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A hajléktalanok kriminalizálása
keresztényietlen, egyszersmind
sérti a hagyományos zsidó ér-

tékeken alapuló gondolkodást is. 
A hajléktalanok kriminalizálása egyene-

sen szembemegy minden hagyományos er-
kölccsel: nem máson alapul, mint az állat-
világ erkölcsén: gyõzzön az erõsebb,
vesszen a gyengébb.

A kapitalizmus legbrutálisabb fajtája
nyilvánul meg benne.

A zsidó és keresztény erkölcsön alapuló
politika csak az lehetne, mely arra hív fel:
légy szolidáris, próbálj segíteni a betege-
ken, az elesetteken, azokon is, akik önhibá-
jukból kerültek válságos helyzetbe.

Szégyen, hogy az egyházak és a hitköz-
ségek még nem emelték fel a szavukat egy-
ségesen a sokszor magatehetetleneket bû-
nös magatartásúként megbélyegzõ jogsza-
bály ellen. 

Megtesszük hát mi, e szekuláris és vallá-
sos értékeket egyaránt fontosnak tartó lap,
a Szombat hasábjain. Egy olyan lap hasáb-
jain, mely konzervatív, liberális és szociális
értékeket egyaránt magáénak vall, mert
tudjuk, az élet komplexebb, bonyolultabb, s
az emberi lét törékenyebb, hogysem egyet-
len homogén világnézet alapján enyhíthetõ
lenne a létezõ közösségek megannyi prob-
lémája.

A hajléktalanoknak a fõváros belterüle-
teirõl való kitiltása a középosztály és a kis-
polgárság lelkiismeretének megkönnyítésé-
re szolgál, hogy ne lássa nap, mint nap a
szenvedõket, azokat, akik önhibájukból,
vagy önhibájukon kívül kerültek az utcára.
Ne lássa azokat, akik a többség segítsége
nélkül soha nem térhetnek vissza a társada-
lomba, a munka és az emberi méltóság vi-

lágába, és a többség segítsége is csak töre-
dékük számára teremti meg a visszautat. A
város belterületeirõl való kiszorítás csök-
kenti a hajléktalanok életesélyeit, és csök-
kenti a társadalom ama jogát, hogy humá-
nus közösségként tekintsen magára. 

Tudjuk, nemcsak a hajléktalanok élete
van veszélyben. Sokan bár fedél alatt, de fû-
tés nélkül, létminimumon élnek, s a minden-
napi betevõ falat beszerzése is gondot okoz
számukra. Õk is segítségre szorulnak.

Felhívjuk a társadalom minden felelõs
szervezetét, minden állampolgárt, tegye meg
a tõle telhetõt, hogy szükséget szenvedõ em-
bertársaink ne pusztuljanak bele a hidegbe
és az éhségbe. Adakozzunk, osszunk ruhát,
ételt, állítsunk fel a városban szállítható il-
lemhelyeket, és nyissuk meg házaink pincé-
it, közös helyiségeit, akár háborúk, vagy ter-
mészeti katasztrófák idején, hogy polgártár-
saink ne maradjanak fedél és élelem nélkül a
fagyban, nyomorban. Szolidaritásunk gesz-
tusaival teremtsük meg annak lehetõségét,
hogy a fedél nélküliek saját életükre és sze-
mélyükre mint értékre tekinthessenek, mely
erõt és esélyt adhat nekik a túlélésre.

Felhívjuk a kormányt, a törvényhozás
tagjait és az önkormányzatokat, gondolják
újra a szegénypolitikát, a vonatkozó jog-
szabályokat, s a társadalmi szolidaritást fel-
élesztve és megtestesítve, próbáljanak a la-
kosság tehetõsebb rétegeinek közremûkö-
désével enyhíteni a legelesettebbek gondja-
in, könnyítsenek a rászorulók terhein és a
fedél alatt élõk lelkiismeretén.

Nem lehetetlent javaslunk, hanem lehet-
ségest. Arra hívjuk fel a döntéshozókat,
hogy az emberi és nemzeti szolidaritás
alapvetõ eszméje szerint cselekedjenek.  

Szántó T. Gábor

KIÁLTVÁNY
A HAJLÉKTALANOKÉRT  

„Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét." 
„Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van 

az élethez és az emberi méltósághoz." (Magyarország Alaptörvénye)



A Tánáchban majdnem minden fõszereplõ
hajléktalan vagy menekült. Gondolhatunk
a Genezis könyvében Ádám és Éva

kiûzetésére,1 vagy a „kóborló és bújdosó” Káinra.2

Eszünkbe juthat Ábrahám elvándorlása Egyiptomba,3

vagy Ábrahám és Izsák menekülése Gerárba,4 Jákob
vándorlása, bujdosása Cháránba,5 és végül Egyiptom-
ba.6 Ne felejtsük el az Egyiptomba hurcolt Jeremiást,7

vagy a babiloni fogságban prófétáló Ezékielt.8 Legfõ-
képpen azonban Mózes hajléktalan. Olyannyira, hogy
igazi otthonába, Izrael földjére, egész életében nem lép.
A Tóra utolsó könyve9 leírja utolsó beszédeit a zsidó
népnek, utolsó sorai pedig leírják, hogyan megy fel
Nébó hegyére, és hal meg, teljes erejében, látva Kánaán
földjét, de oda be nem lépve.10

Mi lehet az oka annak, hogy ilyen életük volt a zsidó
hagyomány fõszereplõinek? 

A Tórában minden narratíva szorosan és organikusan
kapcsolódik a szövegkörnyezetéhez, a kontextusához. Ha
megvizsgáljuk a fenti történéseket, a legtöbbjükben
szembeötlõ az otthonuk elhagyása elõtti bûn elkövetése.
Káinnál és Mózesnél különösen egybevág az, hogy mind-
ketten megöltek egy embert, és ezen tettük is a menekü-
lésük oka.11 Ugyanakkor, amikor Mózes megöli az egyip-
tomi rabszolgatartót, az indokolt, mások védelmében el-
követett cselekedetnek tekinthetõ. A probléma az, hogy
az akkori hatalom, vagyis a Fáraó ezt halálos bûnnek te-
kinti, akármennyire is az õ házában nevelkedett Mózes. 

A Tánách azonban nem azért íródott, hogy mi ítél-
kezzünk a szereplõi felett. A szegénység, vagy a hajlék-
talanság nemhogy „nem bûn”, hanem megkülönbözte-
tett figyelmet követel meg a társadalom többi tagjától.
„Midõn elszegényedik testvéred és lehanyatlik keze
melletted, támogasd õt, akár jövevény, akár zsellér,

Képünkön 
a Harmadik
Templom
számítógépes 
fantáziarajza 
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Hanuka van, tél közepi fény- és szabadságünnep, az egykor idegen kultusz által beszennyezett
jeruzsálemi Templom újjáavatásának ünnepe. A keresztény világ rövidesen karácsonyt ünnepel,
melyet a szeretet ünnepének is neveznek. A szabadság azonban, tudjuk, szolidaritás nélkül
nem válhat igazi emberi ünneppé, miként a szeretet ünnepe sem valósulhat meg tettek nélkül.
Márpedig ma is sokan vannak, akik nemcsak emberi együttérzésre, hanem segítségre 
szorulnak. Összeállításunk róluk és értük szól, s egy emberibb világ reményérõl.

A HARMADIK TEMPLOM
MÁR FELÉPÜLT  



hogy élhessen melletted. Ne végy tõle kamatot vagy
többletet, s félj Istenedtõl, hogy élhessen testvéred mel-
letted.”12 Vagyis, mi nem csupán nem ítélkezhetünk a
szegények vagy hajléktalanok felett, hogy milyen ok-
ból kerültek helyzetükbe – a zsidó törvény a cselekvést
várja el tõlünk: a társadalmi igazságtalanságok eltûnte-
tését. A tórai indoklás arra figyelmeztet, hogy valahol,
valamikor mi is voltunk, és talán leszünk is ilyen rette-
netes helyzetben. Ezt az állandó figyelmeztetést a Tóra
a „mert jövevények voltatok Egyiptom országában”
többszöri ismétlésével hangsúlyozza ki.13 A szociális
igazságosság tehát nem a zsidó hagyomány valamifaj-
ta „szocialista” hagyományaiból ered, hanem színtisz-
tán a kölcsönösség elvébõl.14 Vagyis az a tény, hogy
mindenki kerülhet nehéz szociális helyzetbe, megköve-
teli mindenkitõl azt, hogy úgy viselkedjen a kiszolgál-
tatottal, mintha önnönmagával állna szemben.  Így a
zsidó hagyomány nem tûr el sem sajnálatot, sem pedig
érdekbõl való adományozást, csakis olyan segítséget,
amely önzetlen, és azt célozza meg, hogy hosszú távon,
fenntartható módon javuljon a kiszolgáltatott helyzete.

Visszatérve a Genezis és a Tóra más hajléktalan-nar-
ratíváihoz: ezek nem csak arról szólnak, hogy még õse-
ink is sokszor kerültek ilyen helyzetbe. A Tóra megérté-
séhez fontos látni, hogy minden ok-okozati összefüg-
gésben található meg benne. Ha figyelembe vesszük azt
az õsi rabbinikus bölcsességet, hogy „nincs elõl vagy
hátul a Tórában”,15 vagyis az idõ folyása, a narratívák
sorrendje bizonyos esetekben lényegtelennek tekinthe-
tõ, akkor fontos felismerésekre juthatunk. Például Jó-
zsef gödörbe dobása és eladása összefügg azzal, hogy
gyakorlati értelemben Egyiptom királyává válik.16

Megalázása17 és diktatórikus, személyi kultusza mond-
hatni egy és ugyanaz a dolog. Autoriter hatalmának pe-
dig egyenes következménye a négyszáz éves egyiptomi
fogság,18 vagyis ezen néhány, idõben megkülönbözte-

tett történet, valójában egy törvényszerûség láncolat,
ok-okozati viszony leírása. A Tórában, mint ahogy az
életben is, minden mindennel összefügghet.

Rá kell, hogy ébredjünk, hogy amikor egy kiszolgál-
tatott embert látunk, nem csak azzal a lehetõséggel né-
zünk szembe, hogy mi is a helyében lehetnénk, vagyis
egyfajta lehetõséggel, hanem azzal is, hogy bizonyos
cselekedetek hiányában, a láncolat során tehetetlenül
végigmenve, egészen biztosan az õ helyében leszünk.
Erre nem csupán a különbözõ etikai törvények hívják
fel a figyelmünket,19 hanem a Tóra történetei is, amiben
a szereplõk gazdagságból szegénységbe hullanak, Ká-
naánból Egyiptomba és onnan vissza vándorolnak.
Rajtunk múlik azonban, hogyan használjuk a Tóra al-
goritmusát. Az ideális létet maga a Tóra egésze biztosít-
hatja számunkra, és ezért magának a népnek kell meg-
teremteni az ideális társadalmat, saját törvényei alap-
ján. Bármikor újra a sivatagban találhatjuk magunkat,
ahogyan bármikor elkövethetjük a sivatagban vándor-
ló nép hibáit. Ugyanakkor bármikor megteremthetjük
magunkban az ideális létet biztosító kultuszt.20 A Har-
madik Templom már felépült, hiszen mindig is létezett.
Mi lehetünk a használói, szereplõi, hiszen ismert sza-
bályrendszerünk alapján mûködik.21 A mi döntésünk,
hogy a lázadó és szenvedõ nép, vagy az állandó egyen-
súlyt biztosító kultusz narratíváit választjuk magunké-
nak. Figyelembe véve azt, hogy a Tóra világából való-
jában ki nem léphetünk, világossá válik, hogy mi a Tó-
ra szereplõivel egyek vagyunk, mássá nem válhatunk.
„A Tórában minden benne van.”22 Ekkor azonban a tör-
vényszerûségek ismeretében, figyelembevételével cse-
lekedhetünk egy jobb élet reményében. Hiszen e nar-
ratívák és törvények összessége mutatja a legjobban,
hogy az egyetlen út a gazdasági és szociális stabilitás-
hoz az etikus társadalomban rejlik.

Radvánszki Péter rabbi, Klauzál Súl

Az egyetlen út
a gazdasági 
és szociális

stabilitáshoz
az etikus 

társadalomban
rejlik.
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JEGYZETEK

1 Gen 3
2 Gen 4:12
3 Gen 12:10
4 Gen 20:1, 26:1
5 Gen 28:10
6 Gen 46
7 Jer 43:1-7
8 Ez 1:1-3
9 Deuteronomium
10 Deut 34
11 Gen 4:12 és Exod 2:14-15
12 Lev. 25:35-36
13 Exod 22:20, Lev 19:34
14 Az angol nyelvû szakirodalom “Ethic of Reciprocity”-nek

vagy “Golden Rule”-nak hívja azt az etikai szabályt, ami
elõírja, hogy úgy viselkedjünk másokkal, ahogyan szeret-

nénk, hogy viselkedjen velünk. A Tórában: “Mint honos kö-
zületek, legyen nálatok a jövevény, a ki tartózkodik közte-
tek, és szeresd õt, mint tenmagadat, mert jövevények volta-
tok Egyiptom országában. Én vagyok az Örökkévaló, a Ti
Istenetek.” Lev 19:34

15 BT Peszachim 6b
16 Gen 41:44
17 Gen 37:23-24
18 Cf. Gen 50:18, 47:23-26 és Exod 1:11
19 Pl. Exod 22:21-23
20 Itt elsõsorban a Leviticus szabályrendszerére gondolok, de

a Numeri is tartalmaz sok áldozati szabályt
21 Ezen nem a Tóra szabályainak fundamentalista értelemben

vett szó szerinti vételét értem, hanem a Tóra egésze értelme-
zésének és használatának szükségszerûségét. Vagyis a fizi-
kai halálbüntetés vagy akár a fizikai állatáldozatok vissza-
vezetése nélkül is betarthatjuk a Tóra egészét.

22 Misna Avot 5:26



M íg a holokauszt túlélõk kapnak ingyen
gyógytornászt, gyógyszert, orvosi se-
gítséget, addig például egy 1946-ban

született, mára netán özveggyé vált, szociálisan rászoru-
ló vidéki hölgy lehetõségei ennél jóval szûkebbek. Ter-
mészetesen nem sajnáljuk a segítség semmilyen formá-
ját a holokauszt-túlélõktõl, csupán felhívnánk a figyel-
met, hogy az õ gyerekeik közül is sokan kényszerülnek
segítséget kérni. Az 1945 után születetteket elveszett ge-
nerációnak is nevezik. Közöttük gyakori a pszichiátriai
problémával küzdõ, a holokauszt-trauma sokszor náluk
erõsebben érezteti negatív hatását, mint a szüleiknél. Rá-
adásul ez a korosztály mostanság megy nyugdíjba,
szembe kell nézniük a közelgõ öregkor problémáival is.

„Ötven éve problematikus a szegény, beteg és egyéb
problémákkal küzdõ holokauszt-túlélõk és az utána kö-
vetkezõ generációk szociális ellátása. Az antiszemita
mítosz ellenére mindig is voltak szegény emberek a zsi-
dók között. A rendszerváltás óta is egyhelyben topogás
van a szociális támogatási rendszerek ügyében. A túl-
élõk nemzedéke kapja a legtöbb támogatást, habár ezek
a külföldi kárpótlásból származó összegek sem jelente-
nek igazi megoldást. A legnagyobb problémának azt lá-
tom, hogy a holokauszt után születettek generációja –
akiket úgy is hívnak, hogy az „elveszett generáció” – el-
látatlan. Akik tehetnének valamit, azt mondják, ez az
ágazat csak viszi a pénzt, ám ez igencsak hibás szemlé-
let, ugyanis marketing és a ma divatos CSR (társadalmi
felelõsségvállalás) igen jó fényt vet egy szervezetre, ala-
pítványra. Tehát ha másért nem, reklám- vagy PR-szem-

pontból is megérné segíteni célzottan, akár a második
generációt is. Arról nem is beszélve, hogy a zsidó közös-
ségek egyik megtartó ereje a bibliai idõktõl az egymásért
való felelõsségvállalás és a segítségnyújtás. Régebben
volt egy hallgatólagos megállapodás, hogy a Magyaror-

Túlélõk kapnak
támogatást, 
a másodgeneráció
lehetõségei
szûkösebbek
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RIPORT

Krausz Viktória

SOKKAL TÖBB 
A RÁSZORULÓ, 
MINT A TÁMOGATÓ
Az 1945 utáni, úgynevezett második generáció szociálisan rászoruló tagjaival
intézményesen, csakis rájuk szakosodva nem foglalkozik egyik zsidó szervezet sem.



szági Zsidó Szociális Segély Alapítvány (MAZS) támo-
gatja az elsõ generációt, tehát a Soá túlélõit, a Mazsihisz
pedig a fiatalabbakat. Ez ma már nem így mûködik, de
sajnos rengeteg ellátatlan, szociális és egyéb problémá-
ival megküzdeni képtelen ember van közösségünkben.
Úgy látom, hogy a Mazsihisz felelõssége is elég nagy eb-
ben az áldatlan helyzetben. Ideje lenne változtatni” –
magyarázza Háberman Zoltán egyetemi adjunktus, aki
éveken át volt a MAZS alapítvány szakmai vezetõje, és
több országban is dolgozott szociális munkásként. 

Hazánkban két zsidó vallási, illetve társadalmi szer-
vezet rendelkezik szociális ellátásra elkülönített költ-
ségvetéssel: a Mazsihisz, és a már említette MAZS.

A MAZS Alapítvány közhasznú szervezet, a Joint
(American Jewish Joint Distribution Comittee) 1991-
ben hívta életre, és azóta folyamatosan támogatja. Fel-
adata kezdetben, a közösségépítésen túl a vészkorszak
túlélõinek támogatása, ápolása és anyagi segítése volt.
A diktatúra idején a Joint mûködését törvényen kívül
helyezték, 1989-ben nyithatta meg újra képviseleti iro-
dáját. A túlélõk támogatásán kívül a MAZS foglalkozik
a rászoruló gyermekekkel és a fogyatékkal élõkkel is.
2005-ben már körülbelül 3000 személyen segített, az
Aranyvonat-kárpótlás ügyintézését is elvégezte. Ennek
kapcsán ellátottainak köre 5400 fõre bõvült. A Claims
Conference-be befutó kárpótlási összegekért a MAZS
elõször 2001-ben pályázott. 2003 óta rendszeres, jelen-
tõs összeget kap a Claims-hez érkezõ német kárpótlás-
ból, ezt szociális szolgáltatások formájában juttatja el a
túlélõkhöz. A szociális ellátásban a Mazsihisz és a
MAZS között van munkamegosztás. Az idõsklubok, az
idõsek otthonai és a Szeretetkórház az elõbbi támogatá-
sával és irányításával mûködnek, beleértve a kóser ét-
keztetést és szállítást is.

Taly Shaul a MAZS Alapítvány igazgatója már húsz
éve él Magyarországon, angol-magyar vegyes nyelven
értelmezi a helyzetet: „A közel 8000 túlélõ közül a leg-
inkább rászoruló 5400 embert támogatjuk. Fõ célunk,
hogy idõs napjaikban is önállóak maradhassanak, és a
saját otthonuk biztonságában, méltósággal élhessenek.
Ezért a szolgáltatásaink java otthonápolás, házi gondo-
zás. 2004 óta a növekvõ gazdasági és szociális problé-
mákat érzékelve a nélkülözésben felnövõ gyermekekre
is figyelünk. Kovács András szociológiai tanulmányára
alapozva, 2007-ben létrehoztuk a Jaffe Zsidó Családse-
gítõ Szolgálatot, amely magánemberek, alapítványok
és a Joint anyagi támogatásával a gyermekes családok-
ra vigyáz. A második generáció megsegítésére azonban
nincs szisztematikus rendszerünk, noha az õ helyzetük
megoldatlansága valóban égetõ probléma. Ezért politi-
kamentes összefogást sürgetek évek óta. Kérem az ösz-
szes zsidó szervezet és felekezet közremûködését ab-
ban, hogy segítsük a szociálisan rászoruló tagjainkat,
hogy ne kelljen lemondanunk senkirõl, hogy ne veszít-
sünk el senkit sem” – fogalmaz az igazgató.

Rõfös-Horváth László, a Jaffe programigazgatója is
megerõsíti, hogy a második generációs túlélõk megse-
gítése nem megoldott. „Sajnos valóban nincs olyan
szervezet vagy program, amelyik speciálisan velük fog-
lalkozna, noha gondjaik nyilvánvalóak. Mi a Jaffe csa-
ládsegítõben csak a gyermekes családokat támogathat-
juk. Bármilyen zsidó kötõdés, szál bizonyítása elegen-
dõ, hogy a rászorulók segítséget kapjanak. A nélkülözõ
gyermekes családok segítésén túl közösségteremtõ, és a
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Eszter középkorú, kétgyermekes anya. Kisebbik, 14 éves fiával, férjével
és anyósával él a fõvárosban. A nagyobbik, 19 éves fiú egy külföldi
jesivába jár. Idén nem kapta meg a kért ösztöndíjat, ezért valószínû-
leg haza kell jönnie. „Sajnos mi egyáltalán nem tudjuk segíteni õt, ed-
dig lakhatott rokonoknál és kapott ösztöndíjat, felvett hitelt, de októ-
berben közölték, hogy mindez megszûnik. Sírva panaszolta, hogy hiá-
ba ír kérvényeket. Megszakad a szívem, hogy nem tudok mit tenni.”

Eszterék tavaly nyáron kértek segítséget a MAZS-tól, addigra milliós
közmûtartozásuk volt. A bajt az okozta, hogy férje építõipari vállalkozá-
sa csõdbe ment. „Mindenünket abba fektettük, és elúszott az egész. 
A férjem kétdiplomás, most négy órában dolgozik, én egy immunbeteg-
ség miatt munkanélküli vagyok, egyébként orosz tolmács is voltam.”

A család idõnként rezsitámogatást, élelmiszercsomagot és beisko-
lázási támogatást kap az alapítványtól. „Jelzálog van a lakáson, na-
gyon sok a tartozásunk, ha a MAZS nem segítene, nem tudnánk a la-
kást és magunkat fenntartani.”

Az asszony elvégzett egy kézmûvestanfolyamot az alapítványnál,
és szinte mindennap önkénteskedik. „Egy szociális gondozó- és ápoló
tanfolyam elvégzésében is fognak segíteni, és azt remélem, utána ta-
lálok majd munkát.”

Mihály budapesti nyugdíjas, egyedül él garzonlakásában. 82 ezer
forintos nyugdíjából nem futja fényûzõ életre, de amíg nem muszáj,
nem kér támogatást vagy kölcsönt. „Úgy neveltek, hogy az adósságot,
a kölcsönt el kell kerülni, és amíg van mit ennem, addig nem kérek se-
gítséget sem. Ki tudom fizetni a rezsimet és hús is kerül az asztal-
ra, igaz, a legolcsóbb: magamra fõzök szerény, de változatos ételeket.
Nagyon szeretek olvasni, de könyvekre, újságokra már nem jut, ahhoz
hónapokig kell spórolnom” – magyarázza Mihály, aki a Mazsnál ön-
kéntesként dolgozik. „Hetente két napot dolgozom az alapítványnál,
jó a közösség, és legalább valami hasznosat csinálok.” A nyugdíjas, ám
életerõs férfinek csak ritkán telik az olyan élvezeti cikkekre, amelyek
másoknak akár mindennaposak, mint mondjuk egy üveg sör, a szín-
ház pedig luxuskategória. Az esti gimnáziumot családi okok miatt kel-
lett félbeszakítania, azóta dolgozott bolti eladóként, fegyvermûhely-
ben, gumigyárban, nyugdíjba pedig egy olyan cégtõl ment, ahol mo-
biltelefonokat mikroszkóp alatt kellett összeforrasztania. „A zsidó
mellett például örmény õseim vannak, idõnként járok zsinagógába, de
szerintem nem a külsõségek számítanak. Az Úr meg én ketten intéz-
zük el a dolgunkat” – tette hozzá.



munka világába visszavezetõ küldetésünk is van.” A
Jaffe hetente álláskeresési tanácsadást kínál a tartós
munkanélkülieknek, segít az elhelyezkedésben, illetve
az önéletrajzok és beadványok megírásban is. „Jó len-
ne, ha a zsidó közösség sorsa iránt elkötelezett vállalko-
zók vagy cégek nálunk is keresnének munkaerõt” –
mondja Rõfös László. A szolgálat a családgondozás
mellett család- és párterápiát is nyújt, mert eszménye
szerint a családok lelki és gazdasági biztonságát szeret-
né helyreállítani. „Adatbázisukban a 615 család 46 szá-
zaléka egyszülõs háztartás, van hatgyerekes egyedülál-
ló anyukánk is”. Iskolai támogatást kap 108, rezsitámo-
gatást 140, gyógyszertámogatást 14, ruhatámogatást 38
család, élelmiszercsomag pedig kéthavonta 80 család-
hoz érkezik.

Egy ötfõs bizottság anonim módon bírálja el a beér-
kezett kérelmeket, a szociális munkások a család ottho-
nába látogatnak, az érintettekkel közösen határozzák
meg a problémákat, majd az igény szerinti támogatást
és annak mértékét. „Hetente egy új családdal bõvülünk,
öt év alatt duplájára nõtt a támogatottaink száma. Or-
szágos a lefedettségünk, ügyfeleink 20 százaléka vidé-
ki, és 25 százalékuk mélyszegénységben él.” 

A Jaffe Családsegítõ Szolgálattól pár lépésre van a
Narancsliget Adományközpont. Ez a MAZS legújabb
kezdeményezése. Külföldi mintára, újszerûen próbálja
bevonni a közösséget a szociális munkába, és az ahhoz
szükséges anyagi alapok elõteremtésébe. Rõfös-Horvát
László így jellemzi a programot: „A Narancsliget ado-
mányboltot mûködtet, ahol sok önkéntesünk dolgozik.
Ide bárki vihet be ruhanemût, használati- vagy dísztár-
gyakat. Az adományokat eladjuk, a bevételbõl pedig a
családokat támogatjuk. Mindenkinek nehéz, próbálunk
úgy kérni, hogy aki szeretne, segíthessen.” 

A Mazsihisznél sem jut sokkal több a sajnálkozáson
kívül a második generációnak. Kádár György vezeti a
Mazsihisz szociális osztályát, náluk sincs csak a máso-
dik generációra érvényes támogatás pénz és szakember
híján, de igyekeznek minden programba bevonni õket,
és a napi egyszeri, pár száz forintba kerülõ kóser étke-
zésen kívül számos szabadidõs programot kínálnak
számukra. „Különbözõ kiállításokra visszük õket, ter-
mészetesen ingyen, legutóbb a Szépmûvészeti Múze-
umban a Chagallra szerveztünk csoportot. Vannak
nappali klubjaink, oda is járnak néhányan, kulturális
és vallási programokat is szervezünk nekik. Naponta
kb. 130-an jönnek ebédelni hozzánk a második generá-
ció tagjai közül, és közülük országszerte 150 ember kap
élelmiszer csomagot kéthavonta, azaz egy 20 kilós,
tartós élelmiszerekbõl álló kosarat. Emellett a rezsi-
költségbe is beszállunk néhány ember esetében.
Mindennek az éves költsége százmilliós nagyságrendû.
Aki igényli, a helyi családsegítõhöz is beajánljuk” –
magyarázza Kádár György. A Laky Adolf utcából érke-

zõ, kóser háromfogásos étkezés a Síp utcában 1500 fo-
rintból jön ki, azaz kb. háromszorosa a nem-kósernek
és néhány száz forintot kell érte fizetni. A Mazsihisznél
szigorúan ellenõrzik a származást, csak az kaphat bár-
milyen támogatást, akinek édesanyja zsidó, azaz a
halacha van érvényben. „Az elmúlt tíz évben hat-hét-
ezer ember kapott tõlünk valamilyen segítséget, jelen-
leg nyolc-kilencszáz támogatottunk van, egyharma-
duk tartozik a második generációhoz. Tapasztaljuk,
hogy sokan közülük devizahitelesek, illetve elvált vagy
özvegy.”

A felsõ képen 
a Magyarországi
Zsidó Szociális
Alapítvány 
egy összejövetele.
Alsó képünk
illusztráció 
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antiSZEMITIZMUS
EURÓPAI FELMÉRÉS

A z Európai Unió Alapjogi Bizottsága (Euro-
pean Union Agency for Fundamental Rights)
terjedelmes kutatási beszámolót tett közzé:

nyolc EU-tagországban mérték fel, hogy az ott élõ zsi-
dók mennyire érzékelik súlyos problémának az antisze-
mitizmust. A jelentésbõl (noha az internetes kérdezés
nem olyan megbízható, mint a személyesen kitöltött
kérdõív) meglehetõsen lehangoló összkép bontakozik ki. 

– A válaszolók 28 százaléka minõsítette „nagyon sú-
lyos problémának” az antiszemitizmust – a lista élén
Franciaország (52 %) és Magyarország (49 %);

– A válaszolók 44 százaléka mondta azt, hogy az el-
múlt öt évben az antiszemitizmus erõsödött – a lista
élén Franciaország (74 %) és Magyarország (70 %);

– A válaszolók 54 százaléka tart az utcán és közterü-
leten zsidóellenes magatartástól – a lista élén Francia-
ország (84 %) és Magyarország (72 %);

– A válaszolók 44 százaléka panaszkodik antiszemi-
tizmusra a politikai életben – a lista élén  Magyarország
(84 %) és Franciaország (50 %).

– A válaszolók 56 százaléka tartja problémának a
médiában megjelenõ antiszemitizmust – a lista élén
Magyarország (71 %) és Franciaország (70%).

A hasonló számadatok ellenére azonban nagy hiba
lenne a két országban tapasztalható antiszemitizmust
összemosni. 

Magyarországon a „hagyományos” jobboldali anti-
szemitizmus virulens, a felvétel adatai szerint az ösz-
szes vizsgált ország között a legerõsebb. Ezzel a szem-
ben a baloldali – emberjogi, kisebbségvédõ, Izrael-el-
lenes lózungokkal operáló – antiszemitizmus hazánk-
ban „csak” az európai átlagot éri el, míg Franciaor-
szágban nagyon erõs. Sokat mondó e tekintetben az
alábbi táblázat:

Azon válaszolók aránya, akik az elmúlt 12 hónapban többször látták vagy hallották az alább felsorolt állításokat

EU-tagállam
Állítások

BE 
(Belgium)

DE 
(Németo.)

FR 
(Franciao.)

HU 
(Magyaro.)

IT 
(Olaszo.)

LV 
(Letto.)

SE 
(Svédo.)

UK 
(Anglia)

8 ország 
átlaga

1 Izrael "náci módra" viselkedik 
a palesztinokkal 

61 49 56 49 59 14 51 35 48

2 A zsidók túl nagy hatalommal 
rendelkeznek az országban

36 28 56 75 35 30 33 21 38

3 A zsidók önzõ céljaikra használják ki,
hogy a holokauszt áldozatai voltak

48 42 44 57 37 33 35 35 37

4 A holokauszt mítosz/
vagy el van túlozva

23 24 15 47 20 31 19 13 21

5 A zsidók a felelõsek a jelenlegi 
gazdasági válságért

20 15 24 59 23 16 15 9 21

6 A zsidók érdekei nagyon különböznek
az lakosság többi részének érdekeitõl

21 29 17 44 20 23 15 9 20

7 A zsidók már nem képesek 
beilleszkedni az ország társadalmába

14 11 13 22 14 5 8 5 11

A MI 
ANTISZEMITIZMUSUNK 
A LEGROSSZABB?  
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Jól látható, hogy azokat az állításokat, amelyek a
háború elõtti „hagyományos” antiszemitizmus szelle-
mében fogantak (2, 5, 6, 7), a magyarországi zsidók hal-
lották a leggyakrabban. A holokauszt-tagadó vagy rel-
ativizáló állításokkal (3, 4), amelyeket a régi vágású an-
tiszemiták szintén átvettek, ugyanez a helyzet: azt,
hogy a holokauszt mítosz vagy eltúlozzák a jelentõsé-
gét, a magyar zsidók kétszer olyan gyakran hallják/lát-
ják, mint az európai átlag. Ami pedig a zsidók felelõs-
ségét illeti a gazdasági válságért, ezzel a közhellyel a
magyar zsidók csaknem háromszor olyan gyakran ta-
lálkoznak, mint az európai zsidó átlag.

Viszont a „korszerû”, emberjogi nyelven megszólaló
antiszemitizmust (1), amelyet talán helyesebb anticio-
nizmusnak nevezni, francia, belga és olasz zsidók hall-
ják a leggyakrabban. 

A markánsan elkülönülõ jobb és baloldali antiszemi-
tizmusra utal az alábbi táblázat is:

Világosan látható, hogy a verbális sérelmet elszen-
vedett zsidók Magyarországon az inzultus felelõsét túl-
nyomórészt jobboldaliként azonosítják (79%) vagy az
ehhez a fogalomhoz köthetõ „szélsõséges keresztény-
ként” (36 %). Ugyanakkor a nyugat-európai országok-
ban a „szélsõséges muszlim” vagy a baloldali az ag-
resszor legvalószínûbb megjelenési formája. Különö-
sen markánsan mutatkozik ez meg Franciaország ese-
tében, ahol a sérelmet elszenvedettek 73 százaléka
szélsõséges muszlimként, 67 százaléka pedig baloldali-
ként azonosította az inzultálót. 

Jellemzõ, hogy Franciaországban (ahol 5 millió
moszlim él) a válaszolók 73 százaléka nyilatkozott

úgy, hogy a közel-keleti konfliktus hatással van a
személyes biztonságára, míg nálunk ez az arány
csak 12 százalék. Franciaországban a válaszolók 58
százaléka érzi úgy, hogy az izraeli kormány cseleke-
deteiért õt is felelõsnek tartják, nálunk csak 15 szá-
zalék.

A 2006-os „Kossuth téri forradalom”, majd a
2010-es „fülkeforradalom” nyomán bekövetkezett
földcsuszamlás jobbra lökte az egész magyar politi-
kai spektrumot, a baloldal összeroskadt, a szélsõ-
jobb felszárnyalt. Eközben a nyugat-európai politi-
kai spektrum épp az ellenkezõ irányba mozdult el: a
legtöbb országban (Franciaország, Belgium, Olasz-
ország) a szélsõjobb feladta az antiszemitizmust, és
a beilleszkedési gondokkal küzdõ bevándorlókra fó-
kuszál. 

A nyugati – immár „progresszív” – zsidóellenes-
séget a szélsõbal és a moszlim bevándorlók karolták

föl. Utóbbi közegbõl érkezett a franciaországi (tou-
louse-i) gyilkosságok tettese, és nagyrészt innen
jönnek a svédországi Malmö szorongatott zsidó kö-
zösségét zaklatók is.

A holokauszt örökségével birkózó Európában egy-
általán nem tûnt el a zsidóellenesség – azonban
amíg Nyugat-Európában „modernizálódott”, addig
nálunk, Magyarországon visszazuhant a háború
elõtti korszakba, és – a parlamenti padsorokban is –
gátlástalan módon használja a nemzetiszocialista
retorikát. És a mai európai politikai kultúrában ez
tûrhetetlen. 

Gadó János

antiSZEMITIZMUS
EURÓPAI FELMÉRÉS

Az az ember, akitõl a zsidóellenes megjegyzéseket a válaszoló hallotta

EU-tagország
A személy leírása

BE DE FR HU IT LV SE UK 8 ország 
átlaga

Baloldali nézeteket vall 58 47 67 12 62 15 54 57 53

Szélsõséges muszlim nézeteket vall 60 48 73 15 38 10 51 56 51

Jobboldali nézeteket vall 32 40 27 79 55 29 31 33 39

Szélsõséges keresztény nézeteket vall 16 13 22 32 36 14 7 14 19

Egyik sem 14 22 8 12 22 15 21 10 14

Nem tudja 10 13 6 6 4 41 11 15 11



„Küldetésünk,
hogy 

a tehetséges
gyerekeket 
itt tartsuk” 
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– Mit jelent a lauderes identitás, most, amikor átve-
szed a fõigazgatói feladatkört? Milyen nehézségek
vannak ma a zsidóság megélésével?

– Mi zsidó iskolaként pozitív zsidó identitást sze-
retnénk adni tanítványainknak, míg a hozott identi-
tásmintáink, a túlélõk leszármazottainak identitása
többnyire negatív. Sokunk pozitív zsidóságképét ép-
pen ez az iskola testesíti meg gyerekközpontúságá-
val, liberalizmusával. A zsidóság megítélésem sze-
rint nem csak szakrális események, ünnepek, viselke-
désformák, hanem attitûdök kérdése is, melyek logi-
kusan levezethetõk a szerteágazó hagyományból.
Zsidóságunkat a maga teljességében kell értelmezni,
s ennek az értelmezésnek megfelelõen kell élnünk. A
vallás és hagyomány meglévõ rétegeihez egy harma-
dik réteget a kulturális identitást kell illesztenünk.
Én személy szerint például büszke vagyok arra, ha a
zsidókat a liberálisokkal azonosítják. A nyitottság, a
tolerancia, a vitakultúra nem független a zsidósá-
gomtól. Azt a környezetet, amelyben ezek a készsé-
gek kialakultak a (késõbb gyakran elhagyott) vallási
hagyomány határozta meg. 

– A dilemma, hogy mit adunk át a zsidóságból a
gyerekeknek, az iskola születése óta megvan. Miért
most jött el az új válasz ideje?

23 év alatt nagyot változott a világ, a dolgok letisz-
tultak, érlelõdtek. Az érzelmi azonosulás lehetõsége
mellett mind fontosabb megadni az intellektuális kap-
csolódás esélyét a gyerekeknek. Fõleg a kamaszkortól
válik mindinkább kevéssé, ha a zsidóságunk mindösz-
sze folklorisztikus, vallási szokásokhoz kötött, sokszor
felszínes megközelítésekben merül ki. Ezzel nem azt
szeretném mondani, hogy a szakralitás, a közösség
vonzása, az érzelmi azonosulás nem fontos, de túl kell
lépni a képeslap zsidóságon. Ha például a ros
hasanáról tanítunk, akkor ne csak a sófárról és a mé-
zes almáról beszéljünk, hanem gondolkodva, nyitot-

tan, vitatkozva, intellektusunk révén jussunk köze-
lebb az ünnep lényegéhez, s az ebbõl fakadó morális
kötelezettségeinkhez. 

– Hogyan fordítják le ezt a tankönyvek és a tan-
terv nyelvére? 

– Elkészült és a kuratórium által jóváhagyatott egy
alapszöveg, amelyben megfogalmaztuk, mit értünk a
Lauder Iskola zsidóságán. Ennek segítségével szeret-
nénk megtanítani a kollégáinkat és a szülõket egy új-
fajta értelmezési lehetõségre is, amire szép lassan fel-
fûzzük a saját régi/új tananyagainkat. Azt a fajta
judaisztika oktatást, amely évrõl évre az ünnepkört
veszi elõ és – egy fejlettebb szinten ugyan – de újra és
újra elmagyarázza azt a gyereknek, le kell cserélni.
Zsidó tárgytörténetet kell tanítani, filozófiát, filmtör-
ténetet, stb. és mindezt az életkornak megfelelõen.
Így tehát új szaktanárokra is szükség lesz, akiket, ha
kell, mi külön kiképezünk. Terveink szerint az utolsó
két évben már megjelenik egyfajta kreditrendszer is,
melynek alapja kinek-kinek saját identitásválasztása
lesz. Ha valaki zsinagógába jár, azért kredit pontokat
kaphat, csakúgy, mint az, akit zsidó filozófiát tanul
vagy az izraeli filmek történetébõl készül fel, esetleg
önkénteskedik egy zsidó civil szervezetben. Mi nyi-
tottak vagyunk arra, hogy mindenki a maga módján
élje meg a zsidóságát. 

– Beszéljünk a közismereti tárgyakról. A Lauder
Iskola soha nem tartozott az elit iskolák sorába: a
különbözõ rangsorokban (egyetemi felvételik, ta-
nulmányi versenyek, nyelvvizsgák) terén nem sze-
repelt soha az élenjáró iskolák között.

– Ez így egyszerûen nem igaz. Nem vagyunk ver-
senyistálló, de a felvételi eredményeink ugyanúgy
kiválóak, mint a nyelvvizsga eredmények. Volt OKTV
gyõztes diákunk mûvészetekbõl, és második helye-
zett fizikából. De talán 2013-ban nem is ez a leglé-
nyegesebb. Számos pozitív visszajelzést kapunk ar-

lauderJAVNE
ÁTSTRUKTURÁLÁS

A „LAUDERES 
IDENTITÁS”
Interjú Horányi Gáborral, 
a Lauder iskola új fõigazgatójával
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ról, hogy diákjaink olyan készségek birtokába jutnak
nálunk, ami megkönnyíti az életben való boldogulá-
sukat. Megtanulnak gondolkodni, kérdezni és önál-
lóan prezentálni, ha kell, idegen nyelven is. De ha
valaki történésznek, vagy agysebésznek szánja gyer-
mekét, s helyette dönt, annak 14 éves korában, az ta-
lán tényleg jobban teszi, ha egy versenyistállót vá-
laszt. Ezekben az iskolákban ugyanis nagyon sokat
lehet kapni, csak éppen nem jó odajárni. Mi azt vall-
juk, amit Horn György fogalmazott meg: a gyerek az
iskolában nem az életnek tanul, hanem ott él. A
Lauder nem válogat a diákok között, mint az elitkép-
zõk, amelyek igyekeznek csak a tehetségeseket föl-
venni. Továbbtanulási adataink fent vannak a honla-
punkon, és ebben azt látja majd, hogy minden diá-
kunk továbbtanult, sokan közülük külföldön – van,
aki éppen Cambridge-ben.

– Régi jelenség a Lauder iskolá-
ban, hogy az elemi elvégzése után
sok szülõ elviszi a gyerekét a Radnó-
ti, a Berzsenyi, stb. gimnáziumokba. 

– A szám változó. Van olyan évfo-
lyam, ahol 2-3 gyerekrõl van szó,
van, ahol 4-5-rõl, ami szerintem nem
sok. Amúgy valóban van ilyen nem-
zetközi trend a zsidó iskoláknál. En-
nek egyik oka talán az, hogy sok szü-
lõ fontosnak tartja a zsidóságot az
alapozásnál, de utána már a tanul-
mányi eredmények kerülnek elõtér-
be. Kérdés, hogy erre a jelenségre mi-
lyen választ adjunk. Jelenleg például
igen sokan jelentkeznek az elemink-
be, három párhuzamos osztályt indí-
tottunk. Ha arra készülünk, hogy
ennyi gyerek fog érettségizni is, ak-
kor új épületre lenne szükségünk. De
erre nem lesz szükség, ha felkészülünk bizonyos
mértékû elvándorlásra, vagy akár mi döntünk arról,
ki maradhat. 

– Hogyan folyik akkor a Lauderben a tehetség-
gondozás?

– Komoly küldetésünk, hogy a tehetséges gyereke-
ket – akibõl sok van – itt tartsuk. Mi nem szedjük ösz-
sze az ország tíz legjobb matekosát, mint az elitgim-
náziumok, mert mi egy zsidó iskola vagyunk. De
helybe tudjuk hozni – ahogy hozzuk is – a legjobb
matektanárokat. Amit nem tudunk helybe hozni, az a
kilenc másik zseniális matekos és az õ húzóerejük. Az
elit iskolák sokszor ebbõl élnek, s nem a tanáraik ál-
tal nyújtott hozzáadott értékbõl. Ha egy jó matekos
gyerek jár a Lauderba, annak döntenie kell, mi a fon-
tosabb számára: az iskolánk légköre, vagy a többi jó
matekos osztálytárs, akik – mondjuk – a Fazekas ma-

tematika tagozatára járnak. A mi tehetséges gyereke-
inknek tanári erõben próbáljuk mindazt megadni,
amit az elit iskolák adnak. De róluk szól a Lauder Te-
hetségház is, ami egy amolyan „elitklub”. Jelenleg 12
gyerek a tagja, akik maguk választják ki a mentorai-
kat. Elõadásokat hallgatnak, de nekik is kell elõadá-
sokat tartani. Mi nem azt a logikáját választjuk a te-
hetséggondozásnak, hogy „Íme egy jó tanár, tanulj
tõle, alkalmazkodj hozzá!”, hanem azt mondjuk: „Íme
egy tehetséges gyerek, mit tudunk neki nyújtani, mi-
re lenne neki szüksége?”. Nem tanárközpontúak, ha-
nem gyerekközpontúak vagyunk ebben is.

– Régi gond, hogy a Lauder iskolában igen ma-
gasak a tandíjak. 

– Formálódik egy terv a tehetséges zsidó gyerekek
tanulását támogató alapítvány létrehozásáról. Ez az –

iskolán kívüli – szervezet akár a tandíj 90 százaléká-
val is megtámogathatja a sikeresen pályázókat. 

– De miért olyan magas a tandíj? Miközben fel-
szereltség dolgában a Radnóti nem rosszabb, ott pe-
dig nincs tandíj. 

– Ez ismét nem igaz. Iskolánk felszereltsége sokkal
jobb a Radnóti felszereltségénél, valamint sokkal ki-
sebb csoportokkal dolgozunk. Amúgy idén már a
Radnótiban is van tandíj. De nem az a nagy kérdés,
hogy milyen magas a tandíj, hanem hogy mennyi
kedvezmény érhetõ el a diákok számára. Nálunk van
egy olyan támogatási rendszer, amelyben tanulmányi
és szociális komponensek is vannak. 

– És a mostani rendszerben a gyerekek hány szá-
zaléka kap kedvezményt? 

– A 640 lauderes gyereknek úgy 30 százaléka.
Gadó János

lauderJAVNE
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K ülönbözõ köreik és klubjaik az egész or-
szágban segítséget nyújtanak az újak beil-
leszkedéséhez, miközben a vatik-okat (a ré-

gi magyarokat) is bekapcsolják a közös ügy, az alija tá-
mogatásába. 

Asdodban a Szochnut (Jewish Agency) égisze alatt
két vatik, Simonyi Alex (Kárpátaljáról kivándorolt, ma-
gyar zsidó, aki lassan 40 éve él az országban) és Hausz
Fischer Panni pátyolgatja az olékat (új bevándorlókat),
fõleg az ottani Bait Kanada bevándorló központ lakóit.
Önkéntesként õk fogadják az összes Magyarországról
érkezõ bevándorlót, az elsõ napokban elkísérik õket el-
intézni a papírokat, ha gyerekeik vannak, segítenek be-
iratkozni az iskolába, stb. Kéthavonta nagyobb összejö-
veteleket tartanak: legutóbb ros hasana alkalmával
szerveztek mûsort Kántor Anita és Dessewffy Melinda
fellépésével. Családias jelleggel összejárnak és önsegítõ

csapatot szerveztek maguknak „ki miben jó, ki mihez
ért” alapon.

Észak-Izraelben igen szétszórtan telepedtek le az
újak, de ez nem jelenti, hogy ne tartanának igényt a
magyar szóra és tapasztalatokra. Megalakították az
észak-izraeli családosok közösségét, amely az elmúlt
két évben formálódott, zömében a közelmúltban érke-
zett családokból. Az új olékhoz ma már olyanok is
csatlakoztak, akik évtizedek óta itt élnek, közülük töb-
ben „echte” izraeli párjukkal. Közös bennük, hogy ki-
sebb-nagyobb gyerekeiknek szeretnének magyar tár-
saságot biztosítani, hogy ezáltal is megõrizzék a nyel-
vet. A laza közösség rendszertelenül jár össze, egy-egy
kirándulás, közös fõzés alkalmából. Az összefogás
egyik elindítója Nagy Ákos, aki az általa szerkesztett
Mispaha blogon keresztül ismerkedett meg mintegy 15
családdal (ez 5o-6o embert jelent) Haifától Afulán át
Kirjat Smonáig. A kemény mag a Kineret környéki
kibucokban él, ahol az utóbbi években több magyar
családot is elhelyezett a Szochnut. 

A nagy távolságok miatt nehéz összeszervezni a tár-
saságot, de ahogy Ákos fogalmazott: „szerencsére a
meghirdetett találkozásokon kívül is mûködnek a sze-
mélyes kapcsolatok, a családok külön is összejárnak,
már nem kellünk hozzá”. A kapcsolattartás felülete itt is
a facebook: a Magyar ajkú izraeliek – Észak-Izrael ol-
dalon szervezõdnek a találkozók.

Izrael ma már nemcsak a könyv, hanem az Internet
népe is, és külön fejezetet érdemel a 

magyar nyelvû izraeli 
blogpezsgés

Majd két tucat magyar blogger posztol több-kevesebb
rendszerességgel, eltérõ felkészültséggel, a profi újság-
írótól a lelkes amatõrig, a kezdõtõl a veteránig minden-
féle témában, a politikától az életmódig, a bevándorló
gondjaitól a vallási ügyekig. 

összeFOGÁS
IZRAELI MAGYAROK

INTERNETEN SZERVEZÕDÕ
KÖZÖSSÉGI ÉLET

Az utóbbi néhány évben virágzásnak indult a magyar ajkú izraeliek 
közösségi önszervezõdése.



Önkéntes
(középen) és két
új bevándorló

Önkéntesek 
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Naftali Kraus zsidó közéleti és vallási ügyekkel szó-
rakoztatja a nagyérdemût, utóbbiakat rendkívül kar-
cos stílusban kommentálja:

http://judaizmus.blogspot.co.il

Az Új Kelet-es Halmos László hírblogot üzemeltet:
http://izraeli-hirlevel.blogspot.co.il/ 

2009 óta jelentkezik posztjaival Lehar, aki sokat
foglalkozik az Izraelt érintõ biztonságpolitikai kérdé-
sekkel, a palesztin–izraeli viszállyal és a közel-keleti
helyzettel:

http://leharblog.wordpress.com

Steiner Kristóf fõleg a tel-avivi divat-szcéna és a
meleg szubkultúra ügyeiben és életmód tanácsokban
utazik:

https://www.facebook.com/whitecityboyblog 

Éva Mihály Amichay izraeli és magyar ügyekrõl
fejti ki véleményét évek óta: http://amichay.hu/ 

A Mishpaha blogban a Kramer-Nagy család izraeli
beilleszkedésérõl, a kibuci létrõl, és közéleti kérdések-
rõl tudósít Nagy Ákos. Sok praktikus tapasztalatot
oszt meg olvasmányos történetekbe ágyazva: 

http://mishpaha.weebly.com/ 

Frank Péter 1999 óta nyomja rendületlenül a
frankpeti.net-et és az izraeli konyhát. Blogja idén a
hvg goldenblog versenyében az ego kategóriában be-
jutott az elsõ tízbe!: 

www.frankpeti.net
http://izraelikonyha.blogspot.hu/ 

A kék-fehér valóság – mindennapok Izraelben egy-
fajta újságos stand, ahol közel tucatnyi blog követhe-
tõ egyszerre: „az Izraelre kíváncsi olvasók több szem-
szögbõl is megismerhetik az izraeli hétköznapokat, il-
letve ezen keresztül az ország politikai, gazdasági,
szociális, vallási és kulturális életét” – írják a bemutat-
kozó oldalon. Itt, több személyes hangvételû blog
mellett a Besh o droM zenekarból ismert Barcza Gergõ
és családja életébe is betekintést nyerhetnek a köve-
tõk. De akad, aki hetiszakasz magyarázatokkal vagy
épp ivrit szómagyarázatokkal jelentkezik több-keve-
sebb rendszerességgel:

https://www.facebook.com/izraelblog 

Az észak-izraeliek Facebook-oldala aktuális témá-
kat vitat meg: https://www.facebook.com/eszakizrael

További, megtekintésre ajánlott blogok:
Posztdok napló: http://kispaszti.com/

Zizilend: http://zizilend.blog.hu/
Izraeli konyha: http://izraelikonyha.blogspot.hu/
Humus BaPita: http://hummusbapita.blogspot.hu/
Maceszblog: http://macesz.blogspot.hu/
Szakaszok: http://szakaszok.blogspot.co.il/
Bab a-Zabra: http://babazabra.blogspot.co.il/
Hébertovábbképzõ: http://ivrit.blog.hu/ 

(Köszönet a bloggyûjteményért 
Nagy Ákosnak)

összeFOGÁS
IZRAELI MAGYAROK
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– Vajon miért éppen önt szemelték ki erre a fel-
adatra? 

– Magyarország számára Izrael stratégiailag fon-
tos partner. A miniszterelnök úr olyan embert akart
ideküldeni, aki egyrészt közel áll hozzá, másrészt
megfelelõ politikai súllyal is rendelkezik. Szerencsé-
re én mindkét feltételnek megfelelek, s ráadásul bõ-
ven van diplomáciai tapasztalatom is. 

– Korábban volt valamiféle személyes kapcso-
lata Izraellel?

– Bár meglepetésként ért a felké-
rés, már legalább hat-nyolc alkalom-
mal jártam itt. Kabinetfõnökként
hozzám tartoztak az izraeli befekte-
tõk, és akkoriban rengeteg itteni üz-
letemberrel találkoztam. Az egyik iz-
raeli befektetõ magyarországi képvi-
selõjével annyira összebarátkoztunk,
hogy megkértem, legyen a második
kislányom keresztapja. Õ Haifán és
Budapesten él, és zsidó létére nagyon
megörült a felkérésnek. Én reformá-
tus vagyok, megkérdeztem errõl a
lelki atyámat, akit Balog Zoltánnak
hívnak – közben miniszter lett, de
akkor még nem volt az –, aki azt
mondta, hogy nincs ezzel probléma,
de a következõ gyerekeimnek lehetõ-
leg legyen református keresztapja is.
Simonnal így keresztapasággá is vált
a barátságunk, és most a családja
úgy fogadott minket, mintha mindig
is közéjük tartoztunk volna. A gyere-
keimmel rengeteget nyaraltunk Izra-
elben, sokat jártunk a gyönyörû
Haifa tengerpartjára, és ez nagyon jó
kapcsot jelent az országhoz. 

– Hogyan készült a feladatra?
– Valamikor májusban tudtam meg a jó hírt, és azt

vettem észre magamon, hogy nagyon motivál. El-
kezdtem beleásni magam sok mindenbe, még a hé-
bertanulásba is belevágtam, bár még nem boldogu-
lok az alefbettel. A köztársasági elnökkel, Simon
Peresszel való találkozón, megbízólevelem átadása-
kor majd igyekszem elmondani négy-öt mondatot
héberül: ez jelzi majd pozitív viszonyulásomat a kul-
túrához, az országhoz. Elindulásom elõtt végigláto-

nagyKÖVET
TEL-AVIV

„EGYIK ROKONUNK 
A HÁBORÚBAN
ZSIDÓKAT MENTETT…”

Dr. Nagy Andor, Magyarország új izraeli nagykövete nem karrierdiplomata. 
Orbán Viktor elõzõ kormányának õsfideszes kabinetfõnöke, befolyásos politikai 
háttérember, parlamenti képviselõ.



„A kutatás-
fejlesztésre, 
az innovációra
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koncentrálni” 

SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT | 17

gattam minden intézményt, fontos embert, akinek
valamilyen köze van vagy a hazai zsidósághoz vagy
Izraelhez. Eközben rengeteget tanultam. És persze
részt vettem a külügyminisztérium által szervezett
tematikus nagyköveti képzésen, és az éves nagykö-
veti értekezleten. Pesten tehát megtanítanak úszni,
de azt persze nem tudni, mi lesz a mély vízbe ugrás
után, miféle viharok lesznek a tengeren. 

– Régebben volt valamiféle kapcsolata a zsidó-
sággal?

– Most a készülõdés során bukkantak elõ levéldo-
kumentumok arról, hogy egyik rokonunk a háború-
ban zsidókat mentett, de ez kiskoromban nálunk nem
volt téma. Gyõrbe jártam gimnáziumba, ahol tudtuk,
hogy kik a zsidó származású osztálytársaink, de nem
volt ehhez sem negatív, sem pozitív viszonyulás. A
hetvenes években nem sokan vallották meg maguk-
ról zsidóságukat. Nem merték, nem akarták, nem volt
ez egyszerû a rendszerváltás elõtt, és gondolom utá-
na sem, bár akkor azért valamivel könnyebbé vált. 

– Nagykövetként miket tekint majd a legfonto-
sabb ügyeknek?

– Két fõ feladattal bízott meg miniszterelnök úr.
Az elsõ az utóbbi idõben visszaesett magyar-izraeli
gazdasági kapcsolatok ápolása. Az izraeli befekteté-
sek csökkenésének részben mindkét országban a
válság az oka, de szerepet játszik ebben a nemcsak
Magyarországon, hanem egész Európában erõsödõ
antiszemitizmus is. Tájékozatlanabb izraeliek azért
nem választják Magyarországot befektetési célpont-
ként, mert nem világos számukra, hogy sajnos
ugyan létezik antiszemitizmus, de ehhez a kormány-
nak semmi köze. Van egy Jobbik nevû antiszemita
parlamenti párt, amely talán a magyarok tíz százalé-
kát fedi le, kilencven százalék viszont egyáltalán
nem antiszemita. Ezt nekem politikusként helyre
kell tenni. A gazdasági kapcsolatokban fõleg a kuta-
tás-fejlesztésre, az innovációra szeretnék koncent-
rálni, mert Izrael ebben nagyhatalom, GDP arányo-
san itt költik erre a legtöbb pénzt, 4,9 százalékot.
Kölcsönösen segíthetjük egymást, közösen pályáz-
hatunk EU-s pénzekre, amire már van is példa. És
fontos lehet még az agrárgazdálkodásban az öntö-
zés, ugyanis hazánk most készíti el öntözési straté-
giáját. Van pl. egy Homokhátság nevû, majdnem Iz-
rael nagyságú, gyakorlatilag félsivatagos területünk
Bács-Kiskun megyében. Az itteni vízhiány pótlását
próbálja a kormány megoldani, és ebben meg lehet-

ne találni a fejlett izraeli technológia szerepét. Egy
átlagos magyar gazda állami támogatás nélkül nem
tudja igénybe venni az itt tökélyre vitt csöpögtetõ
rendszert, hiába tudna ezzel olyan terméshozamokat
produkálni pl. a kertészetben, ami idõvel kifizetõ-

dõvé tenné az izraeli technológiát. Ezeknek az el-

képzeléseknek a megvalósítását a hamarosan ismét
munkába álló tel-avivi tudományos és technológiai
attasé, valamint egy külgazdasági attasé is segíteni
fogja. A gazdasági ügyek mellett másik fõ feladatom
a kb. 250 ezres izraeli magyar ajkú közösség megis-
merése, annak felmérése, hogy miben tudunk egy-
másnak segíteni. Szeretnék híd szerepet játszani Ma-
gyarország és Izrael, valamint az Izraelben élõ ma-
gyar közösség között egy nyitottabb, befogadó kö-
vetséggel. Parlamenti képviselõként körzetem 49
nógrádi településével tartottam a kapcsolatot, ami
hasonló feladat volt. Így szerencsére van tapasztala-
tom az emberek gondjainak meghallgatásában,
megértésében, megoldásában. 

– Nem tart tõle, hogy kínos ügyekben kell majd
tartania a hátát, például mondjuk egy magyaror-
szági antiszemita incidens, mondjuk egy temetõ-
gyalázás után?

– Ehhez megvan a politikai rutinom parlamenti
képviselõként. Az ilyen ügyekre határozott választ
fogok adni. Azt tapasztalom, hogy itt tájékozatlan-
ságból sok mindent összemosnak, és egyáltalán nem
hiteles a kép Magyarországról, amin megpróbálok
majd módosítani. 

– Feladat akad bõven, de hogyan fog hozzá
mindehhez?

– Csak négy napja, hogy elkezdtem dolgozni, de
már részt vettem egy nagy élményt jelentõ állampol-
gársági eskütételen. Már van egy száz napos tervem
az elsõ idõszakra. Többek közt szeretnék életre hívni
a tel-avivi opera halljában egy Robert Capa kiállítást
a budapesti Operettszínház decemberi Csárdáskirály-
nõ vendégjátékának idejére. Mivel egyre többen kér-
nek magyar állampolgárságot, de ennek egyik felté-
tele egy minimális nyelvtudás, megpróbáljuk a ma-
gyartanítást helyben, a követség útján megsz-
ervezni… Szeretnénk becsalogatni a már itt született
másod- és harmadgenerációs gyerekeket és persze a
szüleiket is gyerekprogramokkal.

– Terveznek megemlékezést a magyar holo-
kauszt hetvenedik évfordulójára itt, Izraelben is?

– A kormány kiemelten kezeli a magyar
holokauszt hetvenedik évfordulóját, mert nem sze-
retnénk, ha a gyerekeink meg az unokáink egy olyan
Magyarországon nõnének föl, ahol ilyesmi még egy-
szer megtörténhetne. Nekünk a követségen az a fel-
adatunk, hogy megkérdezzük az itt élõ magyar ajkú
zsidóságot: szerintük milyen eseményre lenne szük-
ség. Ez ügyben ellátogatunk Cfátra is, a Magyarajkú
Zsidóság Múzeumában is, és Joszi Weisz tiszteletbeli
konzultól is kérek majd javaslatokat kifejezetten iz-
raeli programokra. Célunk, hogy megemlékezéseink
azt az üzenetet hordozzák, hogy ez Magyarországon
még egyszer nem történhet meg.

nagyKÖVET
TEL-AVIV



Hetente
ismétlõdõ

csoda
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A dicsõ múltnak vége, az olvasóközönség
megfogyatkozása és a nyomtatott lapok
válsága nyomán ma már az is kész csoda,

néhány ember lelkesedésének hetente ismétlõdõ csodá-
ja, hogy csütörtökönként egyáltalán utcára kerül a lap.
Erõs-Hajdú Szilvia nehéz örökséget vett át 2010-ben:
sürgõsen megújításra szorult a lap egésze. De tudta, mi-
be vág bele, mert 2005-2006-ban egy teljes évet dolgo-
zott már az újságnál Dán Ofry fõszerkesztõ irányítása
idején. 

– Honnan indult, mik voltak az elsõ fontos változ-
tatások?

– Külsejében gyorsan arculatot váltottunk egy mo-
dernebb tipográfiára és fõcímre, és természetesen töké-
letesen igazodni próbálunk az MTA helyesírási szabá-
lyaihoz. Minden írásunk jogtiszta és eredeti anyag, és
ezzel megteremtettük az Internetre kerülés feltételeit.
Tartalmában az addigi héja jobboldaliságtól megpró-
báltam középre pozicionálni a lapot. Elõtte sokan pa-
naszkodtak egyoldalúságra, de azóta már azt is meg-
kaptam, hogy túl liberálisok vagyunk, és nem elég mar-
kánsak. Szerintem az olvasók elég felnõttek ahhoz,
hogy maguk döntsenek, igyekszünk megmutatni mind
a két oldalt. Számomra a hír fontossága számít, nem a
pártok, mindkét oldalról kerülöm a nagy indulatokat. 

– A lap jobbos irányvonalát anno a tulajdonos, Ge-
orge Edri politikai elkötelezettségével magyarázták.
Õ mit szólt a változáshoz?

– Semmit, nem foglalkozik vele, nem is tud magya-
rul. Számára ez egy befektetés, amely egyelõre meg-
éri, különben megszabadulna tõle. Nem újító alkat, de
ma már engedi az óvatos reformokat. Ez egy magán-
tulajdon, amely eleinte Marton Ernõ alapító-fõszer-
kesztõé volt. George Edri egy tulajdonosváltás során,

voltaképpen hozományba kapta, felesége édesapja
volt az elõzõ tulaj. 

– Kik veszik a lapot?
– Az elõfizetõk tíz százaléka külföldi, Németország-

tól Ausztráliáig, Anglián, Amerikán és Kanadán át Dél-
Afrikáig. Magyar zsidók, akik tõlünk akarnak tájéko-
zódni Izraelrõl és az itt élõ magyar zsidókról. Izraeli kö-
zönségünk összetett: vannak idõsek, akiknek el kell
magyarázni, hogy mi történik itt és a világban, mert
nem tanultak meg elég jól héberül ahhoz, hogy megért-
sék a híradót, és nem tudnak angolul sem. Van egy re-
mélhetõleg növekvõ réteg is, amely az interneten is ké-
pes magyarul tájékozódni a világ és Izrael dolgairól. Õk

ÚJ KELET: KÖZÉPRE 
POZICIONÁLNI A LAPOT
Interjú Erõs-Hajdú Szilvia fõszerkesztõvel 

Évtizedeken át a tel-avivi Új Kelet volt a Kárpát-medencén túl az egyetlen magyar nyelvû
napilap, amely fénykorában, a hatvanas években példányszámában olykor a legnagyobb
izraeli lapokkal, a Máárivval és a Jediottal is versengett.
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inkább egy szabadidõs magazinra tartanának igényt, s
az õ irányukba próbálom vinni a lapot. Gyökeresen el-
térõek az elvárások: például még az idõseken belül is
vannak, akik minél többet olvasnának a soáról, és van-
nak, akik legszívesebben soha nem találkoznának vele,
annak függvényében, hogy miként tudták feldolgozni a
traumát. A régen itt élõket általában nem foglalkoztat-
ják a jelen Magyarországának dolgai, de a frissebben
érkezettek nagyon is érdeklõdnének. 

– Hogy lehet megfelelni egymásnak ennyire el-
lentmondó igényeknek?

– Nem könnyen, pláne 24 oldalon. Az olvasóközön-
ség összetettsége komplex újságot követel, és ennek
megfelelõen számos átalakítást hajtottam végre. A lap
elején hírblokk, utána jön a magazin, a vallási ismere-
tektõl a receptekig. Vannak cikkeink az izraeli magyar
közösségekrõl, korosztályos egészségügyi írások. Rend-

szeresen járok talákozókra, keresem a kapcsolatot az
olvasókkal, hogy tudjam, mit szeretnének. Általában
pozitív hírekre vágynak, de a konkrét érdeklõdés kor-
osztályonként és azon belül is igen szerteágazó. 

– Miként látja a lap jövõjét?
– A tulajdonos engedélyével elindultam az Internet

irányába, de sokkal nagyobb kedvvel kaphatnék tõle
támogatást, ha jobban fogyna az internetes változat.
Sajnos eléggé megszoktuk, hogy az internetes tartalom
„ingyen” van, ezért nem könnyû pénzért eladni. Megte-
remtettem az Új Kelet hetilap facebookos megjelenését,
számos akadályt leküzdve megkezdhettem az inter-
netes hirdetést, terjesztést. A jövõben a nyomtatott lap
mellett kell egy más finanszírozási forrást is találnunk,
ebben is próbálok óvatos lépéseket tenni, de nincsenek
illúzióim: egy ilyen kis részpiacon általában a lelkese-
dés tartja fenn az újságokat. 

részPIAC
HETILAP

Itámár Jáoz-Keszt  

Feltámad a szél
A parton megtorpan az est, és foga van a szélnek,
az eukaliptuszfák mögött eltûnt az udvar, és a testbõl
mint a csorba kés, útra kelnek a házak és a lélek.

Minden az Ég mélyébe hull, lelakatolt homályba.
Zörren a maradék idõ, egyszer a Tél markolja meg - 
õsz fejjel tanultam imáid, Uram, a szó ráfagy a számra.

A csillagtalan éj átjut a test udvarán s a házsoron,
tévelygõ lelkem megborzong, egy titkos, õsi nyelven
mondtad: LEGYEN VILÁGOSSÁG,  s én ezen a nyelven álmodom.

Édenkerti idõ
Az öröm forrása ott zúg az õsi kertben és a gyerekkor zöldjén,
mely porrá égett, Isten hangja kering a szélfúvásban,
a nappal fénylik, s lassan elsüllyed az ösvény,

amelyhez lábnyom ér. Húsod mélyén még érzed az idõt,
ahogy visszafordul; megcsap a régi kedv, keskeny füst száll az égre,
s kering a kertekben a Hang. Magány szorít, akár a testet férfivá-nõvé bomlása elõtt.

Alszik a fák tövén a kígyó. Csak porszem árnyéka vagyok.
Mintha egykori nevem hallanám odafentrõl, és napok múlnak, nemzedékek
gyerekkor s öreg este közt - s a régi öröm újra felragyog.

Gergely Ágnes fordításai 
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KÍVÜLRÕL JÖTT EMBER

B alázs eredetileg tanárember. Gyálon ta-
nított ének-zenét, mozgókép-kultúrát,
médiaismeretet és informatikát. Alap-

végzettsége tanító, de egyetemet is végzett szo-
ciálpedagógia és pedagógia-bölcsész szakon. Otthon
is foglalkozott ifjúsági klubbal, közönségszervezés-
sel, fiatalok délutáni hasznos szabadidõ eltöltésével,
sõt evégett egy közhasznú egyesületet is gründolt
Zenergia néven. Ráadásul tréner és coach szakképe-
sítése is van, tehát minden létezõ és iskolában elsa-
játítható tudással (valamint hozzá való élettapaszta-
lattal) is rendelkezett a sikeres „mádrichsághoz”. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Nemzetpolitikai Államtitkárságának pályázatán
nyerte el a lehetõséget, hogy összesen három hóna-
pot Izraelben töltsön. Pesten magyar nyelvet oktatni
tudó pedagógust, illetve szervezetfejlesztésben jár-
tas embert kerestek Tel-Avivba, hogy „egy picit
megnézze az itteni szervezeteket, közösségeket, és a
lehetõségekhez mérten egy picit összefogja õket” –
mondja. Nem volt egyszerû dolga, nem könnyû jó
kapcsolatot kiépíteni a sokféle új és régi szervezõdés
között, amelyek egy része egymással rivalizál, mert
nagyjából ugyanazon célcsoport megnyerésén kell
dolgozniuk. „Van kihívás. Küldetésem egy kulturális
misszió, célom, hogy embereket bíztassak, fogjak
össze, és láttam nagyon pozitív elõremutató példá-
kat, összefogással, új olék segítésével” – fogalmazta
meg véleményét két hónap elteltével. Különösen ha-
tott rá az új bevándorlók izraeli befogadásának
ügye, amelyet a világon egyedülállónak jellemez. 

A pesti felkészítés után két hónapig Tel-Avivban
élt, ahol két – hetente tartott – kurzust indított „Ma-
gyarország értékei” címmel, egyiket a nagykövetsé-
gen, a másikat pedig a szabadidõközpontban. Taní-
tott többek közt magyar irodalmat, történelmet, ze-

MAGYAR MÁDRICH
IZRAELBEN
Czékmán Balázs feladata nem ismeretlen az izraeliek elõtt: õ az elsõ magyar mádrich.
Akárcsak az Izraelbõl a diaszpórában élõ zsidókhoz röpített mádrichokat, õt is azért
küldték Budapestrõl Izraelbe, hogy az itt élõk identitását erõsítse. Csak míg az izraeli
küldöttek a zsidó, addig õ a magyar gyökereket igyekezett erõsíteni.



nét, bemutatott filmeket, és rendezett képzeletbeli
barangolást Magyarország tájain. Átlag 8-12 hallga-
tó jelent meg, elsõtõl a harmadik generációig, 11-tõl
70 évesig, nagyváraditól budapestiig mindenféle.
Volt, aki kiválóan beszélt magyarul, volt, akinek né-
ha segíteni kellett egy-egy szó angol fordításával, de
egymásnak is súgtak a gyakran párban, kis csopor-
tokban dolgozó „diákok”, akik közben egymással is
megismerkedtek. 

Ezután visszament Budapestre, ahol egy 15 olda-
las beszámolót kellett készítenie az elvégzett munká-
ról, majd augusztusban visszajött egészen szeptem-
ber végéig. Októberben aztán újabb hazai beszámo-
lóval zárult az elsõ izraeli magyar mádrich küldetése. 

Mint mondja, testhezállónak érezte feladatát,

mert szimpatizált a minisztérium célkitûzéseivel,
szeret embereken segíteni és érdeklik a társadalmi
kérdések. Jól érezte magát Izraelben, amelyet na-
gyon ellentmondásos, nagyon színes kultúrájú or-
szágnak ismert meg. Úgy érzi, nem volt könnyû dol-
ga, „hiszen senki sem szereti, ha egy kívülrõl jött
ember akar bármibe beleszólni. Erre nagyon vigyáz-
tam, ez volt az alap”.  Nem félt tõle, hogy az itteni-
ek rajta akarnák leverni az antiszemitizmus magyar-
országi erõsödését, kerülte a politizálást és ezt elfo-
gadták tõle. Mint mondta, elégedetten távozik, mert
a vártnál sokkal több pozitív visszajelzést kapott, és
úgy véli, segített néhány embernek és szervezetnek
az itt eltöltött idõ során. 

Izraeli összeállításunkat Shiri Zsuzsa készítette
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Itámár Jáoz-Keszt  

A képmás

Miért vágyom, akár egy másik testet, a képmásodat?
Miért képzelem el rám nyíló szemed, kezem érintõ kezed,
miért nem elég az elmormolt név, a futó gondolat?

Gyermekkoromban, ha felsírtam éjjel, hallottam, kürt rivall,
harci kocsid dübörög fenn, az égbõl jön segítség,
miért akarok most szólalni némán, könyvek zárt ajkaival?

Míg bennem a koravén gyermek erõlködve vissza-visszanéz
a Körös-partra, ahol anyja könyörgött Hozzád a háborúban egykoron,
és ír, és papirosokat teleír, és szól a kürtszó, amit megidéz,

s mintha az elmúlt dolgok álom-mélységeibõl felrémlene egy alak,
föld és ég a bensõjében lángol, kezébõl hullik a parázs,
de eljött, és most ott ül magas trónusán, s a roppant csarnokot

betölti bíbor szélével a palást,
s én elbámulok: alvajáró? vagy félig-éber király?

Gergely Ágnes fordítása



Wroblewski,
vagyis Verebes,

micsoda 
német név! 

22 | SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT

– Nem szokványos családból származol. Apád az
UFA, a német állami filmcég vezetõ munkatársa volt.
Lengyelországi zsidó származású nagynénik, és az
õket kimenekítõ Gestapó-tiszt nagyapa…

– Vordamm, ahol apám született, a brandenburgi
tartomány legkeletibb végvára volt. A Német Lovag-
rend politikailag jól felhasználható történetébõl dokto-
rált, mely az SS birodalmi vezetõjének, Heinrich
Himmlernek a figyelmét is felkeltette. 1939-ben hívták
a Birodalmi Biztonsági Hivatalba, ahol történészként a
nemzeti szocialista rendvárakat lett volna hivatott ide-
ológiailag erõsíteni. Itt képezték ki a birodalmi elit
utánpótlását. Anyám, aki férjével sosem vitatkozott,
könyörgött, hogy ne engedje magát az SS szekerébe
fogni. Figyelmeztette apámat, hogy a nyíl egy napon
ellenük is fordulhat. Anyám, született Pietraszewski,
ami magyarul félénket jelent, már a neve alapján sem
támadhatatlanul árja származású, de apai nagyanyám,
a született Wroblewski eredete végképp homlokránco-
lást váltana ki a faji fanatikusokból. Wroblewski, va-
gyis Verebes, micsoda német név! Anyám rendíthetet-

len szeretetével megóvta apámat az együgyû döntéstõl,
amely szörnyû bûnné növekedhetett volna. Ehelyett
apám a Birodalmi Filmkamara szászországi, thüringiai
és cseh-morvaországi vezetõjeként Lipcsébe ment. Itt
aztán csak kevésen múlott, hogy nem küldték koncent-
rációs táborba. Ezzel fenyegették meg, mivel összetû-
zésbe került Martin Mutschmann szászországi birodal-
mi helytartóval és miniszterelnökkel, aki szívesen elen-
gedte volna egy drezdai mozitulajdonos vadászbarátjá-
nak 100.000 birodalmi márkás adótartozását, de ez
ügyben váratlanul dr. Paetzke néptárs elkeseredett el-
lenállásába ütközött. Apám, akibõl ideológiai elvakult-
ságában sem veszett ki az erkölcsi érzék, feltehetõleg
nem volt tisztában azzal, hogy a legfelsõ náci-vezetõk
körében úgyszólván divat volt, hogy nem fizettek adót
a birodalomnak. Ebben még Hitler sem volt kivétel.
1942 õszén történhetett, hogy Mutschmann azzal indí-
totta útnak két bizalmasát, hogy konspiratív körülmé-
nyek között találkozzanak apámmal a Lipcse és Halle
közötti autópályán, és beszéljék rá a párt irányvonalá-
nak követésére. Három, konvojban haladó Mercedes-li-

szégyenÉRZET
CSALÁDTÖRTÉNET

A második világháború idején született Németországban. Kirúgták a gimnáziumból, 
mert, úgymond, uszított Walter Ulbricht ellen. Színésznek tanult, majd onnan is kirúgták,
katonai szolgálat megtagadása miatt bebörtönözték. Egy házasság révén 25 évesen 
megtanult magyarul, és lefordította Mészöly Miklós Saulusát. Innen kezdõdik fordítói
pályája, melynek 70 könyv a terméke - a modern magyar irodalom java. Ezután fogott
bele önéletrajzi regénytrilógiájába: Idegen test címmel jelent meg magyar fordításban 
az elsõ kötet, Szemfényvesztõk címmel a második. Részint a keleti blokk, a magyar
történelem és irodalom utolsó 60 éve jelenik meg bennük, részint egy sajátos személyes
életút és gondolkodás, szerelmi kalandok mellett legendás történelmi és irodalmi figurák.

„ABSZOLÚT   
IGAZSÁGOKBAN  
NEM HISZEK”
Hans-Henning Paetzkével beszélget Szántó T. Gábor
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muzinban hajtottak egy parkolóba. Apám magával vit-
te a szolgálati autójában a négy éves bátyámat, talán
mert tartott tõle, hogy valami baja történhet. Micsoda
naivitás! Végül apám megmenekült a koncentrációs tá-
bortól. Helyette becsületvesztés címén kizárták a párt-
ból, és egyszerû katonaként a frontra küldték. Akkori-
ban a harmincas évei közepén járt. Nagyapám, az egy-
kori német nacionalista, aki építkezési vállalkozását az
egész német birodalomra kiterjesztette, a húszas
évekeben csõdbe jutott, elõször a vámhatóságnál dol-
gozott, végül pedig a Gestapónál kötött ki és csinált
karriert. Az ötvenes években néhányszor meglátogat-
tuk õt Nyugat-Németországban. Szúrós pillantása és el-
lentmondást nem tûrõ parancsolgatása bennem félel-
met keltett. Rokonaim körében az a szóbeszéd járta,
hogy annak idején parancsára lábuknál fogva akasztot-
tak fel lengyel férfiakat, mert fajgyalázást bizonyítot-
tak rájuk. Neki ez olyan nagy elégtételt jelentett, hogy
lefényképeztette magát a haldokló testek alatt. Amikor
a két, Varsóban, lengyel gimnáziumban lengyelt tanító
nagynénémet Auschwitzba hurcolták, nagyapám köte-
lességének érezte, hogy megóvja õket a biztos haláltól
és kimentette õket a pokolból, bebizonyította, hogy a
német hatóságok valamilyen hibát követhettek el, mert
sógornõi sem nem lengyelek, sem nem zsidók nem le-
hettek. Ez õt is gyanússá tette volna, s fõleg a feleségét.

– Nehéz volt minderrõl írni? Vagy megkönnyeb-
bülést jelentett?

– Elõfordulnak egy család életében olyan dolgok,
amelyeknek a bensõséges ismerete nem tartozik a kül-
világra. A családom történetének ezt a részét mostaná-
ig úgy õriztem, mint az államtitkot. Bûnösnek éreztem
magam, pedig ebben személyes bûnöm nincs, csak mert
genetikailag olyan emberek életét folytatom, akiknek
cselekedeteivel nem értek egyet, sõt undorodom tõlük.
Petri Györgynek lehetett valami sejtelme a dologról,
amikor a nyolcvanas években egy éji órán a frankfurti
lakásomban megkérdezte, igaz-e, hogy apám Gestapo-
tiszt volt. Az igazságnak megfelelõen nemmel válaszol-
tam, és megkönnyebbültem, hogy nem faggatott to-
vább. De az áldozatok és tettesek témája, a szerepek
váltakozása életem témája lett. Arra a meggyõzõdésre
jutottam, hogy az élethazugságaink teremtenek hamis
helyzeteket, és vezetnek szélsõséges esetben hisztériá-
hoz. Ez ugyanúgy igaz az egyes emberekre, mint a kö-
zösségekre. A világon szinte mindenhol élnek olyan
gyerekek vagy unokák, akiknek szülei, nagyszülei tör-
ténelmi léptékû bûncselekményeket követtek el. És
mindenhol a hallgatás fátyla borítja a családtörténetet.
Nagyon is érthetõ szégyenérzetbõl. Ahhoz, hogy valaki
megtalálja önazonosságát, nem kell saját nemzete
nagyjaival azonosítania magát. Sokkal fontosabb,
hogy feldolgozza saját családjának történetét, és abból
levonja a szükséges következtetéseket. Döntõen csak

rajtad múlik, hogy azzá leszel-e, amivé lenni akarsz
vagy tudsz. Genetikailag õseink életét folytatjuk, de
társadalmilag és szellemileg bizonyos értelemben csak
akkor, ha nem nézünk szembe családunk történetével.
Az erre vonatkozó hazugságok beteggé tesznek minket,
és átvitt értelemben a bûnösök cinkosaivá, talán saját
életrajzunk cinkosaivá is. Sok példát lehetne felhozni.
Az egyik legismertebb példa Günter Grassé, aki a No-
bel-díját irodalmi teljesítményének és elhallgatott SS-
múltjának köszönheti.

– Milyen volt a viszonyod apáddal, tudtál beszél-
getni vele az õ szerepérõl?

– Nem, soha. Mindazt, amit róla tudok, fáradságos
nyomozói munkával tudtam összeszedni.

– Hogyan lettél vagy lettetek keletnémetek?
– A bombázások elõl Lipcsébõl Pomerániába mene-

kültünk, onnan az oroszok elõl vissza Lipcsébe, sértet-
lenül maradt házunkba. Tanácsosnak tûnt, hogy a nyu-
gati megszállási zónákban esetleg ránk váró bizonyta-
lan sors helyett ott maradjunk. Mivel engem egy bom-
bázás alkalmával betemetett a törmelék, és ennek kö-
vetkeztében öt éves koromig nem voltam hajlandó
megszólalni, a mai napig rettegésben élek a bombáktól
és az erõszaktól. A némaság évei jelenthetik a lélektani
alapját az engem lépten-nyomon körülvevõ igazságta-
lansággal szembeni ellenállásomnak. Apám az össze-
omlás után mély lelki válságba került, amelybõl soha
nem gyógyult ki igazán. Súlyos asztmája lett. Betegsé-
ge miatt jobbnak látták a szüleim, ha nem vállalják a
bizonytalan jövõt Nyugaton.

– Milyen olvasmányaid voltak fiatalon? A zsidó-
ság is hatott rád a könyveken át?
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– Lion Feuchtwanger Jud Süss és A toledói zsidó nõ
címû regényei még ma is hatással vannak rám. De
megemlíthetem még Arthur Schnitzlert, Robert
Musilt, Franz Kafkát, Stefan Zweiget és az Ótestamen-
tumot is, amelyet a cottbusi magánzárkámban kétszer
is elolvastam.

– Kritikus vagy minden totalitárius rendszerrel
szemben, de kritikus vagy a ’68-asokkal szemben is,
ami inkább kivétel a demokratikus ellenzék egykori
köreiben. Te ott is kicsit renitens vagy, ahogy látom.

– Abszolút igazságokban nem hiszek. Eklektikus em-
ber vagyok. Nekem Budapest az eklektikus homlokza-
taival már a hatvanas években is jobban tetszett, mint a
mûvészettörténészek által a budapesti metropolisszal
szemben elõnyben részesített Prága. Aki azt hiszi, hogy
egy abszolút szépségideál vagy egy abszolút igazság
mellett kell állást foglalnia, az elõbb-utóbb valamiféle
mûvészeti vagy politikai diktatúra elkötelezettje lesz. 

– Azt írod, egy idõsebb, exkommunista expolitikus
barát nyomán: nagyon könnyen felcserélhetõ a bû-
nös és az áldozat szerepe a diktatúrákban. Bárkibõl
lehet ez is, az is…

– Erre az igazságra egy barátom, Heltai György taní-
tott meg, akit a Rajk-per elõkészítõ szakaszában régi ba-
rátja, Décsi Gyula hallgatott ki. Bár Heltai sohasem volt
tettes, elismerte, ha a Párt arra kérte volna, õ maga is
vállalta volna a tettes szerepét. Én attól félek, hogy
mindegyikünkben benne van a hajlam nemcsak az áldo-
zat, hanem a tettes szerepére is. Húsz éves koromban né-
hány hétig helyettesíthettem egy árvaház verekedõs fõ-
nökét. Nem kellett sok idõ ahhoz, hogy én is kiosszak
néhány pofont. Örültem, hogy hamarosan búcsút
mondhattam ennek a meglehetõsen kétes tevékenység-
nek. Strukturálisan, azt hiszem, sokkal kisebb a különb-
ség a kis és nagy tettesek között, mint gondolnánk. Fog-
ságom története és az árvaház egy olyan tudati folya-
matot indított el bennem, melynek következtében még
ma is mindig azon igyekszem, hogy ne legyek tettes.

– Soha nem beszéltünk róla, talán tapintatlan is a
kérdés, de szoktál gondolkodni azon, mi az identitá-
sod?

– Szinte minden nap felmerül bennem ez a kérdés.
Választ még nem találtam rá, mert az identitásaim – né-
met, lengyel, zsidó, orosz, magyar, közép-európai, vi-
lágpolgári és még sorolhatnám – úgy váltakoznak, mint
az idõjárás. Skizofrénia? Talán az is. De ez a skizofrénia
óvott meg attól, hogy rabja legyek valamilyen rasszis-
ta, nacionalista vagy politikai õrületnek. Van két fontos
identitás, amelyet még nem említettem, mégpedig a né-
met és a magyar nyelv. Az összes többi identitás mellett
leginkább ez a kettõ határozza meg mindennapjaimat,
a múltamat, jelenemet és jövõmet. Életem hátralevõ ré-
szében már nem fogok tõlük megszabadulni, és nem is
akarok. Ez a két nyelv a hazám.

– A fordítás, a kultúraközvetítés, ami hivatásod
lett, nem függ össze azzal, hogy bizonyos értelem-
ben kockázatosnak látod, ha valaki nagyon kötõdik
egy nemzethez, kultúrához?

– Néha azon kapom magam, hogy büszke vagyok a
magyar kultúrára, amely számomra a foglalkozásom
miatt elsõsorban az irodalmat jelenti. Ez persze elég
nagy hülyeség, hiszen a magyar irodalom nem létezik,
csak egyes szerzõk vannak. És õk az egész emberiség-
hez tartoznak, nem a magyar nemzethez. Nem beszél-
ve arról, hogy nincs is a magyar nemzet. Inkább egy
nyelvi szövetségrõl beszélhetünk, amelyhez én na-
gyon is hozzátartozónak érzem magam.

– Miért IIddeeggeenn  tteesstt és SSzzeemmfféénnyyvveesszzttõõkk a könyve-
id címe?

– Ezek a címek a lelki állapotaimat tükrözik. Vala-
miképp egész életemben mindig idegen test voltam
mások számára. Mindenhol valóságos vagy néha csak
vélt szemfényvesztést látok. Mások hazugságai és
szemfényvesztései körülfognak. Saját hazugságaim-
ból és szemfényvesztéseimbõl naponta próbálok ki-
törni. Egyszóval az engem körülvevõ hazugságok és
szemfényvesztések lettek a témám.

– Ki a kedvenc íród, és ki a kedvenc íród azok kö-
zül, akiket fordítottál? Hatott-e rád és hogyan?

– Karl Philipp Moritz 1785 és 1790 között megjelent
lélektani regénye, az Anton Reiser kísért hosszú évek
óta az álmaimban. Sok más szerzõt is említhetnék. De
Moritz még ma is nagyon fontos a számomra. A ma-
gyar szerzõk esetében nehezemre esik, hogy ne sorol-
jak fel egy hosszú listát. Elsõ helyen Konrád Györgyöt
említeném, aki irodalmi, fordítói és emberi vonatko-
zásban a legközelebb áll hozzám. Mûveihez és gon-
dolkodásához erõs kötõdést érzek. Petri György, a
mindennapok zseniális költõje, és Pilinszky János,
akit a fasizmus bûnei magányosságba taszítottak, elõ-
kelõ helyet foglal el a munkásságomban. De tulajdon-
képpen az összes általam fordított szerzõt megnevez-
hetném, hiszen a könyvek fordítását többnyire válta-
kozó szerelmi kapcsolatokként éltem át. Az idõvel
gyengülnek ilyen irányú poligám hajlamaim, és in-
kább a monogám írás kerül elõtérbe. Ma már csak rit-
kán bocsátkozom irodalmi flörtökbe.

– Hogy alakult ki könyved pikareszk szerkezete
– a töméntelen élményt máshogy nem lehetett ke-
zelni? 

– Jó ideje azon dolgozom, hogy visszafogjam a pi-
kareszk jelleget, és az életrajzi mozzanatokat helyez-
zem elõtérbe. Leo Kleinschmidtet le kell váltania egy
én-elbeszélõnek. Karl Philipp Moritz példája nyomán
létrejöhetne egy önéletrajzi-lélektani fejlõdésregény.
Ha elég erõm marad az elkövetkezõ években, akkor az
élettörténetem, szándékom szerint korfestõ regény-
ként fog megelevenedni.

szégyenÉRZET
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A z egyik késõ este elõjött a látomásom, láttam
a kopasz kisfiút, hátán a bilivel, mögötte egy
géppisztolyos egyenruhással és barakk épít-

mények sokaságával. 
És akkor, éppen akkor felhívott nagymamám, Rozá-

lia és a következõt mondta: Gyulus, nagyapád emlék-
mûvét el akarom készíttetni és a sírjára tenni, az a sír
persze, mint tudod, mondvacsinált, mert nincs abban
semmi, üres, ki tudja, milyen tömegsírban sínylõdik
vagy még abban sem szegény nagyapád, Alfréd teste, él-
ve temették el a gyilkosok, megálmodtam, hogy élve, és
azt is a megálmodtam, hogy a születésnapján. És a sír-
szobrász, akivel tárgyalok nagyapád alakjának megfor-
málásáról, nem akarja teljesíteni, amit szeretnék, mert
azt szeretném, ha a nagyapádról mintázott sírszobornak
nem volna szeme, lyuk volna a helyén, tudniillik kiszúr-
ták nagyapád szemét, tudom, hogy kiszúrták, megérez-
tem, hogy kiszúrták, ha hiszed, ha nem, megéreztem. És
ez a hülye szobrász nem akarja szem nélkül a szobrot.
Megkérlek, beszélj vele, Gyulus, remélem, nem akarsz
kibújni a feladat alól, vegyél erõt magadon, segíts. No
persze, képzelem mennyire érdekel téged nagyapád ki-
szúrt szeme, mondta nagymamám. Hogyne érdekelne,
nagymama, mondtam, ne sértegess, hát kinek a kiszúrt
szeme érdekelne, ha nem a nagyapámé?!  Hogy a pond-
rós kutya egye meg õket, a gyilkosokat, és nagymamám
kiabált kikelve magából. Fel a fejjel, nagymama, mond-
tam, vegyél hideg-meleg zuhanyt. Hogy jön ide a zu-
hany, Gyulus, te hülye, apropó, ma például tusoltál?
Kétszer is, nagymama, másodszor ugyanis az elsõt tu-
soltam le. A rossz nyavalya törjön ki, Gyulus, ne beszélj
velem így, komolyodj már meg! Mindig megkomolyo-
dom, ha zuhanyozok, fürdök, nagymama. Veled nem le-
het beszélni, sajnos, Gyulus, veled nem lehet… Ja igen,
tudod te, Gyulus, ki volt Kozarek? Én ne tudnám, nagy-
mama, hóhér volt a javából. Úgy van, Gyulus, mondta
Rozália nagymama, és hirtelen letette a kagylót.

Rossz kedvem lett, magamba roskadtam eme pár-
beszéd hatására. 

Felmerült bennem, hogy volt valamikor egy barát-
nõm, akinek óvatlanul elmeséltem nagyapám elpusz-
títását, kész ténynek fogadva el nagymamám álmát,
illetve elmesélését nagyapám élve elásásáról, és ép-
pen a születésnapján. Mire barátnõm felkiáltott, az õ
nagyapjával is pontosan ugyanez történt, és ugyan-
csak a születése napján. Egy cipõben járunk, jött ez-
zel nyomban és könnyesen barátnõm, házasodjunk

hát össze, jobban nem illenénk is egymáshoz. Elké-
pedtem, felmérgesedtem, mert nem fogom, dühöng-
tem, a nagyapáink halálának közös voltához kötni a
párválasztásomat, és szakítottam ezzel a barátnõm-
mel. Hiszen, ha csupán egyetlen egy minõségében
határozzuk meg, ami bennünk közös, önmagunkat és
egymást, mondjuk redõs állban, matematikai tehet-
ségben, szívfacsaró múltban, akkor ne csodálkoz-
zunk, ha mások is így tesznek velünk. És ezek a má-
sok, a bennünket kívülrõl szemlélõk és megítélõk
nyomban közös jellemet és viselkedést tulajdoníta-
nak majd nekünk, ráadásul az õk és a mi megkülön-

álcaRUHA
SZÉPPRÓZA

Berkovits György

JELZÕMÛVÉSZ
Részlet a V. és Ú. regényfolyam második könyvébõl
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böztetésének keresve szellemi, lelki, esetleg testi jel-
lemzõket. Újjal mutogatnak majd ránk, megegyezve
abban, lám, ilyenek azok, akiknek szívfacsaró (szív-
derítõ) a múltjuk, akiknek redõs (redõtlen) az álluk,
akik tehetségek (tehetségtelenek) a matematikában.
Ha elfogadjuk, hogy mi, akik megegyezünk szívfa-
csaró (szívderítõ) múltban, és egymáshoz illõek va-
gyunk állítólag emiatt, akkor megjósolható, hogy
nem lesz nehéz megint okot és idõpontot találni
újabb szívfacsarásunkhoz. Vessük inkább el az ilyen
csoportosításokat, ne foglalkozzunk az általános ha-
sonlatosságainkkal, vagy a másokkal való felületes
megkülönböztetésekkel. Tudassuk és tudatosítsuk
azt, hogy akkor is végtelenül különbözünk egymás-
tól, ha egyként szívfacsaró a múltunk, viszont tuda-
tosítsuk, hogy végtelen sok hasonlóság lehet a szív-
facsaró múltúak meg a szívderítõ múltúak között.
Természetesen bennünket, úgymond szívfacsaró
múltúakat, összeköt, ha csak szívfacsarásban is, szív-
facsaró korszakunk, ellenben élesen elválaszt azok-
tól, akik a szívfacsaró korszakunknak szívbõl örven-
deznek.

Különben minden átmenet nélkül megérkeztek a
nyár hõhullámai, pedig még hivatalosan tavaszt ír-
tunk, nyári hõhullámok hatoltak be a lakásba, és én
úgy tettem, nagy mozdulatokkal, mintha éppen egy
tengerparton nyaralnék, és a tenger hullámzó vizébe
vetném magam. Pedig az elõbb még a tavasz illatai
árasztottak el, orgonaillat például. A különösen ked-
venc hõhullámaim is megjöttek, a sárgásvörös hõ-
hullámok, legalábbis úgy láttam, hogy sárgásvörö-
sen izzanak ezek a hõhullámok. És aztán, szinte át-
menet nélkül eme hõhullámok átadták a helyüket a
tavasz illatainak, megint orgonaillatot éreztem. Vál-
takozott a tavasz a nyárral?  

Roppant nagy lökést adtak nekem mind a sárgás-
vörösen izzó hõhullámok, mind az orgonaillat, nem-
különben a beszélgetésem nagymamámmal, de leg-
inkább a látomásom, vagyis, hogy megjelent lelki
szemem elõtt a kopasz kisfiú, hátán a bilivel, mögöt-
te egy géppisztolyos egyenruhással és barakk épít-
mények sokaságával, nagy lökést, hogy gyorsan fel-
vegyem a fekete keretes, megtükrözött üvegû, réges-
régi, muzeális napszemüvegemet, meg az apám ná-
lunk felejtett, ódivatú, szokatlanul széles karimájú,
sajátos benyomást keltõ, furcsa, fekete kalapját, és
magamra illesszem a parókámat. Kutatni kezdtem a
szekrényben, hátha akad még öltönyöm, találtam is
egy sötétbarnát, ilyet persze mostanában nem vettem
már fel, álcázottan azonban miért ne. El ne felejtsem
említeni a bicskámat, amelyet, elõször életemben, ha
nem számítom a kirándulásokat, magammal vittem. 

Elindultam, csak úgy elindultam így álcázottan a
Csurgói úti lakásomból a 18-as villamossal, éppen az

jött, hamar odaértem a Körtérhez, rosszindulatú.
gyûlölködõ tekintetektõl kísérve, de hogy hová is
igyekeztem, és miért, azzal még nem voltam tisztá-
ban. Leszálltam és lõdörögni kezdtem, a járókelõk to-
vábbra is eléggé megnéztek, fõképpen, ha egy lámpa,
tudniillik már jócskán besötétedett, fénykörébe ér-
tem. Rá kellett jönnöm, hogy az esti utcák neonfénye
sejtelmessé tette a rajtam lévõ furcsa, fekete kalapot,
és a parókám feltûnõen hosszú, roppant lecsüngõ,
nagyon göndör, fekete hajtincseit, sûrû, torzonborz
szakállát, meg persze az ilyenkor este feltûnõ nap-
szemüveget is. A Bartók Béla úton sétálva éppen a
laktanya elõtt haladtam el, amikor egy fiatalember,
koromfekete hajú, igen kövér, odasziszegte nekem
rondán, undorítón azt a kifejezést, azt a bevett kife-
jezést, amit nyilván a jellegzetes kalap, a még jelleg-
zetesebb hajtincsek és szakáll váltott ki belõle, és
amivel lelkembe markolt. 

Odaléptem, dühödten léptem oda így, álcázottan
ahhoz a fiatalemberhez, kezemben a már kinyitott
bicskával, fogalmam sem volt, mikor vettem elõ, ho-
gyan nyitottam ki, mindenesetre a fiatalember hasá-
nak szögeztem. A Bartók Béla útnak azon a szaka-
szán és oldalán, ahol a laktanya állt, kevesen jártak,
különösen este, ez jól jött nekem. A koromfekete ha-
jú, kövér fiatalember visszahõkölt és könyörgõre
fogta, az istenért, nehogy belészúrjak. Felszólítot-
tam álcámban, teljesítse, amit akarok, mondja utá-
nam a szavakat, amiket majd mondok, szigorúan
sorrendben, egy szót sem szabad kihagynia. Gye-
rünk, és miközben a bicskám hegyét, álcázottan, a
fickó hasának nyomtam, mondani kezdtem, hogy ki-
rablás, kikészítés, eltulajdonítás, megfosztás, ingat-
lan meg ingó, test és szellem, vér és bõr, szipolyo-
zom az agyvelõt, megölöm a lelket. Pattogóan
mondtam, mint egy katonadal szövegét, a fickó át-
vette ritmusomat, darálta utánam, megerõszakolás,
megcsonkítás, taposok rajtuk és bennük, belsõsége-
ikben, külsõségeikben, ugrálok rajtuk, szemüket ki,
szarukat be, testnedveikkel kenegetem magam. Hul-
la és hulla, menynyi, de mennyi hulla, folytattam ál-
cámban, éljen, éljen, kiboncolom a szívet, tenném a
mellembe, kivágom az aranyeret, bevarrnám a seg-
gembe, és a fickó engedelmesen hadarta utánam.
Aranyér helyett aranyárat mondott, megböktem a
bicskával, mire a fickó összerándult, és máris helye-
sen ejtette ki a szót. Tapasztalatot, szakmát szerzek a
hullagyártásban, de nem akármilyenben, hanem a
kiválasztott nép hulláinak gyártásában, daráltam ál-
cázottan, és a fickó darálta utánam, darálta, hogy
hentereghetek hol a kiválasztott nép nõi, hol a kivá-
lasztott nép férfi hulláival, ezekkel a kiválasztott
hullákkal, abban a reményben, hogy talán bekerül-
hetek a kiválasztottak hulláinak családjába, a kivá-
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lasztott hullák még élõ hozzátartozói titkát elleshe-
tem, hogyan kell a világot, az embert, az eget és a
földet, a napot, a holdat és a Marsot, meg a naprend-
szert uralmam alá hajtani. Felcsinálom a kiválasz-
tottak nõnemû hulláit, folytattam álcámban, és utá-
nam mondta a fickó engedelmesen, és mondta, hogy
aztán szintén felcsinálom a megszületõ utódaikat,
mert azok is kiválasztottak még, ha már csak félig is
kiválasztottak, megbosszulván rajtuk, mint apjuk,
amiért utódaim mertek lenni, majd hullává alakítom
õket is, és ugyancsak felcsinálom már mint hullákat.
A katonadalról áttértem a szavalásra, versmondó
ritmust diktáltam, és ebben a ritmusban bökdöstem
bicskámmal a fickó hasát, mire a fickó gyorsan át-
vette a versmondó ritmust. Szépen dughatok most
már velük is, szavaltam álcámban, és szavalta a fic-
kó utánam, ha fiú-hullák, akkor úgy, ha lány-hullák,
akkor úgy, csak kiválasztottak legyenek, ha csak fé-
lig is, hogy aztán örököljem a kiválasztottságukat,
szavaltam, és szavalta a fickó is, és enyém legyen
minden, de minden, ami az övék volt, örököljek a ki-
választott, vérfertõzött unokáim után is törvénye-
sen. Örökölni akarok, szavaltam álcámban, és sza-
valta utánam a fickó, örökölni, örökölni a Marsot, a
Földet, a világot, hullamúzeumokat, tömegsírokat,
aranyeret, ingatlanokat, ingóságokat, belsõségeket,
testnedveket, de legfõképpen agyvelõt és kiváltkép-
pen lelket akarok örökölni, leginkább persze kivá-
lasztottságot akarok, soroltam így álcázottan, és a
fickó, kinek hasához nyomtam bicskám hegyét,
visszhangozta engedelmesen. Több járókelõ is el-
ment mellettünk, azonban egyáltalán nem figyeltek
fel, milyen közel állunk egymáshoz, vagy éppen
hogy felfigyeltek, mindenesetre, megpillantván ket-
tõsünket, gyorsítottak. Közben kigomboltam szabad
bal kezem ujjaival a nadrághasítékomat, a jobbal
tartottam ugyanis a kinyitott bicskát, kibányásztam
hímtagomat, és lehugyoztam a fickót. Odasúgtam
neki, most aztán futás, de futás, gyors futás, nem né-
zünk hátra, na, gyerünk, és a fickó futott, és tényleg
nem nézett hátra, hamarosan eltûnt a neonfények
homályában. 

Eltettem a bicskámat, levettem a kalapot, le a nap-
szemüveget, le a parókámat, még a zakómat is levet-
tem, nehogy felismerjenek, és kimerülten, ilyen ki-
merültnek még soha sem éreztem magam, hazafelé
vettem az irányt. Meglehetõs elégedettséggel gyalog
indultam meg azon a szép tavaszi estén a Bartók Bé-
la úton, mert azt gondoltam, hogy hazáig sikerül
majd elrendeznem magamban, amit csináltam azzal
a kövér, feketehajú, szavaival engem megalázó fic-
kóval. Mendegéltem, és arra jutottam, éppen a meg-
lehetõsen jól megvilágított Körtéren, hogy megkér-
dezzem magamtól, vajon megváltozhat-e ez a csürhe

banda? Némán kérdeztem, de késztetést éreztem a
hangos beszédre is, ahogy egyre beljebb haladtam a
Fehérvári úton. Felöltöttem hát újra a parókámat, a
kalapomat, meg a napszemüveget, hogy álcázottan
mondhassam ki, amit éppen kimondani szerettem
volna. És megkérdeztem újból, de már álcámban,
ezért aztán jó hangosan, hogy megváltozhat-e ez a
csürhe banda, miközben mutogattam széles mozdu-
latokkal, színpadiasan arra a néhány járókelõre, aki
még errefelé járt. És mondtam nekik, akik szembe
jöttek velem, jó hangosan mondtam, hogy csürhe
banda. Felvidámodtam és felszabadultan egyre han-
gosabban beszéltem, így aztán az a néhány ember,
akivel találkoztam, felfigyelt rám, megbámulták sa-
játságosan álcázott alakomat, lassítottak. Én meg
mentem és hangosan beszéltem az eléggé kivilágított
Fehérvári úton, és, már a lakótelepek elsõ házainál
járva, mutogattam minden egyes járókelõre. 

Kezdtek néhányan komolyan felfigyelni rám, fur-
csa, szokatlan külsejû figurámra, kezdtek megjegy-
zésekkel is illetni, mint: te, poloska, te, patkány. Sõt
körülvettek röhögve, mondván hát vannak még ilye-
nek, hát nem pusztultak ki ezek még mindig, nem
döglöttek meg? Az egyik pasas, egy medveformájú
kijelentette, ezek most már pofátlanul kiállnak ordi-
bálni az utcákra, ide jutottunk, ezek most már sze-
mérmetlenségükben arcátlanul pocskondiázzák a bé-
kés járókelõket, ezek most már... 

Azonban álcám védelmében átkozódásba fogtam,
túlkiabálva azt a medveformájú pasast, harsogván
neki és a többinek, te és ti aljas gecik vagytok, te és
ti mocskos gazemberek vagytok, te és ti csak kirabol-
ni tudtok, te és ti csupán ölni tudtok, mindig is rabol-
tatok, mindig is gyilkoltatok, undorító állatok vagy-
tok,  aljas gecik és… Fogd be a pofád, vágott szavam-
ba, és most már egészen közel lépett hozzám az a
medveformájú pasas, és rám ripakodott, hát te hogy
maradtál életben a kurva istenedet?! Agyvelõszipo-
lyozó vagy, ordítottam álcázottan a pasas pofájába, a
mi agyvelõnket szipolyozod, a mi testnedveinkkel
kenegeted magad, a mi hulláink aranyerét varrod a
seggedbe, te, tömegsírok tárlatvezetõje. 

A medveforma fickó ököllel az arcomba csapott,
és biztatott másokat is, akik körülvették álcázott ala-
komat, hogy üssenek, verjenek. De eliramodtam, ám
rohantak utánam a Fehérvári utat elég jól megvilágí-
tó, bár azért homályos neonok alatt, rohantak utá-
nam a Csurgói úti ház, ahol laktam, kapujáig. Ott, a
kapuban visszafordultam feléjük, és azt mondtam,
hát így állunk, és, mielõtt még meggondoltam volna,
elõhúztam a bicskámat, rájuk rontottam, azok félre
ugrottak, majd el akartak kapni, ám, valami isteni se-
gítséggel, sikerült visszahátrálnom és befarolni a
házba, a kapu meg bezáródott, követni nem tudtak.
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A fény felé 
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A z elsõ hangosfilmként számon tartott A
jazzénekes (1927) fõhõse gyerekként Man-
hattan ortodox zsidók lakta szegénynegyed-

ében él – apja azt szeretné, ha az aranytorkú fiú felnõ-
ve kántornak állna, követve a családi hagyományt. A
kis Jakie viszont többet akar: az új idõk új dalainak en-
gedve jazzt énekelne, méghozzá a Broadway közönsége

elõtt. Hol a helye a különleges tehetségnek? A bizton-
ságot jelentõ, jól ismert kisközösség berkein belül, a
tradíciókat tiszteletben tartva? Vagy ország-világ színe
elõtt, elszakadva a gyökerektõl, vállalva a bukás kocká-
zatát? A film kérdései tükrözték a hollywoodi stúdiók
hangtechnikával kapcsolatos kételyeit (nevesül, hogy
érdemes-e bízni a hangosfilm elterjedésében), ugyanak-
kor A jazzénekes az asszimilálódni vágyó amerikai zsi-
dóság általános dilemmáját énekelte meg. Azt az alap-
vetõ kérdést, ami számos zsidó témájú korai film, és a

jiddis nyelvû filmek II. világháború elõtti áramlatának
is a középpontjában állt. 

Ahogy a XIX. század bevándorlási hullámaiban szá-
mottevõ zsidó népesség talált új otthonra Amerikában,
úgy vált egyre természetesebbé a jiddis kultúra intézmé-
nyeinek kiépülése, különösen New Yorkban. A század-
forduló táján a manhattani Lower East Side negyed la-
kói többségükben igen szegény, egymás közt a jiddist
használó, angolul nem nagyon értõ zsidók voltak, akik
a jiddis színházakba jártak szórakozni – majd elkezdtek
filmet nézni. A némafilmek élvezete nem ütközött nyel-
vi akadályokba, az inzerteket könnyen át lehetett írni
jiddisre. Az emigráns zsidóság zárt világa izgatta a fil-
mesek fantáziáját: a játékfilmes elbeszélés szabályainak
lefektetésében úttörõ szerepet vállaló D. W. Griffith is
ezt a közeget választotta az Egy zsidó nõ szerelme
(Romance of a Jewess, 1908) egytekercses melodrámájá-
nak háttereként. Igény mutatkozott azonban az ortodox
közösségeket belülrõl ismerõ alkotók által készített fil-
mekre is, amelyek végre az Amerikába települõ zsidók
életével foglalkoznak, vagy visszaidézik az elhagyott
óhaza tájait. Ekkor vált az alsó-manhattani közönség
kedvencévé Sidney Goldin, a zsidó tematikájú némafilm
legfontosabb szerzõje. Goldin az 1910-es évektõl folya-
matosan gyártotta független produkcióit (egy részüket
Carl Laemmlével, a Universal stúdió Németországból
emigrált társalapítójával közösen), majd néhány évig
Ausztriában is dolgozott, ahol legnagyobb sikerét, a
kosztümös Yiskort (1924) készítette. A rendezõ az elsõk
között érintette az antiszemitizmus témáját is: az Orosz-
ország rémségei (The Terrors of Russia, 1914) és a Szibé-
riai menekültek (Escaped from Siberia, 1914) egyaránt a
zsidókat érõ egykori atrocitásokról számoltak be. Goldin
pártfogásába vette a New York-i Jiddis Mûvészszínház
fiatal alapítóját, Maurice Schwartzot, aki késõbb maga
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is filmezni kezdett, és 1926-ban megrendezte az Össze-
tört szívek (Tsebrokhene Hertser) címû drámaadaptációt,
ami az egyetlen héber inzertekkel készült amerikai film-
ként vonult be a filmtörténet lábjegyzetei közé. Az ame-
rikai jiddis filmkultúra valódi fénykora – és egyben
hattyúdala – a ’30-as évek elejére, a hangosfilmkorszak
kezdetére esett, amikor a hagyományõrzõ zsidó diasz-
póra lehetõséget kapott rá, hogy legfõbb kincsét, a nyel-
vét megmentse az utókor számára.

Köztudott, hogy a hangosfilm-váltás évtizedében
megszilárdult amerikai stúdiórendszerben megkerülhe-
tetlen szerep jutott azoknak a fõleg Kelet-Európából, a
Monarchia területérõl érkezett zsidó vállalkozóknak,
akik ószeresekbõl és kerékpár-kereskedõkbõl lettek pro-
ducerek és stúdióvezetõk, olyan intézményeket létre-
hozva, amelyek mára dollármilliárdokat érõ média-
konglomerátumok alapját képezték. 

Hollywood urai 

követték A jazzénekes címszereplõjének példáját, és ma-
guk mögött hagyták a tradicionális zsidó világot. A jid-
dis nyelvû hangosfilmek gyártói viszont éppen ezeket a
hagyományokat igyekeztek megõrizni az Álomgyártól
messze forgatott, független produkcióikban. Túlzás len-
ne azonban azt állítani, hogy ezek a filmek vakon mene-
kültek vissza egy letûnt kor kulisszái közé. Ellenkezõleg,
a múlt és jövõ közti választás kérdése rendre központi
problémaként fogalmazódik meg, miközben az antisze-
mita európai politikai rendszerek okozta fenyegetettség
is érzékelhetõvé válik a ’30-as évek jiddis nyelvû filmje-
iben. Kevés jiddis mozi tudott kitörni az etnikai film
szûk korlátai közül, ezek közé tartozott a Yid’l Mit’n
Fidl (1936). A Lengyelországban forgatott, Joseph Green
rendezte zenés road movie egy utazó zenészcsapat ka-
landjait követi nyomon. A társaság legtehetségesebb
tagja éppenséggel nõ, aki a turné veszedelmei miatt fér-
finak álcázza magát, erre utal pajzán áthallással az ere-
deti cím is (magyarul lehetne Leány hegedûvonóval). Az
angyali hangú Molly Picon, a jiddis színház sztárja ala-
kította a fõszerepet, valóságos feminista ikont faragva a
szeleburdi Itkébõl, aki, ha kell, a szülõk által elrendezett
házasság elõl menekülõ menyasszonyt is megszökteti.
Ha a férfinak öltözött zsidó lány figurája ismerõsnek tû-
nik, nem véletlenül: Barbara Streisand ebbõl a filmbõl
kölcsönözte a Yentl alaphelyzetét. 

Az aktív, irányító pozícióba kerülõ 
nõ 
karaktere egyáltalán nem elszigetelt jelenség a jiddis
hangosfilmben. Mai szemmel nézve a korban szintén

népszerû Zöldellõ mezõk (Grine Felder, 1937) igazi hõse
nem a szende képû, tétován sodródó jesiva bócher, ha-
nem az õt befogadó falusi zsidó család egy szem leá-
nya. Tsine azzal érdemli ki a házitanítónak álló fiú sze-
relmét, hogy megtanul írni, vagyis magáévá teszi népe
tradicionális tudáskincsét, aminek ismerete nélkül a
szülei nem is tekintik magukat teljes jogú zsidóknak.
Egyértelmû, hogy a film rendezõje, a rendkívül változa-
tos karriert befutó Edgar G. Ulmer inkább a természet-
tel harmóniában élõ, egyszerû emberekkel szimpatizál,
a folyton izgõ-mozgó bóchernek is közöttük kell letele-
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pednie, így hozható összhangba a szellem világa a min-
dennapi élettel. Az Ausztriából érkezett, német exp-
resszionista filmekben is dolgozó Ulmer számára ebben
az idõszakban vált fontossá saját zsidósága, és a ’30-as
években három másik jiddis nyelvû filmet is készített. A
tanulság szinte mindegyikben ugyanaz: a hagyomány-
õrzõ zsidó közösségek már nem élhetnek úgy, mint ré-
gen. A fiatalok szerencsét próbálnának a nagyvilágban,
a stetl vezetõi pedig képtelenek felismerni a zsidókra le-
selkedõ veszélyt, és a változtatás szükségességét. Mind-
ez frappánsan fogalmazódik meg A fény felé (The Light
Ahead, 1939) történetében, ahol a vének tanácsa sem-
mit nem tesz a fenyegetõ kolerajárvány ellen, hiába fi-

gyelmezteti õket az õsi tanításokból veszedelmet kiol-
vasó könyvárus. A középpontban álló melodrámai ka-
rakterek – a falu bolondja és szerelme, a vak lány – fo-
gyatékossága látszólagos, valójában csak õk látnak
tisztán, õk tudják, hogy a boldogulás érdekében el kell
hagyniuk az otthonukat. 

Ulmer sötét jóslatai beigazolódtak: a Holokauszt pusz-
tításai felszámolták az európai zsidóság hagyományõrzõ
kisközösségeit, az amerikai jiddis nyelvû diaszpóra tagjai
pedig vagy asszimilálódtak, vagy Izraelbe költöztek. A
jiddis filmbõl így vált filmtörténeti érdekesség, furcsa zár-
vány, amely a maga korában mégis hangot adott a vá-
laszút elõtt álló zsidóság legbelsõ félelmeinek. 

Csinibabák
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A z évek óta jelen lévõ Izraeli Filmhéttel
szemben e mustra a világ minden tájáról
válogat a friss (többnyire egy-két éves), zsi-

dó vonatkozással bíró filmek között. A szervezõk – a
Bálint ház, a Judafest és a Joint – célkitûzése két
szempontból is a szélesebb közönség igényeit elégíti
ki. A felvonultatott filmek között többségben vannak
azok, amelyek csak mellékproblémaként, a központi
konfliktust árnyaló, egyedi színnel gazdagító vonás-

ként tesznek fel a zsidó léttel kapcsolatos kérdéseket,
ezzel összefüggésben pedig a vetített alkotások ko-
rántsem csupán a fesztiválokra szánt mûvészfilmek
közül kerülnek ki – teret kaphatnak a romantikus víg-
játékok és a kémfilm-paródiák éppúgy, mint a televí-
ziós portréfilmek vagy a család minden tagját meg-
szólítani képes animációs darabok. Ugyanakkor a te-
matikai és stílusbeli sokszínûség ellenére az idei felho-
zatalból hiányoztak az olyan súlyú, nemzetközileg is
az elsõ vonalhoz tartozó filmek, mint tavaly Paolo
Sorrentino Helyben vagyunkja volt – ezúttal többféle
mozgóképbõl lehetett válogatni, de átütõ erejû mûve-
ket találni nehezebb volt. Mindazonáltal a bemutatott
kilenc játék- és hat dokumentumfilm közül (nem szá-
mítva a ragyogó ötlettel mûsorra tûzött Garas Dezsõ-
retrospektívet) kiemelnénk néhányat, amelyek a fesz-
tivál jellemzõ irányait is kijelölik, amennyiben a mai
Izraelrõl, a kisebbségben élõ zsidóságról vagy a társ-
mûvészetekben (képregény, animáció) megjelenõ zsi-
dó tematikáról tudósítanak.

A friss, 2013-as Csinibabákat nézve éppen az tû-
nik fel leginkább, mennyire problémamentesnek és
harmonikusnak mutatja az izraeli társadalom képét.
A hazai nézõk sokkal gyakrabban találkozhatnak
olyan filmekkel, amelyek kifejezetten az izraeli poli-
tika ellentmondásaira és az ott élõk traumatikus él-

zsiFI
KÖNNYÛ ÉS KOMOLY

A MOSOLY MÖGÖTT
Második alkalommal rendeztek Zsidó Filmfesztivált



A rabbi macskája

SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT | 31

ményeire irányítják a figyelmet (Libanoni keringõ),
vagy éppen mûfaji közegben fogalmazzák meg az
együttélés nehézségeit (lásd a tavalyi Titanicon vetí-
tett Veszettség slasher-horrorját). A Csinibabák ilyen
szempontból bármely nyugati demokráciában ját-
szódhatna, hiszen politikai vagy szociális problé-
mákról szó sem esik. A címszereplõk egytõl egyig
öntudatos, emancipált, a helyüket megtalált nõk, va-
lamint egy meleg óvóbácsi – valóságos tolerancia-
oktatófilmet kapunk, amelyben az a
legszimpatikusabb, hogy teljes ter-
mészetességgel kezeli a másság elfo-
gadásának és kimutatásának példáit.
Nem érdemes fennakadni rajta, hogy
Eytan Fox filmje kísérletet sem tesz
rá, hogy a jó anyagi helyzetben lévõ,
nagyvárosi zsidó fõszereplõk vilá-
gán kívülre merészkedjen. A Csini-
babák önfeledt komédiájához nem is
illenének a komolyabb problémák,
helyettük egy rémes nemzetközi dal-
versenyen való indulás a tét, amely
hollywoodi recept szerint lehetõsé-
get teremt arra, hogy a szereplõk
közhelyes, de remek tempóban sor-
jázó fordulatok árán megtanuljanak
hinni önmagukban és a barátságuk
erejében. 

A Csinibabák szereplõinek csak magánéleti problé-
máik vannak, a Gatekeepers – A Sin Bet titkai címû
dokumentumfilmben megszólaló férfiaknak viszont
magánéletük sincs. A fesztivál talán legfontosabb be-
mutatója volt a Gatekeepers, amely megmutatja, mi
zajlik Izraelben a színfalak mögött, mi kell ahhoz,
hogy mûködni tudjon az a normális, liberális társada-
lom, amelyben elkészülhet, mondjuk, a Csinibabák cí-
mû film. Dror Moreh kamerája elõtt elsõként szólal-
nak meg az izraeli titkosszolgálat, a Sin Bet egykori
vezetõi. A Sin Bet Izrael alapítása óta mûködik, való-
di jelentõségre azonban az 1967-es Hatnapos Háború
után tett szert. A palesztin felkelõket kordában tartó, a
környezõ arab területek felõl érkezõ támadásokat
megelõzõ-visszaverõ szervezet a Bush-kormányzatnál
jóval korábban tette magáévá a „terrorizmus elleni
háború” kérdéses hitelû jelszavát, amelynek nevében
olykor csak feltételezésekre vagy félinformációkra tá-
maszkodva hajt végre komoly politikai és erkölcsi
kockázattal járó, esetenként polgári áldozatok életét
követelõ katonai akciókat. A titkosszolgálati vezetõk
(egytõl egyik intelligens, szimpatikus, meglett embe-
rek) leszögezik ugyan, hogy az õ hivatásukban nincs
helye a morális megfontolásoknak, valójában másról
sincs szó, mint annak az utólagos boncolgatásáról,
hogy meddig mehetnek el, mit tehetnek meg az õ po-

zíciójukban. A végig háttérben maradó, kérdéseivel a
békepárti, mainstream liberális álláspontot képviselõ
Moreh ugyan nem rendíti meg az interjúalanyok saját
igazságukba vetett hitét, de mind õket, mind a nézõt
elgondolkodtatja az izraeli politika sikereirõl és ku-
darcairól. A Gatekeepers erénye, hogy úgy hozza kö-
zelebb hozzánk a Sin Bet vezetõit, hogy sem dicsõ
hadvezéreket, sem démonokat nem kreál belõlük –
ahogy mindenki, úgy õk is végzik a munkájukat, a té-

vedéseikkel járó felelõsséget pedig láthatóan mind-
annyian megszenvedik.

A fesztivál filmjeinek többsége azonban nem Izra-
elbõl érkezett, gyakrabban jelentek meg a kisebbség-
ben élõ zsidóság problémái. Idén is volt olyan film,
amely témája és hangütése okán joggal tartozhatna az
írásunk elején hiányolt, fajsúlyos mozidarabok közé,
ám a fontosabb nemzetközi fesztiválok programjából
egyelõre kimaradt: a 2012-es Ezután, Wladyslaw
Pasikowski lengyel-orosz-holland koprodukcióban
készült, a jedwabnei tragédiát alapul vevõ – helyen-
ként talán hatásvadász – filmje. A dráma végén a falu
múltját, a zsidók helyben történt lemészárlását a ’90-
es években feltáró fõhõsöknek saját családjuk érintett-
ségével is szembesülniük kell. A Lengyelországban
nagy vitákat keltõ mû azzal is szembesít, hogy a múlt-
tal való számvetés Kelet-Európában kevesek kivételes
tettein alapul. 

A vetített filmek között azonban többségben voltak
az európai zsidóság konfliktusait vígjátéki megközelí-
tésben feldolgozó munkák. Maga a zsidó identitás
ezekben a filmekben sokszor nem is nyert valódi je-
lentõséget: a ’70-es években játszódó, francia A leg-
jobb nyaraimban el is hangzik, hogy a narrátor-fõhõs
számára „zsidónak lenni annyi, mint különbözni”, te-
hát sokkal inkább a másság elfogadásának általános

zsiFI
KÖNNYÛ ÉS KOMOLY



A múltfeltárás
filmje: Ezután 

Gatekeepers 
– a Sin Bet 

mûhelytitkai 

32 | SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT

kihívása, mintsem kimondottan a zsidóság kérdése ke-
rül elõtérbe. Philippe Lellouche filmje egyébként kife-
jezetten a nagyközönség számára készült, bájos csa-
ládtörténet, ügyesen megválasztott alapszituációval
(a breton faluvidék állóvizét a vakációra érkezõ zsidó

família kavarja fel), amelyben éppen az egy szem va-
lódi téttel bíró konfliktus, egy félrelépés megoldása
válik sekélyessé és hiteltelenné. Erre talán a rendezõ
személyes érintettsége ad magyarázatot: az izraeli
születésû Lellouche félig-meddig saját családjáról for-
gatott, nosztalgiája gyógyírt jelent a múlt fájdalmaira.
Amíg A legjobb nyaraim figurái nem tulajdonítanak
különösebb jelentõséget saját zsidóságuknak, addig az

Eszmélõrojtok párhuzamos portrékból összeálló doku-
mentumfilmjében csupa olyan fiatallal találkozunk,
akik szeretnék megélni a zsidó identitást, akkor is, ha
olyan tájon élnek, ahol erre alig van lehetõség (példá-
ul egy mindentõl elzárt virginiai farmon), vagy ha

nem a vallás felõl közelítenének a zsidó
kultúrához (ahogy a szekuláris jesivát
nyitó izraeli fiatalok teszik). Az
Eszmélõrojtok érezhetõen inkább televí-
ziós közlésre készült, formailag megle-
hetõsen szegényesnek mondható, a be-
mutatott szereplõk miatt azonban érde-
mes lehet a figyelemre. Kár, hogy csak
észak-amerikai és izraeli fiatalokat is-
merünk meg – nagyon izgalmas lenne
egy európai országokban játszódó pár-
darabot készíteni ehhez a filmhez.

Úgy alakult, hogy az idei fesztivál-
program legszínesebb alkotó-egyénisé-
geit nem a mozgókép, hanem egy másik
médium, a képregény szerzõi között
volt érdemes keresnünk. Art Spiegel-
manról rövid portréfilmet vetítettek
(Spiegelman mûvészete), amely éppen
csak betekintést nyújt az egyik legfon-
tosabb kortárs amerikai mûvész életmû-
vébe, akit a legtöbben – itthon kizárólag
– a Maus kapcsán, a holokauszt-iro-
dalom egyik remekmûvének író-rajzo-

lójaként ismerik. Valóban a Maus a fõmû, Spiegelman
azonban az underground képregény jeles alkotójaként
és illusztrátorként is világszínvonalú munkát végzett
csaknem fél évszázados karrierje során. Ha
Spiegelman az amerikai, a negyvenes évei elején járó
Joann Sfar az európai képregény sztárja. Fiatal kora
ellenére Sfar máris rengeteg albumot jegyez – magya-
rul is megjelent néhány, melyek közül sajátos érzé-
kenységgel elkészített A kis herceg-adaptációját aján-
lanánk mindenki figyelmébe. A szerzõ maga rendezett
animációs filmet egyik legnépszerûbb sorozata, A
rabbi macskája alapján. A több generáció számára él-
vezhetõ film képi világa gyönyörû (hiszen Sfar rajzai-
nak stílusában készült), a végeredmény pedig csak
azért nem kifogástalan, mert a film egyszerre három
képregény-epizód adaptációja, emiatt kissé szétesõvé
válik a történet. Mindazonáltal így is érdemes volt be-
ülni a beszélni tudó macska kalandjaira, aki a ’20-as
évek Algériájában igyekszik tisztességes zsidóvá vál-
ni, hogy elnyerje a rabbi lányának kegyeit. A rabbi
macskáját nézve többet tanulhatunk a zsidóságról, a
kulturális különbségekrõl és a történelemrõl, mint
megannyi ismeretterjesztõ filmbõl és komoly ábrázat-
tal elõadott eszmefuttatásból együttvéve.

Kránicz Bence
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bábVILÁG
KIÁLLÍTÁS

A nna Margit emlékkiállítása az életmû kereszt-
metszete, melyet a népmûvészet, a „cselédfolk-
lór” iránti fogékonyság, babái-bábui és önarc-

képei – melyek olykor kép a képben motívumként lebegnek
csendéletein – reprezentálnak. Szuggesztív ábrázolások,
clownos vidámsággal és keserûséggel. Világot teremtettek
energiájukkal. Õk, a tragédiát sugárzó látnokok, próféták
keltek életre, arcukon feloldhatatlan szomorúsággal és féle-
lemmel... De ki válthatná meg a saját magányát?

Korai festményeit alig lehet Ámos munkáitól megkülön-
böztetni, halvány pasztellszínû alakjai réveteg önportrék
(Álló nõ órával, 1936) vagy Gulácsy ihlette sejtelmes jelene-
tek (Beteg lelkek kertje, 1934). 1937-ben a festõpár találko-
zott Párizsban Chagallal, és egyes chagalli motívumok: óra,
angyal, madár mindvégig visszacsengenek a mûvein.

Ámos munkaszolgálatának idején vált a vászon drámák
közvetítõjévé: a kontúrok abroncsként zárják a formákat.
1945-ben az Európai Iskola egyik alapítója volt és alkotá-
sai egykori szentendrei nyarak, Korniss Dezsõ és Vajda La-
jos népmûvészet felfedezõ programjában fogantak, és
mindinkább feltûnõ bábui és bohócai gyermekrajszerûen
egyszerûek és harsány színvilágukkal expresszívek. 1948-
53 között nem állít ki. 1953 után bábui, bohócai elbeszélõ
jelleggel népesítik be a teret képein.

A bábu attribútum és önarckép: riadt, szomorú, és ön-
magunk allegóriája, „magunk mögé rejtett magunk”. A bá-
bunak emberi méltósága van, feldolgozatlan traumákat és
történeteket mesél, egy holokauszt-színpad bábszínházi
szereplõje, kitekint a mindennapok mögül. (Bábszínház,
Máriácska II., 1968). A bábu közvetít: magányt és fájdal-
mat és ítéletet mond. Törött bábu: hullámverések a létezés
roncsain. (Akasztott bábu, 1955)

Bibliai témájú vásznait népmûvészeti tárgyak-alakok és
saját bábui töltik ki. Õk az események alakítói: próféták,
angyalok, királyok, királynõk. A biblia világát és a zsidó
vallási élet tárgyait láttató mûveit népi üvegfestmények
sugallták (A csoda, 1970, Múló idõ II), és színekben való
tobzódásuk, mozgalmasságuk csak fokozódott, majd a 70-
es években a giccstárgy, fotó és egyéb applikációknak kö-
szönhetõen harsogóvá váltak. A teremtés-sorozat táleszbe
öltözött Jóistene szíve fölött sárga csillagot visel, lába zsá-
molyon nyugszik, mellette halálfejre giccsképekbõl appli-

kált bûnbeesés jelenet (Az alkotó pihen, 1977).
A holokauszt feldolgozhatatlanságát évtizedekkel ké-

sõbb festette ki magából a mûvész: megrendítõ kompozí-
ciójú a Kristályéjszaka 1977-bõl, A hóhér és áldozatai, Fi-
nálé (1981) dróton rángatott marionettjei felismerhetõ
szereplõk,  Az elkésett Messiás 1985-ben a Duna-parton
már csak cipõket talál. Az Epilógus „Csak azt tudnám fe-
ledni...” (1980) a legmegrázóbb kép a félelem betonbunke-
rébõl: patkányok járnak körül egy kékruhás, kopasz, si-
kolyra torzult szájú  rab babát, a  vicsorogva karlendítõ
Hitler marionett mellett az embermáglyák füstje varjakkal
száll az égbe.

A magány képei: sárga ruhás özvegy fekete csipke-fõ-
kötõvel, lába elõtt halott madárral (Magány, 1983), kék ru-
hás turbános nõ kezén megbilincselt madárka (A bilincs,
1982) eltörött napok és múlhatatlan kötõdések jelképei. A
60-as évek Tépett szárnyú angyala a legtalányosabb, amint
rózsát hagy egy széken és kitáncol az ajtón.

Utolsó – legkeserûbb éveibõl – amikor saját elmúlását
ábrázolta, már nincsenek képek a kiállításon.

Szarka Zsuzsanna

A BÁBUK MÉLTÓSÁGA
Csillagpor – Száz éve született Anna Margit 
– kiállítás a Zsidó Múzeumban, 2013. október 9.–december 7.
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Ben Turán: Szívzsidó – Drámák egy titkos fiókból.
Vince, 2013, 579 oldal, 2995 Ft

A jó drámák mindegyikének van egy-egy kulcs-
mondata, amely idézhetõ, kifejezi a mû lénye-
gi mondandóját, s emblematikusan azonos-

sá válik a szerzõvel. Ilyen mondattá lett a „Lenni vagy nem
lenni”, vagy a „Küzdve küzdj és bízva bízzál!” – és sorolhat-
nánk tovább a jól ismert mondatokat a drámairodalomból.

Ha Ben Turánnak szerencséje lesz, akkor most közre-
adott drámakötetének címadó darabja, a Szívzsidó egyik
mondatfüzére ilyen kulcsmondattá, írói énje gondolati rep-
rezentációjává válhat. „Ne olvadj föl, mint a vaj! Ne olvadj
be, ne tûnj el! Emancipálódj, s ne asszimilálódj! Legyél és
maradjál zsidó – jellegzetes és különleges!” Ezeket a súlyos
szavakat a kötet talán legjobb drámájában Jászai Mari, a
magyar színjátszás nagyasszonya mondja szeretõjének,
Szomory Dezsõnek, aki a XIX. század végének nagy asszi-
milációs hullámában Weisz Mór zsidó hírlapírócskából iga-
zi magyar íróvá szeretett volna válni, s ezért – mint meg-
annyi kortársa – gond nélkül vállalta identitása feladását.
Ám minden törekvése ellenére már a Monarchia utolsó év-
tizedeiben, s Trianon után még inkább, rendre megkérdõje-
lezõdött magyarsága. Kell-e ennél mélyebb konfliktus egy
jó drámához? Ben Turán (azaz Turán Róbert, a jeles drama-
turg és a Zsidó Múzeum volt igazgatója) minden lehetõsé-
gét kihasználja ennek a jellegzetesen magyar zsidó proble-
matikának, amelyet egy jól megírt szerelmi történetbe
ágyaz, elkerülve ezzel a tandrámába merevedés veszélyét.
A Szomory-féle dilemmára Turán egy szintén sokak által

vallott, ám a befogadók oldaláról nem igazán szívesen vett
választ fogalmaz, amit ugyancsak Jászai Marival mondat
ki. „Ne hidd el, hogy fel kell adnod több ezer év hagyomá-
nyát ahhoz, hogy egyenjogú lehessél!” Ez a liberális, ám
meglehetõsen ideálisnak ható álláspont talán nem véletle-
nül egy bõvérû, élveteg, a kor erkölcseit és mainstream köz-
gondolkodását megvetõ mûvész által mondatik el. Ebben a
dramaturgiai megoldásban rejtetten ott van a mai magyar
többségi társadalom zsidó asszimilációhoz való viszonya is. 

A Szívzsidó mellett a kötet másik jelentõs drámája a
Csellengõk is hasonlóan élesen veti fel az asszimiláció kér-
dését. A groteszk játék az ötvenes évek közegében, nem
sokkal a holokauszt után, két túlélõnek az asszimilációhoz
való, egymástól gyökeresen eltérõ viszonyát mutatja be. Az
egyik, Ordentlich Dezsõ az elszenvedett sérelmek okán kép-
telen zsidóként élni, s egyszersmind képtelen beilleszkedni.
Barátja, Benczúr Áron a szocializmus sikeres zsidója, az új
világ értékrendjével azonosul, s a felszínen eltép minden
zsidóságához kötõdõ szálat. A két figura közti különbséget
Turán azzal jellemzi, hogy az egyik hosszúnapkor titokban
eszik, míg a másik titokban böjtöl. A kötetben szereplõ mû-
vek szinte mindegyike valamilyen módon kapcsolódik a
zsidó lét, az asszimiláció, a zsidó történelem témájához. 

A drámagyûjteményt lezáró ajánló írásban Turán utal is
arra, a hogy a rendszerváltás után született mûvek megírá-
sának egyik fontos motívuma a magyarországi antiszemi-
tizmus erõsödése. Talán egyedül a Melina (avagy a Torzó),
a Melina Mercoury életének egy epizódját megidézõ dráma
tekinthetõ némiképp kakukktojásnak. De a diktatúra által
üldözött színésznõ sorsát a számkivetettség, a szabadságért
vívott küzdelem megidézése három kötetbeli mûvel is roko-
nítja. A Dildó úr (avagy: a lábad között az Éden) kissé na-
turalista, már-már obszcén szatírjáték, Epifánész
Antiokhosz király Jeruzsálem és a Szentföld feletti uralma
elleni, a zsidók Juda Mákkábi vezetésével vívott szabadság-
küzdelmének állít emléket. A Gyõri Balett által feldolgozott
Purim: avagy a Sorsvetés librettó a perzsa diaszpórában
véghezvitt, az Eszter könyvében szereplõ zsidó szabadság-
harcot meséli el, míg a Mózes odaát az egyiptomi rabszol-
gaságból való szabadulás szép története balettba álmodva.

Ben Turán kinyitott egy titkos fiókot, amelybõl a már is-
mert mûvek mellett elõkerült néhány figyelemre méltó drá-
ma is. Most a színházakon a sor: sikerül-e a darabokat élõ
eleven elõadásokká avatni.

Schüttler Tamás

szívZSIDÓ
DRÁMAÍRÓ

NE OLVADJ FÖL, 
MINT A VAJ!
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