb megrázkódtatással, inkább fokozatosan, az itt
lévô kultúra értékeinek megôrzésével történjen. A „vég-
zetnek” tehát inkább elébe kell menni és tompítani a ha-
tásait, mintsem minden áron küzdeni ellene. 

S. L.: Én nem vagyok ennyire fatalista: az ilyen „vég-
zet” ellen küzdeni kell. A sokszínûség, a multikulturális
társadalom nem az ördögtôl való, de fontos, hogy ez a
sokszínûség milyen elveken, milyen filozófián alapul. Ha
a 2015-ösnél is nagyobb migrációs hullám indul el, azt
meg kell állítani. Nem fajvédelmi okokból természetesen,
hanem civilizációs, kulturális okokból. A mi nyugati tár-
sadalmunk a legjobb mindabból, amit eddig a történelem
létrehozott: a magántulajdon, az egyéni jogok, a kisebb-
ségi jogok, a nôi jogok, a gyerekjogok védelme olyan vív-
mányok, amiket el kell fogadnia annak, aki idejön. Ez
jóval több, mint a szûken vett migrációs kérdés. 

Európa maga sem tudja, hogy merre menjen e téren
– elôször magát kéne kitalálnia. Meggyôzôdéses euro-at-
lantistaként ezt Amerikával együtt képzelném el, de ha
Európánál maradunk, akkor a mainál öntudatosabb Eu-
rópa kéne, amely jobban felismeri saját értékeit, amit sa-
ját magától is megkövetel. Mielôtt elindulunk a Houelle-
becq által leírt behódolás útján. 

Egy dolog 
biztos: 
ha nagyon 
sok ember 
akar jönni, 
az hosszú
távon meg-
állíthatatlan.
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Ön legutóbb két évvel ezelôtt szólalt fel Ma-
gyarországon, mikor a Fôvárosi Szabó Er-
vin Könyvtár gyermekkönyvtárában be-

szélt egy könyvbemutatón. Akkor azt említette meg,
hogy a történelembôl nem csak tanulni kell, hanem
„választ is kell adni rá”.

Egyaránt fontos tudni, hogy mi történt a múltban –
például ebben a házban 1940-45 között –, és az, hogy ta-
nuljunk is belôle. Ez az intézet is ezért jött létre. Ilyen
szempontból fontos tudni, hogy mindazt, amire emléke-
zünk, emberek csinálták: megmutatja, mi a legjobb, ami-
re képesek vagyunk – a bajbajutottak segítése – és a leg-
rosszabb – a kollaboráció, az árulás. Mindaz, ami akkor
történt, elmond valamit rólunk, emberekrôl is. Az erköl-
csi része a történetnek nagyon fontos az oktatási mun-
kánkban. Valóban fontos a tudás, de a mi munkánkban
legalább olyan fontos, hogy mit kezdünk vele.

Az Anne Frank Ház különlegessége, hogy nincsen
bebútorozva. Miért?

Való igaz, és ennek gyökerei Anne Frank édesapjánál
keresendôek, aki, mikor visszatért Auschwitzból, üres há-
zat talált itt, ugyanis a németek minden bútort elvittek
innen. De az ürességnek van más jelentése is: legelôször
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Ronald Leopold holland történész, az amszterdami Anne Frank Ház ügyvezetô igazgatója. 
Két évet élt Magyarországon a nyolcvanas években, és felesége is magyar: 
kérdéseinkre pedig – melyek Anne Frank emlékezetére, a történeti múlt feldolgozására, 
antiszemitizmusra és a holland választásokra vonatkoztak – kiváló magyarsággal felelt.
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Interjú az Anne Frank Ház ügyvezetô igazgatójával

Fo
tó

 D
av

id
 A

us
se

rh
of

er

Szombat_2017_05_majus_Szombat_Lacinak.qxd  2017.05.10.  15:07  Page 12



az, hogy Anne Frank már nincsen itt. Ô 15 évesen borzal-
mas körülmények között halt meg Bergen-Belsenben.
Aztán mond valamit az üresség apjáról, Otto Frankról is,
aki elvesztette a teljes családját. És mond valamit errôl a
városról is: 60 000 zsidót vittek el innen. A ház legerô-
sebb tulajdonsága az üressége, melyet berendezhetünk
gondolatainkkal. Talán még erôsebb is így a hatása,
mintha be lenne rendezve.

A magyar sajtót is elérte az Anne Frank Ház tavaly
decemberi jelentése, mely szerint egyáltalán nem biz-
tos, hogy Anne Frankot és családját elárulták. Megle-
het, hogy véletlenül bukott le a rejtôzködô család?

Nem zárom ki, hogy elárulták volna Anne Frankot és
családját, de a kutatások megmutatják, hogy más lehetô-
ségekkel is számolni kell. Anélkül, hogy konklúziókat
vonnánk le, fontos tudni, hogy a kutatások szerint a ház-
ban élelmiszerüzérkedés folyt, ami a németek
szempontjából bûncselekménynek számított. Könnyen
megtörténhet, hogy emiatt jöttek ki a rendôrök 1944. au-
gusztus 4-én, és így bukott le a család. Nem állítjuk,
hogy nem árulták el ôket. 

Ezek szerint máig vannak új kutatási eredmények
Anne Frank életérôl?

Természetesen már rengeteg kutatás volt Anne Frank-
kal kapcsolatban, de sokszor azt látjuk, hogy arról van

szó, amit az események után mondtak, és nem az azonos
idôszakból származó forrásokról. A források pedig nem
mindig egyeznek azzal, amirôl késôbb beszéltek: ezért
mindig van helye az eredeti források új, nyitott szemmel
való értelmezésének.

Gyakran hallható tétel, hogy a holokauszt társadal-
mi feldolgozása Magyarországon még hiányzik. Meg-
történt-e már ez a fajta feldolgozás Hollandiában?

Részben igen, hiszen sok vita zajlott történészek között,
a sajtóban és a társadalomban. Szerintem nagyon nehéz
azt mondani, hogy „mi most a történelmet végleg feldol-
goztuk”. Ilyen nincs. Pont az a lényeg, hogy egy nyílt kör-
nyezetben folyjon tovább a vita, mindig új perspektívák,
szempontok vagy információk alapján. Sokat mond nap-
jainkról, hogy van-e olyan környezetünk és társadalmunk,
ahol tanulni akarunk a múltról és a múltból. A vita pedig
anélkül is fontos, hogy eljön-e az a pont, ahol elmondhat-
juk, hogy feldolgoztunk az események. Ennek a folyamat-
nak nincs vége, mert bár a történelem nem változik, a fel-
tett kérdések és a szempontok mindig változnak.

Mesterdiplomáját groningeni történészi tanulmá-
nyaihoz Magyarországon írta. Milyen volt Magyaror-
szágon tanulni a nyolcvanas években, és milyennek
látja ma?

Ma is gyakran járok Magyarországra, a nyolcvanas

Az Anne Frank
Ház (jobbról 
a harmadik) 
Amszterdamban
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években pedig két évet éltem ott, és a feleségem is ma-
gyar. Azóta hatalmas változások zajlottak az országban,
noha természetesen van átfedés akkori és friss élménye-
im között. Nem akarok úgy csinálni, mintha szakértôje
lennék Magyarországnak, sôt: néha úgy érzem, minél
hosszabb ideje vagyok kapcsolatban az országgal, annál
kevésbé értem meg. Magyarországnak igen nehéz a tör-
ténelme, nagyon sok tragédiát tud maga mögött. Úgy
gondolom, hogy ’89 óta az országnak hatalmas lehetôsé-
ge, hogy a jövôre koncentrálva fejlôdhessen, és egy va-
lódi, nyitott demokrácia alakuljon ki az országban, ahol
minden ott élô megkapja a lehetôséget arra, hogy – Anne
Frankot idézve – „az lehessek, aki vagyok”. Azt hiszem,
hogy amit mi ebben a házban képviselünk, ugyanerre a
kihívásra utal: a nyitott, sokszínû társadalom, a jogál-
lam, a hatalommegosztás. Én még emlékszem, hogy a
nyolcvanas években mennyire kilátástalannak és
reménytelennek tûnt a helyzet Magyarországon, és hogy
mennyire vágytunk, vágytak a magyarok a változásra.
Most minderre már megvan a lehetôség, és remélem,
hogy minden nehézség ellenére sikerül megvalósítani ezt
a társadalmat. Elég tragédia érte már Magyarországot. 

A március 15-i választások után hogyan tekint a jö-
vôbe?

A közeljövôben sok helyen tartanak választást, de a
mi küldetésünk az oktatás, nem pedig a politika, és nem
is azért vagyunk, hogy bármelyik politikust támogassuk.
A világ rettenetesen gyorsan és nagymértékben változik.
Rengeteg ember érzi azt, hogy kétségbe vonják az iden-
titását, vagy, hogy el van veszve. A változások mértéke
sok embernek egyszerûen túl gyors és sok. Az Anne
Frank Ház igazi feladata, hogy a fiatalokat megtanítsa
válaszolni az effajta kérdésekre: ki vagyok én, és ki a má-
sik ember? A globalizációval ugyanis egyre vegyesebb
társadalmak alakulnak ki, és egyre több a nemzetek kö-
zötti találkozás. Egyre fontosabb tehát az a kérdés is,
hogy hogyan látjuk egymást, hogyan bánunk egymással
és hogyan tudunk mégis egy közösséget alkotni.

Az elmúlt évek eseményei okán egyes orgánumok-
ban megjelent az a vélemény, hogy párhuzamot lehet
vonni Anne Frank és a menekült szír kisgyerekek kö-
zött. Találó ez a hasonlat?

Értem, hogy miért gondolnak Anne Frankra, mikor a
rettenetes szíriai tragédiát látják, de nem vagyok biztos
benne, hogy segít-e mindez a megoldásban. Az emberi
kérdésekben az empátia a legfontosabb – és a menekült-
kérdés emberi kérdés. Eközben azt is látni kell, hogy a
szíriai háború nagyon más helyzet, mint ami itt volt a
’40-es években. Anne Frank családja Amerikába kívánt
menekülni, de 1941-ben ezt már nem lehetett megtenni.
Ha összehasonlítjuk az akkori körülményeket, akkor a
különbségek hatalmasak; de ha arról van szó, hogy az
embereknek empatikusan kell megoldaniuk bizonyos
helyzeteket, akkor persze ugyanolyan empátiával kell ke-

zelni a mai menekülteket, mint akkor a zsidókat. A törté-
nelmi helyzetek összehasonlításának nem is a szoros kö-
rülmények, hanem az emberi mechanizmusok a lényege-
sek. A reakcióink sokat mondanak el rólunk, és megmu-
tatják, kik is vagyunk.

Eddig Magyarországon sokan irigyelték a nyugatot
az antiszemitizmus alacsony mértéke miatt, most azon-
ban támadásokról, sírgyalázásokról szólnak a hírek. Mi
történt? Honnan került elô ez az antiszemitizmus?

Antiszemitizmus mindenhol van, ez nem kérdés. Amit
nagyon nehéz objektívan megállapítani, hogy mi a mér-
téke. Mi más intézetekkel együtt rendszeresen figyeljük a
rasszizmus és a diszkrimináció mértékét oly módon, hogy
összevetjük a rendôrség által regisztrált incidenseket a ko-
rábbi években elôfordultakkal. Legutóbbi jelentésünk pe-
dig nem mutatja, hogy nôtt volna az antiszemitizmus. Ez
persze nem azt jelenti, hogy nincsen antiszemitizmus, de
ez a jelentés nem tükrözi, amit hallani lehet néha az an-
tiszemitizmus növekedésérôl. Az iskolákban éppen azt ta-
pasztalható, hogy majdnem háromszorosára nôtt az isz-
lamofóbia és a homofóbia, míg az antiszemitizmus csök-
kent. Ennek ellenére nem akarom alábecsülni, hiszen így
is éppen elég, ami van – de nem csak antiszemitizmusból,
hanem mindenfajta diszkriminációból. 

Az Anne Frank Ház tehát nem csak az antiszemitiz-
mus, hanem mindenfajta elôítéletesség ellen küzd?

Így van, és ezt a feladatot még Otto Frank adta szá-
munkra. Ô azt mondta, hogy nem csak az antiszemitiz-
mus, hanem mindenfajta rasszizmus és a diszkrimináció
ellen, az emberi jogok mellett kell felszólalnunk. Sôt,
még azt is mondta, hogy a lánya naplója nem csak a zsi-
dóságról és az antiszemitizmusról szól, hanem
mindenféle diszkrimináció és gyûlölet ellen íródott.

Hány fiatalt ér el az Anne Frank Ház oktatási prog-
ramja, és mennyire érezhetô a hatása?

A holland iskolák diákjain és az évi egymillió múze-
umlátogatón kívül nemzetközileg több százezer fiatalt
érünk el egy évben, hiszen 400 projektünk van 30-35 or-
szágban évente. Rövidtávon is látható a reakció, amikor
részt vesznek a programokon, és nagyon reméljük, hogy
oktatási tevékenységünk hosszú távon is nyomot hagy a
fiatalokon. Az igazság az, hogy nagyon optimista va-
gyok, amikor látom a mai generációt, amelynek termé-
szetes, hogy kapcsolatban állnak a világgal: ôk már kül-
földön tanulnak, tapasztalnak más országokat, mint
ahogy az én életemet is befolyásolta, hogy Magyarorszá-
gon voltam, és én is sokkal gazdagabb lettem attól a két
évtôl, amit ott töltöttem.

Igazgató úr, köszönjük az interjút. Búcsúzóul még
árulja el: találkozott már a Szombat magazinnal koráb-
ban?

Persze, járt nekünk a kilencvenes évektôl, és ezért is
boldogan egyeztem bele az interjúba.

Veszprémy László Bernát

A szíriai
háború 

nagyon más
helyzet, mint

ami itt volt 
a’40-es 

években.
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Nem azért, mert nagyon aggasztott a kérdés. Nem is
azért, mert annyira érdekelt. Úgy tekintettem a Holoka-
uszt-tagadókra, mint azokra, akik azt mondják, hogy a
föld lapos. Mi lenne egy ostobaságban érdekes? De két
vezetô Holokauszt történész: Yehuda Bauer és Israel
Guttman meggyôzött: a Holokauszt tagadás az antisze-
mitizmus egy formája, ezért foglalkozni kell vele. Hall-
gattam rájuk és úgy gondoltam, két-három évig tarthat,
amíg a témát kimerítem, ennyi idôre térek el a fô kuta-
tási témámtól. Végül tovább tartott, részben azért, mert
ezek az emberek olyan szörnyûek voltak, hogy nehezem-
re esett velük foglalkozni, bonyolultabb is volt, mint
gondoltam, a könyvem megjelenése után röviddel pedig
perbe fogtak, és a bírósági ügy teljesen „beszippantott”.
Végül errôl is írtam egy könyvet. De ma már nem ez a ku-
tatási területem. 

Hogy látja, mennyire elterjedt a Holokauszt-taga-
dás manapság?

A Holokauszt-tagadók nem zárt csoport, amelyet
megfigyel a rendôrség és pontosan tudja, hogy 250 tag-
ja van. A befolyásukat nehéz felmérni. Az a fajta Holo-
kauszt-tagadás, amit David Irving mûvel, jóval kevésbé
befolyásos ma, mint a per idején volt. A per megmutat-
ta, milyen tarthatatlan és erkölcstelen ez a magatartás. A
másik fajta Holokauszt-tagadás a tényeket nem tagad-
ja, de azt hangoztatja, hogy az egészrôl túl sokat beszél-
nek, túl van dimenzionálva, a zsidók csak azért tartják

napirenden az egészet, mert valami mást akarnak elér-
ni vele, mert fel akarják hívni magukra a figyelmet stb.
Ez a jelenség aggasztó, fôleg azért, mert része a sokkal
tágabb területet felölelô antiszemitizmusnak. 

Ma jóval súlyosabb az a jelenség, amit „post truth”
néven ismerünk: vagyis, ha mélyen hiszünk valamiben,
amellett kitartunk akkor is, ha semmi bizonyíték sem
támasztja alá, sôt, minden tény az ellenkezôjét igazol-
ja. Legjobb példa Donald Trump, aki határozottan ál-
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Deborah Lipstadt amerikai történész évekig foglalkozott a Holokauszt-tagadással és könyvet írt 
a témában.1 A könyvében élesen bírált David Irving, az egyik legismertebb Holokauszt tagadó 
beperelte ôt, a bírósági ügy Angliában két évig tartott, s Irving teljes elmarasztalásával végzôdött. 
A történetbôl film készült, amelyet a Budapesti Zsidó Filmfesztiválon is bemutattak. 

„AZT MIÉRT 
NEM MONDJA SENKI, 
HOGY NÉMETORSZÁGNAK
NINCS JOGA LÉTEZNI?”

Miért kezdett a Holokauszt-tagadással
foglalkozni?
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lítja, hogy 2001. szeptember 11-én maga látta, amint
New Jersey-ben moszlimok ezrei táncoltak örömükben,
amikor ledôlt a World Trade Center. Nos, én magam is
láttam képeket arról, hogy moszlimok táncoltak örö-
mükben Kelet-Jeruzsálemben meg Ciszjordániában.
Arra azonban, hogy ezer muszlim táncolt New Jersey-
ben, semmi bizonyíték nincs. Márpedig, ha megtörtént
volna, nyilván lenne errôl néhány kép vagy filmfelvé-
tel. Ha azonban valaki mindennek ellenére azt terjesz-
ti, hogy „én igenis, láttam a moszlimokat táncolni New
Jersey-ben” – ez a „post truth”. 

Mindenkinek joga van, hogy a saját igazságában
higgyen.

Inkább azt mondanám, hogy mindenkinek joga van
a saját véleményéhez a tényekrôl. De nem a saját gyárt-
mányú tényeihez. Ha leszakad egy híd, sokféleképpen
vélekedhetünk róla – miért szakadt le, ki a felelôs stb.
–, de az tény, hogy leszakadt. 

Azt is gondolhatja valaki, hogy a képek a lesza-
kadt hídról valójában hamisak.

Akkor ezzel azt is mondja, hogy mindazok, akik a hí-
don voltak, nem is haltak meg, akik mindezt a partról
látták, igazából nem is látták mindezt. George W. Bush
minden bizonyíték ellenére ragaszkodott ahhoz, hogy
Szaddam Husszein tömegpusztító fegyvereket állított
elô. A kemény és cáfolhatatlan bizonyítékok ellenében
is ragaszkodni valamihez: ez a post truth jelenség. 

Mi a véleménye az olyan állításokról, hogy „ma a
zsidók azt teszik a palesztinokkal, mint annak idején
a nácik tettek velük”?

Ezt nevezem softcore holokauszt tagadásnak. A
hardcore az, amikor azt állítják, hogy nem voltak gáz-
kamrák. Szeretnék valamit tisztázni: Izraelt – mint min-
den országot és nemzetet – éppenséggel lehet bírálni
azért, ahogy a palesztin-kérdést kezeli. De hasonlatot
vonni Auschwitz-cal, a gázkamrákkal – ez nevetséges.
Egy barátom, aki roppant kritikus Izraellel szemben, azt
mondja: a palesztin genocídiumról beszélni komolyta-
lan. Jogfosztásról lehet beszélni, de népirtás nincs. Ez
már a softcore holokauszt tagadás. 

Szerintem ugyanebbe a kategóriába tartozik itt Bu-
dapesten a Szabadság téri arkangyalos emlékmû is.
Nem tagadja le, ami történt, csak azt mondja, hogy mi,
magyarok áldozatok voltunk, mert bennünket meg-
szálltak a németek. Ami persze igaz, csakhogy Horthy
kormányzó a helyén maradt, és Eichmann, a maga há-
romszáz emberével nem tudta volna két hónap alatt
végrehajtania több mint 400 ezer zsidó deportálását a
magyar részrôl nyújtott jelentôs támogatás nélkül. Aki
azt mondja, hogy a magyarok áldozatok voltak, az
ugyan nem tagadja a deportálásokat, de átírja a törté-
netét. Ugyanez történik egyébként Lengyelországban,
ahol a „mi lengyelek mind áldozatok voltunk, mindany-
nyiunkat meg akartak ölni” típusú vélekedések váltak

gyakorivá. Kétségtelen, hogy Lengyelországot már
1939-ben megszállták a németek. Ott a helyi államap-
parátus nem állt a németek rendelkezésére, míg Ma-
gyarországon a helyi hatalom készségesen segített. A
lengyelek bújtattak zsidókat, de sok lengyel megölt
vagy feljelentett zsidókat. Az is elôfordult, hogy a zsi-
dókat bújtató lengyelek a háború után arra kérték a túl-
élôket, hogy ne köszönjenek meg semmit, tûnjenek el,
ne maradjanak a városban, ahol éltek. A lengyel áldo-
zati önkép is egyfajta softcore Holokauszt-tagadás. Ezt
láthatjuk egyébként a budapesti Terror házában is, ahol
két szoba szól a náci bûnökrôl és ennek sokszorosa a
kommunista bûnökrôl (amiben a zsidók szerepét hang-
súlyozzák). Ez a történelem átírása. Magyarországnak
– nem a ma élô magyaroknak – sok elszámolni valója
van a Holokauszttal, a magyar zsidók elpusztításával
kapcsolatban. 

Említette, hogy most a kortárs antiszemitizmust
kutatja. Ezen belül mire helyezi a hangsúlyt?

A diákjaim sokat kérdeznek a BDS2 jelenséggel kap-
csolatban. Antiszemitizmusnak lehet-e ezt nevezni? 
Úgy vélem, nem mindenki antiszemita, aki a BDS moz-
galmat támogatja. Az érvelésük, ugye, úgy szól, hogy
miután az izraeliek elnyomják a palesztinokat, nekünk
támogatni kell az izraeliek bojkottját. Ám a BDS moz-
galom szervezôi és irányítói szerintem – szívük mélyén
– Izrael Állam elpusztítására törnek. Ez pedig az én sze-
memben az antiszemitizmus egy formája. Aki azt
mondja, hogy Izraelnek nincs joga létezni, az antisze-
mitizmus egy formáját gyakorolja. 

Ámosz Oz nemrég egy interjúban feltette a kérdést:
vajon a 2. világháború után miért nem mondta senki,
hogy Németországnak nincs joga létezni? Ilyen senki-
nek nem jutott az eszébe. (Henry Morgenthau amerikai
pénzügyminiszter azt szorgalmazta, hogy Németorszá-
got gazdaságilag és politikailag jelentéktelen állammá
kell tenni, de ezt is hamar elvetették.) Ámosz Oz kérdé-
se jogos. 

Úgy tûnik, az Izrael-ellenes mozgalmak a balolda-
li-egyetemi miliôben nagyon erôsek. 

Igen, ez a mozgalom erôsen terjed. A jobboldaltól
megszoktuk az antiszemitizmust, a baloldaltól kevésbé.
Utóbbira ezért sokkal erôsebben reagálunk – fôleg a
baloldal iránt elkötelezett zsidók. De úgy vélem, az an-
tiszemitizmusnak ma három fô forrása van: a baloldal
csak az egyik: ez is visszatekinthet vagy húsz évnyi
múltra. A másik a jobboldali, fôleg a mai „alt-right” kö-
reibôl érkezô antiszemitizmus. Ezt lehetett látni a
Trump-kampány utolsó videóklipjében, aminek képei a
Cion bölcseinek jegyzôkönyvét idézték fel bennem. A
harmadik pedig az iszlám antiszemitizmus. 

Meglátása szerint mennyire hatotta át az amerikai
egyetemeket az Izrael-ellenességnek álcázott antisze-
mitizmus?

Mindenkinek
joga van 

a saját
véleményéhez

a tényekrôl. 
De nem a saját

gyártmányú
tényeihez.
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Egyeteme válogatja. Van, ahol rossz a helyzet, má-
sutt kevésbé. De az általános helyzet kétségkívül rosz-
szabbodott és ezt fôleg azok érzik meg, akik nyíltan ki-
állnak Izrael mellett. Vagy akik nyíltan vállalják zsidó-
ságukat. 

Egy zsidó diáknak ma mekkora esélye van Ame-
rikában, hogy találkozik a BDS mozgalom agresszív
képviselôivel?

Sok ilyen diák úgy gondolkodik, hogy ô ugyan Iz-
rael-párti, de nincs kedve az egyetemi éveit csatározás-
sal tölteni. Így aztán nem megy el közel-keleti, izraeli
vagy palesztin témájú elôadásokra, nem viseli a kipá-
ját, inkább baseball-sapkát hord. Elmegy a Chabad ren-
dezvényeire, de nem megy el az Izrael-párti megmoz-
dulásokra. És persze van, aki felvállalja a küzdelmet.
Van, aki szerint a campusokon a zsidó diákok számára
jóval kevésbé biztonságos a légkör, mint pár éve. Sze-
rintem ez túlzás. Egyes helyeken igen, de ez nem álta-
lános. Nem mindenütt van így. 

Baloldal és jobboldal antiszemita toposzai mennyi-
ben különböznek?

Nem mindig különböznek: a baloldalon is gyakran
mondogatják, hogy a zsidóknak túl sok hatalmuk van,
túl sokat beszélnek a Holokausztról…

… a baloldalon?
Igen, az afro-amerikai diákok hajlamosak ilyen meg-

nyilvánulásokra, nagyon is. A jobboldalon viszont azt
halljuk, hogy a zsidók ellenôrzik a médiát, a bankokat,
ôk irányítják a jegybankot. 

És az iszlám antiszemitizmussal mi a helyzet Ame-
rikában? 

Sajnos növekszik, de korántsem olyan erôs, mint
egyes európai országokban, mint mondjuk Brüsszelben
vagy Párizsban. És az amerikai moszlimok nem hirde-
tik ezt nyíltan. Továbbá vannak közös zsidó-moszlim
csoportok, amelyek igyekeznek megteremteni a párbe-
széd lehetôségét. És az amerikai moszlim vezetôk több-
nyire nem arab származásúak, hanem inkább afro-ame-
rikaiak vagy ázsiaiak. 

Nekem úgy tûnik, a baloldali antiszemitizmus nap-
jainkban nyugaton jóval virulensebb, mint a jobbol-
dali.

Volt részünk az elmúlt években mind a kettôbôl, de
a baloldali manapság kétségkívül hangsúlyosabb. És a
baloldalon belül mainstream-mé vált, míg a jobbolda-
lon nem ez a helyzet. De ott van Lengyelország, az
Arany Hajnal Görögországban, és ott van Orbán, aki
nyíltan nem támadja a zsidókat, de ott van a Szabadság
téri emlékmû, amely tagadja a Holokausztért viselt ma-
gyar felelôsséget… Ez sem veszélytelen.

Gadó János

JEGYZETEK

1 Deborah Lipstadt: Denying the Holocaust: The Growing As-
sault on Truth and Memory

2 Boycott,Divestment,Sanctions. Palesztin indíttatású nemzet-
közi mozgalom, amely Izrael állam teljes gazdasági bojkott-
ját szorgalmazza. (A szerk.)

Deborah Lipstadt
(jobbra) és 
az ôt a filmben
megszemélyesítô
Rachel Weisz
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A társadalomtörténészek és szociológusok sok-
féle elitdefiníciót használnak, s az eltérô de-
finíciókból természetesen eltérô bekerülési

kritériumok következnek.1 Az eltérô kritériumokból pe-
dig az következik, hogy a különbözô számítások szerint
eltérô méretû az orvosi elit, s ebben az elitben különbö-
zô arányt mutatnak a zsidó, a konvertita, és a nem zsi-
dó személyek. 

Az egyetemi elit
Kiindulhatunk például abból, hogy az orvosok elitjét

az egyetemi tanárok jelentik. Ez esetben számolnunk kell
azzal a körülménnyel, hogy az egyetemi tanárrá váláshoz
szükséges volt egyrészt az egyetem támogatása, másrészt
a kormányzati akarat – hiszen egyetemi tanárrá válni csak
miniszteri elôterjesztés nyomán született államfôi döntés-
sel lehetett. Ismeretes, hogy az egyetemeknek – a
kolozsvári (a két háború között ez mûködött Szegeden) ki-
vételével – bevallott felekezeti preferenciájuk volt a taná-
ri kar kiválasztásában. Budapesten ez a katolikusokat,
Debrecenben a kálvinistákat, Pozsonyban-Pécsett a luthe-
ránusokat volt hivatott segíteni. Ehhez a preferenciához a
professzori kar részérôl többé-kevésbé felvállalt zsidóelle-
nes diszpreferencia is járult, melynek motivációi között,
az orvosprofesszorok közötti konkurenciaharc mellett, az
alkalmanként erôszakba is átcsapó hallgatói antiszemita
mozgalmak is szerepet játszottak. A felsôoktatási „átlagot”
meghaladó mértékû antiszemitizmust jól dokumentálja,
hogy az 1920-as numerus clausus elôkészítésében a buda-
pesti orvosi kar kiemelkedô szerepet játszott.2

Az orvoskar véleményét követôen az egyetemi tanári
elôterjesztésnek még keresztül kellett mennie az egyete-

mi tanácson, mielôtt a minisztériumba került volna, ahol
nemcsak az egyetemi ügyosztály, ill. a miniszter környe-
zetének és gyakran személyének antiszemitizmusa játsz-
hatott szerepet a zsidó vagy konvertita személyek egye-
temi tanárrá válásának akadályozásában, hanem az a
tény is, hogy egészségpolitikai kérdésekben a Vallási és
Közoktatási Minisztérium (VKM) egyeztetett a Belügymi-
nisztériummal, ill. (amíg fennállt) a Népjóléti Minisztéri-
ummal. E minisztériumok állásfoglalását pedig nemcsak
általános politikai klímájuk befolyásolta, hanem az a
tény is, hogy szorosan együttmûködtek az orvos-egyesü-
letekkel. Bár 1919 után szinte minden értelmiségi cso-
portban megjelent a törekvés, hogy az antiszemita
elkötelezettségûek külön szervezetbe tömörüljenek, az
orvosok antiszemita szervezôdése a legtöbb értelmiségi
csoportnál nagyobb arányban vonzotta a foglalkozási
csoport tagjait, s e szervezet nagy befolyása az egyetem-
re, ill. a kormányzatra közismert volt. 

A dualizmus korában kevésbé, de az azt követô ne-
gyedszázadban azzal is számolni kell, hogy az államfô-
nek személyes és környezete által motivált diszpreferen-
ciái lehettek minden olyan döntéssel kapcsolatban, mely
a legmagasabb állami méltóságokkal egyenértékûnek te-
kintett egyetemi tanári pozícióba zsidót vagy konverti-
tát engedett volna be. 

Az elsô konvertitát, Korányi Frigyest már 1866-ban ki-
nevezték Budapestre. A bécsi bankár és hadiszállító nagy-
apától és orvos apától származó Korányi már gyerekkorá-
ban katolikussá konvertált. 48-as múltja és 48-as politikus
apósa ellenére a 60-as évek elejétôl már emelkedett a kar-
rierje – nemcsak az elsô magántanár, de az elsô professzor
is ô lett. Ezt követôen hosszabb szünet következett, s csak
1880-ban neveztek ki Kolozsvárra és 1892-ben Budapest-
re egy-egy konvertitát, majd 1914-ben még egyet. Míg a
korábbi konvertiták római katolikusok voltak, a pozsonyi
egyetem felekezeti irányultságának megfelelôen 1918 ta-
vaszán két evangélikus konvertitát neveztek ki oda. A
Horthy korszak elsô konvertita orvosprofesszorát is a Po-
zsonyból Pécsre költözött egyetemre nevezték ki 1922 ja-
nuárjában. A Bethleni konszolidáció eredményeként 2-2
professzort neveztek ki Budapestre (1926-ban, ill. 1929-
ben) ill. Szegedre (1926-ban illetve 1931-ben). A Bethlen
kormány lemondása után konvertita orvosprofesszor ki-
nevezésére sem került sor.3

Az elsô zsidó vallású professzort 1874-ben nevezték
ki, mégpedig a budapesti egyetemmel szemben hang-
súlyozottan szekuláris jellegû Kolozsvári egyetemre. 
Ô Géber Ede volt, az elsô zsidóvallású egyetemi tanár –
nemcsak az orvosok között, de általában is. Bécsi tanul-
mányok és bécsi kórházi gyakorlat után, mint a nemi be-
tegségek szakértôjét hívták Grazba, Innsbruckba egyete-
mi tanárnak, ô azonban Trefort miniszter ajánlatát fo-
gadta el. Névváltoztatásra sem kényszerült. Ezután igen
hosszú szünet következik, s csak 1910-ben, ill. 1915-ben

…az 1920-as
numerus

clausus
elôkészítésében

a budapesti
orvosi kar

kiemelkedô 
szerepet 
játszott.
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neveznek ki zsidó vallású professzort Budapestre, mind-
kettôjük kinevezése idején már több évtizede túl van a
névmagyarosításon is. 

A Horthy korszakban egyetlen zsidó vallású orvospro-
fesszort sem neveztek ki. 

A dualizmus korának kormányzati liberalizmusa, ill.
Ferenc József (napjainkban szinte kultuszszerûen ünne-
pelt) nacionalizmusmentessége is tehát mindössze há-
rom zsidó vallású orvosprofesszor kinevezésére biztosí-
tott lehetôséget. Ezt a számot nem egyszerûen hazai zsi-
dóság arányával érdemes összevetnünk. A zsidó vallású
professzorok a zsidók lakossági arányához képest csak
enyhén, a zsidók iskolázott emberek közötti arányához
képest súlyosabban, a zsidók orvosok közötti arányához
képest brutálisan alulreprezentáltak a dualizmus korá-
nak nagy részében is, ez az arány csak az 1910-es évekre
javul valamelyest, s különösen akkor, hogyha a konver-
titákat a zsidókhoz számoljuk.

Az viszont egészen egyértelmû, hogy a Horthy kor-
szakban a tovább bôvülô professzorlétszám, sôt egye-
temszám viszonyai között a zsidó egyetemi tanárok ki
nem nevezése csak szisztematikus diszkrimináció ered-
ménye lehetett, mellyel a Horthyval jó viszonyt ápoló
zsidó felekezeti vezetôknek, s zsidó vallású vagy szárma-
zású gazdasági csúcs-elittagoknak is tisztában kellett
lenniök. 

Reputációs elit
Az elit meghatározásának másik lehetséges módja a

reputációs elitkutatás. Ez esetben abból indulunk ki,
hogy egy-egy korszak általános lexikonjai (pontosabban
ezek sokfelôl rekrutált szerkesztôbizottságai) minden
egyes az adott szakszerkesztô szemhatárán felbukkanó
személy kapcsán mérlegelést végeznek, a személy ismert-
sége vagy ismerendôsége eléri-e azt a mértéket, hogy ön-
álló címszót kapjon, kiszorítva más érdekes és fontos sze-
mélyeket, vagy tárgyi ismereteket a lexikonból. Mi több,
a lexikonok pótkötetei már az olvasói, lexikonhasználói
visszajelzésekre is támaszkodnak, hogy a kimaradt, de
„fontos” címszavakat pótolják.

Úgy ítéltük meg, hogy a század elsô harmadára néz-
vést az ismert és ismerendô személyek névsorát akkor
kapjuk meg, ha a Pallas és a Révai Lexikon által önálló
címszóra érdemesnek ítélt személyeket vizsgáljuk meg.
A Pallas a századforduló ismertségi helyzetét tükrözi, a
Révai Lexikon utolsó pótkötete viszont 1935-ben jelent
meg. A Pallas és a Révai nem tartalmaz felekezeti adatot.
Megjelent viszont az 1929-es Magyar Zsidó Lexikon4,
mely a korábbi és korabeli zsidó nevezetes zsidó és kon-
vertita személyiségeket igen nagyszámban önálló cím-
szóval „jutalmazza”. Minthogy a zsidó lexikon válogatá-
sa igen bôséges, kicsi a valószínûsége annak, hogy a Pal-
las és a Révai tartalmazna olyan zsidó vallású vagy kon-

vertita hírességeket, akik a Zsidó Lexikonban egyáltalán
nem jelennek meg. Tehát mindazokat, akik a Pallasban
vagy a Révaiban megtalálhatóak, s a Zsidó Lexikonban
nem, ha nem is filológiai biztonsággal, de szociológiai
valószínûséggel kereszténynek minôsíthetjük. (Hogy mi-
lyen vallású azt már csak egyéb adattárakkal való össze-
kapcsolással állapíthatjuk meg, de erre most egyébként
sincs szükségünk.)

A Pallasban, Révaiban felbukkanó értelmiségi csopor-
tok között eltérô mértékben jelentenek többséget a nem
zsidók. Az országos közigazgatási vezetôk és tisztviselô-
ik között 95%-os a nem zsidók aránya, a helyi közigaz-
gatási vezetôknél is ugyanannyi, de a helyi közigazgatá-
si tisztviselôknek már csak 90%. A bíráknak és tanárok-
nak hasonlóképpen 90%-a tartozik ide. A közszférában
tehát a nevet szerzett értelmiségieknek mintegy tizede
zsidó hátterû – ezzel szemben a diplomás szabad pályá-
kon – ahova az orvoslás is tartozik – ennek közel kétsze-
rese, hiszen az orvosok mellett az ügyvédeknek, építész-
mérnököknek egyaránt mintegy ötöde zsidó hátterû volt.
Az egyetemi diplomát formálisan nem igénylô, alkotó
mûvészpályákon az utóbbihoz hasonlóak az arányok: az
íróknak 19, a költôknek 15, a színészeknek 20, a képzô-
mûvészeknek 17, az iparmûvészeknek 22 % a zsidó
hátterû. A mûvészeti és kulturális vezetôknek, színház-
igazgatóknak, könyvkiadóknak stb. viszont mintegy
30%-a volt zsidó hátterû . 

A zsidók összességében tehát a többi szabad értelmi-
ségi pályához hasonló mértékben vannak jelen az orvo-
si elitben. A részletek mégis sok specifikumot tartogat-
nak.

Zsidók  – annak ellenére, hogy zsidók számára az or-
voslás hagyományosan adott szakma – csak az 1790 kö-
rül született nemzedékben jelennek meg, amikor is az or-
voselit 3 %-át teszik ki, az 1810 körül született nemzedék-
ben viszont már 7%-nyi zsidót és 6%-nyi konvertitát ta-
lálunk. Az arányuk folyamatosan nô, hogy az 1870 kö-
rül született nemzedékben érje el a csúcspontot, amikor
a nem zsidók aránya a lexikonelit háromnegyede alá
csökken, s a zsidó vallásúak az orvosi elit 16, a konver-
titák pedig 10%-át jelentik. A következô évtizedekben
csökkenni kezd a zsidó elit aránya. 

Ha viszont azt vizsgáljuk, hogy a híressé vált zsidók
között hogy alakul az orvosok aránya teljesen más ten-
denciát látunk. Az 1810 körül született zsidóknak még
negyede, az 1830, ill. 1850 között születetteknek hetede,
az 1870 körül születetteknek már csak egy kilencede, az
1890 körül születetteknek viszont csak egy tizenötöde
lett orvosként híres. 

Miközben tehát az orvosi pályát célba vevô és ekkép-
pen a zsidókban konkurenciacsoportot látó keresztények
szemében az orvosi pálya „zsidó jellege” növekedett –
addig a zsidók szemében – a tényleges alternatívák bô-
vülésével – csökkent az orvosi pálya szerepe.

A Horthy 
korszakban
egyetlen zsidó
vallású orvos-
professzort sem
neveztek ki.
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Jövedelmi elit
Hosszabb és komplikáltabb vizsgálatok lennének szük-

ségesek a zsidó vallású, a konvertita és a nem zsidó orvo-
sok – vagyoni és jövedelmi elitjének meghatározásához,
azaz jövedelmi helyzetének és vagyonának összevetésé-
hez. Itt most egyetlen jelzést osztunk meg az olvasóval. Az
1941-es lakásösszeírás5 alapján Budapest körzeteit a lakók
iskolázottsági összetétele alapján tíz csoportra osztottuk,
s a felsô tizedet6 definiáltuk elitkörzetnek. A nem zsidó or-
vosoknak nem kevesebb, mint 28%-a, az izraelita vallású-
aknak 15 %-a, a konvertitáknak viszont 43 %-a élt elitkör-
zetben. A lakások konkrét értékét nézve viszont 7a nem
zsidó orvosok 18%-a, az izraelita vallásúak 25%-a, a kon-
vertita orvosok 52% a élt a lakások legértékesebb husza-
dában. E két szám együtt azt jelenti, hogy a zsidó orvosok
(s különösen a konvertiták)valamivel jobb lakáskörülmé-
nyek között éltek, mint a keresztények, de lakóhelyi szeg-
regációjuk kisebb volt. Magyarán: a keresztény orvosok
inkább az úri körzetekbe költözést részesítették elônyben,
míg a zsidó orvosok – magasabb jövedelmük ellenére –
térben közelebb laktak betegeikhez.

JEGYZETEK

1  Karády Viktor és Nagy Péter Tibor elit adatbázisa http://el-
ites08.uni.hu

2 Victor Karady, Peter Tibor Nagy (szerk.) The numerus clau-
sus in Hungary: Studies on the First Anti-Jewish Law and
Academic Anti-Semitism in Modern Central Europe. 276 p.
Budapest: Central European University, 2012.
mek.oszk.hu/11100/11109/11109.pdf 

3 Diszkrimináció emancipáció - asszimiláció diszkrimináció :
zsidó és zsidó származású egyetemi tanárok / szerk. Kovács
I. Gábor ; összeáll. Kovács I. Gábor, Kiss Zsuzsanna, Takács
Árpád; Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2012
http://mek.oszk.hu/12800/12884/

4 Az 1929-ben kiadott Zsidó Lexikon személysoros adatbázi-
sa Budapest : Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutató-
központ, 2011 http://mek.oszk.hu/09600/09628/

5 Az 1941-es lakásösszeírás adataiból (amelyet a fôvárosi le-
véltár ôriz 5%os mintát vettünk, 82754 eset kereken 400 or-
vos bekerülését tette lehetségessé. 

6 A mintába esô lakók iskolázottságát foglalkozásuk alapján
becsültük, az elemi iskolai végzettségnek 1-es. a polgári is-
kolainak 2-es az ennél magosabbnak 3-s értéket adva.

7 Ezt lakásonként a bérértek adja meg. A lakók tulajdonában
lévô lakásoknál a lakásfelvétel során a statisztikus tisztvise-
lôk eszmei bérértéket becsültek. 

A mûvészeti 
és kulturális
vezetôknek,

színház-
igazgatóknak,

könyv-
kiadóknak stb.
viszont mint-

egy 30%-a volt
zsidó hátterû.
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A budapesti zsidó kórház a két háború között
kiterjedt és komoly intézmény volt, számos
kórházi osztállyal. Miután a kommunista ha-

talom államosította a felekezeti kórházakat, a hitközség
birtokában egyetlen épület maradt: a „menedékház”,
amelyben a háború elôtt a fedél nélkül maradt vagy ma-
gatehetetlen embereket helyezték el.

A zsidó kórház 1950 után itt kezdte el redukált
mûködését, és túlnyomórészt azokat az idôsebb, üldöz-
tetéseket elszenvedett embereket próbálta ellátni, akikre
a néphatalom – nem lévén produktív személyek –
amúgy sem igazán tartott igényt. Az egykor európai
színvonalú zsidó kórház így vált megtûrt, elfekvô kór-
házzá és maradt meg ebben a szerepben 1989-ig. A rend-

szerváltás után ebbôl a szükséghelyzetbôl igyekeztek
erényt kovácsolni.

A zsidó hitközség 1989 után is túlnyomórészt az
idôsek gyülekezete volt (küldöttgyûlések résztvevôi ezt
világosan láthatták) – ugyan mi motiválta volna arra,
hogy a kórházát ismét olyan korszerû intézményrend-
szerré alakítsa, mint az 1938 elôtt volt? 

A felekezetek amúgy is elôször iskoláik, majd széle-
sebb spektrumú oktatási intézményrendszerük helyreál-
lítását tartották elsôdleges feladatuknak. Nyilvánvalóan
az ifjúság nevelése volt az elsôdleges. A közösség jövôje
mindenekelôtt az iskolán múlik, a kórházon sokkal ke-
vésbé, s az általános egészségügyi ellátás korában nincs
rá olyan nagy szükség, mint a háború elôtt, amikor ez a
gyakorlat Magyarországon még nem volt olyan kiterjedt. 

Így a felekezeti kórházak ügye jóval késôbb került na-

A Menedékház eredeti formájában
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pirendre. Mostanra jutott el oda az egyházi egészségügyi
rendszer, hogy próbál egységes infrastruktúrába szerve-
zôdni. A négy felekezeti kórház megosztja egymás közt
a funkciókat: a katolikus Irgalmas rendi kórháznak (ez
volt egykor az ORFI) jut majd a nôgyógyászat; a szülé-
szet és a gyerekosztály a református Bethesda kórházban
mûködik majd; a zsidó felekezet pedig a gerontológia el-
látását vállalta magára. Ilyen irányú fejlesztésekre ka-
pott a kórház az elmúlt évtizedben komoly pénzeket. A
negyedik intézmény a Szent Ferenc leányai kórház: ezek
négyen alkotják az egyházi kórházak szövetségét, amely
különbözô szakmai ügyekben együttesen lép fel.

„Nem elfekvô”
– hangsúlyozza Deutsch Zsuzsa igazgató és Szinai T.

József, a kórház gazdasági vezetôje. Ez az elnevezés (ami
a népnyelvben annyit jelentett, hogy az ide befektetett
személyt innen már a temetôbe viszik) amúgy sem volt
soha hivatalos kategória. Az idôsellátás – magyarázzák –
nem csupán a hanyatlás folyamatának végigkísérését je-
lenti, hanem aktív beavatkozást, rehabilitációt, mely után
a korábban magát ellátni nem képes páciens akár önál-
ló életvitelre is alkalmassá válhat. Az ehhez szükséges
korszerû mûszerek, kiképzett személyzet mind rendelke-
zésre áll. Olyannyira, hogy a gerontológia területén nem-
rég egyetemi oktató kórház lettek – jeléül annak, hogy a
szakterületet magas színvonalon mûvelik. 

A 350 ágyas kórház aktív betegeket (akik a gyógyu-
lás után hazamennek), krónikus és állandó ápolásra szo-
ruló betegeket is gondoz. Ôk azok az idôs emberek, akik
otthon már segítséggel sem tudják ellátni magukat, így
szükségessé válik tartós kórházi ellátásuk. Tíz hospice1

ágy is van, ehhez külön team tartozik, melyben gyógy-
tornász, pszichológus és rabbi is van. (A kórházban dol-
gozó Deutsch László rabbinak egyben ez a templomkör-
zete is.) 

A népnyelvben VIP-részlegnek nevezett szárny 2005-
ben épült fel 500 milliós költséggel. Ez nagyjából
szállodai szintû elhelyezést nyújt – miközben az egész-
ségügyi ellátás és az étkeztetés egységes. (Utóbbi persze
kóser, olyannyira, hogy a kórház portása nem fegyverek,
hanem kívülrôl behozott ételek után érdeklôdik a bejá-
ratnál.)

Igen is, meg nem is
Nem kapunk egyértelmû választ, amikor azt kérdez-

zük: Zsidó betegek felkereshetik a kórházat, ha fogásza-
ti vagy más ambuláns ellátásra szorulnak?

Azt tudjuk, hogy a kórház ellát nem zsidó betegeket
is. Biszku Béla is ilyen volt, akinek halálhírét felkapta a
sajtó, és akirôl két glosszát s írt a Szombat, kiváltva a hit-
község és a kórház vezetésének rosszallását. (Mint kide-

rült, a kórház vezetése elsô megkeresésünktôl ezért zár-
kózott el.) 

Az Országos Egészségügyi Pénztár (OEP) adja a büd-
zsé túlnyomó részét, így persze mindenkit el kell látniuk
– elvileg. A gyakorlatban azonban a kórház zsidó légkö-
re és integráltsága a zsidó közösségbe inkább a zsidó pá-
cienseket vonzza.

„Teljesen egyértelmû, hogy a kórház ellát nem zsidó be-
tegeket, fekvô és járó betegként egyaránt. Jelenleg 50 %-
nál nem magasabb a zsidó betegek aránya – kalkulál Szi-
nai úr, aki hozzáteszi, hogy a magyar törvények nem en-
gednek ilyen nyilvántartást. Mindamellett leszögezi: „A
kórház feladata, mint az alapító okirata írja, a Holokauszt
túlélôk egészségügyi ellátása volt és a mai napig is az.”

Ami a kórházon kívüli betegek ambuláns ellátását il-
leti, ez – mondjuk úgy - nem jellemzô. Az ambuláns ren-
delést végzô, hetente 1-2 alkalommal érkezô szakorvosok
(fogász, diabetológus, stb.) a kórházi betegeket látják el.
Alapjában nincs is kerete a kórháznak, hogy a kívülrôl ér-
kezô pácienseket fogadjon. A szakrendelések idôpontja
fel van ugyan tüntetve a kórház honlapján, de ha valaki
jönni akar, ahhoz elôzetes egyeztetés szükséges.

A kórház jellegébôl adódóan fejlett reumatológiai
részleg például botot vagy járókeretet tud adni a járóbe-
tegnek, gyógytornán tudja fogadni és úszást tud felírni
neki. Ezen túlmenôen a szakrendelôbe küldik a pácienst.
Gyakorlatilag azonban nem folyik itt szakrendelés, leg-
feljebb elsôsegélyt nyújtanak. 

A vezetôk hangsúlyozzák: a kórház alapvetôen bel-
gyógyászati egység: feladata a fekvôbeteg ellátás a hit-
községhez tartozó gerontológiai páciensek részére. A pá-
ciensek átlagéletkora 84 év. (Az újpesti idôsek otthoná-
ból ide küldenek minden rászoruló lakót.) Az évi 850 fek-
vôbeteg mellett 813 páciensnek nyújtanak járóbeteg el-
látást – ami nagyrészt utókezelést jelent.

Az 1.2 milliárdos költségvetés 70 százalékát állja az
állami egészségbiztosítás, 7 százalékát a Mazsihisz, 10
százalék saját bevétel, a maradék 13 százalék pályázatok-
ból jön össze.

350 férôhelyével az intézmény a kisebb kórházak
közé tartozik. (Jelenleg 270 beteg fekszik itt.) Ennyi be-
teget 220 alkalmazott lát el, közülük 160 a szakdolgozó.
8 teljes állású és 12 ambuláns feladatokat ellátó, részál-
lású orvos dolgozik a kórházban. Utóbbiak közül van,
aki rendszeresen jön (Halmos Tamás professzor nyugal-
mazott egyetemi tanár a diabetológia nagy tekintélye –
mondják), mások alkalmanként, ha szükség van rájuk.
Az orvos- és nôvérhiány, ez a jellemzôen magyar
probléma ide is begyûrûzik.

Gadó János

1 Hospice: a súlyos betegségük végstádiumában levô, elsôsor-

ban daganatos betegek humánus, összetett ellátását jelen-

ti, multidiszciplináris csoport segítségével (Wikipedia) 

A páciensek
átlagéletkora

84 év.
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A drámai szerep súlyán túl miért volt fontos számo-
tokra ez a film?  

Rudolf Péter: Örömmel vettem részt ebben a történet-
ben, amelyik az egyén felelôsségét kutatja egy adott tör-
ténelmi helyzetben. A legegyszerûbb baráti konfliktus-
ban is a kibeszélést tartom az egyetlen megoldásnak, hát
még egy nemzet esetében. Nehezen viselem azt a nem lé-
tezô kommunikációt, ami manapság az értelmiség, a csa-

ládok, vagy a színház megosztottságában is jelen van. A
Berlinálén láttam a filmet, valósággal beszippantott, fel-
kavart minket, akárcsak a nézôket. A németeknek a
bûntudathoz, az ilyen típusú filmekhez való empátiája
minden más népénél nagyobb. Példaértékû, ahogy
szembenéztek a háborús bûnökkel. Magunkat, magyaro-
kat semmiképpen nem nevezném példaértékûnek ebben.

Nagy-Kálózy Eszter: Én is azt tapasztaltam, hogy na-
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akik feljelentések, árulások révén jutottak a deportált zsidó családok eltulajdonított javaihoz. 
A teljhatalmú falusi jegyzôt és a feleségét zseniálisan megformáló színész házaspárral beszélgettünk
kitárgyalatlan bûnökrôl, temetetlen múltról, szembenézésrôl.
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gyon megérinti, megrázza a nézôket a film. Személyes
kapcsolódási pontokat találnak hozzá. Nem véletlen,
hogy több fesztiválon, Miamiban, Berlinben is közönség-
díjat kapott. Az 1945 egy helyzet sûrû összegzése, sok
szemszögbôl láttatja az eseményeket. Ez a történet ró-
lunk szól. A filmet nézve, a könyvet olvasva felteszem
magamnak a kérdést, hogy én ki vagyok ebben a törté-
netben. Vannak, akik önként és dalolva, mások a kény-
szer hatására teszik, amit tesznek, vagy éppen a háttér-
ben, a helyzetet csak figyelve, nem ellenkezve elfogad-
ják az új viszonyokat. Szeretné az ember azt hinni magá-
ról, hogy biztos képes lett volna ellenállni. Bármelyik tör-
ténelmi korban, éles helyzetben azt vizsgáljuk, hogy kik
hol álltak, kik voltak hûek az emberi erkölcsökhöz. Ma
is vannak olyan történések, persze nincs háborús hely-
zet, amikor megkérdezed magadtól, hol állok, hôs aka-
rok lenni, a dolgok elszenvedôje vagy nézôje. De ha csak
nézed az eseményeket, és nem kiabálsz, amikor kellene,
teljesen elszigetelôdsz, magányossá válsz, meghaso-
nulsz. Mint Szentesné a filmben.

Az egész falut a személyes tulajdonának tekintô, ha-
talomittas jegyzô és depresszióba, neurózisba mene-
kült feleségének tönkrement házassága is hozzáad a
film feszült, fojtott légköréhez. Végiggondoltátok,
hogy mitôl hidegültek el egymástól, hogyan vált a fér-
fi korrupt kiskirállyá?

NKE: Azt gondolom, valamikor ôk akár egy összeil-
lô pár is lehettek. Nem feltétlenül az elején romlott el a
kapcsolatuk. Nyilván az egy folyamat, amikor egyszer
csak észreveszed, hogy a társad híján van bizonyos er-
kölcsi tartásnak, ezután már nem tudsz vele együtt men-
ni, de kilépni sem tudsz. Egyedül talán a gyerek ment-
hetô ebbôl a kapcsolatból. Ez a nô nem képes nemet
mondani, kötik az elvárások, a társadalmi kötelezettsé-
gek, a fia, próbál kibúvót találni a saját és a férje cseleke-
deteire. Hangtalanul és csendesen ellenáll, szavak nélkül
folyamatos lelkiismeret-furdalásra készteti a férjét, ami
még gyilkosabb, mintha szóval tenné. 

RP: Összetettebb a történet, ha azt sejtetjük, hogy volt
honnan szétzuhanniuk. Bele lehetett szeretni ennek az
embernek az energiáiba. Ez egy képességes ember, aki el-
torzul a hatalomban. Sugárzik róla, hogy az 1948-ban
alakult új rendben is a csúcson lesz, akár mint párttitkár.
Átlavíroz. Egy önfelmentési monológban elmondja a
filmben, hogy így is, úgy is megtörtént volna a zsidók de-
portálása, mit tehetett volna?  Miért ne osztaná szét az
„elárvult” javakat, még jót is tesz vele. Nagyon erôs pil-
lanat az Eszterrel közös jelenetem, amikor belenézek a
szemébe, és kiderül, hogy valójában a jegyzônek van lel-
kiismeret-furdalása. Ezt viselkedi felül. Ezért viselkedik
az asszonnyal durván. 

Péter, teljes alakváltáson mentél keresztül, több
mint tíz kilót magadra szedtél a kopasz, pocakos,
Döbrögi-uram kinézetû jegyzô figurájához. A magyar
történelembôl is ismerünk hasonló karaktereket. Mi-
lyen elôképekhez nyúltál?

RP: Amióta világ a világ, léteznek ilyen figurák. Az
olvasmányélményeimbôl Móricz novellák jutottak az
eszembe. És elôfordultak az életemben olyan figurák,
akikben éppen az a félelmetes, hogy nem tudod, mit gon-
dolnak, csak sejted, hogy a mosoly, a kedély olyan szán-
dékot takar, amibôl számodra semmi jó nem származik.
A hatalmi technikák kapcsán maffiás filmek is beugrot-
tak Roberto De Niróval, hiszen a jegyzô egy maffiózó, a
maffia magyaros változatának a feje. Kihasználja az em-
berek kiszolgáltatottságát, és mint a pók szövi hálóját,
pontosan megszervezett hatalmi hálóval tartja kézben az
embereket.

Török Ferencet a hazugság elhatalmasodása, a ha-
mis emlékezetpolitika, a német megszállás emlék-
mûvének a felállítása is arra sarkallta, hogy elkészítse
a filmet.  A mai társadalom éles megosztottsága, a
szembenézés hiánya 1945-re vezethetô vissza?

RP: Ez egy fontos sarokkô, de fontos elôzményei van-
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nak természetesen. Az azért nyilvánvaló, hogy a 2. világ-
háborúba a trianoni revíziós álmok miatt léptünk be. Épp
a kibeszéletlenséggel van összefüggésben a megosztott-
ság. Tele vagyunk gyanakvással. Ha kimondasz egy szót,
névmások, jelzôk, összefüggések nélkül máris beindul
egy indulat-cunami. Nem vagyok automatikusan sovi-
niszta, ha Trianonról beszélek, mint ahogy a holokauszt-
ról való fájdalmas emlékezés sem feltétlenül jelenti azt,
hogy csak a zsidóság veszteségei kavarnak fel. 1945 na-
gyon speciális dátum az én korosztályom számára is,
mert nem tanultunk róla becsülettel. Ilyen szempontból
is hasznos volt számomra, hogy részese lehetettem en-
nek a forgatásnak. Az az érzésem, hogy soha nincs bea-
vatva a kisember. A játszmák a fejünk fölött zajlanak,
ma is. 1945-ben sokan hittek abban, hogy demokrácia
lesz Magyarországon, közben a jaltai konferencián már
eldôlt az ország sorsa. Örökös a kiszolgáltatottságunk.
Valójában hatalmi, politikai játszmák zajlanak,  mindig
van egy elit, meg az elitnek az elitje, amelyik sokkal több
információval rendelkezik. Mi meg le-fel bolyongunk a
világban, és filmekben, könyvekben, újságcikkekben
próbáljuk megfogalmazni, hogy mit gondolunk róla. 

Egyéni lépésekbôl tevôdik össze a történelem, mind-
annyian felelôsek vagyunk abban, hogy milyen vilá-
got hozunk létre...

RP: Nyilván mindenkinek megvan a felelôssége, de
nem ugyanolyan mértékben. Ködfátyolos szemmel szok-
tak mesélni egy elsô világháborús történetet. Karácsony
napján elindultak a németek a hónapok óta beásott vo-
nalaknál. Az angolok kibiztosították a fegyvereiket, de
kiderült, hogy a németek sört húztak át szánkóval. A
meghatott angolok whisky-vel indultak vissza. Koccin-
tottak, majd másnap újra lôtték egymást. A koccintás
után le kéne tenni a fegyvert. De ha megfordítom, és,
mondjuk, száz zsidót visznek a Duna-parton, ott van két
keretlegény, elmegy mellettük pár tisztességes ember,
mit teszel? Számon kéred, beversz egyet?  Hôsökbôl
nincs akkora felhozatal. Ezzel nem relativizálni akarom
az eseményeket. És nem azt mondom, hogy nincsenek
bûnösök meg áldozatok, de a kettô között van egy széles
réteg, aki vergôdik. A múlt kibeszéletlenségében talán az
is benne van, hogy kialakult egy szörnyû fájdalomverse-
nyeztetés. Ahelyett, hogy mindenki mindenkivel empa-
tikus lenne, mindenkit a saját fájdalmát sikítja.

NKE: Ez nyilvánvalóan így van, de nem mindig tud-
ni, hogy saját akaratból cselekszünk, irányítjuk a dön-
téseinket, vagy éppen irányítva vagyunk. Persze egyfaj-
ta morálhoz ragaszkodik az ember, amit tanult, vagy ho-
zott otthonról. Apró dolgokon múlik, hogy mikor enge-
di meg magának a pici csúszást, aztán a még és még
nagyobbat, míg végül megszûnik morális lénynek lenni.
Vajon észrevesszük-e, amikor elcsúszunk? A mindenna-
pokban ezek a pici csúszások vezethetnek valamihez,
vagy vannak a mindennapi megcsúszások és a nagy er-

kölcsi kérdések? Törekednünk kell arra, hogy a morális
úton haladva próbáljuk meghozni a döntéseinket. 

Családilag érintettek vagytok a vészkorszakban? 
NKE: Amikor fôiskolás lettem és Budapestre kerültem,

megérintett a származás kérdése. Megkérdeztem anyuká-
mat, aki elmesélte, hogy az édesanyja zsidó asszony. A
családjából többen is meghaltak Auschwitzban. Koráb-
ban errôl nem esett szó otthon, nem volt titok,
egyszerûen csak nem beszéltünk róla. Onnantól kezdve
sokkal személyesebb ügyemmé vált a zsidóság.

RP: A mi családunkban sem volt ez téma. Édesanyám
nem mesélt arról gyerekkoromban, hogy a nyilas keret-
legény hogyan fektette meg az apját a sárban. A nagy-
apám három testvére maradt Auschwitzban, ô maga

munkaszolgálatos volt. A háború vége felé nyugatra vit-
ték a visszavonuló németek. Valahol a hegyekben jártak.
Ketten kiugrottak a sorból, a barátját lelôtték. Nagyapám
lezuhant a völgybe, arccal egy adag tehénlepénybe érke-
zett. Röhögô görcsöt kapott, aztán valahogy hazajutott.
A Hamvadó cigarettavég címû filmben mintha csak a
nagyapámat játszottam volna Zsüti szerepében. Ôrületes
nagy keverék vagyok amúgy, a családomban volt oszt-
rák császári és királyi trombitás, sváb vízimolnár, szlo-
vák asztalos, az egyik dédnagyapám magyar színész-ren-
dezô volt Nagyváradon. Az egész ország nagyjából így
épül fel. Ami ebbôl számomra kiderül, hogy mégiscsak
egy befogadó nemzet voltunk. Ahhoz, hogy ennyi zsidót
elvigyenek, elôtte az kellett, hogy ennyi zsidó leteleped-
jen Magyarországon, de nem lehet nem szembenézni az-
zal a fájdalmas ténnyel, hogy az államapparátus vérlází-
tó szervezettséggel áldozta fel honfitársait. De az egyes
ember felelôsségét nem lehet elintézni a leegyszerûsítô
„bûnös nemzet”  kifejezéssel. 

Szentgyörgyi Rita

Fotók: 
Káldori Dániel
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„Tipikus szürke, ködös, februári nap Buda-
pesten. A sötét öltönyös vékony férfi
egy kis íróasztalnál ül, az imént kapott

papírköteget tanulmányozza, amely új szabályokat és
korlátokat szab a svéd missziónak.

Ahogy átfutja a monoton, bürokratikus nyelvezetû
szöveget, felnéz és látja közeledni tagbaszakadt titkárát-
sofôrjét, Vilmost. A nagydarab férfi a telefonra mutat,
mire a diplomata felemeli a kagylót.

– Wallenberg – mondja nyugodtan, és hallgatja a be-
szélôt a vonal túlsó végén. Pár pillanat elteltével biccent
Vilmosnak, int egyet, mire a titkár kimegy. A diploma-
ta vált pár szót a hívóval, majd leteszi a kagylót, és fel-
áll. Felveszi a felöltôjét, és az ajtó felé indul, de miután
ellenôrzi a zakója belsô zsebét, visszamegy az íróasztal-
hoz, és a fiókból kivesz egy kis revolvert. Most már sza-
porán távozik, mond egy szót egy kollégájának a folyo-
són, majd lesiet a nagy háromszintes ház lépcsôjén.

– Mennyire rossz a helyzet? – kérdezi a sofôr.
– Olyan kétszázötven zsidó van a Keleti pályaudvaron,

gyerekek és nagyszülôk is, akiket egy órán belül depor-
tálnak. Ha odaérünk húsz perc alatt, akkor marad negy-
ven percem tenni valamit.

– Akkor bôven van idô.
Raoul rágyújt, és szárazon feleli: – Igen, rengeteg.
Vilmos ismeri a várost, akár a tenyerét, mivel itt nôtt

fel, és az autó úgy siklik a szürke mellékutcákon, mint
angolna a vízben. Raoul ismét örül a karcsú amerikai au-
tónak, amihez ragaszkodott, mivel egy évig ilyet vezetett
Michiganben. Amikor csak rátör a borús hangulat, visz-
szagondol arra az Ann Arborben töltött három csodás
évre.

A Keleti pályaudvarnál kiszáll a Studebakerbôl, és Vil-
mossal a nyomában bemegy magára az állomásra. Az elé
táruló látvány egyszerre kaotikus és rendezett, de két fi-
atal ôr rögtön a papírjait kéri magyarul, és Vilmos felel
nekik, Raoul pedig elôveszi a diplomatairatait. Családok
zsúfolódnak össze csomagokkal és gyerekekkel, meleg-
séget, vigaszt keresnek egymás közelségében.

Az ôrök hívják a felettesüket. Egy középkorú fickó jön
oda nyilaskeresztes egyenruhában, és nyersen megkér-
dezi, kicsodák, mit akarnak.

Vilmos újra elôadja a mondókáját, de a hadnagy a fe-
jét rázza, majd a kijáratra mutat. Wallenberg azonnal
odaáll közvetlen elé, elôvesz egy noteszt, németül meg-
kérdezi a tiszt nevét, és azt mondja neki, hogy ha bármi
történik bárkivel itt, akiknek ô védôútlevelet hozott – lo-
bogtatja meg a hadnagy orra elôtt –, akkor a hadnagyot
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Alan Lelchuk 1938-ban született Brooklynban. Elsôsorban re-
gényíróként tartják számon, de írt novellát, drámát, gyermek-
könyvet is. Tanítja is az írást, Amerikában és szerte a világon,
Magyarországon is oktatott. Mûvei az amerikai-zsidó intel-
lektuális életet ábrázolják, mélységében taglalva politikai és
mûvészi kérdéseket.

Searching for Wallenberg címû regénye (Mandel Vilar Press,
2015) egyszerre nyomozás, filozófiai elmélkedés és történel-

mi átértékelés: Gellerman professzor Wallenbergrôl ír köny-
vet és a katedrát otthagyva egyre mélyebbre ássa magát Wal-
lenberg életének rejtélyébe, ám a történtek kiderítéséhez meg
kell értenie a legnagyobb rejtélyt, magát Wallenberget. A re-
gény-a-regényben technika révén, több síkon és szempont-
ból követhetjük nyomon a szereplôket, akik magukat és az ol-
vasót is meglepik ebben a tényekre épülô intellektuális thril-
lerben. 

Alan Lelchuk

WALLENBERG 
KERESÉSE
Részlet
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lelövik vagy felakasztják érte. Vagy még rosszabb, ha az
oroszok érnek ide elôbb.

A hadnagy dühe értetlenségbe tompul, és Wallenberg
ott marad közvetlen elôtte, nem mozdul, elállja az útját.
A szürke ég szinte rájuk hasal.

Wallenberg akkor azt mondja a tisztnek, hogy ha két-
ségei vannak, hívja fel a német fômegbízottat, és nyújt-
ja is a telefonszámát. 

A hadnagy undorral mond valamit, legyint és elsétál.
Az ôrök félreállnak. Wallenberg és Vilmos besétálnak a
pályaudvarra.

A tömeg lassacskán közelebb szállingózik. Egy magas
fekete kalapot viselô idôsebb nô Raoulra mutat, és súg
valamit a férjének, aztán ez a suttogás körbejár a tömeg-
ben, konszenzuális fojtott beszélgetést eredményez. Még
közelebb nyomulnak Raoulhoz, két gyerek odaszalad
hozzá és magyarul fecseg neki. A nadrágját macerálják,
a kezéért nyúlnak és megfogják.

Szemerkélni kezd a havasesô. Vilmos szól az ember-
eknek, hogy álljanak sorba, és megkapják a svéd védôút-
levelüket.

– Nem is tudtam, hogy megvan magának Veesen-
mayer közvetlen telefonszáma – mondja Raoulnak a so-
fôr.

Raoul halványan elmosolyodik. – Ó, én azt hittem, ne-
ked van meg. – Nekiáll kitölteni a védôútleveleket vagy
Schutzpassokat, közben kéri a családokat, hogy ne lök-
dösôdjenek. – Csináljuk szépen rendben.

De a rúzst és a fura, harang alakú kalapot viselô öreg-
asszony mellette maradt, és most odanyújt neki egy ócs-
ka bôrtáskát, egy fekete orvosi táskát, óvatosan a kezé-
be nyomja. Németül kérdezi: – Megôriz? Két család, dr.
Kornis és Marton. Kérem.

Raoul megérti és bólint, megfogja a táskát, tudja,
hogy családi örökség és régi ékszer lehet benne, talán
némi pénz és pár betétkönyv, netán egy fontos címjegy-
zék. Egy élet egy táskában. Mehet a gyûjteményébe.

A nyilaskeresztes hadnagy odajön. – Gyorsan vigye
innen ezt a mocsok bandát, különben meggondolom ma-
gam!

Raoul bátorságot színlelve egy galambrajt figyel, ami
odafent húz el. Int Vilmosnak, hogy siettesse a zsidók be-
szállását a közben megérkezett furgonokba és a rozoga
buszba.

– Mi ez a bûz? – kérdezi a barátját.
– Biztos szén. Nem messze van egy gyár.
– Rémes.
– Az, de jó, hogy van idônk szagolni.
Raoul dohányzik, feltûnik neki, hogy most már csap-

dos a szél. Pár lépésnyit fel-alá járkál. Ezek a legidegôr-
lôbb pillanatok, várni, hogy mindenki sorba álljon és ki-
jöjjön, mielôtt valaki valamiért meggondolja magát, és
elkeseredett lépésre kerül sor. Hogy tudná ezt Vilmos nél-
kül csinálni? Sehogyan.

A tíz perc lassan telik, a tömeg apad, a rövid téli nap
fénye egyre fogy.

– Visszafele vehetünk pár fánkot – javasolja Vilmos –,
hogy megünnepeljük ezt a kis gyôzelmet.

– Jó ötlet, de szerintem azért jobb, ha biztonságban le-
szállítjuk az embereket, és majd este ünnepelünk pár ital-
lal, mondjuk, az Arizona Clubban.

– És a táska?
– Hagyjuk a csomagtartóban. Majd este átrakjuk.
Vilmos bólint, vastag érzéki ajkai között cigaretta lóg,

ahogy a megmaradt zsidókat az utolsó jármûbe tereli. –
Az utolsó hármat magunkkal visszük?

– Persze.
Beszállnak, a három öreg lelket beszorítják hátra, ke-

vés csomagjukat a csomagtartóba teszik; Raoul a lábá-
nál ôrzi az értékes táskát.

Az utcákon hajtva nézik a lyukas épületeket és a rit-
ka forgalmat, a fegyveres nyilasok csoportjait. Raoul és
Vilmos néha jeleznek egymásnak, amikor német katonai
jármû mellett mennek el; a németek nagyban készülnek
a keletrôl érkezô oroszok ellen.

Raoul lassan, nyugodtan szívja be és fújja ki a leve-
gôt, élvezi a dohányzás és az autózás örömét, hallgatja
hátul az ideges fecsegést. Elôveszi a kis noteszét, meg-
nyálazza a ceruzája hegyét, és leírja a két család nevét…
Betegye a táskát a széfbe, vagy magával vigye? Egy nap
majd az összeset vissza kell vinnie magával Stockholm-
ba. De egyelôre az esti italra gondolt az Arizonában.”

Gellerman felnézett a számítógéprôl, és átgondolta az
imént elképzelt jelenetet. Túl simára írta meg a pályaud-
vari jelenetet, Raoul kicsit túlságosan is ügyes volt, an-
nak ellenére, hogy alapos kutatáson alapult? Eléggé ér-
zôdik a közvetlen veszély, a személyes kockázat? És ami-
kor RW kénytelen volt revolverrel fenyegetni egy ôrt? És
ha egy nyilaskeresztes tiszt tényleg fel akarta volna hív-
ni Veesenmayert? A legfontosabb, döntötte el Manny, a
valós érzelem, a pillanat megjelenítése. De – ha már az
ördög ügyvédjét játsszuk – egy történész miért lépne erre
a közvetett, sôt egzotikus útra? Vajon a karrierjét teszi
kockára ezzel? Eszébe jutott az egyik régi professzora –
Curti, Goldberg vagy Mosse? – tanácsa Wisconsinban:
„Az a lényeg, hogy eljuss a téma szívéhez, az igazsághoz,
mindegy, hogy hogyan. A fikció néha jobb utat kínál,
mint az úgynevezett tények.” És talán nem empirikus ku-
tatáson alapul a regény?

Manny kinézett a színezett üvegû ablakon át a nagy
zöld gyepre a Ledyard fôiskola campusán. Gyerekek friz-
biztek, mások óráról jöttek. Egy 21. századi New Eng-
land-i képeslap-jelenet, míg itt fent, az irodájában ô visz-
sza akart kerülni az 1944-es magyarországi jelenetbe.
Szép kis utazás. Realisztikus vagy csak optimista? Bele-
kortyolt a kávéjába, és feltette lábát a rendetlen íróasz-
talra.

A fikció néha
jobb utat 
kínál, mint 
az úgynevezett
tények.

SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT | 27

kultúra
REGÉNYRÉSZLET

Szombat_2017_05_majus_Szombat_Lacinak.qxd  2017.05.10.  15:07  Page 27



Hogyan keveredett egyáltalán ebbe a helyzetbe? Mi
köze a rég halott és rég elfeledett svédhez? Az 1944-es
budapesti szörnyûségekhez? Kényelmes élete van itt, eb-
ben a védett campusoázisban, miért rondít bele?

Eszébe jutott egy tavaszi nap pár évvel ezelôtt, ami-
kor az az okos diáklány felkereste azzal, hogy még min-
dig nincs jó szakdolgozatötlete, ô meg azt felelte: – Mon-
dok én egy témát: Raoul Wallenberg. Hallott már róla?
Ez olyan téma, ami tele van problémával és titokkal, re-
mekül lehet kutatni és spekulálni. Nézzen utána.

A lány lejegyzetelte azt a pár ötletet és nyomot, amit
indulásnak adott neki, aztán Manny mondta, hogy keres-
se meg majd ôsszel. – És ha megtalálja ezt az állítólagos
hölgyet Budapesten… – És megmondta a nevét.

Azon a nyáron a lány kutatás közben e-mailezett
neki, hogy nagyon izgatott ô is és az apja is. („Félig svéd,
és lutheránus, nagyon örül a projektnek, és még az au-
gusztusi utamat is fizeti Budapestre.”) Késôbb a lány e-
mailezett Budapestrôl is, hogy könyvtárakat látogat, em-
berekkel találkozik, ráhangolódik a helyre, végre „kézzel-
foghatóan” halad.

És ôsszel a homokszín hajú fiatal hölgy leült az irodá-
jában, szemérmesen keresztbe tette a lábát, kinyitotta a
laptopját, és átadott egy négyoldalas témavázlatot. – Azt
hiszem, végre van valami komoly anyagom, professzor
úr. Annyira fel vagyok dobva!

És miközben Manny olvasta a témavázlatot Wallen-
bergrôl, megtartotta magának a kétségeit, arra gondol-
va, hadd csinálja, miért ne? Mi van akkor, ha nem talál
sok újat? Az a seregnyi szakértô talán többet elért?

Bólogatott, mondta a lánynak, hogy elég jó, és rutin-
ból figyelmeztette: – Nagyon sokat írtak már róla, ki kell
találnia valami állítást vagy érvet, ugye, tudja?

– Persze, hogyne. Csak meg akartam mutatni, hogy
egyetért-e vele.

– Igazából nem vagyok otthon a témában – mondta
szerényen –, ott van Michael Atworthy, aki a II. világ-
háború Európájának szakértôje, és…

– Jaj, nem, én mindenképp azt szeretném, ha maga
lenne a témavezetôm, professzor úr. Maga javasolta, rá-
adásul maga is zsidó. Nem mintha ez számítana persze.
De maga ismer engem, magában abszolút megbízom!

– Zsidó? Ezt meg kitôl hallotta? És miért számítana? –
Visszaadta a lapokat. – Oké, ez jónak tûnik, csinálja.

A lány felugrott és összecsapta a kezét. – Vagyis csinál-
juk! Köszönöm szépen! Nem fogja megbánni. Majd meg-
látja, hogy tudok keményen dolgozni, és meg tudom lepni.

– Engem nem kell meglepnie. Csak vegye komolyan,
végezze el a szükséges kutatást, és minden rendben lesz.

– Ó, még valami. Sikerült megtalálnom azt a nôt, aki-
rôl beszélt, és nagyon fura volt.

– Milyen értelemben?
– Nem is tudom, de többet kérdezett tôlem, mint én

tôle.

– Akkor egy lábjegyzetet megér – kísérte az ajtóhoz
a lányt. – Talán a történelemben is.

– Mondtam neki, hogy a maga irányításával dolgo-
zom, és ez láthatóan érdekelte.

Utána Manny hosszú sétát tett, ballagott az idilli cam-
pus hatalmas fái alatt, elment a golfpálya és a hosszúkás
tavacska mellett, rátért a vöröstéglás épületek között ka-
nyargó ösvényre, elhagyta a csónakházat meg a Ledyard
Kenuklubot a Connecticut folyó partján, és közben a
puha ôszi levegôben kocogók, sétálók és biciklisek jöt-
tek-mentek. Olyan tökéletes, olyan rendezett, olyan bu-
kolikus ez a hely; e mellett kinek kell a mennyország?
Hány zöld campus és privát oázis van eldugva ebben a
hatalmas országban? Ki álmodott a történelem során
ilyen védett, szerencsés földrajzról?

És amikor a két-három háztömb hosszú fôutcán sétált,
tele fürge bevásárlókkal, üzletekkel, bankokkal és ingat-
lanügynökségekkel, Manny ismét szabad nyugalmat,
könnyed józanságot érzett. Ahogy azt Isten elrendelte az
intelligens tervben, nem igaz? A végén visszafordult a
gyephez, leült egy fehér hintaszékbe a Hanover Innben,
és egy palack vizet kortyolgatva kiolvasta a New York
Timest. Ráérôsen várta a fiát. Ebben az ôszi kényelem-
ben vissza tudja képzelni magát Kelet-Európa szürke vi-
lágába, a Holocaust elképzelhetetlen világába? Ehhez
már kell fantázia. Talán túl nagy ugrás is a képzeletnek?
De hogyan máshogy eredjen a rejtély nyomába, RW nyo-
mába, most, hogy a múlt iránti érdeklôdése feléledt?

Az ôszi napfényben fürödve, a campus biztonságos
kikötôjében eszébe jutottak a szép napok Madisonban,
ahogy hallgatóként a diáképületben ülve nézte a csodás
tavat, várva az egyik dinamikus professzorát kávéra.
Nem számított, ki, Hesseltine vagy Curti, Williams, Mos-
se vagy Goldberg. Mind más intenzitással, más ötlettel
töltötte fel. (George Mosse, az áttelepült európai zsidó be-
szélt neki elôször Wallenbergrôl, szakdolgozat témának
javasolta.) Élénk történelemtanszék a hatvanas évek vé-
gén az ország egyik szenvedélyes intellektuális központ-
jában.

Aktivizmus – egy-két igazi robbantással! – és az aka-
démia együtt. De az akadémia mindig is verte az aktiviz-
must, akármilyen aktivista volt is az adott professzor, és
ez maradt az eredményesség jelszava.

Mindent összevetve izgalmas öt év volt. Elindította
Manny karrierjét. A tanítás felé, az írás felé. És a könnyû
kocogás felé az akadémiai akadálypályán. A zöld gyepet
nézve emlékezett azokra az ártatlan napokra, a kamasz-
kor utáni élvezet pompás hullámvasútjára, amikor ko-
moly tanulás keveredett a wisconsini lustálkodással, hir-
telen tanulás és esszéírás szakította meg a végighenyélt
napokat. Az iskola szórakozás lett, kihagyhatatlan kö-
zéposztálybeli pasztorál. Ami aztán egész a jelenig tar-
tott, Manny tanárkodásának sokadik évéig.

Látta, hogy a könyvtár fehér tornyának óráján tíz

És még 
az augusztusi

utamat is fizeti
Budapestre.
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perc múlva lesz három, tudta, hogy ideje indulni a fiúért,
és elvinni csellóórára. Felnôtt élete egyik legnagyobb
öröme. A fiú(k), a zenehallgatás. (És a másik fiú irodal-
már beállítottságú.) Manny felállt és elindult. Betért egy
bokszkiállásra az Inn alagsori mosdójába, élénken meg-
mosta az arcát, és megnézte magát a fali tükörben: hat-
vannégy éves, csillogó szem, ápolt szürke szakáll, ritku-
ló haj. Némileg megkopott „Trockij”; ez volt a beceneve
a negyvenes éveiben.

A fiú szorgalmasan végezte az iskolát, a kilencedik
osztályt, de nem élvezte a szabályokat, az unalmas része-
ket. – Á, semmi különös – felelte Joshie, amikor Manny
megkérdezte, mi volt. – A suli az csak suli, apa. – Miköz-
ben Fournier elôadásában hallgatták Bach csellószvitje-
it (a fiút különösen a szvitek érdekelték), az iskoláról be-
szélgettek, fôleg ahogy a fiú ironikus örömmel elmesélte,
mit mûvel a szigorú dirinô a folyosón. – Komolyan, apa,
ezt csinálja, ólálkodik a folyosón, keresi, hogy mibe köt-
het bele. Látnod kéne!

A hegyekbe vágott 89-es úton mentek, Manny vigyá-
zott a szeles ötmérföldes részen Grantham közelében,
ahol télen fekete jég rejtôzik az ártatlan hólepel alatt. A
feleségével felváltva vállalták ezt a harminc mérföldes
utat, és Manny élvezte fuvarozni a fiút, aki berakta a ked-
venc CD-it, megjegyzéseket tett, közben zabálta a chip-
set és itta az üdítôt. Hamarosan rátértek a lehajtóra a
springfieldi kijáratnál. Még tíz perc, és a meredek, aszfal-
tozatlan behajtón hajtottak fel Constance Logan rönkhá-
zához; veszedelmes rész, ahol egyszer az autó beragadt
a mély hóba és sárba. Az akkor 9-10 éves fiú lelkesen se-
gített.

A kis zeneszobában Manny leült a hintaszékbe, a sa-
rokban mint kiváltságos tanúja az órának. Falambériás
szoba volt, a falakon Connie tanítványainak és saját ka-
marazenekarainak képei, a könyvespolcok mellett egy
kottákkal teli kis láda. Connie zömök nô volt, aki a fiatal
tanítványaival érezte magát a legotthonosabban; négy
és háromnegyed éves kora óta tanította Josh-t. Amikor
korrigálta, gyakran szólította „kicsim”-nek vagy „drá-
gám”-nak. – Mivel foglalkozunk ma? Mit gyakoroltál? –
Josh a székén ülve, ölében a csellóval felelt neki, és a nô

megkérte, hogy kezdje bemelegítô etûdökkel a Schröder-
kottából.

A késô délutáni nap ferdén betûzött az egyik ablakon,
és Manny nézte a fiú kis ujjait fürgén mozogni a felnôtt
csellón, és eszébe jutottak a korábbi negyedes és feles
csellók. Cornelia a székébôl figyelte pár lépésrôl. Manny
számára ez volt az elvarázsolt óra, elbûvölte a fiú ügyes
keze és tökéletes hangképzése, noha Manny maga
botfülû volt. Hogyan tett szert a fiú erre a szenvedélyre,
erre az ügyességre? A szülei génjeibôl semmiképp. A fe-
lesége elvitte a fiút, hogy meghallgassanak egy kvartet-
tet a helyi Montshire Múzeumban, és utána a zenészek
felhívták a gyerekeket a hangszerekhez. A négyéves kis
Josh nekidörgölte arcát a cselló fájának, megtapogatta a
húrokat, és ennyi kellett. A szenvedély fellobbant, és azó-
ta sem lanyhult.

És Manny megtért – az ötvenes évei végén, de örök-
re –, ahogy a fiú megnyitotta elôtte ezt az elvarázsolt új
világot: a csellót, a klasszikus zenét, egy zenész oldalá-
ról érezve-nézve. Ezek az órák a zenetanárral, vagy ami-
kor a fiú egyedül gyakorolt, egy újfajta szépség idôegy-
ségét jelentették az életében. Meghökkentô felfedezés
volt, akár egy új bolygó felbukkanása. Connie kijavított
valamit Josh fogásán, fölé hajolt és megmutatta neki,
majd megkérte, hogy játssza el a Bachot, amit gyakorolt.
A fiú elkezdte az Ötödik szvit elôjátékát, és Manny igye-
kezett követni a pontos és csodás darab bonyolult,
labirintusszerû harmóniáit (a végtelen variációkkal).
Mint pár oldalnyi Proust. Le-lehunyta a szemét, és úgy
hallgatta, próbálta eldönteni, érezhetô-e, hogy egy fiú
játssza, nem egy férfi, nem egy profi. Gyakran nehezen
tudta megállapítani. Noha abszolút amatôr volt, elége-
dettséggel töltötte el, hogy nem tud különbséget tenni.

– Jó volt! Nagyon átélted! – mondta a tanárnô sugár-
zó arccal. – Csak a középsô hangoknál lehetnél egy kicsit
lassabb a nyomaték kedvéért, jó? – Josh bólintott. – Ez
mindenképp lehet az egyik bemutató darabod, ugye?

Erre Josh széles kis arca felderült, és Connie megkér-
te, hogy pár skálát még vegyenek át, mielôtt befejezik, és
Josh belevágott…

Pék Zoltán fordítása

„Trockij”; 
ez volt 
a beceneve 
a negyvenes
éveiben.
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Általános iskolás koromban megfordult a fejemben, de
a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban pillanatokon
belül kiderült, ezt nem nekem találták ki, vannak nálam
tehetségesebbek. Én is felvételiztem a színmûvésze-
tire, de csak azért, mert akkoriban az elsô rostához eljött
az iskolába a bizottság. Csoda folytán továbbjutottam, de

aztán szerencsére megmenekültem. Pocsék színész vált
volna belôlem. Nem volt nagy trauma, ekkor már felvettek
Pécsre – magyar-mûvészettudomány szakra.

Ha pocsék színésznek tartja magát, mi volt Kováts
Kriszta felkérésben a csábító?

Tavaly több színpadi produkció is a könyveim alapján
készült, és ezt tetszett, mert így a történetek még több em-
berhez eljutnak. Szerettem Kriszta ötletét is, mert a zsidó
tárgyú írásaim összecsengtek Fábri Péter dalaival. Erede-
tileg a Magyar flódnit csak a Zsidó Mûvészeti Napokon
játszottuk. De egyre több felkérés jött, és most a Madách
Stúdiójában van rá érdeklôdés. Könnyû a dolgom, inkább
mesélô-narrátor vagyok, felolvasok, de nem kell színpa-
di karaktert adnom.

Hova helyezi a mûveit az irodalmi életben?
Nehezen lehet kategorizálni. Mindig elôjön, hogy ezek

az életrajzi történetek bulvárok. Angolszász területen
könnyebb lenne, mert amit én csinálok, az a mid-brow, a
szeriôz és a könnyed határán mozog. Szórakoztató isme-
retterjesztés, amely tudományos eredményeket, valós
történeteket mesél el népszerû formában szélesebb olva-
sóközönségnek.

Iskolában nem unatkozott, mikor híres emberek élet-
rajzát tanulta?

Az írók életrajzát szerettem, amit meg kellett tanul-
nunk, azt nem. Ötödikben például azt a feladatot kaptuk,
jegyezzük meg, Petôfi Sándor hány kilométert gyalogolt
Selmecbányáról Vácra, majd Pestre. Ez az egész osztályt
frusztrálta egy fiú kivételével, aki tájékozódási futóver-
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MÁSHOL NEM
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Interjú Nyáry Krisztiánnal

A magyar zsidóság hol tragikus, hol felemelô, hol pedig vidám XIX-XX. századi történetét meséli 
a Magyar flódni. Az énekes-színész Kováts Kriszta és az író-irodalomtörténész Nyáry Krisztián 
fesztivál-elôadásnak induló produkciója ma már a Madách Stúdióban látható. 
Nyáry Krisztiánnal – akinek írásait is használták a darabhoz – magyar identitásról, zsidó szerzôk 
irredenta-daláról és lírai aranybányáról beszélgettünk.

Drámatagozatos középiskolába járt Szentes-
re. Színésznek készült?
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senyzô volt. Remek magyar tanáromnál berzenkedtem is
a feladat miatt. Ô meg a kezembe nyomta az Így élt Petôfi
címû könyvet, ami meghatározó élmény lett. Kiderült, mi-
lyen jó fej, humoros srác volt Petôfi, olyan problémákkal,
mint minden fiatalemberé. Onnantól életrajzokat olvas-
tam meg történelmet, irodalomtörténetet, anyukámat ut-
catáblák névadóiról szekíroztam. Nem véletlenül voltam
rövid ideig irodalomtörténész. Ezek a háttér-referenciák
fontosak, minél messzebb lépünk vissza az idôben. Vörös-
marty verseit például nehéz lenne megérteni enélkül.

Visszatérve a Magyar flódnihoz – mi volt a szelektá-
lási elvük?

A magyar zsidóság történetét akarjuk elmesélni a XIX.
századtól a XX. század végéig a jellemzô állomásokon ke-
resztül. Hangsúlyosan szerepet kap benne a zsidóüldözés
és a holokauszt is, a kommunizmus, ugyanakkor a tragi-
kus történetek mellé felemelô, vidám pillanatok is kerül-
tek a speciális magyar-zsidó kultúrából: került bele vicc,
operett és kuplé is. Ilyen levest máshol nem tudnának fôz-
ni. A Flódniban elhangzik egy vicc, ami összefoglalja az
elôadásunkat. „Kohn halálos ágyánál ott áll a felesége, Rá-
chel. Kohn felnyitja a szemét, és azt mondja: Mondd, Rá-
chel, te már itt álltál mellettem akkor is, mikor a nagy gaz-
dasági válságban mindenünket elveszítettük? Persze,
hogy itt álltam, Samukám. Akkor is, mikor Horthy alatt
jöttek a zsidótörvények, mindenünkbôl kiforgattak? Hát
persze, hogy itt álltam, Samukám. Akkor is, mikor Szála-
si idején gettóba tereltek, és majdnem meghaltunk? Hogy-
ne álltam volna itt. És a kommunizmus alatt is, mikor osz-
tályellenségek lettünk, és mindenünket államosították?
Hát persze, hogy itt álltam. És most is itt állsz a halálos
ágyamnál? Természetesen, Samukám. Mondd csak, Rá-
chel, nem lehet, hogy te nem hoztál rám szerencsét?”

Kutatta a magyar zsidóság történetét, a vészkorsza-
kot?

Célzottan nem kutattam, de a magyar identitás kérdé-
se kimondottan érdekelt. Ennek a forrásterülete a XIX. szá-
zad, ekkor választható identitások voltak. Mindig izgatott,
miért vonzott Magyarország sokakat, miért akartak ma-
gyarrá válni. Nagy hullámban jöttek ugyanis németek és
szlávok, sok zsidó. Ha van tanulság, akkor az: a jó korsza-
kokban a gazdasági és a kulturális konjunktúra mindig
együtt járt. Gondoljunk csak a dualizmusra vagy a reform-
korra, de akár az 1990-es évekre is – felbukkant a nagyobb
ívû fejlôdés, az európai integráció lehetôsége.

Akkor nem a jelenrôl beszélünk.
Nem mondom, hogy nem kedveznek az irodalmi alko-

tásnak ezek a rosszabb periódusok, elképesztôen nagy köl-
tôi teljesítmények vannak az úgynevezett depressziós idô-
szakokban is. A magyarságon belüli bizonyos etnikai, szo-
ciális csoportok izgatnak, különösen a polgári kultúra le-
téteményesei: a magyarországi németek és zsidók. Nélkü-
lük máshogy alakult volna a kultúránk. A magyar zsidó-
ság sorsa különleges, erôsen asszimilált népességet lökött

ki magából a XX. században a magyar politika, ezért függ
össze erôsen a holokauszt és Trianon. A politikai elit
ugyanis azt mondta a zsidóságnak a XIX. században: „vál-
jatok magyarokká, biztosítsátok a többségünket, cserébe
megkaptok minden jogot”. Trianon után ezt az alkut rúg-
ták fel, mert többé nem volt szükség erre a magyar tudatú
közösségre. És persze nem lehet elmesélni a XX. századi
életutat úgy, hogy ne érintse a holokausztot.

Miért énekli kétszer is Kováts Kriszta az irredenta-
dalként ismert Szép vagy, gyönyörû vagy, Magyar-
ország címû dalt az elôadásban?

A legfontosabb irredenta, Trianon-ellenes nótává vált
a jelentése miatt, de egy operett-betétbôl indult, és mind-
két szerzôje zsidó. Az az ôrület, hogy ezt harsogta a rádió,
mikor a két szerzôje indexen volt. A szövegíró internáló-
táborban halt meg.

Világháborúk, forradalmak, ellenforradalmak, Tria-
non, holokauszt, elnyomás, ezekrôl szól a Közös Halmaz
nevû kiállítás, amelyet ön nyitott meg a Madách téren.
Egy felirat azt kérdezte: Te mit érzel, mikor meglátsz
egy nagy-magyarországos matricát? Tényleg, ön mit
érez?

Most már hozzászoktam, kezdetben bosszantott. Kont-
raproduktív azzal dicsekedni, hogy Magyarország egyszer
nagyobb volt.

Dicsekvés vagy fájdalom?
Ez nem a fájdalom része. Trianon fontos a magyar iden-

titás szempontjából, és mint említettem, erôsen összefügg
a holokauszttal. Arról nem beszélve, mindenfajta érzé-
kenységet nélkülöz. Felelôtlenség olyan autójelzéssel át-
menni a szlovák határon, ami azt üzeni, hogy Szlovákia
Magyarország része. Ez árt az ottani magyar kisebbség-
nek. Láttam ennek egy verzióját osztrák autón: Nagy-
Ausztria matrica, benne Magyarország. Ott persze bolond-
nak nézik, aki ilyet tesz az autójára.

Írók, festôk, hôsök – pipa. Kikrôl ír új könyvet?
A következô könyvemben szeretném összegyûjteni a

száz – szerintem – legfontosabb magyar levelet a XIX-XX.
századból. Lesznek köztük magánlevelek – szerelmes és
szakító, valamint közlevelek – búcsúlevéltôl a feljelentô-
ig. Aztán Az igazi hôsökbôl meg a Merész magyarokból
megjelenik egy angol válogatás, némi történelmi háttér-
magyarázattal. És Kováts Krisztáékkal készül egy lemez
Játékok címmel, amelynek újra Fábri Péter írja a dalszöve-
gét, én meg kis tárcanovella méretû történeteket mellé.

Készít titkos Arany János-lírakötetet is a Facebookon
#aranybánya hashtaggel. Miért?

Nem valódi kötet, inkább figyelemfelhívás. Arany
programszerûen akarta megírni a magyar hôsi epikát, és
ezekben a mûvekben elképesztô versdarabokat rejtett,
amelyek önállóan is megállják a helyüket. Látszik, hogy
Mallarmé vagy Baudelaire kortársa volt. A mi dolgunk
nem más: ki kell bányászni ezeket!

Szemere Katalin

Trianon fontos
a magyar
identitás
szempontjából,
erôsen 
összefügg a
holokauszttal.
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Szeptember címmel jelent meg
Jean Mattern (1965) francia író
regénye a Jelenkor Kiadó gondo-

zásában, Tótfalusi Ágnes fordításában,
melybôl részletet is közöltünk. A könyv
az 1972-es müncheni olimpián, tizenegy
izraeli áldozat életét követelô merénylet
és egy férfiszerelem története. A magyar
zsidó felmenôktôl származó író a Sorbon-
ne-on tanult összehasonlító irodalmat,
irodalmi szerkesztôként dolgozik Párizs-
ban, s ez a harmadik könyve magyarul. A
Margó Fesztivál alkalmából Budapestre
érkezett szerzôvel nemcsak irodalomról,
hanem homályba veszô családtörténeté-
rôl is beszélgettünk.

Jean Matternnel elôször a Jeruzsálemi
Könyvvásáron találkoztam, miután Dorit
Rabinyan izraeli írónô beszélgetett vele
munkáiról. Mostani találkozásunk elején
arról váltunk szót, hogy Rabinyan új köny-
ve politikai vihart váltott ki, az izraeli okta-
tási miniszter hevesen tiltakozott ellene,
hogy az arab-izraeli pár szerelmérôl szóló
regény tananyaggá válhasson. Ezután té-
rünk rá magyarul frissen megjelent könyvé-
re, a Szeptemberre.

Korábbi könyveidben, a Király Fürdô-
ben és a Tejjel mézzelben is fontos téma-
ként szolgált a közép-európai háttér, a
traumatizált családtörténet, a magyar zsi-
dó családi kötelékek. A Szeptemberben,
egy apró említésen kívül nem esik szó a
magyar vonatkozásokról, de az európai
zsidó létállapotról vastagon. Mondanál
néhány szót családtörténetedrôl?

Apám temesvári zsidó családból szárma-
zik. Anyám az osztrák-magyar határ mellôl,
Mosonszolnokból, egy kis faluból. Keveset
tudok a történetükrôl. Egyikük sem beszélt
a családjáról. Anyám apját Lángnak hívták,
ami szintén zsidó név, és ô sem beszélt a csa-

lád történetérôl, nem tudott róla. Azt hiszem,
a család katolizált, ahogy sok zsidó a környé-
ken és Bécsben. Élete végén beszéltem nagy-
apámmal, rákérdezve, hol temették el a nagy-
szüleit. Meg akartam keresni ôket, de azt
mondta, nem tudja, amirôl azt gondolom, na-
gyon különös. Normális esetben tudod, hol
temették el a nagyszüleidet vagy a szüleidet,
de ô azt mondta, tényleg nem tudja.

Jellemzô magyar zsidó történet. 
A zsidó névbôl, és hogy ô maga is érezte,

valami nincs rendben azzal, hogy nem tud-
ja, hol temették el a nagyszüleit, való-
színûsíthetô, hogy errôl van szó. Amikor ti-
zenhét évesen, roppant büszkén részt vet-
tem egy csereprogramon Budapesten, mint
magyar ôsökkel rendelkezô srác, és büszkén
mondtam a magyar nagyapám nevét, egy
lány nagyon ellenségesen vetette oda, hogy
a Láng nem is magyar, hanem zsidó név. Ek-
kor tudatosodott, hogy valószínûleg csalá-
dom ezen ágán is zsidó vagyok, és némileg
sokkolt, hogy a lány szerint magyar és zsi-
dó szembeállítható egymással.

A késztetés, hogy írjak a müncheni olim-
pián történtekrôl, szintén a családtörténet-
hez kapcsolódik. Hétéves kisfiú voltam 1972-
ben, apám mérnökként dolgozott Németor-
szágban. Szeptember 6-án bekapcsolta a rá-
diót, és amikor meghallotta, hogy a tizenegy
túszt kivégezték, sírva fakadt. Az esemé-
nyeknél talán jobban megviselt, ahogy ôt
láttam, s hogy képtelen volt szavakba foglal-
ni, amit érez. Így szereztem tudomást zsidó
származásáról és 1939-ben meghalt nagy-
anyámról is. Apám meghalt, késôbb már
nem tudtam ôt kérdezni rejtegetett zsidósá-
gáról és az ôt elöntô érzésekrôl, így az izra-
eli-palesztin konfliktusról sem. Persze, nem
lehetett ezt elmesélni egy hétéves gyereknek,
vallást, Közel-Keletet, mindenesetre ide gyö-
kerezik, hogy ezt a könyvet megírtam.

A törékeny identitás kérdései más re-
gényeidben is centrális szerepet játsza-
nak. Nemcsak a zsidóság, de a kamaszi-
dentitás, a felnôtt lét, a szülôi identitás
problémái a traumatizált gyermekkor kö-
vetkeztében, és a szexuális identitás labi-
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litása. Érintetted a homoerotikus vágya-
kozást a Király Fürdôben, és ez az egyik
központi motívuma a Szeptembernek is.
Ebben a regényben ez nem állandó iden-
titás, hanem egy konkrét személyhez kap-
csolódik. Összefügg-e, s ha igen, hogyan
függ össze az identitások labilitása?

Minden összefügg. Az azonosságtudat
nem állandó. Mindig változik, függ az
adott személy körülményeitôl, találkozása-
itól, interakcióitól. Minden könyvem reflek-
tál a gyerekkorra, amit te traumatizáltnak
neveztél. Ennek leginkább azonban a
csendhez van köze, amikor emberek nem
beszélnek dolgokról.

Ami a szülôk traumatizált gyerekkorá-
hoz vezet…

Pontosan. Vagy ahhoz, hogy bizonyos
helyzetekben egyszerûen képtelenek voltak
beszélni érzéseikrôl, például apám a mün-
cheni merényletnél. Ennek a kommuniká-
ció-képtelenségnek sok köze van ahhoz,
ahogy én konstruáltam meg a saját identi-
tásom, illetve ahhoz, hogy íróként ezekhez
az érzésekhez tértem vissza, hogy kitöltsem
az ûrt, a hiányokat.

Amikor 2012 tavaszán, a londoni olim-
pia elôtt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
újból elutasította, hogy megemlékezzenek
a zsidó sportolók meggyilkolásáról, a hír
sokkolt. Ez a személyes élmény meglehetô-
sen konkrétan került a regénybe. Szerettem
volna valahogy igazságot szolgáltatni az
áldozatoknak az emlékállítással, bár a re-
gény végül nem erre fut ki, inkább tudat-
talanul mûködött ez bennem. Dühített,
hogy a Bizottság nem vállal felelôsséget a
történtekért, egy perces megemlékezést
sem engedélyez, noha van felelôsségük az
eseményekben. Ez újabb kérdésekhez veze-
tett: hogy emlékezhetünk nyilvánosan, mi
az emlékezés, és átengedtem magamon
újra a gyerekkorom, mit jelentett kisfiúként
szembesülni rádión, tévén keresztül a tör-
téntekkel, mit jelentett szembesülni apám
gyengeségével, és mindez összekeveredett.
Így kezdtem kutatni a témával kapcsolat-
ban, hogy nagyon precízen rekonstruáljam
az eseményeket, és írni a Szeptembert. Az
áldozatok iránti tiszteletbôl akartam elsô-
sorban nagyon pontos lenni.

Egy brit dokumentumfilmes és egy
amerikai zsidó újságíró a fôszereplôk.
Mintha elfelezted volna önmagad, egy la-

bilis és egy tudatos identitású, illetve egy
nem zsidó és egy zsidó karakterre.

Igen, ez valószínû. (Nevet). Kétfelé
osztani és úgy átszûrni a történteket. És el
akartam mondani egy másik történetet,
ami kettejük között zajlik. Mert minden na-
gyobb történelmi esemény mögött, legyen
az 9/11, legyen az ’56 Budapestje, fontos,
hogy ne feledkezzünk meg, a köztörténet
mellett zajlik a privát történelem. Néha úgy
összefonódik, hogy a személyes átsöpör a
másik fölött. Képmutató megfeledkezni a
személyesrôl. A történelemkönyvek elrejtik
azokat a nagy tabló mögé. Az ember meg-
csalja a feleségét, szerelembe esik, vagy bol-
dog a feleségével, mindez hozzájárul, hogy
milyen szemüvegen át látja a valóságot. Re-
gényíróként az a feladatunk, hogy ezt beé-
pítsük a történetmondásba.

A halál, egy családtag elvesztése, a tra-
uma mindig árnyat vet a történeteidre. A
Király Fürdôben Gabriel a múlt árnyai mi-
att megszökik teherbe esett feleségétôl, a
Tejjel mézzelben a lánytestvér halála kö-
vetkezik be autóbalesetben. A Szeptember-
ben Sebastian, a brit dokumentumfilmes
beleszeret egy férfiba, majd elveszti sze-
relmét, késôbb a lánya hal meg. Egy vég-
zetes esemény, ami beárnyékolja az egész
életet. A Szeptemberben úgy tûnik, hogy
Sebastian lányának halála valamiféle
büntetés a szerelemért, de itt nincs kifejt-
ve ez a motívum.

Nem akartam itt ilyen mélyre visszamen-
ni, mint a korábbi történetekben. De hogy
ez valamiféle büntetés volna? Érdekes meg-
közelítés. Ezt így sosem fogalmaztam meg
magamnak. Az a tény, hogy Sebastian elve-
szítette a lányát, tökéletesen értelmetlenné
teszi, hogy neki, a lányának írja a történetet.
Ahogy a prológban fogalmaz: tartozom
neki azzal, hogy elmondjam az igazságot.
Néha a halott, a halál hoz abba a helyzetbe,
hogy rákényszerítsen erre.

A Szeptemberben a két, már említett
férfi fôszereplô személyes vonzalma az,
ami érzékennyé teszi a nem zsidó szerep-
lôt, Sebastiant, hogy átélje zsidó szerelme,
Sam érzéseit a tizenegy izraeli sportoló
meggyilkolása kapcsán. Az a benyomá-
som, hogy személyes kapcsolódás híján
az emberek gyakran nem nagyon tudnak
azonosulni zsidók és izraeliek nézôpont-
jával.

Ebben az esetben Sebastian Sam-en ke-
resztül egy ajtót talál, hogy belépjen, és
azonosulni tudjon álláspontjával. Van egy
jelenet a könyvben, amikor mindketten
együtt vannak a brit újságíró kollégákkal,
és Sebastian érzékeli a határt, a törésvona-
lat a nem-zsidó perspektíva és a zsidó kö-
zött. Ez egyfajta reveláció számára. Csak a
megírás után tudatosodott bennem, hogy
meg akartam mutatni ezt a törésvonalat:
mit jelent mindez zsidóként. Meg akartam
mutatni, milyen botrányos, hogy mindez
német földön, 1972-ben, az olimpián meg-
történhetett.

Amikor a kerettörténetben a 2012-es
londoni megemlékezés hiányáról írsz, süt
a szövegbôl a harag. Hogy látod ezzel ösz-
szefüggésben az európai zsidók helyzetét
ma?

A zsidók helyzete komplex. Francia-
országban könnyû zsidónak lenni. Bármit
tehetsz, nem élsz át diszkriminációt, de
most, amikor zsinagógába mész, rendôr áll
az épület elôtt, és már a templomok elôtt is.
Ami nagyon bonyolult számomra, hogy az
izraeli politika befolyásolja a zsidóságod,
éles viták forrása zsidó identitásoddal kap-
csolatban barátok között. A nyugati világ
mind erôszakosabban konfrontálódik az iz-
raeli politikai állásponttal. Ezért a zsidó kö-
zösségek helyzete Európában érzékenyebb,
különlegesebb.

Elfogultnak érzed az európai politikát
Izraellel szemben?

Csapdában érzem magam. Szeretném
megtartani a szabadságom, hogy ne értsek
egyet az izraeli kormány politikájával, és
közben zsidó maradhassak. Izraelt kritizál-
ni legitim dolog, de néhány országban az
Izrael-kritika, az Izrael-ellenesség zsidóelle-
nességbe fordul át, a határ elmosódik, és ez
veszélyes. Nem kéne paranoiásnak len-
nünk, miközben elôvigyázatosnak kell len-
nünk. Két hete beszéltem Párizsban Amosz
Ozzal, akit barátomnak mondhatok. Iroda-
lomról próbáltunk beszélni, mert az érdeke-
sebb és kevésbé frusztráló, mint a politika,
de ô felháborodott kritikusa az izraeli poli-
tikának baloldali perspektívából, sokkalta
inkább, mint én. Szeretném megôrizni a jo-
gom, hogy kritizálhassam az izraeli politi-
kát, de manapság nagyon kell figyelni, ho-
gyan fogalmazunk, mert visszaélhetnek
vele, és ez csapdahelyzet.
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A Lauder Business Schoolt, a holokauszt után lét-
rejött elsô európai zsidó egyetemet 2003-ban hív-
ta életre a Ronald Lauder Alapítvány. Jelenleg 310
hallgatója van egy BA és két MA programon. Az
egyetem egyik alapítója és jelenlegi ügyvezetô
igazgatója Alexander Zirkler. Ô a felelôs a gazda-
sági ügyekért, a fejlesztési tervekért, a pénzügyi
fenntarthatóságért valamint a közcélú- és magán
intézményekkel és a támogatókkal való együtt-
mûködésért. Vele beszélgettünk az intézményrôl és
az LBS társadalmi, politikai kihívásairól.

Az LBS Európa egyetlen nem bölcsészti zsidó
egyeteme. Tapasztalta-e, hogy az utóbbi években
több hallgató jelentkezik önökhöz azért, mert
más intézményekben antiszemita megnyilvánu-
lásokat tapasztalnak? 

Nincs olyan adatom, amelyik igazolná, hogy azért jelentkeznének
hozzánk, mert máshol antiszemita jelenségekkel találkoznak. Bécs-
ben és körzetében nem tapasztalható komoly antiszemitizmus. Ke-
ményen megdolgozunk azért, hogy kialakítsunk egy kiváló intéz-
ményt. Ennek az építkezésnek az eredményei vonzza ide a diákokat.
Továbbmenve, az a véleményem, hogy 30 évvel ezelôtt, amikor a bé-
csi egyetemeken még a korábbi generáció több professzora is taní-
tott, gyakoribb volt az elôítélet. Az idôs tanárok közt bizony voltak
antiszemiták. Ismétlem, ma azért jelentkeznek hozzánk a hallgatók,
mert az egyetemen színvonalas a zsidó élet, nem pedig azért, mert
ide menekülnek.  Diákjaink a világ számos pontjáról érkeznek, ná-
lunk tanulni egyedülálló élmény.

Együttmûködnek a Herzlia- és a Ben Gurion Egyetemmel. Éri-
e önöket hátrány az együttmûködés miatt a BDS mozgalom részé-
rôl?

Az LBS nem vesz részt a napi izraeli belpolitikában. Megegyezé-
seink az izraeli egyetemekkel kizárólag akadémiai természetûek, ta-
nárcsere programokról szólnak. Büszkék vagyunk a vendégtanára-
inkra, emelik a tudományos színvonalat.  Ami a BDS mozgalmat il-
leti, cselekvôen kivesszük a részünket az ellene folytatott küzdelem-
ben.  Nemrég például elôadtam az Ausztriai Diákegyesület egy ese-
ményén, ahol elmagyaráztam, hogy mekkora kárt tesz a BDS a tudo-
mányos életben. 

Tehát az Izraellel kötött együttmûködési egyezményeknek nem
sok közük van Izrael támogatásához? 

Nem errôl van szó. Elhatározásaink gyökere
mindig akadémiai természetû. Nem állíthatom,
hogy a jövôben az együttmûködésünk nem bôvül
új célokkal, jelenleg azonban ezek a célok csak
tudományos természetûek. 

Mi az elképzelése az LBS jövôjérôl? Az önöké
az egyetlen nem bölcsészeti zsidó egyetem Euró-
pában. Nem tartanak-e attól, hogy egyfajta „get-
tóvá” válhatnak? 

Egyáltalán nem. Ezt a törvény sem engedné:
közcélú intézmény vagyunk, nem utasíthatunk
vissza senkit a származása miatt. Felvételkor meg
sem kérdezhetjük a jelölteket, hogy milyen vallású-
ak.  Arra törekszünk, hogy hallgatóink és végzett-
jeink sikeresek és elégedettek legyenek, ezáltal ko-
moly tekintélyre tegyünk szert az európai zsidó kö-
zösségben. Azt akarom, hogy tudják: aki itt végez,

annak a pályája jól indul. Annyi kiváló jelentkezôt várunk a zsidó
közösségekbôl, hogy megtarthassuk zsidó jellegünket és egyben a
magas színvonalunkat is. Nem csak izraeli intézményekkel állunk
kapcsolatban, jól együttmûködünk a bécsi egyetemmel is. Tanáraink
a világ minden tájáról érkeznek. Alapítóink álma az volt, hogy vissza-
csábítsuk a zsidó értelmiséget Bécsbe. Persze nem gondoljuk, hogy
minden végzettünk Bécsben telepedik le, de megteremtjük a feltéte-
lét, hogy aki szívesen maradna, maradhasson. 

Szerepel-e az LBS céljai közt, hogy támogassa Izraelt?
Természetesen.  Az egyetemi közösségbôl a legtöbben szorosan

kötôdünk Izraelhez. Vannak kiváló izraeli diákjaink. Izrael minden
zsidó intézmény számára alapvetô. Részt veszünk a zsidó államhoz
kapcsolódó bécsi eseményeken. Elkötelezetten Izrael-pártiak va-
gyunk.

A jelentések szerint a moszlim országokból való bevándorlás
miatt Európa növekvô antiszemitizmussal kell, hogy szembenéz-
zen. Érzi ezt itt, Ausztriában?

A probléma létezik. Nem szoktunk hozzá. Eddig minden egyes an-
tiszemita incidensrôl jelentett a sajtó, most kicsit változott a hely-
zet. Ám Bécsben sokkal biztonságosabb a helyzet, mint például Lon-
donban vagy Párizsban. Mindenütt nehéz, az egész világon. Ám azok
számára, akik hajlandóak eljönni Európába, Bécs a legbiztonságo-
sabb helyek egyike. 

(Hirdetés)

MEGPRÓBÁLJUK VISSZA-
CSÁBÍTANI A ZSIDÓ 
ÉRTELMISÉGET BÉCSBE
Interjú Alexander Zirklerrel, a bécsi Lauder Business School (LBS)
ügyvezetô igazgatójával 
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