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A történész Yuval Noah Harari
két bestsellerrel vált ismertté. A
Sapiens az emberiség múltjával,

a Homo Deus pedig jövôjével foglalkozott.
Legutolsó mûve, a 21 Lessons for the 21st
Century nagyívû összegzés a technológiá-
tól és a terrorizmustól a populizmusig és a
vallásig.
Ennek egyik fejezete a bevándorlás el-

ôfeltételeit tekinti át, valamint azt, amivel
a migránsok és a társadalmak „tartoz-
hatnak” egymásnak. A végkövetkeztetés:
„Helytelen volna a bevándorlást ellenzôket
sommásan ’fasisztáknak’ minôsíteni, mint
ahogy a bevándorlás híveit sem kell úgy be-
állítani, mint akik ’kulturális öngyilkossá-
got’ követnek el. [...] Két legitim politikai ál-
láspont között zajlik a vita, amit szabályos
demokratikus eljárásokkal kell eldönteni.”
Alább néhány részlet ebbôl a fejezetbôl:
A bevándorlással kapcsolatos európai

vita gyakran fullad ordítozásba, amikor
egyik fél sem hallja, mit mond a másik. A
dolgok tisztázása végett helyes volna a be-
vándorlást három alapvetô feltételhez köt-
hetô ügynek tekinteni: 

1. tétel: A befogadó ország beengedi a
bevándorlókat.

2. tétel: A bevándorlók cserébe elfogad-
ják a befogadó ország alapvetô normáit és
értékrendjét, még annak az árán is, hogyha
ez a hagyományos normáik és értékrendjük
bizonyos feladásával jár. 

3. tétel: Amennyiben a bevándorlók
megfelelô mértékben asszimilálódnak, bi-
zonyos idô elteltével a befogadó ország
egyenlô és teljes jogú állampolgáraivá vál-
nak. „Ôk” „mi” lesznek.
A három tétel rögzítése lehetôvé teszi,

hogy három külön eszmecsere jöjjön létre
arról, hogy ezek a tételek mit is jelentenek
pontosan. 

1. eszmecsere: Az elsô tétel egyszerûen
azt jelenti, hogy a befogadó ország beenge-
di a bevándorlókat. De vajon ezt kötelesség-
nek, vagy szívességnek kell-e tekinteni? A
fogadó ország mindenki elôtt tárja ki kapu-
it, avagy joga van alaposan válogatni közöt-
tük, netán leállítani a bevándorlást? A be-
vándorlás hívei úgy gondolják, hogy az or-
szágoknak erkölcsi kötelességük befogadni
nem csupán a menekülteket, hanem a sze-
génység sújtotta területekrôl érkezetteket,
akik munkát keresnek egy jobb jövô remé-
nyében. A globalizált világban minden em-
ber erkölcsi felelôsséget visel minden más
emberért, és akik az ilyen kötelességek alól
kibújnak, azok egoisták, sôt rasszisták.

PÁRTOLNI ÉS 
ELLENEZNI IS 
LEGITIM
Yuval Noah Harari izraeli sztártörténész 
a migrációról

„Helytelen volna a bevándorlást ellenzôket sommásan ’fasisztáknak’
minôsíteni, mint ahogy a bevándorlás híveit sem kell úgy beállítani,
mint akik ’kulturális öngyilkosságot’ követnek el. [...] 
Két legitim politikai álláspont között zajlik a vita…”
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A bevándorlást ellenzôk erre azt vála-
szolják, hogy – talán a szomszéd országból
brutális üldözés elôl menekülôk befogadá-
sa kivételével – nem kötelezô a kapuk meg-
nyitása. Törökországnak nyilván erkölcsi
kötelessége volt a kétségbeesett szíriai me-
nekültek beengedése a határon. Ám ha ezek
a menekültek azután Svédországba akar-
nak továbbmenni, a svédeknek nem köte-
lességük befogadniuk ôket. A munkát és jó-
létet keresô bevándorlók esetében a fogadó
ország dönt a felôl, igényt tart-e rájuk, és
milyen feltételek mellett. 
A bevándorlás-ellenesek azt hangsú-

lyozzák, hogy minden emberi közösség
alapvetô joga, hogy támadás esetén meg-
védje magát, hadseregek ellen éppúgy,
mint a bevándorlók ellenében. A svédek ke-
ményen dolgoztak és számos áldozatot hoz-
tak azért, hogy virágzó liberális demokráci-
át teremtsenek, és ha a szíriaiak nem ezt tet-
ték, az nem a svédek hibája. Amennyiben a
svéd választók – valamilyen oknál fogva –
nem akarnak több szíriai bevándorlót, jo-
gukban áll a belépés megtagadása. És még
ha fogadnak is bevándorlókat, világossá
kell tenni, hogy azt szívességbôl cselekszik,
nem pedig kötelességet teljesítenek. Ebbôl
pedig az következik, hogy akit beengednek
Svédországba, legyen hálás bármiért, ami-
ben részesül, és ne jöjjön kívánságlistával,
mintha saját országában lenne.
Mi több, állítják a bevándorlást ellenzôk,

az országoknak saját joguk migrációs poli-
tikájuk kialakítása, és ez nem csupán a be-
vándorlók rovott múltjának felderítésére,
vagy szakmai felkészültségük vizsgálatára
vonatkozik, hanem például a vallásra is. Ha
Izrael csak zsidókat hajlandó beengedni,
Lengyelország pedig közel-keleti menekül-
teket csupán abban az esetben, ha azok
keresztények, az ízléstelennek tûnhet, de a
döntés kizárólag az izraeli vagy lengyel vá-
lasztókra tartozik.
A dolgot tovább bonyolítja, hogy sok

esetben a kecske – káposzta dilemmával ál-
lunk szemben. Számos ország hajlamos sze-
met húnyni az illegális bevándorlás felett,
vagy idegeneket alkalmazni bizonyos ide-
ig, mert azok energiájából, tehetségébôl és
olcsó munkaerejébôl igyekszik hasznot
húzni. Késôbb ezek az országok megtagad-
ják az ilyen idegenek státuszának legalizá-
lását arra való hivatkozással, hogy nem

akarnak bevándorlást. Hosszú távon ez hie-
rarchikus társadalmak kialakulásához ve-
zet, ahol a teljesjogú állampolgárok felsôbb
osztálya a külföldiek alárendelt osztályát
kizsákmányolja, amint azt láthatjuk Katar
és az öböl menti államok esetében.
Amíg ezt a vitát nem sikerül eldönteni,

igen nehéz a bevándorlás további kérdései-
re választ adni. Mivel a bevándorlás hívei
úgy vélik, hogy a népeknek jogukban áll
másik országba vándorolni, ha nekik úgy
tetszik, a célországnak pedig kötelessége
befogadni ôket, erkölcsi felháborodással re-
agálnak arra, amikor– a népek jogai csor-
bulnak, az országok pedig nem tesznek ele-
get kötelességüknek. A bevándorlást ellen-
zôk megdöbbennek ezen. A bevándorlást
privilégiumnak tartják, a befogadást pedig
szívességnek. Miért neveznénk embereket
rasszistáknak vagy fasisztáknak csupán
azért, mert nem támogatják a bevándorlók
bevándorlását országukba? 
Természetesen még abban az esetben is,

ha az immigráció engedélyezését inkább
tartjuk szívességnek, mint kötelességnek,
ha egyszer a bevándorlók letelepszenek, ak-
kor az egyre több kötelességet ró a befoga-
dó országra velük és leszármazottaikkal
szemben. Nem lehet az USÁ-ban az antisze-
mitizmust azzal igazolni, hogy ’szívesség-

bôl beengedtük dédnagyanyádat 1910-ben,
ezért most úgy bánunk veled, ahogyan aka-
runk’.

2. eszmecsere: A második tétel arról
szól, hogy ha már beengedték ôket, a be-
vándorlók kötelessége a helyi kultúrához
történô asszimiláció. De milyen messze ter-
jedjen ez az asszimiláció? Ha egy patriarká-
lis társadalomból jöttek egy liberális társa-
dalomba, akkor legyenek feministák? Ha
egy mélyen vallásos társadalomból érkez-
tek, fogadják el a világi nézeteket? Hagyja-
nak fel viseletükkel és étkezési elôírásaik-
kal? A bevándorlást ellenzôk magasra te-
szik a mércét, míg a migráció pártiak jóval
alacsonyabbra.
A bevándorlás hívei azzal érvelnek,

hogy Európa önmagában is nagyon válto-
zatos, és az itteni ôslakosság a vélemények,
szokások és értékek széles skáláját képvise-
li. Európa éppen ettôl élénk és életerôs. Mi-
ért kellene a bevándorlókra valamilyen
képzeletbeli európai identitást erôltetni,
olyat, aminek az itteniek közül is csupán
kevesek felenek meg? Az Egyesült Király-
ságba érkezô muszlimok legyenek kereszté-
nyek, miközben a brit állampolgárok kö-
zött is kevés a templomba járó? Ha Európá-
nak vannak alapvetô értékei, akkor azok a
tolerancia és a szabadság. Ebbôl követke-
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zik, hogy a bevándorlókkal szemben is tü-
relmet kell gyakorolni, hagyományaik kö-
vetéséhez pedig megadni a lehetô legna-
gyobb szabadságot, amennyiben az nem
sérti más emberek jogait és szabadságát.
A bevándorlást ellenzôk egyetértenek az-

zal, hogy a tolerancia és szabadság a legfon-
tosabb európai értékek, és számos migráns
csoportot – elsôsorban muszlim országokból
érkezetteket – vádolnak vallási türelmetlen-
séggel, nôgyûlölettel, homofóbiával és anti-
szemitizmussal. Éppen azért, mert Európa a
toleranciát hirdeti, nem tûrhet meg intole-
ráns tömegeket a kontinensen. Egy toleráns
társadalom elvisel kisebb illiberális csopor-
tokat, ha azonban az ilyen szélsôségesek szá-
ma egy bizonyos küszöbérték fölé emelke-
dik, a társadalom egész jellege megváltozik.
Ha Európa túlságosan sok bevándorlót en-
ged be a Közel-Keletrôl, maga is hasonlatos-
sá válhat a Közel-Kelethez.
Más bevándorlást ellenzôk jóval tovább

mennek. Azt hangsúlyozzák, hogy egy nem-
zeti közösség sokkal több, mint olyan ember-
ek gyülekezete, akik elviselik egymást. Ép-
pen ezért nem elégséges, hogy a bevándor-
lók a tolerancia európai szabályaihoz tartják
magukat. A brit, német vagy svéd kultúra
számos sajátosságához is kell alkalmazkod-
niuk, bármik is legyenek azok. Azzal, hogy
beengedték ôket, a helyi kultúra nagy kocká-
zatot és jelentôs költségeket vállalt magára.
Nem lenne értelme, hogy ebbe pusztuljon
bele. Végül teljes egyenlôséget kínál, de tel-
jes asszimilációt követel. Amennyiben a
migránsnak kifogása van a brit, német vagy
svéd kultúra különleges vonásai ellen, elköl-
tözhet máshová. 
A két tábor vitája tehát a bevándorlók in-

toleranciája és az európai identitás kérdésé-
vel kapcsolatos nézeteltérések körül forog.
Ha a bevándorlókat valóban gyógyíthatatlan
türelmetlenség jellemzi, akkor sok európai li-
berális, aki jelenleg bevándorlás párti, elôbb
vagy utóbb atározottan ellenük fordul. Ha vi-
szont a legtöbb migráns liberálisnak és széles
látókörûnek bizonyul vallási, gender és po-
litikai kérdésekben, akkor az a bevándorlás
ellen felhozott érvek elavulását jelentheti.
De az Európán belüli különleges nemze-

ti identitások kérdése még így is nyitva ma-
rad. Vannak-e olyan különlegesen francia
normák és értékek, amiket bárkinek el kell
fogadnia, aki Franciaországban telepszik le,

vagy olyan dán normák és értékek, amikhez
a Dániába bevándorlóknak kell magukat tar-
tani? Amíg az európaiak véleménye erôsen
megoszlik ebben a kérdésben, aligha lehetsé-
ges világos politikát kialakítani a migráció
kérdésében. Ha viszont az európaiak tisztá-
ba jönnek önmagukkal, az 500 millió euró-
painak nem okozhat gondot néhány millió
menekült befogadása – vagy visszautasítása.

3. eszmecsere: A bevándorlási ügy har-
madik tétele azt hirdeti, hogy amennyiben a
bevándorlók ôszinte erôfeszítéseket tesznek
az asszimilációra – és elsôsorban a toleran-
cia értékének elfogadására – a befogadó or-
szág kötelessége, hogy elsôosztályú állam-
polgárokként kezelje ôket. De pontosan
mennyi idônek kell eltelnie, hogy a migráns
a társadalom teljes értékû tagjává váljék? Va-
jon az Algériából érkezett elsô generációs be-
vándorló jogosan sértôdik-e meg azon, hogy
húsz év elteltével még mindig nem tekintik
száz százalékos franciának? És mi a helyzet
a harmadik generációval, akiknek nagyszü-
lei az 1970-es években vándoroltak be? 
A bevándorlás hívei a gyors befogadást

pártolják, az ellenzôk viszont hosszabb pró-
baidôt követelnek. Elôbbiek szerint, ha a
harmadik generációs bevándorlókat nem
tartják és nem kezelik egyenjogú polgárok-
ként, ez azt jelenti, hogy a befogadó ország
nem teljesítette feladatát, és ha ez feszültsé-
gekben, ellenségeskedésekben és erôszakos
cselekményekben nyilvánul meg – az illetô
ország csak saját bigottságát hibáztathatja.
A bevándorlás ellenfelei számára a túlzott
várakozások jelentik a problémát. Ha nagy-
apád negyven éve érkezett, és te most lár-
mázol az utcán, hogy nem kezelnek úgy,
mint az ôslakosokat, nyilván nem álltad ki
a próbát.
A vitának ez a szakasza a személyes illet-

ve kollektív idôskála közötti különbségben
gyökerezik. Az emberi társadalmak számára
negyven év rövid idô. Aligha várható el,
hogy idegen csoportokat néhány évtized
alatt tökéletesen abszorbeálni lehessen.
Olyan civilizációknak, amelyek idegeneket
fogadtak be és egyenjogú polgárokká tették
ôket – a Római Birodalom, az arab kalifátus,
a kinai birodalom vagy az Egyesült Államok
– inkább évszázadokba, semmint évtizedek-
be került, amíg az átalakulás végbement.
Az egyén szempontjából viszont negy-

ven év egy örökkévalóságnak tûnhet. Egy

tizenéves számára, aki Franciaországban
született húsz évvel azt követôen, hogy a
nagyszülôk bevándoroltak, utazásuk Algír-
ból Marseilles-be maga az ôstörténet. Itt
született, minden barátja úgyszintén itt szü-
letett, franciául jobban beszél mint arabul,
és még sosem járt Algériában. Franciaor-
szág a hazája, csak azt ismeri. Most pedig
azt mondják neki, hogy nem a hazája, és
menjen „vissza” oda, ahol sosem élt?
Amíg nem tudjuk, hogy a befogadás kö-

telesség vagy szívesség; az asszimiláció mi-
lyen szintje várható el a migránstól, és a fo-
gadó országnak mennyi idô leforgásával
kell ôt egyenjogú állampolgárként kezelnie,
nem tudhatjuk, hogy a befogadó illetve a
bevándorló teljesítette-e a reá háruló köte-
lezettségeket.
Még egy problémát érdemes megfontolni.

Amikor a bevándorlás ügyét mérlegelik,
mindkét fél hajlamos arra, hogy a kihágáso-
kat a megfelelésnél nagyobb súllyal vegye fi-
gyelembe. Ha egymillió bevándorló tiszteli
a törvényt, de száz közülük terrorista csopor-
tokhoz csatlakozik és támadásokat intéz az
ország ellen – vajon mit jelent ez? A beván-
dorlók egészében véve betartják vagy meg-
szegik a ’szerzôdést’? Ha egy harmadik gene-
rációs állampolgár ezerszer sétál az utcán vé-
gig bántatlanul, majd egyszer egy rasszista
sértô szavakat vág a fejéhez, azt jelenti-e ez,
hogy az ôslakosok elfogadják, vagy elutasít-
ják a bevándorlókat?
[…]
Bármilyen választ adunk is ezekre a kér-

désekre, egy dolog világos, nevezetesen az,
hogy a bevándorlásról szóló európai vita
távolról sem egyértelmûen a jó és a gonosz
küzdelme. Helytelen volna a bevándorlást el-
lenzôket egy kalap alatt ’fasisztáknak’ minô-
síteni, éppen úgy, mint ahogy a bevándorlás
híveit úgy beállítani, mint akik ’kulturális
öngyilkosságot’ követnek el. Ezért a vita sem
fogható fel két kôbe vésett erkölcsi parancs
közötti, kompromisszumot nem ismerô küz-
delemnek. Két legitim politikai álláspont kö-
zött zajlik a vita, amit szabályos demokrati-
kus eljárásokkal kellene eldönteni.

A The Economist cikke nyomán 
Bassa László

Harari könyve 21 lecke a 21. századra
címmel magyarul is megjelent.
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K ét éve nyáron is Franciaországban jártam,
éppen a nemzeti ünnepen, július 14-én, és
döbbenten láttam-hallottam (a médiában),

hogy Nizzában egy kamion a tömegbe hajtott. Nyolcvan-
hat ember meghalt, a terroristát, egy tunéziai születésû,
Franciaországban tartózkodási engedéllyel élô 31 éves
férfit a rendôrök a helyszínen lelôtték.
Tizenkét nappal késôbb Rouen külvárosában, Saint-

Étienne-du Rouvray-ban két ifjú arab, akik már Francia-
országban születtek, késsel leszúrtak egy idôs katolikus
papot, s a földön fekvô áldozat torkát elvágták. A rendô-
rök velük is végeztek.
Akkoriban szinte naponta utaztam vonaton Párizsba

fehérekkel, feketékkel és arabokkal közösen. Ôk munká-
ba mentek, én más irányú ügyeim intézésére, és közben
nagyon csodálkoztam. Nemcsak azon, hogy milyen pon-
tosak, tiszták és gyorsak a Normandiából a fôvárosba
igyekvô vonatok, hanem azon is, mennyire hiányzik a
gyûlölet a fehér keresztény franciák tekintetébôl, amikor
színesbôrû utastársaikkal összezárva hosszan tanulmá-
nyozhatom ôket. (Vernonból a reggeli vonatok meneti-
deje csaknem 50 perces, mindenki olvas, alszik vagy a te-
lefongombjait nyomogatja.)
Akkor ezt meg is írtam. Azóta itthon volt óriásplaká-

tozás, konzultáció, alkotmánymódosítás – minden, csak
terrorizmus nem volt, meg menekültek. Utóbbiak Német-
országban vannak (olvasom, hogy ott meg jelentôsen
csökkent a bûncselekmények száma, a fenébe is), musz-
limok, arabok pedig fôleg Franciaországban és Belgium-
ban élnek, bár a lakosság tíz százalékát ott sem érik el.
A 2005 novemberében a Bataclan párizsi diszkóban

és környékén elkövetett véres merénylet óta az ország-
ban hadiállapotot hirdettek (és máig meg-meghosszab-
bítgatják). A legnagyobb meglepetésemre a mi útlevele-
inket is elkérték érkezéskor a Charles-de-Gaulle reptéren
– állítólag ezt szúrópróbaszerûen csinálják egy-egy

schengeni gép utasaival. A hadiállapotnak egyéb látha-
tó jelei nincsenek, de a nagyobb metróállomásokon és
a bevásárlóközpontok kapuiban a csomagokat futólag
ellenôrzik.
Egy turistának, mint amilyen én is vagyok, ez nem je-

lent különösebb kellemetlenséget, sôt némi biztonságér-
zetet is ad. De a radikalizálódó arab kisebbség robbantás,
késelés és kamionnal tömegbe hajtás nélkül is félelmet
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kelthet bárkiben, különösen pedig azokban, akik a gén-
jeikben, az emlékeikben hordozzák a félelmet: a francia-
országi zsidókban.
És nem csak a német megszállás, a második világ-

háború idejébôl, amikor oly könnyû prédái lettek a Ges-
tapónak, s olyan látványosan fordultak el tôlük a párizsi
kollaboráns, keresztény franciák. Bár az arab terroriz-
mus manapság a legtöbbször válogatás nélkül veszi cél-
ba az ártatlan civileket, néhányszor már elôfordult, hogy
célzottan zsidókra támadtak, mint például 1982-ben a
párizsi rue des Rosiers-ben, amikor bombát dobtak, gép-
pisztolysorozatot eresztettek a híres Goldenberg étterem
vendégei közé.
Az étterem régen bezárt, sôt, már a helyén késôbb

nyílt ruhabolt is tönkrement. A rue des Rosiers azonban

ma is éppen úgy a párizsi zsidónegyed fôutcája, mint
azelôtt. Délután a tömeg hömpölyög, helyiek és turisták
vegyesen. Itt nincs motozás, látható óvatosság, félelem.
Inkább multikulti minden, mint bárhol másutt Párizsban,
kivéve talán a szegényebb negyedeket, ahová turista ne-
migen teszi be a lábát. De miért is tenné, nincs ott sem-
mi látnivaló. Ahogyan Mathieu Kassovitz híres (részben
magyar származású) filmrendezô is érzékletesen ábrá-
zolta: csak fiatalkorú bûnözés és drogozás folyik (A
gyûlölet, 1995), és azóta ráadásul teret nyert ott a radiká-
lis iszlamizmus is.
A rue des Rosiers-n nem kérdezem végig az embere-

ket, mit gondolnak minderrôl, hülyén is venné ki magát.
Nem vagyok egy Lázár János sem, hogy úgynevezett el-
rettentô videót vágjak össze a nagy semmirôl, miközben

Párizs, Avenue 
Simon-Bolivar

8 | SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT

szúrópróba
NINCS HADIÁLLAPOT

Szombat_2018_09_november_Szombat_Lacinak.qxd  2018.11.05.  20:14  Page 8



egész tûrhetôen nyaralok. Inkább egy bevándorló zsidó
magyart kérdezek, aki olvas újságot, néz tévét, beszél
más emberekkel.
Szerinte tapintható félelem a franciaországi zsidók-

ban általában nincs, különösen nincs a zsidó negyedek-
ben. De a szegényebb negyedekbôl, ahol eddig nagyjá-
ból konfliktusok nélkül éltek együtt az arabokkal, az idô-
sebbek lassan elköltöznek máshová, békésebb környék-
re. Ezt ô belsô emigrációnak, afféle lassú, nehezen tapint-
ható, de mégis létezô népvándorlásnak mondja.
Franciaországból mindig költöztek zsidók Izraelbe,

végleg vagy idôlegesen, mindenekelôtt szolidaritásból, a
fiatal férfiak pedig azért, hogy ott szolgálják le a katona-
idejüket. Ez a mozgalom valamelyest még csökkent is,
amióta a szülôhazájukban, vagyis Franciaországban
megszûnt a kötelezô katonai szolgálat – maradt tehát ez
az országon belüli migráció a kevésbé arab negyedek, vá-
rosrészek felé.
De a hangulat nem mindig rózsás, ilyet nem állítanék.

Most például, éppen egyhetes ottlétem alatt, a francia
vizsgálóbíró szabadlábra helyeztetett egy feltételezett

arab terroristát, azt, aki a Bataclan-merénylet után segí-
tette menekülésében az egyik elkövetôt. Ügyvédje sze-
rint ugyanis ô csak autót kölcsönzött az egyik barátja
számára, s fogalma sem volt, hogy egy tömeggyilkossal,
egy terroristával van dolga.
A történet nem túl hihetô, de egyelôre nem találtak az

illetô ellen perdöntô bizonyítékot. Majd meglátjuk, mit
hoz ebben az ügyben a tárgyalás, de az tény, hogy most
országszerte igen nagy a felháborodás, s a tévék, az újsá-
gok rászabadultak a 2015-ös merényletsorozat áldozata-
inak rokonaira, barátaira, hogy mit szólnak ôk mindeh-
hez. Képzelhetjük, hogy mit.
De a vonaton, mint akkor, két éve, még mindig együtt

utaznak arabok, feketék, fehérek, zsidók, muzulmánok
és keresztények. Nemigen fecsegnek, magukba fordul-
nak, olvasnak, fülhallgatót viselnek, telefont nyomogat-
nak. De tiszták, jólöltözöttek, kiegyensúlyozottnak lát-
szanak. Nem hinném, hogy különösebben utálják egy-
mást, s a köztük lévô látható különbség sem nagyon szúr
szemet nekik. Már rég megszokták.

A szerzô felvételei
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Több helyen azt nyilatkozta, hogy a Napszáll-
ta ötlete megelôzte a Saul fiát. A Saul sikere
befolyásolta a második film esetén a kivitele-

zést, eltért a korábban kigondolt ötletektôl, tervektôl?
Nem biztos, hogy utólag képes vagyok rekonstruálni

az egésznek a pontos menetét. Ha az vetôdik fel kérdés
gyanánt, hogy a két film között létezik-e összefüggés, a
válaszom az, hogy igen. A két forgatókönyv egyes idôsza-
kokban egymás mellett formálódott. Foglalkoztatott, hogy
készítsek egy filmet a huszadik század elejérôl és a holo-
kauszt engem foglalkoztató részérôl, s abban a szerencsés
helyzetben voltam, hogy a két téma iránti kíváncsiságom
találkozott egymással.

Egy elv létezett elôbb, amire felhúzott egy témát,
vagy minden pont fordítva történt?
Kezdetben egy érzés volt meg, és az vitt el egy ösztönö-

sen jött történet irányába. A történet magja viszonylag ha-
mar megvolt, utána egy kis idôre volt ahhoz szükség,
hogy minden egyes részlet megfelelôen összeállhasson.

A forgatás során végig tartotta magát az eredeti for-
gatókönyvhöz?
A forgatókönyv változhat. A munka alatt a jelenetek-

hez hozzáadunk és el is veszünk belôlük, új elemek kerül-
nek be a filmbe, néhányszor egyszerûsödik a jelenet. Egy
filmkészítô sem vonhatja ki magát ez alól.Fo

tó
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„NEM TUDJUK,
MÛALKOTÁSOK
NÉLKÜL MILYEN
LENNE A VILÁG”
Interjú Nemes Jeles Lászlóval

A nagy sikerû Saul fia címû film után elkészült Nemes Jeles László második, Napszállta címû 
filmje nem akármilyen súlyú problémákat boncolgat. Új filmjérôl, a történelem rejtett erôirôl 
és a Saul gyermekei emlékprogramról is kérdeztük az Oscar-díjas rendezôt.
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A film az elsô világháború elôestéjén játszódik. A hu-
szonegyedik század eleje és a századforduló között von-
ható párhuzam? Egy nagy várakozásban élünk, nem ki-
zárt, egy nagy katasztrófa elôszobájában…
Egyértelmûen igent mondanék. Kicsit olyan is a Nap-

szállta, mint egy felkiáltójel.
A jelekre figyelmeztet?
Nem mindig olvasható ki egy adott helyzetben az, ami

a mélyben mûködik arra várva, hogy a megfelelô pillanat-
ban felszínre törjön. A társadalomban és az egyének lelké-
ben mozgó erôk megértése, a személyiséget radikálisan át-
alakító folyamatok alakulása foglalkoztatott, a felismerés,
hogy az ígéretben a saját elpusztításunk is benne rejlik. A
jelenkort is áthatja a várakozás izgalma.

A jónak vagy a rossznak érzi jobban a realitását?
Nem tartom magam prófétának, nem szívesen bocsát-

koznék jóslatokba.
Chaplinnek sikerült…
A diktátorban? Ô a kivétel. Kevésbé tetten érhetôek a

dolgok most, mint akkortájt, a harmincas években. Az at-
moszféra érzékeltetésére és nem a pontos körülírásra tu-
dok vállalkozni.

A filmben Budapest is megjelenik. A várost ért meg-
annyi sérülés, annak ellenére, hogy egy részét a rekonst-
ruálási munkálatok sikeresen eltüntették, nemzedékrôl-
nemzedékre öröklôdik, a lakosság lelkében is nyomot
hagy?
Maradjunk annyiban, hogy látszanak a várost és az

embereket ért sérülések. Budapest nagyon megszenvedte
a huszadik századot, hatalmas sebeket ejtett rajta a tör-

ténelem. Ha végigmegyünk a húszas években készült fo-
tókon, fájóan vesszük tudomásul, hogy azokon egy má-
sik Budapest tárul elénk. A Horthy idején felrobbantott
Tabán, a különleges építésû hidak eltûntek, ma már sem-
mi nem ugyanolyan, mint akkor. A régi, joggal a világ
egyik legszebb városának tartott Budapestbôl egy fan-
tomkép, egy romokból összetákolt valami maradt, árnyé-
ka egy csodálatos világnak. Minél hosszabb ideig idôzök
a régi Budapestet ábrázoló képeknél, annál nagyobb szo-
morúság fog el.

Ön szerint milyen a mostani Budapest?
Türelmetlen és szomorú embereket látok magam körül.
A film keveset mutat a budapesti panorámából, pe-

dig mindenki szívesen megnézte volna a századfordu-
lós Andrássy utat. Ehhez képest csak a film fôcímében
látjuk – festményen. Giccsesnek gondolta volna a pes-
ti panorámát megmutatni?
Ötven métert sem találtunk meg a régi Budapestbôl. A

huszadik század történelme egész városrészeket tüntetett
el. Alig akadt abból az idôszakból hiteles, nyugodt szívvel
felhasználható kép. Túlságosan jól ismerem az akkori hely-
zetet és állapotot ahhoz, hogy boldogan tudjak végignéz-
ni a budapesti utcákon.

A múlt század fordulójának osztrák és német novel-
lisztikája tele van olyan elbeszélésekkel, amelyek alkal-
masak lettek volna a megfilmesítésre ugyanebbôl a té-
mából. Miért nem egy adaptációból indult ki?
Nem találtam a mi történetünkhöz megfelelô és akár

elemeiben használható történetet.
A történelem mindig átrendezi a szabályokat, nem

Napszállta, 
Jakab Juli
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létezik egy minden korszakra érvényes játékszabály,
amibôl események kimenetelére következtethetünk?
Pusztítás és építés visszatérô vágya kéz a kézben men-

nek elôre, a kettô egymástól elválaszthatatlan, mélyen
ott van az ember mindennapjaiban.

Egy jelenben játszódó film a Napszállta és a Saul
végkimenetele lehetne, nem? Foglalkoztatja egy most
játszódó film ötlete?
Még nem tudom, mit csinálok legközelebb. Ha a má-

ról is készítek filmet, az húsz év múlva megint csak a
múlt részét képezi majd. Meglátom, milyen irányba me-
gyek tovább.

Nevelhetô a nézô?
Próbálom a nézôt az érzékenységre és az intelligen-

ciára ösztönözni. Filmkészítôként az a dolgom, hogy ki-
mozdítsam a nézôt a komfortzónájából. El kell fogadtat-
ni a nézôvel, hogy a filmkészítés egy kaland, nem egy
márványba vésett nyelvezett, ezért mindig meg kell kér-
dôjelezni az eddig használt kódokat, törôdni az új irá-
nyok megtalálásával.

Elégedett az eddigi visszajelzésekkel?
Még az egésznek az elején vagyunk. Az eddig érkezett

visszajelzések fôként pozitívak, és belôlem is sok öröm-
teli érzést váltanak ki. Meghat a film fogadtatása és a fil-
met övezô érdeklôdés és kíváncsiság.

Megkönnyebbült, hogy a második filmmel is elké-
szült?
Mindig jó elengedni egy filmet, de még messze nem

tartunk a végén. A szorongás és izgulás sajnos része a
filmkészítés kalandjának. Hetven országban mutatják be
a filmet, jó pár helyen ott kell lennem, ezért sem mon-
dom, hogy elengedtem.

Van olyan téma, ami filmre kívánkozna?
Ettôl eltérô módon közelítem meg a szakmámat.
Az 1945-öt jegyzô Török Ferenc többször említette,

hogy egy Kádár-film nagyon hiányzik a magyar film-
gyártásból…
Mint mindenkinek, úgy nekem is megvan a saját

mûködési mechanizmusom. Ha készült is film egy témá-
ról, attól még az új és új értelmezés mindig érdekes és fel-
adata is a filmkészítôknek.

Idén nyáron jelentették be a Saul gyermekei emlék-
programot, amely a holokausztban meggyilkolt gyer-
mekek nevét és élettörténetét szeretné feltárni. Köte-
lességtudatból vállalta a programban való részvételt,
jelezvén, hogy a holokauszt története még korántsem
fejezôdött be?
Mi határozottan azt gondoljuk, hogy a holokauszt ré-

szét képezi a nemzeti emlékezetnek. Azért is csináltam a
Saul fiát, hogy ne lehessen a borzalmakra messze lévô
múltként tekinteni, hanem hogy olyan esszenciális dol-
got érthessünk meg a holokausztból, ami abban segíthet,
hogy jobb emberré váljunk. A Saul gyermekei program
szintén ezt szeretné megerôsíteni, hogy a holokauszt és
a holokauszt rengeteg áldozata a nemzet számára közös
ügy legyen, akármennyire is nagy feladatnak tûnik.

Nincs ebben szemfényvesztés? Mûalkotásokkal még
soha nem sikerült jobbá tenni a világot…
Egyelôre még senki nem bizonyította be, hogy nincs

hatása a mûalkotásoknak. Nem tudjuk, mûalkotások
nélkül milyen lenne a világ. Én mindenesetre hiszek ab-
ban, hogy az alkotásokkal igenis lehetséges változáso-
kat elérni. 

Ayhan Gökhan

Napszállta, 
Vlad Ivanov
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A magyar zsidóság 1918-1919-es története el-
választhatatlan attól, ami elôtte történt. Az
ôszirózsás forradalmat megelôzte az össze-

omlás – minden tekintetben felfordulás volt jellemzô.
Nagy erôk forrongtak a háborús Magyarország felszí-
ne alatt, óriási társadalmi változások készülôdtek a
mélyben és megváltozott a zsidó nyilvánosság politikai
alakzata is. 
A neológ hitközségi zsidóság status quo iránti vágyát

az antiszemiták és a cionisták elleni támadásokban ve-
zette le és megegyezést keresett a zsidóságot (mint val-
lást) hagyományosan a magyarság részének tekintô po-
litikai pártokkal és mozgalmakkal is. A cionisták a kor-
mányzó Munkapárt szövetségesének tartották a neoló-
giát, igazából azonban hamar kiderült, hogy a neológia
minden mozgalommal hajlandó volt szövetséget kötni,
amely a hagyományos magyar-zsidó asszimilációs (po-
litikai) alkut tiszteletben tartotta. 
Ez a szövetségkeresés kiterjedt 1918-1919-ben a szo-

ciáldemokrata mozgalomra is, míg a cionistákkal az új
Károlyi-kormány néhány minisztere – köztük Jászi Osz-
kár, de Lovászy Márton (1864-1927) is – nyíltan rokon-
szenvezett vagy legalább is világképébe beilleszthetô-
nek tartotta azt, hogy azok, akik nemzetiségi alapon
szervezôdni akarnak (még ha zsidók is) szabadon tehes-
sék ezt meg. 
A patriotizmusnak vagy a magyar zsidók magyarsá-

gérzésének megkérdôjelezôdése nélküli szimpátiában
és/vagy támogatásban természetesen benne volt a tabu-
la rasa is, az, hogy ezek a szereplôk nem igazán ismer-
ték ki magukat a magyar zsidóság viharos belviszonya-
iban, ideológiai-és identitásvitáiban, ugyanakkor a ma-
gyar zsidó elit és a magyar kormányzat (korábbi) hiva-
talos szövetsége, azaz az asszimilációnak és a magyar
nemzeti szupremáciának (a magyar zsidók által is) a
nemzetiségi vidékeken való militáns hírdetése nem volt

a számukra  rokonszenves és ezen kívül is kontrapro-
duktívnak és károsnak tartották. 
A neológ vezetés viszont – a cionistákhoz hasonlóan

– élethalálharcnak tekintette azt, hogy az új magyar ál-
lamvezetés képviselôi hogyan tekintenek rájuk, illetve
meghagyják, esetleg megengedik-e a számukra azt, hogy
a zsidóság (mint felekezet) nevében kizárólag ôk beszél-
hessenek. Az ideológiai különbségen túl ez az alapvetô
legitimációs és reprezentációs vita volt a fô oka a neo-
lógok és a cionisták között régen fennálló (fô)konfliktus-
nak, mely az új korszakban fokozódott.2

Az ortodoxia sem volt kibékülve a cionistákkal s (bár
voltak kivételek és megalakult a vallásos cionista szárny
Magyarországon is), de alapvetôen elítélte a cionista tö-
rekvéseket. Frazeológiájában pedig a neológiához hason-
ló hazafias szólamok is megfigyelhetôek voltak.3

A Vigadó épülete
1902-ben
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A cionisták számára óriási jelentôsége volt annak,
hogy kicsiny politikai szektából észrevehetô politikai kö-
zösséggé válhattak és csökkent a velük szembeni zsidó
és nem zsidó társadalmi elutasítás. A magyar államhata-
lom számára pedig szintén megnôtt a jelentôségük; az
egész folyamat elválaszthatatlan volt attól, ami a világ-
politika színterén történt az elsô világháborúban a cio-
nizmussal, hogy legitim és trendi világpolitikai projekt-
té változott. Az 1917-es Balfour-deklarációt magyar ci-
onista katonák is üdvözölték.4 Ezt a Monarchia Fôpa-
rancsnoksága elítélte, mire a magyar cionisták tiltako-
zást nyújtottak be az osztrák-magyar külügyminisztéri-
umhoz, melyben az elhúnyt cionista vezetô, az 1914
ôszén elesett Dömény Lajos (a Kadima zsidó cserkészcsa-
pat kezdeményezôje) hôsiességére és a magyar hazához
való lojalitásra hivatkoztak. Ottokar Czernin gróf kül-
ügyminiszter (1872-1932) nem maradt részvétlen, arra
utasította a Fôparancsnokságot, hogy ne avatkozzon be
a cionisták belsô ügyeibe, különben „az ellenfél táborá-
ba fog vezetni az útjuk”.5 Czernin (tudatosan vagy nem)
a német modellt követte, hiszen amikor a berlini cionis-
ták is üdvözölték a Balfour-deklarációt, a német kor-
mány semmi kivetnivalót nem látott ebben.
A cionisták tehát megérezték a Monarchia elvárása-

it, de elkülönítették magukban azt, amit Lord Balfournak
(és az angol adminisztrációnak) köszönhettek és amit 
az angolokkal háborús viszonyban álló hazájuknak. 
Üdvözölték az angol akaratot, mely a zsidó nemzeti haza
lehetôségét felvázolta Palesztinában, ám ez nem érin-
tette az angolokkal kapcsolatos (ellenséges) hazafiúi 
hozzáállásukat. A bécsi cionistákat, szûkebben Robert
Stricker (1879-1944) álláspontját követve 1918 ôszén egy
cionista gyûlésen a magyar cionisták ugyan felhívták a
zsidóságot arra, hogy szervezzenek zsidó nemzeti taná-
csokat, de egyben arra is figyelmeztettek, hogy maradja-
nak semlegesek azokban a vitákban, mely az Osztrák-
Magyar Monarchiában magyarok és osztrákok között
folynak.
Az elsô világháború a bôvülést jelentette a cionista

mozgalom számára. 1918 augusztus 12-én Budapesten
nagy cionista konferenciát rendeztek, a világháború ki-
törése óta az elsôt.6 A magyar szervezet egyébként a vi-
lág cionizmusának aktív része volt. 1913 májusában Da-
vid Wolffsohn (1856-1914), a Cionista Világkongresszus
elnöke, 1914-ben pedig Semaryahu Levin (1867-1935) ci-
onista aktivista (az elsô szabadon választott orosz parla-
ment tagja 1906-ban) látogatott Budapestre, ahol is a
szervezet élesen állást foglalt az akkori un nyelvi hábo-
rúban, melynek a lényege az volt, hogy egy német zsi-
dó szervezet a németet akarta erôsíteni Palesztinában –
a héber rovására.  A cionisták a világháború évei alatt
galiciai zsidó menekülteket is támogattak, a galíciai
orosz betörések után Budapestre menekültek „gondozá-
sára” külön hivatalt is alakítottak.7 Olyanok is erôsítet-

ték a még meglévô magyar birodalom cionista mozgal-
mát mint a bakteriológus dr. Alexander Marmorek (1865-
1923), aki Temesvár környékén tevékenykedett – katona-
ként 1917-ben.
A szervezet – melynek alapszabályai formális elfogad-

tatását a hivatalos zsidóság megakadályozta – új alap-
szabályokat hozott és fogadott el.  Az egész országban
terjeszkedés kezdôdött, melynek alapját – hasonlóan a
magyar katonák baloldali radikalizálódásához és/vagy
„politikai öntudatra” ébredéséhez – az orosz hadifogoly-
táborokban folyó cionista propaganda-tevékenység te-
remtette meg.8 A sok frontról visszatért cionista katona
az országos gyûlésen is jelen volt, ahol is Dr. Strausz
Adolfot (1853-1944) választották meg elnöknek, aki mel-
lett olyanok dolgoztak mint például a kiváló Richtmann
Mózes (1880-1972), a Rabbiképzô tanára. Ugyanakkor a
koppenhágai cionista iroda (a világháború kitörése után
a berlini cionista központ – hogy áthidalja a szétesett tá-
bor kommunikációs és egyéb problémáit – külön hiva-
talt létesített Koppenhágában) nem látta ennyire rózsá-
san a helyzetet. 1918. október 31-én a budapesti cionista
központba (Király u.36.) címzett levelükben leszögezik,
hogy „Sajnálatos azonban, hogy hogy ez a belátás (már-
mint az, hogy a magyar nyilvánosság érdeklôdik a cio-
nizmus iránt – NA)Magyarországon késôn született meg
és hogy volt elég idô arra, hogy széles rétegekbe hatoljon
be és hozzájáruljon a magyar cionista mozgalom megerô-
södéséhez.”9 A külföldi kétkedô hangok ellenére is tel-
jesen új képlet alakult ki Magyarországon, a cionisták
német nyelvû „sajtóvállalatot” is alapítottak, a Juedis-
ches Pressbureau Budapest-et, melynek kiadványából
1918.december 19-én már a 6. száma jelent meg és amely
a változásokról hírt adott.10

Az 1918. október 20-án tartott cionista országos in-
tézôbizottsági ülés felhívással fordult (8 pontban) a zsi-
dósághoz, mely egyszerre ad diagnózist és próbálja az or-
vosságot is elôírni.11 Megállapítják, hogy a „zsidó néptu-
dat és faji önérzet helyett” helyett „felekezetiesség” hatá-
rozza meg a zsidó intelligenciánál a közösséghez tarto-
zást. A magyarországi cionista szervezet azt gondolja,
hogy az általános emberi jogokbó következik az, hogy
„a zsidó polgár minden országban, mely neki hazája, a
legteljesebb egyenjoguságát élvezze, azonképpen követe-
li a népek önrendelkezési jogának proklamálása (hacsak
értéktelen szólammá nem akar lenni) azt, hogy minde-
nütt, ahol a zsidók sürübb tömegekben laknak és környe-
zetüktôl eltérô nyelven beszélnek, nemzetiségi jogokat
nyerjenek.”12 Szintén szóltak arról, hogy az eljövendô bé-
kekonferencián a magyar állam képviselôje támogassa a
lengyel zsidó nemzetiségi autonómiát, valamint hogy ha
felmerül az „egyetemes zsidókérdés” megoldása, úgy  zsi-
dó nép képviseletének is legyen szava. Nagyon fontos
pontja a felhívásnak az, hogy kérik, a jövendô békekon-
ferencia fogadja el a Balfour-deklarációt.13

A cionisták
megérezték 

a Monarchia
elvárásait
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Zsidó forradalom 
a pesti Vigadóban

A magyar zsidóság megosztottsága, egyben az új és for-
radalmi idôk jellege jól megmutatkozott a pesti Vigadó-
ban 1918. november 6-án lejátszódott országos zsidó
gyûlésen, melyrôl különféle és egyedi beszámolók is ren-
delkezésre állnak. Rendelkezésünkre áll a zsidó és nem
zsidó sajtó (Egyenlôség, Zsidó Szemle, Zsidó Újság, Pes-
ter Llloyd stb.), olvashatóak Szabolcsi Lajos visszaemlé-
kezései is az eseményekrôl14, valamint a Központi Cio-
nista Archívumban is vannak olyan levéltári anyagok15,
amelyek errôl szólnak. Ennél jóval szélesebb merítés is
lehetséges, azonban a különféle erôvonalak bemu-
tatásához, a gyûlés fô történéseinek rekonstruálásához
(ilyen rövidségben) ezek elegendôek.
Az országos zsidó gyûlés egybehívásának fô oka

(vagy inkább ürügye) az új és megváltozott helyzet volt,
a magyar zsidóságot ért sorozatos fizikai támadások
(1918. október végétôl ezek zajlottak az országban, a saj-
tó pedig részletesen beszámolt róla) és az erre adandó (le-
hetséges) reakciók voltak; önvédelmi liga alapítása me-
rült fel még a neológoknál is, míg a cionista vezetôk a
gyûlés elôtt pár nappal már cionista védelmi ligát alapí-
tottak. A Vázsonyi Vilmos által még korábban
kezdeményezett országos gyûlés zavaros állapotban ta-
lálta az országot. Maga Vázsonyi idôközben elhagyta az
országot és a pesti hitközség is felbomló állapotban volt,
a vezetôk elhagyták posztjaikat, ezért a gyûlés élére Me-
zey Ferenc az Országos Iroda vezetôje, Székely Ferenc
(1858-1934) és maga az Egyenlôség gárdája lépett. A
gyûlésre jegyeket kértek, Szabolcsi többszáz  (520) jelent-
kezô hitközségrôl tudott (az Egyenlôség a november 2-
i szám lapzártájáig 400-ról16). A gyûlés elôtti napon je-
lentkezô egyik hitközségi titkár, Krámer Málkiél, aki a ci-
onista ifjúság számára 100 darab belépôjegyet kért, nem
talált meghallgatásra, Mezey megtagadta számára ezek
kiadását. „Akkor majd jegy nélkül fogunk bemenni” –
mondta a dühös titkár és – mint ahogyan azt az esemé-
nyek megmutatták – megtartotta a szavát.  A hazai orto-
doxia nyílt levélben utasította vissza a részvételt.17

A pesti Vigadóba összehívott konferencia délelôttjén
(10 órakor) volt egy un.elôkonferencia, amelyet Székely
Ferenc nyitott meg. Négypontos deklarációt olvasott fel,
melyben nem csak Magyarország területi integritása
mellett foglalt állást, de bejelentette, hogy a Magyar
Nemzeti Tanácshoz és az egyetemes zsidósághoz fordul
és egy állandó védelmi szövetség megalakítására tett ja-
vaslatot.18 Az utána következô hitközségi és cionista szó-
nokok  a javaslatok mellett és ellene is érveltek, dr.Richt-
mann Mózes, a Rabbiképzô tanára például leszögezte,
hogy azért sem tartja alkalmasnak ezt a vezetôséget a
mostani fellépésre, mert a „mult korszak politikájával

össze volt nôve” és ez a neológ vezetôség Jászi Oszkárt
antiszemitának tartotta. A neológ vezetés ekkor már a
gyûlés elmaradása mellett érvelt, de a közhangulattal
szemben nem tudtak mit tenni, sôt dr.Mezey Ferenc a vé-
gén még egy a „megalakuló palesztinai zsidó népotthon”
támogatására is felszólító pótlást is javasolt a szövegben,
amit el is fogadtak. 
Szabolcsi Lajos  (1889-1943)  – a visszaemlékezésében

– minimalizálja a cionisták és maximalizálja a hitközsé-
giek szerepét és jelentôségét, a délelôtti eseményeknél
csak azt emeli ki, hogy ôk hívták meg a kormány képvi-
selôit a délutáni ülésre, illetve hogy „rendfenntartó köze-
geket” sikerült szereznie délutánra. Bródy Ernô képvise-
lôt (1875-1961), Vázsonyi bizalmasát kérte fel Mezey Fe-
renc (1860-1927) a délutáni szónoki szerepre.
A délután történtekrôl szóló beszámolók meg-

lehetôsen egyöntetûek és kitapinthatók. Az Egyenlôség

David Wolffsohn
(Forrás Wikipedia)

SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT | 15

forradalom
A VIGADÓBAN

Szombat_2018_09_november_Szombat_Lacinak.qxd  2018.11.05.  20:14  Page 15



a cionisták „felforgató” tevékenységét emelte ki, míg a
Zsidó Szemle, illetve a koppenhágai cionista irodának
küldött beszámoló19 a cionisták átütô jelenlétérôl és si-
kerérôl számolt be. Az igazság nyilván a kettô között he-
lyezkedik el, ugyanakkor annyiban tényleg sikeres volt
a cionisták fellépése, hiszen legfontosabb közpolitikai cél-
jaikat az új magyar államhatalom legitimnek ismerte el,
ráadásul az ellenérdekelt fél jelenlétében.
Ami az átütô siker fô oka (és ez a mozzanat a neológ

sajtóban alul volt hangsúlyozva), hogy a gyûlésen meg-
jelenô és beszédet mondó Buza Barna földmûvelésügyi
miniszter elismerte a nemzetiségi alapon szervezôdô zsi-
dók jogát a szervezôdésükre. A gyûlés nem békésen zaj-
lott, többszáz cionista fiatal (fôleg a Makkabea tagjai és
katonák) vonultak be a Vigadóba. Székely Ferenc – fo-
galmaz a koppenhágai cionista irodának íródott jelentés
–  „egy olyan határozati javaslatot olvasott fel, mely üd-
vözölte az új szabad magyar államot és a magyar népet
a magyar zsidóság iránti toleranciája példájaként mutat-
ta be. Ennek a javaslatnak a felolvasása a cionisták ki-
abálásai mellett történt. Amikor a parlamenti képvise-
lô Dr. Bródy Ernô a javaslat támogatását a következô
szavakkal kezdte: „A magyar nemzettel foglal-
kozom”...ezt nagy kiáltás zavarta félbe: „Nem, elsôsor-
ban a zsidó nemzettel!” Dr. Bródy kijelentette, hogy en-

nek az indítványnak az elfogadása azt a célt követi, hogy
meggyôzze az antant vezetôit és Amerikát, hogy ôk min-
den befolyásukkal a kormányaiknál arra törekszenek,
hogy Magyarországot megóvják és hogy a jelenlegi terü-
leteit meg tudja ôrizni és védelmezni...”20

Buza Barna miniszter (1873-1944) kifejtette: „...Olyan
országban vagyunk, a melyben több nemzet él együtt.Ma-
gyarország egész multja, ennek az országnak történelme
mutatja, hogy az itt élô nemzetek sohasem alkottak zárt
egészet. De azt állítom, hogy az itt élô nemzetek nagy
része a magyar nemzettel egybeforrt. (Élénk helyeslés.)
A magyar zsidóság joggal lehet büszke arra, hogy a zsi-
dók külön nemzetet alkotnak. Egyuttal azonban meg kell
állapítani, hogy valamennyi itt élô nemzet közül a zsi-
dó nemzet olvadt legmélyebben a magyar nemzetbe....”21

A hozzá csatlakozó Juhász-Nagy Sándor államtitkár
(1883-1946) is csak azt tudta mondani, hogy nincs mit
hozzáfûznie ezekhez a szavakhoz. A vihar kitört, a cio-
nisták olyan vádakat vágtak a hitközségiek fejéhez,
amely nem csak a korábbi lojális álláspontjukat vette
górcsô alá, hanem a belsô demokratizmust, a választójo-

Lovászy Márton
(Forrás: OSZK
MEK)

Richtmann Mózes
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got is kritizálta amellett, hogy saját alapszabályaik bel-
ügyminiszteri láttamozására, ill.annak hiányára is felhív-
ták a figyelmet. 
A neológ vezetôk kétségbeesetten menekültek ki a te-

rembôl, melyet így teljesen a cionisták uraltak, akik sa-
ját programot fogadtak el (saját új szervezetük, a Függet-
len zsidóság Szabadszervezeti Tanácsa nevében), míg
kint Mezeyék a neológ programot fogadták el. Az egész
gyûlés nagyon mélyen érintette az Egyenlôséget és kö-
rét, még hetekkel késôbb is (az általuk alapított Magyar
Zsidók Központi Szövetsége nevében is) „külön “zsidó
nemzetiség” jelszava alatt hivatlanul betört és minden fe-
lelôsségérzet nélkül zajongó csoport”-ként írták le a
Vigadóban összegyûlt cionistákat – egy a vidéki hitköz-
ségekhez intézett körlevélben.22

Nem gyôzzük eléggé hangsúlyozni, hogy a magyar ál-
lamhatalom magasrangú képviselôje elôször ismerte el
hivatalosan és nagy plénum elôtt lehetôségként a cionis-
ta opciót, pedig a magyar zsidóság hivatalos vezetése
mindezidáig eme államhatalom egyetértésének tudatá-
ban is akadályozta a cionisták érvényesülését. Nemcsak
Buza Barna nyilatkozott a cionisták mellett, de Jászi Osz-
kár is (aki 1919. január 19-ig nemzetiségügyi miniszter
volt) a Károlyi-kabinetben és aki nemcsak külön levél-
ben köszönte meg23 Hajdu Miklós cionista újságírónak
a Vigadóban történô kiállását (aki többször is beszélt a
miniszter mellett).24

A budapesti cionista Pressbureau külön anyagot je-
lentetett meg arról, hogy a magyar kormány programja
egyezik a cionistákéval és védte Jászit, akinek a  „bûneit”
még az is „tetézte”, hogy a máramarosszigeti zsidó nem-
zeti tanács megalakulását is jogosnak ismerte el. Az
Egyenlôség (késôbb) a már lemondott Jászi ellen is to-
vább folytatta hajtóvadászatát, Szabolcsi egyenesen úgy
fogalmazott, hogy ô „engedte meg”, hogy a magyar zsi-
dók külön nemzetiségként szervezôdjenek. Ami persze
nem „véletlen”, mert „Ugyanaz a kéz, amely tavaly a
“Huszadik Század” emlékezetes zsidófüzetét szerkesztet-
te ellenünk. Mily kedves és elôzékeny! Jászi urnak nincs
kifogása ellene, hogy külön nemzetiségképpen szervez-
kedjünk. Ez a wilsoni elv….Neki, Jászi urnak, a magyar
miniszternek mindegy, tizenegy millió magyar van-e
vagy egy millióval kevesebb!” a hírre felujjongott az Al-
kotmány...25 A neológ Egyenlôség és köre nem tudta
megbocsájtani a Huszadik Század 1917-es körkérdését26

Jászinak, magyarul még az akkori (és a neológok által is
megválaszolt) kérdésfeltevéseket is soknak tartotta.27

Ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogy a zsidó
nemzetiségi elv megjelenését a cionisták nem a magyar
államhatalom ellenében képzelték el, teljesen magyar
nyelvûnek és kultúrájunak vallották magukat, sôt azzal
is tisztában voltak, hogy egy új nemzetiségi kérdéssel
csak a szétszakadó ország bajait tetéznék.28 Ugyanakkor
felhívták a Magyar Nemzeti Tanács figyelmét „arra az el-

tolódásra, amelyet az uj nemzetiségi rend jelent a zsidó-
ságnak a magyarsághoz való viszonyára”.29 Arra hivat-
koznak, hogy nemzetiségi területeken a zsidóság (fôleg
az intelligencia) asszimilálódik és így elveszik a magyar-
ság számára és a kormány csak úgy tudja neutralizálni a
zsidókat, hogy ha elrendeli a nemzeti megszervezôdést
„...s így az új rend értelmében felruházza ôket a nacioná-
lis kisebbségek jogaival az oktatás, közigazgatás, politi-
kai képviselet terén.”30

A cionisták felhívták a Magyar Nemzeti Tanács figyel-
mét arra, hogy szakítsanak azzal az „ósdi” felfogással,
miszerint a zsidó kérdés pusztán „felekezeti” kérdés len-
ne. Strausz Adolf cionista szövetségi elnök hiába adott
ki egy nyilatkozatot, mely a magyar patrióta szólamok
hangoztatása mellett arról szólt, hogy a cionisták csak
Palesztinában szeparatisztikusak, a magyar nemzeti kér-
désben nem azok.21 Akinek füle volt, meghallotta az új
üzenetet.

Ottokar Czernin
gróf 1918-ban
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A cionista pillanat tehát elkövetkezett: 1918 végén a
magyar politikai élet egyes vezetôi a zsidókra vonatko-
zóan fogadták el azt a nemzeti(ségi) önrendelkezési el-
vet, melyet a magyar cionisták is csak a Monarchia fel-
bomlásának káoszából, a Balfour-deklarációból és a wil-
soni elvek megjelenésébôl  pároltak ki, hiszen a hang-
nem korábban kizárólagosan magyar patrióta volt és a
cionizmus egyfajta zsidó karitatív politikai mozgalom-
ként volt ábrázolva – a külvilág felé.32 Az új kelet-közép-
európai nemzetállamok így kerültek szinkronba a Palesz-
tinával kapcsolatos (szintén kelet-közép-európai) lokális
zsidó diaszpóra-igény megjelenésével, azzal, hogy a zsi-
dóság egy kisebbsége magát nemzetiségnek akarta tekin-
teni, ezzel is szaporítva a nemzetiségek számát. A világ-
háború folyása, a gyôztesek és a vesztesek csoportjának
„kialakulása” pedig egy oldalra varázsolta az új nemzet-
államokat és a Palesztina felett jogot nyert cionista moz-
galmat, benne a (sikeres) nemzetiségi elvre hivatkozó
magyar cionistákat is. Ez még akkor is így volt, hogy ha
a magyar területek elvesztése feletti ôszinte aggodalmat
a magyar zsidóság túlnyomó részével együtt a cionisták
is osztották. 

Novák Attila
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A magyar népkormány 
a zsidó nemzet elismeréséért 
Magyarországon
Buza miniszter fontos beszéde.

A koppenhágai Cionista Iroda jelentette – többek kö-
zött – Budapestrôl november 8-án.
A magyar zsidó neológok a „magyar egyesült zsidó

országos gyûléssel” nevezetû akcióval szánalmas fiaskót
szenvedtek el. Az „országos gyûlést” nem csak az orto-
doxok, de a neológok sem látogatták kellô számban. Bár
sok olyan vendég volt ott, akiket nem a hitközségek
delegáltak és ôk adták a gyûlés többségét. A konferen-
cián a következô emlékezetes dolog történt.
A korábban megtartott elôkonferencián a cionisták

képviselôje azt követelte, hogy a plenáris ülésen benyúj-
tandó indítvány a zsidó nemzeti álláspontot is vegye fi-
gyelembe. A neológ elôkészítô bizottság természetesen
visszautasította ezt és így a tárgyalás azzal a döntéssel

végzôdött, hogy a gyûlést egyáltalán nem tartják meg.
Csak amikor a Bizottság a cionisták számára némi ma-
gyarázattal szolgált, született meg a döntés, hogy
megtartják a gyûlést. Késôbb a cionisták megtudták,
hogy ez az engedmény is gyenge lábakon áll, ezért már
délután 3 órakor a híveiket, több száz zsidó egyetemistát
rendeltek az ülésterembe. Amint a Bizottság a néhány
hitközségi tagjával – köztük csak néhány ortodoxszal –
megjelent, rémülten döbbent rá arra, hogy döntô cionis-
ta többséggel szembesülnek.
Majd Székely Ferenc belekezdett nyitó beszédébe.

Elmagyarázta azt, hogy a Közgyûlést azért hívták össze,
hogy lehetôséget adjon az egész ország zsidóságának
arra, hogy kifejezzék hûségüket és a magyar nemzethez
való ragaszkodásukat. Amikor beszédében elmondta,
hogy a magyar zsidóságnak ezekben a nehéz idôkben a
magyar nemzethez való hozzátartozását szükséges dek-
larálni, sok száz cionista szájából hangzott el a kiáltás:
„Nem, mi a zsidó nemzethez tartozunk!” Csak nagy nehe-
zen sikerült a szónoknak ismét magához ragadnia a szót,
hogy üdvözölje a magyar népkormány képviselôit, Buza
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„A GYÛLÉS 
CIONISTA
VEZETÉS ALATT
FOLYTATÓDOTT”
1918. november 6-án zajlott a – megosztottságot mutató – országos zsidó nagygyûlés, melyen elôször 
ismerték el legitimnek a cionista célokat magyar kormányzati tényezôk. A gyûlés nagy sikert jelentett 
a magyarországi cionista mozgalomnak, noha ez átmenetinek bizonyult.
Az itt következô, ismeretlen szerzôtôl származó, eredetileg németül íródott tudósítás a cionisták 
szempontjából mutatja be az eseményeket. Ez a szöveg Szabolcsi Lajos1 Két emberöltô címû 
visszaemlékezésében2 közöltek3 alternatív olvasatának is tekinthetô. Ez a magyarázat a korábban 
teljesen underground cionista szempontot tükrözi.
Novák Attila forrásközlése.
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mezôgazdasági minisztert és Juhász-Nagyot a kulturális
minisztérium államtitkárát.
Ezután a neológ kancellár, Dr. Székely Ferenc egy

olyan határozati javaslatot olvasott fel, amely üdvözöl-
te az új szabad magyar államot és a magyar népet a ma-
gyar zsidóság iránti toleranciája példájaként mutatta be.
Ennek a javaslatnak a „felolvasását” a cionisták kiabálá-
sai kísérték. Amikor Dr. Bródy Ernô parlamenti képvise-
lô a javaslat támogatását a következô szavakkal kezdte:
„A magyar nemzettel foglalkozom”...nagy kiáltás hallat-
szott: „Nem, elsôsorban a zsidó nemzettel!” Dr. Bródy ki-
jelentette, hogy ennek az indítványnak az elfogadása azt
a célt követi, hogy meggyôzze az Antant vezetôit és
Amerikát, hogy ôk minden befolyásukkal a kormányaik-
nál arra törekszenek, hogy Magyarországot megóvják,
és hogy a jelenlegi területeit meg tudja ôrizni és védel-
mezni.
Ekkor kapott szót Búza miniszter. Csak hallotta az in-

dulatos közbekiáltást, hogy a zsidó nemzet él. A minisz-
ter elmagyarázta, hogy ô ehhez a felhíváshoz csatlako-
zott. (A cionisták viharos éljenzésbe törtek ki; sokan fel-
emelkedtek a helyeikrôl és percekig éljenezték a minisz-
tert). Azt hiszem, folytatta a miniszter, hogy nem különb-
ségekrôl, hanem félreértésekrôl van szó (a zaj megélén-
kült). Én egy bizonyos szimpátiát érzek a már említett
közbekiáltással kapcsolatosan, mert úgy érzem, hogy
semmilyen a magyar nemzettel ellenséges tendencia nin-
csen benne. Olyan országban élünk, ahol több nemzet
(Nation) is együtt él egymással. Magyarország egész
múltja, ennek az országnak az egész történelme azt mu-
tatja, hogy az itt élô nemzetek sohasem formáltak zárt
egészet. Ugyanakkor azt állítom, hogy az itt élô nemze-
tek (Nationen) nagy része összeolvadt a magyar nemzet-
tel. A magyar zsidóság büszke lehet arra, hogy a zsidók
különálló nemzetet képeznek. Ugyanakkor azonban sze-
retném közölni azt, hogy az itt élô nemzetek közül a zsi-
dó nemzet az, mely a leginkább azonosult a magyar
nemzettel.
A miniszter a cionistákhoz fordult, hogy „azokkal a

jó kapcsolatokkal, amelyekkel rendelkeznek azon álla-
mok vonatkozásában, akiknek a kezében most Magyar-
ország sorsa nyugszik, használják ki befolyásukat Ma-
gyarország jobb jövôje érdekében.” Aztán így folytatta:
„Az itt élô zsidók évszázadokon keresztül hû magyarnak
bizonyultak és én ennek az országnak a hûséges fiaiként
üdvözlöm ôket, mint ennek a nemzetnek a testvéreit
(Brüder). Azok a zsidók, akik azt mondják, hogy egy kü-
lön nemzetet akarnak építeni, mint a románok vagy a
szlovákok, ugyanannyira kedvelem, mint azokat, akik-
nek nem ez az álláspontjuk. A legcsekélyebb kifogást
sem emelek azok ellen, akik így vélekednek. Tisztelek
minden meggyôzôdést, minden érzést. Ennek az ország
egyetlen lakójától sem tagadhatom meg a jogot, hogy
egy adott nemzet polgárának vallja magát. Akik ezt a né-

zôpontot elutasítják, nem szabad bántaniuk a másként
gondolkodókat. Azok, akik egy adott nemzetet akarnak
építeni, biztosan nem kéne magukat Magyarországtól el-
szakítani. Meg vagyok gyôzôdve arról, hogy ezek a
zsidók is Magyarország hûséges fiai és polgárai kíván-
nak maradni. (Egyetértô felkiáltás a cionisták részérôl.)
A magyarországi zsidóság túlnyomó része nem akar kü-
lön zsidó nemzetet az országban. Aki magát magyarnak
tartja, az a testvérem, aki pedig nem, az iránt sem visel-
tetek ellenszenvvel. Hogy ha valaki egy meghatározott
nemzet tagjának tartja magát, ez nem lehet akadálya an-
nak, hogy szeressem...”
A miniszter beszédét percekig tartó viharos taps kö-

vette. Juhász-Nagy államtitkár elmondta, hogy nem
kíván semmit sem hozzáfûzni Buza miniszter szavaihoz.
Amikor a kormány képviselôi elhagyták a gyûlést, a cio-
nista Hajdú Miklós ragadta meg a szót. A következôket
mondta: „Történelmi szempontból emlékezetes nyilatko-
zatokat hallhattunk. Buza miniszter jobban megértette a
zsidó néplélek törekvéseit, mint azok az „izraelita” ve-
zetôk, akik eddig uralkodtak a magyar zsidóság felett. A
miniszter és az államtitkár semmi kifogást nem támasz-
tott a zsidó népi érzéssel szemben, míg ezt az érzést az
„izraelita” vezetôk hazaárulásnak bélyegezték meg. A
zsidók hûségének a (külön) kinyilvánítása a magyar ha-
zához az ország zsidóságának megsértése. Ki kételkedett
ebben a hûségben? Ezután a szónok a magyar asszimilá-
ció szócsövének, az Egyenlôségnek és a budapesti zsidó
hitközség vezetôségének a hozzáállását bírálta. Hajdú be-
széde viharos tapsot váltott ki a cionista oldalon, míg
éles tiltakozásokat az ellenkezôn, melyek csak növelték
a tumultust... Az elnök félbeszakította a gyûlést, aminek
következtében a gyûlés vezetése elindult kifelé a
terembôl. A gyûlés cionista vezetés alatt folytatódott, és
cionista javaslatokat fogadtak el.
Megalakult a „Magyar Független Zsidók Szabad Szer-

vezetének Tanácsa” Az eredeti gyûlés vezetôi, akik – cse-
kély kísérettel – elmenekültek és máshol gyûltek össze,
kijelentették, hogy javaslataikat elfogadták.

Németbôl fordította: Novák Attila

Forrás: Központi Cionista Archívum (Jeruzsálem, 
Izrael) L6/366
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A rektor elmondta, minôségbiztosítási fordula-
tot hajtanak végre, emelik az egyetem tudo-
mányos színvonalát és szakmai megítélését.

Áttekintik a teljes szaki struktúrát, hogy modernizálják,
illetve a fenntartó és a társadalom igényeihez igazítsák
azt. Továbbá, mondta, nagy erôkkel készülnek a kü-
szöbönálló akkreditációkra, a doktori iskoláéra és a sza-
kokéra. 
Úgy gondolja, nem célszerû a változásokról pontokba

szedve beszélni, mert az egyetemeken az átalakulásokat
kollektív döntések elôzik meg és a rektornak nincs joga
az Egyetemi Tanács döntéseit megelôlegezni, ezeket a
döntéseket ugyanis szakmai viták elôzik meg. Ezek során
tisztul csak le az intézmény fejlesztési terve. A háttérmun-
kálatok természetesen már folynak. Az egyetem minden-
képpen szeretné bôvíteni szaki kínálatát, ehhez azonban
akkreditációs erôfeszítéseket kell tennie. Az ezzel kapcso-
latos munkák is megkezdôdtek már. 
Kérdésemre, hogy milyen személyi változások lesznek,

röviden annyit felel, hogy nemzedékváltás zajlik, több,
fontos szerepet vállaló kolléga érte el a 70. életévét. Mivel
a törvény szerint egyetemi oktató 70 éves koráig foglal-
koztatható, nekik nyugállományba kell, ill. kellett vonul-
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A ZSIDÓSÁG 
MINDIG TÖBBES 
ALTERNATÍVÁT 
MEGJELENÍTÔ 
KULTÚRA
Mint arról már lapunk hasábjain írtunk, 22 év után, július 1-tôl Vajda Károly irodalomtörténész,
hermeneuta, vallásfilozófus váltotta Schôner Alfrédot az Országos Rabbiképzô – Zsidó Egyetem rektori
székében. A megbízott rektorral egyebek mellett az egyetemen bekövetkezett változásokról, 
a rabbiképzésrôl és a neológia küldetésérôl beszélgettünk.
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niuk. A távozókat ugyanakkor pótolni szükséges. Ez a vál-
tozás a rabbiszakra hat jelentôsen, de az egész egyetemen
nem érint egy tucat embernél többet. A rabbiszak új szak-
felelôse Balázs Gábor lett. Megvan benne az elszántság ah-
hoz, hogy a rabbiképzést olyan módon szervezze át,
amely a tanulmányok elmélyüléséhez és a szak eddigi kis-
sé extenzív jellegének intenzívvé válásához járul hozzá.
Visszajelzésekbôl az is kiderült, hogy a hallgatók úgy ér-
zékelik, hogy nagyobb kihívás elé állítja ôket az intéz-
mény, és nekik többet kell tenniük azért, hogy hasonló
eredményeket érjenek el, mint eddig, de ugyanakkor azt
is érzik, hogy ez az intenzívebb képzés nagyobb tudással
is vértezi fel ôket a hitközségekben való szolgálatukhoz.
A rektor az egyetem nemzetközi kapcsolatait firtató

kérdésemre azt feleli, hogy elôde, Schôner Alfréd, amikor
egyetemmé alakította az intézményt, akkor egy élô nem-
zetközi kapcsolattal rendelkezô intézményt vett át, sôt
maga is egy izraeli szervezetet képviselve érkezett a rek-
tori székbe. Ezeket a szálakat szôtte tovább rektori idôsza-
kának elsô felében, aztán késôbb kissé lanyhultak ezek
a kapcsolatok, sôt a vége felé már elhalni látszottak. Vaj-
da Károly szerint most ezeket a nemzetközi kapcsolato-
kat apránként felelevenítik. Elmondta, olyan irányba is
szeretnének nyitni, ahol eddig nem voltak kapcsolataik.
Ilyen például a német nyelvterület, hiszen ott él az euró-
pai zsidóság jelentôs része. Ez azért is fontos szerinte,
mert a magyarországi neológ zsidóság askenáz, vagyis
eredetét tekintve német ajkú zsidóság és ez bizonyos
kutatások és együttmûködések területén közös alapot je-
lent. A pesti rabbiképzô elsô évtizedeiben németül zajlott
az oktatás. Ez volt az a nyelv is, melyen a rabbiképzôs
elsô, legendás nemzedéke tudományos eredményeit pub-
likálta. Mindezeken túl az OR-ZSE több hazai egyetem-
mel is tárgyalásban van közös nemzetközi oktatási és ku-
tatási programokkal kapcsolatban. Az elsô együtt-
mûködési megállapodások megkötésére a téli szemeszter-
ben kerülhet sor. 
Kíváncsi vagyok, hogy vajon feleleveníthetôk-e azok

a hagyományok, amikor a rabbi nem csupán vallási veze-
tô, de tudományos ember is volt, ám Vajda Károly szerint
az egyetem nem határozhatja meg, hogy ki mivel foglal-
kozzék. Természetesen, magyarázza, nem mindenkinek
van vénája a tudományos tevékenységhez, ahogyan
nincs mindenkinek vénája a hitközségi munkához sem.
A lelkészi munka, ahogyan ezt régen nevezték, olyan
pszichológia felvértezettséget feltételez, amellyel nem
rendelkezik mindenki. Régebben is azok maradtak bent
az egyetemen és váltak annak professzoraivá, akik a tu-
dománnyal jegyezték el magukat, s nem hitközségi rab-
biként tevékenykedtek. Eddig általában az volt a tapasz-
talat, hogy a rabbiképzô végzettjei azonnal hitközségi
szolgálatot vállaltak és ezen a területen jelentôset alkot-
nak. Minél tökéletesebben végzik azonban ezt a munkát,
sajnos annál kevesebb idejük marad a tudományra. Va-

gyis, ami az egyik oldalon nyereség, az a másik oldalon
veszteség. Maguk is kíváncsian várják azokat a végzett-
jeiket, akik az egyetemen maradnak és a tudományos élet-
nek szentelik magukat. A rektor hozzáteszi, hogy a rabbi-
képzésben konszenzus alakult ki, mely szerint a rabbini-
kus tevékenység lelkipásztori vetülete miatt el kell mélyí-
teni a pszichológiai képzést. Ez most általános tendencia,
a Magyar Akkreditációs Bizottság is többször javasolta a
képzési terv ilyen irányú bôvítését.
A neológia XXI. századi szerepét, küldetését feszege-

tô kérdésemre kifejti, úgy látja, jelenleg nagyon hasonló
a társadalmi kontextus is a XIX. századihoz, hiszen akkor
is egy világra nyitott zsidóság mozgalma volt a neológia,
ez ma is így van, csak éppen a világ változott meg azóta
némiképpen, de a hangsúlyok továbbra is azonosak. Az
egyetem, mondja határozottan, tudományos szemléletû,
saját kultúráját alaposan ismerô, a tradícióit mélyen meg-
élô, ugyanakkor a hagyományait más kultúrák kontextu-
sában komparatívan szemlélô, más civilizációkban is já-
ratos spirituális vezetôket, az értelmiségi lét iránt elköte-
lezett szolgálattevôket képez. Maga az egyetem, mondja
a rektor, nem határozza meg a neológia irányvonalát,
nem feladata, hogy akárcsak hangsúlyokat is tegyen a
modernitás és a hagyomány kényes egyensúlyrendszeré-
ben. Határozottan az a feladata, hogy tudással vértezze
fel a hallgatóit. A hallgatók egyébként maguk is, állítja, a
neológia spektrumán belül különbözô áramlatokat és ál-
láspontokat testesítenek meg. Vannak modernebb, nyitot-
tabb és vannak a zártabb hagyománygyakorlás iránt fo-
gékony hallgatók. Nagyon érdekes, hogy a különbözô al-
ternatívákat megtestesítô emberek között erôs tanulópá-
ri kapcsolat és barátság alakul ki –, mondja Vaja Károly.
Úgy véli, a zsidóság mindig többes alternatívát megjele-
nítô kultúra volt és ma is az. A rabbikart is abban
igyekeznek segíteni, hogy ha mûködésük közben szakmai
viták alakulnak ki, akkor ehhez forrásaik, háttéranyaga-
ik legyenek. A modernitás igényt támaszt vallásjogi
kérdések újratárgyalására, sokrétû megvitatására. Ehhez
pedig háttér-információkat, tudást kell felhalmozni, hogy
a feladatát ellátó rabbi döntését megfelelô komplexitással
és hagyományhûséggel hozza meg, fejti ki Vajda Károly 
Végezetül, amikor arról kérdezem a rektort, hogy talán

az egyetemnek is ki kellene alakítani saját álláspontját
például a nôi rabbik és a melegjogok ügyében, Vajda Ká-
roly annyit felel: ezeket a kérdéseket, megítélésük vallás-
jogi hátterét az egyetemnek tanítania kell. Maga az intéz-
mény azonban nem foglal állást a kérdésben, mert erre
egyedül a neológ rabbikar hivatott. Hozzáteszi, hogy az
egyetem oktatói oktatják ezeket a kérdéseket, persze ki-ki
a maga szemszögébôl, a maga látásmódja szerint. Szerin-
te az a helyzet bája, hogy a modern ortodoxia sokszor
progresszívebbnek tûnik, mint a neológia bizonyos körei
a mai Magyarországon. Ez a történelem fintora.

Bóka B. László

A nemzetközi
kapcsolatokat

apránként
felelevenítik
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A z elmúlt évtizedekben, a Magyar Zsidó Kultu-
rális Egyesület alapításának kerek évforduló-
in, idôrôl-idôre visszatekintettünk, mérlegel-

tük az egykori célokat, lehetôségeket és a megvalósult
eredményeket. Most, az újabb kerek évfordulón, egy tör-
ténelmi dokumentumot közlünk. 
Az alábbi titkosszolgálati jegyzet a napi jelentések ré-

szeként keletkezhetett, és minthogy az iratmegsemmisí-
tést a legfrissebb anyagoktól indították 1989-ben a szol-
gálatok vezetôi, ritkaságszámba megy, hogy fennmaradt. 
Ma olvasva egyszerre drámai és tragikomikus, bornírt

és fenyegetô. Az egykori elnyomó hatalom hangját és
szellemét tükrözi, és jelzi azt is, hogy a szolgálatok meg-
lehetôsen közelrôl figyelték a Mazsikét is. 
Emlékezzünk és bizakodjunk, hogy ez a történelmi

korszak sem ismétlôdik meg.
(A szerk.)

Ellenséges propagandatevékenység
Titkosszolgálati jelentés az alakuló Mazsikérôl
1988. november 24. 
Információs jelentés
1988. november 20-án megtartotta alakuló ülését a

Mazsike, kb. 600 fô részvételével.  Vezetôségi tagok let-
tek, Bollmann Györgyi, Deák Gábor, Hernádi Gyula (he-
lyesen: Hernádi Miklós – A szerk.) Jancsó Miklós, Kádár
Iván, Landor Károly, Poszler György, Raj Tamás, Rózsa
T. Endre, Zala Tamás, Zelei László, Antalfi Mária, Lovász
Ferenc, Konrád György, Kôbányai János, Gadó György.
Nem vállalta Gyarmati Andrea és Szenes Sándor. (Kéz-
zel írt megjegyzés a lap szélén – A szerk.:) Csak a veze-
tôség névsora új, a többit jelentjük. 

Az egyesület szervezôi az alapszabályban lefektetet-
teket igyekeztek betartani. Ennek tudható be, hogy Gadó
György vezetôségi tagnak történô megválaszatását csak
Gadó hívei nyomására tette meg. 
Az Egyesület szervezôivel ellentétben a hozzászólá-

sok a zsidó nacionalista hangnem széles skáláján mozog-
tak. Terveik között szerepel: zsidó filmek fesztiválja, uta-
zási iroda felállítása és egy egyesületi lap kiadása. Az
egyesületen belül tevékenykedô 14 szekció közül a veze-
tôség a Makkabi-körnek a zsidó fiatalok testi nevelését,
a zsidóság antiszemitizmustól illetve testi atrocitástól
való védelmét is feladatul határozza meg. Intézkedés:
III/II-es 11. osztály tájékoztatja a III/III csoportfônöksé-
get. A III/II-es 4-es osztály részletes jelentést terjeszt fel.
Operatív lehetôségek felhasználásával figyelemmel kísé-
ri a fejleményeket. 

A kép 1989, vagy
1990 március 
15-én készült az
ellenzéki gyûlésen
a Petôfi szobornál.
(Fotó: MTI, Fényes
Tamás)
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„PROPAGANDATEVÉKENYSÉG”

30 ÉVE 
ALAKULT MEG 
A MAZSIKE
Dokumentumközlés
Hôsi idôk voltak, sokat írtunk róla. Többnyire az alapítók, a vezetôk 
és a tagság szemszögébôl. Most valami mást mutatunk.
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E gyik esszéjében az identitás problémáját,
mibenlétének, keletkezésének okait
elemzi.

Három nappal ezelôtt egy szerelô megkérdezte tôlem,
nem zavar-e, hogy én „egy zsidó kommunista” vagyok.
Mondtam neki: megszoktam, hogy évtizedek óta ezzel
szidalmaznak. Abban a 2010-ben írt esszémben az iden-
titás kényszerítését elemzem, ami modern jelenség, a
XIX. század közepéig ilyesmi nem létezett. A megélheté-
si ideológusok mindent elkövetnek, hogy azt a fajta iden-
titást, amit ôk primitív módon elképzelnek, beleverjék
mindenkinek a lelkébe. Militáns eljárás, és a modern na-
cionalizmussal alakult ki. Ehhez a zsidóknak van közük.
Az 1805-ös Code Napoléon, az elsô polgári törvény-
könyv adta meg a történelemben elsôként a zsidóknak
az egyenjogúságot abból a háborús célból, hogy a fran-
cia zsidók, mint teljes jogú francia állampolgárok, bevet-
hetôk legyenek a németek, az osztrákok, az angolok meg
az oroszok ellen. Késôbb a németek és az osztrákok is
megadták a zsidóknak a teljes körû állampolgárságot,

felismerték, hogy nekik is lelkes ágyútöltelékekre van
szükségük. Ez vezetett a nacionalizmushoz, a soviniz-
mushoz, innét származik az egyéni identitás militarizá-
lása, amibôl a polgári nemzetállamok rendszere levezet-
hetô. Vallásháborús rendszer ez is, mint volt a középkor-
ban, csak több az áldozat.

Nem gondolja, hogy a gyökerek, a származás kuta-
tása szorosan összefügg az identitás problémájával?
Akinek problémája van a saját milyenségével, az meg-

próbál valamilyen sokasághoz csatlakozni akár vallásilag,
akár kulturálisan, akár történelmileg, akár vérségileg. Sze-
rencsésnek véli magát, akinek a családfája visszakutatha-
tó néhány száz évre, a tömegeknek fogalmuk sincs már a
nagyszülôkrôl sem. A családi viszonyok követhetetlenné
váltak, ezeket helyettesíti az államideológia.

Sosem felejtem el, amit valamikor egy magyar lány
mondott nekem, hogy nekem jó, mert én legalább zsi-
dó vagyok. Nyilván arra gondolt, hogy én tartozom va-
lakikhez, ô pedig nem, s ebben talán igaza is volt.  
Ezt nem tudom megítélni, mert nekem nem volt ilyen

problémám. Én elvagyok magammal, és nem érdekel,
hogy mások minek tartanak. 
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ÁGYÚTÖLTELÉKEK

„POZITÍV FÔHÔSRÔL
MÉG SOHA, 
SENKINEK 
NEM SIKERÜLT 
JÓ REGÉNYT ÍRNIA”
Spiró Györggyel beszélget Várnai Pál

Az idei könyvhéttel kapcsolatban valaki azt írta, hogy Spiró György a legsokoldalúbb magyar író. 
Ezzel csak egyetérteni lehet: Írt verset, novellát, drámát, regényt, esszét, 
noha az utóbbiról nagyon kevés szó esik. 
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Most hadd idézzem Önt: „Magyarországon nem túl
sok a nacionalizmus, hanem túl kevés, de azt kisajátít-
ják.”
A nacionalizmus a nagy világvallások visszaszorulá-

sa után alakuló valláspótlék, sôt tulajdonképpen igazi
vallásként mûködik. A nacionalizmus a nemzetállamok
létrejöttének egyik feltétele, elemi erejû folyamat a legú-
jabb korban. Ahol még nem alakult ki, ott ki fog alakul-
ni, ilyen korszakban vagyunk két és fél évszázada, és
még jó ideig el fog tartani. A nemzetállam valóban az ed-
digi legmagasabb szervezettségi fok, olyan életkeretet
biztosít az adott társadalom polgárainak, amelyben va-
lahogy meg lehet lenni, s az államnak éppen ez a hivatá-
sa. A jogállamiság a feudális anarchiához képest feltétle-
nül fejlettebb, a nacionalizmusnak vannak tehát pozití-
vumai, a civilizációt és a kultúrát tekintve sok mindent
jelent. Én úgy látom, hogy nálunk a nacionalizmus 
pozitívumaiból van kevés. Az állam kisajátítói és
bürokratikus mûködtetôi nem képviselik lelkesen, hogy
a magyar kultúrának és a magyar nyelvnek fenn kell ma-
radnia és tovább kell fejlôdnie, és nem látják be, hogy eh-
hez az egyes polgárok javuló fizikai, anyagi és szellemi
létén vezet az út. A nemzetállamok kialakulása óta eb-
ben a tekintetben mindig komoly hiányosságok voltak
Magyarországon, nem egyszerûen a mostani rendszerrôl
van szó, ez folyamatos probléma. Mindig jelentôs szemé-
lyek hadakoztak a fejlôdésért, de az intézményrendszer
újra meg újra ellenállt, gyakran pedig polgárháborús vi-
szonyokat hoztak létre a problémák elkenése érdekében,
és hogy szûk csoportok gazdagítását érjék el a nemzet
többségével szemben. A lengyelekre azért szoktam hivat-
kozni, mert náluk a nacionalizmusnak nemcsak a nega-
tív, de a pozitív vonásai is inkább megvannak. Számuk-
ra minden érték, ami lengyel, függetlenül attól, mikor és
hol jött létre, a múltból minden apróságot gyûjtenek,
míg a magyarok a hagyományt közönyösen negligálják,
és az elôzô nemzedékek nagy erôfeszítésével felépített
oktatási és kulturális struktúrát is képesek idôrôl idôre
tönkretenni.

Komor András, az 1944-ben öngyilkosságot elköve-
tett regényíró és irodalomtörténész valami olyat mon-
dott, hogy bármirôl is ír egy író, ha le se írja a zsidó
szót, s ha nem is ír zsidó témáról, valamiképpen elárul-
ja a származását. Nevezzük ezt szellemiségnek? Vagy
arról is van szó, hogy egy zsidó író egy nem zsidó té-
mát is másként közelít meg? De most hadd idézzek az
Önnel készült korábbi Szombat  interjúból: „nem va-
gyok vallásos, ezért nem lehetek zsidó”. Lehet egyedül
a vallás a kritériuma a zsidóságnak? Én nem hiszem.
Mindez jórészt attól függ, hogy az író mit hoz magá-

val otthonról. Ha semmit nem hoz, akkor nincs, ami be-
folyásolja. A német és a magyar fajgyûlölô törvények
szerint százszázalékos zsidó lennék, négy zsidónak mi-
nôsülô nagyszülôvel. Az én szüleim azonban nem voltak

vallásosak, semmit sem tudtak a zsidóságról, és ugyan-
ez vonatkozik a nagymamáimra is. Nagyapáim korán
meghaltak, nem ismertem ôket, de már a dédszüleim is
asszimiláltak lehettek mindkét oldalról, egyik nagyapá-
mat ugyanis Gyulának, a másikat pedig Bélának hívták.
Ilyen keresztneveket zsidók nem adtak, ezek magyar
uralkodók nevei. A névadással a dédszüleim kinyilvání-
tották, hogy magyarok. Zsidó neve sem volt egyiküknek
sem. Rokonaim között egyesek magyarosítottak, mások
nem. Ami apámat illeti, ô ateista volt és meggyôzôdéses
kommunista. Sok oldalági rokont megöltek, róluk úgy-
szólván semmit nem tudok. Amikor éppen az általános
elsô osztályába mentem, anyám mondott egy bölcs mon-
datot, nyilván másoktól hallotta. „Mi zsidók vagyunk,
ami annyit jelent, hogy éppen olyan magyarok vagyunk,
mint a többiek, de ha lezsidóznak, üssél.” Az asszimilált
szüleim nem szégyellték a zsidóságukat, ami nem volt
nekik, akinek ugyanis nincs kiválasztottsági tudata, az
nem zsidó. Ez a lényeg, és nem az, hogy hívô-e valaki

Fotó: Tóth Csilla
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vagy sem. „Éppen olyan magyarok”, ez a lényeg. Egész-
séges mondat, meg is jegyeztem. Valahányszor zsidó té-
mákhoz nyúltam, nem a saját úgynevezett identitásom
vezetett, nem az úgynevezett gyökereimet kerestem,
ilyesmire soha nem volt szükségem. Ugyan miféle gyö-
kere legyen annak, aki magyar író? Az égvilágon min-
den a gyökere, ami magyar, kelet-európai és európai. Ak-
kor kezdtem foglalkozni zsidó témákkal is, amikor bele-
ástam magam a keresztény és a zsidó misztikába, külön-
ben nem tudtam volna megírni A Jövevény-t, a második
lengyel tárgyú regényemet, amelyet késôbb átdolgoztam
Messiások címmel. De nem a zsidó múltat kutattam, ha-
nem Európa történetét, amelynek a zsidó eredetû keresz-
ténység alapvetôen fontos része.

Ön a mai helyzetrôl azt gondolja, hogy az egyre job-
ban hasonlít a világéra. Más helyen viszont úgy látja,
hogy távolabb kerültünk Európától, mint a reformkor
óra bármikor. Nincsen ebben ellentmondás?  Többször
szót ejt demokráciáról és diktatúráról is, s ha jól értem,
ezt úgy látja, hogy tartós demokrácia hosszú ideig Euró-
pa más részeiben sem volt. Kifejtené ezt a gondolatot? 
Minden gazdasági és szociológiai mutató arra utal,

hogy távolodunk a fejlett világtól. Folyamatos süllyedés-
ben vagyunk az elsô világháború óta, amit a világbékék
különbözô korszakai sem tudtak megtörni. Magyaror-
szág túlságosan kicsi, hogy meg tudná szabni a fejlôdé-
sét, ki van szolgáltatva a nagyhatalmak kényének-ked-
vének. A XIX. század második felének európai békekor-
szaka azzal kecsegtetett, hogy fel tudunk zárkózni Kö-
zép-Európához, az iparunk európai mércével is fejlôdés-
nek indult, ennek szakadt vége az elsô világháború után.
Ipari fejlôdésünk végleg megrekedt a XX. század köze-
pén, hiába tettek nagy erôfeszítéseket egyesek a szocia-
lizmus idején, a szocialista világrendszer rosszul
mûködött. Aztán a rendszerváltás után bérrabszolga-tár-
sadalomba csöppentünk, csak elszigetelt tudományos és
technikai szigetek maradtak, amelyeket most tesznek
tönkre. Az a polgári társadalom, amely a XIX. század
második felében a jobbágyfelszabadítással kezdett kiala-
kulni, és amely a feudális elemeket soha nem tudta tel-
jesen felszámolni, másfélszáz év múlva egy újkeletû job-
bágyságba torkollott. Ennek még nincs irodalma, noha
Magyarország a keleteurópai térség számos többi állam-
ával együtt került bajba. Ez a mai globalizált világrend-
szer perifériáinak a tipikus betegsége. Ha csak magyar
betegség lenne, könnyebb lenne elviselni, mert a mi hôsi
ellenállásunktól függne, vissza tudunk-e kerülni egy
jobb pályára. A mai magyar kormányzatot legfôképpen
abban tudom hibáztatni, hogy az oktatás és az egészség-
ügy leépítésével, valamint a társadalom további atomi-
zálásával nem készíti fel a lakosságot egy tôlünk függet-
lenül esetleg bekövetkezô kedvezô fordulat kihasználá-
sára, a mai világhelyzetet örökké adottnak veszi, ezál-
tal pedig a szellemi fejlôdés legfôbb hazai gátjává válik. 

Európa története nagyon hullámzó és tekervényes, az
„európaiságról” nem is szoktam kijelentéseket tenni,
mert túl sok, egymást kizáró szellemi áramlat tartozik
bele. Európa a XX. század elsô felében minden addigi sö-
tét korszakát alul múlta. Most sincs jó állapotban. Ma-
gyarország ezer éve Európa része, és akkor is az volt,
amikor egy része vagy az egésze keleti befolyás alá ke-
rült. Problémáink Európa perifériájának a problémái,
hogy világos legyek.

Most beszéljünk egy kicsit az utóbbi években írott
regényeirôl. Diavolina, Feleségverseny, Tavaszi Tárlat,
Kôbéka. Meglehetôsen különbözô mûvek, de egy elég-
gé perspektíva nélküli, kaotikus, abszurd világot ír le
bennük. Önt olvasva eszembe jut az orosz zsidó filozó-
fus, aki Csehovról azt írja, hogy megöli a reményt. Re-
mélem, nem sértem meg, ha ezt az Ön regényeiben is
érzem? De hát tudjuk, hogy Gogol Revizor c. drámá-
jának is egyetlen pozitív szereplôje a nevetés. S hát ma
az abszurd a normális, a természetes. 
Én nem gondolkodom ezekben a kategóriákban, én

csak ábrázolni próbálom a valóságot. Tolsztojt idézném,
azt mondta Csehovnak, akit nagyon szeretett: „Maga is-
tentelen ember, maga olyan borzasztó dolgokat ír!” Cse-
hov valóban istentelen író volt, megvolt a maga, akko-
riban szokatlan felfogása a világról, ezzel magyarázha-
tó az azóta is töretlen világsikere. Azt vizsgálta, miféle
magánvallásokba menekülnek az emberek egy istente-
len és vallástalan korban, amikor már nem létezik közös
tekintély. A cárizmus haldoklását ábrázolta a nemesi-
polgári közegben, és elôre látta, mi következik a cáriz-
mus után, a hülyék diktatúrája. A vallástalanságból kö-
vetkezô vallásos reflex már akkor is messze túlment az
orosz értelmiség határain, és világproblémává vált.

A Kôbéka hôsét valaki Kukorica Jancsinak nevezi.
Utazik a világban, sokféle szerepet játszik, különbözô
kalandjai vannak, afféle picaro hôs, hol lent, hol fent
találjuk, hol rabul ejtik, hol magas tisztségeket ér el.
Számomra a regény fantasztikumánál és komikumá-
nál érdekesebb volt, amit a Lipótmezôrôl ír, s amirôl
soha korábban nem hallottam. 
A nyolcvanas években bukkantam rá, hogy 1946

ôszén csaknem ezer hajléktalan volt deportáltat, vala-
mint a Szovjetunióból hazaküldött több száz emigránst
a Lipótmezôn tároltak ideiglenesen, rajtuk kívül pedig
voltak ott elme-, tüdô- és másféle betegek is, körülbelül
1800 ember, különös konglomerátum. 2007-ben zárták
be a Lipótmezôt, ezt követôen szinte az összes irat eltûnt,
de a még meglévôkhöz sem lehet többé ezért-azért hoz-
záférni. Vannak azonban visszaemlékezések, tanulmá-
nyok, vannak korabeli újságok, ezeket végigbogarász-
tam. A Kôbékában használt minden név stimmel, min-
den, amit ebben a részben ábrázolok, történelmileg igaz.
Egy kis valóság a fikcióban; formailag talán furcsa, de
hát egy mesében sok mindent lehet. Sajnálom, hogy

Valahányszor
zsidó

témákhoz
nyúltam, 

nem a saját
úgynevezett
identitásom

vezetett
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azokkal, akik a Lipótmezôn dolgoztak a negyvenes évek
végén, már nem tudtam beszélni. Elkéstem. Megtettem,
amit még megtehettem. A nyolcvanas években mással
foglalkoztam, például A Jövevényt írtam, és kiengedtem
egy nagy, értékes és akkor még teljes anyagot a kezeim
közül. 

A Diavolinában remek, izgalmas portrét rajzol Gor-
kijról, errôl a hatalmas és ellentmondásos egyéniség-
rôl, egy nagyon nehéz és kegyetlen korban. Valahol
azt mondja róla, hogy „kétlelkû”, sôt, hogy
„háromlelkû” Mondana errôl valamit? S mit gondol ar-
ról, hogy míg a bolsevikok vezetôk többsége zsidó volt,
ez nem mondható el, például, a csekistákról.
Gorkij a számomra attól vált ábrázolandó hôssé, hogy

rendkívül ellentmondásos alak. Pozitív fôhôsrôl még
soha, senkinek nem sikerült jó regényt írnia. 
Ami a csekistákat illeti, azok között is sok volt a zsidó,
nyilván nem véletlenül. Ezt a kérdést eddig nem merték
kutatni, csak a nácik és a fasiszták közölnek – részben
hamis – listákat. Pedig a tudománynak ezzel is foglalkoz-
nia kéne. Az orosz zsidó bolsevikok pontosan annyira
voltak zsidók, amennyire Rákosi, Gerô és a többiek, va-
gyis egyáltalán nem volt zsidó tudatuk, oroszként és
még inkább nemzetközi forradalmár kommunistaként te-
kintettek magukra. Az azonban nem lehet véletlen, hogy
Oroszországban nem a parasztok és a kereskedôk váltak
bolsevikká, hanem mások. Sok kitûnô irodalmi mû szól
errôl, például Gorkij remekmívû kisregénye, Az áruló
(más címen Lószúnyog). 

De milyen alternatívája lehetett ott egy fiatal zsidó
értelmiséginek? Lehetett rabbi, bolsevik vagy cionista. 
A forradalom elôtt, 1905 után Oroszországban is

mûködtek polgári pártok, rengeteg különféle párt kép-
viselôje ült az orosz Dumában, vagyis a parlamentben,
léteztek szociálforradalmárok, polgári demokraták, kon-
zervatívok, mindenféle. A Kerenszkij kormányban is
akadtak zsidók, sôt, amit kevesen tudnak, Kerenszkij is
zsidó volt. Illetve „zsidó származású”, ahogy illedelme-
sen fogalmaznak, miközben az ilyen szóhasználat éppen
annyira tagadja az egyén önmeghatározásához való jo-
gát, mint a többi rasszista formula. Hazafias baloldali zsi-
dó szervezet is létezett, a Bund, ahonnét többen az esze-
rekhez vagy a mensevikekhez igazoltak, de késôbbi bol-
sevik is akadt közöttük. Színes ideológiai világ volt az,
bár nem tartott sokáig. A cárizmusban a zsidóknak nem
adták meg a polgárjogot, csak a szovjet rendszerben, ez
önmagában elég ok lehetett, hogy a zsidók többsége az
új rendszer híve legyen. Ezzel a bolsevikok a Code Napo-
léon törvénykezési gyakorlatát követték jó száz évvel ké-
sôbb, természetesen más körülmények között. 

Ön írt egy abszurd színdarabot Lénárd Sándorról,
íróról, orvosról, reneszánsz emberrôl, aki Bach kivé-
teles interpretátora is volt, s aki világhírét, legalább
is az angolszász világban, a Micimackó szenzációs la-

tin fordításával szerezte. Lénárd utolsó éveit egy bra-
zil ôserdei faluban töltötte, ahol a bennszülötteket és
a német telepeseket gyógyította. A darab témája az,
hogy a zsidó származású Lénárdra ráfogták, hogy ô
maga Mengele, akire akkoriban, nyilván, hasonlított. 
Lénárdról dokumentum-drámát írtam, amelyben sem-

mi írói kitaláció nincsen, minden szereplôje valóságos,
és egyetlen szereplô kivételével a saját nevén szerepel.
(Arról az egy szereplôrôl azóta kiderült, hogy valóban
a Kádár-rendszer besúgója volt, ahogyan sejtettem és áb-
rázoltam, most már a saját nevén nevezném ôt is.) Lé-
nárd több helyen, magyarul is megírta azt a ször-
nyûséget, ami vele történt. Ô maga humorizált rajta, de
azért megviselte, a rágalomhadjárattól agyvérzést ka-
pott, megbénult, aztán aránylag fiatalon meghalt. Men-
gelével azonosították a megélhetési nácivadászok, emi-
att kitiltották az Egyesült Államokból, nem taníthatott
tovább a charlestoni egyetemen, és Sao Paolóban is hi-
ába folyamodott állásért. Ebben a szörnyû rágalomhad-
járatban a világ minden titkosszolgálata benne volt, be-
leértve a Moszadot is, konkrétan azokat az ügynököket,
akik Eichmannt elfogták. Hallgattak, mint a csuka. Ben-
ne volt az amerikai titkosszolgálat és a KGB, a magyar
titkosszolgálat, a nyugat-német és még egy csomó. Sen-
ki sem tett Lénárdért semmit. Az az ôrület történt, hogy
az egyik Bécsbôl menekült megélhetési nácivadász zsidó
megrágalmazta a másik üldözöttet, aki történetesen részt
vett az olasz ellenállásban, hogy ô Mengele. Ilyen volt
a 20. századi világ. Magyarországon ezt a darabomat
sem merik játszani, van néhány ilyen, Szatmárnémeti-
ben volt az eddigi egyetlen bemutatója. 

Valahol azt mondja, hogy Magyarországon az értel-
miség – hogy mondjam – túl nagy befolyást igényel
magának, túl fontosnak érzi magát. 
Az értelmiség csak Kelet Európában ismert fogalom,

az angolszáz országokban nincs ilyen. Az, aki náluk in-
tellectuel, vagy éppen white collar és blue collar, nem ér-
telmiségi a szó XIX. századi értelmében. Az orosz tradí-
ció az intelligencia kifejezést használja, az is Kelet-Euró-
pa. 
Az értelmiség XIX. századi romantikus eszme, és azt

sugallja, hogy az értelmiséginek a szakmáján kívül más-
sal is kell foglalkoznia, vagy más területek iránt is kell
érdeklôdnie, részt kell vennie a politikai életben és az
úgynevezett közéletben önként és ellenszolgáltatás nél-
kül. Mintha nem lenne bôven elég, ha jó szakember! Ná-
lunk a tanult embernek szinte szégyellnie kell magát,
amiért egyetemre járt, és azzal kéne lerónia a társadalom-
nak a járandóságot, hogy plusz feladatokat teljesít. „Szé-
gyen a tudás és haszontalan”, ez a meggyôzôdés van en-
nek a fogalomnak a mélyén, bolsevikok és nyilasok eb-
ben egyetértenek. Nyugat-Európában fel se fogják, miért
is kellene egy orvosnak vagy egy írónak részt vennie a
politikában. 

A szörnyû 
rágalom-
hadjáratban 
a világ minden
titkosszolgálata
benne volt
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Azért erre voltak példák, Llosa, Neruda, Malraux,
Semprun, Göncz Árpád és mások.
Korábban, a XX. század elsô felében igen, de ma már

az íróktól ilyesmit Nyugaton nem követelnek. Kelet Eu-
rópában azért volt jelentôs szerepe az értelmiségnek,
mert ahol nem mûködnek jól az intézmények, vagy nin-
csenek is, ott egyes emberek végzik el azt a munkát, amit
államilag vagy társadalmilag kellene megoldani. Mindig
rossz bizonyítvány a társadalomról, ha efféle intézmény-
emberekre szorul. 

Gyakran olvassuk, Önnél is, hogy ez vagy az az író
a század egyik legnagyobbika. Milyen mércét lehet
erre alkalmazni? Nagyon megjegyeztem egy mondatot
egy 20. századi magyar újságból: azt, hogy ki a nagy
író, csak a szabója tudná megmondani. Ön hogyan ha-
tározná meg, hogy ki számít nagy írónak?
Az a nagy író, aki nagy mûvet hoz létre. A nagy mû

ismérve az, hogy befogadható formában újat és mélyet
közöl az emberrôl. A nagy mû megríkat, megrendít, és
nem árt, ha olykor meg is nevettet. Nagy mûvet csak
nagy író tud létrehozni, és mindegy, hány jó és hány
gyönge mûve van ezen kívül, és hogy milyen az életraj-
za. Mindegy, életének melyik szakaszában, kamaszkor-
ban vagy idôsen írja meg a nagy mûvet vagy mûveket, a
tehetség hullámzó, és el is múlhat akár. Aki nagy mûre

volt képes, az nagy ember; nem találkoztam nagy mûvel,
amely véletlenül szakadt volna ki a szerzôbôl, mindig
óriási erôfeszítés kell hozzá. Nagy mûvek szerzôit inkább
szánni szoktam, éppen emiatt.

Temérdek regény, visszaemlékezés, napló, vers je-
lent meg a holokausztról, illetve annak elôzményeirôl.
Hova rangsorolná Kertész Imrét más, ebben a témában
ismertebb regényírók között, mint Tadeusz Borowski,
Elie Wiesel, Primo Levi, Jorge Semprun, André
Schwarz Bart, Irene Nemirovsky és mások? Ön több-
ször írt Borowskiról, akit én is nagyon csodálok. Az ô
írásaiból tudhatjuk meg a legtöbbet Auschwitzról.
A naplók közül a tizennégy évesen meggyilkolt Da-

wid Rubinowicz írása rendített meg leginkább. 
A „Sorstalanság” elôkelô helyen áll, mert jó regény. A

legnagyobbnak a felsoroltak közül Borowskit tartom,
remekmûveket írt a két novellaciklusában. Elie Wiesel
nekem fecsegô, aki megalapozatlanul állít mindenfélét a
zsidó történelemrôl, Semprun pedig hajlik a giccsre. Szá-
mít, hogy valaki tud-e írni, és milyen mûfajban dolgozik.
Az én mûfaji hierarchiámban a szépirodalom megelôzi
az összes többit, mert nem csak a befogadó rációjára hat,
hanem az érzelmeire is, az esszék tehát ledolgozhatatlan
hátrányba kerülnek a novellákkal és a regényekkel szem-
ben akkor is, ha azonos személy a szerzôjük. 
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A püspök szerint a magyar társadalomban és
különösen a fiatal nemzedékekben nagyon
sok a fél tudás, a fél ismeret és az elôítélet a

zsidósággal kapcsolatban. Úgy látja, a könyv rendkívül
objektív, széleskörû ismeretanyagot ad át, ami szemnyi-
togató, reveláció mindarról a kincsrôl, amit a zsidóság
közös hazánknak adott. Elég csak felsorolni, mondja, né-
hány óriás nevét, akik, úgymond, a zsidóság ajándékai a
magyarság számára: Radnóti Miklós, Szerb Antal, Weiss
Manfréd, Zwack Péter, Zelk Zoltán, Sík Sándor – írók,
költôk, gyárosok, zenészek, tudósok. 
Székely János szerint a kötet ôszintén beszél a

zsidóság történetének legszörnyûbb tragédiájáról, a Ho-
lokausztról, ezen belül

arról a felelôsségrôl is, 
ami a korabeli magyar 
államvezetést terheli. 
Romsics Ignác professzort említi példáképpen, aki a

könyvben világosan leírja, ha Horthy Miklós 1944. júli-
us 6-án meg tudta állítani a zsidóság deportálását a ha-
lálba, akkor ezt korábban is megtehette volna. Az akko-
ri magyar vezetôknek óriási a felelôssége, szögezi le a
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TÖRTÉNETE 
Tankönyv a Szent István Társulat kiadásában

Október 3-án a Magyar Tudományos Akadémia zsúfolásig megtelt dísztermében mutatták be 
az érdeklôdôknek A magyarországi zsidóság története címû 148 oldalas, gazdagon illusztrált tankönyvet.
A kötet fejezeteit öt kiváló történész írta, a szerkesztési feladatot pedig Róna Tamás fôrabbi 
és Mezei Mónika középiskolai történelemtanár végezték. A tankönyv érdekessége, hogy azt 
az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, a Szent István Társulat adta ki, elôszavát pedig Székely János 
szombathelyi megyéspüspök írta.

Székely János püspök
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püspök, valamennyire a társadalomnak is, akik sok eset-
ben passzívan szemlélték honfitársaik elhurcolását. A kö-
tet megfogalmazza azt is, teszi hozzá, hogy nagy a szö-
vetségek felelôssége is, akik annak ellenére nem bombáz-
ták a vasútvonalakat, hogy pontosan tudták mi folyik a
koncentrációs táborokban.
A kötet szerinte tehát hidat épít a társadalom külön-

bözô csoportjai között. A megyéspüspök nagyon fontos-
nak nevezte a könyv megszületését, amelyhez a Keresz-
tény–Zsidó tanács néhány tagjának, különösen Róna Ta-
más fôrabbinak, de a keresztény oldal vezetô püspökei-
nek eltökéltségére is szükség volt. 
Székely püspök határozottan támogatta Heisler And-

rás Mazsihisz-elnököt, aki a bemutatón azt kérte a hiva-
talos állami szervektôl, hogy lehetôleg minden középis-
kolába juttassák el ezt a tankönyvet. A püspök személyes
véleménye szerint a kötet rendkívül kiegyensúlyozott,
nagyon informatív, sok, eddig kevésbé ismert tényre tér
ki, mint például a középkori kamatszedés részleteire
vagy arra, hogyan történt a mohácsra vonuló magyar
hadsereg finanszírozása. Úgy gondolja, a kötet sokat tesz
hozzá ahhoz, hogy pontosan értsük a múltunkat, lássuk
benne a fájdalmainkat, de kincseinket is. 
Róna Tamás fôrabbi, a kötet egyik szerkesztôje el-

mondta, 

a könyv ötlete 2013-ban benne 
fogalmazódott meg, 
amikor az akkori kormány összehívott egy kerekasztalt,
ahol a Holokauszt 70. évfordulójára különbözô projektek
indultak el. Ô akkor vetette fel a Keresztény–Zsidó Tanács
elnökségi ülésén, mennyire fontos lenne, hogy a diákok

és pedagógusok számára ebben a kérdésben valamiféle
„mankót” adjanak. Miután a tanács elnöksége jóváhagy-
ta javaslatát, belekezdett a projekt megvalósításába. Az
egyik legfontosabb célja az volt, hogy a korszakot kuta-
tó legjobb történészeket kérje fel az együttmûködésre.
Ugyanakkor két dolgot szeretett volna elkerülni: azt,
hogy csak a zsidó oldal képviseltesse magát és azt, hogy
csak akadémikusok írjanak a kötetbe. Róna Tamás úgy
véli, hogy a szerzôk több perspektívából közelítenek a té-
mához, miközben arra is törekedtek, hogy az olvasók mi-
nél szélesebb körét próbálják megszólítani. 
A kötet elsô változata már 2014 végére elkészült és

utána, bár a történelmi, történeti kérdések megvitatása
során sok nézeteltérés akadt, mégis sikerült létrehozniuk
egy közös koncepciót. Miután a szerzôk elkészítették sa-
ját anyagaikat, a Tanács másfél éven keresztül azon dol-
gozott, hogy ez a koncepció megvalósuljon. 
A fôrabbi szerint a Teremtô újabb csodája volt, hogy

a könyvet 

az Apostoli Szentszék kiadója, 
a Szent István Társulat 
jelentette meg. 
Most megszületett ez a tankönyv, mondja, és ezt kö-

vethetik majd a nagy történelmi egyházak történetét rö-
vid monográfiákba tömörítô, hasonló tematikus kötetek.
Így végig tudjuk járni egymás történetét, ezáltal vala-
mennyien gazdagodunk. A fôrabbi szerint a kötet az oly-
annyira fontos párbeszédet eddigi medrébôl egy maga-
sabb régióba emeli. Hozzáteszi, nagyon erôs benne a re-
mény, hogy a kormányzat oldaláról ehhez is támogatást
találnak majd.

Róna Tamás
fôrabbi

Mezei Mónika
történelemtanár
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Kérdésemre, hogy egy ilyen tankönyv vajon miért
nem a rendszerváltás körüli idôkben jelent meg, Róna Ta-
más azt feleli, mindennek rendelt ideje van, ahogyan azt
a Koheletben (Prédikátor könyve – a szerk.) olvassuk.
Rendelt ideje van a kövek széthordásának és a kövek
összegyûjtésének, a sírásnak és a nevetésnek, az elmúlás-
nak és az életnek. 
A kötet másik szerkesztôje, Mezei Mónika, a Berzse-

nyi Dániel Gimnázium történelemtanára úgy véli, 

a magyar társadalomban rengeteg
elfojtás és trauma van, 
ide tartozik a II. világháború, a Holokauszt és az 50-es
évek traumái. Az természetes, hogy amikor megszûnt a
diktatúra és hirtelen beköszöntött a szabadság, nagyon
nehéz volt megtalálni, mi az, amirôl fon-
tos beszélni. Szerinte ma is érezni a társ-
dalomban a folytonos „traumaversenyt”,
ami arról szól, hogy ki szenvedett többet.
A Kádár-rendszerben kevés ember volt
tisztában azzal, mi is történt valójában a
Holokauszt során, akik pedig átélték,
azok elfojtották, sokszor még a második,
harmadik generációnak sem beszéltek
róla. Nem volt, aki elôjöjjön az emlékeivel
és ez persze a tudományos életre is hatott. 
Mezei Mónika szerint mindez csak a 90-

es évek végén kezdett megváltozni, amikor bevezették az
iskolai Holokauszt emléknapot, majd a kommunizmus ál-
dozatainak emléknapját. Akkor vált egyértelmûvé, hogy
ezekrôl a dolgokról igenis beszélni kell, mert ezekrôl a tár-
sadalom nagy része nem tud eleget. Kérdésemre, hogy mi
volt a szerepe a kötet létrejöttében azt feleli, alapelképze-
lés volt, hogy tankönyv szülessen, ne pedig tanulmánykö-
tet. Így kellett valaki, aki pedagógus szemmel tudja átnéz-
ni a kötetbe szánt írásokat. Ô javasolta, hogy forrásszöve-
gek, feladatok, fogalommagyarázatok kerüljenek a kötet-
be – olyasmik, amik egy klasszikus tankönyvben is megta-
lálhatók. Arra törekedett, ne csupán olyan feladatok
legyenek, amik egyszerûen visszakérdeztetik a gyerekek-
kel az anyagot, hanem amelyek elgondolkodtatják ôket
vagy egy forrást interpretálnak, mert ez ad alapot ahhoz,
hogy vitatkozzanak a tanárral vagy egymással. 

Mezei Mónika történelemtanárként gyakran tart to-
vábbképzést kollégáknak arról, hogyan érdemes taníta-
ni a Holokausztot. Sokszor találkozott azzal a problémá-
val, hogy az iskolákban csak akkor kerül elô a zsidóság,
amikor az ókorról, az Ószövetségrôl / zsidó Bibliáról be-
szélnek, majd legközelebb a Holokausztnál. A két idô-
pont között pedig nincs semmi. A gyerekekben az a kép-
zet alakulhat ki, hogy zsidóság története egyenlô a Holo-
kauszttal. Ami természetesen nem igaz, ahogyan az sem,
hogy a Holokauszt csak a zsidóság története lenne. Itt
nem csupán arra gondol, hogy a Holokauszt áldozatai
nem csak zsidók voltak, hanem arra is, hogy amikor arra
keressük a választ, hogy mindez miért történt, akkor a
választ biztosan nem a zsidóságban, hanem a környezô
társadalomban találjuk meg, vagyis magunkról tanu-
lunk valamit. 

Mezei Mónika hozzáteszi, a tanárok ál-
talában nem sokat tudnak a zsidóság tár-
sadalomtörténetérôl, márpedig ez sokkal
fontosabb, mint az, hogy mikor mi tör-
tént, ugyanis a magyar történelemtanítás
nagyon eseményközpontú. Ez a kötet vi-
szont kifejezetten társadalomtörténeti
tankönyv, ezért nagyon hasznosnak tart-
ja a tanárok számára, amikor például az
asszimiláció jelenségérôl vagy a két világ-
háború közötti zsidóság társadalmi, gaz-
dasági helyzetérôl tanítanak. Mindezek

nincsenek benne egy hagyományos történelemkönyv-
ben és a tanárképzésben sem. 
Kérdésemre, hogyan kerül majd a diákok kezébe a

könyv, azt mondja: biztosan nem úgy, hogy a gyerekek
megveszik majd a rendes tankönyvük mellé – már csak
azért sem, mert ez nem egyéves tananyag. Inkább négy
év alatt jó használni, egy-egy fejezetét egy-egy évfo-
lyamhoz. Szerinte az volna a megoldás, ha minden isko-
la könyvtára kaphatna egy osztálynak való mennyiséget
a könyvbôl. 

Bóka B. László

(Romsics Ignácon kívül a kötetben Haraszti György,
Kovács András, Kövér György tanulmánya kapott he-
lyet, a kronológiát Botos János állította össze.)
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„És még inkább menekülni, mikor felsejlett elôttem,
mert felsejlett a kisfiú, abban a könyvben lévô fotón,
rongyokban, mezítláb, kopaszon, az a csontvázszerû
kisfiú, amint hátára kötözött bilivel bámul a semmi-
be, fenyegettetve egy kivasalt egyenruhás géppiszto-
lyától.”

L ehet-e egy házasság történetén keresztül áb-
rázolni egy teljes évszázadot? Zavarba ejtô
kérdés.

A nemrég elhunyt szociológus, Berkovits György erre
tett nagy ívû kísérletet V. és Ú. címû, kétkötetes, korszak-
festô regénykolosszusában, mely 18 évig íródott, illetve
„írta magát”. Párhuzamos „életrajza” (auto)pszichoanali-
záló röntgenkép: kórkép és korkép.
Valóság-változatok szédelegnek a fantasztikummal,

olyan korszakokban játszódva, melyek magukba szív-
nak, mint a pocsolyák, melyekben árnyékok borzolód-
nak. Egyszerre van itt a kényszerû beágyazottság a tár-
sadalomba és az abból való menekülési-törekvés, a túl-
élés feszítô kényszerével. Montázsszerû hangulat- és pil-
lanatképek, táj- és személyleírások, látomások és kinyi-
latkoztatások, esszék és helyzetkomikumok váltakoznak
a családtörténetben, melyet több korszak diktatúrája for-
mált. Az egzisztenciális (ki)útkeresés fejezeteinek állan-
dó eszköztárai az emlékezés (a szerzô bôkezûen ontott
önéletrajzi elemeket is) a tükrözôdés, (ön)reflexió és öna-
nalízis (mint az „önszemlélés óhaja” a hôsnô esetében).
Fogalmakkal és szimbólumokkal terhelt eklektikus

könyv ez, az önmagát (túl)építô szöveg önmaga
paródiája; legfeltûnôbb stílusjegyként.
A lavinaszerû, társadalom-kritikus posztmodern neo-

barokk tükör-regény fejezetei lelkiállapotok, más tükör-
szilánkban, más-és más optikával. Szintetizáló mû, bár
elrettentô léptékû. A házaspár, Emma és Gyula, mint bo-
rongós magyar tájban, úgy élnek ebben az arányait vesz-
tett, túlírt, monumentális prózában. 

Berkovits György

32 | SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT

egy házasság
EGY ÉVSZÁZADBAN

EMBERPÁR 
BORONGÓS 
SZOCREÁL 
PÁRÁBAN

Szombat_2018_09_november_Szombat_Lacinak.qxd  2018.11.05.  20:14  Page 32



Stilárisan elemzô, modoros és ironikus ez a prózafo-
lyam, közbevetett mellékmondataival. 
Naturalisztikus ábrázolásmódjára jellemzô a múltban

való nosztalgikus megmártózás, a társadalmi változások
kronologikus és lineáris egymásba csúsztatása. A regény
szövete harmonikus hálószerû építmény, ismétlôdések
adják a ritmikus zeneiséget, a mozgástér-élményt, nézô-
pontváltozást. 
Nemcsak történelmi regény, bár elénk tárul a husza-

dik századi Magyarország jó pár traumája. Nem hagyo-
mányos családregény; generációk mozaikszerû történe-
tei ékelôdnek a szövegbe. Más környezet, más élettapasz-
talat, másként torzult életpályák modellezik a két család
közötti különbözôséget. De feltûnnek itt hétköz- és ün-
nepnapok, fôváros és vidéki városok, utcák és terek,
presszók, iskolák, egyetem, és pokolbéli helyszínek: ha-
láltábor, fogolytábor, diktatúrák végnapjai, operett-de-
mokráciák, átmenetek, lejtmenetek és karakteres figurák.
Vagy a rendszerváltozás alakjai: a gátlástalan és törte-
tô celebek, üzletemberek, köpönyeget váltó politikusok,
tudósok. Tipikus munkahelyi milliôk: három korszak ku-
tatóintézete, ahol Gyula dolgozik, szerkesztôség, tanszék,
filmstúdió, kommunikációs világhálós cég, ahol (min-
denhol) Emma konfliktust generál. Gyula háromkötetes
tanulmánykönyve mintha sosem készülne el, Emma
többször írja át regényét. Szerelmi románcuk elveszíti
szirupos báját; nem árt neki, életszerûbb a csalódás,
majd az újbóli egymásra találás.
Az egykor ellenzéki, Berkovits György hôse, a szintén

szociológus Újhely Gyula, a két kötet múltfeltáró elbe-
szélôjeként elemzi a saját és családjának történetét és az
ebbôl a perspektívából kibontott korszakot. Egyfajta ér-
zelmi, hangulati fixációban szenved; sosem tud elsza-
kadni érzelmileg a feleségétôl, noha tízévnyi különélé-
sük alatt a fél világnál vigaszt keres, és a beköszönô de-
mokrácia korában sem jut lélegzethez, mintha még min-
dig a Kádár-kor fojtogatná. Pszichotikusan, mániákusan
keresi önmagát, ill. a „menedék”-et, mint motívumot, hi-
szen az ingoványos rendszerváltás mögött sok minden
változatlan maradt. Újhely Gyula, mint önmagát gerjesz-
tô szóvicc: (új) helyét keresô, ám sem a régi, sem az 
új korszakban nem lelô karakter. Ô egy mindig eltévedô
pasas.
Díszcserje (kis)asszony, vagyis Virágh Emma szépíró,

mellesleg feleség és anya szerelme(i), házassága, barátai,
kötéltáncai, rögeszméi stb. töltik meg az elsô kötetet.
Szereplôi nem ködbôl, nem párából gyúrt alakok, de mi-
ért is ne? Inkább monokróm fotókollekció hatást kelti a
szocializmus idejébôl. Emmát és történetét férje, Ú. va-
gyis Újhely Gyula beszéli el.
Szerelmi és házasságregény, no meg tudat(keresô)re-

gény, az 1970-es évekig ívelô elsô kötet.
Emma filmstúdióban dramaturg és regényt ír, férje,

Gyula kutatóintézetben dolgozik. Emma szülei rend-
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szerhû paraszti származású értelmiségiek. Lányuk kiáb-
rándult a szocializmusból, sôt meghasonlott, munkahe-
lyein állandó feketebárány. Férjének polgári családból
jövô szülei látszólag hûek a rendszerhez.
A második kötet, a Jelzômûvész, Gyula, a szociológus,

valamint a házaspár megszakadó és újjáéledô szerelmé-
nek története. A folytatás, 2000-ig tart, és a rendszervál-
tás, demokrácia, szabadság-és kapitalizmus értelmezések
is terítékre kerülnek. Gyula Jelzômûvészként névtelen le-
veleket ír a hatalom képviselôinek; ki merte volna név-
vel szidni a rendszert?
Egyfelôl itt a közhangulat, a sivár hétköznapokkal, a

munkahelyi jelentgetôkkel és a fôhôst ne-
urotizáló lakótelepi szubkultúrával, a le-
vegô fogyni látszik, ám ellenpólusnak ott
a privát szerelmi történet, bármely sza-
kaszban legyen is épp, de mindenképpen
az egyén mikrovilága, melyre árnyat vet
a korszak.
Az elbeszélés néha kronologikus, gyak-

ran fittyet hány az idôbeli linearitásnak,
szabadon vándorol idôben és a térben, és
hasonlóan repetitív, mint Thomas Bern-
hard prózája, ismétel és kibôvít helyzet-
elemzéseket, parttalanul árasztja gondo-
latait, mániáit. Irodalmi kényszer ez, mely
(ön)ironikus ismétlôdéseivel zenei jelleget
ölt. A Furcsa beszélgetés c. alfejezetek
többszólamúak: iskolai, munkahelyi, szer-
kesztôségi ügyekben összeülô fôhôsök és
mellékszereplôk a korszak nyelvét paro-
dizálva kórusmûvé alakulnak.
A két kötet egy strukturális monstrum.

A kétszer három fô fejezet a nyitómottó
motívumából gerjeszt fikcionális prózát:
a Díszcserje (kis)asszonyban a „követés”,a
„hasonmás” és az„árnyék” röpíti miszti-
kus és romantikus térbe a szövegciklust, a
Jelzômûvészben a „tekintet”, a „látomás”
és a „menedék” az egzisztencialista zön-
gék. A hívószavak ismétlôdése egy nyelvi
háló; csapda, állandó mitikus önanalízisével, ellenpont-
ként meg ott a naturalista hûséggel ábrázolt valóság.
„A tekintet válaszol” metaforaértékû; tekintetekben

sûrûsödik az a torzulás, amit egy diktatúra okozhat. A
hetvenes években járunk. A második fejezet a nyolcva-
nas éveké, visszanyúl az elhallgatott és újrafelfedezett
zsidósághoz, a gyerekkori koncentrációs tábori élmény-
hez. Gyula sátoraljaújhelyi családjának története regény
a regényben. Legszebb és legmegrázóbb része a nagyma-
ma emlékezése a gettóról és a koncentrációs táborról. A
“Ha látomásod támad, fejtsd meg!” mottó a rendszervál-
tás körüli holokauszt-abszurd. Gyulának látomása tá-
mad, félálomban eszébe jut egy fénykép a fényképalbu-

mából, amit újra fellapoz, és íme a kopasz kisfiú hátán
bilivel, mögötte egy fegyveres. Felismeri három és fél
éves kori önmagát, amikor anyjával koncentrációs tábor-
ban volt. Az elfojtott zsidó identitás elôtör, a fôhôs iden-
titáskeresése agresszív provokációkban nyilvánul meg,
az sem világos, hogy ezek valódi vagy képzeletbeli apo-
kaliptikus ámokfutások-e, melyet az író kényszerzubbo-
nyos állapotból tolmácsol, hisz emészthetetlen a trauma.
Álarcokba bújik, parókát és szakállt ölt, ortodox zsidó
jelmezében különféle helyszíneken döbbenti le közönsé-
gét, de mivel álcázva van, nem bukik le. Szavai sértettek
és sértôk, ám jogos a radikális hozzáállása az elhallgatott

holokauszthoz. Se a járókelôket, se a zsi-
dó közösséget nem kíméli. Nem akar kár-
pótlást, kiborítja a hivatalt, az ott dolgo-
zó túlélôket (inkább ô borul ki), amikor
igazolja, hogy haláltáborban volt. Mégis
minô irónia: csak kell az a pénz kabátra.
A rendszerváltáskor a fôhôs a tünteté-

sektôl is kiütést kap, hiszen nincs, aki ne
tüntetne.
A regény kerete a fullasztó köztörténet

és közhangulat, ebbe van belerajzolva
zárványként a magánélet, egy illuzórikus
szerelmi románc. Emma novellái „egy áb-
rándjait el nem vesztett leányról” és más
holdkóros témákról szólnak, Gyula kuta-
tásainak fô fókusza a „megfosztottság és
elesettség” kézzelfogható. Az Emmára jel-
lemzô „boldogságvágy”és „életimádat”,
amivel az idônként feltûnô cigány jósnô
ismétlôdôen felcímkézi a hôsnôt, mese-
szerû ködbe burkolja ôt; illúzió és paródia
különös keverékeként.

A szerzô nem kevesebbet célzott, mint
hogy a két hôs családja: szülôk, nagyszü-
lôk, nagynénik, nagybácsik privát történe-
te révén átfogjon egy századot. Ehhez
Emma és Gyula kettôse talán csak színpa-
di díszlet, díszítô elem egy olyan darabban,
melynek leghosszabb felvonása a Kádár-

kor sivár, fullasztó élményeit idézi, melyre rá is megy há-
zasságuk, amely a rendszerváltozás után újraéled.
Gyula folyton új életet kezd, hisz az „elvágyódás” a

„belsô béke” hiányából fakad, melyre apró gyermekko-
ra óta törekszik: mindenki ismeri ezt a dinamizmust.

Berkovits György: V. és Ú.
Díszcserje (kis)asszony,
L’ Harmattan, Budapest, 2013.
506 oldal, 3990 HUF
Jelzômûvész.
L’ Harmattan, Budapest, 2013.
698 oldal, 4990 HUF

Ortodox zsidó
jelmezében
különféle

helyszíneken
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közönségét
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