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A gázai helyzetet
a folyamatos

instabilitás jellemzi. Ez nem
pusztán a határhoz közeli, il-
letve rakétával elérhetô izra-
eli települések folyamatos
ágyúzását jelenti, hanem azt is, hogy a
Ciszjordániában kialakult középosztály
helyett, itt – 360 négyzetkilométeren, a
Földközi-tenger egyik elhagyatott, tá-
voli pontján – egy elszegényedett és
végsôkig militarizálódott másfél milli-
ós arab lakosság – nagyjából az elsô
arab–izraeli háború menekültjei és utó-
daik – tengeti úgy az életét, hogy biz-
tonsági fal és kerítés veszi körül ôket
mindenhonnan, még tengeri határaikat
is az izraeli haditengerészet ellenôrzi.
A palesztinok a világ legnagyobb bör-
tönének nevezik az övezetet, amiben
van igazság, csak persze azt kell hozzá-
tenni, hogy a helyzet kialakításában
maguk is aktív szerepet játszottak.

Amikor 2005 nyarán Ariel Saron el-
határozta, hogy kivonul Gázából és
felszámolja a zsidó településeket, nagy
politikai elônyöket remélt. Azt, hogy
nem pusztán az arab–izraeli konfliktus
egyik méregfogát húzza ki, de a zsidó
állam nemzetközi megítélésén is sokat
javít. Erre nagy szükség volt, mert a
Gázai övezetben, mely az 1980-as
évek végétôl kezdve a folyamatos
arab–izraeli csatározások helyszíne
volt, nem hagyományos háború folyt,
hanem az izraeli védelmi erôk vívtak
gerillaháborút a különféle palesztin
milicistákkal, aminek következtében a
világ médiájában kialakult a palesztin
Dávid és az izraeli Góliát nem túl ro-
konszenves képe. Saron reménye,
hogy ez a kép megváltozik, nem vált
valóra, hiszen az iszlám világban, ha
éppen nem szekuláris és korrupt kato-
nai diktatúrák uralkodnak, az önren-
delkezés és az autonómia majd minden
esetben egyet jelent a megalkuvás-
mentes és puritán iszlám fundamenta-

lizmussal. Ez pedig – az
egész világon – magában
foglalja azt, hogy az iszlám
tömegek éppen tömegessé-
gükkel harcolnak a nyugati
haditechnika ellen. A meny-
nyiség harca ez – a minôség
ellen. A fejlôdô világ e cso-
portjai a legjobban mediati-

zálható és a céljaiknak leginkább meg-
felelô fegyvert, a saját testüket vetik be
ebben a harcban.

Ez történt Gázában is, az övezet felet-
ti uralmat átvette az iszlám radikális
Hamasz, a nemzetközi környezet pedig
(bár rövid ideig pozitív visszhangok is
voltak) alapvetôen nem változott meg, a
palesztin médiamanipulátorok pedig is-
mét magukra találtak, Dávid és Góliát
eltorzított képe ismét uralja az írott és
az elektronikus nyugati média világát. 

Ugyanakkor a kivonulás elôtti hely-
zet Gázában morálisan és politikailag
is tarthatatlan volt, a mintegy nyolce-
zer telepesre többször annyi katona
vigyázott. A telepesek zárt és nyugat-
európai szintû modern világa mellett
közvetlenül ott élt a harmadik világ
nyomorát felmutató arab társadalom,
s a nyomor enyhítésére nem sok esély
nyílt. Két eltérô fejlettségû és moder-
nizációs szinten lévô népesség – aki-
ket nemcsak etnikai, vallási, jogi kü-
lönbség választ el, hanem a maguk fi-
zikai valójában létezô kerítések is –

egy politikai entitáson belül nem lé-
tezhet a modern világban. Már ha egy
állam demokráciának tartja magát.

De van-e igazság Gázában? Ha errôl
beszélünk, egymásnak ellentmondó
igényeket kell megfogalmaznunk és ki-
elégítenünk. Jogos az izraeliek igénye,
hogy békében és biztonságban élhesse-
nek, ne támadják ôket az övezetbôl.
Szintén elfogadható és indokolt az izra-
eli aggály, hogy egy nem kontrollált
Gázai övezet az iszlám fundamentaliz-
mus melegágya, hiszen mára tudható,
hogy ott a dél-libanonihoz hasonló
helyzet alakult ki, s hogy az Izrael el-
pusztításáról álmodozó Irán fegyvere-
ket is küld az övezetbe. Ugyanakkor a
palesztinok önállóságra, biztonságra és
jólétre való igénye is teljesen indokolt,
mint ahogyan annak a palesztin generá-
ciónak az indulatai is érthetôek, akik
Izraellel kerítéseket és ellenôrzô ponto-
kat felállító, köréjük határokat húzó,
megszálló államként találkoznak. 

Ugyanakkor a helyzetet sem politika-
ilag, sem morálisan nem lehet megolda-
ni az egyik vagy a másik fél igényeinek
kizárólagos kielégítésével. Nem pusz-
tán azért, mert az egyik fél igényének
kielégítése nem oldja meg a másikét,
hanem azért, mert az egész kialakult és
egymásra épülô történelmi kudarcsoro-
zat mögött a palesztin–zsidó viszály
megoldatlansága és egy éles keleti-nyu-
gati civilizációs konfliktus is áll, mely-

4 ■ Álláspont

A reménytelen Gáza

2008/03/marcius  2/24/08 21:10  Page 4



E nnyi zsidó él Magyaror-
szágon. A körülbelül 10

000 000-ból (tízmillióból) körülbelül
100 000 (százezer). Ettôl az 1%-tól
rettegne 99%? Ki ez a százezer, zseni-
álisnak kikiáltott ördögfattya, aki rom-
lásba bír dönteni egy ezeréves orszá-
got? Mert akkor ezt a kisebbséget ma-
gasabb rendû lényeknek kellene tarta-
niuk. Ki állítja a zsidókról ezt a sza-
márságot? Pedig a zsidózó tüntetôk
tudtukon és akaratukon kívül mindez-
zel a zsidóságot magasztalják, emelik
maguk fölé. 

És ki az a néhány ezer, ütôdött álha-
zafi, aki tehetségtelenséggel rágalmaz-
za a tízmilliós lélekszámú magyart,
mert nem tudják a társadalom struktú-
rájába békésen beilleszteni a zsidókat,
és hol a számûzetésükért, hol az el-
pusztításukért tüntetnek? Mert ha nem
találnak más, emberileg elfogadható,
humánus megoldást az úgynevezett
„zsidókérdésre”, akkor baj lenne a
szellemi erejükkel, erkölcsükkel, nem-
zeti tartásukkal. Ki meri állítani a ma-
gyarságról ezt az aljasságot? Pedig az
antiszemita tüntetés ezért lényegében a
magyarság lekicsinylése, gyalázása.

Érdemes megfigyelni a zsidóság el-
leni vádakat. Hûségesen követik a zsi-
dó vallásos rituálét. Ha a zsidó vallás
naponta sokszori mosakodást, kézmo-
sást és rendszeres rituális fürdôt ír elô,
akkor a zsidó mocskos és büdös. Ha a
zsidók legszentebb könyve a Tóra, a
korszakban szinte példátlan szociális
törvényeket hoz, akkor a zsidó kapzsi
és pénzéhes. Ha szigorú szabályok
korlátozzák a szexuális életet, akkor
parázna. Ha a Tízparancsolattal – amit
Thomas Mann „az emberi viselkedés
alfájának és ómegájának” nevez – er-
kölcsi törvényt ad az emberiségnek,
akkor züllött és csaló, és a többi. Ha
vallása irtózik a vértôl, pl. a kóser vá-

gás azt jelenti, hogy nem maradhat egy
csepp vér sem az állatban, mert a vért
semmilyen formában nem szabad
megenni, sôt még a menstruáló nô is
érinthetetlen, akkor megszületik a vér-
vád. (Sajnos, a 21. században, döbbe-
netes módon, Magyarországon újra
feltámadt – lásd: Magyar Jelen, 2007.)
Ennél nagyobb morális és intellektuá-
lis szégyen aligha érhet országot az eu-
rópai kultúrkörben. A napjainkban itt-
hon újra megerôsödô zsidógyûlölet
egyik oka talán Le Bon ismeretes tör-
vényében keresendô, amely szerint
egy embercsoport intellektuális pro-
dukciója mindig a csoport leggyen-
gébb intellektusú tagjának teljesítmé-
nye felé deviál. Werfel szerint a fasisz-
ták rájöttek, hogy a politikában is fe-
lülrôl lefelé folyik a víz, az alacso-
nyabbrendûség vonzó hatású, az olcsó
rossz ösztönök elnyelik a jó ösztönö-
ket… A tömegeket felsôbbrendûségi
tudattal kell táplálni, arra éhesek…

Érdekes epizód volt izraeli életem-
ben, amikor egy turistaútra érkezett
zsidó orvosnô a „gyökereit” akarta ku-
tatni. Kezdéshez azt ajánlottam, hogy
nézze meg Tel-Avivban a Diaszpóra
Múzeumot. Utána, mély depresszió-
ban így nyilatkozott: „Gyönyörûen
megrendezett múzeum. De én csak azt
értettem meg belôle, hogy ahová mi
zsidók betesszük a lábunkat, száz év
múlva gyûlölnek minket. Mitôl va-
gyunk ilyen ellenszenvesek?”

Ez a nagy kérdés! Sokan mondják:
tolakodók, örökösen bírálók-ítélkezôk,
tapintatlanok, feltûnést keresôk és ha-
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nek megoldása nélkül a Gázai övezet
problémáját sem lehet megoldani. 

A palesztin menekülttáborok lakói-
nak egy szûk és zárt térben való kon-
centrációjára nem tud választ adni az
izraeli jobboldal sem. Egyiptom – böl-
csen – nem akarja annektálni Gázát, és
hiába támad vissza Izrael, hiába zárja
le határait a zsidó állam (azonkívül
Egyiptommal közös falat is akar építe-
ni), sôt, hiába vonul be újra és újra a
hadsereg Gáza sikátoraiba, ha a gáza-
iak bezárva érzik magukat, ettôl még
elkeseredettebbé és agresszívabbá vál-
nak, és frusztrációjukat terrorizmussal
és erôszakkal fejezik ki. Ugyanakkor
hiába hivatkozik megszállásra, „állat-
kertben” való létére (dr. Mamdouh al
Aker, az Állampolgári Jogok Palesz-
tin Független Bizottsága elnökének
szavajárása, akinek szavait Amira
Hass, a Ha’arec publicistája népszerû-
sítette) és nyomorára a Gázai övezet
lakossága, ha közben az egész térséget
átformáló iszlám fundamentalista Ha-
masz, gyerekek és asszonyok mögé
bújva, Kasszam-rakétákkal árasztja el
azokat az izraeli területeket, melyeket
tud. Szdérot városában éppen ezt pró-
bálják elérni, hogy minden buszme-
gállónak legyen saját óvóhelye. Így él
egymás mellett ember és ember Gázá-
ban és környékén. 

Az agresszió határát a rakéták és az
aknák hatótávolsága korlátozza.

A helyzet javulását csak a nemzet-
közi haderôk jelenlétével és a gázaiak
életminôségének emelésével (együtte-
sen) lehet elérni. Ebben természetesen
benne foglaltatik az, hogy a palesztin
társadalomnak is meg kellene teremte-
nie a saját demokratikus és ellenôrzô
mechanizmusait, és át kellene mennie
egy olyan társadalmi átalakuláson,
melynek végeredményeként a militari-
zálódott lakosság az iszlám és a fegy-
verek hatalma helyett a tudás és a koo-
peráció nyugodtságában és elônyeiben
bízna. E nélkül még csak esélye sincs
a békének Gázában és környékén. 

Csupa-csupa külsô elvárás. Interio-
rizáció, elfogadtatás, lefegyverzés.
Amíg ezek aktívvá nem válnak, nincs
remény Gázában.

POPPER PÉTER

1%
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sonlók. Meg, ami közszájon jár: egy-
mást segítik, mindig összetartanak,
megvetnek mindenkit, aki nem zsidó,
egészen a Cion bölcseinek összeeskü-
véséig a világuralomért. Súlyos dol-
gok, sok rágalommal, hamisítással ke-
verve. Hallottam olyan vélekedést is
Magyarországon, hogy „ez az intelli-
gens és mûvelt zsidóság miért nem ér-
ti meg hétszáz év óta – akkor adta ki
Szent László király zsidókorlátozó in-
tézkedéseit –, hogy mi nem kérünk az
ô tehetségükbôl. Mert ez Magyaror-
szág. Mint ahogy Izrael sem kér a pa-
lesztinok tehetségébôl.” S az ember
mégis érzi, hogy nem errôl van szó, az
okok mélyebben rejlenek.

Elsô probléma. A kiválasztott nép.
Ez talán a legjobban fájó és
dühítô tüske a többi nép
szemében. Miféle gôg, a
magasabbrendûség igénye
árad abból, amikor Isten ki-
választott népének tartják
magukat. A valóságban Is-
ten kiválasztottjának lenni
nem dicsôséget, hanem
szenvedést jelent. Példa-
ként hadd hivatkozzam a
„harminchatok” legendájá-
ra, amely szerint mindig
harminchat igaz ember
kedvéért áll még a világ.
Talán ôk sem tudják kivá-
lasztottságukat, csak rette-
netes sorsukról lehet néha felismerni
ôket. Vagy a híres régi zsidó mondás:
„A nehéz élet az Isten bókja.” („Te
olyan erôs lelkû vagy, hogy ezt is elbí-
rod” – értelmében.) Vagy a Pálról
mondott újszövetségi sorok: „Válasz-
tott edényem ô nekem, hogy az én ne-
vemet hordozza népek, királyok és Iz-
rael fiai között. És én majd megmuta-
tom neki, mennyit kell az én nevemért
szenvednie.” Talán megfelel ennek a
zsidóság sorsa!

Második probléma. Mire választat-
tak ki a zsidók? Az egyistenhit
megôrzésére és elterjesztésére a világ
népei között. A zsidóság az elsô
missziót hûségesen teljesítette. De a
másodikba belebukott, amikor népval-
lásként definiálta magát: zsidónak szü-
letni kell! Ezzel lemondott mindenfaj-
ta térítésrôl. Lehetséges, hogy küldeté-
sének ez a részleges kudarca az egyik
gyökere a zsidó karakterbe ivódott és

megérdemeltnek érzett bûntudatnak,
Istennel szemben. Sôt, legtöbbször
váltig tagadott, gôggel kompenzált, de
mégiscsak szociológiailag kitapogat-
ható kisebbrendûségi érzése, más né-
pekhez viszonyítva önmagát.

Harmadik probléma. A zsidóság el-
vette a pogány politeizmus zavartalan
életörömét. Mózes és Jézus mûve.
Elsôsorban a bûn fogalmáról van szó.
A többistenhit idején egy isten haragja
inkább reális problémát jelentett, s
nem igen idézett elô bûntudatot.
Ugyanis védelemért lehetett fordulni
egy másik istenhez. Például amikor
Poszeidón megharagudott Odüssze-
uszra – aki Pallasz Athénéhez mene-
kült védelemért –, mit tehet mást, mint

viharossá teszi a tengert, hogy ne tér-
hessen haza.

A pogány életideál egyszerûsítve ta-
lán úgy foglalható össze: a megszüle-
tett ember dolga, hogy a világ és a vi-
selkedés minden formáját megismerje,
átélje, még a legszélsôségesebb le-
hetôségeket is. Ebben volt nagy szere-
pe a misztériumoknak, a tudatállapot-
változtatásoknak stb. Mózes és Jézus
erkölcsi tanítása kriminalizálta (bûn-
nek nyilvánította) a szélsôséges csele-
kedeteket, sôt indulatokat is. Ebbe be-
leértendô a szexus, az emberölés, a tu-
lajdon megsértése, mások megalázása
stb. Ekkor kerül szembe a személy-
iségbe beépült erkölcs az ösztöndina-
mikával (Freud szerint az Ösztön-én a
Felettes-énnel). S a küzdelem közöttük
majdnem minden általuk megérintett
kultúrában az ember haláláig tartó drá-
mai harcává válik. S ami a legfonto-
sabb, az adott kultúra egyik központi

jelentôségû kérdésévé lesz a bûn, a
bûntudat oldása, a vezeklés, a megtisz-
tulás stb. kérdése – még a pszichoterá-
piában is, különösen a pszichoanalízis-
ben. Az egyetlen Isten a totalitás esz-
méjét képviseli a vallásban, mindentu-
dó, mindenható, a vesékbe lát, becsap-
ni nem lehet, menekülni elôle nincsen
hova, egyetlen kézbôl ered a jutalom
és a büntetés, üdvözülés és kárhozat.

A kultúra ilyen mély bûntudattal
terhelése vajon megbocsátható bûn-e?
Ez jóvátehetetlen rombolás. Hiába
próbálja pl. Fellini megmutatni, mi-
csoda különbség van annak a felvilá-
gosodott modern embernek a lelke,
aki tudja, hogy a szex nem bûn, és an-
nak a pogánynak a lelke között, aki-
nek soha eszébe sem jutott, hogy a
szex bûn lehet. A reneszánsz megpró-
bált ugyan visszanyúlni a pogány élet-
ideálhoz, de törekvése csak próbálko-
zás maradt. Sôt Thomas Mann is azt
tanácsolja, hogy meg kell élni az élet
minden szélsôségét, de a nyárspolgár
álarca alatt. A szabad, határokat nem
ismerô, ujjongó életöröm elvétele és
bûntudati szorongásokkal való helyet-
tesítése a zsidóság eszmevilágából
eredô bûn, és megérdemlik a halált,
mert ez a bûn az egész zsidóság múlt-
ját és jelenét terheli. 

Werfel a Cellában ezt mondja errôl a
témáról: S ha Izrael eltûnne? Eltûnne
ezáltal az isteni kinyilatkoztatás egyet-
len valódi tanúja errôl a világról. A
Szentírás ilyen módon üres és erôtlen
mondává lenne, mint akármelyik gö-
rög mítosz. Mindez a vallástalanokra
is vonatkozik? Thomas Mann a Doktor
Faustus keletkezésében idézi Fitelber-
get: „Nekem a véremben van az Ótes-
tamentum, és ez nem kevésbé komoly
dolog, mint a németség” – értsd: a
nemzeti identitás. Ugyancsak az ôálta-
la idézett „gonosz” Breisacherre hivat-
kozom: „Rossznéven vehetô-e a zsidó
szellemtôl, ha az eljövendô, az új irán-
ti éleshallású fogékonysága a legfur-
csább helyzetben is beigazolódik, ami-
kor az avantgardizmus egybeesik a re-
akcióssal.” Ez a megjegyzés – a világ-
hírû német író szerint – „a zsidóság kü-
lönös szellemi rangjára utal”. Mindezt
a nemegyszer „enyhe” antiszemitiz-
mussal vádolt Thomas Mann írja, vé-
dekezésül. Íme, a korlátlan, habzó élet-
öröm elvétele az európai világtól, ez a

6 ■ Álláspont

Ki ez a százezer, 
zseniálisnak kikiáltott
ördögfattya, aki 
romlásba bír dönteni
egy ezeréves országot?
Mert akkor ezt a 
kisebbséget magasabb
rendû lényeknek 
kellene tartaniuk. 
Ki állítja a zsidókról 
ezt a szamárságot? 
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A ki a nagyobb ünnepeken
vagy péntek esténként

belép a Klauzál utca 3. alatt található
lakásba, vagy szombat reggelenként a
Frankel utcai zsinagóga imatermébe,
az se rabbit, se kántort, se orgonát, se
díszes bimát nem lát. Tízes-húszas-
harmincas éveikben járó fiatalok
imádkoznak héberül, ülnek körben, s
bárki hozzáértô vezetheti az imát.
Van, aki a kidust készíti elô, van, aki
csöndben meditál, van, aki a többiek-
kel dúdol, és van, aki minden egyes
szót végigolvas, attól függôen, hogyan
tud csatornát nyitni az Örökkévaló fe-
lé. Itt senki sincs, aki megmondaná a
többieknek, hogy mit gondoljanak,
vagy létrehozna számukra egy spiri-
tuális élményt. Olyan környezet van
kialakulóban, ahol a résztvevôk saját
arcukra tudják formálni az ima és a
közösségi lét élményét.

Tavaly nyáron néhány budapesti fi-
atal megalakította az elsô független
minjánt, a Dor Chadast, mely péntek
esténként találkozik, idén februárban
pedig beindult egy második kis ma-
szorti közösség a Frankel zsinagógá-
ban, mely szombat reggelenként talál-
kozik. Természetesen nagy az átjárás
a két közösség között. Noha mindkét
minján a konzervatív irányzatba tarto-
zóként határozza meg magát, a név ne
tévesszen meg senkit: ha túlélik a kez-
deti nehézségeket, ezek a közösségek
a progresszió motorjaivá válhatnak a
mai magyar zsidóság, különösképp a
neológia számára. 

A KONZERVATÍV 
IRÁNYZAT 

Mai formájában Amerikából ered, az
1880-as években alapított New York-
i Jewish Theological Seminary (JTS)
rabbiképzôtôl, melynek igazi arcula-
tát 1913-tól kezdve a híres dr. Solo-
mon Schechter alakította ki. Az Ame-
rikában Conservative, Izraelben, La-
tin-Amerikában és Európában ma-
szorti névre hallgató mozgalom az or-
todox, reform és rekonstrukcionista
irányzat mellett a legjelentôsebb: vi-
lágszerte több mint nyolcszáz közös-
séget, másfél millió tagot számlál.
Nagy hírû intézményeket tart fenn: a
jeruzsálemi Shechter rabbiképzôt, a
Conservative Yeshivát; a Marom,
United Synagogue Youth és Noam if-
júsági szervezeteket; valamint a
Camp Ramah hathetes nyári táboro-
kat, s ha egyelôre lazán, kevéssé tuda-
tosan, de idetartozik a magyar neoló-
gia intézményrendszere is.

New Yorkban és Jeruzsálemben él-
ve megtapasztalhattam, hogy a kon-
zervatív a zsidóság intellektuálisan
legnagyobb kihívást jelentô irányza-
ta. Nem veti el a halacha (a zsidó val-
lásjog) egyénre kötelezô voltát, mint
a reformirányzat, de nem is vállal
magára minden egyes parancsolatot
úgy, mint az ortodoxia, mely a tör-
vény betûjétôl való eltéréseket a ha-
gyomány felhígításának tartja. Célja,
hogy a modern élettel összeegyeztet-
hetôvé tegye a hagyománytiszteletet.
Ennek a megközelítésnek a nehézsé-
ge éppen az, ami az elônye is egyben:
egyéni és közösségi szinten nagyon
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zsidóság legsúlyosabb bûne az európai
kultúrkör, az emberiség ellen.

Negyedik probléma. A másság. A
zsidóság elkülönülése vallásilag és az
életvezetés szempontjából. Azt gondo-
lom, hogy ha a zsidóság nem különíti el
magát, és továbbra is várja a Messiást,
fejét befedi, kósert eszik, szombatot
ünnepel vasárnap helyett satöbbi, hiába
tartotta volna be a Tízparancsolatot,
már régen eltûnt volna a történelem
mély kútjában. Ez a másság konzervál-
ta történelmileg. Természetesen min-
dez fôleg az ortodoxiára vonatkozik. A
neológok – nem beszélve a reformzsi-
dókról – már annyira asszimilálódtak,
amennyire csak lehetséges volt. Öltöz-
ködésükben, szokásaikban, ízlésükben,
kosztjukban, életmódjukban, nyelvük-
ben, kultúrájukban, a magyar tudomá-
nyos életbe, mûvészetbe és irodalomba
való szerves betagolódásukban senki
sem vitathatja magyar identitásukat.
Az 1848-as szabadságharcban és az
elsô világháborúban való részvételük-
kel, magyar földben nyugvó halottaik
által is idekötve, naivan azt hitték, hogy
ha vannak katolikus vagy protestáns
magyarok, vannak zsidó magyarok is.
Az ô esetükben nem az asszimiláció-
val, hanem az integrációval, a befog-
adással van baj. Ez a máig élô fasiszta
fajelmélet megôrzôdésének és újravi-
rágzásának a következménye. 

Ötödik probléma. A megoldás. Mi a
megoldás? A zsidókérdésnek nincsen
megoldása, mint ahogy más országban
is tartósan jelen vannak a kisebbségek-
kel való konfliktusok. A pszichológu-
sok és a politikusok gondolkoznak
úgy, hogy a társadalmi és az egyéni
élet problémái megoldhatók. Holott
csak kevés oldható meg közülük, a
többségüket jól vagy rosszul el kell vi-
selni, netán elhazudni. Ezt a terhet –
nevezetesen, hogy minden problémát
meg lehet oldani – le kellene venni
mind a pártok, mind az egyének vállá-
ról, akik azt gondolják, hogy vagy az
ellenfél rosszindulata, vagy a saját te-
hetségtelensége miatt képtelen eljutni
a megoldásokhoz. A legmélyebben
hívô katolikus költôt, Pilinszkyt idé-
zem: „Ti úgy gondolkoztok, hogy
problémák vannak, és megoldásokra
van szükség. Én úgy gondolkozom,
hogy tragédiák vannak, és irgalomra
van szükség.”

MARGIT PATRÍCIA ESZTER

Saját úton az
Örökkévalóhoz
Progresszív  i rányzatok 
a konzervat ív  zs idóságban
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sok döntést lehet hozni óriási moz-
gástérrel, de halachikusan mindig
konzisztens módon. Ennek az irány-
zatnak a szépsége éppen e nehézség-
ben áll: neológ rabbiktól például ne-
héz megtudni, hogy mi a mozgalom
álláspontja egy-egy ügyben. A ma-
szorti mozgalomban a vallásjogi min-
ták transzparensek és mindenki szá-
mára akár az interneten keresztül is
hozzáférhetôk. A konzervatív irány-
zathoz tartozó zsidónak a mozgalom

vallásjogi standardjain belül kell
meghoznia saját döntéseit, hogy a ha-
gyományból mit és hogyan tart, ám
az egyéni igényességre van bízva,
hogy ezeket a döntéseket milyen
mélységû tudásra alapozza.

A legnagyobb kihívások annak
meghatározásából adódnak, hogy ki-
nek az autoritását fogadja el az egész
konzervatív irányzat, egy-egy közös-
ség, illetve az egyén. Az ortodoxiában
egyértelmûen a Tóráé és a rabbiké a
végsô szó: az úgynevezett tórai paran-
csolatoknak ugyanakkora a súlyuk,

mint a rabbinikus parancsolatoknak.
A konzervatív mozgalomban viszont
úgy vélik, a hagyomány nem silányul
nemzedékrôl nemzedékre, hanem épp
ellenkezôleg, bôvül, gazdagodik, mert
minden generáció hozzátesz valamit a
saját értelmezéseibôl. Vitatják azt is,
hogy az isteni kinyilatkoztatás jogér-
vénye csak az ortodox rabbik halachi-
kus döntéseit hatja át: szerintük a kon-
zervatív és reform rabbik véleménye
is jogérvénnyel bír. 

Tovább bonyolítja
a helyzetet a törvény
és a szokások viszo-
nya: az ortodoxiá-
ban a szokások, a
minchag is a tör-
vény erejével bír, te-
hát kötelezô (példá-
ul nem tiltja nôk
számára a tálisz és
tfillin viseletét sem
a Tóra, sem a Tal-
mud, csak épp nem
szokás, ezért elkép-
zelhetetlen, hogy

egy nô táliszban és tfillinben imád-
kozzék). A konzervatív mozgalomban
viszont épp a szokások változása nyit-
ja szélesebbre az egyén játékterét.

NEOLÓG 
ELLENTMONDÁSOK

Bár hivatalosan a magyar neológia is
a konzervatív irányzathoz tartozik,
utóbbi világszerte mutatkozó prog-
resszivitásából hazánkban szinte sem-
mi sem érzékelhetô. Vári György, aki
mindkét minjánban alapító tag, azt ki-

fogásolja, hogy a neológia nem haladt
a korral. Néhány fiatalabb rabbit le-
számítva, megközelítése inkonzisz-
tens lett. Abban szigorú, ami anakro-
nisztikus, és abban túlontúl megen-
gedô, ahol hagyománytiszteletre vol-
na szükség. 

– Nem tudok egyetérteni azzal,
hogy míg a konzervatív irányzatban a
nôk rabbivá szentelése teljesen elfoga-
dott gyakorlat, mert nem ellenkezik a
halachával, csak a megszokásokkal,

addig hazánkban elképzel-
hetetlen, hogy nôk rabbik
lehessenek. A neológ rab-
bik ugyanakkor szemet
hunynak a felett, ha valaki
sábátkor dohányzik, amit
viszont tényleg tilt a tör-
vény – vélekedett Vári
György.

– Jelenlegi formájukban
a magukat neológnak tartó
hitközségek képtelenek ar-
ra, hogy kielégítsék minda-
zok vallási igényeit, akik
egyszerre szeretnének ha-
gyománytisztelôk és mo-
dernek lenni. Így a fel-

világosodás utáni idôk gyermekeiként
a tudományos világszemléletet ma-
gukénak vallják, s a tudományos föl-
készültséget rabbijuktól is elvárják.
Normális helyzetben, a Kádár-kor
diktatúrája nélkül a neológ zsi-
dóságnak meglett volna az esélye,
hogy végigjárja a modernizáció ama
halachikusan igényes, néhol nyaktörô-
en akrobatikus ösvényét, melyet a
nyugati, a neológiával azonos tôrôl fa-
kadt, konzervatív zsidóság végigjárt –
mondta dr. Vajda Károly, aki mindkét
minjánban alapító tag.

Míg a neológia vezetôi gyakran a
késôn íródott Sulchan Aruchra hivat-
koznak halachikus döntéseikben, ad-
dig más országokban a konzervatív
mozgalom képviselôi figyelembe ve-
szik a Talmudot és a teljes ókori,
középkori, újkori és legújabb kori zsi-
dó vallásjogi szakirodalmat is. A kon-
zervatív irányzat attól válik prog-
resszívvá, hogy a halacha plurális jel-
legébôl kiindulva bátran nyúl a ha-
gyományhoz. Így többek közt
feltérképezi a nemek közti eman-
cipáció vagy a társadalmi ki-
sebbségek egyenjogúságának útjait.

8 ■ Hazai dolgaink

Szimchat Tóra – a nôk
is táncolnak
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Emellett nagy hangsúlyt fektet az
olyan etikai parancsolatokra, mint a
tikkun olam, a világ jobbá tétele. A
nemzetközi emberi jogi, környe-
zetvédelmi és rasszizmus elleni moz-
galmakban vezetô helyet foglalnak el
az olyan zsidó szervezetek, mint az
American Jewish World Service,
mely a fejlôdô országokban élô rászo-
rulók megsegítésére évente több ezer
zsidó önkéntest küld Afrikába és La-
tin-Amerikába, és azért is sokat tett,
hogy a darfuri tömegmészárlás be-
kerüljön a nyilvánosságba.

– A konzervatív irányzat híveitôl
nagyobb halachikus tájékozottságot
és elkötelezettséget vár el, mint ami a
hazai neológiában szokásos. Be meri
vallani magának ugyanakkor, hogy
vannak a rabbinikus hagyománynak
halachikusan tarthatatlan vagy erôsen
problematikus rendelkezései, mint
amilyen a kohének házassági jogának
korlátozása, vagy a mámzérut
(törvénytelen gyermek – M. P. E.) in-
tézménye. E kérdésekben fel meri
vállalni, hogy jól átgondolt, megfon-
tolt, sôt végiglatolgatott halachikus
érvek alapján hatályon kívül helyez-
ze mindazt, ami nem csupán anakro-
nisztikus, de halachikusan és etikai-
lag is aggályos – mondta dr. Vajda
Károly.

MINJÁNOK, HAVURÁK
INSPIRÁCIÓJA

Sturovics Andrea szerint a jelenlegi
magyar zsinagógai közösségek nem
tudnak igazi alternatívát kínálni olyan,
a hagyomány iránt érdeklôdô fiatalok-
nak, akik nyitottságra, igényesebb ta-
nulásra, vitákra és baráti közösségre
egyszerre vágynának. 

– Nem volt egy olyan zsinagóga
sem, ahol otthon éreztük volna ma-
gunkat, ahol úgy éreztük, valóban
együtt vagyunk a közösséggelÖ ahol
valami történt volna spirituális szinten
– vélekedett az alapítás okáról Schön-
berger Ádám, a Dor Chadas egyik
szervezôje, aki maga neológ rabbi fia.
¡dám egyébként pár évvel ezelôtt ke-
rült kapcsolatba a konzervatív
irányzattal, amikor a nagy sikerû Ma-
rom cionista ifjúsági szervezet alapítá-
sába kezdett.

– Mi nem a neológia ellenében hoz-

tuk létre a Frankel-minjánt, hanem
azért, mert úgy látjuk, hogy mostaná-
ban megindult valami bíztató a neoló-
giában. Közülünk életútjuk okán so-
kan kötôdnek a neológiához, ezért
szeretnénk jelen lenni, közelrôl látni,
és ha tudjuk, akkor picikét elôsegíteni
ezeket a változásokat, amelyeknek a
fiatal neológ rabbik lehetnek a
letéteményesei. Ezt az is bizonyítja,
hogy az újlaki hitközség befogad egy
egalitáriánus, konzervatív minjánt a
Frankel falai közé – mondta Vári
György.

A Dor Chadashoz és a Frankel-min-
jánhoz hasonló közösségek igénye
egyébként világszerte megjelent már
a hatvanas-hetvenes években. Bár sok
magyar fiatal tekint a konzervatív
irányzatra inspirációként, fontos meg-
jegyezni, hogy a hetvenes években
hasonló vádak érték a mozgalmat,
mint ma hazánkban a neológiát. 

Amerikában, Angliában és Izrael-
ben számos havura és minján mûkö-
dik, legtöbbjük nem köthetô egy
irányzathoz sem. Jeruzsálemben töb-
bek között a Leader Minyan, Shira
Hadasha és a National Havurah Ins-
titute mûködik független közösség-
ként. A New York-i conservadox
(konzervatív és ortodox közötti) Ke-
hilat Orach Eliezer már húsz éve a
porondon van. Jellegzetessége, hogy
a nôk számára külön teremben Tóra-
és Haftara-olvasást tartanak párhuza-
mosan a „hagyományossal”. A regge-
li istentiszteletnek ezt a részét a nôk
és a férfiak külön teremben töltik.

A Darkhei Noam minján a „hivata-
los” irányzatokon túllépve külön
ülteti a közösség férfi és nôi tagjait a
mehice két oldalára, mely középen
húzódik. A bima, a tóraolvasó emel-
vény is középen van, nôk és férfiak
vegyesen vezetik az imát és a Tóra-
olvasást, melyet csak akkor kezdenek
meg, ha nemcsak tíz férfi, hanem tíz
nô is jelen van.

A konzervatív mozgalom nép-
szerûségéhez jelentôsen hozzájárul,
hogy a nôk aktívabb szerephez juthat-
nak. A reformmozgalmon kívül Ma-
gyarországon nincs olyan közösség,
ahol a nôk egyenlô szerepet vállal-
hatnának a közösség életében, a ta-
nulásban, a tóraolvasásban, valamint
a liturgiában. A nôk részvételi igényét

jelzi, hogy a Women’s League for
Conservative Judaism (konzervatív
irányzat nômozgalma) berkein belül
hétszáz nôklub létezik Kanadában,
Puerto Ricoban, Mexicóban és Izrael-
ben, több mint százötvenezer lelkes
taggal.

Az egyik legsikeresebb minján
egyébként a 2001-ben New Yorkban
alapított független, egalitáriánus Ke-
hilat Hadar, mely több száz fiatalt
vonz sábátonként, s levelezô listáján
kétezer-nyolcszáznál is több cím sze-
repel. Hetente kétszer tanulnak, ta-
valy nyáron jesivát is alapítottak,
sávuotkor pedig több száz résztvevô
jön össze hosszú hétvégi tanulásra.
Imáik dallamát ôk maguk találják ki,
de felcsendülnek héber szövegek Be-
atles-dallamokra is. Rabbijuk, a kon-
zervatív mozgalomhoz tartozó, Har-
vardon vallástörténetbôl doktorált
Shai Held nagy tudása ellenére is
csak tanácsadói minôségben vesz
részt a közösség életében. Tóra-
magyarázatot egyaránt mondhat a 
homoszexuális, mexikói betért fo-
tóstól a kisgyerekkel a kezében
egyensúlyozó ügyvédnôig bármelyik
tag. A rabbit nem illeti semmiféle el-
sôbbség, de nem bánja. 

A londoni Finchley-negyedben
mûködô egykori kis minján mára
Anglia egyik legnagyobb közösség-
évé vált több emeletes épülettel és tel-
jes munkaidôben foglalkoztatott al-
kalmazottakkal. Rabbijuk, Jonathan
Wittenberg, a közösség egyik tagjá-
ból lett spirituális vezetô, és már meg-
határozó szerepet tölt be a Masorti
Europe, a konzervatív irányzat euró-
pai tagozatának vezetôségében. Az
újítás szele már a legmagasabb szin-
ten is érzôdik.

A szerzô a Frankel zsinagógai új-
laki minján alapítója, és a Dor 
Chadas tagja. 

Dor Chadas, további információk: 
Klauzál tér 3. Ima péntekenként 7
órától, vacsorával és tanulással egy-
bekötve.

Frankel újlaki minján
Ima szombatonként 9.30-tól, kidus-
sal és tanulással egybekötve.

Hazai dolgaink ■ 9
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A fenti intézmény szervezésében

február 4-ével vette kezdetét egy új

elôadás-sorozat, amelynek célja,

hogy – vallásától, származásától

függetlenül – minden érdeklôdô gya-

rapíthassa ismereteit a zsidó vallás-

sal és kultúrával kapcsolatban. 

M indehhez az évezre-
des módszert vá-

lasztották a szervezôk: a maguk terü-
letén nagy tudással rendelkezô böl-
csek – egyetemi professzorok – veze-
tésével együtt értelmezhetünk klasszi-
kus szövegeket, kibontva azok mon-
dandóját, hozzájuk tanulva a témához
kapcsoló, a vallásos zsidó irodalom-
ból merített háttéranyagot. 

Mindez így roppant szárazon hang-
zik – de egyáltalán nem az. Az elôadá-
sok frissessége, érdekessége egyrészt
a témaválasztással, másrészt az
elôadók személyiségével, stílusával
magyarázható – szó sincs unalmas,
mélyalvásba szuggeráló tényfelsoro-
lásról, annak ellenére, hogy rengeteg
konkrétum, történelmi, vallás- és kul-
túrtörténeti információ elhangzik. A
lexikális adatokat lebilincselô magya-
rázatok, klasszikus anekdoták kísérik,
kiegészítve olyan történelmi, társadal-
mi összefüggésekkel, amelyek életet
lehelnek a többé-kevésbé ismert, ám
elménkben-szívünkben gyakran a
tetszhalál állapotában heverô tradíci-
ókba.

A cél – a fentiek mellett – éppen ez:
közelebb hozni a hallgatósághoz
mindazt, ami érték a zsidó kultúrában,

legyen az együtt gondolkodás, tanu-
lás, a szellemi fejlôdés öröme, a zsidó
identitástudat magasabb szintre eme-
lése, sajátos történelmünk, hôseink,
tanítóink, nagyjaink megismerése,
vagy épp a betekintés a vallás – laiku-
sok számára sokszor átláthatatlan –
ok-okozati összefüggéseibe. A külde-
tés sikerét a meghívott professzorok
kvalitásai hivatottak garantálni. A nyi-
tó elôadást például Yair Zakovitch, a
Héber Egyetem tanára, nemzetközi hí-

rû Biblia-kutató jegyezte, a követ-
kezôt pedig kollégája, Avigdor Shinan
irodalomtörténész – mindketten a Tó-
ra és a Misna világába kínáltak beve-
zetést a nagyérdemûnek. A folytatás
további szellemi ínyencségeket ígér:
márciusban a fent említett témakört
taglalják tovább az elôadók, majd a
Bar-Ilan Egyetem oktatója, Elisheva
Baumgarden segítségével gyarapíthat-
juk tudásunkat olyan témakörökben,
mint a középkori zsidók és kereszté-
nyek kapcsolata, vagy a zsidó történe-
lem a nôk szempontjából vizsgálva.
Moshe Ideltôl a zsidó misztika és a
Kabbala titkaiból kaphatunk ízelítôt
majd nyár derekán. Ezen felül hallha-
tunk majd elôadásokat a konfliktuske-
zelésrôl a zsidó történelemben, vala-
mint a zsidóság helyzetérôl és szere-
pérôl a modern korban.

A szervezôk a szabadegyetem prog-
ramját egyelôre két kelet-közép-euró-
pai fôvárosban, Bukaresten és Buda-
pesten indították el, félig-meddig kí-
sérletképp, a helyi közösségek aktív
bevonásával és segédletével. Ha mû-
ködik, Varsóban, Pozsonyban, Prágá-
ban – és talán Európa egyéb városai-
ban – is indulnak majd kurzusok.

Szirtes Borbála

10 ■ Hazai dolgaink
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– Mikor kezdett fontossá válni az
Ön számára a zsidóság?

– Már gyerekkoromban világos volt
számomra a családom háttere. Nem is a
zsidóság volt otthon téma, inkább a család
története, ami ezzel szorosan összefügg.
Elementáris élmény volt számomra, ami-
kor gimnazistaként, osztálykiránduláson
Szegeden módom volt megnézni a zsina-
gógát. Az osztályfônököm osztálytársa
volt a szegedi dóm orgonistája, ô mondta,
hogy ha akarjátok, megnézhetitek a zsina-
gógát is – ami a hatvanas években nem
nagyon volt nyitva. Akkor ott, az épület-
ben megcsapott valami. Mi is történt itt
tulajdonképpen? Itt persze a családunk
szomorú története ugrik be. Anyukám
nemrég, a felszabadulás évfordulója kap-
csán számolta össze, hogy pontosan hány
rokon, hozzátartozó veszett oda a háború-
ban és a Holokausztban.

– A hetvenes-nyolcvanas években
volt valami kapcsolata az intézmé-
nyes zsidósággal, vagy a lakásokon,
kávéházakban összejáró alternatív
társaságokkal?

– Sokáig nem. Én nagyon sokat éltem
vidéken, ahol nem volt zsidóság, példá-
ul. Dunaújvárosban. Hosszú ideig mû-
velôdési házakban dolgoztam népmû-
velôként, aztán, ha úgy tetszik, politikai
területen. Mikor Pozsgay Imre a Hazafi-
as Népfrontba hívott dolgozni, a kultu-
rális terület jutott nekem, azon belül is a
civil egyesületek, mozgalmak.

– Így került kapcsolatba a Magyar
Zsidó Kulturális Egyesülettel, amely-
nek Pozsgay Imre „hátszelet adott” a
nyolcvanas évek végén. Meg kellett
neki küzdenie ezért valakivel?

– Ô jó szolgálatokat tett Magyaror-
szágnak a nemzetközi kapcsolatok épí-
tésében ott, ahol a párt és állam nem
kezdeményezett. Az izraeli kapcsolato-
kat is így kezdte kialakítani, a pártköz-
pont jóváhagyásával. Másfél-két éves

folyamatos harc volt ez. A közkeletûen
peresztrojkának nevezett idôszakban
még senki nem tudta, meddig lehet el-
menni.  Az egész úgy indult, hogy a
szocialista országokon kívül Magyar-
országnak egyedül Finnországgal volt
intenzív civil kapcsolata. Sok volt a
testvérváros. Ekkor felmerült, hogy mi-
ért ne lehetne magyar–finn társaságot
alapítani. Elkezdôdött a társaság szer-
vezése. Akkor még minden lépésre bó-
lintás kellett a pártközpontból. Két ne-
hezebb ügy adódott ezután: a ma-
gyar–kínai és a magyar–izraeli baráti
társaság megszervezése

Egymás után alakultak tehát a külön-
bözô társaságok, s végül ez a folyamat
hozta magával a Mazsike megalakítá-
sát is. A kezdeményezôk közül én
Feldmájer Sándort és Deák Gábort is-
mertem a mozis szakmából. Velük be-
szélgettem errôl a témáról, és Pozsgay
végül felvállalta az ügyet. Utána végig-
vittem a folyamatot, egyeztettem, ha
kellett, s aztán már természetes volt,
hogy benne is legyek. 

– Visszatekintve az elmúlt húsz év-
re, melyek Ön szerint a fontos cso-
mópontok? És mi az a szerep, amit
ezzel a hagyománnyal el tud képzel-
ni a Mazsike számára?

– Az Egyesületet mi, zsidók kezdtük
el megszervezni. De olyan szimpatikus
volt maga a törekvés, ahogy kinyitottuk
a magyar zsidó kulturális értékek és ha-
gyományok kincsesládáját, hogy kez-
dettôl nagyon sok ismert, nem-zsidó
mûvész nevét adta a kezdeményezés-
hez. Segíteni és cselekedni akartak. Na-
gyon sajnálom, hogy ez a szimpátia,
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„A Mazsike legyen 
kezdeményezôje 
a zsidó szervezetek közötti 
párbeszédnek!”
Interjú Kirschner Péterrel,  a Magyar Zsidó Kulturális
Egyesület újonnan választott elnökével

Kirschner Péter Budapesten született
1945. február 9-én. Nôs, egy gyermeke
van. Dolgozott mûvelôdési házban
népmûvelôként, mozisként, az ifjúsági
mozgalomban és a népfrontban kultu-
rális területen. 1988-2002-ig a Magyar
Rádió munkatársa, szerkesztô, mû-
sorkészítô és a társadalmi kapcsolatok
felelôse. 2002-tôl a Fôvárosi Önkor-
mányzat kulturális fôtanácsadója.

Részt vett az egyesülési törvény, a mé-
diatörvény és több civil jogszabály elô-
készítésében, Újságíróként a rádió mel-
lett több lapban és folyóiratban szer-
kesztett civil rovatot. Jelenleg rovat-
szerkesztôje a Budapest folyóiratnak.  
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szolidaritás és támogatás, ami az alapí-
táskor megnyilvánult, mára elfogyott.
Ennek több oka volt. Nagy volt a lelke-
sedés, de aztán alábbhagyott. Nem tud-
tuk folyamatosan biztosítani a színvona-
lat, fenntartani az érdeklôdést. És úgy
nyitottunk fel egy zsilipet, hogy amit a
Mazsike elkezdett, azt ma már több tu-
cat intézmény és szervezet folytatja. Ha
úgy tetszik, „kiénekelték a sajtot a
szánkból”.

– A Mazsike bölcsôje volt ezeknek
a szervezeteknek…

– Ha a szervezeteknek nem is, de sok-
féle program elindulásának mindenkép-
pen. E tekintetben valóban küldetést tel-
jesítettünk. A zsidó kultúra konjunktúrá-
ját Magyarországon számtalan dolog-
ban lehet mérni, például a zsidó könyv-
napokon. Amikor végignéztem több tu-
cat kiadó kínálatát, azt mondtam, fan-
tasztikus, ami csak az irodalomban
megjelenhetett. És nem biztos, hogy
nélkülünk ugyanígy történt volna.
Ugyanez elmondható a képzômûvészeti
galériákról, kiállításokról. Vagy a Zsidó
Múzeumról, amely ennyire nyitott a
nem szakrális mûvészetek irányába. 

– Mi egyedit tud nyújtani az Egye-
sület tucatnyi zsidó szervezet mel-
lett?

– Elnökként szeretnék leülni, beszél-
getni az összes zsidó szervezettel, és kö-
zös programokat, együttmûködést kiala-
kítani. Kulturális vonalon ezeknek a
szervezeteknek érdemes közös projek-
tekben gondolkodni. Fontos, hogy le-
gyen köztük átjárás, együttmûködés.
Mert látok olyan szervezeteket, akik
egymással szemben, vagy párhuzamo-
san használják ki a lehetôségeiket, mi-
közben a zsidó közélet, kulturális élet
nagyon sérülékeny. Sági György, aki az
elmúlt két évben volt elnök, a vidéki
kapcsolatokon nagyon sokat javított. A
Mazsikének több helyen sikerült meg-
vetnie a lábát, és ezt bôvíteni kell. Mert
eleve ezt akartuk: hogy ne budapesti
egyesület legyünk, az értéket ne csak itt
teremtsük meg, hanem szerte az ország-
ban, sôt a határon túl is. Ám attól
egyelôre még távol vagyunk, hogy meg-
jelenjenek Budapesten – mondjuk – a
kolozsvári zsidó hagyományok.

– A kulturális együttmûködésen túl
el tud képzelni valamilyen politikai
együttmûködést is, a közös érdek-
képviselet terén?

– Ebbéli vágyamat tudom megfogal-
mazni. Azt gondolom, ha lehetôséget
nyújtunk, hogy a kultúra mentén talál-
kozzanak a zsidó emberek, csoportok,
ez is egyfajta érdekképviselet. Felme-
rült, hogy a Mazsike legyen kezdemé-
nyezôje, generálója a zsidó szervezetek
közötti párbeszédnek. Ha ez rajtam mú-
lik, megvalósítom. Ugyanakkor nagyon
óvatosan kell bánni azzal, hogy egy kö-
zösség nevében ki, milyen ügyekben,
milyen kompetenciával lép fel. Mert
ezek az alapszabályban nem rögzítettek
– sem a miénkben, sem a Mazsihiszé-
ben. Amikor kiújul a vita, hogy ki kép-
viseli a zsidóságot, nem lehet mást ten-
ni, mint alkalmat teremteni az egyezte-
tésre. A tavalyi március 15-i nyilatko-
zatra már nem akarok visszatérni. Fris-
sebb ügy a Sólyom-féle ebédmeghívás
lemondása. Mindenkinek meglehet a
maga véleménye – én nem hagytam vol-
na ki az alkalmat, hogy leüljek a törté-
nelmi egyházak fejeivel, és megbeszél-
jem velük a problémát. Nem tudom, mi-
lyen vita elôzte meg a Mazsihiszben ezt
a döntést. Az biztos, hogy rövid idôn be-
lül nem lehet eldönteni, ki képviselhetné
a zsidóságot. Mindenkinek megvan a te-
rülete, amit képvisel. Ha kulturális terü-
leten valami vérlázító dolog történik,
akkor a Mazsike felemelheti a szavát,
hiszen van kompetenciája. Másik terüle-
ten másik szervezetnek kell lépnie. És
mindig meg kell egymással beszélnünk,
hogy mi az álláspontunk. 

– Hogyan látja az antiszemitizmus-
sal szembeni fellépés lehetôségét?

– Az antiszemitizmus nem lehet csak
a zsidók ügye. Nem azt mondom, hogy
hátra kell dôlni, és várni, hogy a társada-
lom nem zsidó része oldja meg ezt a
problémát, de az biztos, hogy az antisze-
mitizmus, a cigányellenesség és a ki-
sebbség-ellenesség össztársadalmi
probléma. A schengeni csatlakozással
az ország kinyílt, elindult egy európai
mozgás, és az országnak befogadóbb-
nak kell lennie, mint amilyen manapság.
Úgy érzem, ebben a Mazsikének az is
szerepe lehet: különbözô fórumokon be-
szélhet ezekrôl a problémákról, fôleg a
Szombattal közösen. Erre megvannak a
lehetôségei. Van a társadalomnak nor-
mális, tisztességesen gondolkodó része,
akik fellépnek a kirekesztés ellen. A
Mazsikének velük kell párbeszédet foly-
tatnia, meg kell szólítania ôket. Nem-

csak magunknak, hanem a magyar zsi-
dóságnak, és minden más kisebbségnek
segítségére leszünk. Amióta a Zsidó
Kultúráért díjat megalapítottuk, ezt
olyan emberek kapták, akiknek a maguk
területén nagyon komoly súlyuk van.
Ha egy ilyen kör, akiket a mi elismeré-
sünk fog össze, felemeli a szavát, annak
volna jelentôsége! Nagyobb, mintha mi
magunk szólunk. Azokon a települése-
ken is meg kell szólítani más embereket,
ahova elmegyünk a programokkal. Ha
ott a kulturális programunkkal sikerül
másfajta hangulatot teremteni, normális,
polgári gondolkodást elindítani, lehet
szerepünk az antiszemitizmus elleni
küzdelemben. Szeretném, ha ez nem ki-
zárólag a mi ügyünk lenne. Nagyon na-
iv vagyok, de hiszek abban, hogy több-
ségben vannak a tisztességes emberek
ebben az országban, és a kultúra segítsé-
gével fel lehet ébreszteni a régi élmé-
nyeket, amikor normálisan éltek egymás
mellett a zsidók és nem zsidók, mert kö-
zös ügyek érdekelték ôket. 

– Újonnan választott elnökként mit
tart a legsürgôsebb teendônek?

– Amikor megválasztottak, Sági
Györggyel, az elôzô elnökkel leültünk és
jó két órát beszélgettünk. Úgy gondo-
lom, nem lehet személyes vetélkedés
kérdése, hogy ki a Mazsike elnöke. Két
éve, amikor én maradtam alul, világossá
tettem, hogy nem fogok megsértôdni és
kivonulni. Most ugyanebben állapod-
tunk meg Sági Györggyel, mert mind-
kettônknek fontos az Egyesület. Egyet-
len szervezetért sem szabad krokodil-
könnyeket hullatni, ha a tagsága lemor-
zsolódik és megszûnik. Majd alakul má-
sik. Azt gondolom azonban, a Mazsiké-
ben van még tartalék, és van még felada-
ta. Ezt a 20. évfordulót arra kell használ-
ni, hogy megkeressük a valamikori tago-
kat, alapítókat, segítôinket, akik eltûntek
a Mazsike mellôl, mert talán nem figyel-
tünk rájuk eléggé. Mérleget kell vonni,
mindenkit megkérdezni, hogyan tovább.
Ha sikerül az otthonunkat megteremteni
új helyünkön, a Dohány utcában, az új
lendületet adhat a munkának. Akkor ez
nem csak a Mazsike, hanem más zsidó
közösség otthona is lehet. Szeretném, ha
a – legalább kimeszelt falú – Dohány ut-
cai helyiségben emlékeznénk meg a 20.
évfordulóról. Rövid távú célom, hogy
novemberre már ott lehessünk.

Gadó János
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A váci zsidó hitközségnek

jó sajtója van. Egymást

követik a lelkes beszámo-

lók az újjáépített zsinagó-

ga küszöbön álló megnyi-

tásáról, s arról, hogy min-

dez, példátlan módon, a

helyi hitközség erôfeszíté-

seinek köszönhetô. Ez a jó

hír. A rossz: a váci hitköz-

ség olyan demokratikus,

mint a Mazsihisz – vagy

még annyira sem. 

Jó, hogy minden Sa-
batkor imádkoznak,

megtartják a nagyünnepeket
(a legutóbbi hanukkán több mint száz
vendég volt), rendbe tették a zsidó te-
metôt, felújítják a zsinagógát, kiad-
ványt tettek közzé Vác és a Dunaka-
nyar zsidó emlékeirôl, számos látoga-
tócsoportot fogadnak, és évente meg-
emlékeznek az elhurcoltakról. Rossz,
hogy tizenöt éve nem választottak ve-
zetôséget, valószínûleg nem is fognak,
az elnök fia a gazdasági vezetô, a pénz-
ügyeket zárt körben intézik, s az ennek
nyomán beálló rossz légkörben a ma-
roknyi közösség fele része már nem jár
péntek este imádkozni. 

A város zsidó közösségének tíz-ti-
zenkét törzstagja van, péntek este öt-
hat ember jön össze, a nagyünnepek
népesebb közönségének túlnyomó ré-
sze vendég (egyik vagy másik pesti
zsidó iskola diákjai vagy a helyi Hit
Gyülekezethez tartozó szimpatizán-
sok). Egy ekkora közösség belvillon-

gásait joggal nevezhetnénk családi
perpatvarnak. Csak hát a zsidók szim-
bolikus értéke mindig nagyobb, mint a
létszámuk – mint azt az országos napi-
lapok zsinagógáról szóló beszámolói
is tükrözik. A ma tíz fôt számláló kö-
zösség mögött ott van a hajdani lakos-
ság tízedét kitevô, kétezres váci zsidó-
ság, a város modernizálója és gazdasá-
gi elitje, amelyet 44-ben deportáltak, s
emlékük – mint mindenütt – azóta is
kísért. A nagy nehezen felállított em-
lékmûvet (Vác és a Dunakanyar zsidó
áldozatainak emlékére) 2004-ben me-
gáldották a keresztény egyházak kép-
viselôi, de felelôsségrôl csak a polgár-
mester beszélt. (2006 júniusában az
egykori gettó falán is emléktáblát he-
lyeztek el, amit fél év múlva levertek,
további fél évig nem foglakoztak vele,
majd – elôvigyázatosságból – az egy-
kori zsidó iskola belsô falán helyezték

el újra.) Az emlékünnepségen minden
évben egymás mellett áll a hitközségi
elnök és a polgármester… 

A KEZDETEK

Az erdélyi születésû Turai János (a
kis közösség többsége nem váci ôsla-
kos) negyvenkét éven át rendôrtiszt-

ként tevékenykedett, s a váci
kapitányságon eltöltött tíz év
után ment nyugdíjba. 

– Mindenki tudta rólam,
hogy zsidó vagyok – mesél a
munkájáról –, így mindig töb-
bet is kellett teljesítenem,
mint másnak. Akkor tûrtek
meg, ha többet tudtam, mint a
fônököm. 

Ezzel a kemény mentalitás-
sal, amellyel a rendôrség
ügyeit is kézben tartotta, látott
neki a váci zsidó közösség új-
raszervezésének 1989 után.
Elônyére szolgáltak rendôr-
tisztként szerzett jó kapcsola-
tai, a város elitjének ismerete
– nemkülönben a zsidó közös-
ségi lét elôtt 89 után megnyí-
ló lehetôségek. A kettô együtt
optimális kombinációnak bi-
zonyult: a korábbi rendôrségi
vezetô új szerepkörben tûnt
föl a városban, visszaszerezte
a megmaradt zsinagógát (az
ortodox zsinagógát 1962-ben

lerombolták), s nekilátott zsidó közös-
séget szervezni. 

Flam János pszichológus, váci évei
alatt nyolc esztendôn keresztül járt a
péntek esti istentiszteletekre, melyek
elôször bérelt helyiségben, majd a te-
metô felújított ravatalozójából kialakí-
tott teremben zajlottak. A péntek estén-
ként hûségesen megtartott kabbalat sa-
batokon nem mindig jött össze a tíz
ember – de az elôzmények ismeretében
ezt nem is lehet szigorúan venni. Azt
sem kérdezték, ki halachikusan zsidó,
és ki nem az: egy kisvárosban ezzel is
szét lehet ugrasztani a közösséget. (Az
„Ez nem is zsidó!”, „Ennek a felesége
goj!” vádaskodások csak a légkör meg-
romlása után kerültek elô. Az elnök
biztosít róla, hogy a közösségben töb-
ben annak rendje és módja szerint be-
tértek. Kohn Gábor szerint viszont ez
csupán egy emberrôl mondható el.) 
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A Mazsihisz 
árnyékában

Az imaház (a korábbi ravatalozó) épülete, 
elôtérben a mártírok emlékmûve
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– Számomra az együttlét volt a fon-
tos – folytatja Flam János. 

Turai volt a közösség motorja, ve-
zetô szerepe vitán felül állt. Az elnök
idôrôl idôre tájékoztatta a többieket
arról, amit jónak látott elmondani, de
formális aktusokra soha nem került
sor – még egy írásos tájékoztatás ere-
jéig sem. Anyagi, illetve szervezeti
ügyekrôl sem esett szó. A vezetôség
miben- (illetve inkább: kiben-) létérôl
is csak abból alkothatott fogalmat,
hogy az emlékünnepségeken kiket lá-
tott az elnök mellett az emelvényen.
Ennek ellenére Flam János otthonosan
érezte magát a péntek estéken – a kel-
lemes légkör úgy két éve romlott meg,
amikor néhányan tisztújításról, pénz-
ügyekrôl és hasonlókról kezdtek kér-
dezôsködni. 

HOL AZ ALAPSZABÁLY?

A vezetéssel elégedetlenek, a „bé-
kétlenek” – korábban három, most
már csak kétfôs – csoportja, Kohn Gá-
bor és Böhm Tibor mindent egészen
más színben látnak, mint a megkriti-
zált elnök. Kivétel az a tény, hogy az
alapítás éve (1993) óta nem volt köz-
gyûlés és vezetôségválasztás. A „bé-
kétlenek” ezen állítását az elnök nem
vitatja: – Minek közgyûlés meg vá-
lasztás tíz embernek?

Az ellenvetésre, hogy valami de-
mokratikus forma mégiscsak kellene,
így válaszol: – Mi a Mazsihiszhez tar-
tozunk, direkt irányított hitközség va-
gyunk. 

A „békétlenek” szerint ez csak akkor
derült ki, amikor érdeklôdni kezdtek a
közösség adminisztrációja felôl. A he-
lyi ügyekért viselt felelôsség ezzel a
Mazsihiszre szállt át. Kohn Gábor sze-
rint ez után többször érdeklôdtek Feld-
májer Péternél, a Mazsihisz elnökénél,
titkárnôjétôl idôpontot kértek, de vá-
laszt nem kaptak. 

E sorok írója bíztatta a „békétlene-
ket”, kérjék el legalább az alapsza-
bályt (amelyet még sosem láttak) –
ezt a vezetôség nem tagadhatja meg.
Elkérték, s postafordultával a „Váci
Zsidó Hitközség Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzata” érkezett meg. A dá-
tummal el nem látott dokumentum
szövege a váci hitközség vagyontár-
gyait, valamint öt tisztségviselôjének

munkakörét részletezi. Nem szerepel
benne, hogy az alapszabályt ki és mi-
kor fogadta el, hogy a tisztségvi-
selôket miként választják vagy neve-
zik ki, illetve hogy mandátumuk mi-
kor jár le. A bevezetô szerint „a Váci
Zsidó Hitközség (VZSH) a Mazsihisz
közvetlen irányítása mellett mûködik”
és „Szervezeti Mûködési Szabályzatát
a Mazsihisz által a hitközségre kia-
dott szabályok értelmében kellett
megszervezni”. Továbbá: „A VZSH
könyvelését a Mazsihisz pénzügyi osz-
tályának könyvelôje végzi… egyben a
gazdasági iratok és számlák ôrzési
helyét, valamint a közvetlen napra-
kész ellenôrzését is ellátja.”

A kissé hevenyészettnek tûnô szö-
veg úgy fest, mintha hirtelenjében fo-
galmazták volna, a már ismert bírála-
tok kivédésére. Az adminisztratív és
számviteli felelôsség teljes áthárítása
a Mazsihiszre (egészen a számlák
ôrzéséig) pedig egy huszárvágással
leráz minden, a pénzügyek iránt ér-
deklôdô kíváncsiskodót. A „közvet-
len irányításról” szóló passzus jogilag
értelmezhetetlen, így az sem derül ki
belôle, vajon önálló jogi személy-e a
VZSH. Turai János elnök szerint
származtatott jogi személy csupán. 

A „békétlenek” felhánytorgatják,
hogy a hajdani status quo hitközségi te-
metô (melyet a vezetô kitisztíttatott és
kerítéssel vett körül) telkének egy ré-
szét lehasították, és azon „közösségi há-
zat” kezdtek építeni. Az idézôjel azért
helyénvaló, mert a ház megépülése után
ott soha nem folyt közösségi élet. Egy
darabig trafik mûködött az épületben,
majd – veszteségekre hivatkozva – az
egészet eladták a telekrésszel együtt. A
„békétlenek” sérelmezik, hogy ekképp
a temetô egy része (ahol egyébként nem
voltak sírok) szintén idegen kézre ke-
rült. Felhánytorgatják azt is, hogy Turai
Sándor, az elnök fia, a gazdasági ügyek
menedzsere, a „közösségi ház” építésé-
vel és a zsinagóga felújításával egy
idôben építette a maga házát. Ez leg-
alábbis rossz fényt vet a vezetôségre –
mondják. 

Az elnök a fentieket firtató kérdé-
sekre nem kívánt válaszolni, de meg-
jegyezte, fontolgatja, hogy a vádasko-
dókat bíróság elôtt vonja felelôsségre.
– Zsidó bíróság elôtt – tette hozzá az-
tán. A pénzügyek egyébként rendben

vannak – tájékoztatott – ezt onnan is
tudhatjuk, hogy azokat maga a Mazsi-
hisz számvizsgáló bizottsága el-
lenôrzi. (Ez némileg ellentétben áll az
SZMSZ fent idézett passzusával,
mely szerint a könyvelést magát is a
Mazsihisz végzi. Ha ez így van, Vá-
con nincs mit ellenôrizni, márpedig a
két fél egybehangzó állítása szerint,
Sessler György vezetésével járt Vá-
con a számvizsgáló bizottság.)

Kohn Gábor a telekkönyvi hivatal-
ban utánanézett a „közösségi ház-
nak”. Elmondása szerint a 2005. no-
vember 21-i dátummal bejegyzett
okirat hivatalos neve: „Társasház ala-
pító okirat”, ami egy közösségi ház
esetében legalábbis meglepô. Ráadá-
sul az ingatlant a tulajdonos, a Váci
Zsidó Hitközség kilenc hónappal
késôbb eladta. Mindebbôl úgy tûnik,
a VZSH önállósága mégsem olyan
csekély.

A ZSINAGÓGA 
FELÚJÍTÁSA…

…nyolcadik esztendeje folyik. A
Népszabadság 2008. február 5-i szá-
ma „Újraéled a váci zsinagóga” cím-
mel számol be az örvendetes fejlemé-
nyekrôl. A cikk szerint „A teljes re-
konstrukció hozzávetôleg 200 millió
forintba kerül. Ehhez a Mazsihisz és a
városi önkormányzat is adott segítsé-
get, illetve pályázati pénzeket is sike-
rült elnyerni. Turai János szerint tíz-
milliókat spóroltak azzal, hogy nem
adták ki kft.-knek, rt.-knek az építke-
zést, hanem ô felügyelte a munkák
minden mozzanatát.”

Ekkora volumenû beruházás halla-
tán a „békétlenek” szerettek volna
kézzelfogható információkat kapni az
építkezésrôl, megtekinteni a költség-
vetést, a számlákat – nyilván hozzá
tudnának szólni, mert Böhm Tibor az
építôiparban dolgozott harminc évig,
Kohn Gábor pedig évtizedekig köny-
velô volt. Sakk-matt, felelhetné pró-
bálkozásukra az elnök, aki mindent
személyesen intéz, a számlákat pedig
– állítólag – a Síp utcába küldi. 

A fent említett SZMSZ szerint a
„pályázatíró, -figyelô, a Mazsihisz ál-
tal megbízott ügyvezetôt” (vagyis Tu-
rai Sándort) gépkocsihasználat illeti
meg, továbbá a megnyert pályázatok
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É rdekes össze-
állítást közölt

a Szombat januári számá-
ban Gadó János 1+1 száza-
lék zsidó szemmel címmel a
felajánlásokról, és ehhez
kapcsolódóan a magyaror-
szági zsidóság adakozó kedvérôl.

A magyarországi zsidóság a rend-
szerváltás után szembesült azzal a tén-
nyel, hogy elvileg saját magát kellene
eltartania. Az 1940-es évek végéig ez
teljesen természetes volt, hiszen az év-
századok során a hitközségeket, tagsá-
gukat nemhogy támogatta volna az ál-
lam, hanem a zsidókat sokszor elvisel-
hetetlen különadókkal sújtották, és
azokért az egész közösség tartozott fe-
lelôsséggel.

A 90-es évek elején a külföldrôl –
elsôsorban az Egyesült Államokból –
érkezett segítôk hangsúlyozták, hogy
az amerikai zsidóság elôbb-utóbb meg
fogja szüntetni a támogatást, ezért itt
az ideje, hogy saját lábunkra álljunk,
megtanuljunk adományokat gyûjteni.
Ebben teljesen igazuk van, hiszen igaz
lehet, hogy a világ zsidóságának erköl-
csi kötelessége a holokauszt túlélôit
segíteni és támogatni, de nem sok er-
kölcsi alapja van annak a követelés-
nek, hogy a viszonylagos jólétben élô
magyarországi zsidóságot támogassák.

Látva a civil szféra fejletlenségét,
felajánlották, hogy különbözô oktatá-
sokat, tanfolyamokat szerveznek, ahol
a magyar résztvevôk megtanulhatják a
pénzgyûjtés fortélyait.

A hitközség szociális rendszerét túl
szûk körûnek és átláthatatlannak ítélték
meg, úgy gondolták, egy önálló alapít-
vány jóval hasznosabban, célszerûbben,
átláthatóbban tudja kezelni a rendelke-
zésére álló forrásokat, és – legfôbb cél-
ként – majd megmutatja, hogyan kell
saját lábra állítani egy szociális rend-

szert, egy nemes cél érde-
kében hogyan kell az em-
berek adományozó kedvét
növelni.

A Magyarországi Zsidó
Szociális Segély Alapít-
vány (MAZS) a holoka-
uszt túlélôi érdekében
folytatott munkája kiváló
minôsítést érdemel, az ott

dolgozó szociális munkások, irányító
szakemberek mindent megtesznek a
gondozottak, az idôs, beteg emberek
érdekében. 

A MAZS munkatársainak normális
munkakapcsolata alakult ki és áll
fenn a hitközség szociális osztályá-
val, az ott dolgozókkal, a népkonyhá-
val, az üdülôvel, az öregotthonokkal.
A MAZS mûködésének ez az oldala
nagyon sikeres, de az alapítók célki-
tûzése – hogy megmutatják a ma-
gyarországi zsidó társadalomnak, ho-
gyan kell egy nemes cél érdekében
egy alapítványt fenntartani, adomá-
nyokat gyûjteni – nem valósult meg,
ezt világosan mutatja az utóbbi pár év
statisztikája.

2003-ban a külföldi támogatások a
források 90,04%-át, 2004-ben
94,26%-át, 2005-ben 93,84%-át,
2006-ban 96,36%-át, 2007-ben
97,06%-át tették ki az összes forrás-
nak, és csak a 2006–2007-es arány nö-
vekedését magyarázza az, hogy az
Aranyvonat miatt nyújtott támogatás-
ból származó 1 millió dollár is segíti a
rászorult holokauszttúlélôk ellátását.

A fennmaradó 4–10%-os részbôl
3–6%-ot tesz ki az OEP támogatása, és
ehhez jön még a pályázati támogatá-
sok elenyészô összege. Az SZJA 1%-
os felajánlásából származó pár milliós
összeg is igen csekély, átlagban a fél
százalékot sem éri el: 2003-ban 1,42%
volt, 2007-ben már csak 0,27%.

A legriasztóbb azonban a hazai ado-
mányozók által befizetett összegek
arányának csökkenése, amelyek 2003-
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útján 15 százalék sikerdíj is jár neki.
Miután a 200 milliós beruházás nem
csekély részét pályázatok útján sze-
rezte a VZSH, a sikerdíj csinos összeg
lehet. Ez sem lenne feltétlenül baj, ha
mindez átlátható lenne. De az érintett-
nek mindezért „közvetlen beszámolási
kötelezettsége a Mazsihisz ügyvezetô
igazgatója felé van”. 

Turai János szerint a „békétlenek”
valójában notórius bajkeverôk, s
ajánlja, hogy érdeklôdjek „elôéle-
tükrôl” más hitközségeknél. Mert a ki
nem mondott vádakkal ellentétben –
hogy ti. neki pénz tapadna a kezéhez –
az igazság az, hogy éppen ô tett hét-
milliós adományt a zsinagóga javára.
– Maga lefordulna a székrôl, ha tudná,
hogy én mennyi pénzt szereztem a hit-
községnek – közli velem, de a részle-
tekbe nem avat be. A tízfôs váci hit-
község öt mezei tagja is ennyit tud.
Idôközben a viszony úgy megromlott
– jegyzi meg Kohn Gábor –, hogy a
„békétlenek” közül már csak ô jár el
néhanapján a péntek esti istentisztelet-
re, de ô sem igen találja a helyét.

*

Vácon mûködnek azok a zsidó
alapintézmények – imaház, (épülô)
zsinagóga, temetô –, amelyeket egy
ekkora közösség fenn tud tartani. Egy
erôs ember tartja kézben ezeket, aki
az ügyek vitelébe nem enged betekin-
tést. Oroszlánrésze van abban, hogy
megújul a zsinagóga, meg abban is,
hogy leépül a közösség. Ha vállalko-
zás élén állna, amelynek sikerét a be-
vételben mérik, csak dicséretet érde-
melne. A zsidó közösség azonban
nem egydimenziós: itt az emberi kap-
csolatok legalább annyira fontosak,
mint a zsinagógarekonstrukció. A vá-
ci zsidóság maradéka így kifelé,
anyagiakban, hírnévben, tekintélyben
gyarapodni látszik, miközben befelé
leépül. Mindez a Mazsihisz diszkrét,
de hatékony támogatása nélkül nem
lenne lehetséges. 

*

Feldmájer Péter, a Mazsihisz elnöke
lapzártánk után (február 18-án) reagált
az üggyel kapcsolatban február 1-jén
elküldött kérdéseinkre, így válaszát
áprilisi számunkban közöljük.

Gadó János

„A magyarországi 
zsidóságnak saját magát
kellene eltartania”
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ban a források 0,59%-át, 2004-ben a
források 1,1%-át, 2005-ben a források
0,49%-át, 2006-ban 0,24%-át, 2007-
ben 0,22%-át tették ki. Ami még szo-
morúbb: 2003-ban a bruttó összeg
1 402 482 Ft volt, 2004-ben 4 621 092
Ft, 2007-ben viszont már csak 1 457
750 Ft, ami alig haladta meg a 2003-
as szintet. Vagyis: reálértékben nagy a
csökkenés.

E sok szám mind egy irányba mutat:
a legmodernebb módszerekkel és a leg-
kiválóbb emberekkel sem sikerült meg-
mozgatni a magyarországi zsidó (és
nem zsidó) társadalmat az egyik legne-
mesebb cél, a holokausztot túlélt embe-
rek életének megkönnyítése érdekében.

Az emberek, pontosan úgy, mint a
hitközségek esetében, itt is azt várják
el, hogy a másoktól (az államtól, kül-
földrôl stb.) érkezett pénzekbôl történ-
jen meg a vallási és kulturális élet, az
oktatási intézményrendszer, a kórház,
valamint a szociális otthonok és háló
fenntartása.

A Mazsihisz költségvetésében is vi-
lágosan látszik, hogy a tendencia nem
fordult meg: a források túlnyomó ré-
szét a korábban eleink által összegyûj-
tött vagyonokért kapott egyházi ingat-
lanjáradék, az 1%-os felajánlás (amely
az állam által átengedett összeg) és az
ugyancsak az eleink által összegyûjtött
vagyonok bérbeadásából származó
összegek adják. Továbbra is elenyészô
az adományok aránya.

A másik fontos tanulság, amelyre a
fent említett cikk is utal, az egyházak
részére történô felajánlások száma és
tendenciája. 2003-ban a Mazsihisz és
az Ortodox Hitközség részére lehetett
felajánlást tenni. Ekkor 6984 ember
rendelkezett adója 1%-áról. 2004-ben
belépett az EMIH és a Szim Salom,
így már négy zsidó vallási csoport kö-
zött lehetett választani, ám a felaján-
lók száma 6966-ra, 2005-ben pedig
6567-re csökkent. 2006-ban 6970 volt
a felajánlók száma, vagyis még így
sem érte el a 2003-as létszámot. Min-
denki azt várta, hogy az új csoportok
belépésével növekedni fog a felaján-
lók létszáma, sajnos nem ez történt, és
erre igen nehéz magyarázatot találni.

Tizenhét év telt el a rendszerváltás
óta, azóta próbálkozunk mindannyian,
hogy Magyarországon a zsidó embe-
reket adakozásra bírjuk. Eddig mind-

annyian kudarcot vallottunk, a régi
módszerekkel dolgozók is, a modern
profi pénzgyûjtôk is. Úgy tûnik, nincs
olyan cél, amely képes volna az ateis-
ta uralom alatt a társadalomba beleé-
gett reflexeket megváltoztatni. A Ma-
zsihisz Szeretetkórházának vacsora-
estjei ritka kivételt jelentenek. Hogy
hány ember áll azok mögött az össze-
gek mögött, amelyek a különbözô zsi-
dó alapítványokhoz befolynak, talán
jól példázza a nagykôrösi Klein
Dezsôné Emlékalapítvány. A 2006-
ban felajánlott 76 793 Ft majdnem tel-

jes egészében egy ember felajánlásá-
ból származik, és mindenki kedvére
számolgathatja, hogy összesen az ala-
pítványokhoz befolyt 18,7 millió fo-
rint vajon hány embert takar.

A pusztában az Egyiptomból való
kivonulás után negyven évig bolyong-
tunk, lehet, hogy most is ezért volt ke-
vés az eltelt tizenhét év, talán negyven
év elég lesz ahhoz, hogy a magyaror-
szági zsidóság a saját lábára álljon, de
már ebben sem vagyok biztos.

Dr. Feldmájer Péter 
Mazsihisz-elnök
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É rdeklôdéssel olvastam a
Szombat januári számá-

nak 1+1 százalék zsidó szemmel címû
írását. 

Tájékoztatom, hogy a Szegedi Zsi-
dó Hitközség két alapítvánnyal ren-
delkezik:

– Alapítvány a Szegedi Zsinagógá-
ért (1993),

– Hagyomány Szegedi Zsidó Szoci-
ális Alapítvány (1996).

Az idén 15. évébe lépô Alapítvány a
Szegedi Zsinagógáért 1%-os hozzájá-
rulásai az alábbiak szerint alakultak:

Rendelkezés Összes
éve (forint)

2002 426 211
2003 467 473
2004 473 140
2005 581 676
2006 626 586

Tudom, hogy az összegszerûségek
nem falrengetôek, de sok máshoz ké-
pest jelentôsek. Az alapítványok kura-
tóriumában nemcsak zsidó származá-
súak vannak, hanem a város kulturá-
lis, karitatív szférájának személyisé-
gei, akik az 1%-on túl hangversenyek,
programok szervezésével, mozgósí-

tással is segítik csodás szegedi zsina-
gógánk rekonstrukcióját, a Szegedi
Zsidó Szociális Otthon mindennapi
életét.

Az elemzéshez még annyit tennék
hozzá, hogy a számszerû adatok tartal-
mát csak súlyosbítja, hogy az adomá-
nyozók jelentôs százaléka nem a zsidók
körébôl kerülnek ki, hanem a velünk
szolidáris szimpatizánsokéból. Nagyon
nehéz reális elemzést csinálni a háttér-
tartalom tágabb ismerete nélkül. 

Meggyôzôdésem, hogy az egyes kö-
zösségek közvetlen támogatottsága
jobb arányt eredményezne, mint szö-
vetségeiké vagy egyházuké. Nem fog
javítani támogatottságunkon, ha vagy-
lagossá teszik 2 vagy 3%-kal a cél-
szervezet meghatározását. 

A Szegedi Zsidó Hitközség az or-
szág egyik legjelentôsebb közössége.
Életét a Löw-i neológ-konzervatív ha-
gyományok ôrzésére alapozza, foly-
tatja. Mi eddig sem kapcsolódtunk a
zsidó szervezetek, volt és jelenlegi ve-
zetôk torzsalkodásába, a vallási és a
civil szervezeti támogatás érdekének
megfelelô megfogalmazásába, hanem
tettük és tesszük, ami a feladatunk.
Könnyebb lenne életünk, ha mások is
ezt tennék.

Dr. Lednitzky András,
a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke,

Izrael tiszteletbeli konzulja

„Neológ-konzervatív
hagyományok”
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Fiala János tizenhárom évesen, tel-

jesen véletlenül szerzett tudomást

önnön zsidóságáról. Az ismert mû-

sorvezetô-szerkesztô a társadalom

jövôjét illetôen nem optimista. Ma-

gáról azt állítja: „Én vagyok az egyik

legjobb mûsorkészítô, ha nem a

legjobb.”

– A zsidósággal kapcsolatosan
milyen tapasztalatok, hatások ér-
ték gyerek- és fiatalkorában?

– Tizenhárom éves koromig nem
tudtam, hogy zsidó vagyok, és aztán
még eltelt legalább tizenöt év, mire az
identitásom eljutott oda, hogy ez ná-
lam egyáltalán téma lehet. Az én zsi-
dóságom egy nagyon hosszú és keser-
ves csatában való identitás megszerzé-
se. Huszonöt éves koromig az a szó,
hogy „zsidó”, számomra szitokszó
volt, körülbelül azt jelentette számom-

ra, hogy „elvisz téged a cica”, holott a
zsidósággal kapcsolatban semmilyen
rossz élményem nem volt. Egészen a
kilencvenes évek elejéig sosem zsi-
dóztak le, és akkor is csak a munkám
miatt. A szüleim titkolták elôttem a
zsidóságot, olyannyira, hogy engem
megkereszteltek a Szent István-bazili-
kában. Én egy majom vagyok, aki ti-
zenhárom éves koráig abszolút nem
foglalkozott önnön majomságával. A
nagyszüleim, fôleg az anyai ági nagy-
szüleim a zsidóságot mindig szerették
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„Egész életemben 
ismerkedtem”
Fiala Jánossal  beszélget  Szegô Péter
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volna tudatosítani bennem, sôt: ha-
gyományokat akartak átadni, de a szü-
leim jóvoltából mindez hermetikusan
el volt elôlem zárva. Mind a négy
nagyszülôm túlélte a Soát, de az apai
ági rokonság hetven százaléka Ausch-
witzban halt meg. A maradék harminc
külföldre távozott, de mindezt én nem
tudtam.

– Mi történt tizenhárom éves ko-
rában?

– Tizenhárom éves koromban egy
Néphadsereg (korábban és most: Falk
Miksa) utcai trafikosnô megkérdezte
tôlem, tudom-e, hogy én milyen szép
zsidó fiú vagyok. Nem tudtam. Haza-
mentem, és anyukámnál rákérdeztem,
hogy ez igaz-e. Anyukám ötölt-hatolt.
Kivonultam a szobából, zokogtam, és
további hat évig ez nem volt téma. Az
elsô pszichológusommal kezdtem
errôl beszélni, tizenkilenc éves ko-
romban. Hat évig ez olyan volt, mint
valami szégyen, bár a szégyennek
nem volt semmilyen racionális hátte-

re. Kizárólag érzelmi háttere volt, és
az érzelmi hátterének sem volt semmi
köze a zsidósághoz. Elôtte én valami
diabolikus dolgot képzeltem a zsidó-
ságról, hogy miért, nem tudom. A szü-
leim ez ügyben nem óhajtottak engem
fölvilágosítani, a nagyszüleimet pedig
nem hagyták. Kérdezni nem mertem
ôket, mert számomra zsidónak lenni
körülbelül olyan volt, mint tetvesnek
lenni.

– A nagyszülei valamit titokban,
a szülei háta mögött, nem próbál-
tak a zsidóságból átadni, akár még
tizenhárom éves kora elôtt?

– Feltételezem, hogy akartak, és
ebbôl nagy konfliktus lehetett a szü-
leim és a nagyszüleim között, de tud-
ni errôl nem tudok semmit. Nagypa-
pámtól húszéves korom körül kaptam
– egyébként máig megôrzött – ima-
szíjat, kipát, meg egyéb, az imádko-
záshoz szükséges tárgyakat, csak –
tekintve, hogy az idevonatkozó be-
szélgetések elmaradtak – azt nem

tudtam, hogy mit kell velük csinálni.
Az ezzel kapcsolatos élményeim hu-
szas éveim végére, a harmincas éve-
im elejére estek, amikor önidentikus
lettem, teljesem magamtól. Alap-
vetôen annak a belátása juttatott el
ide, hogy zsidónak lenni nem vál-
lalás, hanem születés kérdése, tehát
én akkor is zsidó vagyok, ha azt leta-
gadom. Ettôl persze még nem organi-
kus a zsidóságom, mert gyerekko-
romtól kezdve nem kaptam meg azt,
ami ehhez szükséges.

– Az, hogy a zsidó önazonossága
harmincéves kora körül alakult ki,
kapcsolatba hozható a rendszer-
váltással, tekintve, hogy 1987-ben
volt harmincéves?

– Nem. Semmi köze a kettônek egy-
máshoz. Tudnia kell, hogy én négy-öt
évvel ezelôttig egy olyan eszement
pali voltam, akit szinte kizárólag az
érzelmei irányítottak.

– Az semmilyen mértékben nem
befolyásolta a tudatos zsidóvá vá-
lását, hogy a rendszerváltással az
antiszemitizmus elôkerült a
szônyeg alól, és megjelent a Nap-
pali Hold meg az Apák és fiúk?

– 1994 tavaszán a MIÉP kampány-
záróján forgattam a Kisstadionban.
Akkor már nemcsak a nevem, hanem
az arcom is ismert volt. Ennek kö-
szönhetôen, engem meglátva, a helyi
erôk elkezdtek zsidómocskoskommu-
nistázni. Lincshangulat alakult ki, és
egy biztonsági ôr menekített ki, aki
utóbb odajött hozzám, és azt mondta:
sokat hallott már arról, hogy a MIÉP
antiszemita, de ezt most tapasztalta
elôször. Meséljek neki a zsidókról –
kérte. Körülbelül úgy éreztem magam,
mintha valaki idejönne hozzám azzal,
hogy „Nem maga Lenin elvtárs? Me-
séljen november 7-rôl, mi történt az
Aurórán?” Ez számomra – aki tizen-
három éves koromig nem tudtam,
hogy zsidó vagyok, utána meg pszi-
chológushoz kellett járnom a zsidósá-
gom miatt – döbbenetes volt, de me-
séltem neki. Ezek után fölhívtam a
mamámat, és elmeséltem neki, hogy
majdnem meglincseltek. Tudja, mit
mondott erre a mamám? Hogy szeren-
csém volt, mert ez hamarabb is bekö-
vetkezhetett volna. Azt hiszem, hogy
ez az a kulcsmondat, ami megmagya-
rázza a szüleim viselkedését. Meg

18 ■ Hazai dolgaink

F
o

tó
k:

 T
ó

th
 C

si
lla

2008/03/marcius  2/24/08 22:26  Page 18



akarták úszatni velem az antiszemitiz-
must egész életemre. Persze tudom,
hogy ez a részükrôl lehetetlen vállal-
kozás volt. Az én tízéves lányom már
kiskorában tudta, hogy zsidó – bár az
anyja nem az. Nota bene: a barátnôm
sem az.

– Újlipótvárosban otthon van?
– Nem vagyok otthon, bár ott nôt-

tem föl, és laktam 1995-ig, és most is
visszajárok a negyedbe. Bár 1957-ben
születtem, az Újlipótváros feelingjét
csak a nyolcvanas évek elején kezd-
tem el érezni. Az állandó helykeresés
jellemzô rám mindmáig.

– Mi történt a zsidóságával kap-
csolatban tizenhárom éves korától
hét évig?

– A szüleimmel összesen annyit
nem beszéltem a zsidóságról, mint mi
most eddig az interjú során. Harmadik
és negyedik gimnázium között átmen-
tem az Apáczaiból a Radnótiba, ahol
az egyik osztálytársamat lezsidózták.
Háromnegyed évembe került, hogy
kiálljak mellette. Ennyi idô kellett
számomra nemcsak annak tudomásul-
vételéhez, hogy ôt nem lehet lezsidóz-
ni, de hogy én is az vagyok. Iszonya-
tos konfliktust okozott bennem, hogy
nem álltam ki mellette, és ráadásul ezt
nem volt módom senkivel sem meg-
beszélni.

– Húszéves kora táján a zsidó-
sággal kapcsolatos magatartása
megváltozott?

– Már majdnem harminc voltam,
amikor egyszer azt mondtam, hogy az
ezzel kapcsolatos érdeklôdésemnek
valamelyest eleget teszek.

– Ezt mi váltotta önbôl ki?
– Valószínûleg az, hogy elég érett

lettem hozzá. Teljesen autodidakta
módon, fôleg tapasztalati úton járva,
fogadtam el önnön zsidóságomat. Ez
egy nagyon hosszú intellektuális, de
fôleg érzelmi érési folyamat volt.
Gyakran háromszor is nekimentem a
falnak, és azt hittem, hogy a fal csinál-
ja rosszul.

– A Budapest Rádióban az ön ál-
tal vezetett Keljfeljancsi címû mû-
sorban miért nem engedte, hogy a
betelefonáló hallgatók tíz-húsz má-
sodpercnél többet beszéljenek?

– Mert rájöttem, hogy ahhoz, hogy
embereket el tudjak juttatni a starttól a
célig, kötnöm kell magamat egy me-

netrendhez. Az volt a véleményem,
hogy ami nem része a menetrendnek,
az ne kerüljön a mûsorba. Azt nem
tudtam, hogy mi kerüljön be, de azt
igen, hogy mi nem. A hallgatónak föl
kell venni a mûsor tempóját.

– 2005 februárjában a Nap Tv Ke-
reszttûz címû adásának egyik ri-
portereként ön azt mondta, hogy
„Hajrá, MSZP!”, amiért az ORTT pa-
naszbizottsága el is marasztalta.
Miért mondta ezt az elhíresült mon-
datot? Ma hogy látja: ez a mondata
nem volt a közszolgálatiság meg-
sértése?

– Az MSZP akkori elnöke, Hiller
István volt a mûsor vendége, aki rész-
ben a körülmények, részben saját ma-
ga által, részint általam teljesen hülyé-
vé lett téve. Ennek próbáltam iróniá-
val az élét venni és ezért mondtam,
hogy „Hajrá, MSZP!” Ezt egyébként
mindenki értette, csak a politikai élet
szereplôi nem. 

– Rosszul érzi magát Magyaror-
szágon?

– Nem, de ezt a levegôt utálom.
– A MIÉP–Jobbik 2,2 százalékot

kapott a 2006-os választásokon, és
nem jutott be az Országgyûlésbe.

– De ez a 2,2 százalék úgy tud be-
szélni, hogy a beszédjük sokkal han-
gosabbnak hallatszik, mint más 2,2
százalék. Ilyen a csárda akusztikája.

– Ez egy antiszemita ország?
– Nem az, de a társadalmi szerkezet

súlyosan beteg, és a beteg szervezetet
a kórokozó könnyebben támadja meg.
A társadalom alapvetôen intoleráns,
nem liberális és nem demokratikus.
Kalocsán, a Forradalmi Ezredben azt
mondták 1975-ben, hogy aki hosszú,
abból levágnak, aki rövid, azt meg
megnyújtják. Márpedig én mindig
vagy hosszú voltam, vagy rövid.

– A nemzeti sérelmek az okai a
beteg társadalmi szerkezetnek?
Trianon?

– Nem tudom. Van valami féreg,
ami rágja ezt a társadalmat. Hogy ez
egy magyar átok-e vagy a spórák ter-
jesztik, azt nem tudom. Az biztos,
hogy nem a Fidesz és a MSZP tehet
róla. A Fidesz és az MSZP következ-
mény, és nem ok. Az 1989-es izraeli
utam során a társaság több tagja azt
mondta, hogy Magyarország sosem
fog megváltozni, és a harmincas évek

végének, a negyvenes évek elejének
antiszemita légköre fog kísérteni. Én
ez ellen akkor erôsen tiltakoztam. Lát-
va azt, ami itt most zajlik, most már
nem vagyok abban biztos, hogy nem
volt igazuk.

– Egyetért-e azzal, hogy az MSZP-
nek nincs igazi ideológiája, és ezt
pótlandó, politikájának alapvetô
eleme az antiszemitizmus elleni
harc?

– Egyet. De a Fidesznek sincs ideo-
lógiája, csak a jobboldal jobban tud
díszletet gyártani, és jobban hisz a
díszlet valódiságában.

– Miért került az Echo Tv-hez, és
miért került el onnét?

– Gulyás István akkori fôszerkesztô
úgy vélte, hogy nekem helyem van az
Echo Tv-ben, majd utóda, Kresz Lász-
ló, úgy vélte, hogy nekem ott nincs
helyem. Annak jelentését viszont nem
értettem, hogy én vagyok az egyik vég
és Szentmihályi Szabó Péter a másik.
Tehát én vagyok a díszzsidó, és Szent-
mihályi a jobboldali.

– Pedig ez valószínûleg így volt
értendô.

– Biztos, hogy nem. Közben megis-
mertem Széles Gábort. Egy gyerek.
Nincs benne ilyen tudatosság.

– Továbbra sem értem: az elsô
ember mind az ön fölvételekor,
mind a kirúgásakor Széles Gábor
volt.

– Mert a tudatossága és az érzelmei
mást mondtak neki az Echo Tv indulá-
sakor, mint másfél évvel késôbb. Rá-
adásul az aktuális fôszerkesztô mind-
két esetben tudott hatni Szélesre.

– Ha annyi pénze lenne, mint Szé-
les Gábornak, milyen médiát hozna
létre?

– A magam részérôl a médiabéli pá-
lyafutásomat – hacsak valami fantasz-
tikus ajánlatot nem fogok kapni – töb-
bé-kevésbé befejezettnek érzem. Ami-
kor rájöttem arra, hogy én vagyok az
egyik legjobb mûsorkészítô, ha nem a
legjobb, de a világ ettôl nem lesz
szebb, ez engem olyan csalódással töl-
tött el, hogy a fél kedvemet elvette a
szakmától. Én azért vagyok ma Buda-
pest egyik legismertebb alakja, mert
világéletemben kerestem a helyem.
Ennek a helykeresésnek az okán állan-
dóan interakcióba kerültem emberek-
kel, egész életemben ismerkedtem.
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A zsidóság bizonyos köreiben na-

gyon divatos manapság a keresz-

ténység és a judaizmus kapcsolatá-

ról elmélkedni, a két vallást össze-

hasonlítani mind történelmük, mind

lényegi természetük alapján. E kér-

dések vizsgálatának célja a szóban

forgó kapcsolatok javítása: a javítás

lehetôsége, kilátásai, szüksége, sôt

kötelessége. 

E zt az újfajta érdeklôdést
számos tényezô serken-

ti: olyan események, amelyeket a ju-
daizmussal szembeni tradicionális ke-
resztény ellenségesség enyhüléseként
tartanak számon; keresztény szemé-
lyiségek és egyházi intézmények kije-
lentései a múlt újragondolásáról, me-
lyek úgy jelennek meg, mint a judaiz-
musnak a keresztény vallási gondol-
kodásban meglévô hagyományos
megítélését és jelentôségét felülvizs-
gáló törekvés kifejezôdései: a II. vati-
káni zsinat határozatainak zsidókra
vonatkozó része, ami gyakorolt némi
hatást a keresztény világra, némely
zsidó csoportosulásokban pedig je-
lentôs izgatottságot keltett; a zsidó
fennhatóság visszaállítása Jeruzsálem

felett, mely város az elterjedt közhely
szerint a „három monoteista vallás
bölcsôje” és szent városa; a tudatosan
vagy nem tudatosan asszimilált liberá-
lis és reform zsidóság némely körei-
nek újfajta hozzáállása és viszonyulá-
sa: ezek a körök érzékelik, hogy eltá-
volodtak a zsidó hagyománytól, és
egyre nagyobb affinitást éreznek a
„nyugati keresztény civilizáció” vilá-
ga iránt; sôt, még ide sorolhatók azok
a problémák is, amelyeket az okozott,
hogy a missziós tevékenység felerôsö-
dött Izraelben. A témának már szá-
mottevô irodalma van, és több olyan
zsidó-keresztény „vallásközi” szerve-
zet is létrejött (az Egyesült Államok-
ban és Izraelben), melyek a zsidó-ke-
resztény közeledés elôsegítését tekin-

tik céljuknak, olyan jelszavakat tûzve
zászlajukra, mint az „egész világot át-
fogó zsidó-keresztény összefogás” és
„a közös zsidó–keresztény örökség”.
A szerkesztôséghez1 levelek garmadá-
ja érkezett e témában, ezekben a leve-
lekben olyan kijelentéseket találni,
mint hogy a zsidóság a „nyugati ke-
resztény civilizáció” része, mivel a ju-
daizmus „a kereszténység ôse, és a ke-
reszténység a judaizmus oldalbordájá-
ból jött a világra”, ma pedig „csupán
árnyalatnyi különbségek választják el
a kereszténységet a judaizmustól.” A
két vallás közötti eltérést annyira elha-
nyagolhatónak tartják, hogy a nemzet-
közi konferenciákon a nem nyugati vi-
lág képviselôinek (afrikaiak, indiaiak,
japánok, délkelet-ázsiai küldöttek
stb.) szemmel láthatóan nehezükre
esik megérteni, hogy mi is a különb-
ség a zsidók és a keresztények között.

Na már most, ha van valaki, aki a
modern korban mintaszerû módon
építette be a nyugati civilizáció érté-
keit és meghatározó kulturális folya-
matainak eredményeit életébe és alko-
tótevékenységébe, akkor ez a személy
Goethe. Goethe sokat tanulmányozta
civilizációja alapjait és keresztény
gyökereit. Sôt a judaizmust is meg-
vizsgálta ebben a kontextusban (pél-
dául a Wilhelm Meister vándorévei cí-
mû regényében). E kérdésben Goethét
nem gyanúsíthatjuk részrehajlással: a
judaizmust és a kereszténységet egya-
ránt elutasította. Ô felismerte a súlyos
igazságot, melyet figyelmen kívül

20 ■ Szellem

YESHAYAHU LEIBOWITZ

A közös zsidó–
keresztény örökség

A Szombat Yeshayahu Leibowitz (1903–1994) izraeli or-
todox zsidó vallásfilozófusnak a zsidó–keresztény párbe-
széd lehetetlenségérôl szóló provokatív írásával szeretne
teret adni épp e párbeszédnek. A Leibowitzét kísérô szö-
veg Vári György irodalomtörténész (a szöveg egyik for-

dítója) megjegyzéseit tartalmazza. Elkövetkezô száma-
inkban egy-egy zsidó, illetve keresztény gondolkodó
kommentárja jelenik majd meg, s járja körbe Leibowitz
kritikai állításait a zsidó-keresztény kultúra fogalmának
használhatóságáról és a párbeszéd lehetôségérôl.
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hagynak a naiv avagy álnaiv liberáli-
sok, keresztények és zsidók egyaránt,
akik a „judaizmus és a kereszténység
közös értékeirôl” és „a közös zsidó-
keresztény örökségrôl” hablatyolnak.
Véleményét a következô mondatban
összegezte: „A kereszténység és a ju-
daizmus ellentéte jóval mélyebb, mint
a kereszténység szembenállása a po-
gánysággal.”2 Goethe rendkívüli éles-
látásával megragadta a kereszténység
pogány, antijudaista lényegét, és le-
vonta ebbôl a következtetéseket. Go-
ethe olyan mértékben megvetette a ke-
reszténységet, hogy gyûlölettel utasí-
totta el alapvetô dogmáit, szimbólu-
mait és rítusait. Ennek ellenére azon-
ban – ahogyan a legtöbb európai értel-
miségi – ô is hitt abban, hogy a ke-
reszténység minden hiányosságával
együtt is az emberi értékek tárháza, és
az európai kultúra fejlôdésének egyet-
len lehetséges és szükséges kerete.
Goethe szemében a humanisztikus
ideál irányába haladó felvilágosult
személyiség valóban nem a keresz-
tény ember volt – de olyan ember, aki
a kereszténység mûhelyében formáló-
dott ki, képzôdött. Ezért gondolta Go-
ethe, hogy a judaizmus és a zsidók az
európai civilizáció határain kívül áll-
nak, és tilos részt venniük a civilizált
európai közösség tevékenységében –
ez magyarázza, hogy szenvedélyesen
ellenezte a zsidók emancipációját.
Goethe kortársa, Edward Gibbon, a
18. századi felvilágosodás egyik jel-
legzetes képviselôje is hasonlóan bí-
rálta a judaizmust. Két ok miatt gyû-
lölte, amelyek csak elsô látásra mond-
tak egymásnak ellent: egyfelôl azért,
mert a kereszténység, melyet megve-
tett, a judaizmusból nôtt ki. Másfelôl
azért is, mert a zsidók nem fogadták el
a kereszténységet. Kant esetében is
hasonló hozzáállást vehetünk észre.

Goethe tanúságtételével szemben,
melyet alátámaszt Gibbon, Kant és
még Hegel is, most az afrikaiak és az
ázsiaiak tanúskodásával igyekeznek
meggyôzni bennünket a kereszténység
és a judaizmus rokonságát illetôen – tá-
voli kultúrák tagjainak tanúskodásával,
akiknek a kereszténységgel (és a nyu-
gati civilizációval) kapcsolatos ismere-
teik másodlagos és harmadlagos forrá-
sokból erednek, a judaizmussal kap-
csolatos ismereteik pedig azon alapul-

nak, amit keresztény térítôktôl és más
„megbízható” keresztény forrásokból
vagy asszimilált zsidóktól hallottak.

Ez a közös „zsidó-keresztény örök-
ség”, melytôl a reform és az asszimi-
lált zsidók, elsôsorban az amerikaiak,
azt remélik, hogy segíti majd az ô ju-
daizmusuknak mint a kereszténység
egy zsidó válfajának elismerését a ke-
resztény világban – soha nem létezett.
Már maga a fogalom is abszurd, nem
kevésbé, mint a kör négyszögesítésé-
nek gondolata. A kereszténység, abban
a formájában, ahogy mi ismerjük, nem
a judaizmusból nôtt ki. Ha a judaiz-
must a Tóra és a micvák vallásának te-
kintjük, akkor a kereszténység éppen
hogy e vallás tagadása. Bármi legyen
is az eredete, a Római Birodalomban
elterjedô kereszténység a hellenizmus
és az azokban az idôkben a mediterrá-
neumban uralkodó vallási szinkretiz-
mus gyermeke volt. Nem volna helyte-
len – Gilbert Murray A görög vallás öt
stádiuma címû munkája alapján a „gö-
rög vallás hatodik stádiumának” tekin-
teni. Az, hogy a hellenizált zsidók sze-
repet játszottak a kereszténység kiala-
kításában, hogy a kereszténység a ju-
daizmus irodalmából és sajátos szó-
készletébôl táplálkozik, azokat saját
céljaira felhasználja, és hogy kölcsön-
veszi e szövegek tekintélyét, valamint
zsidó történelmi személyekét is – min-
dez mit sem változtat a fenti kijelentés
érvényességén. 

A kereszténység valójában úgy vi-
szonyul a judaizmushoz, ahogyan a
Hamlet címû dráma a dán kultúrához
és történelemhez. Gondolati tartalmát
és jelentését tekintve a Hamlet az ang-
liai késô reneszánsz, az Erzsébet-kor és
William Shakespeare szellemének ter-
méke. Shakespeare Hamlet-je nem ré-
sze a dán nép kultúrájának és valóságos
történelmének. Nem dán gyökerekbôl
nôtt, nem a dán kultúra inspirálta, és
nem szellemét tükrözi, annak ellenére,
hogy Shakespeare Dániát választotta a
cselekmény helyszínéül, és az alaptör-
ténetet egy dán krónikából vette köl-
csön. A görögkeleti szinkretizmus saját
szellemi termékét, a kereszténységet
hasonlóképpen kapcsolta össze a juda-
izmusból kölcsönvett, de eredeti jelen-
tésüktôl teljesen megfosztott elemek-
kel. Könnyen belátható, hogy a hanyat-
ló hellenizmusból a judaizmussal való

bármiféle kapcsolat nélkül is ki-
fejlôdött volna a kereszténység, vagy
legalábbis egy nagyon hasonló vallás.
Mivel e sorokat Tisri havában írom
(amely általában szeptemberre esik),
pár nappal a Félelmetes Napok után,
igencsak ideillik most a zsidó hit leg-
magasztosabb jelképét szembeállítani a
kereszténységével: az Akéda történetet
a keresztre feszítéssel. Ábrahámnak
megmondatott: „Vegyed mostan a te
fijadat, ama te egyetlenegyedet, a kit
szeretsz, (...) és áldozd meg ott ôtet
égôáldozatúl a hegyek közül egyen, a
melyet mondándok neked.”3 Ez a pró-
batétel félresöpri az emberi értékek
mellett még az isteni ígéretet is („mert
Izsákról neveztetik néked a te ma-
god”4), és mindenek fölé emeli az is-
tenfélelmet („mert most esmértem
meg, hogy féled te az istent”5) és az
Örökkévaló iránti szeretetet („Ábra-
hám, aki szeret engem”). A keresztény-
ség jelképe ezzel szemben az az isten-
ség, aki feláldozza egyetlen fiát az em-
berért. Ebben ragadható meg az ellen-
tét a két vallás között: az istenközpontú
vallásban az ember törekszik Isten
szolgálatára, míg az emberközpontú
vallásban Isten teljesíti be az ember
megváltás utáni vágyát. A zsidó hit a
mindennapi életben, történetileg, a
micvák rendszerében nyilvánult meg, a
halachában, ami nem más, mint az em-
beri életnek az istenszolgálat jegyében
való programszerû, napról napra tör-
ténô megszervezése. Ezzel szemben a
kereszténység a kezdetektôl fogva a
mai napig a „Törvény” eltörlését hir-
dette. Nos, ez az az „árnyalatnyi kü-
lönbség”, amely elválasztja a judaiz-
must a kereszténységtôl. Csak azok a
zsidók tekinthetnek el ettôl a különb-
ségtôl, akik lerázták magukról a Tóra
igáját, és megfosztották a judaizmust
minden jellegzetesen zsidó tartalmától;
valamint azok a keresztények, akik el-
vesztették hitüket az ember megváltá-
sában Jézus áldozata által. Az ilyen
„zsidók” valóban ugyanabban a világ-
ban, a nyugati civilizáció világában ho-
nosak, mint az efféle „keresztények”.
De ennek az árnyalatnyi különbségnek
az eltörlése után semmi komoly okot
nem találhatunk arra, hogy a judaizmus
önálló entitásként folytassa létezését.
Hogyha pedig a zsidó népet a zsidó
vallás különbözteti meg a többitôl, ak-
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kor a zsidó nép fennmaradása is tökéle-
tesen indokolatlanná válik.

Amennyiben viszont ez a különbség
fennáll, úgy a judaizmusnak és a ke-
reszténységnek semmiféle szintézise,
sôt még az együttélése sem lehetséges.
És mivel a nyugati civilizációt oly je-
lentôs mértékben formálta a keresz-
ténység, ezért a judaizmus nem fér
össze ezzel a civilizációval. Erre gon-
dolhatott Goethe, amikor észrevette a
kereszténység és a pogányság rokon-
ságát, és kölcsönös szembenállásukat a
zsidósággal. Goethe, a költô összepá-
rosította munkásságában a görög mito-
lógiát a kereszténységgel rokonságuk
miatt, míg Goethe, a jeles humanista
ellenezte a zsidókat egyenjogú állam-
polgárokká tévô emancipációt, mivel
az ô szemében a zsidók idegenek vol-
tak az európai kultúrától. Az lehetett
csupán e kultúra részese, aki átalakult
a kereszténység kovácsmûhelyében.
Ez volt annak az embernek a mély
meggyôzôdése, aki maga is elutasítot-
ta a kereszténységet, azonban szüksé-
ges rétegnek tekintette annak a kultú-
rának a szerkezetében, amelyet védel-
mezett. A mai napig megfigyelhetô ez
a zsidósággal szembeni attitûd a nyu-
gati világ értelmiségében, még azok
között is, akik teljesen elutasítják a ke-
resztény hitet, de a kereszténység fo-
galmai és értékei által megformált ci-
vilizációban nevelkedtek: a zsidóságot
olyan idegennek élik meg, hogy az
nem csak lelki, de még testi irtózást is
kelt bennük. Ha sikerült is ezen értel-
miségieknek felülemelkedniük a zsi-
dók mint emberek tudatos gyûlöletén,
tudattalanul még akkor is (de olykor
tudatosan is) kibékíthetetlenül ellensé-
ges érzelmeket táplálnak a judaizmus-
sal szemben. A zsidókkal szembeni
idegenkedésük egészen különbözik at-
tól, amit a többi külföldivel, idegennel
szemben éreznek.

Miután megvizsgáltuk, amit a „po-
gány” Goethe és a nyugati civilizáció
jeles, a kereszténységet elutasító kép-
viselôi gondoltak a zsidóság és a ke-
reszténység viszonyáról, nézzük most
meg, hogy miképpen vélekednek ma-
guk a keresztények, a kereszténység
reprezentatív szellemei! A keresztény-
ség soha nem ismerte el a judaizmus
létjogosultságát, és elvileg nem is is-
merheti el soha, még ha gyakorlatilag

kénytelen is elismerni; hiszen a juda-
izmusnak a kereszténységhez fûzôdô
viszonya nem hasonlítható egyetlen
másik valláshoz fûzôdô kapcsolatához
sem. Más vallások tagadják Izrael né-
pének Tóráját, és nem ismerik el an-
nak igazságát, a kereszténység azon-
ban azt vallja magáról, hogy ô maga
az igazi judaizmus, és nincs más hite-
les judaizmus rajta kívül. Sok évszá-
zaddal ezelôtt bölcseink már felismer-
ték, hogy a kereszténység így tekint a
judaizmusra. „Isten elôre látta, hogy a
nem zsidók lefordítják majd a Tórát,
görögül olvassák, és azt fogják mon-
dani: »Mi vagyunk Izrael.«”6 A mid-
rás azt is leszögezi, hogy ebben a szö-
vegkörnyezetben, ha magában tekint-
jük, nem lehet eldönteni, hogy a zsi-
dók vagy a nem zsidók pártján áll-e
Isten („a mérleg mostanáig egyensúly-
ban van”), de „a Misna és a Talmud
megkülönböztetik Izraelt a többi nép-
tôl”. A halacha eltörlésével visszavo-
natna a zsidó nép egyéni megkülön-
böztetô jegye, márpedig ezen kívül
semmi sem akadályozhatja meg e nép
eltûnését a népek között. 

Keresztény szempontból már réges-
rég megszûnt egy kereszténységen kí-
vüli zsidóság legitim létezésének le-
hetôsége, és az a közösség, mely több
mint 1900 éve névlegesen létezik
olyan zsidó népként, mely nem ke-
resztény, nem valóságos vallási kö-
zösség, hanem csupán kísértet, déli-
báb, vagy a Sátán tette, melynek célja
a kereszténység kigúnyolása és
bosszantása. A zsidóság létjogosultsá-
gának beismerése egyet jelent annak
beismerésével, hogy a kereszténység
hamis utánzat, nem pedig a judaizmus
jogos örököse.

Ezt a gondolatot nem pusztán az
egyházatyák értették meg jól, és fejtet-
ték ki a kereszténység korai századai-
ban, hanem a keresztény gondolkodás
olyan kivételes képviselôi is, mint
Pascal a 17. és Dosztojevszkij a 19.
században. Az orosz mély zsidógyûlö-
lete abban az érzésében gyökerezett,
hogy a zsidóság i. sz. 33 után folytató-
dó léte a kereszténység igazságának
ténybeli cáfolata. Kant és Goethe ate-
ista-humanista antiszemitizmusa lé-
nyegileg azonos Dosztojevszkij ke-
resztény-orosz antiszemitizmusával.
A kortárs keresztény teológusok kö-

zött senki sem jelentékenyebb Karl
Barthnál; ráadásul a nácizmus elleni
határozott küzdelmével bizonyította,
hogy nem gyanúsítható antiszemitiz-
mussal, amennyiben a szót az etnikai-
politikai zsidôgyûlölet értelmében ért-
jük. Mégis, Barth tanúsága szerint, a
judaizmus (úgy értve, hogy a Jézus
utáni judaizmus, amelyik Jézust el
nem fogadva létezik tovább) „a halál
zsinagógája”, „egy tragikus alak,
amely irtózatot kelt szenvedésével és
vakságával”, „egy szörnyûséges alak
a halál világából”, „egy szemtelen ha-
zugság”. „Az az Isten, akirôl a keresz-
tény gondviselés-koncepció tanít, az
Isten, aki megismerhetô Jézus Krisz-
tuson keresztül, akinek az akarata te-
hát nincs elrejtve, de ismert az ember
számára, ez az Isten más, mint a juda-
izmus és az iszlám Istene.” Ezekkel az
erôteljes szavakkal szembesítve mi-
lyen lapos Martin Buber kijelentése „a
hit két módjá”-ról, vagy Franz Ro-
senzweigé „a hit két útjá”-ról, melyek
közül mindkettô Istenhez vezet. Barth
teljesen tisztában van azzal, hogy a
kereszténység nem ismerheti el a ju-
daizmus jogát arra, hogy fennálljon a
hit másik „módjaként” vagy „útja-
ként”: „A zsinagóga fennállása az
egyház mellett természetét tekintve
ontológiai képtelenség, seb, hiány ma-
gán Krisztus testén, mely egyenesen
elviselhetetlen.”7. 

Annak a zsidónak, akinek a számára
a judaizmust a Tóra és a micvák teste-
sítik meg, nem lehetséges a keresztény
és zsidó gondolkodás együttélése (el-
lentétben a keresztények és a zsidók
tényleges együttélésével), és nincs he-
lye a „zsidó–keresztény párbeszéd-
nek”. Lehetséges a judaizmus számára
párbeszédbe bonyolódni minden
olyan vallással és hittel, amelyik ta-
gadja Izrael Tóráját, és szembeállítja
vele a saját tanítását, amelyik tagadja
Izrael Istenét, és felmutatja vele szem-
ben saját elképzelését az istenségrôl.
Ilyen vallásokkal lehetséges vitába
kezdeni. Mindegyikükre alkalmazhat-
juk a bibliai verset: „Mert mindenféle
népek az ô Isteneknek nevében járnak:
de mi a mi Urunknak Istennünknek
nevében járunk mind örökkön örök-
ké.” (Mikeás 4:5) Ami a kereszténysé-
get illeti, a judaizmus kizárólag a mar-
kionitákkal képes fenntartani ilyen
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Yeshayahu Leibo-
witz álláspontja

szerint a kereszténységnek
egyrészt semmi belsô, lénye-
gi köze nincsen a judaizmus-
hoz, másrészt pedig a keresz-
ténység a judaizmus éles, an-
tagonisztikus ellentéte, tagadása. 

A judaizmus a Törvény – a halacha
– vallása, praxisvallás, míg a páli ke-
reszténység a Törvény végét hirdeti,
Jézus áldozatát, mely eltörölte a bûnt,
és ezzel eltörölte a Törvényt. A hely-
zet azonban még ennél is súlyosabb, a
kereszténység úgy tudja magáról,
hogy ô a voltaképpeni, a verus Israel,
benne és általa folytatódik, válik egye-
temessé a történet, mely Ábrahám el-
hívásával kezdôdött, hiszen a zsidókat
Isten elvetette. Ha a kereszténység hit-
igazságai már nem is maradéktalanul,
de a kereszténység szellemisége azért
továbbél az európai kultúrában a mo-
dernitásban is. 

A zsidóság az isteni parancsra kon-
centrál, arra a parancsra, amely – a
Leibowitzhoz gondolatilag közelálló
Kierkegaard-ral szólva – felfüggeszti
az etikait a vallási nevében. Leibowitz
egyéb írásaiban többször kifejtett né-
zete szerint ugyanis a halacha nem
morális elôírásrendszer, egyedül Isten
szolgálata lehet a törvénytartás funk-
ciója. A halacha független mind a mo-
rális, mind a racionális megfontolá-
soktól, akár szembe is kerülhet velük,
hiszen felettük áll. A felvilágosodás
nyelvén mindez úgy hangzik, hogy az

ész fényénél megmutatko-
zó igazsággal szemben a
megátalkodott zsidók min-
den emberiesség ellenére is
csak sötét babonáikat haj-
landók követni. Ez volna a
felvilágosult antiszemitiz-
mus, amely a külsôt a belsô
nevében elítélô, törvény-
tagadó kereszténység örö-

köse Európában, annak a keresztény-
ségnek, amely az Istenfiú áldozatának
mítoszával, az Isten emberért hozott
áldozatának mítoszával rendeli alá az
istenit az emberinek, a vallásit az eti-
kainak. Ezért mondhatja azt Leibo-
witz, hogy a felvilágosult antiszemi-
tizmus és a kereszténység teológiai
antijudaizmusa között nincs lényegi
különbség. A kereszténység nem tud
az isteni abszolút transzcendenciájá-
ról, az Istent emberré teszi (bálványi-
mádó, lényegileg pogány), folytonos-
ságot lát az emberi-etikai-általános
szférája és a vallási szféra között, sôt
egyenesen megfordítja a hierarchiát.
A kereszténység nem ismeri a „vallá-
si” stádium önállóságát, így a keresz-
ténység szekularizációja voltaképpen
nem is olyan nagy lépés, pusztán a ke-
reszténységbôl szükségképpen követ-
kezô konzekvenciák levonása Leibo-
witz szerint. A Karl Barth-idézet,
amely szembeállítja a Gondviselés Is-
tenét a judaizmus és az iszlám (iszlám
azt jelenti: engedelmesség) Istenével,
ezt az elképzelést támasztja alá. Alig-
hanem ez a szerzô problémája a zsidó-
ságon belüli „progresszív” irányzatok-
kal is, hogy halachikus kérdéseket az
ész fényénél és morális szempontok
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VÁRI GYÖRGY

A nyerseség
hasznáról 
és káráról

együttélést, akik nyíltan elutasították a
keresztény isten azonosítását Izrael Is-
tenével, és nem fogadták el a héber
Bibliát a keresztény Szentírás része-
ként, de az Újszövetséget úgy értel-
mezték, mint ami a héber Biblia ellen
irányul. Arra, hogy a hivatalos keresz-
ténységgel tartsunk fenn dialógust,
amely azt állítja, méghozzá a judaiz-
mus szempontjából, istenkáromló mó-
don, hogy a Tórának keresztény jelen-
tése van, és Ô, aki egykor a Tórát ad-
ta, késôbb hatályon kívül helyezte a
micvákat, nincs lehetôség. 

Ez megmagyarázza a judaizmus
idegenkedését a kereszténységtôl. Ez
az érzés integráns része az eleven zsi-
dó tudatnak, és nagyon különbözik at-
tól, ahogyan az a különös istenek imá-
dásának más formáihoz és – felesleges
mondani – az iszlámhoz viszonyul. Ez
a negatív viszonyulás még kiemel-
kedô 19. századi liberális és reform-
zsidó személyiségeknél is felfedez-
hetô Abraham Geigertôl Hermann Co-
henig, akik magukba szívták a judaiz-
mus eleven hagyományát. Ugyanez
már nem található meg többé Franz
Rosenzweignél, Martin Bubernél
vagy Samuel Hugo Bergmannál.
Megszûnt létezni azok közt a zsidók
közt, akik azon örvendeznek, hogy a
vatikáni zsinat felmentette a judaiz-
must, és fontosságot tulajdonítanak a
zsinat „a zsidók bûnössége” tárgyában
tett nyilatkozatának. Alig jellemzô az
Egyesült Államok-béli reform judaiz-
musra, és egyáltalán nincs jelen a sze-
kuláris Izrael államban. De aligha tép-
hetô ki azoknak a zsidóknak a szí-
vébôl, akik magukra veszik a Tóra és
a micvák igáját. 

Gárdos Julcsi és Vári György
fordítása 

1 A szöveg eredetileg a Haarec címû lap-

ban jelent meg 1968-ban, Leibowitz nyilván

e lap szerkesztôségére utal. (A ford.)

2 Goethe hagyatékából, pontosabb forrás-

megjelölés nincsen.
3 Mózes 1, 22, 2. – A szerk.
4 Mózes 1, 21, 12 – A szerk.
5 Mózes, 22,12 – A szerk.

6 Midras Tanhuma az Exodus 34; 27-hez. 
7 Karl Barth, Kirchliche Dogmatik, IV/1., p.

749. 
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alapján kívánnak megvitatni, hogy az
ész ítélôszéke elé citálják, alárendelik
az észnek és a morálnak az isteni tör-
vényt. Alighanem azért is tekint Lei-
bowitz elismeréssel a markionita gnó-
zisra, mert ez az irányzat, az igazi Iz-
rael státuszát nem igényelve, nyíltan is
megkülönböztette az Ószövetség ha-
ragvó Istenét a maga megbocsátó Iste-
nétôl. 

Leibowitz elsô állítása, miszerint a
kereszténység és a judaizmus lényegi-
leg különböznek egymástól, természe-
tesen igaz. Igaz, azonban egyáltalán
nem azt támasztja alá, amit a szerzô
igazolni akar, tudniillik hogy „zsidó-
keresztény párbeszéd” nem lehetsé-
ges. Valódi párbeszédhez ugyanis két,
lényegileg különbözô dialóguspozíci-
óra van szükség, egyszerûen azért,
mert a kórus nem párbeszéd. Leibo-
witz érveik vitatásának vagy akár re-
konstrukciójának teljes mellôzésével
egyszerûen „lapos”-nak nevezi a híres
dialógusfilozófusok, Buber és Ro-
senzweig álláspontját „a hit két útjá-
ról”, noha Rosenzweig dialógusról be-
szél: nem két egymás mellett futó út-
ról, amelyeknek csak célja – Isten –
azonos, hanem az igazság igazzá bizo-
nyulásáról a két vallás, a judaizmus és
a kereszténység dialógusában. Miért
jelenti hát ki ilyen határozottan Leibo-
witz azt, ami ilyen evidensnek tûnik,
miért teszi harciasan azt a banális kije-
lentést, hogy a judaizmus nem azonos
a kereszténységgel, hanem különbö-
zik tôle? Ha meg akarjuk találni Lei-
bowitz valódi vitapartnerét, gondol-
junk a három gyûrû történetére a
Bölcs Náthánból. A gyûrûk – a három
monoteista vallás szimbólumai – em-
beri szem számára nem megkülönböz-
tethetôek, az lesz az igazi gyûrû jogos
tulajdonosává, az válik az Atya méltó
örökösévé, aki az egyetemes erkölcsi
törvény leghívebb szolgája lesz. Aki a
legjobb emberré válik, az válik egyút-
tal a legjobb zsidóvá, kereszténnyé,
moszlimmá is. A moszlim, a keresz-
tény és a zsidó rítusok merôben
külsôdlegesek a közös lényeg szem-
pontjából, az egyetemes ember ruhái,
fügefalevelei a megváltatlanság telé-
ben, amelyek lefoszlanak majd róla,
amikor betelik az ígéret és az Ész Ál-
lamában, újra nembeli lényegére vet-
kezhet majd. Ez az elképzelés valóban

három egyforma, párhuzamosan futó
utat ismer, és az a félelem rejtezik mö-
götte, hogy minden különbség konf-
liktusok forrása lehet csak, és egyetlen
esélyünk abban a humanista misztiká-
ban rejlik, ami felszámolhatja a kü-
lönbségeket a dialógus esélyével
együtt, és eljuttathat minket a Minden
Egy megnyugvásához, a divatos, ész-
vesztôen lapos szlogenhez, hogy mi-
nek ölni egymást, igazából minden
vallás ugyanarról szól. Mert csak az
azonosság veszélytelen és megnyugta-
tó. Tábor Béla szép és mély könyve,
(A zsidóság két útja) a következô
bölcs választ adja az ilyesfajta kijelen-
tésekre: a különbözô vallások nem
ugyanazt az igazságot mutatják fel,
hanem az igazság különbözô aspektu-
sait. Nos, amikor Leibowitz ez ellen a
laposság ellen kel ki a maga jellegze-
tes nyerseségével, akkor teljesen igaza
van, ez szövegének legnagyobb eré-
nye. A mögöttes feltételezésnek azon-
ban, miszerint vagy teljes homogeni-
tás van, vagy antagonizmus, ô is fog-
lya marad, és abból, hogy van különb-
ség, arra következtet, hogy nincs be-
szélgetés, noha ennek épp az ellen-
kezôje igaz: beszélgetés csak akkor
van, csak akkor lehetséges, ha különb-
ség is van. 

Leibowitz fontos érve, hogy a ke-
reszténység úgy tudja, ô a judaizmus
örököse, ezért az örökhagyó már pusz-
ta létével is folyvást megkérdôjelezi
az ô létjogosultságát. Így valóban nem
lehetne beszélgetni, ebbôl azonban
semmi egyéb nem következik, mint
az, hogy a kereszténységnek felül kell
vizsgálnia a „verus Israel” teológiáját,
illetve azt, hogy Izraelt elvetette az
Örökkévaló. Ez jórészt meg is történt.
Leibowitz azonban bebiztosítja magát
és bejelenti, hogy nem rendes zsidó-
gyerekek azok, akik odafigyelnek ar-
ra, ki mit beszél például a katolikus
egyházban, ô tehát bizonyosan nem
fog csalódni elképzeléseiben, bizo-
nyosan nem fog meglepôdni.
Amennyiben jó elôre úgy döntünk,
hogy nekünk aztán mindenki mond-
hat, amit akar, mi úgyis tudjuk, amit
tudunk, akkor ebbôl az alapállásból
már nem lesz nehéz demonstrálni,
hogy a beszélgetés teljesen értelmet-
len. Leibowitz a kereszténység állás-
pontját azonosítja egyes egyházatyák

álláspontjával, azt tekinti „igazi” ke-
reszténységnek. Általában is így jár el,
egy történeti folyamat egyes pontjait,
amelyek igazolják álláspontját, kivá-
lasztja és kinevezi a zsidóság és a ke-
reszténység lényegének. A zsidóság
lényegéhez tartozik szerinte a keresz-
ténységgel szembeni idegenkedés is,
és aki ezt nem érezte, az alighanem el-
távolodott már ettôl a zsidó lényegtôl,
mint például a múlt század egyik leg-
nagyobb zsidó gondolkodója, Franz
Rosenzweig. Ez a legkényelmesebb
megoldás. Álláspontomat, igazolása
helyett, a judaizmus lényegéve eme-
lem, így már elég lesz cáfolat helyett a
zsidóság lényegétôl idegennek nevez-
ni vitapartnerem érveit, állításait. Az
ellenvélemény eleve nem lehet zsidó,
hiszen a zsidó az, amit én mondok. Az
esszencializmus azonban – hiszen úgy
döntött, nem tart igényt a hagyomány
tekintélyes részére, mert nem tartja lé-
nyeginek – szükségképpen hagyo-
mányidegenné lesz, az esszencializ-
mus tulajdonképpen nem más, mint a
hagyományidegenség melletti tudatos
elkötelezôdés. Erre hívja fel a figyel-
met Avi Sagi, aki jelzi, hogy Leibo-
witz halachaértelmezése eltekint a
Szóbeli Tantól, attól merôben idegen,
noha Leibowitz egyetértôen idézi a
midrást, hogy a Misna és a Talmud
különbözteti meg Izraelt a „népek”-
tôl. Sagi szerint „noha Leibowitz azt
állítja, hogy egyszerûen a zsidó tradí-
ció nevében beszél, a hagyomány ép-
penséggel ellentmond a tézisének.
Furcsa vitaálláspont, hogy a halacha
egyetlen célja az életet az Isten-szol-
gálat feladatára redukálni. Valójában
számos halachikus norma az emberi
élet jobbítását tekinti feladatának,
egyéni és társadalmi értelemben is.
Nyersebben szólva: a halachikus tra-
díció nem törekszik, és igazából nem
is törekedhet az emberi ismeretek és
az emberi erkölcsi értékek érvénytele-
nítésére, mert ezek központi jelentôsé-
gûek a vallásjogi eljárásokban. Sok-
szor olvasható a Talmudban a felkiál-
tás: Mi szükségünk van az Írásból vett
bizonyítékra? Ez s’vara, vagyis ésszel
belátható (Babiloni Talmud, Bava Ka-
ma, 46b), jelezve azt az alapfeltevést,
hogy annak eldöntésében, mi Isten
akarata, az ész felülírja a kinyilatkoz-
tatást. Bármely ilyen rangsorolás ér-
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M aria az egyik fotel
karfájára ült. A fehér

lepedô nagyszerû kontrasztot alkotott a
fekete bôrfotellel, szôke haja és mezte-
len lába pedig remek kiegészítése lehe-
tett volna annak a csillogó reklámfotó-
nak, amire az egész látvány kívánkozott.
Akármilyen testtartást vett fel, mindig
kecses volt és fotogén. 

Az általam nyújtott látvány sokkal ke-
vésbé jelenthetett esztétikai élvezetet.
Tekintetem a derekamnál felgyûlt háj-
hurkákra meredt, vastag combom szét-
terült a kanapén.

– Nem a megfelelô papírokat adta
oda. Fel kell hívnom Bangkokat. 

Maria gépiesen bólintott.
– Miért nem vágod magad kocsiba? A

városban alig van forgalom. Öt perc
alatt megjárod. 

– Ahhoz elôbb le kell zuhanyoznom,
felöltözni…

A gondolat, hogy sietnem kellene, nem
vonzott valami nagyon. A titkárnôm
ügyetlensége feletti bosszankodás megint

úrrá lett rajtam, s akár valami elkényezte-
tett, rossz gyerek, egyetlen mozdulattal
lesöpörtem a kanapé elôtti alacsony asz-
talról a könyveket. Nem tudom, miért tet-
tem. A könyvek magatehetetlenül bukdá-
csoltak le a tölgyfapadlóra. 

Maria egyenes háttal leguggolt, s fe-
gyelmezetten visszahelyezte a könyve-
ket az asztalra. Egyik válláról lecsúszott
a lepedô, tökéletes melle elôbukkant.

– Kapj magadra valamit, aztán gyere,
és bújj vissza mellém az ágyba – mond-
ta, akár egy tanítónô a kedvenc tanítvá-
nyának –, még nem végeztünk. – Szavai
csábítóan hangzottak, de éreztem, hogy
fogytán a türelme.

Odahajoltam hozzá, és megcsókoltam
a vállát. Álomszagot árasztott, és valami
állatias illatot.

– Igazad van – mondtam.
Felálltam, és visszamentem a hálószo-

bába. Tetôtéri lakásom van, ötven méter-
re a Carré Színház épületétôl jobbra, az
Amstel partján sorakozó polgárházak
egyik legmagasabbikának a tetején. A
ház 1723-ban épült, a tetôtér 1983-ban.
Pontosan ma van fél éve, hogy vettem,
több mint másfél millióért, ami persze
rengeteg pénz, de úgy fogom fel, mintha
valami értékes festményre költöttem
volna: mûvészet és befektetés egyszerre.

Gyorsan magamra kaptam egy XL-es
farmernadrágot, kövér felsôtestemre Su-
perTex pólót húztam, majd papucsban a
lift felé csoszogtam. Maria utánam kiál-
tott: – Kirúgtad? 

Nyilván tudta a választ, hiszen fülta-
núja volt a beszélgetésnek.
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vényteleníti Leibowitz interpretációját
a judaizmusról.1 A zsidó jog – szem-
ben Leibowitzcal – nem tekint minden
elôírást ész és morál felettinek, elkülö-
nít egymástól morálisan vagy logikai-
lag igazolható és valóban felfoghatat-
lan törvényeket. Leibowitz dogmati-
kus halachafelfogása nem a zsidó jogi
tradíción alapul. 

A szerzô másik fontos állítása, hogy
a judaizmus és a kereszténység nem
ugyanannak a világnak a lakói. A ke-
reszténység használja ugyan a héber
Biblia fontos motívumait, hôseit,
ahogy Shakespeare a dán krónikát, de
eleven összefüggéseit, szellemét,
perspektíváját eldobja, nem kinyilat-
koztatásként, hanem turkálóként keze-
li. Nos, erre igen egyszerû válaszolni:
ez nem igaz. 

Ahogy Leibowitz maga is beismeri,
hogy aztán ezért is dühöngjön, a ke-
reszténység kinyilatkoztatottnak te-
kinti (felôle nézve nyilván: kisajátítja)
a héber Bibliát az elsô betûtôl az utol-
sóig. Avagy az volt-e Shakespeare
munkamódszere a dán krónikával
kapcsolatban, hogy abból egyetlen be-
tû el nem veszhet, és aki csak a legki-
sebb részletet is eltörölné belôle, az a
legkisebb lészen a mennyek országá-
ban? Ha nem, áll-e az analógia? 

Leibowitz írása azért fontos, min-
den esendôsége ellenére, mert túl kön-
nyen mondjuk ki néha a párbeszéd
szót és más, szépen hangzó társait. Le-
ibowitz érdes bár, de teljesen szalon-
képes, nem keresztények és zsidók
együttélésének lehetetlenségérôl be-
szél. Az ilyen értelemben vett együtt-
élést természetesen megkérdôjelezhe-
tetlen, kölcsönös erkölcsi kötelesség-
nek tartja. Judaizmus és kereszténység
vallási antagonizmusáról akarja meg-
gyôzni olvasóit. A keresztény és zsidó
személyek és csoportok békés egymás
mellett élése feltétlenül szükséges,
egymás iránti kölcsönös és ôszinte
szeretete nagyszerû dolog. De egyik
sem vallási dialógus. Ezt mindenkép-
pen megtanulhatjuk Leibowitz érde-
kes és problematikus írásából. 

1 Avi Sagi, Commentary. Between Obedi-

ence and Autonomy. In: Walzer, Lorberba-

um, Zohar (ed.), The Jewish political traditi-

on, I., 2000, 106. o. 

LEON DE WINTER

SuperTex 
( regényrészlet)

Február közepétôl egy hónapon
át zajlik a LOW holland–fla-
mand kultfeszt, mely kortárs
képzômûvészeti, komoly-, jazz-
és popzenei, színházi és moziren-
dezvényekkel várja a közönséget.
A rendezvény keretében, a szerzô
jelenlétében mutatják be márci-
usban a SuperTex címû regényt,
mely a Gondolat Kiadó „Akcen-
tusok” címû holland–flamand
szépirodalmi sorozatában jele-
nik meg lapunk fôszerkesztôje, 
Szántó T. Gábor elôszavával.
Ízelítôt közlünk a regénybôl,
mely a holokauszt második nem-
zedékének hontalanságáról szól.
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Egy pillanatra megálltam, nyitva tart-
va a makacs liftajtókat.

– Ki.
Hallottam, hogy felém indul, aztán

megáll. Anélkül, hogy ténylegesen rá-
néztem volna, tekintetem végigsiklott
apám fényképén, amely ott lógott a fa-
lon, és amelyet több mint harminc évvel
ezelôtt készítettek róla, amikor még fia-
talabb volt, mint én most. Boyt és en-
gem a magasba emelt, s a fényképész
pontosan abban a pillanatban exponált,
amikor ajka egészségtôl kicsattanó
gyermekarcomhoz ért. Ez volt a ked-
venc fényképem.

Maria megjelent az elôszobában. Gö-
rög istennônek tetszett.

– Ez nem volt rendes tôled – mondta.
Hangja hûvös volt és ingerült.

– Nem is óhajtok rendes lenni. Ezt
már korábban is mondtam neked.

– Egyetlen hiba miatt máris kirúgod?
– Semmi közöd hozzá – mondtam in-

dulatosan. – Ne avatkozz a dolgaimba.
Beléptem a liftbe, az ajtók becsukód-

tak. Az egyik kerek ablakon át láttam,
hogy Maria sarkon fordul, és bemegy a
hálószobába. Mielôtt a lift acélajtaja
összezárult volna, meghallottam néhány
szót, amit nem az én fülemnek szánt: –
Az apád rendesebb volt, mamzer.

– De már meghalt! – ordítottam a biz-
tonsági üvegen keresztül. – És ez az utol-
só alkalom, hogy beszélsz róla, megér-
tetted? Nem akarok róla hallani többet!

Igen, tudom, szélsôségesen reagál-
tam. Mióta két hónappal ezelôtt vissza-
jöttem Marokkóból, szeszélyesen, türel-
metlenül viselkedtem, sehogy sem talál-
tam a helyem. Elrontottam két fontos
üzletet, mert rosszkor gurultam dühbe,
elbocsátottam öt embert (Yvonne-nal
együtt most már hatot), megint dohá-
nyozni kezdtem (Maria megtiltotta,
hogy otthon dohányozzak, de a kocsi-
ban egy egész kartonnyi várt), és min-
den héten egy kilót híztam (minek kö-
vetkeztében ekkorra már nagyjából úgy
száz kiló lehettem). Nem akarta, hogy
meghalljam a szavait, de ez volt a lehetô
leghalálosabb sértés, amit a fejemhez
vághatott, és ezt nagyon jól tudta. Akár
egy vad medve, hatalmas ütést mértem a
liftszekrény ártatlan falára. A dörrenés
visszhangzott a liftaknában.

A legalsó emeleten, a ház többi lakó-
jának sportkocsijai között, Maria piros
Ferrarija mellett ott várt rám az antracit-

szürke Porsche 928S. Nekitámaszkod-
tam az autónak, majd lehuppantam a vo-
lán mögé. Minden egyes út a több tíz ki-
lós túlsúlyommal való harccal
kezdôdött, s ha még ennél is jobban
meghízom, másik autót kell vennem,
mert a hátrahajtott vezetôülés nemcsak a
méreteimet tekintve kevéssé kényelmes,
de veszélyes is. Imádtam ezt a 928-ast.
Sokkal finomabban ment, mint Maria
Ferrari Testarosája. A távirányítóval
szépen kinyitottam a garázsajtót. 

Beindítottam az autót, s a mozgásba
lendülô Porsche nehéz motorja felbôgött
a betonfalak között. Gázt adtam, s a fé-
lig nyitott ajtón keresztül kilôttem ma-
gam az Amstel partjára.

A Magere Brughöz hajtottam, közben
körülnéztem. Rendôrautó nem volt a lát-
határon. Gyorsan felhajtottam a hídra,
ami errôl az oldalról szigorúan tilos volt,
és megsimogattam a gázpedált. A Pors-
che villanásszerûen suhant át a híd fage-
rendáin, a túloldalon aztán elfordultam
balra. (…) Egy másodperc századrésze
alatt magam mögött hagytam a Concert-
gebouwt, s a nyílegyenes Lairessetraat
úgy tárult elém, akár egy versenypálya. 

A Banstraat sarkán történt.
Nem tudom, honnan jöttek, de egy-

szerre csak ott voltak. Valami abszolút
világrekordot felállítva rohantak végig a
Banstraatot a Lairessestraattól elválasz-
tó száz méteren, és aztán, hogy nekem
személyesen keresztbe tegyenek, a ha-
szid család pontosan a Porschém elôtt
torpant meg.

Nem vettem észre, mikor fordultak ki
a sarokról, de félreérthetetlenül ott vol-
tak, s nem is tûntek úgy, mint akik el
szándékoznak hagyni az úttest közepét.
Fékeztem.

Az ABS minden Porschéba be van
építve, most aztán azt is megtapasztal-
hattam, hogy ez bizony nem felesleges
luxus. Egy komputer valahol a motor-
háztetô alatt gondoskodott a szakaszos
fékezésrôl, s éreztem, hogyan feszül
rám, s köt az üléshez ellentmondást nem
tûrô szorossággal a biztonsági öv.

Noha az incidens nem tarthatott két
másodpercnél tovább, mégis volt idôm
rá, hogy szemügyre vegyem a haszido-
kat. Vastag szemüvegükön át rémülten
néztek vissza rám, és mozdulatlanul vár-
ták a csattanást. Lábamat görcsösen a
fékpedálon tartva láttam, ahogy félelme-
tes sebességgel közelednek. A két má-

sodperc kétszáznak tûnt, s lassan ki tud-
tam venni az arcvonásaikat: az apát, sza-
kállas férfi, fekete kalap a fején, és két fi-
át, a fiatalabbik úgy tíz év körüli, az
idôsebbik tizenöt, apjukhoz hasonlóan
feketében, vastag szemüveg az orrukon,
a fejükön kalap, arcukat gyönyörû, vas-
tag szálú pajesz, az ortodox zsidók lá-
nyos fürtjei keretezik. Mindhárman úgy
néztek rám, mint egy szörnyetegre, akit
’st’n küldött rájuk megpróbáltatásként –
’st’n, akinek a Neve olyan szent, hogy
sem kimondani, sem leírni nem szabad
–, s amely megpróbáltatásra csak egyet-
len módon lehet válaszolni: egyszerûen
megállni, nem félreugrani, bátran kiállni
a próbát, s szükség esetén mártírként, ha
elhívja az embert, a Házába költözni.

Láttam, hogy el fogom ütni ôket. Egy
fél haszid családot, akik szombaton kora
reggel a zsinagógába indulnak, hogy
’st’nhez imádkozzanak, s számomra is
megbocsátást kérjenek Tôle, szóval egy
fél haszid családot eltörlök a föld felszí-
nérôl, csak azért, mert mindenáron Bang-
kokba kellett telefonálnom egy rako-
mány téli ruha miatt. Kisvártatva levakar-
ják a haszidokat a szélvédômrôl, engem
pedig börtönbe dugnak. Százhússzal haj-
tottam, s épp négyesbe akartam kapcsol-
ni, hogy a Lairesse végénél ötösre vált-
sak, és kétszáznál is többel repesszek.

Láttam, ahogy ártatlan, jámbor képük
egyre közeledik, és imádkozni kezdtem.
Az Úr megint kiválasztott engem.

Porsche mérnök úr ABS-fékjei méte-
renként több kilométeres sebességgel le-
lassították a kocsit, s nagyon úgy tûnt,
hogy pontosan a legelöl álló haszid fiú
elôtt meg tudok állni. Mintha egy óriási
kéz tartotta volna vissza, az autó a mara-
dék sebességét is elvesztette. Egy enyhe
rázkódás a tökéletes nyugalom beálltát
jelezte, s tapintóérzékem mintha egé-
szen az elsô ütközôig meghosszabbo-
dott volna, éreztem, hogy a fiút épphogy
csak meglöktem, ahogy vállon vereget
valakit az ember.

Egy pillanatra néma csend lett, ismét
két másodperc elmélyült gondolkodás.
Ezúttal átéreztem azt a megváltó bol-
dogságot, hogy a tragédia valakinek a
beavatkozása – Porsche mérnök, vagy
Ô Odafenn volt az? – jóvoltából nem
következett be. Enyhe, szép reggel.

Láttam, hogy a fiú magához tért a ká-
bulatból, mely a közeledô veszély hatá-
sára erôt vett rajta. Amint eljutott a tuda-
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táig, hogy még él, és az autó csak súrol-
ta a lábát, torkában több mint ötezer éves
üldöztetés egyetlen hangos üvöltéssé állt
össze. Sértetlen lábán körbeugrálva, a
másikat mindkét kezével megfogta,
mintha különben kiesne a helyérôl. 

Két családtagjában, akik szép csend-
ben már belenyugodtak az ’st’nnel foly-
tatandó bemutatkozó beszélgetésbe, fel-
oldódott a közeledô autóm okozta der-
medtség, és közrefogták a fiút. Emez fel-
tûrte fekete sábesznadrágjának a szárát,
de még csak egy horzsolást sem láttam
rajta a szélvédôn át. Azért csak tovább or-
dított.

A papa, sovány ujjú, keskeny arcú, de
élénk szemû emberke, indulatosan meg-
kocogtatta az autó ablakát, én pedig egy
gombnyomásra leengedtem. 

– Mit gondolsz, ki vagy te, hogy ilyen
gyorsan hajtasz ebben az utcában? Elü-
tötted a gyerekemet, úgyhogy biztosít-
hatlak, ezt nem úszod meg szárazon! 

Észrevette az autótelefont. – Hívd a
mentôket – parancsolta –, el kell lássák
a gyereket. 

– Sajnálom, de amint látom, nincs
semmi baj, nekem pedig sietnem kell. –
Hangom remegett a feszültségtôl, a szí-
vem a torkomban dobogott, hálás vol-
tam, hogy semmi komolyabb nem tör-
tént. 

– Sietnie kell? És honnan tudja, hogy
nincs semmi baj? Talán orvos? Nem,
nem úgy néz ki. Most azonnal telefonál
a mentôknek, különben rendôrt hívok.

Kiszálltam az autóból, odaléptem a fi-
úhoz. Fiatalabb testvére észrevette, hogy
jövök, és fatalista hôsiességgel eléje állt,
kétségtelenül attól félt, hogy hóhérmun-
kámat puszta kézzel fogom befejezni.
Láttam tekintetében a pánikot.

– Mi történt? – kérdeztem a lehetô
legbarátságosabban. – Nem lehet ko-
moly! Hadd nézzem csak.

Lehajoltam, és szemügyre vettem a
fiú lábát. Az arcán könnyek csorogtak,
de biztosra vettem, hogy csak az ijedt-
ségtôl. Óvatosan megérintettem a hófe-
hér lábat. A fiú felvisított, én pedig
azonnal a vállamon éreztem az apa ke-
zét. Az apaság egy óriás erejével ruház-
ta fel a kis embert, mert kezének szorítá-
sa fájdalmas volt. 

– Ne érjen hozzá.
Fölegyenesedtem, próbáltam moso-

lyogni. 
– Úgy látszik, minden rendben van.

Nem hiszem, hogy a fiának bármi baja
esett.

– Akkor miért sír? Azt hiszi, jókedvé-
ben csinálja? Jakov! Jakov! Fáj?

A fiú fájdalmas arccal bólintott.
– A fiúnak fájdalmai vannak, és maga

meg azt mondja, nem fáj neki semmi?
Ki az, aki itt érez valamit? Ki állt itt az
utcán, és ki ült a volán mögött? Tudja,
hogy mi maga? Egy felelôtlen goj. Tud-
ja, mi az, hogy goj? 

Rövid szünetet tartott. A fia mintha
csak erre várt volna, heves nyögdécse-
lésbe kezdett. 

– A goj az, aki szombat reggel egy

ilyen… – remegô ujjal a Porschéra mu-
tatott, mintha valami Shakespeare-da-
rabban játszana –, egy ilyen autóban
merészel utazni. Na, hát ez a goj!

– Téved – mondtam. – Volt bar mic-
vóm. 

Vastag szemüvege mögött hitetlen-
kedve pislogott. Elképedve rázta a fejét,
aztán felsegítette a fiát a motorháztetôre.

– Valakinek hívnia kell a mentôket –
mondta –, te tudsz telefonálni, mi nem.

Elôhúztam a pénztárcámat, s egy két-
százötven guldenes bankjegyet mutat-
tam a fiúnak. Természetesen nagyon jól
tudtam, hogy a vallásos zsidók szomba-
ton nem nyúlnak pénzhez, de a gesztust
már megtettem, még mielôtt a dolog
brutalitása eljutott volna az agyamig.

– Tessék, Jakov – mondtam a szé-
gyentôl vörösen –, vegyél rajta valami
klassz dolgot.

A papa mérhetetlen dührohamban ki-
kapta kezembôl a bankjegyet, majd teát-
rális mozdulatokkal miszlikbe tépte. Sab-
batkor papírt sem szabad széttépni – val-
lásos hitsorsosaink már pénteken prakti-
kus kis darabokra tépik a vécépapírt, mi-
nek köszönhetôen az Úr napján is tudnak
feneket törölni –, de ô áthágta a tilalmat.

– Mit képzelsz! Pénzt sábeszkor! Va-

lakinek telefonálnia kell! – A bankjegy
darabkái összevissza szálldostak az ut-
cán. Ügyetlenségem a szemem láttára
ott vergôdött az aszfalton.

Egyenesen nem kérhetett meg rá,
mert azt nem volt szabad, de az a „vala-
ki” senki más nem lehetett, csakis én.
Behajoltam az autóba, és felhívtam a
06-11-et.

– Hol vannak, uram? – kérdezte a
központos kisasszony.

– A Banstraat és a Lairessestraat sar-
kán.

– Sérültek vannak?
– Szerencsére nincsenek. Csak egy

könnyebb sebesülés történt.
– Tehát egy sérült. Máris

megyünk.
Jakov lehunyt szemmel ült

a motorháztetôn. Apja és
testvére vigasztalóan, védel-
mezôen fonták köré a karju-
kat. Tekintetük örök számû-
zetésre ítélt a pokolba, ha
egyáltalán van olyan.

– Jön a mentô – mondtam
ideges nevetéssel, noha sem-
mi ok nem volt a nevetésre. –

Jól van a fiú?
– Kitûnôen, köszönjük – mondta a pa-

pa keserûen. – Nagyra értékeljük az
együttérzését.

A fiatalabbik fiú, nem lehetett több tí-
zévesnél, éles tekintettel mért végig. –
Ha maga zsidó, ugyan mit keres sábesz-
kor egy Porschéban?

– Szóval ez egy Porsche? – kiáltott fel
a papa. – Azé a Herr Porsche professzo-
ré, aki Herr Hitler számára tervezte a
Volkswagent? És mi ezért késünk el az
Úr Házából?

– Sietnem kellett – mentegetôztem.
Elismerem, gyenge védekezés volt.

– Sábeszkor senki nem siet – vágta rá
szemrehányó pillantással a fiatalabbik
testvér.

– Ôszintén sajnálom.
– Sajnálat? – kérdezte a fiú, és meg-

semmisítô pillantást vetett rám a szemé-
vel, amely már most sokkal többet olva-
sott, mint az enyém. – Sajnálat? Az mi-
csoda?

– Soha nem magyarázta el a papád? –
Maró gúnyt akartam a hangomba kever-
ni, de már elôre láttam, hogy a kölyök
ezúttal is túltesz rajtam. 

– A sajnálat felszínes dolog – magya-
rázta a gyerek felnôtt bölcsességgel –,
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szégyent kellene éreznie, szégyent,
hogy az Úr napján, legyen áldott az Ô
Neve, egy Porschéban ül, és kis híján
halálra gázolja a testvéremet.

– Senkit nem gázoltam halálra, túlzol.
– Túloz? – dübörögte a papa. Töré-

keny alkata ellenére egy Pavarotti tüde-
je rejtôzött benne. – Ki az, aki itt túloz?
Ha maga azonnal bocsánatot kér, és
ôszinte megbánást tanúsít, megegyez-
hettünk volna…

– Megegyezhettünk volna? Hogy érti
ezt? – Próbáltam a szavába vágni. De ô
csak folytatta.

– …de így megígérhetem magának,
ugyan, mit beszélek, esküszöm, hogy
nem fogja egykönnyen megúszni a dol-
got. Ma nem beszélhetek pénzügyekrôl,
de holnap felkeresem magát. A névjegy-
kártyáját! Adja csak ide a névjegykár-
tyáját!

Lerogytam a volán mögé, és kivettem
egy névjegykártyát a kesztyûtartóból.
Aztán felhívtam Mariát.

Egy csapat vidám haszid bukkant fel a
Banstraat sarkán. A járda fel volt bont-
va, egy homokhegy meg egy kôhalom
eltakarta a mellékutcát. Most már tud-
tam, miért nem vettem észre a családot.
Az amszterdami közterület-fenntartó
vállalat, melynek útjai éppen olyan ki-
fürkészhetetlenek, mint ’st’néi, egy göd-
röt ásott oda, hogy engem egy jóravaló
haszid család kiirtására csábítson.

A négy felnôtt, bozontos szakállú ha-
szid meghökkenve állt meg a sarkon.
Széles szôrmekucsmát viseltek a fejü-
kön, úgynevezett strájmlit. Fekete kabát
volt rajtuk, térdnadrág és fehér harisnya,
mely feszesen simult izmos lábszárukra.
Ultraortodox haszidok voltak, a ti-
zennyolcadik századi Lengyelország
legutolsó divatja szerint öltözve. Amsz-
terdamban ritkán látni ôket, New York-
ban, Antwerpenben és Jeruzsálemben
azonban mindennapos látványt nyújta-
nak. Hozzánk rohantak.

Maria felvette a telefont.
– Maria, kisebb balesetem volt.
– Max! Csak nem valami komoly?
– Nem, nem, semmiség.
– Honnan hívsz?
A szélvédôn át láttam, hogy a papa az

eset részletes elbeszélésébe kezdett. A
haszidok egyre szúrósabb pillantással
néztek felém, ahogy a papa elôrehaladt
az árnyalatokban gazdagon felfestett
történetben. 

– Az autóból beszélek. Ne nyugtalan-
kodj, egy kicsit késôbb érek haza.

– Szóval mégiscsak komoly?
– Nem, semmiség. Maradj csak nyu-

godtan ágyban, minden rendbe jön. 
– Max! Nem hiszek neked! Ugye,

hogy komoly?
– Az ördögbe is, nem!
– Akkor mi a baj?
– Jézusom, az, hogy, az iménti meg-

jegyzésed nem igazán dobja fel az em-
bert! – mondtam.

– Miféle megjegyzésem?
– Hogy miféle megjegyzésed? Aka-

rod, hogy elismételjem?
– Á, hagyjuk.
– Mindjárt otthon leszek.
Felhívtam Robbie Goudsmitet, s egy

ismeretlen hölgy vette fel a telefont.
– Leugrott néhány croissant-ért –

mondta. Robbie legújabb pipije lehetett,
aki ily módon hozta tudomásomra, hogy
az éjszaka farkaséhséghez vezetett. 

– Ha visszajött, azonnal hívjon fel. Az
autótelefonomon. Kisebb balesetem
volt.

Nem nagyon vonzott, hogy csatlakoz-
zam az izgatott zsidókhoz, de nem volt
más választásom. Kiszálltam az autóból,
majd odaadtam a névjegykártyámat a
papának. 

A férfiak ellenségesen méregettek,
egyikük együtt böngészte a névjegykár-
tyát a papával. A férfi hangosan olvasta
fel a kártya szövegét, de olyan megve-
téssel, mintha a nevem kiejtésével egy-
szersmind el is tudna átkozni engem.

– Max Breslauer. Euro Textiel Inter-
national. – Minden egyes szótag fájdal-
mat okozott neki, és olyan képet vágott
hozzá, mintha epét kóstolna. Flamand
kiejtéssel beszélt. Antwerpenivel.

– Kezeljük felnôttként a dolgot – for-
dultam a papához, és úgy tettem, mintha
nem vettem volna észre a haszidok dü-
hödt pillantását. – Azt hiszem, inkább
csak ijedtségrôl van szó, semmi másról,
és ígérem, hogy holnap jóvá teszem a
dolgot. Hívjon fel, akkor találkozha-
tunk, és majd eszünk valamit együtt.

A távolból felhangzott a mentô sziré-
nája. A sebesült fiú fülét sem kerülte el
a hang, és nyomban jajgatni kezdett.

– Csak ijedtségrôl van szó! – kiáltot-
tam, miközben ostoba vigyorral mutat-
tam a fiúra. – Semmi egyébrôl, csakis az
ijedtségrôl!

– Gyilkos! – kiabált a papa átölelve a

fiát. – Menjen innen, maga gyilkos!
Hagyjon magunkra a bánatunkkal.

Bûntudatot éreztem, s hogy jóindula-
tomnak még egyszer nyomatékot adjak,
együtt érzôn a fiú vállára tettem a ke-
zem. A fiú azonban olyan sivalkodásba
kezdett, mintha folyékony vas izzását
érezné, és ott helyben elégne.

Két kérlelhetetlen, behemót haszid
kolosszális keze csapott le rám, és úgy
tettek arrébb, hogy nekem magamnak
egyetlen lépést sem kellett tennem. Na-
gyot repültem a levegôben, aztán a jár-
dának csapódtam.

Miközben ott feküdtem, és egy pilla-
natig levegô után kapkodtam, a szemem
sarkából láttam, hogy egyikük strájmli-
ját magához szorítva visszarohant a
mellékutca felé, ott egyenes háttal,
ahogy a nôk szokták, lehajolt, és felvett
egy követ a sittkupacból. Rögtön nyil-
vánvalóvá vált, hogy az ájtatos férfiú
szabadidejében a megkövezés ôsi szen-
vedélyének áldozott. A követ begyakor-
lott mozdulattal hajította el. Kecsesen
szelte át a kôdarab a rezzenetlen szom-
bati levegôt, s miközben a lövedék célja
felé közeledett, a földön fektemben
most rajtam volt a sor, hogy kifejezésre
juttassam nemtetszésemet. Tehetetlen
kiáltásom egyszerre zengte be a Laires-
sestraatot a megrepedô szélvédôüveg
ropogó hangjával.

Feltápászkodtam, és szemügyre vet-
tem az autó szélvédôjén keletkezett pók-
hálót. Kétségbeesetten léptem közelebb,
végigsimítottam a színezett biztonsági
üveg barázdáin, majd felvettem a követ
a motorháztetôrôl. Szégyelltem maga-
mat, szó se róla. Életveszélyes sebesség-
gel hajtottam a városban, a haszidoknak
igazuk volt. Megérdemeltem a bünte-
tést. Mások életét kockáztattam csak
azért, mert egy bizonyos Jimmyvel kel-
lett beszélnem, Bangkokban. És most itt
álltam megfürödve. Tényleges bûnözô
voltam, potenciális gyilkos. 

A férfiak felé fordultam, ôk elhúzód-
tak. A kezemben tartva próbáltam
megsaccolni a kô súlyát, és éreztem,
hogy a vér elönti az agyamat. Én is tud-
tam célozni. Az én véremben is benne
volt még a megkövezés bibliai hagyo-
mánya. És el is hajítottam volna a kö-
vet, ha a mentôautó fel nem oldja a dü-
hömet.

A mentô visító fékhanggal állt meg az
autóm mellett. Két fehér köpenyes ápo-
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ló szállt ki a kocsiból. A követ a hátam
mögött kiejtettem a kezembôl.

Az ápolók egy pillanatig döbbenten
meredtek a páciensek öltözékére. 

– Nos, uraim – mondta a kettô közül
az idôsebbik –, egy kis baleset történt?

– Csak ne mondja azt, hogy „kis” – fe-
lelte keserûen a papa. Odafordult a haszi-
dokhoz, s jiddisül azt mondta nekik, most
már mehetnek a zsinagógába, és hogy ô
maga a fiával marad. A négy férfi vérfa-
gyasztó pillantást vetett rám búcsúzóul. 

Az ápolók zavartalanul folytatták
munkájukat. Vállat vontam.

– Nem lesz itt semmi gond, uram –
mondta az idôsebbik ápoló, megértô te-
kintetet vetve rám. Ô is bolond megszál-
lottaknak tartotta a zsidókat.

Leguggolt, megtapogatta a fiú lábát.
A fiú feljajdult.

– Maradj nyugodtan – mondta az ápo-
ló, majd odaszólt a kollégájának. –
Hozd a hordágyat.

Ismét fölegyenesedett. – Azt hiszem,
eltörött a lába. Kórházba kell szállíta-
nunk, hogy megröntgenezzük. 

Ez a hír a fiú utolsó ellenkezését is meg-
törte. A papa felém mordult: – Gyilkos!

– Nyugodjon meg, uram, a fia hama-
rosan megint a régi lesz – mondta az
ápoló. Tôlem pedig ezt kérdezte: – Ma-
ga a kocsi vezetôje? 

Lassan átlátta az érzelmek horderejét.
Bólintottam.
– Jelentenünk kell az esetet a

rendôrségnek.
– Értem. – Az arcom égett a szégyentôl.
– Rettenetesen sajnálom a dolgot –

mondtam a papának. Ôszintének hang-
zott, mert ôszinte is volt, ô azonban há-
tat fordított nekem. Jakovot felfektették
a hordágyra. Nyöszörgött.

Megszólalt az autótelefon. 
– Mi történt? – hallottam Robbie Go-

udsmit hangját. – Mit csinálsz ilyen ko-
rán az autóban?

– Elütöttem valakit. Egy pillanat. –
Beültem az autóba. – Igen, itt vagyok.

– Jézusom! Remélem, nem komoly.
– Lábtörés.
– Jaj, még szerencse. Ne aggódj, láb-

törésre biztosítva vagy.

– Fájdalomdíjat követelnek.
– Azt várhatják. Ez itt nem Amerika.

Amerikairól van szó?
– Egy haszid fiú. Családostul ment át

az úttesten. A Lairessestraaton. Nem
vettem észre ôket. 

– Hát ez kellemetlen, na de ilyen az
élet. Nyilván a zsinagógába tartottak.

– Én… én tényleg hibásnak érzem
magam, Robbie.

– Idehallgass, ezt engedd át nekem,
jó? Nemhiába vagyok az ügyvéded, s a
tarifáim is elég magasak, nem gondo-
lod? Ott a rendôrség is?

– Mindjárt itt lesznek.
– Ne mondj semmit, ne csinálj sem-

mit, máris jövök.
Jakovot betolták a mentôutóba, a papa

is beszállt utána.
– Jossele! – kiáltotta oda a fiatalabbik

fiúnak. – Magyarázd el a zsinagógában,
miért nem vagyok ott. És róla is beszélj!
– Felém mutatott.

Az ajtók bezáródtak. Az ápoló odalé-
pett hozzám.

– Magának meg kell várnia a
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jób 

tanítottál midôn a hír jött
homály torlaszolta el arcod
otthonra nem lelt a szenvedés benned
vendégsége teljes esztendeig tartott

senki nem szólt amíg te nem szóltál
‘áldott az Úr Ura minden napnak’
csontodból kell oltárt emelned
nincs mélység mely ne égne alattad

vakság eszi eszed bôröd bugyborékol
a tett ajtó másegyéb csak ablak
halott hét fiad halott három lányod
sírba láttam velük tízszer raktak

mintha egy vén tevén fölállnál
remegsz s a föld is remeg jobb ha ülsz
az égbolt barna gennyes szájpadlás
elrejt az éj a csend apróra gyûr

kecskegolyót szedsz birkamogyorót
éheznél ha nem volnál oly szomjas 
asszonyod megátkozta a Szentet
imádhoz reggel homokkal mosdasz

porban húzza tôgyét a beteg nap
gyulladtak az irgalom csecsei
ha esni kezd tudnod kell mit akarsz
vedelni vagy magad végigvedleni

ülnél de nem megy szédülten forgódsz
nézed gyáva emlékeid futtát
kormos füstöt pödör ami elmúlt
mint egy angyalszárny ha meggyújtották

szemed könnyed kotlósa költi 
összevárják egymást a csillagok
nem alhatsz el egy percre se mester
termeszhangyák rágnák szét két karod

felnô végül s leválik az ítélet
egy zápor ébreszt föl a halálból
nem vagy rossz ha annak érzed magad
vaksötét csak a köldököd lángol

felnô végül s leválik az ítélet
áldott az Úr Ura minden napnak
kelj föl a hamuból tested érjen utol
ott folytasd jób ahol abbahagytad
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egy-

szer a vadregényes Erdélyben egy

Torockó nevû igazi magyar falu, ab-

ban élt egy derék magyar legény,

Bárány András nevezetû. Mátkája is

volt neki, Patkós Rózsi, sudár ma-

gyar leány, akit szeretett igaz szere-

lemmel. 

H anem a legény apja,
gyöpös agyú Bárány

uram nem akarta a házasságot, mert
Patkós Rózsi elhalt szüleitôl semmit
sem örökölt, és még azt is rebesgették
róla, hogy szüleinek nem is édes gye-
reke, hanem ki tudja, honnan fogadták
örökbe. 

Az elsô kép alapján klasszikus nép-
színmû lehetne a Menyasszonytánc. Itt
azonban váratlan fordulat következik:
a kolozsvári árvaszékrôl küldött ira-
tokból kiderül, hogy Rózsi vér szerin-
ti szülei zsidók. Népszínmûben ilyen
fordulat nincs. Ilyesmi csak a nagykö-
rúton belül, egy toleranciára nevelô
színmûben lehetséges. 

E mostani musicalváltozat egyéb-
ként már a harmadik feldolgozás. Az
eredetit, Torockói menyasszony cím-
mel, Indig Ottó írta, s a tekintélyes
Belvárosi Színház mutatta be 1931-
ben, parádés szereposztásban. 1937-
ben, a zsidótörvények elôestéjén lát-
hatta a közönség a megfilmesített vál-
tozatot Keleti Márton rendezésében.
A korszak legnépszerûbb színészei:
Kabos Gyula, Jávor Pál, Gombaszögi
Ella és Dayka Margit fôszereplésével
készült film naiv, tiszteletre méltó kí-
sérlet volt az agymosott tömegek fel-
rázására: „Lássátok, egy rossz hivatali

papír a legmagyarabb erdélyi leányt is
zsidóvá teheti!” 

A mostani szerzôgárda az eredeti,
egy szálon futó történetet feldúsította.
Az új változatban Bárány András – a
szerelme zsidó voltából adódó feszült-
séget nem bírván elviselni – önként
követi behívott társait a román hadse-
regbe. Itt azonban hamar megelégeli
az állandó gyötrelmet és megalázta-
tást, s két társával együtt hazaszökik.
Az üldözôk elôl szerelme, Rózsi és a
kocsmáros bújtatják el, s ôk vállalják a
felelôsséget, miután a falu szajhája
feladja ôket. Így a magyar kisebbségi
sors is megjelenik a történetben, me-
lyet a zsidók szolidaritása segít enyhí-
teni. Az egyik kisebbség segíti a mási-
kat. Indig Ottó hetvenöt éve írt mûve
– korszerûsítve és klezmeresítve – jól
illeszkedik a mai píszí világba.

A népszínmûi fordulatok között
idônként megjelenik az igazi dráma is.
Rózsi – akit tanulatlansága miatt háta
mögött kinevetnek a zsidó lányok –
fájdalmában újra Szent Antalhoz akar
fohászkodni. Ám az áhítatos énekkel
templomba vonuló hívek acsargó düh-
vel marják el az immár zsidó lányt, s
többen rátámadnak, hiszen már nem
közülük való, tehát szabad préda. A
nemi erôszaktól csak a román ôrmes-
ter óvja meg, de ô sem önzetlenül.
Ajánlatot tesz a lánynak: ha odaadja
magát, megmenti Andrást a katonai
bíróságtól. Rózsi el is megy az ôrmes-
terhez, de a kiszolgáltatott lányok oly
mindennapi sorsa rajta nem teljesed-
het be – mégiscsak az operettszínház-
ban vagyunk. A döntô pillanatban be-
ront idôsb Bárány uram, s megmenti a
lányt, akit az elsô felvonásban még
szajhának nevezett. Idôközben meg-
tudja ugyanis, mit tett Rózsi a fiáért.

A drámának vége, a valóságba tett
rövid kiruccanás után visszatérünk a
népszínmû/musicalhez. András sze-
rencsésen kiszabadul, keblére öleli
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rendôrséget. Feljegyeztük az autója
rendszámát.

– Várok.
– A fiúval nincsen semmi baj – mond-

ta még vigasztalóan. Beszállt a kocsiba,
aztán a mentôautó rohamtempóban tá-
vozott.

Ott álltunk, a kisebbik haszid fiú meg
én, s néztük, hogyan távolodik a mentô.
Mögöttünk az elcsúfított Porsche, mi az
úttest kellôs közepén, kora reggel. 

Amikor a mentô eltûnt a láthatárról, a
gyerek megkérdezte: – Hogyan lehetsé-
ges, hogy egy zsidó szombat reggel
ilyesmit képes elôidézni? Maga nem
tartja be a törvényeket.

– Nem – ez volt minden, amit mond-
hattam.

– Egy zsidónak be kell tartania a tör-
vényeket – mondta a fiú.

– Igen – válaszoltam neki.
– Mózes hatszáztizenhárom szabályt

kapott – oktatott a gyerek –, háromszáz-
hatvanöt tilalmat, kétszáznegyvennyolc
parancsot. A jó zsidó ezeknek a szabá-
lyoknak megfelelôen él.

– Na persze, kisebb gondom is na-
gyobb. Még hogy több ezer évvel
ezelôtti szabályokkal foglalkozzam. Rá-
adásul egy sivatagi nép szabályaival.

A gyerek felemelte a mutatóujját, és
fenyegetôen integetett felém. 

– A levegô, amit belélegzünk, az új ta-
lán? Fejünk felett a nap ma született?

Mit mondhattam?
– Indulnom kell a zsinagógába. Az Úr

bocsásson meg magának.
Fontossága teljes tudatában vonult el,

apró, gyors léptekkel. Az utca sarkán
egy pillanatra visszafordult. Láttam,
hogy megáll, és megvetô pillantást vet
az autómra.

– Hogy kerül egy zsidó egy Porsché-
ba? – kiáltotta fejcsóválva. Aztán to-
vábbment.

(…)
Átnéztem a háztetôk felett. Egy távcsôv-

el akár a tetôtéri lakásom ablakait is láthat-
tam volna az Amstel folyó partján. Eszem-
be jutott Maria. Még Maria combja és mel-
le sem tudta lecsillapítani a szívem hábor-
gását. Zsidó vagyok, egy Porschéban pará-
dézó zsidó. Josselének igaza van: szörnye-
teg vagyok, egy szárnyas-pikkelyes lény,
amely se repülni, se úszni nem tud.

A válság komolyságának teljes tudatá-
ban hívtam fel Jansent, a pszichiáternôt. 

Gera Judit fordítása

Toleranciáról 
az operett nyelvén
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mátkáját, s feleségül kéri, akármilyen
hitû is. Idôközben kiderül, hogy Rózsi
mégsem zsidó, adminisztratív hiba
történt csupán. Az esküvôi nagytotál a
zárókép, ennek közepén énekel Rózsi
echte torockói menyasszonyi ruhában.
Mellékesen megtudjuk, hogy a román
ôrmester szégyenében elbujdosott a
faluból, és vele ment a falu szajhája is. 

Függöny, vastaps. 

Szóljunk röviden a zsidók ábrázolá-
sáról. Az 1937-es filmben Kabos Gyu-
la vagy Gózon Gyula csupán fellépé-
sükkel formálták meg a zsidó karakte-
reket. E mostani, látvánnyal erôsen
operáló változatban szükségét érezték
a vizuális megjelenítésnek is. Torockó
polgárosult zsidó lányai és asszonyai
elegáns, szexepiles kis ruhákat horda-
nak, a férfiak ennek megfelelôen öl-
tönyt, nyakkendôt viselnek – s min-
dehhez, meglehetôsen anakronisztiku-
san, ciceszt és kipát. Alighanem a He-
gedûs a háztetôn volt az ôsminta. 

Operett-zsidókhoz rabbi is kell –
vagy inkább annak rossz paródiája, aki
strájmlit visel, viszont misebort iszik és
tejfölös, szalonnás rácpontyra invitálja
ôt barátja, a katolikus pap. Feltûnô ál-
szakállában hol táncol és énekel, hol
bohóckodik, hol pedig bölcs tanácsokat
osztogat. Egy rabbi – akár ironikusan –
hiteles ábrázolása meghaladja a
szerzôk/rendezôk ismereteit. (Amúgy a
rabbi és a pap barátságának fontos üze-
nete van: ha a népek is ilyen jól megér-
tenék egymást, nem itt tartanánk.) Enn-
él sokkal jobban elkapott a zsidó kocs-
máros rezignált, ironikus figurája Mikó
István tolmácsolásában, nemkülönben
a jómódú, szeretetre/szerelemre éhes
zsidó özvegyasszony alakja Molnár Pi-
roska elôadásában.

Épületes tanmese ez a javából, mely-
ben számos mûfaj keveredik. Legjobb
pillanataiban dráma. Rózsi, az egyenes
tartású, öntudatos magyar leány – s a

többi magyar szereplô – egy népszín-
mûbôl léptek elô; a zsidók önironikus
poénjai inkább a belvárosi kabarét idé-
zik, miközben Amerikáról szôtt álmaik
hamisítatlan musicalstílusban szólal-
nak meg. Figyelemreméltó, hogy míg a
zsidó szereplôkbôl dôl a humor, a ma-
gyar szereplôknél ennek nyoma sincs.
A katolikus pap az egyetlen kivétel.

A klezmermuzsika, a nyolcvanas
években kezdôdött hódító útja során
megérkezett az operettszínházba is, a
„világ elsô klezmermusicaljének” ké-
pében. A darab zsidó szereplôinek da-
lát és táncát többnyire ilyen stílusú ze-
ne kíséri. Érdekes ugyanakkor, hogy
az echte magyar öltözéket viselô sze-
replôk inkább musicalstílusban dalol-
nak, melyben nemigen ismerhetôk fel
magyar stílusjegyek. A zenei ôsminta
az amerikai musical, nem a magyar
operett. (Utóbbi csak a dramaturgiá-
ban és a színpadképekben dominál.)
Drámai musicalstílusban énekel fáj-
dalmáról a két szerelmes is. Mindez a
közönséget azonban nem zavarja,
amely lelkes és ütemes tapssal kíséri a
pattogósabb dal- és táncbetéteket. 

Kritikai szellemeknek nem ajánla-
nám ezt a darabot. De soha nem is kö-
zülük került ki az operettek hálás kö-
zönsége, amely most is nyíltszíni taps-
sal jutalmazza a dalbetéteket, s vas-
tapssal magát az elôadást. Jól van, él-
jen, ezt akartuk: üzenetünk a toleran-
ciáról, a másság elfogadásáról célba
ért. Hogy mindennek mennyi köze
van a valósághoz (lásd: 1944 Észak-
Erdélyben), azt ne bolygassuk. Nem
operettszínházba való. 

Gadó János

Menyasszonytánc
Író: Kállai István, Böhm György
Zeneszerzô: Jávori Ferenc
Rendezô: Béres Attila

Színészek:  Rózsa – Siménfalvy Ágota,
Gyôrfi Anna, András – Mészáros Árpád
Zsolt, György Rózsa Sándor, Herskovics
– Mikó István, Melis Gábor, Jonel – Sza-
bó P. Szilveszter, Imre Sebastian Zsolt
Majzikné – Lehoczky Zsuzsa, Blumné –
Molnár Piroska, Felföldi Anikó, Bárány
– Dézsy Szabó Gábor, Kátai István, Sára
– Mednyánszky Ági, Lenke – Papadimit-
riu Athina, Blanka – Kovács Zsuzsa,
Rabbi – Jantyik Csaba, Pálfalvy Attila,
Pap – Faragó András, Cosma – Marik
Péter, Balogh Bodor Attila, Janka –
Szendy Szilvi, Bódi Barbara, Dávid –
Kerényi Miklós Máté, Mikola Gergô,
Tanító – Fila Balázs, Blum – Benkóczy
Zoltán, Konkoly Balázs, Gáspár – Peller
Károly, Miklós Attila, Terus – Dénes Ju-
dit, Nádasi Veronika, Sanyika – Oláh 
Tibor, Anya – Arányi Adrienn, Tizedes –
Péter Richárd

Díszlet: Túri Erzsébet
Jelmez: Füzér Anni
Dalszöveg szerzô: Miklós Tibor
Karigazgató: Kéringer László
Zenei vezetô: Silló István
Koreográfus-asszisztens: Szabó Erika
Játékmester: Nagy Kati
Mûvészeti vezetô: Kerényi Miklós Gábor
Rendezôasszisztens: Lázár Katalin
Koreográfus: Rogács László, Bodor Jo-
hanna
Közremûködik: a színház énekkara, a
színház balettkara és a Budapester Klez-
mer Band
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ÍRNI

Philip Roth hetvenöt éves, percig se
higgyük azonban, hogy a tiszteletet pa-
rancsoló életkor lesz az, ami biztosítja
helyét a panteonban – ô ugyanis már
évtizedek óta ott tanyázik. Vajon hány
író büszkélkedhet azzal, hogy mûvei-
nek még életében megindított összki-
adásán túl a nevét viselô társaságot ala-
pítanak, sôt folyóiratot (!) szentelnek
munkásságának? Nem, ez a hetvenöt év
és a több mint két tucat könyv sem ah-
hoz nem elegendô, hogy biztonsági já-
tékba kezdvén nyálcsorgató memoárt
írjon, amelyben a tékozló fiú „rehabili-
tálja” családját, az egész amerikai zsidó
középosztályt, és elmondja: azért még-
iscsak csodálatos volt az a gyerekkor,
sem ahhoz, hogy megpróbáljon szert
tenni valamiféle ôsatyai tekintélyre.
Nem, ô valószínûleg azt mondaná, amit
eddig: én még mindig az amorf Roth va-
gyok! – ez annyira igaz, hogy míg kriti-
kusai egy része a legnagyobb élô ame-
rikai írók közt tartja számon, addig a
többiek – immár nyilván – vén szexista
zsidónak, noch dazu antiszemita zsidó-
nak tekintik. Utóbbiak persze már jóval
kevesebben vannak, mint annak idején,
amikor kiteregette a családi – és egyéb
természetû – szennyest. Mégis, velük és
azokkal szemben is, akik regényeit nem
tartják igazi irodalomnak, illene éssze-
rûen, komolyan érvelni, hogy Roth nem
úgy pornográf, Roth nem úgy kritizálja
a zsidókat… de hát az effajta kérdések-
re – „Becsületszavára állítja-e, hogy no-
vellájában nincs semmi olyan, ami
megdobogtatná egy Julius Streicher
vagy Joseph Goebbeles szívét?” – még
Nathan Zuckerman, Roth legvalóságo-
sabbnak tetszô alteregója sem tudott ki-
elégítô választ találni. Úgyhogy – saj-
nos – alkalmazkodva a Zuckermant let-
romfoló szülôk taktikájához, mi is

kénytelenek vagyunk pusztán
meggyôzôdésünkre hivatkozni, ti. hogy
ôk azok, akik vagy elhallgattak, vagy
soha nem is értettek valami lényegit;
nem Roth belterjes zsidó világa miatt,
melyben a szülôk számára „csupán két
hiteles támpont létezett a tágabb min-
denségben: a család és Hitler”, hiszen
ha Hitlert behelyettesítjük valami más-
sal – és megtehetjük, mert ne feledjük,
Roth mégiscsak amerikai, másféle kö-
zösségi tabukkal, traumákkal –, bárki
számára ismerôs és átélhetô lehet ez a
létszerkezet. Szóval az a botrányos lé-
nyegi valami, amit egyesek nem hajlan-
dók tudomásul venni, az írás természe-
tébôl fakad: az igazi irodalom mindig
árulás; és ha ezzel az árulással, önmaga
kiszolgáltatásával történetesen a csalá-
dot, a szûkebb-tágabb közösséget is
magával rántja, nos, ez csak a kötelék, a
ragaszkodás erôsségének fonák bizo-
nyítéka. Igaz, a többiek szempontjából

örökre megbocsáthatatlan, feldolgozha-
tatlan marad az a termékeny ellentmon-
dás, a szabadságnak az a bizonyos, elér-
hetetlennek tûnô foka, amit Zuckerman
úgy jellemez: „Zsidó, aki a zsidóktól is
megszabadult, miközben masszívan
ôrzi zsidó öntudatát. Ez itt a hajme-
resztô poén, ez itt a paradoxon.” 

OLVASNI 

Roth könyveit olvasni ugyancsak nem
ártalmatlan tevékenység: a szüntelen
felismerések – a magunkra ismerés –
kockázatával jár, ami gyakran még kí-
nosabb, mint amikor szüleink, rokona-
ink arcára, gesztusaira, frusztrációira, ti-
pikus reakcióira bukkannunk. Nemcsak
arra eszmélünk rá, hogy fantáziánk, al-
kalmasint mocskos képzeletünk ugyan-
úgy hozzánk és a világhoz tartozik, 
mint életünk valóságos eseményei, ha-
nem arra a nyugtalanító tényre, amit a fi-
atal Zuckerman mestere, Lonoff – min-
den bizonnyal Malamudról van szó –
írásaiból tanult meg, azaz hogy minde-
nek ellenére „mennyire a családom zsi-
dó származéka vagyok még mindig”.
Az elsô sokk és röhögôgörcs után, amit
a szövegek már-már abszurd túlszexua-
lizáltsága, az eleven, vérbô komikum
okoz – nem a kendôzetlen nyelvrôl be-
szélek, sokkal inkább arról, mennyire a
szereplôk lényéhez tapad ez a kéjsóvár-
ság –, hamarosan jön a döbbenet: de hi-
szen ez rólunk ír. Ó, hányszor gondol-
tam magam is Alvin Peplerrel, Zucker-
man pszichopata csodálójával együtt,
hogy ez az ember ellopta a problémái-
mat, hogy ha volna bennem tehetség –
ugye tudod mennyire várta anyu a köny-
vedet – pontosan ezt írnám meg, és így,
hogy az utcára se merjek kimenni többé.
Az igazság viszont az, hogy A Portnoy-
kórt, miután óvatlanul hetekig lelken-
deztem róla, soha nem mertem anyám

32 ■ Kultúra

CSÁKI MÁRTON

Testvérem, 
Nathan Zuckerman 

Philip Roth 

2008/03/marcius  2/24/08 22:27  Page 32



kezébe adni, holott felért volna egy terá-
piával – bár az ellenkezôjét jobban el
tudtam képzelni; már hallottam is: Édes
Fiam – „tonnás súllyal nehezedik rá a
két rövidke szó” – kezdek aggódni miat-
tad, a végsô, minden vitát berekesztô ki-
fakadásra pedig – szóval rossz anya va-
gyok? – már gondolni se mertem. A lé-
nyeg az, hogy a mi családunk sokkal
rendesebb, mint amilyennek ábrázolod.
Mondd csak, drága fiam, te tényleg an-
tiszemita vagy? De hát nem az a lényeg,
hogy ti ilyenek vagytok, hanem hogy én
ilyen vagyok! Mint az az aberrált pina-
bubus Portnoy? Na ne bosszants…
Nem! – nem? –, de „én igenis az a fajta
vagyok, aki megír – értsd: elolvas – egy
ilyen történetet”. Igen, Roth elsôsorban
azt jelenti nekem, hogy miképp az írás-
nak, úgy az olvasásnak is lehet tétje, a
valóságra ható következménye, ami
túlnô rajtunk – az meg, ahogy hôsei kü-
lönös érzékkel manôverezik magukat
kínosabbnál kínosabb helyzetekbe,
mintha a teljes felfordulás valami re-
ményt tartogatna számukra, egyenesen
megnyugtató. Jó, jó, de akkor is – kér-
dezhetnénk Wapter bíróval – „miért kell
egy zsidó környezetben játszódó törté-
netben szerepelnie a) házasságtörésnek,
b) a családon belüli állandó civódásnak
az anyagiakért, és c) általában alantas
emberi magatartásnak? Miféle esztéti-
kai értékrend alapján gondolja, hogy
ami hitvány, az igazabb, mint a magasz-
tos?” Ehhez bizony csak Georges Bata-
ille talányos szavai adnak kulcsot, mi-
szerint a Rossz – a Rossz heveny formá-
ja, amelyet [az irodalom] kifejez – szá-
munkra a legnagyobb érték. Ez a felfo-
gás azonban nem erkölcsnélküliséget
követel, hanem „túlzott erkölcsösséget”.

ÉLNI

Azt hiszem, érthetô, hogy a „család
mint univerzum” ábrázolásával miért
mûködhettek Roth könyvei identitáspót-
lékként hosszú évtizedeken át itt is, an-
nak ellenére, hogy történetei mélyen az
amerikai élet mitológiájába ágyazód-
nak; mégis van egy hatalmas különbség.
Amikor az árulása következményeivel
birkózó Zuckermant arról faggatják,
ugyan „írt volna-e ilyen elbeszélést, ha a
náci Németországban él a harmincas
években”, hajlamosak vagyunk bornírt-
nak minôsíteni e kérdést, ám ha kicsit

módosítjuk – „írt volna-e ilyen elbeszé-
lést, ha egy háború utáni magát szocia-
listának nevezô államban nevelkedik?”
– máris elbizonytalanodunk. Roth
könnyûszerrel gúnyolhatja ki az apák
kenetteljes tirádáit az ötezer éves zsidó
szenvedéstörténetrôl, mert a bevándor-
lónegyedek nyomorúsága nem Ausch-
witz. Egyszóval a valódi traumák elhall-
gatásán szocializálódott kelet-európai
olvasó csak amolyan örök voyeurként
figyelheti azt a szentségtörést, amit az
Anne Frankkal kötött házasságról fantá-
ziáló Zuckerman megengedhet magá-
nak. Rothnak és generációjának nem az
áldozattudat torzító mechanizmusaival
kellett szembenéznie – ahogy Alain Fin-
kielkraut vagy újabban Arnon Grunberg
teszi –, hanem azzal, amit az európai tu-

dat szintén sürgetô igényként érzékelt:
miképpen lehetne kiûzni szüleink szel-
lemét a saját ágyunkból? A díványon
végbement forradalom – Otto Grosst, az
elfeledett pszichoanalitikust idézve – és
a 68-as földindulás Roth mûveinek és
azok sikerének meghatározó eredôje.
Noha nemzedéktársaitól eltérôen ô nem
parádézott meztelenül, nem pózolt AK-
47-essel és nem dicsôítette a kommunis-
ta diktatúrákat, a szexuális forradalom –
aminek névadója és védôszentje, Wil-
helm Reich, oly nagy hatással volt Roth
barátjára, Saul Bellowra – nem hagyhat-
ta érintetlenül, kiváltképp Chicagóban,
az amerikai 68 egyik legfontosabb váro-
sában. Egyszerûen ugyanazon provoka-
tív dadaista gesztusok „logikája” alap-
ján mûködik az ô életmûve is, mint a
forradalmat utcai színházként elképzelô
Jerry Rubin vagy Abbie Hoffman akci-
ói, akik – láss csodát – valamikor ren-
des, kertvárosi zsidó kisfiúk voltak.
Csakhogy az ô traumájuk, a szexualitás
démonizáltsága, a testhez való viszony
volt, amely viszonynak az apák ameri-
kai puritanizmusból és zsidó jámborság-

ból kotyvasztott etikája szabta meg ha-
tárait. Tulajdonképpen nincs mit csodál-
kozni azon, hogy akkor, amikor a forra-
dalomárok a történelem beteljesedését
abban az eljövendô pillanatban határoz-
ták meg, amikor majd az emberek ott,
akkor és azzal, akivel csak akarnak,
Roth eljut a gondolathoz: nemcsak a fi-
atalság, de a zsidók végsô felszabadulá-
sa is szükségszerûen szexuális jellegû
lesz – és Foucault óta tudjuk: aki szexu-
ális elnyomásról beszél, az a prófécia jó
néhány hagyományos funkcióját is felel-
eveníti. Ráadásul ez még a szocreál prü-
déria világában is átélhetô volt, ha nem
is volt esély az érzelmek olyan egyetlen
pillanatba sûrített, egyszeri és félelmetes
erejû kisülésére, mint Nyugaton. Mára,
a nagy generáció betagozódásával az

amerikai zsidóság önképe hoz-
záidomult az effajta ábrázolás-
módhoz; elég megnézni egy
mai filmvígjátékot, amiben a
nyársat nyelt WASP-figurák-
kal szemben egykori lázadó,
felszabadult, ötven felett is ví-
gan és sokat kufircoló zsidó
szülôket mutatnak be, mintegy
példaképül, hisz nem nyomo-
rítják gyermekeik életét holmi
tilalomfákkal. Roth vagy Zuc-

kerman esetében ez azért valamivel töb-
bet jelent, nekik a szexualitás csak start
a képzeletnek ahhoz a finom elemelke-
déséhez a realitástól, ami, hasonlóan az
írói hanghoz – Lonoff szavaival –, „a
térdízületek tájáról indul el, aztán fel-
szárnyal, jóval a fejmagasságon túlra”.

BESZÉLNI

Ám az igazi paradoxon, hogy minde-
zek ellenére, újraolvasva mûveit, be-
igazolódik az a korábban is sejtett gya-
nú, hogy az egész egy végtelen, dado-
gó, vádiratba oltott vallomás a szülôk
iránt érzett szeretetrôl. Viszont Roth
valamiért máig nyugtalanító rejtély,
aminek nyilván az lehet az oka, hogy a
szülôk, a gyerekeikbe vetett bénító bi-
zalom miatt – ami még a saját tévedé-
seikért, hibáikért, árulásaikért viselt fe-
lelôsségüktôl is megfosztja ôket –, ma
sem hiszik igazán, hogy ez Zuckerman
igazi arca. Ez az, amit mindig, újra és
újra el kellene nekik ismételnünk, ha
nem volna egy hetvenöt éves bátyánk,
aki meg meri tenni helyettünk.
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„Földes Józsi konyhája” –
a gutaütésig primitív elne-
vezés lehetne, hallatára az
ember szeme elôtt máris
zsírban evickélô ijesztô
húsdarabok, állott fôzelé-
kek és sörfolttal éktelen-
kedô asztalterítôk ködle-
nek föl. A Frankel Leó ut-
cai étkezde azonban gyö-
keresen más eset: Földes
József neve etalon a szak-
mában. A mesterszakács
évekig az egykori Hotel
Duna Inter-Continental (ma Marriott)
fôszakácsa volt, míg aztán piacosította
magát, rendezvényszervezô céget ala-
pított, és most itt van hozzá ez a budai
kisétkezde is, amelyet talán tényleg
csak kedvtelésbôl vezet. Már az utcaf-
ronti bejáratnál is, majd a falakon vé-
gig államfôk, politikusok és más ünne-
pelt sztárok képei díszítik a teret,
amint elismeréstôl ragyogóan pózol-
nak az ôket jóllakató szakács oldalán.
Igaz, ôk nem az egyébként csak ebé-
didôben nyitva tartó kifôzdében voltak
Földes Józsi vendégei, hanem karrier-
jének más állomásain. Az itteni közön-

ség nagyon vegyes, egyetemista leány-
kák, nyugdíjas házaspárok, kis- és
nagyvállalkozók adják egymásnak a
kilincset, és tobzódnak a tudatosan ret-
róra hangszerelt helyen, szódásüve-
gek, málna- jaffa- és bodzaszörpök tár-
saságában. Nincs meg ugyan a mûfaj-
ban alapnak tekintendô Kádár étkezde
patinája (bár állítólag szombatonként a
kádáristák közül is sokan tiszteletüket
teszik), de a rendszer ismerôs: barátsá-
gos árak, barátságtalan pincérnôk, napi
menü, pénztárgépes fizetôs rendszer a
kijáratnál. Egy pillanat alatt érezhetô,
hogy többségben vannak a törzsvendé-

gek, akik olyan dolgokat rendelnek,
amelyek az egyszeri halandók étlapján
nem is szerepelnek, és érdeklôdnek a
pincérnôk hogyléte felôl, akik cserébe
visszakedveskednek. A pult alatt zajlik
az élet. De azért az sem utolsó, ami
nyilvánosan is hozzáférhetô, bár a híre
alapján még jobbra is számíthatnánk.

A húsleves tûzforrón érkezik,
szinte kibuggyan belôle a sok
lúdgégetészta meg a (túl)fôtt
sárgarépa, benne minôségi hús-
szeletek és finom, bár kissé sót-
lan – borstalan a lé is. Aligha
akad másik kifôzde, ahol a rán-
tott csirkecombot kicsontozzák
a konyhában, ez tényleg értô
kezekre vall, csakúgy, mint a
legnagyobb éttermeket idézô
tálalás a malomkerék-méretû
mélytányéron. A csirkecomb
frissen készült, efelôl semmi
kétség, forró és ízes, a rizibizi

viszont kicsit már pempôs, nem az iga-
zi. Az uborkasaláta komoly mestert
idéz, jó a dresszing, még valami póré-
hagyma is jutott a meghámozott ubor-
kaszeletekre. (Tejföl viszont nem.) Az
étlapon mákos tésztát kínálnak
desszertként, a beavatottak viszont a
pincérnôkkel összekacsintva somlói
galuskát kapnak. Biztos mindkettô jó,
de most nem csábítanak el. Összessé-
gében azért pozitív a tapasztalat, jó
tudni, hogy gazdaságosan is meg lehet
ebédelni a Margit-híd tövében. De a
Kádárban hidegebb a málnaszörp. 

– dibbuk – 
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Summary
Attila Novák discusses the Gaza crisis in his article

„The Hopeless Gaza” „Palestinians call the Strip the
biggest prison of the world, and there is some truth in this,
but you need to add that they had also played an active
role in creating the present situation.”

János Gadó reports on the problematic situation in the
kehilah of Vác, a small Hungarian country town. 

We publish a rather provocative essay by Yeshayahu
Leibowitz Israeli theologian philosopher about „The
Shared Jewish-Christian Heritage”, written in 1968.
Leibowitz wrote in connection with the so called „her-
itage”: „The very concept is absurd, no less so than that
of a square circle. Christianity, as we know it, was not an
outgrowth of Judaism.” György Vári, literary historian
comments on Leibowitz’s thoughts, opposing his idea of
the impossibility of a dialogue.

„I consider my career in the media as more or less 
finished – unless I should get some fantastic offer”– said
János Fiala, one of the daredevil characters of Hungarian
radio journalism.

Bori Szirtes wrote about Bereshit, the open university
organized by Joint.

Márton Csáki greets Philip Roth on his 75th birthday:
„We become aware of the fact that our – occasionally
filthy – imagination is as much part of us and of the
world, as real events are, and we also discover the unset-
tling thought which he learnt from writings by Lonoff, the
young Zuckerman’s master, stating that  – and this is
almost certainly said a reference to Malamud – despite
all „ I am still so much a product of my Jewish family”.

We publish an extract from Leon de Winter’s SuperText,
a novel – to be published in Hungarian as well – about the
drama of the second generation of the Holocaust. 

FÖLDES JÓZSI KONYHÁJA
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Szabad Zsidó
Tanház

Elôadássorozat a Magyar Zsidó 
Kulturális Egyesület és a Szombat
folyóirat szervezésében

A Szabad Zsidó Tanház programjá-
ban a zsidóság kultúrájának, törté-
nelmének és vallásának alapkér-
dései mellett kiemelten szerepelnek
jelenünk problémái, melyekre meg-
próbálunk a zsidóság kultúrájából
merített, korszerû válaszokat adni.

Következô elôadások:

„Zsidó filozófiai dilemmák”

2008. március 5. szerda, 18 óra
Tatár György: Istenfogalom Ausch-
witz után

„Zsidóság: népiség?”

2008. március 19. szerda, 18 óra
Konrád Miklós: Zsidó nemzeti és
nemzetiségi gondolatok Közép- és
Kelet-Európában

2008. április 2. szerda, 18 óra 
Schweitzer Gábor: Zsidó disszimilá-
ciós törekvések Magyarországon a
két világháború között

2008. április 16. szerda, 18 óra
Novák Attila: A cionista alternatíva
Magyarországon

Helyszín: Bálint Zsidó Közösségi
Ház (Budapest VI. ker., Révay u.
16.) Belépôdíj egy alkalomra 600 Ft.
Hat alkalomra érvényes, kedvezmé-
nyes bérlet 2600 Ft. További infor-
máció: www.mazsike.hu

Támogató: 
The L.A. Pincus Fund for Jewish

Education in the Diaspora
Bálint Zsidó Közösségi Ház

További tervezett témáink:

Zsidóság és erotika, Zsidó filozófiai
dilemmák, Zsidó – nem – zsidó 
disputák, Egy város arcai – térfogla-
lás és térteremtés, Érték- és érdek-
képviselet, „Zsidó irodalom, Zsidó
demográfia, Pszichoanalízis – zsidó
világnézet?, Zsidó oktatásügy
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