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1944. április 7-én a Belügyminisztérium
6163/1944 BM VII. számú titkos rendelete a
következôvel egészült ki: „Különös gondot
kell fordítani arra, hogy a zsidók a készpénzt,
értéktárgyaikat és ékszereiket ne rejthessék
el. Ezért szigorú, személyi motozást kell tar-
tani nemcsak akkor, amikor a lakásokról
ôket összeszedik, hanem akkor is, amikor az
ideiglenes gyûjtôhelyrôl ôket elszállítják.”
A fôszolgabírók és a helyi csendôrparancs-

nokok az intimtestrészek átvizsgálására nem
minden esetben rendeltek ki szakavatott mun-
kaerôt. A higiénés körülmények minôsíthetet-
lenek voltak. A motozónôk sok esetben nem
rendelkeztek szülésznôi végzettséggel, de ha
igen, akkor sem használtak gumikesztyût.  A
vizsgálatok elôtt és után nem mostak kezet.
Elôfordult, hogy a motozónôk az egyik nô
végbelébôl, vagy egy éppen menstruáló asz-
szony szeméremtestébôl kivett kezükkel nyúl-
tak a következô áldozatukhoz.
Kolozsváron Ferenczy László csendôr-

alezredes utasította a szülésznôket arra,
hogy részt vegyenek a motozásokban. Fe-
renczy nem bízott ugyanis a „szakavatatlan”
munkaerô hatékonyságában. A nagyobb vi-
déki városokban, mint például Pécs, Kecske-
mét, Debrecen, Szeged, Nyíregyháza, Eger,
Munkács, Szombathely, a helyi kórházak
osztályáról rendelték ki a szülésznôket, illet-
ve az egészségügyi oktatási intézmények
hallgatóit. Más esetekben Budapestrôl vittek
bábákat, hogy átvizsgálják a gettókba zárt
embereket. Ez történt Nagyváradon is.

A környezô falvak parasztbábáit is a get-
tókba parancsolták. A Deportáltakat Gondo-
zó Országos Bizottság (Degob) visszaemléke-
zések között egy asszony arról számolt be,
hogy a motozást egy falubeli cselédlánnyal
végeztették el. Az általam kutatott motozó-
nôkrôl a legtöbb esetben kiderült, hogy soha
nem dolgoztak bábaként, szülésznôként,
még ápolónôként sem. A csendôrök, vagy
nyilas pártszolgálatosok jelölték ki ezeket a
teljesen laikus, aluliskolázott, erkölcsileg zül-
lött nôket erre a feladatra, mert meglátták
bennük a potenciális brutalitást. Több eset-
ben elôfordult, hogy ezeket az iskolázatlan
nôket a motozást végzô bábához állították,
hogy „ellenôrizzék”, jól végzi-e a bába a
vizsgálatot.

„Szörnyû sikolyainkra
csak újabb pofonok voltak
a válaszok.”
A holokauszt-túlélô nôk szûkszavúan,

vagy egyáltalán nem említik a gettókban át-
élt altesti motozásokat.  A megalázó testü-
regi motozásról (férfiaknál végbélnyílást,
nôknél ezen kívül a hüvelyt is átvizsgálták),
melyet férfiakon, nôkön és gyermekeken
egyaránt végrehajtottak, legrészletesebben
a Degob jegyzôkönyvekbôl értesülhetünk.
(Ezeket a jegyzôkönyveket használtam fel
kutatásom elsô részéhez, mivel az ott készült
visszaemlékezések javarészt 1945-ben szü-

Németh Ványi Klári

„SZIGORÚ, 
SZEMÉLYI 
MOTOZÁST 
KELL TARTANI!”
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lettek, s idôben közel vannak az 1944-es ese-
ményekhez.)
A nôk gyakran elsiklanak a részletek felett,

és csak annyit mondanak, mintegy hárítás-
ként, hogy „átestünk egy nagy motozáson”,
vagy „megmotoztak minket és mindenünket
elvettek”, „még szülésznôket is alkalmaztak”,
„állandó izgalomban éltünk a folytonos zak-
latások, motozások, vallatások miatt”, „fôleg
arany után kutattak”. Egy nô arról beszél,
hogy barátnôje testére forró zuhanyt eresztet-
tek, mert 100 pengôt találtak nála.  
Az áldozatok bántalmazásaikat gyakran

összemossák a pénzverdékben történtekkel.
A verésrôl beszélnek, arról is, hogyan történt
mindez, a motozást viszont, ha lehet, nem
említik. Természetesen vannak kivételek.
Egy asszony például egyes szám harmadik
személyû narratívát használ, amikor próbál-
ja felidézni, mit tettek vele a csendôrök. Tör-
ténete legtraumatikusabb pontján azonban
azt mondja: ”Kassa elôtt megállt a vonat.
Egy vagont kiürítettek és abba az üres va-
gonba a nôknek egyenként kellett beszállnia.
Ott a csendôrök levetkôztették ôket mezte-
lenre, megvizsgálták, hogy nem rejtettek-e
el valamit. Benyúltak mindegyikünkbe. Aki
menstruált, annak a felkötôjét szét kellett te-
regetni, azt is alaposan megnézték.”
A következô áldozat is valamivel többet

mond sorstársainál:
„Aztán a magyar csendôrök elvittek min-

ket a csepeli iskolába motozásra. Szavakkal
nem lehet leírni azokat a szörnyû órákat,
amelyeket ott átéltünk. Ütöttek, pofoztak,
vertek minket és tekintet nélkül arra, hogy
valaki lány vagy asszony volt, a legkínosabb
testimotozást végezték. Szörnyû sikolyaink-
ra csak újabb pofonok voltak a válaszok.” 
Frank Erzsébet miskolci kozmetikusnô

365 nap címû versben írt vallomásában rész-
letes képet rajzol a pénzverdérôl, a kínzóesz-
közökrôl, sôt azt sem hallgatja el, hogy a
csendôrök próbáltak kikezdeni vele. A moto-
zásokról azonban egyetlen szót sem ír. 
Gács Teri 1946-ban megjelent A mélység-

bôl kiáltunk hozzád (Tábor kiadó 1946) címû
könyvében ír „a motozások ördögien gonosz
gondolatáról” és említést tesz a bábák szak-
maiatlanságáról is:
“Egy ismerôsöm egy zöld tábori lapot mu-

tat, melyet a sógornôje írt a kolozsvári tégla-
gyárból, kúsza, zavart írással. ‘Ne csodál-
kozz, hogy így írok - így szól a lap egy része

- vizsgálatokon estünk keresztül, hogy nem
rejtegetünk-e valami értéket és a vizsgálatok
mibenlétérôl fogalmat alkothatsz magadnak,
ha megírom, hogy öt nap óta fekszem, nem
tudok lábra állni az állandó vérzés miatt.”
“Végül a motozások ördögien gonosz

gondolata. A bábaasszonyok, akikkel ezt a
munkát végeztették, sokszor veszélyeztették
szerencsétlen áldozataik egészségét.
Nem lehetne elhinni, ha nem olyan szava-

hihetô ember mondta volna el, aki maga is
átélte és szemtanúja volt mindannak, ami
történt.”
Gács a trauma másodlagos elszenvedôje-

ként fontosnak tartotta, hogy írásban is rög-
zítse az ismeretlen, kolozsvári asszony és
sorstársai bántalmazását.
Heyman Éva karcsú naplócskájában szin-

tén említést tesz a nagyváradi gettó pénzver-
déjérôl.  A testüregi motozásokat nem emlí-
ti. Zsolt Béla, Heyman Éva nevelôapja, any-
jának, Zsolt Ágnesnek férje ugyancsak a
nagyváradi gettóban tartózkodott abban az
idôpontban, melyben felesége és nevelt lá-
nya. 

Férfiak beszélnek 
a nôk helyett
Zsolt Béla Kilenc koffer címû regényében

részletesen beszámol a motozásokról, me-
lyet a nagyváradi zsinagógában bonyolítot-
tak le a csendôrök és a bábák. 
”Percekig korbácsolták az asszonyokat trá-

gárságuk hatalmaskodó humorával, amely a
végsôkig ki akarta kéjelegni magát mielôtt
sor kerül a kutatásra. A nagyanyókat és a kis-
lányokat beterelték a terem mellett lévô ki-
sebb szobába. Ebben a szobában kutatta át
a meztelen nôk testét a Pestrôl hozott bába.
Az ajtót feszegette a sírás a szégyenkezô til-
takozás jajgatása. A hetvenéves asszonyok
hamuszürkén, ezerévesen vánszorogtak ki az
ajtón, a kislányok vérvörös arccal, eszelôs, fe-
kete karikás szemekkel rohantak ki.”

A nôk igyekeznek egy-két mondattal túl
lenni életük talán legnagyobb megszégyení-
tésén, amelyen sokszor kislányként vagy
lányként estek át, és, amely megalázással
egybekötött szexuális bántalmazásnak mi-
nôsül, hiszen a motozónôk, annak ellenére,
hogy szép számmal akadtak közöttük okle-
veles szülésznôk és bábák, nem voltak
tekintettel a gyermekekre és szûzlányokra

sem, erôszakot tettek rajtuk. Ezek a nôk, fi-
atal lányok, kislányok gyakran férfiak jelen-
létében teljesen meztelenül, megalázó pozi-
túrában estek át a brutális beavatkozásokon. 
Kelbert Krisztina Nôi sorsok a Holokauszt

idején címû elôadásában szintén kitér a tes-
türegi motozásokra. Három szombathelyi nô
visszaemlékezését idézi. A nôk mellett egy
Hacker Iván nevû szemtanú is megszólalt.
Hacker elmondta, hogy szombathelyi bába-
növendékek motozták a meztelenre vetkôz-
tetett nôket. Mindezt a csendôrök és a helyi
orvos jelenlétében tették.  
Hacker a férfiak kéjelgô megnyilvánulá-

saira is kitér, és említést tesz arról, hogy egy
12-14 év körüli kislány hangosan sírt, miköz-
ben egy bábanövendék a férfiak elôtt „vizs-
gálta”. 
A három szombathelyi túlélônô nem em-

líti a bábanövendékek perverz nézôközönsé-
gét. Egyikôjük mindössze annyit mond,
hogy „Nekem, fiatal lánynak ez nagyon
rossz emlékem maradt.”
Zsolt Béla regényében a férfiak motozá-

sáról, két mondatban ír: „Velünk hamar vé-
geztek. Letolatták a gatyánkat, röhögtek, ki-
köptek elôttünk.”  
A férfiakat a motozás nem viselte meg

annyira, mint a nôket, viszont megfigyelhet-
jük a visszaemlékezéseikben és Zsolt szöve-
gében is, hogy a férfiak fájdalmas dühvel re-
agáltak arra, amit a motozók a nôkkel tettek,
így az elszenvedett trauma részeseivé váltak.
Zsolt például leírja, hogy „Én csak rágtam az
öklömet, hogy ne hallják a görcsös sírásom.”
A Degob jegyzôkönyvek férfi visszaemlé-

kezôi sokszor részletesebben beszélnek a mo-
tozásokról, mint a nôk. Férfiak mondták el
azt, hogy a meztelen nôket hol magas rangú
katonatisztek, hol német kiskatonák, hol
csendôrök jelenlétében motozták, táncoltat-
ták, egy esetben egy munkaszolgálatos férfi,
akit a kanizsai kereskedelmi iskola második
emeletére szállásoltak, osztagával egészen
véletlenül vált szemtanújává a megalázó
eseményeknek:
”Az emeletrôl beláttam a velünk szemben

lévô épület elsô emeletére, ahol az a szörnyû
látvány fogadott, hogy a nôket a leginti-
mebb helyen motozzák.”
Randolph L. Braham, A magyar holoca-

ust II. kötetében pár sorban megemlíti a mo-
tozásokat, mit a csendôrök kegyetlenkedése-
inek rövid adatát:
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„Szegeden Finta Imre csendôrszázados a
parancsnok. “Társával, egy Simon nevû csen-
dôrszázadossal együtt Finta alá tartoztak
azok a csendôrök, akik vallatták és kínozták
a zsidókat, hogy ‘felkutassák’ elrejtett értéke-
iket. Számos háború utáni beszámoló szerint
Finta emberei ‘könyörtelen alapossággal’ haj-
szolták ezt a célt. A zsidó nôket meztelenre
vetkôztették, aztán a röhögô csendôrök sze-
me láttára minden testrészüket alaposan át-
kutattatták szülésznôkkel.”(II. kötet 57.oldal) 
Ugyanebben a kötetben a 77. -78.oldalon

találtam ezt az egy sort.
„Szombathelyen a Gestapo felügyelete

alatt “A nôket egy csapat tanulólány motoz-
ta meg, akiket külön erre a célra hoztak a
nagykanizsai kisdedóvónô-képzôbôl.”

Harminc év elteltével 
Ember Mária megtörte 
a csendet
A rendkívüli kiszolgáltatottság és meg-

alázottság traumája hallgatásba burkolta az
áldozatokat. Késôbb a népbírósági perek so-
rán alig akadtak tanúk, akik el tudták mon-
dani, hogyan bántalmazták ôket az altesti
motozások során. A szégyen megbénította a
nôket. Nem voltak szavaik arra, hogy beszél-
ni tudjanak a történtekrôl, vagy odavesztek
a haláltáborokban. Pécsi Katalin szerint „a
nôi testnek önmagán túl is fontos szerepe
van a Holokauszt nôi ábrázolásában és a
visszaemlékezésekben”. 
A testüregi motozások kapcsán a nôi test

kiszolgáltatottsága, és megszégyenítése a
vizsgálatokat végzô szülésznôk, és bábák be-
vonásával még erôsebbé válik.  A bábák a
közös nôi tapasztalat és tudás ellenére sem
tanúsítottak együttérzést a zsidó nôkkel. We-
ichsler Nelly 17 évesen került motozásra ah-
hoz a szülésznôhöz, aki világra segítette. En-
nek ellenére az mégis durván bánt a szeren-
csétlen lánnyal.

Pécsi Katalin arra is felhívta a figyelmet,
hogy 1945 után született néhány nôi írás a
holokausztról (Rudnóy Teréz, Zsolt Ágnes).
Ezek az írások azonban szintén hallgatásra
kárhoztattak, s a mûvekben nem olvasha-
tunk a megalázó motozásokról. 
Ember Mária 1974-ben, harminc év

távlatából írta meg Hajtûkanyar címû
mûvét. 

Ember egy kisfiú szemszögébôl, E/3-ban
narrálja szépirodalmi szövegét, melybe ere-
deti 1944-es dokumentumokat épít be. Az
író évekkel késôbb könyvéhez készült jegy-
zeteiben utalt arra, hogy a Hajtûkanyar gye-
rekében önmagát írta meg. Az olvasó elein-
te nem tudja eldönteni, hogy a gyerek
milyen nemû. Arra, hogy fiú, akkor derül
fény, amikor a motozás alkalmával a férfiak-
nak kijelölt terembe lép.

„A zsidók általában motozásnak lesznek
alávetve. A nôk is. Ezt a községi és körbáb-
áknak kell végrehajtaniok. Legfontosabb,
hogy semmiféle, még a legcsekélyebb értékû
zsidó vagyon se kallódjék, vesszék el.” Az
idézet szöveg Ember könyvében a kapuvári
járási fôszolgabíró 1944. május 9-én kiadott
rendeletébôl származik. 
Ember Mária Hajtûkanyar címû regényé-

ben elsôként ír a gettókba zárt zsidóság leg-
megszégyenítôbb élményérôl, a testüregi
motozásról. „Egy fekete ruhás nô áll az ajtó-
ban, és gépelt jegyzékrôl olvassa a neveket.
A nôket a baloldali szobába terelik. A másik-
ba a férfiakat. Anyut szólították. Egy kislány
sír. Nem akar bemenni az anyja nélkül.
Mennyit vacakolnak a lányok miatt –

gondolta a gyerek és elindult a férfiak ajtaja
felé. Ekkor hallotta meg a sikoltást. Rövid u
hang volt. Hamar visszahívott hang. A hirte-
len megdöbbenés hangja.”
Ember nem beszél arról, hogy mi történik

a nôknek kijelölt szobában.  A kisfiú hallja a
sikoltást.  Késôbb megkérdezi anyát, miért si-
koltott a kislány? Anya nem tudja. Anya sír.
A kisfiú nem érti, miért sír anya? Miért sikol-
tott a kislány? A gyereket a férfiak szobájá-
ban motozták. Le kellett tolnia a nadrágját,
attól félt, hogy le fogják vágni. A csendôrök
megpofozták. ”
Érdekes momentuma Ember szövegének,

hogy egy fiúgyermekben rejtôzik el szövegé-
ben. Saját traumájából csak egy sikoltást
hallat az olvasóval, és ugyanúgy hallgat,
mint a többi nô. Nincsenek szavai arra, hogy
elmondja, miért sikoltott a kislány? Miért
sírt anya? Mi történt a nôkkel a szobában?  
Talán azzal, hogy az író regényében kisfi-

úként élte át a traumát, a gyereket a férfiak-
nak kijelölt szobába küldte, és a „gyerek
szembenézett a csendôrökkel, és a szemébôl
sütött a gyûlölet. Nem sírt, dacos volt” - így
nem érezte magát olyan gyengének és meg-
alázottnak, mint harminc évvel azelôtt a mo-

tozóbábák kezei között. Ha nem is nôként,
de sikerült beszélnie az átélt borzalomról. A
szégyen még harminc év után is eleven.
Ugyanaz a szégyen és undor, amit a regény-
beli gyerek akkor érzett, amikor belelapozott
orvos édesapja Klinikai Nôgyógyászat tan-
könyvébe és fényképet látott a „nyálkásan
undorító szeméremtestrôl. Értetlenül betûzte
az aláírt szavakat, vagina, szeméremajak.”
A Páva utcai Holokauszt Emlékközpont

Gyûjteményében található nôi visszaemléke-
zésekben nem találtam olyat, melyben a
szerzô részletesen írt volna a testüregi moto-
zásról. A csendôrök szexuális zaklatásairól
azonban többen beszámoltak.

Szülésznôk, bábák, 
motozónôk, nyilas 
pártszolgálatosok
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történe-

ti Levéltárában folytatott kutatásom során,
okleveles szülésznô vagy bába népbírósági
perérôl nem találtam anyagot.  Az operatív
és vizsgálati dossziék általában nyilas moto-
zónôkkel foglalkoznak. Az általam vizsgált
büntetô perek vádlottjai nem voltak szülész-
nôk, még cédulás bábák és egészségügyi dol-
gozók sem. Az aktákban hivatalos motozó-
nôként és a nyilas párt tagjaiként szerepel-
nek. Többek közülük a motozásokhoz kiren-
delt helyi bábákat ellenôrizték. 
Ilyen volt a berettyóújfalui Kiss Lajosné,

Karacs Piroska, nyilas pártszolgálatos, akit a
csendôrök küldtek ki, hogy ellenôrizze az
idôs Cser Vendelné sárrétudvari bábát (a per
idején 1946-ban a bába már nem élt) és Dar-
vas Julianna bába munkáját. Darvas Julian-
na tanúként beszámolt arról, hogy Karacs a
csendôrök mellett dolgozott.
„Ezen megbízását igen erélyesen hajtotta

végre. A nôket a legtrágárabb szavakkal il-
lette, és azok nemirészébe is belenyúlt, azért,
hogy ellenôrizze, jól végeztük-e munkánkat
Cser Vendelné bábaasszonnyal, és, hogy
nincs-e ott elrejtve arany nemû. Szidta ôket
és le is köpdöste, és ezen szavakkal illette,
hogy piszkos kommunista kurvák, most el-
visznek benneteket, és egyikôtök sem fog
többet visszajönni, mert azt a háborút úgyis
a németek nyerik meg.”  
A negyvenegy éves Karacs Piroska foglal-

kozást tekintve piaci paprika árus volt. A köz-
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ség jegyzôje tanúvallomásában kihangsú-
lyozta, hogy szólt a csendôrségnek, rende-
sebb nôket jelöljenek ki erre a célra, de Karacs
és a csendôrök is ragaszkodtak a kijelöléshez. 
„A zsidók elleni viselkedésérôl nincs sem-

mi tudomásom, mert azok motozásainál
egyáltalán nem vettem részt” – áll a jegyzô
vallomásában. 
Karacs Piroskát az életben maradt sárrét-

udvari rabbi felesége, Özvegy Krausz Sámu-
elné jelentette fel 1946 januárjában, amikor
visszatért a településre. Ô mondta el a bírák
jelenlétében, hogy Karacs aljas, piszkos,
kommunista kurvának nevezte, és hozzátet-
te, hogy az is elhangzott a nô szájából, hogy
a zsidók ide visszatérni nem fognak. Karacs
Piroskát két hónap elzárás után hét hónapra
internálták. Az 1947-es rendôri jegyzô-
könyvben az olvasható róla, hogy az inter-
nálótáborban javulás útjára tért, és csak a
munkájának él. Karacs a népbíróság elôtt
mindvégig tagadott. Arra hivatkozott, hogy

a kijelöléshez semmi köze nem volt, „Ható-
sági intézkedésre voltam kénytelen részt
venni, mert a fôjegyzô úr mondta, hogy
amennyiben részt nem veszek, úgy elinter-
nálnak. Én azonban motozást nem végez-
tem, az egész dolgot zsebre dugott kézzel
néztem végig. Az ott lévô zsidó nôket sem
szidalmaztam, azokhoz egy szót sem szól-
tam. Böcsmérlésrôl, gúnyolódásról szó sem
lehetett. A nyilas pártnak tagja nem voltam.
Volt házastársam, akivel már régebben sem
élek együtt, volt az úgynevezett Böszörmé-
nyi csapat tagja.”
A Karacs Piroskáéhoz hasonló peranyag

a szintén nyilas motozónô, gyári munkás
Ikotity Anna pere is, aki Budapesten a XIII.
kerületben garázdálkodott. 
Ha megvizsgáljuk ezeket a peranyagokat,

azt láthatjuk, hogy a vádlottak fôbûneként
általában a nyilas párttagságukat említik, az,
hogy miként bántak a nôkkel, gyermekekkel,
másodlagos.

14 éves motozónôk a 
Szent István körút kettôbôl
A nyilas motozónôk közül különösen ér-

dekesek a kiskorú Pintér Mária és Bognár Ró-
zsi. Pintér 14 éves volt, Bognár pedig 15, ami-
kor a Szent István körút 2. alatti Nyilas ház-
ban végeztek testüregi motozásokat. A kissé
bandzsa Bognár félanalfabéta volt, mint az
a dokumentumokból kiderül, Pintér négy
polgárit végzett. Alkoholista apja, Pintér Jó-
zsef, és anyja, Nagy Rozália nyilas fômoto-
zónô gyermekeként Pintérnek teljesen ter-
mészetes volt a nyilas közeg. Tíz éves korá-
tól a párt tagja volt. Bognárt a 18 éves SS-
bôl kiugrott sváb szeretôje, Flack József szo-
bafestô-lakatos szervezte be a nyilas pártba.
A két kiskorú agresszív magaviseletérôl, laza
erkölcseikrôl a népbíróságon több olyan
tanú is beszámolt, akik velük egy házban
laktak, és szomszédként minderrôl kitûnôen
értesültek. 
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„Fennhangon szidta a házban lakó zsidó-
kat. Nyilas suhancok jártak hozzá. Állandó-
an járta a házat nyilas barátaival. Tudomá-
som van arról, hogy rekviráltatott lakás-
okat, amiket maga mutatott meg, hogy me-
lyik lakásba menjenek be. Állandóan jelen-
tette fel a bujkáló zsidókat a házban. Egy
veszedelmes, rosszindulatú lány volt” – ta-
núskodott Bognárról Sarkadi Imréné, aki
Bognár özvegy édesanyjának szomszédja
volt a Király utca 14-ben. Füleki Andrásné
tanú Bognárt csavargó természetû kislány-
nak festette le, aki állandóan fiúkkal járt. 
Bognár Rózsi és Pintér Mária aktája az

V. kerületi nyilas párt anyagának mellékdo-
kumentumaként került a kezembe. Különös
kegyetlenségükrôl, miszerint menstruáló
nôket is megmotoztak, körmüket pedig ab-
ból a célból növesztették meg, hogy na-
gyobb fájdalmat tudjanak okozni a foglya-
iknak, tanúvallomásokból értesülhetünk.
„A pincében egy félórát tartózkodhat-

tunk, amikor megjelent Bognár Róza és egy
másik egészen fiatal lány” – kezdi tanúval-
lomását Róth Sándorné Kohn Piroska. Az
asszony elmondja, hogy Pintér és Bognár
miként rugdostak meg egy epilepsziás em-
bert, és vertek el egy idôs asszonyt, mert az
a motozás során a fûzôjébe rejtett el pénzt.
Pintér saját iskolatársnôjét, Gerle Máriát

is testüregi motozásnak vetette alá, és val-
latta is. A szerencsétlen kislány négy óra
után sárga csillag nélkül ment az élelmi-
szerboltba, és a nyilasok bevonszolták a
Szent István körút 2-be. Gerle Tivadarné a
következôket mondta el késôbb, mivel lá-
nya, Gerle Mária a tárgyalás idején már
nem élt. „Leányomat meglátva rá ordított.
Aha, te is itt vagy! Rárohant és súlyosan
verni kezdte.” A szerencsétlen Gerle Máriát
a nyilas férfiak szánták meg, és szedték ki
Pintér kezei közül, s kékre-zöldre verve en-
gedték haza. 
Pintér 1944. december 8-án anyjával a

nyilas vonaton Németországba szökött,
ahol amerikai katonák letartóztatták, és
visszatoloncolták Magyarországra. Pintér
egy ideig Halasi Mária néven próbált buj-
kálni, a Keleti pályaudvaron tartóztatták le
nem sokkal az után, hogy visszatért Ma-
gyarországra. Anyját és apját életfogytig-
lanra ítélték. Ô Dél-Budára került, ahonnan
1948-ban szabadult. A népbíróságon azzal
mentegetôzött, hogy apai kényszer alatt

cselekedte mindezt. Pintér Mária 2013-ban
hunyt el Tiszavasváriban. Bognárt 1945.
április 11-tôl július 22-ig internálták. A ren-
dôrség hét hónapig figyelte. Élete hátralévô
részében vasúti pályamunkásként dolgo-
zott. Az 1970-es években aktáját törölték a
BM nyilvántartásból.

„Holnap tik sem lesztek
már szüzek!”
A Budapesti Fôvárosi Levéltár népbírósá-

gi peranyagaiban találtam egy több szem-
pontból is érdekes bûnügyet, Tomka Gyulá-
né, Szabó Anna egri magánszülésznô ügyét.
Ezt a nôt nemcsak háborús bûntette miatt,
hanem szemérem elleni erôszak miatt is el-
ítélte a népbíróság.
1945. május 22-én Szász Béláné és Szán-

tó Márta hazatért deportáltak levélben tettek
panaszt Tomka Gyuláné szülésznô ellen az
Államrendôrség Fôkapitányságán. A két nô
Birkenauban raboskodott, ott hallottak Tom-
káné tevékenységérôl, aki a Szent Imre téri
gettó lakóit motozta.
„A Szent Imre téri lányok és lányos anyák

sírva panaszkodtak Tomkáné embertelen és
szadista módszerérôl, amellyel különösen a
lányoknál a kutatási munkát végezte. Még
Birkenauban is több lány vérzett, és súlyos
fájdalomról panaszkodott” – olvashatjuk a
levélben. A túlélô nôk név szerint megemlí-
tették azokat az asszonyokat, lányokat, akik
elkeseredetten, felháborodva mondták el a
szülésznô kegyetlenségeit. Azt, hogy ezek a
szerencsétlen nôk visszakerültek-e a depor-
tálásból, a levél írói nem tudták. Azt viszont
igen, hogy Tomkáné zsidó házakba is be-
ment, onnan értékeket vitt el, a motozáson a
nôket meztelenre vetkôztette, és elszedte ru-
háikat. Fôleg ékszerekre vadászott. Az egri
kapitányság beidézte a tanúkat, akik Tomká-
néra vallottak. Ezek közül idézek most néhá-
nyat:
„Nagy örömmel tette ezt a parancsot fia-

tal lányokon, olyan drasztikus módon, hogy
azok kínjukban vérben fetrengve estek ösz-
sze. Ô és Tóth kefekötô leánya együtt nevet-
tek ezeknek kínjain” (Benvenutti Klára 19
éves). „A motozás során olyan kijelentéseket
tett tíz éves lányoknak, hogy holnap tik sem
lesztek már szüzek” (Kálmán Menyhért 59
éves izr. Órásmester). „Fiatal lányoknak a
szûzhártyájukat tépte szét, úgy, hogy fájdal-

mukban vérben fetrengve estek össze. Ház-
kutatást is végzett. Adják nekem a holmikat,
mert maguknak úgysem lesz többet szüksé-
ge ezekre. Maguk ide nem jönnek vissza”
(Klein Tibor izr. Üzemvezetô). „1944. máju-
sában vagy júniusában Tomkáné odajött
hozzánk a szivattyúházba, ahol dicsekedve
adta elô, hogy könyökig járkált a nôk ivar-
szerveiben.” (Stump Ferenc 51 éves vízveze-
ték szerelô). Ifjabb Hering József 44 éves gé-
pész megerôsítette a fenti vallomást: „A vád-
lott eldicsekedett neki azzal, hogy zsidó nôk
testébe benyúlt.”
Több férfi, akinek feleségét, lányát Tom-

káné motozta, elmondta, hogy a nôk sírtak
és jajgattak. A per második felében olyan lá-
nyokat is beidéztek tanúskodni, akik visszat-
értek a deportálásból, és akiket szintén a vád-
lott motozott meg. Többen elmondták, hogy
motozást ököllel csinálta, tizenkét-tizenhá-
rom éves kislányok elôtt. Hiába védekeztek
sírva, a szülésznô kacagva kiabálta: „Úgyis
madrac (metresz) leszel a németeknek.”
„Engem is megmotozott a gettóban és

közben azt a megjegyzést tette rám, hogy
már nem vagyok lány. Mindezt 12-13 éves
kislányok jelenlétében csinálta, akikkel
ugyanezt tette.” – tanúskodott a deportálás-
ból hazatért 23 éves Feldmann Szerén.
A szerencsétlen lányok azért fohászkod-

tak, hogy ne kerüljenek ehhez a nôhöz. Tóth
József 47 éves rendôr, aki a motozó helyiség
ajtajától 5 méterre állt, látta, hogy amikor a
nôk a vádlott szobájából kijönnek, sírtak. 
Tomkáné tagadta az ellene felhozott vá-

dakat. Arra hivatkozott, amire minden
háborús bûnös ebben az idôszakban: hogy
felsôbb parancsra tette. „Az én motozásom
udvariasan és lelkiismeretesen folyt le, annál
is inkább, mert szülésznô vagyok, így kellô
gyakorlattal rendelkezem. Körülbelül húsz
motozónô, köztük szülésznôk is voltak, akik
ezzel a teendôvel voltak megbízva, és éppen
csak én lettem kiszemelve áldozatnak?!” –
bizonygatta ártatlanságát az Egri Népbíró-
ság elôtt. Tomkánét a bíróság tíz év kény-
szermunkára ítélte. A szülésznô fellebbezett
a Népbíróságok Országos Tanácsához.
Ügyvédje Dr. Angyal László (Budapest V. ke-
rület Kálmán utca 16.) védôbeszédében arra
hivatkozott, hogy védence a fasiszta rend-
szer áldozata volt. Amennyiben megtagadja
a csendôri parancsot, internálják. Ki mer el-
lentmondani ennek a fenyegetésnek?
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A szemérem elleni 
bûncselekmény elkövetôje
csak férfi lehet
„Okozott testi sértést, felvérzést, minder-

re nem merült fel megnyugtató bizonyíték.
Minden vallomás mende-mondával kezdô-
dik. Közvetlen bizonyíték nincs a felvérzést
illetôen. A szemérem elleni bûncselekmé-
nyek a Btk. XIV. fejezetében fel vannak so-
rolva. Úgy a Btk., 232, mint 233 paragra-
fusában szabályzott bûncselekmény elkö-
vetôje csak férfi lehet, tehát a vádlott sem-
miféle szemérem elleni bûncselekményt
nem követett el, mert a Btk. felhívott fejeze-
tének többi paragrafusai nem vonatkoznak
rá. Ha a vádlott azt a parancsot kapta, hogy
a nôkön testi motozást kell végezni, ezt a
kétségtelenül ellenszenves munkát nem
lehetett u.n. kesztyûs kézzel csinálni. De fi-
gyelembe kell venni azt a köztudomású
tényt, hogy a nôk, különösen a fiatalabb
leányok érthetôleg és természetszerûleg
nagy fokban reagálnak a puszta érintésre is,
hát még, ha benyúlás is történt. Ilyenkor ez
a reakció, ez az idegesség a nôknél egyiknél
sírást, másiknál jajveszékelést eredményez,
anélkül, hogy különösebb bántalmazásban
lett volna részük. Kényes területrôl lévén
szó, a fantázia is közrehatott abban, hogy
olyan mende-mondák keletkeztek, hogy né-
melyiknél felvérzés történt.”
A lehengerlô védôbeszéd eredményekép-

pen Tomkánét a Magyar Igazságügyi Mi-
nisztérium három év börtönbüntetésre ítél-
te. 1947. március 23-án az este tízkor indu-
ló személyvonattal Egerbôl Márianosztrára
szállították.

Én voltam a legkeresettebb
bába a községben
A hetvenéves Fekete Andrásné Hambar-

kó Mária hatósági szülésznô a legkereset-
tebb bábák közé tartozott Abonyban. A
tanúvallomásokból egyértelmûen kiderült,
hogy ô is durván, bántalmazva motozta a
zsidó nôket. Nem volt tekintettel a kislá-
nyokra sem. Sokan áldozatai közül azon-
ban nem tértek vissza a deportálásból, így
nem tudtak tanúskodni ellene. Például W.
Hedvig 14 éves kishúga, aki nagyon vérzett.
A vádlott, mint ahogy Tomkáné sem, nem

tartotta be a higiéniai elôírásokat, nem
használt gumikesztyût, nem mosott kezet.
Csendôrökkel fenyegette az áldozatait.
Fekete Andrásné tagadta az ellene fel-

hozott vádakat: „A kérdéses idôben közsé-
gi szülésznô voltam. Most már nem va-
gyok az. 42 éve vagyok szülésznô Abony
községben. A legkeresettebb szülésznôk
egyike voltam, soha ellenem panasz nem
volt, sôt állandóan én voltam a zsidó szü-
lônôk bábája, ami már egymagában kizár-
ja azt, hogy bármilyen kifogás lett volna
ellenem. Abonyi zsidónôk mindegyike
örömét fejezte ki, hogy énhozzám került
vizsgálatra, és hangsúlyozták, hogy tuda-
tában vannak annak, énrám is ugyan-
olyan kényszer nehezedik, mint ô rájuk.”
Fekete Andrásnét 1949-ben hat hónap bör-
tönbüntetésre ítélt a bíróság, melybôl ket-
tôt kegyelembôl elengedett.
A Népbíróság ebben a perben Dr. Fôzô

nôgyógyászt igazságügyi orvos-szakértô-
ként hallgatta meg. Dr. Fôzô elmondta,
hogy nem terhességi ügyekben a bábának
nem szabad benyúlnia a hüvelybe, mert az
orvosi ténykedés. Szûzlánynál az ilyen be-
nyúlás a hymen sérülését okozhatja, sôt fer-
tôzést, ha a benyúlás nem tiszta kézzel tör-
ténik. Egy bába meg tudja állapítani a szü-
zességet, de nem minden esetben. A hymen
kiszakadás következtében vérzés következ-
het be azonnal, vagy félórán belül, aszerint,
hogy hajszálér szakadt-e meg, vagy nem. A
szûzhártya megsértése általában mindig
fájdalommal jár. Idegrendszeri összeomlá-
sokhoz, zavarokhoz vezethet egy ilyen vizs-
gálat, ha erôszakkal követik el.
Különösen taszító fordulata ennek a

pernek a Népbíróságnak az igazságügyi or-
vosszakértôhöz intézett kérdése, miszerint
„Szûz lánynál is fennáll-e a lehetôsége an-
nak, hogy hüvelyében ékszert rejtsen el?”
A válasz természetesen igen volt, „de ez
természetesen függ a tárgy nagyságától és
a szûzhártya nyílásától.” – világosította fel
a bírákat Dr. Fôzô.

A meztelen játékbaba
Petô Andrea történész kitûnô

tanulmányt írt a nôi háborús bûnösökrôl.
A fent idézett motozónôk, szülésznôk szé-
pen meghúzódtak a magyar történelem
legsötétebb bugyraiban a Magyar Királyi

Csendôrség árnyékában. A történészek és
az emlékezet figyelme átsiklott felettük.
A testüregi motozásokat, mint szüksé-

ges rosszat emlegetik a történelemköny-
vek, ha ugyan megemlítik. Az áldozatok-
nak és az elkövetôknek nincs arcuk, nincs
nevük. Apró porszemként elvegyülnek a
magyar történelemben. A szégyen, az el-
hallgatás hetven év elteltével sem szûnt
meg. Nem lehet feloldani.
Ezt a hallgatást szeretném feloldani ké-

szülô dokumentumregényemmel, melyhez
az ÁBTL-ben és a BFL-ben végeztem
kutatásokat. Az összegyûjtött dokumentu-
mokból állítottam össze ezt a cikket. Kö-
szönöm Karsai Lászlónak, Fényes Balázs-
nak, Murányi Gábornak, Tasnádi Ákosnak
és Márton Lászlónak munkámhoz nyújtott
segítségét.
Befejezésül hadd említsem meg Fenákel

Judit és Gergely Ágnes Hajtogatós címû
önéletrajzi könyvét. Abban a reményben
vettem a kezembe ezt a könyvet, hogy
szépirodalmi vonatkozást találok benne a
testüregi motozásokról. Ezt nem találtam,
viszont mást igen. Fenákel Lujzi címû elbe-
szélését.
Az elbeszélés hôse Lujzi, a kislány Fená-

kel Judit bécsi karakterbabája. Gyönyörû,
különleges. Fodros rózsaszín ruhát, fehér
zoknit és fekete spanglis cipôt viselt, mint
akármelyik jó házból való úri kislány a
negyvenes években. Csak egy baj volt vele,
hogy nem lehetett öltöztetni. Ahhoz
ugyanis, hogy öltöztetni tudják, le kellett
vetkôztetni. Fenákel ortodox nagymamája
pedig nem tûrte a meztelenkedést. Tilalom
volt, ahogyan a Ne ölj! 
Valamilyen csodával határos módon

Lujzi túlélte a háborút. Nem vitték el, ami-
kor a Fenákel családot kikergették a házuk-
ból. 1945-ben orosz katonák kerültek az in-
gatlanba, és amikor Judit visszatért, Lujzit
ott találta lemeztelenítve a földön. „Nem
tudom, mire használták az orosz katonák,
mert nem voltak rajta látható külsérelmi
nyomok” – írta.
Lujzi szimbólum. A lemeztelenített,

megalázott kislányok szimbóluma. Ô sem
tudta elmondani, mi történt vele, amikor
1944 májusában egyedül maradt az üres
házban, ahogyan azt sem, mire használták
késôbb az orosz katonák. Nem beszélt,
csak túlélt.
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Elmondani az elmondhatatlant címmel jelent
meg Petô Andrea történész kötete a második
világháború alatt Magyarországon elköve-

tett nemi erôszakról. A szerzô körbejárja a kérdést: mi-
lyen arányban követtek (és nem utolsósorban: miért kö-
vethettek) el nemi erôszakot a magyar hadsereg, valamint
az átvonuló hadseregek katonái 1944–1945 folyamán, mi-
lyen következménnyel, hogyan kezelte az egyes beszámo-
lókat – ha egyáltalán volt ilyen – a család, a társadalom,
milyen intézkedések történtek ennek nyomán, és ki ho-
gyan, milyen eszközökkel dolgozta fel vagy zárta magá-
ba a történteket. A szerzô összeveti a magyarországi ada-
tokat az ugyanebben az idôszakban Belgium, Németor-
szág, illetve Románia, Jugoszlávia, Ausztria területén tör-
tént esetekkel, megvizsgálja a szovjet és a német hadse-
reg által elkövetett nemi erôszak cselekményeket. Elemzi
azokat a történeteket is, amikor a haláltáborból szabadu-
ló nôkön a szovjet hadsereg katonái tettek erôszakot. Ar-
ról is beszél, hogy a háború a „férfiak játéka”, amelyben
a nôk csupán számba nem vett áldozatok lehetnek.
Petô Andrea kutatási területe a 20. századi nôtörténet.

A kötetben olyan szempontokat is fölvet, amelyek a világ-
háborút feldolgozó tudományos munkákban eddig még

nem, vagy igen rendszertelenül jelentek meg, és nagy
hangsúlyt helyez a traumák kibeszélhetôségére,
egyáltalán: arra a még ma is igen szûkös nyelvi eszköztár-
ra, ami a témával kapcsolatban Magyarországon rendel-
kezésre áll. A könyv kapcsán beszélgettünk a nôi testekbe
zárt emlékezetrôl, és arról, hogy segíti-e a világhálón való
nyílt kommunikáció a társadalmi emlékezet tisztulását.

Milyen üzenete van ma az 1944-45-ös nemi erô-
szak esetek pontos feltárásának és elemzésének?
A nemi erôszak olyan téma, amit elhallgatás vesz kö-

rül, és ennek az árát nemcsak azok a nôk fizették meg,
akik a nemi erôszak áldozatai lettek, hanem a generáci-
ókon áthúzódó traumák miatt az egész társadalmunk fi-
zeti, immár több mint hét évtizede. A könyvemben rá
akartam mutatni az összefüggésekre. A második világhá-
ború története a politikatörténet és a hadtörténészek te-
repe, de valamiféle szakmai logika alapján a holokauszt
története is gyakran külön témának számít. Pedig az
adott közösségben minden mindennel összefüggött.
A kutatók tapasztalata szerint az elhallgatás és a pol-

gári jogrendszer összeomlása miatt a megerôszakolások
nagyjából 5%-áról született bármilyen jegyzôkönyv
vagy írásbeli vallomás. Ez döbbenetes számokat sejtet.
Mit gondol ennek fényében a kibeszéletlen trauma to-
vábbi hatásairól, ami a következô nemzedékeket érinti?
A könyvben szerepel egy testvérpár történet, akik, mi-

után megnézték Skrabski Fruzsina Elhallgatott gyalázat
címû filmjét, ami ezt a témát dolgozza fel, üzenetet írtak
a közösségi médián keresztül. Mert szerintük a filmbôl az
derül ki, hogy a nôket megerôszakolták, aztán ezt elhallgat-
ták, és ezzel vége a történetnek. Az ô életük a példája an-
nak, hogy ez mennyire nem így van. Az édesanyjuk nemi
erôszak következtében született, de errôl soha nem beszélt
senkinek, még a férjének sem. Az elhallgatás lassan hatott
a családban, alkoholfüggôség és korai halál lett a következ-
ménye. Nagyon szép emaileket és üzeneteket kapok a
könyv megjelenése óta, melyben túlélôk vagy a családtag-
jaik megköszönik a könyvet, amiért ezzel levettem a stig-
mát róluk: kiderült számukra, hogy lehet errôl beszélni.
Van-e köze a mai magyar társadalomban érzékel-

hetô befolyásolhatóságnak az évtizedek óta magunk-
kal cipelt traumákhoz?
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Nem szeretem az áldozati beszédmódot. Ami ma Ma-
gyarországon történik, az világos következménye az év-
tizedes elhallgatásoknak és annak az adósságnak, amit
a történész szakmának kell megfizetnie: érthetôen, szak-
mailag kiválóan és fontos témákról kell írni a nagykö-
zönségnek. Számomra emiatt is volt elsôdleges kérdés
a könyv stílusának tudatos megválasztása. Fontosnak
tartottam, hogy bemutassam: lehet elméletileg megala-
pozott, összehasonlító, interdiszciplináris, nagy empiri-
kus anyagon nyugvó, mégis olvasmányos könyvet írni
olyan kérdésrôl, ami sokakat érdekel.
Azt írja, hogy amíg a nôk elleni

erôszak geopolitikai játszmák esz-
köze: amíg a „felszabadítás kontra
megszállás” vitát hatalmi-ideoló-
giai alapon tárgyalják, és az erô-
szaktevôt egy ellenséges hatalom-
mal azonosítják, addig nincs mód
sem a tiszta kibeszélésre, sem a
tényleges mechanizmusok feltárá-
sára. Megszabadítható egyáltalán
ez a téma az ideológiától?
A nôi testtel kapcsolatos beszéd-

mód mindig átpolitizált és ideologi-
kus. Amit egy történész tehet, az
annyi, hogy ezeket elemzi és hatásu-
kat értékeli.
Van-e adat férfiáldozatokról?
Ahogy a könyvbôl kiderül, hogy

pontos adat a nôi áldozatokról sincs, a férfi áldozatokról
még nehezebb bármilyen állítást tenni. Interjúztam
olyan férfival, akit szovjet katonanôk megerôszakoltak,
és Nagy Ferenc miniszterelnök, akit nem lehetett szovjet-
barátsággal vádolni, emlékirataiban szovjet katonanôk
által elkövetett tömeges nemi erôszakról ír. Ez azzal függ
össze, hogy ekkor jelentek meg elôször Magyarországon
a reguláris csapatok részeként fegyveres, egyenruhás ka-
tonanôk, és a magyar férfiasság kudarcának, a második
világháború elvesztésének egyik tünete lett ez a történet.
De pontos számokat soha nem fogunk tudni, ugyanúgy,
mint a nôi áldozatok esetében.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a könyvében az

orosz levéltárak kutatásáról is szól. Ott hol tart ma a
feltárás? És a németországi nemi erôszakról milyen
párhuzamos kutatások folynak?
Az orosz levéltárak zártsága leginkább az orosz orszá-

gimázsnak árt, mert tovább erôsíti azt a jelenleg nagyon
is valós helyzetet, hogy az orosz hatóságok politikai játsz-
mákat játszanak azzal, hogy ki, hogyan és milyen anya-
gokhoz jut hozzá. Ez nagy politikai hiba. A német levél-
tári rendszer átlátható és hozzáférhetô, ott inkább az a kér-
dés, hogy ha még van is forrás a háborús nemi erôszak ku-
tatások elvégzésére, a publikált eredmények mennyire be-
folyásolják a történetírást, illetve a kollektív emlékezetet.

Hogyan segíthetô elô a nemi erôszak máig hiány-
zó szókincsének kialakulása? Tud-e segíteni ebben a
világháló, vagy éppen gátolja a tisztázás folyama-
tát?
Az, hogy beszélünk valamirôl, valóban segíthet. De

azt állítom a könyvben, hogy a háborús nemi erôszak
esetében a hallgatás az ellenállás egy fajtája is lehet,
mert minden egyes elmondással újra élik az áldozatok
a traumákat. Ezért is kell rendkívüli etikai megfontolá-
sokkal megközelíteni ezt a kérdést.
Hogyan lehet megtisztítani a nemi erôszakról való

kommunikációt a politikai-társa-
dalmi szempontoktól?
A militarizmus kultúrája és kultu-

sza egyre erôsödik. Az illiberális ál-
lam a biztonsági diskurzussal tartja
fenn a hatalmát: minden szakpoliti-
kai kérdés biztonságpolitikai kérdés-
sé válik, és ennek szükségszerû vele-
járója a társadalom militarizálása.
Ebbôl történetileg még sehol nem
jött ki semmi jó. Felelôsségünk, hogy
ezeket a tendenciákat észrevegyük és
szóvá tegyük.
Mivel jár Magyarországon a gen-

der tanulmányokat betiltó 2018-as
politikai döntés? Hogyan befolyá-
solja például az emlékezetpolitikát?
A társadalmi nemek tudományá-

nak mûvelôi számára a tiltás nagyon sok új lehetôséget
jelent: sokkal nagyobb a média és a szakmai érdeklôdés
a munkánk iránt, és ezzel nagyobb a felelôsségünk is.
Azok a kollégák, akik eddig a gender szót hallva csak az
orrukat húzogatták, most úgy tiltakoztak, hogy az aktív
sztrájkon november 16-án, egyetemi kurzusukon a téma
társadalmi nemi olvasatát tanították. Ez mutatja, hogy a
szakmánkkal való foglalkozás „cool” lett. Ami helyes is,
mert ez egy kritikai tudomány, amire nagy szükség van
ahhoz, hogy tudjuk, mit tehetünk a mai, élhetetlen vilá-
gunk megváltoztatása érdekében.

Götz Eszter

Petô Andrea (1964, Budapest) történész, az MTA
Doktora, a Közép-Európai Egyetem egyetemi tanára.
Kutatási területe a 20. századi társadalmi konfliktu-
sok és a társadalmi nemek története. Hat monográfi-
ája, 31 szerkesztett kötete és 261 könyvfejezete, va-
lamint tanulmánya tizenkilenc nyelven jelent meg.
2005-ben a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar
Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével tüntette ki.
2006-ban megkapta az MTA Bolyai Plakettjét. 2018-
ban munkássága elismeréséül elnyerte az Európai
Akadémiák (ALLEA) Kulturális Értékteremtésért járó
Madame de Staël-díját.

A militarizmus
kultúrája 
és kultusza
egyre erôsödik
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Zoób Kati már többször, több kiállítás
alkalmával mûködött együtt a Petôfi Irodal-
mi Múzeummal. Jelen kiállítás kurátorai Tö-

rök Petra és Szilágyi Judit voltak, akik más-más szem-
pontból, de hosszú évek óta foglalkoznak Lesznai
életmûvével.
A kiállítás címét Ady Endre 1914-ben megjelent kö-

tetének címlapjáról kölcsönözték a szervezôk, amelynek
borítóját Lesznai Anna tervezte. A hagyatékában talál-
ható versek, naplók, mesék, pedagógiai feljegyzések vá-
laszt adnak arra a kérdésre, hogy ki volt ez a sokoldalú
mûvész, és arra is, hogy mi volt emberi és mûvészi tit-
ka. Érzéseit, élményeit, a világ képeit terveibe rajzolva,
akvarelljeibe festve, párnáiba hímezve és rímeibe rejtve,
regénye lapjai közé írva lelhetjük fel.
A kiállításon a fent említett naplófeljegyzésekbôl, a

mûvész verseibôl, meséibôl olvashatunk idézeteket, egy-
egy hosszabb vagy rövidebb szövegrészt, illetve megte-
kinthetjük Lesznai képzô- és iparmûvészeti munkáit,

hímzés-, könyvborító-, ruha-, párna-, falvédô terveit,
megismerhetjük akvarelljeit, grafikáit és meseillusztrá-
cióit is.
A kurátorok úgy építették fel a kiállítás anyagát, hogy

a mûalkotásokból és az irodalmi hagyatékból azok szá-
mára is körvonalazhatóvá váljon Lesznai Anna alkotói
és emberi portréja, akik elôször találkoznak a mûvésszel.
Lesznai Anna, eredeti nevén Moscovitz Amália élet-

ének meghatározó színtere családja

körtvélyesi kúriája és az épületet
körülvevô hatalmas kert volt.
„A gyermekkor mágikus életérzésébôl alkotok” – írta

naplójában. A kert – amely számtalan élmény színtere,
a gyermekkori paradicsom – visszatérô motívumként
jelenik meg Lesznai mûvészetében. Szoros, bensôséges
kapcsolatát kertjével egyetlen regényébôl, az önéletraj-
zi elemekbôl építkezô, Kezdeten volt a kert-bôl érthetjük
meg igazán. A körtvélyesi nyarakon egyedül vagy bará-
tok társaságában sokat járt fürdeni a falu határában fo-
lyó Ondova partjára, a faluban festett, gyakran kocsizott
be Nagymihályba, nemcsak a heti vásár szemet gyönyör-
ködtetô mozgalmassága és képeinek élvezete miatt, de
azért is, hogy vázlatai alapján mindezt otthon megfest-
hesse. Ennek egyik szép példája a kiállítás installációjá-
ban felnagyítva, egy teljes falat betöltô Nagymihályi
hetivásár címû festmény. E kép a mûvész ún. „brueghe-
li” korszakát, a paraszti életképek idôszakát képviseli.
Mindent meg akart menteni az elmúlástól, így születtek
meg ezek a falu, a parasztság életét feldolgozó enciklo-
pédikus igényû képek.
Ha figyelmesen megnézzük Lesznai paraszti élet-

képeit, a szlovák földmûvesek, gyermekek mellett fel-
tûnnek a fekete kaftános, pajeszos, szakállas zsidók is. A
vásárok színes forgatagához hozzátartoztak ezek az or-
todox kereskedôk. A zsidóság, ahogyan a cigányság is,
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„ÉN, LESZNAI ANNA”
Idôtlen párbeszéd a Vaszary galériában

Ki Látott engem? – Lesznai Anna és Zoób Kati találkozása címmel nyílt kiállítás 
2018. augusztus 11-én, Balatonfüreden a Vaszary Galériában. 
A különleges tárlaton a költô és iparmûvész Lesznai Anna (1885 – 1966) 
és Zoób Kati divattervezô munkáit tekinthették meg a látogatók.
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együtt élt a paraszti társadalommal, ennek kultúráját szí-
nesítette. Lesznai az ortodox zsidóságot kisebbségként
emlegette naplójában. Nem egyszer témát is merített élet-
ükbôl.

Lesznai zsidósághoz való viszonya
különösen izgalmas kérdés.
Ahhoz, hogy közelebb tudjunk kerülni személyiségé-

hez, meg kell ismernünk a származásával és általában a
vallással kapcsolatos gondolatait is. Lesznai a zsidókat
két nagy csoportra osztotta: „ghettózsidókra”, azaz az or-
todox vidéki zsidóság tagjaira, akiket nemzetiségként ér-
telmez, és a többi nemzetiséget megilletô jogokat köve-
tel számukra, másrészt a gettóból kikerült „kultúrzsidók-
ra”. Késôbb 1938-ban ezt a kifejezést az asszi-
miláltak kategória váltja fel. Ôket már teljesen
magyarnak tekinti. Lesznai a Zsidókérdés Ma-
gyarországon re adott válaszában a követke-
zôket írja:
„Nevelésem véletlenjei folytán egyaránt él-

tem keresztények és zsidók között – emlékeim,
érzelmeim, barátaim mindkét körbôl egyaránt
rekrutálódtak – és a dolgok legelején egy falu-
si kúria terebélyes fái bólongattak felettem.
Emellett vallásos zsidó nagyszüleim pesti
otthona, szûkösebb szigorúságú szokásai, a
hosszúnapot betartó fehérszakállú öreg úr,
szintén beletartoztak lelki leltáramba. Hosszú-
nap és nagypénteki böjt megfértek tudatom-
ban. A katolikus templom harangszavára
imádkoztam. Tudtam, hogy léteznek pajeszes
falusi grajzlerkocsmárosok, kik zsidók, akik
pálinkát árulnak, és akárcsak a tót parasztok,
nem voltak olyan emberek, mint mi. Egyszer
ilyesmit fejthettem ki anyám elôtt. Anyám
hangosan kacagni kezdett, és ez a lekicsiny-

lô kacaj és a hozzávetett megjegyzései magyarázták meg
nekem elôször, hogy én nem vagyok „igazi, színmagyar
úrigyerek”, és, hogy a zsidóság valami különvalóságot,
alsóbbrendût, társadalmilag ha nem is titkolandót, de
mellôzöttet jelent. Ekkor kezdôdött meg számomra a zsi-
dókérdés.”
Nem tud elszakadni zsidóságától, annak ellenére,

hogy a Mária-kultusz és Jézus, „az emberi etikum maxi-
muma” rendkívüli hatást gyakorolt rá.
„Én, Lesznai Anna a hrusovi katolikus templomban

ülök, s asszisztálok az októberi litánián” – kezdi bejegy-
zést, majd a következôkkel fejezi be: „Szabad katolikus
templomba járni, de ott kell lenni a zsinagógában az én
népemmel. Az én népemmel, kivel se hitbeli, se nyelvbe-
li, se tradíció-, se nevelésbeli – sôt fajilag se kizáróla-

Lesznai Anna
képzômûvészeti
alkotásai

Lesznai Anna 
irodalmi fômûve
saját borító-
tervével
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gos tán – az összefüggésem, és mégis tudom, ma tudom:
minden népek felett (nem ellen) az én választott népem,
s mi fôbb: Isten választott népe.”
A kiállítás egyik meghatározó részét Lesznai Anna

iparmûvészeti tervei alkotják. Ezekkel az 1910-es évek
elejétôl több csoportos kiállításon is szerepelt Magyaror-
szágon, és Berlinben önálló kiállításon lépett a közönség
elé.

Lesznai maga rajzolta meg terveit,
melyeket temperával vagy 
akvarellel festett ki.
A mûvész egy manufaktúrát mûködtetett, amelyben

munkáit a környékbeli asszonyok kivitelezték: „Sikerült
néhány éven át hatvan parasztasszonynak téli foglalkozást
szereznem. Sikerült a népies elemeket belevinni a városi
iparmûvészetbe.” – olvashatjuk naplójában. Az 1930-as
években Budapesten iparmûvészeti tervezést tanított.
A mûvész munkái közül kiemelkednek az Adyhoz kö-

tôdô feladatok. Lesznai az 1910-es években nemcsak hím-
zés, de borítóterveket is készített. 1913-ban AdyA magunk
szerelme és 1914-ben Ki látott engem címû kötetéhez ter-

vezett címlapot. Ez utóbbi motívumait egy párnán is ki-
hímezte. Az Ady-párna Lesznai iparmûvészeti munkássá-
gának egyik legszebb darabja. A Lesznairól szóló vissza-
emlékezésekben több helyen említik, hogy társasági alkal-
makkor, beszélgetések közben is mindig hímzett.
Lesznai Anna varázsa, életmûve titka leginkább me-

séiben és meseillusztrációiban tárul fel. Kéziratos hagya-
tékában 160 mesét és mesevázlatot találunk. Lesznai me-
seillusztrációi – A kis pillangó utazása Lesznán és a
szomszédos Tündérországban, Mese a kisfiúról és a bú-
torokról – széles körben is jól ismert sorozatok.
1938 novemberében Lesznai férjével, Gergely Tibor-

ral a fasizálódó Európából Amerikába költözött. A hosz-
szú hajóúton spirálfüzetekbôl kitépett papírokon nyolc
lapnyi búcsúlevelet írt Körtvélyeshez.
1966. október 2-án halt meg New Yorkban, de még

megérhette, hogy emigrációban írt fômûvét, a Kezdetben
volt a kert címû két kötetes regényt az olvadás jegyében
Magyarországon kiadják, sôt, a megjelenés alkalmából
haza is látogatott.

Németh Ványi Klári

A kiállítás a közelmúltban zárult Balatonfüreden a
Vaszary Galériában.
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M iért esett választása a kortárs kultú-
rában kevéssé idézett költô-ipar-
mûvészre?

Az életem és a munkám nem nélkülözik a személyes
szálakat. Nemrég egy barátom nagy rajongással mesélt
nekem Máliról, a sok mindenben kimagaslóan tehetséges
mûvészrôl, aki Észak-Magyarországon, egy zempléni fa-
luban nôtt fel egy hatalmas birtokon, meseszerû kertben.
Felnôttként a huszadik századi Magyarország legjelen-
tôsebb intellektueljeivel és mûvészeivel, írókkal, festôk-
kel, filozófusokkal, szerkesztôkkel tartott barátságot,
majd Amerikában élt… Felejthetetlen, mennyire szégyen-
keztem, hogy fogalmam sem volt, hogy ki lehet az a
Máli. Persze, az volt az elsô, hogy rákerestem az inter-
neten és akkor jött az igazi döbbenet! Máli, akirôl a ba-
rátom olyan nagy szenvedéllyel beszélt, nem más, mint
Lesznai Anna. Az a Lesznai Anna, akinek a mesekönyve-
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„SELYEMPAPÍRRA
RAJZOLTAM 
A MESEKÖNYVE
MINTÁIT”
Interjú Zoób Kati divattervezôvel

Korábban már dolgozott együtt 
a Petôfi Irodalmi Múzeummal. A 2011-es
TeXtúra – Szövet és Szöveg címû kiállítása
nagy sikert aratott. Balatonfüreden 
a Vaszary Galériában nemrég zárult
kiállítása Ki látott engem? címmel 
(Ady Endre 1914-ben megjelent kötetének
címét idézve), ahol Lesznai Anna mûveivel
együtt lépett nyilvánosság elé.
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it gyermekkoromban olvastam, sôt nemcsak olvastam,
hanem illusztrációit, rajzait selyempapírra átrajzoltam.
A mesére már nem is emlékeztem pontosan, de a rajzok
szinte minden girlandjára igen. Mese a bútorokról és a
kisfiúról. A meséinek képi világa nagyon nagy hatással
volt rám, erôs indíttatást adtak.
Régóta foglalkoztat a gondolat, hogy egy kiállítás so-

rozattal aktivizáljam a dobozokban pihenô textilgyûj-
teményemet, ami egyben tartalmi, mûvészeti és kultu-
rális érték is. Sokáig nem találtam rá arra a kapocsra, ami
a kézimunkákat, évszázados textileket össze tudja köt-
ni egy-egy korszakos alkotóval. Ekkor találkoztam
Málival, aki ornamentális mûvészetté emelte a népi mo-
tívumokat és a hímzést, így született meg a kiállítás. A
Petôfi Irodalmi Múzeummal most is nagyon inspiráló és
szinte magától értetôdôen könnyû volt együtt dolgozni,
kicsit azért is, mert az említett TEXtúra kiállításról már
ismertük egymást.
Lesznai Anna mûvészetének egyik legfontosabb al-

kotóeleme a mese. Lesznai inspirálta a 2018-as tavaszi-
nyári Fairy Tale haute couture kollekcióját is, melyben a
környezô országok népi díszítômûvészetének különbö-
zô elemeit emelte be.
Majdnem fél éven át a Lesznai életmû bûvkörében él-

tem. Ekkor született meg többek között az említett haute
couture kollekció, melyben egy székely népmesét, a
szamárbôrû királyfi történetét dolgoztam fel. Az aktuali-
tást az is fokozta, hogy a világ nagy divatházai néhány
éve sorra mutattak be fairy tale témájú kollekciókat, évrôl-
évre egyre többen mondták el a divat eszközeivel saját vi-
láguk meséjét. Ehhez a sorozathoz csatlakozott a mi hau-
te couture mesénk is. A szamárbôrû királyfi története az
elfogadás meséje, ami sok jelentést hordoz, sok minden-
re megtanít, például arra, hogy a különbözôség milyen
csodálatos jeleket, értékeket hordoz. Ha lehetôséget adunk
és kapunk arra, hogy különbözôségünk értékeit megmu-
tassuk, abból csodák is születhetnek. A szépség is nagyon
sokféle fogalom, nem szabad kizárólag egy ízlés, egy
szempontrendszer, egy elv alapján ítélni. A Szamárbôrû
királyfi országról-országra vándorolt, sok karakterrel ta-
lálkozott, így a mese lehetôséget adott arra, hogy közép-
kelet-európai textilgyûjteményem eredeti elemeit beépít-
hessem a kollekcióba.
Lesznai Anna különösen nagy figyelmet szentelt nap-

lóiban az ornamensnek. Az ön hímzéssel díszített ruhái
és Lesznai Anna hímzéstervei hogyan hatottak egymás-
ra a kiállítótérben? Az ön ruhái közül is sok hímzett da-
rabbal találkozhatunk. Tudatosan tervezett ilyen dara-
bokat?
Lesznai Anna költô, író, képzô- és iparmûvész, akinek

egy idôben saját hímzô-mûhelye volt. Ma is különlegesen
modern díszpárnáit, hímzett ruháit a világ számos orszá-
gába szállította rendelésre. A kiállításnak és a kollekci-
ónknak is egyik legerôsebb eleme a hímzés. A népi mo-

tívumokat, meseelemeket, magyar ruhákat, mint példá-
ul a király és a királynô ruháit Lesznai által inspirált,
nagy léptékû, ornamentikus motívumokból építettük fel.
Amikor a kiállításon a Lesznai Anna életmû mûtárgyai
között elhelyeztük ezeket az ornamentális díszítésû kor-
társ ruhákat, megdöbbentô erôvel hatottak vissza rám is.
100-200 éves hímzéstöredékeket építettünk be a kollekci-
ónkba és azáltal, hogy közös térbe kerültek Lesznai hím-
zéseivel, terveivel, teljesen új jelentést kaptak. Ebben a
kiállítótérben szembesültem én is azzal, hogy milyen
hosszú távon képes hatni egy alkotó a másikra, egy terve-
zôi vonal milyen hosszú utat képes bejárni. Ekkor ébred-
tem rá arra, hogy Lesznai Anna integráló mûvészete
engem is integráló mûvésszé formált.
A kiállításon láttam egy fekete népi hímzéssel díszí-

tett különlegesen szép kabátot. A kabáton látható orna-
mensek Lesznai Anna tervei nyomán készültek?
Igen, látható például egy kortárs anyagból készült pe-

lerin, akár egy suba, vagy egy szûrszerû modern kabát,
amelynek a mintáit akár Lesznai is rajzolhatta volna. De
az igazi különlegesség egy szônyegszövéssel készült hosz-
szú színgazdag selyem mellény, széles tûfestett selyem rá-
téttel. Ez áttételesen kapcsolódik Lesznai Annához. Egy
több mint 150 éves, Észak-Magyarországon fellelt, moly-
rágta lószôr falvédô ékessége volt az a mellényre applikált
bordûr. A rendkívül kifinomult technikával készült dara-
bot egy ma már ismeretlen úriasszony hímezhette, több
száz óra munkával, a környék motívumait keverve a korá-
nak divatos stílusával. Lesznai Anna is a Zemplén környé-
ki viseletek díszítô elemeibôl alkotott.
A napjainkban olyan divatos újrahasznosítás elvei

alapján dolgozik, amikor felhasználja a több száz éves
sérült csipkéket, textileket?
Mostanában erre is nyílik a divatvilág, érdeklôdnek az

újra felhasználható régi tárgyak iránt. Én egész életemben
gyûjtöttem ezeket a kincseket, nem szeretek kidobni sem-
mit, minden töredéket elteszek, ha lehet, használok. A ki-
állítás, haute couture kollekcióink, a textilgyûjteményem
mind felfûzhetôk erre a szálra. Akár kommunikálhatnánk
az újrafelhasználást is, bár nem ez volt a cél, de kifejezet-
ten örülök, hogy az élet hozzátett egy ilyen üzenetet is. A
generációváltás mindig elsodor sok korábbi értéket a
tárgykultúrából is, szinte kidobtunk már mindent.
Amikor beléptem az elsô terembe, egy fotó fogadott.

Ön látható rajta a nagymamájával, aki önkéntesen
vonult 40 éves számûzetésbe, sümegi kúriájába. Nem-
csak a ruha kollekcióját mutatja meg a látogatóknak,
hanem betekintést enged egy sokkal intimebb szférá-
ba is, a családjába. Miért érezte azt, hogy meg kell osz-
tania velünk generációról generációra örökített privát
nôtörténetét?
A nagymamám története nagyon fontos. Tíz évvel

volt fiatalabb Lesznai Annánál. Számtalan hasonlóság
van a két asszony között. Nagyanyám apjának nyomdá-

Haute couture
kollekció,
melyben 

egy székely
népmesét, 

a szamárbôrû
királyfi

történetét 
dolgoztam fel
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ja volt Budapesten, az egyetemi tankönyvek és a szépiro-
dalom mellett például aranyozott cigarettapapírt is nyom-
tattak az úri közönségnek. Nagyanyám is igazi nagyvá-
rosi arisztokrata lány volt. Értelmetlen pusztító háborúk
és új rendszerek törték össze az álmaikat. Lesznai Anna
zsidó családjának tragikus sors jutott, fölfoghatatlan fáj-
dalmakkal és veszteségekkel. Az újrakezdés is nehéz sors
volt. „Minden megváltozott” – írta naplójában Lesznai
Anna –, csak a veszteségeik maradtak”. Nagyanyám
1945-ben önkéntes számûzetésbe vonult, soha többé nem
ment ki az utcára, és soha többé nem nézett tükörbe. Nem
tudta feldolgozni az átélt háborúkat és nem akarta tud-
ni az újakat. Lesznai Anna alkotói csodákkal új meséket
adott a világnak, nagyanyám pedig az ajtókat magára
zárva ôrizte az úri hímzést, az utolsó pár selyemharisnyát,
a receptes füzeteket és Lesznai Anna mesekönyveit. Ki lá-
tott engem? Ez a kiállítás címe, ami nem pusztán a Lesz-
nai Anna tervezte Ady kötet borítója. Ki látta Lesznai An-
nát, ki látta a nagymamámat? Ki látta a nagy generáci-
ót, és vajon képesek lennénk-e állni a tekintetüket?
Egy korábbi interjúban azt nyilatkozta, hogy amit

a legjobban beszél, az a textil nyelve, és néha ezen a
nyelven el kell mondania valamit. Elolvastam az üze-
neteit, amelyeket fehér ruhákra írt fekete filctollal.
„Kati! Elmentünk templomba. Maradj itthon, ha megjöt-
tél és rakd a tüzet!” Aztán volt egy levél 1860-ból „Ked-
ves fijamnak anyai szeretettel” – kezdettel, és egy
gyerekbetûkkel írt vers Nekünk is lesz kertünk cím-
mel. Az édesanyja, az ükanyja és a kilenc éves kislá-
nya kézírásaival díszítette a ruhákat. Hogyan válnak
díszekké a különbözô korokból, különbözô életkorú
nôk szövegei? Miért fontos Önnek a kézírás?
Mélyen megérintettek Lesznai Anna naplójegyzetei,

melyben arról ír, hogy a betû is ornamens. Errôl jutottak
eszembe a saját családom levelei, asszonyaink kézírásai,
úgy éreztem, ez egy újabb párhuzam. Lesznai kézírása is
sokféleképpen vizsgálható. Például, hogy hogyan változik
az ember kézírása az élete folyamán. De hogyan változik
a kézírás jelentôsége az idôk folyamán? Félek, ott tartunk,
elveszítjük a tudását, lassan már nem is írunk kézzel. Pe-
dig, ha nem írunk kézzel a gyerekeinknek levelet, mesét,
receptkönyvet, üzenetet, akkor az unokáink nem tudnak
mit elôvenni a fiókból, szegényebbé tesszük ôket.
Lesznai Anna gyerekei hatalmas mennyiségû kéziratot

örököltek az édesanyjuktól. Micsoda kincs birtokában van-
nak, kézírásai visszaidézik a rezdüléseit… Sok évvel ezelôtt
én is megörököltem családunk levéltárát, velem is megtör-
tént ez a misztikus csoda. Kezembe vehettem ükanyám le-
velét, amit 1860-ban dédapámnak írt. Átérezhettem belôle
azt az örömöt, amivel hazavárta a fiát, írásának ritmusából
megismerhettem személyiségét, anyai lelkiállapotát.
Eszembe jutott az a kis levél is, amit egyszer az édes-

anyám írt sietve egy süteményrecept hátoldalára: „Kati!
Elmentünk templomba. Maradj itthon és rakd a tüzet!”
Már a megszólítás és írásának erélyes betûvezetése felidéz-
te, hogy akkor haragudott rám, valószínûleg elcsavarog-
tam. Ilyen sok év után is nagyon erôsnek érzem az üzene-
tét. Legyen hitünk, és a családi „tûznek” mindig égni kell.
Aztán elôvettem a lányom versét, amit kilenc évesen írt:
Nekünk is lesz kertünk.
Lesznai Anna a Kezdetben volt a kert címû önéletrajzi

regényében mesél a gyönyörû körtvélyesi kertrôl, az ins-
piráló meleg otthonról. Az én lányom pedig ilyen kertre
vágyott. Mi lehet ezeknél erôsebb párhuzam? Ezeket nem
lehetett nem kiállításba ölteni.

Németh Ványi Klári

Zoób Kati 
ruhatervei
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Fontosnak tartom a motivációs különbségeket
tisztázni. Nekem az apám volt zsidó, az én zsi-
dó párkeresésem sosem volt vérre menô. Egy-

szer rám tört az analitikus hoppáré, a volt pasijaimat ki-
értékeltem egy táblázatban. A magasságtól a humorérzé-
kig mindenfélére lehetett kapni egy pontot, a zsidóságért
is csak egy pont járt. Az éppen aktuális nem zsidó kia-
kadt a pontvesztésén; hosszasan magyaráztam neki,
hogy ezt egy zsidónak nem kéne magyaráznom. Ô kapás-
ból értené, meg sok minden mást is. Nem értetlenkedne,
hogy miért rinyálok (rinyálunk) még mindig a holoka-
uszton, nem kéne azon vitatkoznom vele, hogy tényleg
csak zsidók nyernek-e Oscart, és kapásból lenne egy kis
közös neurózisunk, amit ôszintén kedvelek.
Az elmélkedés szempontjából tegyük most félre a mo-

tivációt, eldöntöttük, induljunk el. Kezdjük az egyszerûvel: 

Tinder 
Nem igényel kezdeti befektetést, cserébe nem is ígér so-

kat. Tagjai leképezik a való világot, annyi különbséggel,
hogy túlreprezentáltak az unalomûzô nézelôdôk, mivel a
csatlakozásba nem kell beletenni annyi energiát se, ami
egy adatlap kitöltéséhez kellene. De van itt is annyi ko-
moly szándékú zsidó, mint egy random budapesti buliban.
A Tinder aranymosás: végtelen húzogatás, fôleg balra (bal
a „nem”). Több tucat balra jut egy jobb. De azért akad
„arany”, és akad zsidó is, sikerült már itt ortodox zsidóval
megismerkednem. Én a Tinderen nem írok ki magamról
semmit, de a levelezésben viszonylag hamar megemlítem,
hogy héberül tanulok, a c) miatt. Az elôzetes informálást
a való életben is használom önvédelembôl. Eddig csak
egyszer súgta a fülembe egy kollégám nagyon részegen,
hogy „a zsidó nôk jók az ágyban”, ami több szinte n sértô,
de ettôl az incidenstôl eltekintve mûködik.

Célirányosabbak és biztonságosabbak a tematikus ol-
dalak. Amúgy meglepôen sok tematikus oldal van a nem-
zetközi porondon: létezik oldal buddhistáknak, kereszté-
nyeknek, magasaknak, békepártiaknak, punkoknak, kö-
véreknek, egyenruhásokért rajongóknak, vörös hajúak-
nak, vegetáriánusoknak, diplomásoknak, sôt a Disney
mesék szerelmeseinek is1. Zsidó Tinder-klónnak ott van
a JSwipe és a Jdate. Mindkettôre feliratkoztam kíváncsi-
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TINDERTÔL 
A SADHENIG
Zsidó társkeresés nôi szemmel

Zsidó párt keres, mert… a) zsidó családot, zsidó gyerekeket szeretne 
b) vonzódik a zsidókhoz c) legalább a nácikat kerülné.
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ságból, de hamar elmúlt a lelkesedésem: a feldobott tíz
találatból hármat ismertem más tárkeresôrôl, kettôt sze-
mélyesen is. Úgyhogy magyar zsidóknak online 

a Jewish Meeting Point marad.
Kürti Csabát, az oldal alapítóját kérdeztem a JMPoint-

ról. Az oldallal az alapítók célja az volt, hogy segítsék a
zsidó identitású ember egymásra találását, a vegyes há-
zasságok elkerülését. A közösség alapja a család, ehhez
párok kellenek. A közösség építése nem egy generáció
alatt történik meg. Az elsô generációs baál tsuvák (meg-
tértek) felnôtt korukban kezdték tartani a szokásokat. A
gyerekeik már ebbe születnek bele, de még láthatnak a
szüleiktôl „nem kóser” dolgokat, az unokáik már lehet-
nek tényleg adottan vallásgyakorló zsidók.
Az oldalnak közel tizennégyezer regisztrált tagja van,

a fele társkeresô adatlappal. Az aktív felhasználók szá-
ma hatszáz körüli, kicsit több a nô. Életkorban két kiug-
rás van. Egy harminc körül: a fiatalok kikerültek a kor-
osztályuk közegébôl, de az új közegben még nem talál-
tak párt. És vannak az ötven körüli újrakezdôk, akik új
párt vagy társaságot keresnek. A többség vagy nem tart-
ja a vallási szokásokat vagy ünnepekkor jár zsinagógá-
ba. (Megjegyzés a grafikonhoz: a naponta zsinagógába
járók száma magas, de azok is benne vannak, akik néha
hét közben is eljárnak. Torzít a számokon, hogy ennél
több kategória létezik, de ezek olyan különleges adatok,
amik gyûjtése jogilag nehéz.) A keresgélôk között van-
nak olyanok is, akik maguk nem zsidók, de zsidó társat
keresnek. Az ô motivációik a sztereotípiákra épülnek,
arra, hogy a zsidók valamilyenek, itt éppen kívánatosak:
okosak, gazdagok, jó körökben mozognak. A statisztika
alapján az átlagos profil harminc-negyven közötti, bu-
dapesti, nagyünnepekkor zsinagógába járó (inkább) nô.
A siker titka a tematikusság és a motiváció. Az itteni ta-

gok olyan partnert keresnek, akik vallásban, értékrendben
hasonlóak magukhoz. A célcsoport szûkebb, a felhaszná-
lók száma is kisebb, viszont ôk biztosan nagykorúak és ko-
molyan gondolják a párkeresést. Pontos számok nincse-
nek, mert kevesen osztják meg a sikertörténetüket. Régeb-
ben „ciki” volt interneten ismerkedni, manapság ez már
teljesen elfogadott, de továbbra se jönnek a történetek.
Bezzeg azt megosztják a Facebookon, hogy vettek egy por-
szívót, de életüknek ezt a fontos sikerét nem. Személyes
beszámolók alapján bôven kétszáz pár fölött járnak már.
A JMPoint 16 éve mûködik. Én is regisztráltam párszor

– és töröltem is magam párszor. Ez nem a JMPoint hibája,
hanem az online társkeresésbe vetett hullámzó mértékû
hitem. Idegesítôen projektszerû, mint egy HR kiválasztási
folyamat: szelektálás, interjúzás, ajánlat. Jó, hogy próba-
nap nincs, ahol a jelöltek feladatokat oldanak meg, miköz-
ben megfigyelem ôket… Ráadásul még levelezni is kell, és
én nem szeretem reggelente idegeneknek elmondani, hogy

vagyok. De azért idôrôl idôre próbálkozom. Összességében
az egész fárasztó, kellene valaki, aki leveszi az ember vál-
láról a kiválasztás munkájának legalább egy részét. 

A sadhen 
Ugyan nem mindenkinek áll nyitva ez a lehetôség, en-

gem mégis érdekelt, mennyire van ma létjogosultsága az
összehozott házasságoknak. Devorah Leah Hurwitz-cal,
a Teleki téri zsinagóga rebbecenjével beszélgettünk a sid-
duchról. Elmagyarázta nekem, szerinte miért mûködhet
jobban egy ilyen házasság. Meggyôzô volt: kiiktatni az
ôrületet életünk egyik legfontosabb döntésébôl, nem
tûnik rossz ötletnek. A szerelmi kapcsolatban azonnal
a hormonok veszik át a hatalmat. Ez evolúciósan fontos,
hogy a két lény együtt akarjon maradni. Az oxitocin, a
dopamin kialakítják a kötôdést, és még boldoggá is tesz-
nek, de közben el is veszik az ember józan eszét. A hor-
monok lassan kiürülnek, és a rózsaszín köd is felszáll,
ami addig jótékonyan elfedte a másik kevésbé vonzó ré-
szeit. Addigra a pár meghozza a döntést, hogy együtt ma-
rad. A probléma, hogy ezt a döntést az érzelmek szintjén
hozták meg. De ki vallaná be, hogy élete egyik legna-
gyobb döntését beszámíthatatlan állapotban hozta?
Nem arról van szó, hogy az elrendezett házasságban

nincs szerelem, dehogy nincs. Sôt, ezek a házasságok rit-
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kábban végzôdnek válással. Mert más a sorrend. Elôször
is próbálunk megfelelô szempontok szerint jól válogatni
és sok partnert megnézni. (Külön szimpatikus, hogy a sad-
hen mondja meg a „nem”-et.) Megpróbáljuk nem a cuki-
ságán keresztül nézni a másikat. Rondán beszél az anyjá-
val? De hát cuki! Nincs munkája? Viszont cuki. Ehelyett
megismerjük a másikat, ami segít a késôbbiekben, ha prob-
lémákkal szembesülünk. Nincs zsákbamacska, kevesebb a
meglepetés. „Minden kapcsolatnak kell, hogy legyen egy
megfelelô alapja, egy színpad. A kô túl kemény, az ugrá-
lóvár túl puha, a fa mondjuk jó. Love is a beautiful szín-
pad, but not stable. Respect is a good stage.” Már a pár-
keresésünket is szôje át a tisztelet, és a kapcsolataink és
épüljenek arra. A szerelem kialakul a házasság alatt: a kö-
zös céloktól, az együtt töltött idôtôl. Ugyanazok a hormo-
nok, csak egy fázissal késôbb.
Házasság a szerelemben vagy szerelem a házasságban?

Hányan vagyunk jók abban, hogy ügyesen belehergeljük
magunkat egy alkalmatlan alakba? Miért ne szerethet-
nénk bele olyasvalakibe, akit anyáink jóravalónak nevez-
nének? Jártam már olyan pasival évekig, akirôl egy hónap
alatt kiderült, hogy nem alkalmas normális kapcsolatra.
Így utólag ezt részemrôl össztársadalmilag kártékony vi-
selkedésnek ítélem meg. De hát a hormonok ugye…
Mindkét beszélgetôtársammal beszélgettünk az ismer-

kedés mai (zsidófüggetlen) nehézségeirôl. A világ ma az
azonnali kielégülést támogatja. A tanács: gondolkodjunk
hosszú távon, mert a családalapításhoz az kell. A világ
önzô, önzésbôl viszont nem lesz kölcsönösen jó kapcsolat.
Kezdjünk el inkább tenni valamit másokért, jobbak lesz-
nek a kapcsolataink. A világ ma a tökéletest ígéri, azt
mondja: neked a legjobb jár. Tanács: ne menjünk el egy-
más mellett, bízva abban, hogy majd egyszer szembejön
a tökéletes társ. Amit a férfiaktól hallok: a nôkkel az a baj,
hogy fogalmuk sincs, mit akarnak; vagy az ellenkezôjét:
túl konkrét elképzeléseik vannak, aztán csodálkoznak,
hogy senki se fér bele. Példa a túlszûrésre, megtörtént eset:
ketten egymásra találnak a társkeresô oldalon, majd kide-
rül, hogy korábban egy másik oldalon azért nem hozta ki
ôket egymásnak a keresô, mert túl szigorúak voltak a be-
állításaik. Valahol félúton van a jó válasz: legyen meg fej-
ben, csak ne vegyük túl szigorúan. A rebbecen hasonla-
ta: ha a tetôn van korlát, akkor ki mersz menni a széléig.
Tanácsokkal felvértezve azt is átgondoltam, élôben hol

lehet potenciális zsidó férfiakat találni. Magyarországon
kb. százezer zsidó él, többsége Budapesten. A fele férfi, an-
nak az ötöde illik hozzám korban (korfa alapján, plusz-mí-
nusz öt év), tételezzük fel, hogy a fele nem él kapcsolatban.
Ez ötezer jelölt, a harmaduk alacsonyabb nálam, szóval
van háromezer pasi, ezekbôl keresem azt, aki okos, vicces,
nappal szociológus, éjjel pedig latin szeretô. És nagy a
verseny, ha Zsuzsa nevû negyvenkét éves nôk vagyunk –
ugyanis konkrétan belôlünk van jelen pillanatban a leg-
több az országban. Kicsit csalok: nem zsidó névvel elôt-

tünk vannak a Katalinok, és a hatvanhárom éves Máriák.
A zsidó társat keresô leszbikus zsidó barátnômnek még ne-
hezebb a dolga, az ô merítését még osszuk el tízzel. Emlék-
szem, az egyetemen beadandót kellett írnom kisebbség-
szociológiából, és összesen egy darab meleg zsidó interjú-
alanyt tudtam felhajtani, az is elutazott. A mélyinterjút
egy fiktív meleg zsidóval készítettem, amúgy ötös lett.
Szóval ehhez képest több a lehetôségünk.
Egy szakítás után a barátnômmel listát írtunk az ismer-

kedési lehetôségrôl. A harmadik rozéfröccs után ötvenöt
változatos ötletünk volt az önkénteskedéstôl, a salsán ke-
resztül, a fotótanfolyamig. A salsáról végül lemondtam,
de lettek tapasztalataim arról, hogy hol lehet ismerkedni.
Ami nem mûködik: az otthon ülés. Van ez az idegesítô mo-
tivációs szöveg, hogy 

a varázslat a komfortzónán 
kívül kezdôdik, 
hát ez sajnos igaz. Szóval menni kell, lehetôleg olyan he-
lyekre, ahol még nem voltunk. Ráadásul inkább egyedül,
mert a férfiak bátortalanabbul (sehogy) nem csapnak le
barátnôkonvojokra. A komfortzóna elhagyása nem halá-
los, kiderült, hogy bárkivel tudok kávézni egy órát, sôt
úgy néz ki, attól se dôlt össze a világ, hogy megszólítot-
tam valakit azzal, hogy olyan ismerôs.
Hova lehet menni célirányosan? Tanfolyamokra, elôa-

dásokra, zsidó táncházba, hébert tanulni, az IKI és Bálint
Ház rendezvényeire, bét midrásra vagy szombatfogadás-
ra valamelyik (másik) hitközségbe. Bár ezeken mindig
több a nô. Inkább nôk tanulnak, nôk vesznek több
könyvet, statisztikai valószínûég szerint te, kedves olvasó,
valószínûleg inkább nô vagy. A potenciális jelölt ott lehet
még kortárs zsidó írók könyvbemutatóján, önkéntes prog-
ramokon, tüntetéseken (volt olyan JMP-s randim, akivel
késôbb több tüntetésen összefutottam), zsidó fôzôtanfo-
lyamon vagy krav maga edzésen. Tegnap megszólított a
buszon egy srác, mert látta a kezemben a héberfüzetemet,
és megállókon keresztül beszélgettünk. Statisztikailag le-
hetséges. Meggyôzôdésem egyébként, hogy a „nagy ô” va-
lahol a laza kapcsolati hálónkban van, valamelyik ismerô-
sünk ismerôse az illetô. Sidducholni, párválasztásban se-
gíteni micva: annyi férfi és nôismerôsünk panaszkodik,
hogy nem találnak párt, hozzuk össze ôket!

Mátraházi (Suematra) Zsuzsa

(A szerzô 175 centi magas, szeme színe zöld, egyetemet
végzett, nem tartja a zsidó vallási szokásokat, a cikk írá-
sakor egy olyan férfival jár, akit egy buliban ismert meg.)

JEGYZETEK

1 forrás: http://www.origo.hu/techbazis/internet/20060213
extrem.html

Ügyesen 
belehergeljük
magunkat egy

alkalmatlan
alakba?
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A címlapon egy szék hátára akasztott férfiza-
kót látunk, szép rendben odatéve, a szék
ülôkéjén néhány hanyagul levetett nôi

fehérnemû hever. Ezzel az erôs benyomással fogja az
olvasó a kezébe a könyvet: a férfihez tartozó ruhada-
rab higgadtságot és távolságtartást sugároz, a nôt vi-
szont egészen intim, ráadásul érzelemmel – vagy ösz-
tönnel – telített darabok jelenítik meg. Jól érzem, hogy
valami hatalmi viszonyt olvashatunk ki belôle?
Azt hiszem, igen. De azért inkább azt mondanám,

hogy a párkapcsolatokban gyakran szerepel valamiféle
játék, és ezekben mindenféle helyzet elô tud fordulni.
Ilyen is, amirôl beszélünk.
Meglehetôsen sokféle hangot szólaltat meg a kötet-

ben, hol férfi, hol nôi oldalról közelít egy-egy viszony-
hoz.
Ez igaz, és szándékos is, de azért többnyire a nôi ol-

dalt emelem ki. És inkább belülrôl. Több olyan nôi sze-
replô jelenik meg a kötetben, aki visszafogott, magába
zárkózó, belül ôrlôdô típus, aztán egyszer hirtelen meg-
nyílik. Persze vannak expanzívabb nôalakok is.
És van olyan, két novellában is, amikor mintha két

nô alkotna egy egységet, a kettejük viszonya jeleníti
meg azt a harcot, amit az ember saját magával szokott
folytatni.
Ez érdekes meglátás. Igen, úgy is lehet látni, hogy

ezek a figurák kiegészítik egymást abban, hogy ugyanaz
az út áll elôttük, de teljesen másképp indulnak el rajta és
másfajta fájdalmakkal is találkoznak éppen emiatt. Az
egyik esetben, a Nesze, ez méz!... – címû novellában, egy

testvérpárról van szó, akik ugyanazokkal a férfiakkal kü-
lönbözô kötôdéseket élnek meg, miközben egymásra
vannak utalva. A másik történet, a Lídia aztán le van
nyugodva középpontjában két idôsödô nô áll, akik ráéb-
rednek egy közös vágyra, és ez furcsa módon nem is arra
a férfira irányul, akit mindkettô a magáénak szeretne, ha-
nem inkább magára a szerelmi vágyra, az életvágyra.
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A VÁGY 
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A másik férfi címmel jelent meg Bendl Vera elsôkötetes írónô novellagyûjteménye a Gondolat kiadónál.
Intim viszonyok, házasságok, párkapcsolatok, magány, vágyakozás tárul fel az írásokban, fiatal és idôs
párok múltja, jelene, közös vagy széttartó sorsának egy-egy epizódja. Mintha egy kihûlt csatatér romjairól
tudósítana, ahol a szereplôk önmagukat keresik egymásban, a lehetséges kapcsolatokban, és szinte
mindig elbuknak. Bendl Vera fájdalmas ôszinteséggel tárja fel a férfi és nôi szereplôk érzelmi és tudati
világát, rendkívül árnyalt, apró részletekbôl kibontott karakterei új hangot szólaltatnak meg a kortárs
magyar novellairodalomban. A kötet kapcsán férfiakról, nôkrôl, vágyakról és a novellákban minduntalan
visszatérô Jeruzsálem-képrôl beszélgettünk vele.
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Szembesülnek az öregedéssel, és a hirtelen föléledô ve-
télkedés közöttük magáért az életért, a vágyakozásért fo-
lyik. Hogy még számítson az élet, hogy tétje legyen a fér-
fiért folytatott vitának, mert ettôl érzik, hogy aznap is ér-
demes felkelni, és nem csak a halál várhat rájuk. Talán
néha rájönnek, hogy nem a kor számít, hanem hogy le-
gyen bennük vágy, nem feltétlenül szerelmi értelemben.
A Piros csipke címû novellában egy jól mûködô kap-

csolatban élô lány vesz egy nagyon szexi fehérnemût,
ettôl hirtelen másnak látja magát, és egészen új út nyí-
lik az életében. Innentôl kezdve
váratlan kapcsolat, megcsalá-
sok, árulások sora indul meg.
Hogy van ez a véletlen lehetôsé-
gekkel?
Azt hiszem, sok nô ismeri azt

az érzést, hogy a tükörbe néz, és
egyszerre másnak érzi magát, kí-
vánatosnak, igazi nônek, izgal-
masnak. Az ilyen „átváltozáso-
kat” nehéz racionálisan megérte-
ni, pláne magyarázni, de tudjuk,
hogy vannak. Egy pillanat alatt
megfordul valami. A bugyi csak
katalizátor. Nagyon érdekesnek
találom, amikor ilyen látszóla-
gos apróságokon múlik egy élet-
út, egy kapcsolat jövôje. Néha
egy pillantáson, vagy akár elké-
pesztô banalitásokon fordulnak
meg dolgok. Ez sokat elárul ró-
lunk.
Ritka, hogy egy nô ilyen

nyíltan és részletesen feltárja
mások elôtt a legbelsô történéseit. Hogyan fogadták
ezeket a novellákat az elsô olvasói?
A legtöbben elég hamar rákanyarodtak arra a kérdés-

re, hogy mennyi ebben az önéletrajzi elem. Ez kicsit már
fáraszt. Elismerem, hogy eléggé intim szövegek ezek, ép-
pen emiatt is van bennem egy erôs ellenállás azzal kap-
csolatban, hogy még a saját, konkrét belsô világomat is
feltárjam. Persze értem a vágyat, engem is érdekelnek ha-
sonló kérdések más íróknál, csak valahogy magamról
szeretném lerázni, ha lehetne. A nôk belsô vágyainak fel-
tárásával kapcsolatban, volt olyan, aki nyíltan azt mond-
ta, hogy a magyar irodalomban ez nem szokás. Ez azért
talán nem igaz.
Van ilyen, például Tóth Krisztina írásaiban.
Igen, nála és még néhány mai írónál ez megvan, bár

valóban ritka. Azt is mondták egyébként, hogy zavarba
hozom az olvasókat azzal, hogy nyíltan írok olyan vá-
gyakról, amelyek talán ismerôsek számukra. Ha ez így
van, akkor nagyon örülök. Igazság szerint szeretem a sej-
tetô, a nem kimondással feszültséget keltô szövegeket,

de ezekben az írásokban nem lehetett utalgatni, itt nem
volt mód a mellébeszélésre. A Szerepjáték címû novel-
lában például egy férfi játékból pénzt ajánl fel egy régi
barátjának, egy lánynak, hogy lefeküdjön vele. Ahogy a
sztori megy elôre, egyre pontosabban kellett leírni, ki mit
ad a szexuális együttlétben pénzért, és mit magától, szin-
te ajándékképpen; elfogadja-e a nô a pénzt vagy sem, ho-
gyan szabadítja fel ôket ez a furcsa szerepjáték, és mi-
lyen jellemvonásokat fedeznek fel magukban, amelyek-
rôl korábban nem is tudtak.

Visszatérô elem a kötetben a
nôk megalázása. Az egyik sze-
replô ki is mondja: nem kell
neki ez a fiú, mert még soha-
sem volt szemét vele. Milyen
szerepet játszik a megalázás a
férfi-nô kapcsolatokban?
Azt hiszem, elég általános je-

lenség, hogy egy nô – vagy férfi,
ez mindkét nemnél elég erôs vo-
nás,– oda tud lenni valakiért,
aki nem adja át magát teljesen,
és ezzel megalázza. Ezt nem
mondanám par excellence szere-
lemnek, mert szerintem nem az,
de nagyon gyakori. A lényeg
azonban nem itt van. A kötet-
ben szereplô nôk és férfiak ma-
gukban körbe-körbe forognak,
hiányérzet vagy valami elége-
detlenség hajtja ôket, nagyon
nehezen találják meg a viszo-
nyaikban a szabadságot. Valójá-
ban maguknak okoznak ezzel

szenvedést. Én ezt nagyon gyakori motívumnak látom a
férfi-nô kapcsolatokban, bár nem állítanám egy percre
sem, hogy minden kapcsolat ilyen, de ez a keresés
érdekel. Bizonyos értelemben lenyûgöz, hogy a kapcso-
lataink sohasem úgy alakulnak, amilyennek ígérték ôket.
A gyerekkorból hozott mesék és a bulvársajtóban olvas-
ható mítoszok hamisnak bizonyultak számomra. Én sem
tudom, mitôl lesz jó egy kapcsolat, de úgy látom, hogy
nincsenek tiszta érzések. A szerelemben sok fájdalom
van, a házasság, a gyerekvállalás nem földöntúli boldog-
ság, a gyászban lehet humor vagy akár öröm. Az egyik
novellámban a leghevesebb szexjelenetben a szereplôk
nekimennek egy széknek, vagyis valami vicces történik,
miközben elvileg beteljesül a vágyuk. Nincsenek tiszta
élethelyzetek, folyamatos meglepetés-mûsorban élünk.
Úgy tûnik nekem, hogy a fájdalomban is vannak nagyon
érdekes boldogság-pillanatok, és az életnek ez a várat-
lansága az, amit úgy érzem, hogy meg kell próbálni va-
lahogy megírni. 
Egy kicsit még térjünk vissza a megalázás témájá-

A kapcsolataink
sohasem 

úgy alakulnak,
amilyennek
ígérték ôket

22 | SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT

piros
CSIPKE

Szombat_2019_02_februar_Szombat_Lacinak.qxd  2019.01.26.  19:14  Page 22



hoz. Úgy gondolom, a szerelem az önmegismeréshez
szükséges, nagyon intenzív út. Kell a fájdalom ahhoz,
hogy az ember ráébredjen, ki is ô?
A megalázás nem biztos, a fájdalom persze. Tény,

hogy elôbbi a novelláimban elég gyakori, és a testi, sze-
xuális megalázás szorosan összefügg az érzelmivel. A
szerelemre visszatérve: igen, ez tényleg út lehet önma-
gunkhoz, ahogy a vágy, a szenvedély is, és minden ha-
tárhelyzet. Tudjuk, hogy a padlóról egészen másként lát-
juk a világot is, magunkat is. A megaláztatásban viszo-
nyulnom kell a helyzethez, elfogadni, hogy a fájdalom-
ra hogyan reagálok. 
Sokszor az ember maga keresi azokat a helyzeteket,

amelyekben megaláztatást él át. Úgyhogy az a kérdés
is felmerül, hogy ki hívja elô ezeket a helyzeteket, ki a
felelôs értük?
Ketten csinálják, és ebben egészen jól egymásra kap-

csolódnak. A novellák egy részében még izgalmas is tud
lenni a megalázás, pedig esetenként súrolja a bántalma-
zás határát. Talán kifejezetten bántalmazás nincs ben-
nük, inkább erôs függéseknek mondanám. De a vége
nem biztos, hogy jó lesz. 
Az ehhez való felkínálkozás kifejezetten nôi szerep? 
Azt hiszem, igen, bár a férfiak egy részétôl sem áll tá-

vol. De ha valamit szeretnék ezzel a kötettel, az éppen az,
hogy ne bántalmazott nôkrôl és gonosz férfiakról beszél-
jen. Nem lehet megítélni, ki a hibás és ki a szenvedô fél.
Ezek nagyon komplex helyzetek. Egyébként mindig is
foglalkoztatott a szabadság kérdése, a kapcsolatokban
pedig különösen. Férfi és nô viszonyának ellentmondá-
sait tökéletesen megírta Ingmar Bergman a Jelenetek egy
házasságból címû filmjének szövegkönyvében. Ô is a
szabadság kérdését járja körül, és végül arra jut, hogy a
házaspár az egymással vívott harcában nem is egymást
akadályozta, hanem magukban voltak akadályozva,
nem tudtak kilépni, képtelenek voltak saját maguk szá-
mára szabadságot adni.
A kötet szinte mindegyik írásában érezhetô valami

elvágyódás, a másik férfi vagy másik nô, egy másik
hely felé. 
Igen, a „másik férfi” valahol egy másik életet jelent,

akár egy másik tájon.
Meg is nevezi a saját elvágyódásának helyszínét: Je-

ruzsálemet. 
Izraellel kapcsolatban az elsô élményem valamiféle

mélyrôl jövô boldogság. Elôször egyetemistaként kerül-
tem ki egy ösztöndíj révén. Az ELTÉ-n hebraisztikát ta-
nultam, persze leginkább óhébert, és megpályáztam egy
pár hetes nyári ösztöndíjat Netanjába, amit meg is kap-
tam. Fergeteges boldogságban éltem meg azt a pár hetet,
máig nem tudom, mi okozta. Akkora élmény volt, hogy
úgy döntöttem, kimegyek hosszabb idôre. Huszonöt éves
koromban kiköltöztem három évre, a Héber Egyetemen
tanultam, addigra már volt diplomám filozófiából. Ez az

idôszak viszont nagyon nehezen indult, eleinte borzasz-
tóan egyedül voltam, nehezen ment az ivrit, sokat küsz-
ködtem. A tömény boldogság valahogy nem akart jönni.
Aztán az elsô év után lassan, óvatosan megérkezett. Egy
olyan otthonnak éreztem a várost, amelyik sosem igazi
otthon, és mégis az. Nagy toposz Jeruzsálemet neuroti-
kus, hisztérikus szeretôként ábrázolni, én ezt teljességgel
átéltem. Talán a sûrûsége, a különlegessége miatt. Ott
mindennek van valami nyersessége. Néha túlzottan is,
annyira, hogy volt egy idôszak, amikor azt gondoltam,
inkább reneszánsz templomokra vágyom, a tisztaságra,
a finomságra. De amikor ez megadatott, nem tudtam mit
kezdeni vele. Jeruzsálemben megtanultam kiabálni, ne-
kem ez nagy élmény volt.
Részt vett az ottani irodalmi életben?
Nem, egyáltalán nem, de persze sokat olvastam.
Miért jött haza?
Lejárt az ösztöndíjam, férjhez mentem, gyerekem szü-

letett. A férjemet – aki magyar – ott, Jeruzsálemben is-
mertem meg. Késôbb még visszamentünk együtt is, egy-
szer csak én Tel-Avivba, de csak rövidebb idôre, és úgy
alakult, hogy nem tudtam elmenni Jeruzsálembe. Azt hi-
szem, kicsit féltem a visszatéréstôl.
A novellái kapcsolatok töréspontjait jelenítik meg,

olyan válságpillanatokat, amelyekbôl elôre is, hátra is
lehet látni.
Kifejezetten a határhelyzeteket keresem. Ezek mindig

megmutatnak magunkban valami rejtett tartalmat, vagy
akár egy új, addig nem is gondolt lehetôséget. A piros bu-
gyi elôkerülése, a megcsalatás, a lealázás ugyanúgy,
mint amikor az egyik írás nôi fôszereplôjének írását el-
ôször olvassa a férj, és rájön, hogy egy teljesen más em-
bert ismer meg a sorokból, mint akivel együtt él. Az em-
ber nagyon fiatalon azt gondolja, az az igazi kapcsolat,
amelyikben tökéletesen átadjuk magunkat a másiknak,
nem marad feltáratlan terület. Késôbb kiderülhet, hogy
nem így van, mindig marad fehér folt, sôt néha éppen ez
tud izgalmas, vonzó lenni.
Mondhatjuk, hogy Bendl Vera mûvei a mai magyar

nôirodalomhoz kapcsolódnak?
Nagyon nem szeretem az ilyen megközelítést. Tudom,

mit értenek ezen, és abba bele is illik az én kötetem, de
zavar a kategória. Ugyanakkor örülök annak, hogy jó
nôi szerzôkre nagyobb figyelem irányul, mint korábban.
És ha a nôi irodalmat arra értjük, hogy a mû feltárja

a nôi lét belsô mûködését, jelenségeit, akár férfi, akár
nô a szerzô?
Így igen, ez jó. Engem mondjuk a férfiak belsô vilá-

ga is nagyon érdekel. Annak is örülök egyébként, hogy
a nôi irodalom kapcsán olyan témák is elôtérbe kerülnek
végre, amelyek korábban kevésbé, mint a vetélés, a
meddôség, az anyaság – egyszerûen csak a kategorizá-
lást szeretném elkerülni.

Götz Eszter

Nagy toposz
Jeruzsálemet
neurotikus,
hisztérikus 
szeretôként
ábrázolni, 
én ezt 
teljességgel
átéltem
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J olán gyengéd mozdulattal próbált segíteni nôvé-
rének, Ernesztinnek, hogy megtalálja a pincér ál-
tal imént elé tett sörös poharat, mivel tudta,

hogy Ernesztin hidegen és még friss habbal szereti inni
a kesernyés italt. 
– Látom, hogy itt van, pont szemben velem – doho-

gott rekedtes hangján húgára. 
Jolán, évek óta nem tudta megérteni, hogy Ernesztin

miért tagadja a tekintetébôl, bizonytalan, jellegzetes ta-
pogatózó mozdulataiból is jól érzékelhetô vakságát. Et-
tôl a tagadástól, rejtegetéstôl mindig idegessé lett, nem
úgy, mint a sörkerti asztalnál ülô harmadik nô, a Jolán-
nál is fiatalabb húg, Etelka, aki, ha Ernesztin bármikor
kimondta a látom szót, szinte mindig megerôsítette test-
vére állítását: „Hát persze, hogy látod!” Bár néha hozzá-
tette: „ugyan érzem, hogy kissé már romlik a szemed, de
még elmegy…” Régóta zajlott hármójuk között ez a sa-
játos játszma, szinte gyerekkoruk óta. Ha Ernesztin bár-
milyen kijelentését megjegyzéssel illette Jolán, Etelka Er-
nesztin pártjára állt. Sôt gyakorta megrótta középsô nô-
vérét, hogy miért vitázik a legidôsebbel.
Amíg Ernesztin nagy kortyokkal nyelte a hideg, hab-

zó világos sörét, Etelka kezével próbált jelezni a pincér-
nek, mivel szeretett volna rendelni maguknak három te-
pertôs pogácsát. Jolán némiképp meglepôdött Etelka
szándékán vagy inkább bôkezûségén. Majd kérdôn né-
zett Etelkára, aki odafordult Jolánhoz és a fülébe súgta:
„Lepjük meg magunkat friss pogácsával Neszta születés-
napja alkalmából. Gondolom benne vagy?” Ezzel adta
Jolán tudtára, hogy, a cechet majd felesben fizetik. 
Jolán, amint figyelte Etelka lendületes karmozgását,

amivel fel kívánta hívni a sörkert hatalmas kerek tálcá-
kon súlyos söröspoharakkal egyensúlyozó pincérének fi-
gyelmét a három idôs hölgy asztalára, elgondolkodott
azon, hogy egykor micsoda ünnepségeket rendeztek a
család tagjainak születésnapjai alkalmából. Felidézôdtek

benne a mesterien megsütött, cukrozott gyümölcsökkel,
tejszínhab szegélyekkel díszített csokoládé- és vaníliator-
ták, aprósütemények, sôt húspástétomok, kaszinótojá-
sok. Nehéz idôk járnak, vonta le magában a következte-
tést, de miután két húszforintos lapult pénztárcájában,
egy piciny fejbiccentéssel jelezte Etelnek, hogy rendben
az ugyan elôre nem megbeszélt, Ernesztint ünneplô
meglepetés. Magában azon is eltûnôdött, hogy nem sze-
gényes-e nôvére hetvenötödik születésnapján egy piko-
ló sörrel és egy tepertôs pogácsával ünnepelni. De mind-
hármuknak erre futotta.
Gondolataiból Etel és a végre asztalukhoz keveredô

pincér, halk beszélgetése billentette ki.
– Ropogós, friss, kérem, délutáni sütés, még majdnem

meleg.
– Hármat kérnénk, három tányéron…s még egy nagy

pohár sört is hozzon.
Jolán tudta, hogy a nagy pohár sört, majd három felé

öntik az elôttük lévô pikolós poharakba, úgy, ahogy ezt
minden sörözésük alkalmával szokták.
– Jaj, még rendeltetek sört – mondta aggodalmasko-

dó hangon Ernesztin – tudjátok, hogy a lábaimba megy
az alkohol…Ványai doktor óva intett az alkoholizálástól. 
– Drágám, amennyi alkohol ma van egy ilyen ligeti sö-

rözôben felszolgált italban, attól Te még bôven haza
fogsz jönni velünk…tudod, sohasem hagyunk egyedül
menni – nyugtatta meg némi nevetéssel Etelka. Valami-
kor Prágában, Berlinben olyan söröket ittunk, hogy fél-
órán át tényleg részegnek éreztem magam, de ma jócs-
kán felvizezik a söröket. Weingrúber forog a sírjában,
hogy az ô egykori híres sörözôjében micsoda pancsolt
italt adnak. Nincs itt már semmi rendes – ezt indulato-
san, nagy kézlegyintéssel kísérve mondta.
– Etel! Vigyázz mit beszélsz! - figyelmeztette némi

rosszallással Jolán. – Mit tudjuk ki hallja meg, amit mon-
dasz…ne akarj magadra bajt hozni!
– Ugyan, tehetnek egy szívességet. Én mindenütt ki-

mondom, ha nem tetszik, amit ezek csinálnak. Mi nem
veszthetünk, annyit, mint ti. Az én fiam a jogi doktorá-
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tusával, a régi fôhadnagyi múltja miatt csak egy traktor-
gyári munkásságig viheti ezeknél. A te fiad…bezzeg…
most a ti idôtök jött el!
Jolán legszívesebben felkelt volna az asztaltól, de Er-

nesztinre való tekintettel nyelt egy nagyot, megpróbálta
féken tartani az indulatát, s csak halkan megjegyezte: 
– A másik fiad, a matematikus doktor, a közgazdasá-

gi karon lassan egyetemi tanár lesz. S legalább ma ne sér-
tegess, fôleg azzal ne, hogy kinek jött el az ideje. Amikor
kilencszázhúszban engem és szegény Bélámat B listáz-
tak és nyugdíjba küldtek, akkor én nem mondtam, hogy
most itt van a te idôd, pedig majd belehaltam, hogy ki-
tettek az iskolából, ahol tanítottam, s Bélát is nem sok-
kal ezután kényszernyugdíjazták a Dunagôztôl. Hónapo-
kig nem tudtam megszokni a csendet, a gyerekek zsiva-
jának a hiányát. Amikor elsírtam neked a fájdalmamat,
te a bemutató tanításodról, a tanfelügyelôi dicséreteid-
rôl meséltél. 
– Errôl sohasem beszéltél - jegyezte meg érezhetô

meglepetéssel Etelka.
– Egy nyavalyás sör miatt kezditek megint. Hála isten-

nek, hogy vizes a sör, legalább nem keveredik össze a Ra-
usedylemmel, amit Ványai doktor írt fel, százhatvan per
nyolcvan volt legutóbb, amikor kijött hozzám. Minden-
kinek fáj valami, most vegyem elô én azt, hogy elvették
az öröklakásomat, amit szegény Leóval spóroltunk, mit
spóroltunk, koplaltunk meg - vágott közbe Ernesztin,
hogy véget vessen Jolán és Etel vitájának. Szerette mind
a két húgát, épp ezért nem bírta elviselni ezeket az idô-
rôl idôre elôtörô torzsalkodásaikat. 
– És most a gyógyszerrel mennyi a vérnyomásod? –

kérdezte Jolán, aki Etel és az ô szokásos csörtéibôl ki sze-
retett volna menekülni. 
– Száznegyven per hetven…állítólag, hetvenötévesen

ez nem rossz. Csak, amikor beveszem reggel a Rausedylt
és a káliumot, kissé szédülök. 
– Feküdj le ilyenkor, nehogy eless, s úgy járj, mint az

anyóstársam, aki egy ilyen szédülésnél eltörte a comb-
nyakát – jegyezte meg Jolán.
– Na, a menyed anyját sem kell egy ilyen helyzetben

félteni, az orvos férje, meg a belügyes ôrnagy fiad, a veje
mindent elintézhetett Szekszárdon, ott ôk zsidó létükre
mindig az elôkelôségek között voltak.
Etel újabb, Jolánnak szánt csipkelôdését a nagyda-

rab pincér asztalhoz érkezése szakította meg, aki három
közepes méretû illatos, meleg tepertôs pogácsát tett az
asztalra, egy jókora pohár habzó sörrel. Etelka szétön-
tötte a sört a kissé sörhabos poharakba, Jolán az aszta-
lon tapogató Ernesztin kezébe adta a pogácsát, s nôvé-
re kezét, hozzáérintette az újratöltött, s ezért az asztal
némiképp más pontjára került pohárhoz. Etel elégedett
volt a pogácsa ízével, a meglehetôsen sok beledarált
töpörtyû mennyiséggel, és jóízûen falatozott. A másik
két hölgy is hasonlóan tett. Már majdnem megették a

pogácsa felét, amikor Jolánnak eszébe jutott, hogy a
vita hevében elfelejtették felköszönteni Ernesztint, aki-
nek ünneplésére ültek be az egykori Weingrúberbe, ami
akkora Ligeti Sörkert néven fogadta a vendégeket.
Jolán jegygyûrûjével megkocogtatta a poharát, majd
szertartásosan, bár kissé nehézkesen felállt és tósztot
készült mondani. 
– Ugyan két nappal ezelôtt kellett volna ide jönnünk,

mert akkor volt a nevezetes nap évfordulója, amikor
Bányay Ernesztin ezernyolcszázhetvenhét május hu-
szonhatodikán a Bányay család második lányaként
Nagybecskereken megszületett. Ennek hetvenöt éve.
Történt vele sok jó, szeretett rajzolni, hímezni, szép
hangja volt, az Orsolyiták Kisdedóvónô Képezdéjének
templomi kórusában szólót is énekelt, majd dicsérete-
sen diplomázott.
– Ûlj le Jolán! – szakította meg Etelka a tósztot.
– Tósztot állva mondanak, Etelka. Szóval aztán Ki-

szomborban, Szabadkán, Szegeden és még ki tudja felso-
rolni, hol mindenhol gyerekek sokaságát nevelte, tanítot-
ta énekelni, mígnem megismerkedett Fischof Leó MÁV
tanácsnokkal, akivel szépséges szerelembe esett, s bol-
dog házasságban élt. Bejárta a fél világot, nagy társasá-
gi életet élt, Velencében, Fiumeiben, Balatonfüreden,
meg csak az albumai a megmondhatói, hogy még merre.
Aztán harmincnégyben a halál hirtelen elragadta ezt a
drága Leót. Nesztánk, ahogy Leó sírkövén is olvasható
a Kozma utcai temetôben, bánatos özvegy lett.
Ernesztin szemébôl már peregtek a könnyek, ezért Jo-

lán hangnemet váltott: A legszebb ajándékot azzal adtad
nekünk Neszti, hogy Apácskánk halála után magadhoz
fogadtad Anyikánkat, s élete végéig gondoztad. Nálad,
az egykori nagybecskereki bútorok, szônyegek, képek
között visszajött a gyerekkorunk, hosszú délutánokat be-
szélgethettünk anyánkkal. Isten éltessen sokáig édes Er-
nesztin. 
Megcsókolták, átölelték egymást.
Etelka is mondott pár szót. Ô is összeölelkezett nôvé-

rével. Majd mindhárman sörrel koccintottak, s megették
a maradék pogácsát, kiitták utolsó korty sörüket. 
– Ernesztin drága, töröld le a sörhabot a szád szélérôl

– figyelmeztetett szokásos pedantériájával Etel.
– Emlékeztek-e rá, hogy hol ihattunk életünkben elô-

ször pár korty sört? – kérdezte Ernesztin, miután a nehe-
zen megtalált papírszalvéta darabbal megtörölte száját.
– Talán az elsô ausztriai nyaralásunk idején Gmunden-

ben, ha jól emlékszem ezernyolcszázkilencvenötben
vagy egy évvel késôbb – válaszolta Jolán. – A Traunsee
partján, egy elegáns vendéglô teraszán. 
– Jól mondod. Ezernyolcszázkilencvenhatban kellett

lennie, én tizennégy éves voltam, te Jolán, tizenhat, ak-
kor fejezted be a szabadkai tanítóképezde második évét.
Akkor léptél fel az évzárón a Mozart darabbal, a Törökin-
dulóval. Éjjel nappal gyakoroltál elôtte. Ernesztin pedig

A fôhadnagyi
múltja miatt
csak egy 
traktorgyári
munkásságig
viheti ezeknél
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akkor végzett az óvónôképzôn. S akkor dôlt el, hogy én
nem Jolán képzôjébe, az államiba, hanem a becskereki
orsolyiták katolikus tanítóképezdéjébe megyek. Emlékez-
tek, hogy Goldberg nagyapánk és Janka nagymama
hogy fel voltak háborodva, hogy Ernesztin után én is ka-
tolikus képezdében fogok tanulni. Gondold meg, egy
echte ortodox család sarja, egy templomszolga unoká-
ja, hogy mondják jiddisül?
– Samesz – vágta rá Jolán. – De nem is Izidor nagyapa,

hanem szegény Olga nôvérünk volt a legjobban felhábo-
rodva a ti kikeresztelkedéseteken. Talán akkor már nem
lakott otthon, az Apácskának járó igazgatói lakásban,
hanem a zsidó utcában, a nagyszüleinknél. Janka nagy-
mama tanította a kóser háztartásra.
– Valamiért, talán a szigorúan tartott zsidósága, vallá-

sossága miatt nem illett a Bányay családba. Azt hiszem,
idegenek voltunk a számára, bár te Jolán, mintha szim-
patizáltál volna vele, pedig nyolc év volt köztetek. Ugye
ô hetvenhármas volt?
– Én nem szimpatizáltam vele, hanem szerettem ôt

Etelkám, s ô is engem. A testvérrel általában nem szim-
patizál az ember, hanem szereti. Olga tizenkét évesen
költözött Izidor nagyapáék házába, illetve nem is jól
mondom, ô velük maradt abban a zsidónegyedbeli ház-
ban, amiben Apácska és Anyika elkezdték az életüket,
amikor átjöttek Pápáról, Klein rabbi hívta meg Apát 
a zsidó iskola igazgatójának. Akkor még nem épült 
fel az igazgatói lakás. Ha jól tudom, igazában nagy-
apáék vették azt a Zsidó utcában lévô házat, amikor
felszámolták a pápai papírüzletüket, és a fiúknak így
segítettek.
– Az nemcsak papírüzlet volt, hanem nyomda is, 

Izidor nagyapa könyveket is kiadott – jegyezte meg
Etel.
– Van ebben némi túlzás, drága Eta, nem kell szégyell-

ni, hogy a Goldberg nagyszüleink egy kis szatócsboltból
csináltak papírüzletet, aztán vettek egy kis nyomdagé-
pet, hogy esküvôi meghívókat, gyászjelentéseket nyom-
janak. De hol voltak ôk a könyvkiadástól? 
– Ne mond ezt Jolán, nekem megvan Klein Mór rabbi-

nak két kis füzete, amely a pápai zsidók történetét és az
izraelita iskolázás elsô idejét írja le, s benne szerepel,
hogy Goldberg Izidor betûivel nyomatott Pápán – csat-
tant fel Etelka.
– Ne vitatkozzatok folyton! – békítgette húgait Ernesz-

tin. S hogy némiképp más mederbe terelje a beszélgetést,
Olgáról, korán férjhez ment nôvérükrôl mesélt, meg a pa-
jeszt, szakállt viselô férjérôl, közben ismét tapogatni
kezdte a terítôt, hogy megtalálja poharát, s egy kortynyi
sört ihasson. 
– Nincs már sörünk, lányok – jegyezte meg Etelka –

rendeljünk még?
– Nem, a világért sem – válaszolta Ernesztin. Majd

hosszan tovább mesélt arról, hogy Olga milyen hosszú

leveleket írt Anyikának, amikor már fent lakott Pesten, a
Szentdomonkos utcában. Leírta az anyjának, hogy a sok
gyereke közül melyik hogy halad elôre a héderben, a kis-
lányok milyen ügyesek a konyhában, hogy készülnek az
ünnepekre, s mindig írt a legidôsebb fiáról, a kóserságot
elhagyó, a Jákob nevét Árpádra változtató életmûvész-
rôl. Fôleg arról, merre csavarog éppen, Bécsben, Prágá-
ban, meg Brünnben. 
– Jó hentes lett Árpádból és fess ember, bár az eszé-

tôl akár jogász doktor is lehetett volna, na de az ô idejé-
ben ezzel a Rosenberg névvel…ugyan. S e mondatát Etel-
ka a szokásos kézlegyintésével kísérte.
Jolán már épp riposztra készült, hogy megint össze-

csapjon Etelkával, de nem tette. Az elmúlt évtizedek
megtanították, jobb, ha nem vitatkozik húgával. Ernesz-
tin más volt, talán a vakságától, elesettségétôl sokat sze-
lídült egykori önmagához képest. Sokat változtatott raj-
ta anyjával való együttélése. A hajdani elegáns társasá-
gi dáma, az operaházi bemutatók páholytörténeteinek tu-
dora, a füredi elôkelô társaságok kanaszta- és bridzs já-
tékosa, amikor elvesztette férjét és kikopott a majdnem
arisztokratának számító közösségekbôl. Sôt nem egészen
tiszta származása okán még barátnôinek többségét is el-
vesztette, halkabb, szerényebb lett és rajongással vette
körül anyját, aki péntek este gyertyát gyújtott, s félhan-
gosan mormolta a héber imakönyvébôl olvasott imáit.
Miután egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy Ernesztin el-
vesztette szeme világát, arra kényszerült, hogy nyolcvan
feletti, ám jó egészségnek örvendô vallásos zsidó édes-
anyja kísérje el a Szentdomonkos utca végén lévô domi-
nikánus templomba.
– Mi van Árpád unokaöcsénkkel? – terelte e semleges

téma felé húgait Ernesztin.
– Hozzánk majdnem havonta kéthavonta felugrik,

egy kis csokoládéval, kedvenc virágaimmal a kezében,
néha elhozza a gyerekeit, sôt Sárit, a feleségét is – mond-
ta némi büszkeséggel a hangjában Jolán. – Az én An-
námmal és Bandimmal Árpi szinte testvérként nôtt össze,
amikor magamhoz vettem. Jól megy neki. Ô az, aki a jég
hátán is megél. Valami totó irodája van a Szent István
körúton. De seftel a futballistákkal. Gyönyörû lakást
szerzett a Szent István parkban.
– Nem keveset vállaltál Jolán, amikor a ti kis nyugdí-

jatokra magadhoz vetted, s embert faragtál belôle. Mikor
is?
– Amikor tizenkét-tizenhárom éves múlt, azt hiszem

huszonötben. Olga épp talán a negyedik vagy az ötödik
gyerekével volt teherben. Ez a gyerek hol járt iskolába,
hol nem. Örökké a tót gyerekekkel futballozott. Láttam,
hogy van esze, csak nehéz neki a szlovák iskola. A zsi-
dó iskolából már kitették, mert Ipolyságon csak negyedik
osztályig mûködött. Fogtam és felhoztam Pestre, Bélám
tanulta vele a földrajzot, én a magyar nyelvtant meg a
matematikát, és végül levizsgáztattam az Ipar utcai ele-

Olga nôvérünk
volt a legjobban

felháborodva 
a ti kikeresztel-

kedéseteken
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miben a hatodik osztályából. Ez a kölyök hetente szétrú-
gott egy tornacipôt, elszakította minden nadrágját. Na,
aztán beadtam egy Mester utcai henteshez tanoncnak,
járt a Százados útra valami tanonciskolába. Megjuhászo-
dott. Aztán hazament Ipolyságra, onnan meg talán el-
ôször Nyitrára egy kóser henteshez.
– A Rosenberg névre hallgató apja. Hogy is hívták,

Áron, vagy valami más zsidó neve volt?
– Ármin – segítette ki Neszta Etelkát.
– Szóval, emellett a méla, folyton a Talmudot olvasó

szatócs apja mellett még ennyire se vitte volna. Szép volt
tôletek Jolán, hogy a hóna alá nyúltatok. Timellettetek
mégis felszedett valami intelligenciát. 
– Etel, én Erzsébeten annyi proli gyereket tanítottam,

s annyi ilyen Rosenberg Árpád féle kölyköt juttattam el
a tanonciskoláig. Tudod, édesem, ez nem a mintaiskola
volt, azokkal az elôkelô budai úri gyerekekkel. Tudtam a
nyelvükön. Berakattam a hülye állami könyveket a pad-
ba, s meséltünk, meséket olvastunk, kimentünk a parkok-
ba, kiserdôkbe, néztük a fákat, leveleket, bogarakat
gyûjtöttünk. 
S Jolánnak itt elcsuklott a hangja, talán még egy

könnycsepp is megjelent a szeme sarkában. Ki tudja há-
nyadszor élte át magában, amikor ezerkilencszázhúsz-
ban bélistázták, s megfosztották a tanítás lehetôségétôl.
Csend lett, mindhárman hallgattak egy darabig. Jolán az
órájára nézett, fél hat múlt.
– Fizessünk Etelka! – s elôvette elnyûtt fekete, a fér-

jétôl örökölt eléggé férfias bukszáját. A pincér már régen
az asztalra tette a fizetôcédulát, hat hatvan volt a ma dél-
utáni dorbézolás. Jolán a cédulára tett egy Kossuth ötöst,
Etel mellét tett három alumínium egyforintost.
– Jolánkám, ez így nem igazságos, de csak tízforintos

van nálam, meg ezek a Rákosi címeres vacak forintosok. 
Ernesztin is ki akarta nyitni a patentos finom bôrbôl

készült, ám igen csak kopott pénztárcáját, De Jolán nem
engedte.
– Ma téged ünnepeltünk, Isten éltessen még egyszer!

- Majd összehunyorított szemmel keresett még egy öt-
venfillérest, s a többi pénz mellé tette.
– Nyolcötven egy hathatvanas számlára nem is olyan

rossz borravaló. S különben is minden söntésben ki van
írva: kérjük a borravaló mellôzését! – jegyezte meg némi
malíciával Etel.
– A pincérnek meg kopjon fel az álla a három-négy-

száz forintos fizetésébôl – riposztozott Jolán.
A három nô szinte egyszerre kelt fel a székébôl, Er-

nesztin bizonytalankodva elindult, de húgai két oldalról
rögtön karon fogták. Elôször a kerthelység klinkertéglás
söntése melletti vécé felé vették az irányt, majd a ligeti
fasoron az Ajtósi Dürer sor felé vezetô széles, már zöld-
be öltözött fasoron távolodott alakjuk.

(Részlet egy készülô regénybôl)
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Nem fogom felsorolni azt a sok kitüntetést
és díjat, amiket kapott pályája során.
Hadd említsem csak a két legutóbbit: a

Színikritikusok díját és a Psota Irén díjat. Azon gondol-
kodtam, hogy egy negyven éve pályán lévô, kiemel-
kedô és népszerû színésznô, Érdemes Mûvész, mégsem
szerepelhet az állami televízióban. Igaz, „ahány a ház,
annyi szokás.”  Mi lenne, ha betelefonálnék és kérném,
hogy énekelje el az Önök kérték címû mûsorban a
Sohase mondd címû dalt?
Lehet, hogy betennék, de ezzel nem foglalkozom.

Mostanában egyszerûen nem dolgoznak velem. Ôszintén
szólva, én nem bánom, hogy nem vagyok benne a ma-
gyar köztelevízióban. Nem vágyom rá. Én úgy veszem
ezt a dolgot, hogy ez egy közös megállapodás: ôk se sze-
retnének velem dolgozni, de ebben a pillanatban én se. 
Nemrég azt is elmondta, hogy jelenleg nem fogad-

na el állami díjat, még ha erre most sok esélye nincs is. 
Ennek a gondolatnak az volt a lényege, hogy eljön az

a pillanat, amikor valakinek a kezét nem szeretnénk
megrázni. Ezzel én is így vagyok, csak jelenleg erre fel
sem vagyok szólítva. 
Valamikor volt egy mûsora, a Végzet asszonyai. Ez-

zel kapcsolatban azt olvastam Önnél, hogy miután a
sajátos mély, búgó hangján elénekelte a Sohase mondd
címû dalt, Karády Katalin személye és dalai újból meg-
jelentek Magyarországon. 
Disszidálása után Karády teljesen eltûnt a magyar rá-

dióból. Nem volt hivatalos tiltás, vagy lista – ez mindig
így van –, csak egyszerûen az ô dalai nem léteztek többé.
S amikor én elénekeltem ezt a dalt, sokan azt hitték,
hogy ez egy Karády szám volt.
Mészáros Márta Örökség c. filmjében énekelte az

említett dalt. Ez a film arról is nevezetes, hogy a nagy
sztár, Isabelle Huppert is játszott benne, egy zsidó var-
rónôt, akit 44-ben megöltek. Hogy került az Ön dala
ebbe a filmbe?
A dal eleve oda készült, a filmnek a zenéjéhez írta
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Döme Zsolt és Verebes István. A forgatókönyvben az sze-
repelt, hogy majd megjelenik egy színésznô, aki egy tár-
saságban egy dalt énekel. Ez lett a Sohase mondd. Ez a
dal valahogy nagyon ütött, azóta is kérik és hallgatják
az emberek. 
A másik film, amelyrôl megkérdezném, az a Sza-

márköhögés, Gárdos Péter filmje, amelynek egyik fô-
szerepét játszotta. Mit gondol, miért egy zsidó család-
ról van szó ebben az 56-os filmben.
Ez egy önéletrajzi film. A filmben szereplô kisfiúban

a rendezô magát ábrázolja. 
Évekig néztem a Heti Hetest, melynek Ön volt az ál-

landó nôi szereplôje.  Ennek a mûsornak két témája
volt, a szex és a politika.  Az Ön véleménye az – ha jól
tudom –, hogy inkább elfogadott, ha a férfiak beszél-
nek a szexrôl, mintha nôk. Ami pedig a politikát illeti
a Nyugat legendás fôszerkesztôje azt mondta Nagy
Lajos írónak, hogy „nem mûvészet a társadalom arcá-
ba köpni.”
Attól függ, hogy mikor. Mert ha a társadalom hagyja,

akkor nem az, de ha nem hagyja, akkor azért mûvészet. 
Észrevette egyébként, hogy eltûntek a viccek az

életünkbôl? Talán az én generációm az utolsó Magyar-
országon, amelyik mesél és élvezi is a vicceket, pedig

lenne min élcelôdni. Talán a polgári értékek fokozatos
eltûnése okozza ezt a szomorú hiányt?
Ezen most elgondolkodtam, hogy miért nincs ma, az

elnyomó rendszerekre általában jellemzô humor. Talán
azért van, mert süllyedünk, mert éppen olyan iramban
süllyedünk bele, hogy nincs mibe belekapaszkodni. Sen-
ki nem hisz a szemének. Az egyik azért, mert azt hiszi
és reméli, hogy nem is igaz, a másik pedig azért, mert fel-
fogja és meg van ijedve. És ez tényleg ijesztô. És mint-
ha ez lenne a cél, a folyamatos félelemben tartás. 
Olvasgatva korábbi interjúit, az a benyomásom,

hogy szinte több szó esik az Ön személyiségérôl, mint
a játékáról. S ez korántsem minden színész esetében
van így. 
Oka lehet az, hogy valóban van személyiségem, De

viccen kívül bulvárszinten a színház, a mûvészet szinte
érdektelen. Sokkal érdekesebb, ha valaki összevész vagy
szakít valakivel.
Kollégája, Gálvölgyi János azt mondta Önrôl, hogy

még a rossz darabokat is feldobja. Mások szerint utá-
nozhatatlan és fanyar a humora. A Mindent Éváról
címû darabban, amelyben egy idôsebb primadonnát
játszik, az év legjobb színésznô díját kapta. Korábban
is játszott idôsebb nôket, s errôl nyilvános fellépésein

Jelenet 
Az oroszlán télen
címû elôadásból
(Fotók: Orlai 
produkciós iroda)
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is beszélt. Most a Menopausa és A félelem megöli a lelket
címû darabokban tûnik fel. Az utóbbiban egy idôsebb
takarítónômegszán, majd beleszeret egy nála fiatalabb
színes bôrû bevándorlóba. Hogyan fogadja el egy szí-
nésznô, hogy hatvan év felett más dimenzióba kerül?  
Én ezt ajándékként fogom fel. Egy színésznek folya-

matosan szembe kell néznie önmagával, változni kell
tudnia, mert az ember abból él, amilyen a külseje. Még
ha azt is érzi, hogy a lelkében még fiatal, ez tökéletesen
lényegtelen. Persze, azért szerencsés, ha az ember a lel-
kében fiatal. De tisztában kell lennünk azzal, hogy né-
zünk ki. Ennek a darabnak azért van akkora vonzása,
mert változott a nôk helyzete és szerepe a társadalom-
ban. Egy 55 feletti nô, ha már nem reproduktív, attól
még létezô nô, és fôleg létezô ember. Kislány koromban
ez másként volt, de mostanra megérett egy másik hely-
zet. Szükséges, hogy kimondjunk dolgokat.
Szokta említeni, hogy mindig kilógott a sorból. Ré-

góta szabadúszó színésznô, ami, úgy érzi, több szabad-
ságot, választási lehetôséget nyújt Önnek. 
Igen, ez az állapot több szabadságot nyújt. Nem lehet

elvárni, hogy mindenre igent mondjak, mindig aláves-
sem magam egy másik akaratnak. Ha viszont valamire
azt mondom, hogy igen, akkor azt végigcsinálom. A ha-
tárokat meg lehet húzni. Mondjuk egy próbaidôszakig. 
Csak hát most változások idejét éljük, s a színházak

se tudják elôre, mi lesz a sorsuk, hogy mennyire tud-
ják majd fenntartani magukat.
Meglátjuk, mi lesz. Ez is annyira tipikus, hogy, bár

tudjuk, valami lesz, de senki nem tudja, hogy pontosan
mi, s hogy vajon ez visszamenôleges hatállyal lesz-e. A
színházak úgy tervezték meg a jövôjüket, a költségveté-
süket, hogy a terveikhez lesz fedezet. Hogy a tao elvoná-
sa vonatkozik-e már az eltelt évre, azt lebegtetik, s a lé-
nyege a dolognak éppen a lebegtetés, hogy érezd rosszul
magad, hajolj meg, törd meg a gerincedet és mosolyogj
szépen. Hidd azt, így elérheted, hogy majd kapsz valamit.
Ennek hihetetlenül nem vagyok a híve, nem tudok így
mosolyogni és meghajolni. 
A bizonytalanság meg a félelem valóban hatásos

eszközök egy hatalom kezében.
Hálás vagyok egyébként azért, hogy úgy tudtam élni

az életemet, hogy ne kelljen nekem hajlongani és moso-
lyogni, ha nem volt kedvem hozzá
Nemrég részt vett egy tûntetésen, ahol tiltakozott a

hajléktalanokat sújtó törvények ellen. 
Úgy éreztem, hogy ezt meg kell tennem, és nem gon-

dolom, hogy ez akkora áldozat lenne, hiszen a voksom
már többször letettem.
Hiszen csak a Tízparancsolatot követte:„Szeresd fe-

lebarátodat, mint tenmagadat.” Térjünk rá a Félelem
megeszi a lelket címû, Fassbinder korábbi filmje
nyomán készült népszerû darabra. Az Alföldi Róbert
rendezte elôadáson hol sírni, hol nevetni lehetett. A da-
rab ugyanúgy szól a hetvenes évek Németországáról,
mint a mai magyar helyzetrôl, azzal a nem lényegte-
len különbséggel, hogy ott voltak, itt meg nincsenek
bevándorlók.
Szerintem a darab pontos látlelet a mai helyzetrôl, s a

pontosságán, a helyzet tükörképén lehet nevetni. Ugyan-
abban élünk mi most, amiben a németek éltek akkor, és
pont ugyanannyival vagyunk elmaradva a nyugattól. Az
a különbség, hogy a németek, ha nem is könnyen, de el-
fogadták a helyzetet, mert szükségük volt a munkaerôre. 
Ön azt mondja magáról, hogy apai részrôl, de ott

sem egészen, félig zsidó. Sok évvel ezelôtt egy lány azt
mondta nekem: irigyellek, hogy te legalább zsidó vagy.
Nyilván arra gondolt, hogy én, vele ellentétben, egy
szorosabb közösséghez tartozom.
Ez nagyon tetszik. Erre még nem gondoltam. Nekem

is jól esik odatartozni, és azt mondani, hogy szívesen va-
gyok zsidó. 

Hernádi Judit
zenés estje 
2016-ban
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Halála után fél évszázaddal végre magya-
rul is olvashatók a huszadik századi bra-
zil irodalom legnagyobb újítójának (mára

klasszikusának) összes elbeszélései, amelyek meghatáro-
zó részét képezik egy világirodalmi mércével is roppant
jelentôségû életmûnek. Clarice Lispector (1920–1977) írá-
sainak jelentôsége persze nem abban áll, hogy végre hírt
adtak egy távoli földrész egzotikumáról (ebbôl vajmi ke-
vés jelenik meg bennük), hogy megszólaltatják a perifé-

ria számkivetettjeit (fôszereplôik általában „polgári” élet-
viszonyok közé szorult lányok, asszonyok), vagy hogy a
modernitás áramába kapcsolták a trópusok irodalmát.
Mindezeket már elvégezte elôtte jó néhány, sajnos máig
nem eléggé értékelt latin-amerikai szerzô, köztük nem
egy brazil is. Sôt: inkább az a meglepô, hogy Lispector,
annak ellenére, hogy már elsô, huszonévesen közreadott
regényének megjelenése után „a portugál nyelv herceg-
nôjeként” ünnepelték, milyen mértékben függetleníteni
tudta magát mindazoktól az elvárásoktól, amelyeket az
euroatlanti irodalomipar és olvasói várakozás támaszt a
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harmadik világbeli alkotókkal szemben. Az ô írásai nem
tobzódnak csodás elemekben, híján vannak a politikai
áthallásoknak és állásfoglalásoknak, miként az európai
mûveltség jegyében és igényével erôltetett utalásoknak
is. Lispector nem írt a fülledt dzsungelrôl, az ültetvények
pokláról, nem írt nagyregényt egy képzeletbeli állam dik-
tátorának és katonai juntájának abszurd kegyetlenségé-
rôl, nem érezte szükségét az európai entellektüeleket
megszégyenítô hiperkulturáltság bizonygatásának. Lis-
pector végletesen és menthetetlenül személyes, miköz-
ben banális helyzetekkel kezdôdô elbeszéléseiben és re-
gényeiben – melyek a modern filozofikus próza hagyo-
mányai ellenére nem nélkülözik a történetet – szüntele-
nül azt kutatta, ami túlmutat a személyiségen, vagy in-
kább megelôzi azt. Ily módon inkább egy olyan hagyo-
mányhoz kapcsolódott, amelyet Kafka, Fernando Pessoa,
Edmond Jabès, Georges Bataille, Maurice Blanchot kép-
viselt – bár helyesebb volna azt mondani, hogy ez a ha-
gyomány, ez a mindennél mélyebbrôl fakadó és minden-
nél mélyebbre ragadó tudás többek között az említett író-
kon keresztül adott hírt magáról.
Mondjuk ki: Lispector misztikus szerzô, akinek külö-

nös lényét és írásmódját még legtöbb méltatója is csak ha-
sonlatok révén próbálta érzékeltetni: „Úgy ír, mint Vir-
ginia Woolf, és úgy néz ki, mint Marlene Dietrich” –
mondta róla amerikai fordítója. „Lispector olyan, mintha
Kafka nônek született volna, mintha Rilke egy ukrajnai
születésû brazil-zsidó lett volna, mintha az anyává vált
Rimbaud megérte volna az ötvenet, olyan, mint egy né-
metségét levedlett Heidegger…” – így Hélène Cixous. Ped-
ro Almodóvart Nizsinszkij naplóira emlékeztette az
életmû, ami szerinte az ôrületbe való fokozatos aláeresz-
kedés dokumentuma, a költô Carlos Drumond de Andra-
de viszont minden összevetést elégtelennek érzett: Lispec-
tor halálakor csupán annyit mondott, hogy „Clarice a ti-
tokzatosból érkezett, és a titokzatosba távozott”. 
Hogy hová távozunk, arról mit sem tudhatunk, vi-

szont arról a „titokzatosról”, amelybôl Lispector vétetett,
meglehetôsen pontos ismereteink vannak. Bár ô maga
sokat ködösített születésével és korai gyermekéveivel
kapcsolatban, Elisa nôvére, aki ugyancsak író volt, és
idôsebb lévén megbízhatóbb emlékekkel bírt, viszonylag
részletesen megírta a családjuk történetét. 
Közbevetôleg jegyezzük meg, hogy Elisa jó kapcsola-

tot ápolt Paulo Rónaival, azaz Rónai Pállal, a zsidó gim-
názium egykori latintanárával, aki mûfordítói érdemei-
nek, vagyis egy Budapesten kiadott brazil költészeti an-
tológiának hála azon kevesek egyike volt, akik a náciz-
mus elôl bebocsáttatást nyertek Brazíliába. Elisa Rónai-
nak dedikált egyik kötete ma Benjamin Moser, Lispector
monográfusának hollandiai otthonában pihen – habent
sua fata libelli…
Tudjuk tehát, hogy Clarice a podóliai Csecselnikben

látta meg a napvilágot, csodarabbik és bizarr keresztény

szekták földjén, a haszidizmus forrásvidékén, ami Moser
szerint valami módon nyomot hagyott személyiségén,
noha nem emlékezhetett rá, és viszont sem láthatta. Visz-
szatérô álmaiban egy szovjet tiszt örökre megtiltotta neki
a visszatérést, mondván, nem elég nôies. Moser abban is
különös sorsszerûséget vél felfedezni, hogy a ma már Lis-
pector-szoborral büszkélkedô város török eredetû neve
annyit tesz: „menekült”. A Lispector család az orosz pol-
gárháború idején hagyta el a térséget. A pogromok elôl
menekülve. Pontosabban a következô pogrom elôl: Cla-
rice anyját ugyanis egy ilyen vérengzés során megerôsza-
kolta egy pogromlovag, aki szifilisszel is megfertôzte. Cla-
rice azért jöhetett világra, mert az anyját azzal bíztatták
a vajákosok, hogy a gyerekszülés hatásos gyógymód a be-
tegségére… megfogadta a tanácsot, így Clarice nyolc
éven át figyelhette, miként sorvad el szörnyû kínok kö-
zött az anyja, akiben gyógyulást hozó angyalokról szôtt
gyermeki meséivel próbálta tartani a lelket. A történetek
hatástalanok maradtak – Clarice mégsem vesztette el a
szavak és a történetek misztikus erejébe vetett hitét.
Talán nem túlzás kijelenteni, hogy ez a soha el nem

mesélt trauma táplálta benne az írás utáni vágyat, a le-
küzdhetetlen késztetést, és hogy történeteiben ezért van-
nak jelen a puszta irodalmi igényen túlmutató, vagyis
a valódi irodalmat jellemzô mozzanatok, úgymint isten-
keresés, önteremtés, a múlt, a kozmikus vagy személyes
„ôstörés” átírására, egyszóval a valóság megváltoztatá-
sára irányuló akarat. Lispector számára tehát az írás má-
gikus aktus volt, ez igazolta számára a történetmesélés
létjogosultságát. 
Valahogy úgy vélekedhetett, mint Blanchot, aki sze-

rint az irodalom csak akkor ér fel magához, „ha az írás
ahhoz a ponthoz közelít, ahol semmi sem jelenik meg,
ahol a rejtôzködés mélyén a beszéd még csak a beszéd ár-
nyéka, nyelv, mely még csak a nyelv képe, képzeletbeli
nyelv és a képzelet nyelve, az a nyelv, amelyet senki sem
beszél, a megszakíthatatlan és a bevégezhetetlen mormo-
lása, melyre csendet kell kényszerítenünk, ha azt akar-
juk, hogy végre meghalljanak”. 
Márpedig Lispector, ahogy ez a fentebb idézett

kényszerû összehasonlításokból is kiviláglik, gyökeresen
új módon szólaltatta meg a nyelvet, úgy írt, mint elôtte
még senki. Fôleg nem Brazíliában, abban az országban,
amelyrôl Márai még 1954-ben, tíz évvel Lispector A vad
szív közelében címû regénye megjelenése után is így nyi-
latkozott: „víz nincs, tífusz van, állam nincs, tábornokok
vannak, adó nincs, infláció van, irodalom nincs, analfa-
bétaság van, télen van nyár és nyáron van tél. Itt ölte
meg magát Zweig. Nem megyek Brazíliába.”
Lispector persze másképp volt itt idegen, mint Európa

hajótöröttjei – ô mindig is brazilnak érezte magát, és
mélységes hálát érzett a családjának menedéket nyújtó
ország iránt. Meglehet, ez a hála tartotta vissza a politi-
kai véleménynyilvánítástól abban a Brazíliában, amely

Clarice anyját
egy vérengzés
során meg-
erôszakolta

egy pogrom-
lovag, aki 

szifilisszel is
megfertôzte
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1936-ben kiadta a náciknak a gyermeket váró német-zsi-
dó kommunistát, Olga Benáriót, aki aztán a ravensbrüc-
ki koncentrációs táborba került, épp akkor, amikor Kaf-
ka egykori szerelme, Milena Jesenká is ott raboskodott… 
A mindennapi valóságban amúgy is nehezen eligazo-

dó Lispector csupán 1968-ban vett részt egy tiltakozóme-
neten, de hát akkor már négy éve tartott a puccsal hata-
lomra jutott tábornokok uralma, ami ellen, mondjuk,
Carlos Marighella városi gerillaharcot vívott. Lispector
reménytelennek érezte a tiltakozást, amiben szerepet
játszhatott annak elfojtott tudata, hogy az anyját sem
volt képes „megmenteni”, de prózaibb okai is lehettek,
például hogy diplomatafeleségként nem engedhette meg
magának. 
Igen, ugyanis Clarice, akit megözvegyült apja a tá-

gabb család gúnyolódása ellenére is kitanítatott, sôt,
nyomorúságos körülményeik ellenére zongoraleckékre
járatott, elôbb joghallgató és újságíró lett, 1944-tôl pe-
dig, egy brazil diplomata feleségeként, másfél évtizedet
töltött különbözô európai és amerikai nagyvárosokban.
A második világháború idején önkéntes ápolónô volt az
olasz fronton – ekkoriban fest róla portrét Giorgio de
Chirico, aki, nem kizárt, a saját festményeit jellemzô izzó
ürességet vélte benne felfedezni.
Lispector gyönyörû, éles metszésû arca ma már nem-

csak festményeken és fotókon, hanem brazil posta-
bélyegeken és Rio külvárosainak tûzfalain is látható –
nem mindennapi zsidó életút, ha meggondoljuk, hogy a
Singer-regényekben Brazília még olyan helyként tûnik
fel, ahol az európai gettókból elcsábított lányok egyedü-
li sorsa a bordélyház lehet. De Lispectornak nem is a „faji”
elôítéletekkel kellett megküzdenie, Brazíliában akkoriban
inkább barátságos értetlenséggel viszonyultak a zsidók-
hoz. Jelenlétük az egykori portugál, de fôként a holland
gyarmatosítóknak köszönhetôen nem volt új keletû, és
bár a hódítók a hagyományos antiszemitizmust is meg-
honosították, annak a kérdésnek, hogy ki a brazil, ki szá-
mít brazil írónak, kevéssé volt értelme egy olyan ország-
ban, amelynek történelmében akkora szerep jutott a kü-
lönbözô népcsoportok közti keveredést fû alatt bátorító
„szexuális gyarmatosításnak”. (A brazil társadalomképzô-
désnek ezzel a vetületével kapcsolatban máig nélkülözhe-
tetlenek Gilberto Freyre nem minden elôítélettôl mentes,
de magukkal ragadó szociológiai mûvei.)
Lispectornak a saját, kozmikus idegenségét árasztó

aurájával, illetve az ôt feszítô, hétköznapi élete horizont-
ján messze túlmutató vágyaival kellett megbirkóznia,
meg a fizikai adottságaival – és éppen ez az, amirôl oly
plasztikusan és felkavaróan tanúskodnak regényei meg
elbeszélései. Leigázó szépsége önmagában még nem lett
volna elég, hogy mindenki, akivel találkozott elsô pillan-
tásra beleszeressen. De ez a vonzerô is arra enged követ-
keztetni, hogy valami elemi félreértés volt közte és a vi-
lág között, hogy valóságos szakadék tátongott a magá-

ról ápolt és a külvilág felé sugárzott képe közt: míg vil-
logó zöld szemei miatt rendre a szfinxhez, különbözô
nagymacskákhoz vagy nôstényfarkashoz hasonlították,
ô – mint errôl Szûkszavú tanulmány a lovakról címû írá-
sában vall – lónak szeretett volna születni. (Amely vá-
gyat, véli Moser, az elveszett szülôföldön tenyésztett fen-
séges lovak természetfeletti reminiszcenciája szülhette.) 
Mindenekelôtt szabad, és nem szép állat akart lenni

– már ha megadatott volna neki, hogy így is megôrizze
emberi öntudatát. Máskor meg növényi létmódokról áb-
rándoznak hôsei. Mirôl árulkodnak az efféle fantáziák?
Valószínûleg arról, hogy a mindenségbôl, végsô soron
a saját lényébôl és sorsából érezte magát kirekesztetve.
Ott kísértett ebben az érzésben gyerekkori beszédhibája
(nem egy írásában ezt is felidézi), Lúcio Cardoso, a homo-
szexuális költô iránt érzett szerelme, amely – értelem-
szerûen – beteljesületlen maradt, a vágyott, teljes értékû
mûvészlét ellenében élt, béklyókkal teli polgári élete,
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ahogy az utolsó évtizedét megkeserítô testi fájdalom is
(egyszer ugyanis cigarettázás közben elaludt, és mara-
dandó égési sérüléseket szenvedett, a jobb karját csak-
nem amputálni kellett). 
És mindezek felett ott boltozódik az anya betegsége

idején megtapasztalt tehetetlenségérzet, és minden bi-
zonnyal a tudat alatti neheztelés, amiért ôt is életre kár-
hoztatta, hogy kigyógyulhasson a szifiliszbôl – a „vér-
bajból”, amirôl sejthetô, miféle társadalmi képzeteket
mozgósított a gyerek környezetében, hiszen csak a
szûkebb család tudhatta, hogy az anya a gyermekei élet-
ének védelmében vetette magát a katonák elé… Elég csak
felidéznünk, milyen életre szóló lelki meghasonlást oko-
zott a szifiliszes apa agóniája Bataille-ban vagy a szür-
realista René Crevelben.
Ahogy a most megjelent kötet csaknem kilencven elbe-

szélése mutatja, Lispector a pessoai tanácsot követte, hogy
kiteljesíthesse torzónak érzett lényét, azaz próbált „a meg-
foghatatlanból élni… az ôrület bíborai és az álmodott fen-
ségek hamis csipkéi” közé emelkedni – vagy süllyedni.
Már a korai, kissé még frivol, az irodalmi dekadencia ha-
tását magukon viselô elbeszéléseiben is minduntalan fel-
hangzik a bevégezhetetlennek az a bizonyos baljós moraj-
lása, amirôl Blanchot beszél. Szóljanak bár mégoly kon-
vencionális helyzetekrôl is – egy randevúról, egy szakítás-
ról, egy így vagy úgy démoni viszonyról, egy természeti
tünemény látványáról, egy rántotta elkészítésének elôké-
születeirôl, egy fokozhatatlanul intenzív, jóllehet tárgyta-
lan vágy felébredésérôl – valamely ponton mindig átsik-
lanak egy olyan absztrakt szférába, egy olyan gondolati
síkra, ahol a szerzônek is sikerül elveszejtenie magát. 
Ennek legcsodálatosabb példája A tyúk és tojás,

amelynek kapcsán maga Lispector mondta, hogy ô „csak
egy háziasszony, aki leírja, ami eszébe jut”, illetve hogy
gyakran önmagát sem érti. Hiba volna ezeket a szavakat
pusztán öniróniaként értelmezni. Számomra legalábbis
azt sejtetik, hogy az írás ôt magát is ismeretlen utakra
csalta, és végül minden történet a kifejezhetetlenhez és a
megragadhatatlanhoz vezette. Valami olyanhoz, ami
nem azért megragadhatatlan, mert nincsenek rá szavak,
hanem mert nem hozzánk tartozik. 
A teljességrôl viszont csakis ezzel a személyiségen

túli (vagy személyiség alatti?) terra incognitával való
egyesülés, az én feloldódása révén alkothatunk fogalmat.
Lispector fôhôsei, elbeszélôi elôtt pedig látszólag csak
két út nyílik e teljesség felé: a mûvészet és az ôrület. Ez-
zel szemlátomást ô is alkotás közben, a végletekig vitt
önreflexivitás terében szembesül, miközben nem ritkán
párbeszédbe bocsátkozik szereplôivel. Az ô számára,
megint csak Pessoát idézve, „a valóságos tapasztalat azt
jelenti, hogy mérsékeljük a valósággal való kapcsolatun-
kat, és fokozzuk ennek a tapasztalatnak az elemzését”.
Lispector, vagy elbeszélôi, akik gyakran mûvészek,

homályos mûvészi ambíciókat dédelgetô vagy csak külö-

nös érzékenységgel megvert hétköznapi emberek, de szin-
te minden esetben nôk, nem az érzéseiket, belsô tapaszta-
lataikat boncolgatják, hanem azt kérdik, mi maga az érzet,
mit jelent tapasztalni, mi egy pillanat „negyedik dimen-
ziója”, amikor a létezés „lágy középpontjának” érezhetjük
magunkat. Sok mûve már címében is valami „feltárulásá-
ra”, „megnyilatkozására”, „megtestesülésére”, valamint az
ezzel járó gyötrelmekre és megszállottságra utal. 
Képtelenség pontosan meghatározni, vajon mi tárul-

hat fel egy rózsacsokor vagy egy csótány láttán eszét
vesztô vagy öntudatra ébredô nôben (identitásuk egyet-
len megingathatatlan pontja talán csak nôként való léte-
zésük, aminek testi-lelki rezdüléseirôl Lispector egyre
kendôzetlenebbül beszélt az idô elôrehaladtával, különö-
sen A test keresztútja egy-egy darabjában). Talán ekkor
válnak visszavonhatatlanul szomorúvá és magányossá,
ami Lispector szerint minden felnôtt életében bekövetke-
zik, feltehetôen akkor, amikor végképp kiveszik belôlük
a gyermeki fantázia. A belsejükben tomboló ûr lobban
fel elôttük ilyenkor, vagy épp a létezés teljességének pul-
záló, lüktetô érzése tölti ki ôket, akár – a kabbalisták
nyelvén szólva – egy kizárólag erre hivatott edényt? A
misztika logikája szerint e kettô nem is esik olyan távol
egymástól. Mindenesetre e transzcendens élmény hatá-
sára életük nem folyhat tovább a megszokott mederben,
még akkor sem, ha a „változtasd meg életed” radikális
parancsának képtelenek is maradéktalanul eleget tenni
– amely motívum mögött szintén nehéz nem önéletrajzi
eredetet sejteni. 
„Úgy írok, mintha meg kellene mentenem valakinek

az életét. Talán a sajátomat” – mondja Lispector Az élet
lehelete címû, meghatározhatatlan mûfajú hermetikus
prózájában, és pontosan így is tett: szüntelenül azon
igyekezett, hogy megszabaduljon a személyére telepe-
dett – részben maga szôtte – legendáriumtól, hogy
nôként, brazilként, szuverén mûvészként, egyszóval ön-
maga jogán és saját nevén létezô egyénként tekintsenek
rá. Az énje határaiért kellett megharcolnia. 
Írói debütálása idején nem hitték, hogy nem Joyce

ihlette (pedig nem ismerte a mûveit, ha valaki, hát akkor
Spinoza hatott rá), ámuldoztak, hogy nem európai, két-
ségbe vonták, hogy nô lenne, és meg voltak róla gyôzôd-
ve, hogy a Clarice Lispector csak egy álnév. Ez utóbbiban
nem is tévedtek: sírkövén álló valódi nevét – Hájá bat
Pinhász –, amelyben ott az „élet” szó, csak a halálban si-
került visszanyernie. Ám a halál nem azonos az elnému-
lással – az Água vivában, amit Cazuza, a brazil énekes
saját bevallása szerint száztizenegyszer olvasott végig,
éppen arra hív minket, hogy a szavait olvasva segítsünk
neki újra meg újra megszületni.

Clarice Lispector: Minden történet. Fordította Pál Fe-
renc, Bense Mónika, Lukács Laura, Dorcsák Réka. Bu-
dapest, 2018, Magvetô Kiadó. 632 oldal, 4999 Ft

Sírkövén álló
valódi nevét 
– Hájá bat 
Pinhász –,

amelyben ott
az „élet” szó,
csak a halál-
ban sikerült

visszanyernie
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A Szombat Alapítvány kurátorai, 
Forrás-Biró Aletta pszichológus,

Heller Ágnes filozófus, 
Komoróczy Szonja Ráhel hebraista 

és Kovács András szociológus is 
arra biztatják Önt, hogy 

2019-re is fizessen elô
a Szombatra!

Neve és postacíme megjelölésével, 
legalább 5950 Ft telebankos 
vagy internetes átutalásával 

a Mazsike Szombat Szerkesztôsége 
11709002-20066703

számlaszámára közvetlenül is 
intézheti elôfizetését.
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EMLÉKEZNI ÉS EMLÉKEZTETNI MINDANNYIUNK KÖTELESSÉGE!

Az Élet Menete Alapítvány 
holokauszt-vándorkiállításának megnyitójára

w w w . e l e t m e n e t e . h u

H
O

L
O

K
A
U

S
Z
T

V A G O N K I Á L L Í T Á S

Meghívó
Hogy nagyapáink 
múltja ne válhasson 

A holokauszt megtörtént.  

Mi más akadályozhatja meg, 

hogy újra megtörténjen, 

ha nem az oktatás 

és a felvilágosítás! 

 

Fontosnak érezzük, 

is hiteles képet kapjon 

a vészkorszak pusztításairól, 

s megismerve a tényeket,  

az antiszemita és rasszista  

érzelmeket kirekessze 
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