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Kedves Olvasóink!

Az Új Kelet Nem A Régi 
szerkesztése során sokat 
vitatkoztunk arról, hogy 

amikor alábbhagy a járvány, meg-
jelenjen-e a lap nyomtatásban. 
Hol és hogyan értesítsük az olva-
sóinkat, hogy újból megvásárol-
hatják az újságot a kioszkokban? 
Az elmúlt egy év, amióta digitális a 
formátumunk, sok olvasót hozott, 
de nem tudjuk, a korábbiak közül 

hányat veszítettünk el. Akinek a 
gyereke, unokája kinyomtatta ott-
hon az újságot, felhívott bennün-
ket, vagy postán levelet küldött, de 
nem ismerünk mindenkit, aki nem 
olvas telefonon, tableten, számító-
gépen. Mégiscsak komoly költség 
a nyomda, és éppen a nyomdai 
kollégákat kell értesítenünk arról, 
ha visszatérünk a normális kerék-
vágásba. Egyikünk úgy véli, nem 
szükséges értesítenünk az olvasó-
kat, mert látni fogják az újságot a 
standokon, a másik kolléga szerint 
bizony kell, a harmadik felveti, si-
keresebbek vagyunk online for-
mátumban, a negyedik úgy látja, 
nem a siker számít, hanem az ol-
vasók elérése. Ebben pedig mind-
annyian egyetértünk. Vitázunk, 
mint mindenhol és mindenről a 
zsidóságban, de általában végül 
egyetértésre jutunk. Aztán tovább 
éljük az életünket. 

És emlékezünk. Pészachkor a zsi-
dó nép történetének egy fejezetére, 

az egyiptomi rabszolgaságra és utá-
na az emberi szabadságra és méltó-
ságra törekvésre. Minden pészach-
kor újabb és újabb módokat találunk 
az elmesélésre. Tavaly még kapszu-
lákban voltunk videókonferenciá-
kon, idén már sokan együtt ünne-
pelhettünk és megint ugyanolyan 
finom volt a maceszgombócleves! 
Jom Hasoákor szüleinkre, nagyszü-
leinkre, dédszüleinkre emlékezünk, 
és hálásak vagyunk, hogy sokan 
közülük ma is fogják kezünket, és 
együtt gyújthatunk velük gyertyát 
az elpusztítottak emlékére, ahogyan 
Jom Hazikaronkor az izraeli hadse-
reg és családunk emlékére. És piff, 
Jom Haacmautkor már vidáman 
ünnepeljük Izrael államát, újra a sza-
badságot. Megint átéljük és hangsú-
lyozzuk a nehezen elnyert és érté-
kes szabadság fontosságát.

Minden tavaszon visszanyúlunk a 
gyökereinkhez. Az új és szokatlan 
címlap ezt szimbolizálja. Salamon 
Sára fényképének címe: Emlék. 

Régi-Új Kelet

A jiddist beszélők számára 
a mámelósn (anyanyelv) 
bensőséges szeretet tárgya. 

A jiddis nyelv, mely évszázadokon 
át fejlődött, kultúrájával, beszélői-
vel együtt nagyrészt elpusztult. Ma 
már csak százezrekben lehet mérni 
a jiddisül beszélők számát, főként 
az askenázi chárédi törzs körében.

A folytatás sem volt sokkal jobb. 
A maradék túlélő nyelvét, kultú-
ráját Izrael nem nagyon kedvel-
te. Ahol csak lehetett, korlátozták 
használatát. Pedig ez a nyelv Euró-
pában nagyon nagy értékeket hal-
mozott fel. Kevesen tudják, hogy a 
talmudi és az azt követő gáoni ko-
rokból (6–11. század) sok tanul-
mány kizáróla g későbbi jiddis le-
jegyzésben létezik.

Jiddis iratokban maradt fenn, 
miképpen tartották a Tórában sze-
replő ünnepeket a bibliai időkben, 
aztán a Talmud, a Gáonok, a Me-
fársim, a Midrás korszakainak során 
mit és hol változtattak meg, majd 
hogyan jutottunk el az ünnepek 
megülésének a mai formájához.

Vegyünk egy példát: a Jom Ki-
purt. Ma ezt a Kol Nidrével kezdjük, a 
legszentebb nap első szertartásával. 
Egy szó sincs benne Istenről. Nem is 
ima, hanem fogadalmak, eskük sem-
misségének a kinyilvánítása.

Vajon mi ebben a szentség? 
Látszólag éppen az ellenkezője: 
mindaz, amit mondtam, amit ígér-
tem, amire megesküdtem – mos-
tantól érvénytelen. Márpedig egy 
civilizált társadalomban a kimon-
dott szó olyan értékű, mint egy 
írott szerződés! 

Hány pogrom ürügyéül szol-
gált, hogy bármire is esküdtek meg 
a zsidók, azon a bizonyos napon 
érvénytelenítik azt. Pedig a beve-
zető szavak csak arról beszélnek: 
szabad imádkozni a Törvényt áthá-
gó bűnösökkel – mármint azokkal, 
akik kényszer hatása alatt hagyták 
el a zsidóságot. Ez nem az embe-
reknek adott szó vagy emberek-

kel kötött szerződés felmondása, 
hanem az Istennek tett esküvésé, 
hogy nem imádkozunk együtt az 
istentagadókkal. Ennek sincs nyo-
ma a Tórában. (Hol volt még akkor 
inkvizíció, áttérés?)

És a böjt? Arról a következőt ol-
vassuk: „...a hetedik hónap (Tisré) 
tizedikén van az engesztelés nap-
ja, szent gyülekezés legyen ez nek-
tek és sanyargassátok lelketeket; 
és mutassatok be tűzáldozatot az 
Örökkévalónak.” (Mózes 3. köny-
ve, 23:27). Sem itt, sem az engesz-
telésnapi áldozatok felsorolásában 
(Mózes 4. könyve, 29:7-11) nem 
esik szó böjtről. 

Nicht vor dem Kind!
Halmos László

Volt egyszer egy nyelv, melyet az emberek évszázadokig beszéltek. Aztán vihar jött, 
és kitépte az emberi kultúra talajából. Ez a jiddis nyelv. Az Új Kelet egykori főszer-
kesztője, Schön Dezső tollából 1942-ben jelent meg róla Kolozsváron egy könyv, a 
Tízmillió zsidó nyelve.

A szerk.

Az első emlékeink az anyaméhben keletkez-

nek. Kiskorom óta rendszeresen előfordul ve-

lem, ha valami felzaklat, az első mondat, ami 

kijön a számon: „Haza akarok menni.” Akkor is, 

ha otthon vagyok. Magzatpózban fekszem az 

ágyon, és sírok. Várom, hogy elmúljon. 

Arra a biztonságra és törődésre van szüksé-

gem, amit életem első és nagyon rövid szaka-

szában tapasztaltam. Oda vágyom vissza... A 

kép ezt mondja számomra. 

Emlék  
SAlAmon SárA fotóeSSzéje
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Milyen volt az ókori Izraelben 
Jom Kipur napja?

A fiatalok tömegével vonultak 
a szőlőskertekbe. A lányok kellet-
ték magukat a fiúknak: „Ha engem 
veszel feleségül, Tálmid-cháchám 
fiúkat fogok szülni. Az én őse-
im mind Izrael bölcsei voltak.” Ha 
a lány családja nem tudott felmu-
tatni ilyen pedigrét, akkor így kí-
nálkoztak a legényeknek: „Ha en-
gem veszel el, egész életedben 
nem lesz semmi gondod, mert mi 
nagyon gazdagok vagyunk!” A mai 
szertartás és böjt szokása nem ré-
gebbi, mint 1400 éves.

A Ros hásáná sem volt „újév”. „A 
hetedik hónapban, a hónap elsején 
pihenőnapotok legyen, szent ösz-
szegyülekezés emlékeztető kürtö-
léssel. Ne végezzetek semmilyen, 
foglalkozáshoz tartozó munkát, 
hanem mutassatok be tűzáldoza-
tot az Örökkévalónak.” (Mózes 3. 
könyve, 23:24-32). A hetedik hónap 
első napja a „kürtzengés napja” 
volt. A Ros hásáná, az „újév” fogal-
mát évszázadokkal később, Babiló-
niában vezették be a bölcsek. 

A három zarándokünnep – Pe-

szách, Sávuot, Szukot – eredeti, 
népi öröm és hálaadás jellege jó-
részt elveszett. Később pótolták 
egy kialakított szellemiséggel.

A ma ismert szertartásrend 
hosszú fejlődés eredménye. A vál-
tozások oka: a jeruzsálemi Temp-
lom lerombolása.

Az évezredek során bekövetke-
zett változásokkal, azok okaival és 
körülményeivel részletesen fog-
lalkozik a jiddis irodalom. Csak mi 
nem foglalkozunk sokat a jiddis 
irodalommal, ezért marad sötét-
ben, ezért nem értünk sok fontos 
részletet, amit eleink 150-200 év-
vel ezelőtt is pontosan értettek és 
tudtak!



Egyik interjúalanyom, a nemrégi-
ben elhunyt Herman Kahan Má-
ramarosszigeten született, a mun-
kácsi jesivában tanult. Tökéletesen 
beszélt magyarul, de magát jiddis 
anyanyelvűnek tartotta. Megjár-
ta Auschwitzot, népes családjából 
csak a nővére maradt életben, aki 
korábban Norvégiába ment férj-
hez. Ide költözött, és azzal kezdett 

foglalkozni, amit még otthon ta-
nult: kötéssel. A harisnya- és puló-
ver-kötő fiúból milliomos kötöttá-
rugyár-tulajdonos lett. 

Két fia és egy lánya van. A lány, 
Bente volt az, aki véletlenül hozzá-
jutott a papa egy jiddis nyelvű do-
kumentumához, éspedig a munká-
csi jesiva által kiállított oklevélhez.

Attól kezdve rávetette magát 
a jiddis nyelvre. Érettségi után el-
utazott Birobidzsánba, a szovjet 
zsidó autonóm területre. Bejár-
ta az akkori keleti blokkot, felku-
tatott minden helyet, ahol a jiddis 
kultúra maradványai még éltek. Ki-
lószám hozta haza a jiddis újsá-
gokat, könyveket, kiadványokat. 
Csomagjaiban a Sowietisch Heim-
land, a Birobidzsáner Stern, a Len-
gyelországban kiadott Volksstim-
me példányai voltak. 



Az újjászületett zsidó állam, leg-
alábbis első éveiben, túlságosan is 
féltékenyen őrizte a vele feltámadt 
ivrit nyelvet a jiddis ellenében. Még 
ma is alig lehet találni egy jó fordí-
tót például J. L. Perec műveinek az 
ivrit fordítására. Él itt ugyan néhány 
százezer chárédi, ultraortodox. Ők 
őrzik és beszélik a jiddis nyelvet, de 
nem az irodalmát művelik, hanem 
a Talmudot. 

A történelmi Magyarországon 
is tömegek beszélték a jiddis nyel-
vet. Híres íróik is voltak, mint Hol-
der József és Apsán Herzl. Schön 
Dezső, lapunk egykori főszer-
kesztője is jiddis lapszerkesztő-
ként kezdte pályafutását. Naftali 
Krausz a héber Mááriv napilap mel-
lett amerikai jiddis újságoknak is 
tudósítója volt. A helyes nyelvtant 
és stílust követő irodalmi kiadvá-
nyok jobbára már csak Amerikában 
jelentek meg, mint a The Jewish 

Morning Journal (1971-ig) és a For-
ward (Forverts). 

A nyelv feltámadását azonban 
sejteti, hogy a Forward a mai na-
pig megjelenik jiddisül. A mai izra-
eli jiddist lehet művelni a Tel Aviv-i 
Beit Salom Alechem jiddis nyel-
vi központban és a Young Yiddish 

klubban, a Tahana merkazit (Köz-
ponti pályaudvar) épületében, 
ahol jiddis könyvtár is van, és füs-
töskocsma-hangulat füst nélkül, 
valamint rendszeres jiddis koncer-
tek és a járvány alatti online jelen-
létük kitűnő, a YIVO intézet izrae-
li munkája is sok helyen olvasható 

az interneten, és feltétlen ajánlom 
legalább a Facebookon bekövet-
ni a Yidlife Crisis-t azoknak, akik 
csiszolni szeretnék a jiddis tudá-
sukat. Végül, de nem utolsósor-
ban kiemelném Szabó Vera jiddi-
sistát, aki jiddis nyelvű jógaórákat 
tart Jeruzsálemben. ■

M4 Új Kelet irodalom

Kovács Kata

M arra gondolt, új életében valahogy le kellene szoknia minden unalmas és hétköznapi 
tevékenységről, ezzel garantálhatná magának a jobb napokat. Úgy számolta, minimum 
80 évig elél, úgyhogy most, a felénél pont ildomos a nagy fordulat, aminek lendülete 
elviszi majd a boldog és most még valószerűtlennek tűnő aggkorba.
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Nekilátott, hogy 10 pontos 
listát írjon. M szerette a 
listákat.

1. Mostantól például nem fog 
boldog új évet kívánni senkinek. 
A december 31. pont úgy néz ki, 
mint a január 1., és az emberi-
ség majdnem teljes egésze az új 
évet ugyanúgy folytatja, ahogy 
az előzőt abbahagyta.

2. Ezentúl kerüli az unalmas 
em be re ket. Az élet túl rövid eh-
hez. Ha unalmas alakokkal hoz-
za össze a sors, akkor a hely-
zeten új megol dás sal lép túl. 
Ezekre az esetekre egy egyete-
mes, állandó, jelzésszerű és kel-
lően zavaros, nyelvtanilag kifo-
gásolható, esetlen mondattal 
készül fel, azt fogja bemondani, 
majd faképnél hagyja a mellőzni 
kívánt egyént. Hogy mi legyen 
a mon dat, arról később kívánt 
dönteni.

3. Beszerez néhány lehetetlen 
ruhadarabot. Ha egyszer valaki 
felállítaná az ízlésrendőrség in-
tézményét, legyen ő az első, akit 
elvisznek.

4. Különös könyveket olvas 
ezentúl, és különös filmeket néz 
meg. A kiválasztás kritériuma le-
het a szerző önmagáról alko-
tott képe, filmek esetében pedig 
az, hogy legyen benne olyan ka-
meraállás, amiben a főhős orra 
előnytelenül látszik.

M örömmel vette tudomásul, 
hogy a 10 pontos lista végül 4 
pontban is kimerítő és alapos, 
sorvezetőként legalábbis kiváló. 

A változtatások működtek. M 
érezte, hogy az élete jobbra for-
dul. Isten szánalmasan unalmas 
teremtményei tényleg elkerülték 
őt. Úgy gondolta, ezeket a kez-
deti sikereket rusnya tevék társa-
ságában kellene megünnepelnie, 

akiknél közönyösebb lényeket el 
sem tudott képzelni.

M végül nem ment ki az ál-
latkertbe a tevékkel ünnepelni – 
amúgy is utálta az állatkert sza-
gát, mellesleg a járvány miatt 
zárva is volt –, csupán egy láda 
répát hagyott az éj leple alatt a 
bejáratnál: „A TEVÉKNEK”.

Aztán tünetei lettek. Rögtön 
tudta, mi a teendő, lista sem kel-
lett hozzá.

Simán eljutott a kapuig, el-
olvasta a feliratot: Szakosított 
Körzetorvosi Rendelő. A repedt 
betonlépcsőn megbotlott. A re-
pedésekben burjánzott a tyúk-
húr. Szedni kellene belőle a tyú-
koknak – gondolta, mielőtt 
belépett a folyosóra. A belsőépí-
tészeti összhatás a Csernobilról 
készült fotókra emlékeztette, de 
nem ezért vagyunk itt. Az ajtón 
egy nyomtatott papírlap jelez-
te, hogy innentől kezdődik a VÖ-
RÖS ZÓNA. (Agya átváltott a Ke-
let-Berlin határán álló táblákra: 
„Ön elhagyja a Német Demokra-
tikus Köztársaság területét.”) 

Egy fiatal fiú talpig műanyag-
ban várta, miközben a Retró rá-
dióban Dr. Alban jó hangosan 
azt énekelte: It’s my life... Miu-
tán tisztázták, melyik orrsövénye 
ferde, a fiú kíméletlenül mély-
re nyomta a pálcát: ...very little 
knowlegde is dangerous. Lehet, 
hogy egy merítéssel garattesztet 
is csinálnak? 

M biztos volt benne, hogy 
amint kilép az ajtón, folytatódik 
a buli és a fiú tovább táncol.

Az autóban egy vénséges vén 
CD szólt (You are so special… just 
like anybody else), ezt kimond-
hatatlanul régen kapta egy ba-
rátjától. Olyan baráttól, akit ha 
meglát az ember a zebra túlol-

dalán, csak annyit tud mondani: 
Hááát! Hááát! Aztán arra megy, 
amerre a másik, akkor is, ha épp 
az ellenkező irányban lenne rop-
pant sürgős dolga. 

Hazament, hogy várja az orr-
bányászat eredményét.

Közben M hazájában a bel-
politika komolyra fordult, amit ő 
sem nézhetett tétlenül. Nyitott 
egy új FB fiókot valami középkori 
krónikaíró nevével. Aztán oda is 
jöttek a hírek és információk, M 
ismét úgy vélte, nem hallgathat. 

Akkor szakadt el nála a cér-
na, amikor a miniszter asszony 
helyesírási hibát hagyott nagy 
port kavaró posztjában. Hősünk 
mind közül a nyelvi felületessé-
get tűrte legrosszabbul. Zsizse-
gett benne a tenni akarás. Ala-
posan átgondolt kommenteket 
írt, gyakran linkekkel kipitykézve, 
de a posztolás előtt mégis töröl-
te őket. Mi van, ha valami kiber-
nyomozó kideríti, hogy ki lapul a 
krónikaíró kommentjei mögött? 
Felhagyott hát a kommentelés-
sel, és pamfleteket kezdett írni.

Zugírónak tekintette magát, és 
ez nagyon jót tett neki. Egészen 
kiírta magából különféle színe-
zetű felháborodásait. Ki is nyom-
tatta egyetlen példányban, hogy 
papíron is olvasható legyen. 

De aztán megijedt. Mi lesz, ha 
valaki megtalálja? 

A papírt apróra tépte, majd el-
égette. A dokumentumot kitö-
rölte. Még a szövegszerkesztőt is 
törölte a gépéről, végül pedig a 
nyomtató tintapatronját is kivet-
te, és a négy égtáj felé alaposan 
összerázta. Aztán elment leadni 
a gyűjtőpontra, mint veszélyes 
hulladékot. Sohasem lehet tud-
ni. ■

Mit kell tudni a Hasomer Haca-
ir magyarországi történetéről?

A Hasomer Hacair cionista ifjú-
sági világmozgalom 110 éve szü-
letett Európában. Magyarországi 
tagszervezete alig fiatalabb, csak-
nem 100 éve alapították. Cionis-
ta cserkészszervezetként nagy a 
történelmi jelentősége, a vész-
korszak alatt az embermentés tet-
te ismertté, később pedig komoly 

szerepet vállalt Izrael Állam épí-
tésében. Most azonban már nyu-
godtabb vizeken evezünk, úgy-
hogy a mozgalom feladatai is 
ehhez igazodnak. Folyamatosan 
azon dolgozunk, hogy tevékeny-
ségünk nyomán a nálunk meg-
forduló gyerekek és fiatalok ala-
kíthassák, kialakíthassák saját 
zsidóságukat, egészséges felnőtté 
váljanak, és ha majd a szervezetet 

BJI

A magyarországi Hasomer Hacair ifjúsági mozgalom 
rendhagyó módon használja ki a Covid okozta kényszer-
helyzetet. Bedő Marcit, a szervezet frissen kinevezett 
titkárát kérdeztük a nagy múltú szervezet holnapjáról.

Házák veámác!

elhagyják, aktívan küzdjenek egy 
igazságosabb társadalomért.

Neked mit jelent a Somer és 
milyen szerepet töltesz be a szer-
vezetben?

29 éves vagyok, mérnök-in-
formatikus, de jelenleg főállású 
someres. Tizenévesen találkoz-
tam a mozgalommal. Ha visz-
szatekintek: jókor voltam jó he-
lyen. Nagyon hálás vagyok a 
szervezetnek és azoknak a mad-
richoknak, akik részt vettek a ne-
velésemben. Néhány év alatt út-
kereső kamaszból egy kiforrott 
zsidó identitású és a vezetői esz-
közöket elsajátító madrich lettem. 
Később egy barátommal együtt 
ránk bízták a ros ken, azaz klub-
vezető feladatait. Csaknem tíz évi 
mozgalmárkodás után, 23 évesen 
átadtam a stafétát a fiatalabb ge-
nerációnak. Néhány hónappal ez-
előtt pedig a madrichok kérésé-
re visszatértem, és elvállaltam a 
titkári (saliach) pozíciót. Minden 
erőmmel azon dolgozom, hogy 

„Ifjú őrök”  
a holnap  
kapujában
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létrejöhessen az a keret, amely-
ben gyerekek taníthatnak gyere-
keket. Felemelő érzés volt hat év 
szünet után ismét magamra ölte-
ni a szervezet ikonikus kék ingét.

Mi áll jelenleg a szervezet okta-
tásának fókuszában?

A Somernek a világról alkotott 
képe három ideológiai pilléren 
nyugszik. Ezek a humanista zsidó-
ság, a szocializmus és a progresz-
szív cionizmus. Minden értékünk 
ezekből származik, a mondaniva-
lónk pedig tükrözi az értékeinket. 
Én hiszem, hogy a mai napig ha-
talmas társadalmi jelentősége van 
a mozgalomnak, mert a nevelés 
során értékeket adunk tovább.

Tagjainkat mindenekelőtt ak-
tivizmusra, tevékenységre ösz-
tönözzük. Párbeszéd és viták ré-
vén igyekszünk elérni, hogy ezek 
a gyerekek észrevegyék a körülöt-
tük és a tágabb világban előfor-
duló igazságtalanságot és egyen-
lőtlenséget. Arra buzdítjuk őket, 
hogy álljanak ki magukért, az el-
esettekért, és később tudatosan 
formálják a környezetüket. Talán 
elcsépelt ezt kimondani, de ez ép-
pen a magunk és a világ megjaví-
tása: Tikun Adam – Tikun Olam.

A cserkész múlt ma a természet 
szereteteként és környezettudatos-
ságként létezik. A környezet glo-
bális problémahalmaza századunk 
egyik legfontosabb megoldandó 
feladata. A mozgalom kezdemé-
nyező és cselekvő ezen a téren is.

Mivel sok gyereknek a Somer 
jelenti az első találkozást a zsi-
dósággal (ahogy nekem is), a mi 
felelősségünk óriási ezzel kap-
csolatban. Segítünk nekik, hogy 
megtalálják saját zsidóságukat, ta-
nulhassanak róla és úgy élhessék 
meg, ahogyan a legjobban beleil-
leszkedik az életükbe.

Milyen tennivalókat követelt 
tőletek a koronavírus-járvány?

A járvány a közösségi élet ár-
vize. Ebben sok közösség ha-
jótörötté vált, viszont megfele-
lő fegyelemmel mi lehetünk az 
árvízi hajósok. A Covid kény-
szerpihenőre küldött minden-
kit, bennünket is. Ez megviseli a 
gyerekközösséget, és komoly ká-
rokat okoz. Ennek ellenére nem 
próbáltuk az online térbe terel-
ni a programjainkat. A gyerekek-
kel ugyan most nincs lehetősé-
günk hagyományos, csoportos 
találkozásra, mégis tartjuk ve-
lük a kapcsolatot, és a madrichok 
a fejlesztés egyes részeibe be is 
vonják őket. A visszajelzésekből 
tudjuk, hogy izgatottan várják az 
új korszakot. 

A rendszeres foglalkozások el-
maradása miatt felszabadult idő-
ben másfajta lehetőséget lát-
tunk. Évek óta nem volt idő és 
hely, hogy megpihenjünk és ön-
vizsgálatot tartsunk. Szakértőkkel 
karöltve elemeztük munkánkat, 
szembenéztünk a működésünk 
gyengeségeivel, és megoldást ke-
restünk rájuk. Amíg itt beszélge-
tünk, folyik a munka, dolgozunk 
a hibáink kijavításán. A madrichok 
átérzik a feladat fontosságát, a 
someres „öregdiákok” (alumni) és 
a velünk partnerségben álló bu-
dapesti zsidó intézményi háttér is 
nagyon támogató.

Milyen terveitek vannak?
Feltételezzük, hogy a követ-

kező tanévtől, tehát idén szep-
tembertől már békeidővel szá-
molhatunk. Sok évi szünet után 
ismét saját klubhelyiségben sze-
retnénk fogadni több száz gyer-
meket, hogy részt vehessenek 
korcsoportonkénti foglalkozása-
inkon és önkéntes rendezvénye-

inken. Az újjáépülő Somer legfon-
tosabb eszköze és szimbóluma 
egy új ken, azaz közösségi fészek 
lesz, melynek segítségével visz-
szanyerjük arculatunkat, és erő-
sebb someres kötődést adunk a 
hozzánk járó tagoknak. Nagysza-
bású terveinkhez sok lelkes mad-
richot, ifjúsági vezetőt toborzunk. 
Számukra képzést szervezünk 
someres értékeinkről, történel-
münkről, ideológiánkról, módsze-
reinkről, így készítjük fel őket a 
feladatra.

Csaknem 15 éve nincs saját ke-
nünk, és ez az otthontalanság 
gátja a közösségünk fejlődésének. 
Egy klubhelyiség építése viszont 
túl nagy falat. Jelenleg politiku-
sok és befektetők íróasztalára pró-
báljuk odacsempészni ügyünket, 
hogy megtaláljuk az ideális ingat-
lant. Ha ez sikerül, utána sok tíz-
millió forintot kell költenünk arra, 
hogy szakértők segítségét igény-
be véve saját kezünkkel újíthassuk 
fel és/vagy építhessük át. Ha pe-
dig elkészült, azt fenn is kell tarta-
ni, további százezrekből. A Somer 
nem profitorientált, hanem társa-
dalmi és kulturális feladatokat el-
látó szervezet. A működésünk 
finanszírozását sem a célközön-
ségünktől várjuk, hanem olyanok-
tól, akik azonosulnak a céljainkkal, 
és lehetőségük is van támogatá-
sunkra. 

Ehhez azonban még több tá-
mogatóra és még több önkén-
tesre van szükségünk. Hiszek ab-
ban, hogy a Covid-járvány utáni 
időszak az újjászülető és erősebb, 
összetartóbb Somer kora lesz. 
Több mint 100 évnyi történelem 
van a hátunk mögött, és még na-
gyon hosszú út áll előttünk. Sze-
retnénk a magyar szervezetet út-
törőként látni ezen az úton. ■

Az Új Kelet olvasói között 
lehetnek olyanok, akik tud-
ják, ki volt Komoly Ottó, és 

emlékeznek tevékenységére is – 
talán arra, hogy a Svájci Vöröske-
reszt „A” Osztályának elnökeként 

mit tett azért, hogy biztonságos 
otthont létesítsen mintegy 6000 
zsidó gyermeknek. Összességében 
valószínűleg 15-20.000 zsidó meg-
mentésében volt jelentős szerepe. 
Bár a tevékenységével foglalkozó 

irodalom jelentős, Magyarorszá-
gon, a Zsidó Múzeum lépcsőházá-
nak falán csak egy kis márványtáb-
la szól arról, hogy ki is volt ő.

A családjának túlélői arra a kö-
vetkeztetésre jutottak, hogy sze-

Igaz eleinkről:  
Komoly Ottó

Komoly Tamás

A Yad Vashemben az elmúlt hatvan év során összeállt lista 27.712 „Igaz em-
ber” nevét tartalmazza, akik nem zsidóként mentettek zsidókat a soá idején. 
Ám még mindig vitatkoznak azon, hogy a zsidókat mentő zsidókról kell-e 
ilyen listát vezetni.

A tudás fája
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retnének egy könyvben vagy 
albumban is megemlékezni vérta-
núságáról. Ezért visszaemlékezése-
ket, az 1943–44 közötti időszakra 
vonatkozó történeteket keresnek, 
mielőtt ezek az emlékek elhalvá-
nyulnak vagy teljesen elvesznek.

Komoly (Kohn) Ottó apám 
báty ja volt. A magyar zsidóságban 
figyelemre méltó szerepet játszott 
a holokauszt előtt és alatt, de te-
vékenysége soha nem kapta meg 
a megérdemelt nemzetközi elis-
merést. Tanúvallomásommal kez-
deném pótolni a vitathatatlan hi-
ányt. 

1892-ben született Budapesten. 
Apja, Kohn David részt vett a má-
sodik, bázeli Cionista Kongresszu-
son, ő alapította meg a mozgalom 
magyarországi tagozatát.

Az első világháborúban Ottó az 
osztrák–magyar hadseregben har-
colt, századosi rangot ért el, meg-
sebesült, katonai kitüntetésekkel 
szerelt le. Ezt követően a Budapesti 
Műszaki Egyetemen statikus mér-
nök diplomát szerzett, közben te-
vékenykedett a cionista ifjúsági 
mozgalomban is.

1939-ben fontolóra vette az ali-
ja lehetőségét Palesztinába. Vé-
gül úgy döntött, Magyarországon 
kell maradnia, hogy segíteni tud-
jon a magyarországi zsidóságon az 
egyre nehezebbé váló helyzetben. 
1941-ben a Magyar Cionista Szö-
vetség elnökévé választották, majd 
1943-ban megalapította Budapes-
ten a Segély- és Mentőbizottságot 
(Va’ada). 

Kasztner Rezsővel és több fiatal 
cionistával együtt részt vett a főleg 
Lengyelországból és Szlovákiából 
hatalmas számban menekülő zsi-
dók számára élelmiszerek beszer-
zésében, az orvosi szolgáltatások 
megszervezésében, illetve a Bu-

dapestre özönlött sok ezer ember 
számára a menekülési utak megta-
lálásában.

Amikor a súlyosbodó zsidóüldö-
zés ügyében a Zsidó Tanács meg-
lehetősen passzívnak tűnt, Komoly 
Ottó úgy döntött, hogy aktívabb 
szerepet vállal. A háborús kitünte-
tései mentesítették az egyre szi-

gorodó zsidótörvények alól: nem 
kellett például sárga csillagot visel-
nie, vagy betartania a kijárási tilal-
mat. Így szinte korlátok nélkül te-
vékenykedhetett. Tárgyalt Horthy 
kormányának rugalmasabb gon-
dolkodású tagjaival, az ifjabb Hor-
thy Miklóssal is.

Az 1944. márciusi német meg-
szállás nyomán a Va´ada bizottság 
vezetői megosztották a zsidómen-
tő munkát. A leszerelt százados a 
magyar politikai, egyházi vezetők-
től és diplomatáktól próbált támo-
gatást szerezni, míg Joel Brand és 
Kasztner Adolf Eichmann-nal kez-
dett tárgyalásokat. 

מבוא
בשלהי מלחמת העולם השנייה, החל מכיבוש הונגריה על ידי כוחות גרמניה הנאצית ב-19 במרס 1944 ועד לשחרור 

פשט )הגדה המזרחית של העיר בודפשט(, בידי הצבא האדום של ברית המועצות, ב-18 בינואר 1945, רצחו הגרמנים 

ועוזריהם ההונגרים כ-600,000 מתוך כמיליון יהודים שחיו בהונגריה. 

 Otto( בתוך הקלחת הזאת ולפניה פעלה התנועה הציונית בהונגריה, ובראשה נשיא הפדרציה הציונית אוטו קומוי

Komoly(, בסיוע חברי תנועות הנוער החלוציות, כדי להציל יהודים. על כך שילם קומוי בחייו, כאשר נחטף ונרצח 

על ידי שליחי המשטר הפאשיסטי של “צלב החץ”, כשבועיים לפני השחרור. כיו”ר “ועד העזרה וההצלה” של יהודי 

הפוליטית  ההנהגה  בקרב  הענפים  לקשריו  והודות  בהונגריה,  הבינלאומי  האדום”  ב”צלב   A אגף  וכמנהל  הונגריה 

ההונגרית, בלט קומוי כדמות המרכזית בפעולות ההצלה בבודפשט, בזמן רדיפת היהודים על ידי הנאצים ועל ידי 

“צלב החץ”. בכך רשם פרק מרשים בתולדות הסולידריות היהודית לדורותיה.

תקציר
וההצלה  העזרה  “ועד  ויו”ר  השנייה  העולם  מלחמת  בתקופת  בהונגריה  הציונית  הפדרציה  נשיא  היה  קומוי  אוטו 

בבודפשט”, שפעל באופן מחתרתי. הוועד היה מוקד לפעולות הצלה מגוונות. משנת 1940 ועד לרציחתו, בתחילת 

1945, מילא קומוי תפקיד היסטורי מכריע בשם התנועה הציונית בהונגריה בפעולות עזרה והצלה. לאחר הפלישה 

הגרמנית להונגריה, במרס 1944, התמנה קומוי גם כמנהל מחלקה A בנציגות “הצלב האדום” הבינלאומי בבודפשט, 

שהיה אחראי להצלת ילדים יהודים. קומוי היה הנציג של הקהילה היהודית בהונגריה וקיים קשרים עם גורמים מתונים 

בממשל ההונגרי ועם נציגויות דיפלומטיות ניטרליות שפעלו בבודפשט, לקראת סוף המלחמה, להצלת יהודים. אף 

שיכול היה לצאת מהונגריה ברכבת של “ועד העזרה וההצלה” )“רכבת קסטנר”( ולהציל עצמו, החליט קומוי במודע 

להישאר בבודפשט ולהמשיך לפעול להצלת יהודים על אף הסכנות האורבות. 

גולת הכותרת של פעילותו הייתה הקמתם של 52 בתי ילדים והפעלתם בסיוע חברי התנועות הציוניות החלוציות. 

בבתים אלה מצאו מקלט יותר מ-5,000 ילדים ו-600 מורים ואנשי צוות, שניצלו עקב חסות “הצלב האדום” שנפרסה 

עליהם ביוזמתו. מחלקה A ובתי הילדים שימשו גם מוקד לחלוקת אלפי תעודות חסות )“שוצפס”( מזויפות, שהוכנו 

על ידי תנועות הנוער החלוציות שבמחתרת. קומוי היה אחראי על פריסת חסות “הצלב האדום” הבינלאומי על בתי 

חולים ומרפאות, שפעלו עוד לפני המלחמה בהנהלת הקהילה היהודית. רופאים ואחיות יהודים, שהועסקו בבתי חולים 

אלה, ניצלו בזכות חסות זו.

אוטו קומוי
נשיא הפדרציה הציונית בהונגריה

 A יו”ר “ועד העזרה וההצלה” ומנהל מחלקה
ב”צלב האדום” הבינלאומי בבודפשט

)1892 עד 1945( בודפשט, הונגריה

1

Katonai státuszának és Hor-
thy Miklós fiával tartott kapcsola-
tának segítségével próbált hatni a 
kormányra. Vezetése alatt a ma-
gyarországi nácibarát politika el-
lenében a Va’ada együttműködött 
nem-zsidó csoportokkal is; kap-
csolatot talált a magyar liberális 
körökhöz, a spanyol, svéd, portu-
gál és svájci konzulátusokhoz, tár-
gyalt a pápa képviselőjével (a nun-
ciussal), a református egyházzal és 

néhány miniszterrel. Komoly végül 
(de már csak Szálasi hatalomra ke-
rülése után) szerepet vállalt a Zsi-
dó Tanácsban is, megpróbálta elsi-
mítani a különböző frakciók közötti 
konfliktust. Teljes szívvel és erővel 
támogatta a cionista ifjúsági moz-
galmak földalatti tevékenységét is.

Nem sokkal később, Friedrich 
Born kezdeményezésére felállí-
tották a Nemzetközi Vöröskereszt 
(IRC) 'A' osztályát, amelynek veze-
tésével Komoly Ottót bízták meg. 
Ez kezdetben a gyermekek meg-
mentésén dolgozott. Komoly egy 
35 különböző gyermekotthont 
működtető irodát vezetett, ezek-
ben mintegy 550 felnőtt gondo-
zott a szüleiktől elszakított 6000 
zsidó gyermeket. Az „A” iroda, 
ahogy hívták, működtetett bizton-

ságos házakat is, ahol külföldi kép-
viseletek védelme alatt ideigle-
nes menedékre lelhettek a zsidók. 
Szerveztek menedéket, ételt és or-
vosi szolgáltatásokat a zsidó kór-
házaknak, majd később a buda-
pesti gettónak is.

Kasztnerrel együtt Komoly részt 
vett az ún. mentővonat akció 
megszervezésében is. Ezek a sze-
relvények 1944 júniusában 1686 
zsidót mentettek ki Bergen Belse-
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nen át Svájcba. Komoly itt ismét 
lemondott az önmentés lehetősé-
géről, a vonaton neki felkínált há-
rom helyből, csak egyet fogadott 
el a lánya részére.

Komoly Ottó neve nem lett 
olyan ismert, mint Carl Lutzé vagy 
Raoul Wallenbergé, de erőfeszíté-
sei és eredményei nem kevésbé 
lenyűgözőek. A háború alatt vé-
gig Budapesten maradt – és amit 
a zsidó életek megmentéséért tett, 
az valószínűleg elérte, sőt megha-
ladta mindazt, amit a legtöbb zsi-
dó vagy keresztény embermentő 
végzett.

1944. december 28-án beköltö-
zött a budapesti Ritz Hotelbe, ahol 
az IRC helyi képviselője is lakott. 
Négy nappal később, január 1-én, 
a nyilasok „csak egy kihallgatás-
ra” vitték el azzal, hogy még aznap 
vissza is hozzák. Soha többé nem 
hallottak róla, és más zsidók ez-

reihez hasonlóan valószínűleg őt 
is a Dunába lőtték. Nem egészen 
három hét múlva, január 18-án, 
a Vörös Hadsereg felszabadította 
Budapestet.

A felesége és a lánya túlélte a 
háborút, és később az akkori Pa-
lesztinában telepedtek le. 

Komoly Ottó posztumusz kap-
ta meg Tildy Zoltán köztársasági 
elnöktől az egyik legmagasabb ki-
tüntetést, ezt még a felesége vet-
te át.

1953-ban egy északi moshavot 
az ő emlékére Yad Natannak ne-

veztek el, Izraelben utcák viselik a 
nevét. A B’nei Brith és a KKL-JNF 
2013-ban Jeruzsálemben, a Mártí-
rok Erdejében tartott ünnepségen 
emlékezett rá.

Komoly Ottót nemcsak a cio-
nisták tartják a zsidóság egyik leg-
nagyobb mártír hősének, hanem 
az egész zsidó közösség. A vész 
napjaiban, amikor a jövő szörnyű 
kilátásai mellett még a belső vi-
szályok is mindennaposak voltak, 
ő volt az egyetlen ember, akinek 
tisztességét és bátorságát soha 
senki nem vonta kétségbe. A leg-
nagyobb elismeréssel tekintettek 
rá kortársai, majd később a tör-
ténészek – beleértve Brahamet, 
Cesaranit, Bauert. ■

Ha személyes emlékei lennének 

Komoly Ottóról, vagy családját érin-

tette a tevékenysége, a szerkesztősé-

gen keresztül vegye fel a kapcsolatot 

a cikk szerzőjével.

Úgy gondolom, hogy ennek kapcsán érdemes 
megosztanom olvasóimmal Királyhegyi Pál: 
Első kétszáz évem című önéletrajzának (Buda-

pest, 2015) részletét. Ebben a Heves megyei kicsi faluba 
kitelepített, ortodox Epstein családról ír, akik szenved-
nek az éhségtől, mert sakter helyben nincsen. 

Királyhegyinél a történet így jelenik meg (a valóság-
ban a 72 éves családfő és 44 éves, folyamatos gondo-
zásra szoruló leányának története a nyíregyházi szere-
tetotthonban ért véget): 

– Hogy van, Epstein úr? – érdeklődtem. 
– Itt éhen halunk, uram – mondta rezignáltan.
Beszélgetés közben észrevettem, hogy nagyszámú 

csirke vesz részt társalgásunkban, mire megkérdez-
tem, kinek a csirkéi ezek?

Kinek 
jó ez?

Halmos Sándor

Az Európai Unió megtiltja a kóser, illetve halal vá-
gást, nem törődve a unióban lévő zsidó és muzul-
mán lakosság hagyományaival, étkezésre vonatkozó 
törvényeivel. Ezzel lehetetlen helyzetbe hozza a kóser 
háztartást vezető családokat. 

– Az enyémek. 
– Hát akkor mi a baj? Nem szereti kedves leánya a 

csirkét?
– Imádjuk mind a ketten. De itt nincs sakter, és emi-

att nem lehet levágni őket.
Ekkorra már megjelent a kulák is, Epsteinék házi-

gazdája, aki megerősítette Epstein szavait.
– Ezek itt éheznek, csak mogyorón és paradicso-

mon élnek. És itt vannak a csirkék. Az Atyaisten érti ezt.
– Ide figyeljen Epstein úr, adjon ide nekem két csir-

két. Nekem van egy sakter barátom, ő levágja a ba-
romfikat, és én holtan hozom vissza magának.

Gondoltam, majd Rozikával levágatom, az Istennél 
meg később elintézem a bűnömet. De Epstein ravasz 
volt, mint a fóka.

Régi-Új Kelet
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Rengeteg papírért rohangáltam, egyes dokumentumok hiá-
nyoztak, de fegyelmezetten beszereztem mindet. Amikor azt 
mondták a Szochnutban, hogy még kell az apostille (hitelesítő 

pecsét), akkor jött a többszöri rohangálás a külügy Konzuli Főosztá-
lyára – végül meglett az is.

Vélhetően a szochnutos Anita agyára mentem, de fegyelmezetten 
állta a sarat. December 15-én végre ott állhattam a sor elején a be-
csekkolásnál a Liszt Ferenc reptéren. (Remegő gyomorral, lábbal.) Hi-
szik, nem hiszik, még nem az utazásom kezdődött el, hanem a kál-
váriám. A járvány miatti utasítást valamikor megváltoztatták, és nem 
fogadták el a papírjaimat. A mögöttem állókét sem, de ez nem nyug-
tatott meg. Valahonnan került egy édes ember – szerintem ő volt a 
„beépített főnök” –, aki telefonált Izraelbe, s alig kétórányi késéssel 
végül is 30-40 utazni vágyó beszállhatott a gépbe.

Azt már tudtam, hogy Tel-Avivban várnak a Szochnuttól, kezembe 
adják az olé igazolványt, a személyimet meg majd később intézhe-
tem el. És zavartalanul megérkeztünk az Ígéret földjére! Nem először 
jártam Izraelben, de ez most egészen más volt. Fenséges, felemelő. 
Nem érdekelt a szélvihar, a szakadó eső, az addig átélt feszültség. 

A repülőtéren nem vacakoltak sokat, a bőröndömet átvettem, a 
ránk váró fiatalember kezembe nyomott egy borítékot – mi négyen 
az ország más-más részébe tartottunk. Kaptam olé igazolványt, há-
rom hónapra szóló telefonkártyát, s némi készpénzt, nehogy már az 
első napokban megegyenek az egerek.

Az első napokban sikerült eljutnom a Bituach Leumiba, és bank-
számlát nyitnom. Bevallom, lenyűgözött a szervezettség, a barátsá-
gosság, segítőkészség, amit ott tapasztaltam. Azonnal választhattam 
biztosítót is, az ügyintéző – járványos időben is – mosolygott, nem 

– Szeretnék beszélni azzal a sakterrel.
– Nem érdemes. Az egy zárkózott 

ember. Csak vág, és nem szól egy szót 
sem.

Epstein megrovóan legyintett:
– Ebben a faluban nincs is sakter. Már 

érdeklődtem.
Mint megvert hadsereg hagytam el 

Epsteint. (…) Az ezredesné magához is 
vett zsírt, lisztet, meg hasonló női dol-
gokat, és átmentünk, a bánatos, sakter 
nélküli Epsteinhez:

– Ide figyeljen, Epstein úr. Az ezre-
desné asszony vállalta, hogy főz ma-
guknak meleg ételt, akkor a kislány is 
lelkesebben tud majd takarítani.

Epstein arca még jobban elborult:
– Itt nem lehet főzni. A kulákom el-

tréflizte az edényeimet.
Kihallgattam a kulákot:
– Nem értem mi ütött ezekbe. Már 

nem tudtam nézni, hogy éheznek itt 
nálam a szerencsétlenek, hát lekanya-
rítottam nekik egy jókora darab sza-
lonnát, és szó nélkül odatettem a tá-
nyérjukba. Hozzá sem nyúltak. Talán 
megőrültek. Nem értem.

Én értettem. A disznószalonna miatt 
már a tányérjukhoz sem nyúlhattak. (…) 
De még ekkor sem csüggedtem. Írtam 
egy kérvényt, amelyben kértem, hogy a 
kitelepített családot helyezzék el valami 
vallásos otthonban, ahol rituális kosz-
tot kaphatnak. (…) Hamarosan meg-
jött az engedély, és Epsteinék boldogan 
utaztak el, otthagyva a rengeteg csirkét 
a kuláknak, akinek nem kellett sakterre 
várni.”

Eddig a történet. Aki figyelmesen ol-
vassa a kóser/halal vágással élő zsidók 
és muszlimok panaszát, sejtheti, hogy ők 
vagy elmennek az unióból, vagy a húst 
unión kívüli országból fogják beszerezni. 
De az utóbbi esetben vajon hogyan viszik 
majd be az uniós lakhelyükre, ha esetleg 
ott élelmiszer-behozatali tilalom van ér-
vényben?

A kérdésem rövid: Kinek jó ez? ■

Jöttem, látom 
– győzöm…?

Krasznai Éva

Sok évnyi hezitálás után a budapesti Szochnut 
segítségével jutottam ide. Mindig akartam jönni, de 
a lányom meg az egyre gyarapodó számú unokáim 
ott tartottak. Lélekben itt voltam, fizikailag Buda-
pesten maradtam. Azután nem hagytam magamtól 
lebeszélni magamat, és repülőgépre szálltam. A 
koronavírus-járvány közepén. fáradt el magyarázni, javasolni, a későbbi buktatókra fi-

gyelmeztetni. 
Interneten sikerült időpontot foglalni a belügybe. 

Nos, ott azért mást tapasztaltam. Az izraeli külügy, meg 
az összes, aláírásra, pecsételésre jogosult fórum elfo-
gadta az igazolásaimat és a dokumentumaimat. Pecsé-
telt, aláírt, sőt működő személyi számot is kaptam. Iga-
zolványom volt az olé állapotomról. De megakadtam a 
fogaskerekek között, mert nem igazolta rabbi a zsidósá-
gomat. Értik ezt?! Hiába a családom megannyi halottja, 
a szüleim lágerélete, az édesanyám, édesapám – hala-
chikusan tudom, az anya számít, az apa nem – zsidósá-
gát tanúsító megannyi dokumentum, meg az is, hogy 
a szüleim lánya vagyok – de nem és nem. Amíg rabbi-
tól nincs igazolásom, nem foglalkoznak velem, menjek 
haza. Még most is döbbenten ülök…

Végül is megoldódott a problémám. Levelet váltot-
tunk a rabbival, aki hitt a neki elküldött dokumentu-
moknak, és kiadta a héber nyelvű igazolást. Így „lettem” 
igazoltan zsidó. Újabb időpontfoglalás interneten – jel-
zem, most tanulok héberül, vagyis egyedül képtelen 
lennék telefonálgatni, intézkedni, a kérdésekre válaszol-
ni. A fordítóprogram nagy segítség, de olé-állapotban 
segítség nélkül csak olyan vagyok, mint egy hápogó 
csecsemő. 

Nagy sokára, csaknem három hónapi ittlét után me-
hettem vissza a személyimet intézni. Szorgosan vittem 
mindenhova a személyi számomat. Ezúttal egy drága 
hölgyhöz kerültem, sitty-sutty lett ideiglenes igazolvá-
nyom, de azóta már biometrikus személyi boldog tulaj-
donosa vagyok! Persze azt még nem értem, hogy miért 

kellett három, e témakörben készült személyi igazol-
ványt (teudat zehutot) kapnom, de hát a világ igen ki-
ismerhetetlen.

Az egészségbiztosító „sürgetésére”, a zárlat ellenére 
már voltam laborban, csontsűrűség-mérésen, gasztro-
enterológusnál és mammográfián is! (Köszönet érte a 
választott háziorvosnak.) Átestem továbbá különböző 
vizsgálatokon, amiket Magyarországon valamilyen ok-
nál fogva szinte sosem végeztek el rajtam. Nem csak 
ezért, de már megérte… 

És az oltás? Hihetetlen szervezettségben, két heti itt-
lét után megkaptam az elsőt, majd a következőt. Ko-
rábban csaknem harminc évig egészségügyi területről 
tudósítottam. Amit itt tapasztaltam – tisztaságot, kész-
ségességet, a kliensekhez való viszonyulást –, fényé-
vekkel van az eddigi hazámban tapasztaltak előtt. Nem 
tisztességes „visszafelé köpni”, de az sem, amit koráb-
ban láthattam.

Egy barátom kérdezte, hogy érzem magam Erecben? 
Zavartan – feleltem neki –, hiszen csaknem három hó-
napot karanténban töltöttem, ahogy mások is. Ma már 
élvezem a sétákat, a csodás időjárást, a napfényt, a le-
vegőt, a zöldeket. Isteni! Felejthetetlen mindezt átélni.

Az emberi kapcsolataim viszont átcsúsztak a nega-
tív tartományba. Voltak próbálkozásaim a neten. Néhá-
nyan lenyűgöző kedvességgel ajánlották segítségüket. 
Többen védelmükbe vettek, amíg élek, hálás leszek ne-
kik. Azután voltak számosan magyarok, akik minősíthe-
tetlen stílusban reagáltak arra, hogy egy új olé baráto-
kat keres.

De hadd beszéljek inkább pozitív élményekről: még 
soha, sehol nem találkoztam ennyi segítőkész ember-
rel: a közértben, az utcán, mindenütt! Ha látják, hogy 
tanácstalankodom, egymást odébb tolva igyekeznek el-
igazítani. Mindegy, milyen nyelven, de mellettük nem 
érzem elveszettnek magamat. Biztonságban tudom 
magam, és ez nagyon jó. 

Mindenesetre itt vagyok, igyekszem otthon len-
ni, otthonra találni. Tudom, amit idefirkantottam, nem 
leányregény, sem a mondandója, sem a stílusa. Csak 
gyorsan leírtam, hogy mit tapasztaltam a hazakeresés 
kezdetén… ■

Izraeli magyarok
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Mikor ezekről az időkről beszéltem tanítványa-
imnak, meglepetve kérdezték: Budapestről 
zsidókat telepítettek ki 1951-ben? Ma is kérdik, 

hogy ezek feltárására és az ezt elszenvedők kárpótlására 
miért nem került sor eddig. Holott ez is épp olyan ré-
sze a történelemnek, mint az 1948 utáni internálások, a 
hortobágyi munkatáborok, a határ menti települések la-
kóinak elűzése vagy a svábok kitelepítése – csak éppen 
ezt alig vagy semennyire nem őrzi a közös emlékezet.

Ma már az igen idős zsidó embereket is újdonság-
ként éri a zsidók 1951-es kitelepítése, ami viszont szá-
momra a családom történetének része. Abban a ma-
gántörténelemben benne van az első világháború, a 
fehérterror, a zsidótörvények, a munkaszolgálat, a gettó 
– majd a 47, ártatlanul meggyilkolt családtag.

A háború után a jómódú zsidókat osz-
tályellenségnek címkézték, és döntöttek az 
„államosított nagykereskedők” kitelepítésé-
ről, akik csak az 1953-as amnesztia után tér-
hettek vissza Budapestre. A Haász család is 
mint „osztályellenség” került hozzánk. 

A kitelepítésről szóló határozatot 1951. 
május 5-én hozta meg Rákosi Mátyás [a 
Magyar Dolgozók Pártja főtitkára, egy-
ben miniszterelnök-helyettes], Péter Gábor 
[az ÁVH vezetője], Gerő Ernő [miniszterel-
nök-helyettes], Friss István [a párt közgaz-
dasági ügyekért felelős embere] és Házi Ár-

pád [belügyminiszter]. A kitelepítésnek egyetlen célja 
volt: a lakáshiányt próbálták orvosolni. 1950-ben még 
olyan terv is felmerült, hogy Budapest 200 ezer nyugdí-
jasát vidékre költöztetik, és ezzel megoldódik a lakáshi-
ány. (A történelmi vonatkozású és statisztikai adatokat 
Dombi Gábor* és Palasik Mária** munkáiból vettem.)

A lakásokkal az új kádereket akarták jutalmazni. 
1951-ben megkezdődött a végrehajtás előkészítése, a 
kiválasztott címeken információk gyűjtése a lakásokról, 
a kitelepítésre kerülő személy múltjáról, vagyoni hely-
zetéről. A kitelepítettek névsorába kerültek a volt arisz-
tokrácia, a hadvezetés, államigazgatás, bankrendszer és 
kereskedelem képviselői. Erről az időről felnőttként so-
kat hallottam Kőszeghy Györgytől és feleségétől, akik e 
listára kerültek. Viszonylag szerencséjük volt, mert 1953 

után Kőszeghy György Debrecenben a megyei lap, a 
Napló fotósaként dolgozhatott, felesége a helyi kon-
zervgyárban talált munkát tolmácsként.

A kitelepítési listára 6.644 családot írtak, a Buda-
pest elhagyására 48 óra felkészülést adó „véghatáro-
zatot” 5.182 család (12.704 fő) kapta meg. A kiutasí-
tottak hatalmas erőfeszítéseket tettek, hogy a végzés 
visszavonását elérjék, ehhez igazolásokat kellett gyűj-
teni – miközben készítették magukkal vihető holmiju-
kat. Egy család 500, egy családtag 250-250 kg-ot vihe-
tett magával vidékre, s ebbe beleszámítottak a bútorok 
is. A lakást hivatalos leltározás, lepecsételés után adták 
át az új lakónak: az ingóságokat kiárusították, az érté-
kesebb tárgyak múzeumokba kerültek. Mentesítést ka-
pott 692 család, összesen 2276 fő. 13 család megszö-
kött, hat család pedig az öngyilkosságot választotta.

A mentesítések száma mutatja – a történész szerint 
–, hogy a kitelepítés előkészítése meglehetősen elkap-
kodva és hanyagul zajlott. Az eredeti névsorból 4646-
an már a kitelepítés idejére kikerültek a listáról, legin-
kább téves adatok miatt. Sok embert mentett meg a 
kitelepítéstől Szekfű Gyula, Kodály Zoltán, Bajor Gizi, 
Háy Gyula, Vas Zoltán, Jánosi Ferenc, Somlay Arthur, 
de még a minisztériumok és maga az ÁVH is. A kitele-
pítésre szántak közt volt Márkus László, Honthy Han-
na, Mezey Mária színészek, Gertler Viktor (az Állami 
Áruház című film rendezője), sőt Teller Ede családja is.

A történészek kutatásai szerint több téves kitelepí-
tést orvosoltak is. A kitelepített zsidók vizsgált esetei-
ben a beadott panaszokat a Belügyminisztérium sorra 
visszautasította. Gyarmati György történész munkájá-
ban 16,6 százalékra becsülte az összesből a kitelepített 
zsidók számát. Gyarmati becslése helyes, kivéve Buda-
pest belső kerületeit. A VII. kerület kitelepítettjeinek lis-
táin 40% a zsidó. Átlagéletkoruk 59,5 év. A kitelepítés 
valójában a polgárság kiirtását célozta. Bárkit kitelepí-
tettek, ha a lakására szüksége volt egy pártfunkcioná-
riusnak vagy ÁVH-s tisztnek.

A történészek a legváltozatosabb zsidó csoportok-
ról írnak. A zsidó nemesség létszáma is minimális volt, 
de ezen túl akadt a névsorban államosított nagykeres-
kedő, ex-találkahely-tulajdonos, talmudista, nyugdíjas 
nagykereskedő, aranyműves segéd stb. Az élettörténe-
tek feldolgozása nem történészi, inkább drámaírói fel-
adat lenne. A tanulmányok 13 ortodox családról tud-
nak, amelyek kóser háztartást vezettek, az ő helyzetük 
egyszerűen tragikussá vált.

Dombi Gábor történész művében hivatkozik arra, 

Szomorú emlékek  
a múltból

Halmos Sándor

1951-ben már hatodik életévemben jártam. Édesanyám, édesapám túlélte a 
holokausztot, s azon fáradoztak, hogy gondoskodjanak vallásos nevelésem-
ről dr. Weisz Miksa főrabbi és Grünhut Henrik vallástanár segítségével. A 
főrabbi akkoriban kereste meg szüleimet, hogy fogadjunk be egy Budapestről 
kitelepített zsidó családot. Meg is tették. Megérkezett a Haász család, akiről 
annyit hallottam, hogy az Operaház környékén nagy üzletük volt. Édesapá-
mat másnap elvitte az ÁVH [Államvédelmi Hatóság], aztán osztályidegennek 
minősítették, nehezen kapott munkát.

Régi-Új Kelet

hogy a Nagy Imre-kormány 1953-ban meghirdette 
az amnesztiát, de a kényszerlakhelyekről a kitelepí-
tettek még nem térhettek vissza Budapestre. Sokan 
találtak a megyeszékhelyeken otthont, illetve többen 
választották a kivándorlást Izraelbe vagy Amerikába.

A kitelepítések ellen elsőként Izrael Állam tiltako-
zott. Ennek hatására a magyar vezetés rákényszerí-
tette a zsidóság akkori képviseletét és a rabbikart egy 
nyilatkozat kiadására, amelyik elítéli Izrael beavatko-
zását. Izrael szövetségest talált Truman amerikai el-
nökben, és számos országban tüntetésen tiltakoztak 
a magyar lépések ellen. A Rákosi-vezetés tulajdon-
képpen semmibe vette a nemzetközi tiltakozást.

A budapesti kitelepítések először Királyhegyi Pál 
szatirikus önéletrajzában, az Első kétszáz évem című 
kötetben kaptak nagyobb nyilvánosságot. És a kese-
rű/kesernyésen megírt történet valódiságát az Állam-
biztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára igazolta. A 
kitelepített Királyhegyiék három hónap után térhet-
tek vissza, az író barátai: Gábor Andor, Darvas Iván és 
Pécsi Sándor közbenjárására.

A kitelepítettek kárpótlása azóta sem került szóba, 
a történészek pedig csak morzsákat tudnak feltárni a 
személyes tragédiákból. Idén lesz 70 éve – legalább 
mi emlékezzünk reá. ■

*Dombi Gábor: Osztályellenségek. Az 1951-es buda-

pesti kitelepítés zsidó áldozatai. Nemzeti Emlékezet Bi-

zottsága, Budapest, 2020

**Palasik Mária: A budapesti kitelepítések politikai k
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Megpróbáltam,  
nem sikerült

Arje Singer 

Kilencéves voltam. A Marista testvérek bújtattak engem, a bátyámat és még 98 
zsidó gyereket. Mind a nyolc Marista testvér megkapta Izraeltől a Világ Igaza 
címet. Megérdemelték.

Tussolás után megreggeliz-
tem, de ahelyett, hogy az 
osztályba mentem volna, 

egyenesen az utcára nyíló kapu-
hoz sétáltam. Senki sem állított 
meg.

A Hőgyes Endre utcában jobb-
ra fordultam, az Üllői úton elbal-
lagtam a körútig. Ott át kellett 
menni a túlsó oldalra a villamos-
hoz, megvártam, amíg a lámpa 
zöldet mutatott. A túlsó járdán 
egy rendőr állított meg. Nagyon 
megijedtem.

– Hová mész ilyenkor? Már ré-
gen az iskolában kellene lenned!

Nem tudtam, mit válaszoljak. 
Aztán eszembe jutott, amit be-
magoltam: 

– Tóth Iván, született Debre-
cen, apja neve Tóth István, az 
egész család katolikus.

– Nem ezt kérdeztem! Melyik 
iskolába jársz?

Ha bemondom a régi iskolám 
nevét, bajba kerülök. Mit kelle-
ne tennem? Az egész életem tele 

van összevisszaságokkal. Reg-
gel korán mentem zuhanyoz-
ni, hogy a többi gyerek meg ne 
lássa: zsidó vagyok. Térden állva 
kell imádkoznom Jézushoz, ke-
resztet kell vetnem. Mit mond-
jak most? Édesapám úgy tanított, 
hogy a legjobb hazugság az igaz-
ság. Megmondom az igazat.

– A Marista testvérek iskolájá-
ból vagyok.

– Akkor miért mész az ellenke-
ző irányba? Akarod, hogy odakí-
sérjelek? – kérdezte a rendőr.

Csak azt ne! Mi lesz, ha egye-
nesen a paphoz visz? 

– Nem, kérem szépen. Én tu-
dom, hol vagyok, megtalálom a 
visszafele utat.

– Mit keres egy ilyen kisfiú a 
város közepén, amikor iskolában 
a helye?

– Itt van a zsebemben a pénz. 
Azért jöttem, hogy cukorkát ve-
gyek.

– Jó, akkor menj a dolgodra.
A rendőr otthagyott, szabad 

voltam. Gyorsan továbbmentem 
a régi lakásunk felé.

Ez itt a Páva utca. Nem messze 
a zsidó templom, de lehet, hogy 
zárva van. Ott a mozi is, ahová a 
szüleimmel jártunk. És akkor már 
itt vagyok a házunknál. Az első 
emeleten laktunk. Talán beko-
pogjak, és elkérjem a gombfo-
ci-csapatomat? De hát még sárga 
csillagom sincs.

Gyorsan határoztam: vissza-
megyek az iskolába. Most zöld a 
lámpa. És ha felszállnék  a villa-
mosra? Az elvisz a zsidóházhoz, 
ahol a szüleim vannak. És ha már 
elvitték onnan őket?

Visszamentem az intézetbe. A 
kapuban egy pap állt.

– Hol voltál, Tóth Iván?
– Elmentem csokoládét venni.
– De hát háború van, nincsen 

csokoládé.
Csak annyi történt: felfedez-

tem, hogy van élet az intézeten 
kívül is. Talán majd véget ér a há-
ború is. ■Régi-Új Kelet
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A legkedvesebb témája maga az ország volt. 
Második feleségével, Ednával bejárta Erec 
Jiszráél szinte minden táját. Kutatta az ország 

történetét, ellátogatott az ásatások helyszínére, de 
követte a kibucok létrejöttét is, aztán mindezt a pén-
teki rovata cikkeiben ismertette meg az olvasókkal. 
Az országjárás költségeit mindig maga állta, kiadásait 
nem térítették meg.

Két könyve jelent meg magyarul. Az első a Baran-
golás a szép Izraelben – Észak-Galilea, Chermon és 
a Golán című volt. Ezt a budapesti Szochnut adta ki, 
Ávrám egy nagyobb mű első kötetének szánta, de 
a második soha nem készült el. Anyaga bőven volt 
hozzá, de idő és pénz nem jutott rá

A másik könyve novellagyűjtemény, a címe: A 
kőpad felfedi titkait. Ebben az ország megalakulá-
sa utáni állapotokat dolgozta fel lírai megfogalma-
zásban. A kis kötetben név nélkül ugyan, de elmeséli 
saját háborús élményeit, sebesülését. Helyet kaptak 
benne a  világháborút átvészelő, túlélő fiatal lányok 
történetei, a lelki megrázkódtatások, a következmé-
nyek.

Ivrit nyelven több kötete jelent meg, örökségül 
hagyta őket gyermekeinek, unokáinak, dédunoká-
inak. Hatalmas gyűjtemény maradt utána. Ebbe a 
„szentélybe” csak azt léphetett, akit ő engedett oda. 
A takarítónő be se tehette oda a lábát – igaz, mesz-
sziről el is kerülte.

Sokszor járhattam ott, amikor a könyveit szer-
kesztettem. Kincseskamra az, sok-sok hajdani emlé-
ket őriz. Ez a helyiség a mai napig zárva van, lánya, 
Eszti őrzi a kincseket…

Nehéz kimondani, hogy elment, hogy ő sincs már 
az élők sorában. De írásai ma is elevenek.

Drága Ávrám, igaz ember voltál. Tanúja voltál a 
múltnak, ami már történelem.

Nyugodj békében, szeretett országodban, felesé-
ged, Edna mellett. Emléked legyen áldott. ■

Fuchs  
Ávrám  
slosimjára

Egervári Vera

97 éves volt. Ő is elment. Nahariáról járt be na-
ponta dolgozni, amikor az Új Kelet még napilap 
volt. A régi lap szerkesztőségének utolsó belső 
munkatársa, akire mindig lehetett számítani. 
Nemes tolla alól napi hírek, szépprózai írások, 
riportok kerültek ki.

Avram Fuchs z"l

A jelenlevők között volt Mose Sárét minisz-
terelnök, a kormány és a Kneszet tagjai, az 
ejtőernyősök családjai, a bajtársak és nagy-

számú meghívott. Jicchák Ben Cvi államelnök, aki 
nem tudott eljönni az emlékünnepségre, táviratot 
küldött, amelyet a repülőgépről készültek ledobni. 
Az üdvözlő levél a nehezékkel együtt beleakadt a re-
pülőgép kerekébe, és a pilóta fordulatokkal és akro-
batikus repüléssel igyekezett a táviratot kiszabadítani 
„fogságából”. 

Sajnos, tragédiába torkollt egyik ilyen manővere-
zés: a repülőgép a közönségre zuhant, maga alá te-
metve 17 személyt, közöttük négy ejtőernyőst, aki si-
kerrel visszatért a tíz évvel azelőtti küldetésből. 

A szerencsétlenség Máágán kibuc területén tör-
tént, amelynek három tagja – Joél Pálgi, Goldstein 
Perec (Ferkó) és Rozen Jona – a tíz évvel ezelőtti ej-
tőernyősök között volt. 

A nemzeti intézmények segítségével impozáns em-
lékművet építettek fel az újabb tragédia színhelyén. 

Máágán  
kibuc 
OÁZIS A KINERET-TÓ PARTJÁN 

Fuchs Ávrám

A kis sportrepülőgép, amelynek pilótája Uri Gálin, Izrael akkori legjobb sporto-
lója volt, hosszasan keringett a Kineret déli partján összegyűlt háromezer főnyi 
embersereg fölött, amely az izraeli ejtőernyősök európai küldetésének 10. évfor-
dulóját ünnepelte. A közönség a Magyarországon elfogott és Oranienburg kon-
centrációs táborban meggyilkolt, budapesti születésű Goldstein Perec (Ferkó) 
emlékművének felavatásán vett részt. 

Egykori kollégánkra emlékezünk  
egy régebbi, és már kötetben is  
közzétett írása újraközlésével.
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Az évek során ez az „Ejtőernyősök háza” messze 
túllépte eredeti célját, mert az ejtőernyősök emlék-
terme mellett egy 450 személyes kultúrtermet is lé-
tesítettek, mellette az emlékfal, amelyet a Máágán 
kibuc tagjainak a vészkorszakban elpusztult hozzá-
tartozói emlékének szenteltek. A szomszédos helyi-
ség falán azoknak a kibuctagoknak, illetve fiaiknak 
arcképe látható, akik Izrael háborúi során áldozták 
életüket a hazáért. 



Az emlékmű körül éli mindennapos életét az 1949. 
július 8-án alapított kibuc. Most, amikor a gondo-
zott utak melletti kertes házak között sétálunk, hogy 
megismerjük a kibucot és tagjait, bunkerek mel-
lett megyünk el. Ezek ékes bizonyítékai annak, hogy 
Máágán tagjai 1967-ig nappal, munka közben a Go-
lán-fennsík peremén beásott szír hadsereg támadá-
saitól szenvedtek, éjjel pedig attól, hogy megsérült 
lakóházaik miatt a bunkerekben kellett meghúzód-
niuk. 

Az óvóhelyeket nem bontották le, számítva arra, 
hogy a szírekkel kötött megegyezés után talán ismét 
szükség lehet rájuk. 

A 40-50 évvel ezelőtt ültetett árnyas fák között 
folytatjuk utunkat. Megnézzük a tágas, közös ebéd-
lőt, majd a kibuctagok házait szemléljük. Szinte va-
lamennyi tetejére még egy emeletet húztak, amikor 
megszűnt a gyerekek közös hálóháza, és visszaállí-
tották a tradicionális családi életet. 

A régi lakóházak egy részét munkahellyé alakí-
tották át, ahol az idős kibuctagokat foglalkoztatják. 
Főleg asszonyok dolgoznak itt, akik még most is, 
gyakran több mint 80 évesen, a régi munkaerkölcs 
nevében folytatják a munkát. Látjuk, hogy az egyik 
idős hölgy épp vasal, a szomszéd házban férfiak és 
nők plasztik evőeszközöket csomagolnak német fel-
iratú plasztik zacskókba, ami exportra megy. Az egyik 
ősz hajú chávérá játékszereket készít. 



Máágán alapító tagjai az erdélyi Hábonim cionista 
ifjúsági mozgalomhoz tartoztak. Az aradi, tordai, te-
mesvári, szigeti és kolozsvári lelkes fiatalokat a hát-
szegi táborban készítették elő az alijára. Sokan nem 
várták be a hivatalos certifikátot, és illegális úton jöt-
tek az országba, a Tiger Hill máápil hajó fedélzetén 
1939. szeptember elsején. 

A kibuc alapítása 
Az első két évet Áfikim kibucban töltötték, majd a 
szomszédos Kineret parti „Kineret udvarba” kerültek, 
ahol 1941-től kezdve nyolc kemény évet töltöttek arra 
várva, hogy saját kibucot létesíthessenek. Az alapítók 
eltökélt szándéka az volt, hogy itt, csakis itt, a Kine-
ret partján telepednek le, ahol a cháluci nevelésnek és 
a korabeli gazdasági feltételeknek megfelelően mező-
gazdálkodással és halászattal készültek foglalkozni. 

A várva várt nap 1949 júliusában, az arabokkal kö-
tött fegyverszüneti tárgyalások után jön el, amikor is 
(nincs új a nap alatt) az izraeli központi intézmények 
kész tények elé akarták állítani a szíreket és a nem-
zetközi közvéleményt. 

Az egyik forró nyári éjszakán utasítást kaptak, 
hogy azonnal költözzenek be a Cemáchtól északra 
fekvő Számárá volt angol katonai táborba. 

Az alapító csoport több mint 70 tagú volt, bele-
értve az asszonyokat és a gyerekeket. Csak másnap 
reggel, amikor felébredtek, látták, hogy alig 500 mé-
terre az új település kerítésénél még szír katonaság 
táborozik. Máágán tagjainak nem volt fegyvere. 



Napjainkban száz család él itt. Több mint kétszáz 
tagja van a kibucnak, a 250 gyereken, valamint a 
két-három önkéntes külföldi és a hazai szervezkedő 
fiatalok csoportján kívül. A mezőgazdasági munkával 
kapcsolatos terveket Máágán tagjainak teljes egészé-
ben sikerült megvalósítaniuk. A modern istállókban 
250 fejőstehenet gondoznak, valamint ötezer tojós 
tyúkot nevelnek. A földeken banántermelés folyik, de 
van grapefruit-, datolya- és avokádóültetvény is. Az 
utóbbi években mangót ültettek, házi tejfeldolgozó 
üzemet létesítettek, és a szomszédos Háon kibuc-
cal közösen struccokat tenyésztenek, amelyek tolla, 
húsa és tojása exportra megy. 

turizmus 
1969-ben nagy fába vágta fejszéjét a kibuc, amikor 
a Kineret partján megnyitotta a „Máágán nyaralóte-
lepet”, ahol húsz bungalót építettek és helyet készí-
tettek több száz nyaralósátor felállítására. Jelenleg 
137 nyaralóegység van a kibuc üdülőtelepén, ame-
lyek közül 14 európai nívójú szállodaszoba. A többi 
gyermekes családoknak szóló lakásegység és nya-
ralóház. Valóságos földi paradicsom ez a nyaralóte-
lep, ahol, mint azt mi is tapasztaltuk, előzetes meg-

rendelés nélkül nehéz helyet kapni. A 
veterán polgárok korengedményt kap-
nak. 

A tóparti bekerített fürdőhelyen kívül 
két medence áll a gyerekek és az ap-
róságok részére. A vízi sportok kedvelői 
pedálos csónakot, kajakot vagy ször-
föt (széllovast) bérelhetnek, de ha ked-
vük tartja, két kiadós úszás, vagy eve-
zés között kirándulhatnak a látványos 
környéken. 



A nyaralótelep kapu  já nál kezdődik a sé-
ta ös vény, amely nem egyéb, mint a for-
galmas országúttal párhuzamos, keskeny 
betonjárda. 

A bejárattal szemben, balra látható a 
híres „émeki vasútvonal” cemáchi állo-
mása, amelyet 1905-ben építettek a tö-
rökök, és ez volt az emlékezetes vasút 
utolsó palesztinai állomása. Ha a kaputól 
balra fordulunk, és egyenesen Chámát 
Gádér irányába utazunk vagy sétálunk, 
a magaslatról lepillantva láthatjuk a vas-
útvonal folytatásaként szolgáló, Damasz-
kuszba vezető, felrobbantott vasúti hidat, 
amely most Jordánia területén van. Az 
állomás körül a szokásos szolgálati épü-
letek sorakoznak. 



A nyaralótelep szomszédságában kör-
zeti főiskola nyitotta kapuit, mellette 
épült a Béjt Gávriél kultúrház, amelyet 
a jeruzsálemi Gitta Sherover építtetett fia emlékére. 
A többszörös építészeti díjjal jutalmazott Béjt Gáv-
riélben a környék kibucait és falusi lakosságát szol-
gáló 300 férőhelyes színház, száz üléses auditórium, 
valamint négy tanulmányi terem és belső udvar ka-
pott helyet, ahol az összekötő helyiségekben kiállítá-
sokat rendeznek. 

A Béjt Gávriél 1993-ban kezdte meg működését. 
Hamarosan a történelmi események középpontjá-
ba került. Itt tárgyalt Jicchák Rábin miniszterelnök 
Husszein jordán királlyal, és közösen készítették elő 
a két ország közötti békeszerződést. A szemközti ol-
dalon van a két Dgánjá kibuc.



Joná Rozen, az egykori vakmerő életmentő ejtőer-
nyős, a Jordán-völgyi körzeti tanács volt elnöke 83 
éves korában, a közelmúltban bekövetkezett haláláig 
aktívan dolgozott. Délelőttönként a kibucban kalau-
zolta a hazai és a külföldi vendégcsoportokat, ismer-
tette a kibuci életformát, megmutatta az „Ejtőernyő-
sök emlékházát”, a mellette lévő nagy könyvtárat és 
az emlékkiállítást, amely a múlt század harmincas 
éveiben indult erdélyi cháluci cionista mozgalom fi-
atal tagjainak életét mutatja be. ■

(2004)

a négy ejtőernyős, képük az „ejtőernyősök házában” lévő  
emlékfalon látható: perec Goldstein, Joél pálgi, Tibi kédár és Joná rozen 
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Sir Frank Lowy élete már ismerős lehet az Új Kelet 
olvasóinak, a 2020 nyári számunkban olvashattak 
vele interjút. A filmben megismerhetjük a Lowyt 

ért történelmi trauma hatását, hiszen ő maga a példa 
arra, hogy nincs az a pénzmennyiség, ami kompenzálni 
tudná vagy helyrehozná a holokauszt során átélteket. 

Steven Cantor rendező olyan dokumentumfilmet 
forgatott, amit Izraelben gyökértúrának (tiul sorasim) 
nevezünk. Végigjárja Sir Frankkel az élete egyes állomá-
sait, és ezzel párhuzamosan megismerjük Shirley-t, Alz-
heimer-kórban szenvedő feleségét, meg azt, hogyan 
gondozta. Shirley Lowytől z”l tavaly, 2020-ban, hanuka-
kor búcsúztunk el, de a filmben még láthatjuk őt fiata-
lon és már betegen is.

2017-ben, Londonban találkozunk a családdal, Frank 
Lowy lovaggá ütése előtt, majd megismerjük a csa-
lád egyes tagjait Szlovákiában, a füleki focipályán, ahol 
Lowy apjára, Hugóra emlékezik, akit Auschwitzban öl-
tek meg. Később a budapesti Dohány zsinagógában ros 

hasanai  imán vesz részt, ellátogat a Keleti pálya-
udvarhoz is, ahonnan az apját elvitték. Azt mond-
ja: „Kényelmetlen ez a város nekem.” Megtekin-
ti a Pozsonyi út 42-t, abban a csillagos házban 
vészelte át anyjával a háború zűrzavarát. Shirley 
születésnapja a következő jelenet, ekkor ismerjük 
meg az apai ágon londoni és anyai ágon lengyel, 
de Sydney-ben született Shirley-t, aztán szerel-
müket, majd azt is, hogy a család minden lehetőt 
és lehetetlent megpróbált az Alzheimer legyőzé-
sére, de hát „a valóság az valóság”.

„Nagyszerű a házasságunk, bár az utóbbi idő-
ben egy kicsit egyoldalú” – mondja Lowy kese-
rűen, amikor azon töpreng, hogy ennek a gyö-
kértúrának a fontosságát senki más nem értené 
meg, csak Shirley. Több jelenetet Izraelben for-

gattak, az egyik legizgalmasabb, talán a legmegindí-
tóbb, amikor Szde Jákovban találkoznak az egykori ka-
tonatársak, akik a 40-es évek végén együtt szolgáltak a 
Golani brigádban. 

Cantor, Kushner, de főképp Frank Lowy hihetetlen 
története magában foglalja a zsidó élet 20. századi el-
pusztítását és újjáteremtését. Az 1930-ban Csehszlová-
kiában született Lowy Budapesten élte túl a holokausz-
tot, alijázott, később Ausztráliába költözött, családot 
alapított, és felépítette üzleti birodalmát. A gyermek- és 
fiatal felnőttkor helyszíneinek áttekintése a film. A néző 
egy olyan embert kísér nagyon is intim és személyes 
útjára, akinek, úgy tűnik, mindene megvan, de nagyon 
is tisztában van a múlttal és a jövővel. ■

Mivé leszünk – What will become of us (2019)

Rendező: Steven Cantor

Író: David Kushner

Dokumentumfilm, Menemsha Films

Filmajánló

A jövő Új Kelet-olvasói

Mivé leszünk?
Vadász Éva

A Mivé leszünk érzelmes és a nézőt magával ragadó film, ami 73 perc alatt, 
kapkodás nélkül mesél egy milliárdos emberi arcáról. Hőse, Sir Frank Lowy, a 
Westfield Corporation milliárdos társalapítója sorsdöntő kérdéssel szembe-
sül: eladja-e életművét, a multinacionálissá nőtt vállalatot. Akár így dönt, akár 
úgy – a tét monumentális. Ennél az útkereszteződésnél vissza kell tekintenie 
a múltjába, hogy megértse a cég jövőjét – és a sajátját.

Az Efraim Kishon Magyar 
Oktatási Központot 2015-
ben „találták ki” a magyar 

nyelv és kultúra megőrzésére és 
megismertetésére. Létrejöttét az 
itt élő szülők is támogatták, és az 
akkori kulturális attasé, Novák At-
tila kezdeményezése és jelentős 
szervező munkája segítségével 
vált valósággá. A következő évben 
nonprofit alapítványként jegyez-
ték be. Tevékenységi köre az évek 
során jelentősen bővült, ma már 
az óvodai és iskolai nevelésen túl 
foglalkozik felnőttoktatással, kul-

turális események szervezésével 
is. Az óvodában és iskolában ki-
zárólag pedagógus végzettségűek 
oktatnak, jelentős gyakorlattal.

A magyar nyelv fontosságáról, 
a hagyományok és kultúra átörö-
kítésének módjáról beszélgettünk 
Mayer Krisztinával és Bilgory–Fa-
zakas Orsolyával, a tel-avivi óvoda 
és iskola oktatóival.

– Mindenki más háttérrel és el-
képzeléssel érkezik Izraelbe. Akik 
alijáznak, új identitást, új ha-
zát akarnak találni, és a gyöke-
rek ápolását másodlagosnak érzik. 

Persze ez az évek során sokat vál-
tozhat. Mások szerelmet találnak, 
családot alapítanak itt, de nagyon 
fontosnak tartják, hogy megma-
radjon a kötődés a régi életükhöz, 
illetve a kapcsolat a Magyarorszá-
gon maradt családtagokkal. 

Sokaknál akkor értékelődik át a 
nyelvhez, illetve kultúrához fűző-
dő kapcsolat, amikor gyermek-
vállalás előtt állnak. Hogy is lesz 
ez? Milyen nyelven beszéljek 
vele én, és milyen nyelven a tár-
sam? Milyen nyelven olvassuk az 
esti mesét? Hogyan fogjuk tarta-

Hogy a nagy mamának is 
el tudjam mesélni…

Grünhut Éva

Kívülről semmi nem utal arra, hogy Tel-Aviv szívében hétvégi magyar iskola és 
óvoda működik – egy épület alagsorában. Mikor belépünk, iskolás korú gyerme-
kek kis csoportja körben ül, és éppen az ábécét gyakorolja. A másik szobából két 
kislány rohan ki, kezükön piros festék. A többiek elégedetten veszik szemügyre a 
március 15-i ünnepre készült, éppen befejezett magyar zászlót. 
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ni a kapcsolatot a nagyszülőkkel? 
El tudja-e majd olvasni a gyerek a 
kedvenc könyveinket, megérti-e 
a rajzfilmeket, amiket gyerekként 
mi szerettünk?

Ezért érdemes a nyelvtanulás-
sal foglalkozni már a korai évektől, 
de csakis játékos módon, együtt-
működve a hozzáértő pedagógu-
sokkal. A gyerekek így nemcsak 
örömmel sajátítják el a nyelvet, is-
merik meg a hagyományokat, de 
egy közösségbe kerülnek be, és 
ez rengeteg élménnyel gazdagítja 
őket is, a szülőket is. Hiszen az a 
tapasztalat, hogy nagyon gyakran 
a szülők között barátság szövő-
dik, a központ pedagógusai szak-
mai tanácsokkal is szívesen segí-
tik őket. 

óvodai foglalkozások
Az óvodai foglalkozásokat Mayer 
Krisztina vezeti:

– A foglalkozás első részében 
egy megadott témakörön belül 
új dolgokat tanulnak a gyerekek, 
most például a különböző év-
szakok vannak soron. Előtte szá-
mokkal és színekkel ismerkedtek, 
ezekre folyamatosan visszatérünk, 
gyakoroljuk őket. Ezeket a találko-
zókat mondókákkal, dalokkal, népi 
körjátékokkal színesítjük. A foglal-
kozás második felében legtöbb-
ször valamilyen interaktív vagy 
mozgásos társasjátékot játszunk.

Itt a Magyarországon szokásos, 
nem zsidó ünnepeket is rendsze-
resen megtartjuk, így volt már Tél-
a pó, március 15-i ünnepség, ha-
ma rosan pedig a húsvéti népi 
ha gyo mányokkal ismerkedünk. 
Ter mé sze tesen, a koronavírus- jár-
vány új helyzetet teremtett, de 
hogy a már kialakult kapcsolatok 
és ismeretek ne vesszenek el, on-
line találkozókat szerveztünk az 
idősebbeknek, és esti meseolva-
sást a kisebbeknek Zoomon ke-
resztül. 

Iskola
Az iskolai foglalkozások felelőse 
Bilgory–Fazakas Orsolya:

– Fő célom a magyar mint 
származási nyelv átadása és meg-
őrzése, főként kommunikáció ala-

pú tanítása; a magyar hagyomá-
nyok és tradíciók ápolása és nem 
utolsó sorban a közösségterem-
tés. A foglalkozások első felé-
ben a narratív készség és a szó-
kincs fejlesztését végezzük, majd 
a második részben az olvasás és 
írás tanítása következik. Továbbá 
a kisdiákok ezeken a találkozókon 
megismerkednek az éppen aktu-
ális ünnepekhez kapcsolódó ha-
gyományokkal is. Amennyiben a 
szülőknek kérdéseik merülnének 
fel, hogyan támogathatják gyer-
mekeiket a származási nyelv el-
sajátításában, hozzánk fordulhat-
nak. Mi a foglalkozásokon kívül is 
örömmel segítünk a kutatásokon 
alapuló tanácsokkal.

Most három izgalmas, új kez-
deményezéssel foglalkozunk: van 
egy újonnan szerveződött ifjúsá-
gi csoport, felkészülünk a nyári tá-
bor megrendezésére, a harmadik 
a legnagyobb falat: Jeruzsálem-
ben új tagozatot szerveztünk, ezt 
kell népszerűsíteni.

Ifjúsági csoport
Az ifjúsági csoport néhány hó-
napja alakult meg Mayer Kriszti-
na kezdeményezésére, a csoport-
vezetőkhöz később csatlakozott 
Dürr Fruzsina és e sorok írója. A 
cél, hogy a 12–16 éves korosztályt 
is minél jobban sikerüljön bevon-
ni a Központ foglalkozásaiba, a 
nyelvgyakorlásba, a tartalmas kö-
zösségi élet alakításába. A tagok 
toborozása most is folyik, várják 
a korcsoportba tartozók jelentke-
zését. A foglalkozások Tel-Aviv-
ban zajlanak, de a tervek között 
szerepelnek kirándulások, város-
látogatások, valamint magyar vo-
natkozású események. A csoport 
örömmel fogadja olyan önkénte-
sek, Izraelben élő művészek, alko-

tók, szakemberek jelentkezését is, 
akik szívesen mutatnák be a fiata-
loknak tevékenységüket.

Természetesen az óvoda, az is-
kola és az ifjúsági csoport nyitott 
ajtókkal várja az érdeklődő szülők 
és gyermekek jelentkezését.

Diaszpóra iskolatábor
Több ország mintáját követve az 
Efraim Kishon Központ idén is is-
kolatábort tervez a szukkoti idő-
szakra – elsősorban a 9–16 éves 
korosztály számára. Témaválasz-

tása is a magyar nyelv és hagyo-
mányok köré szerveződik, a nap 
első felében a Magyarországról 
érkező pedagógusok tartanak is-
meretterjesztő foglalkozásokat, a 
délutáni workshopokat és kirán-
dulásokat pedig a Központ tag-
jai vezetik, önkéntesek bevoná-
sával. Azonkívül, hogy a tábor a 
gyermekek nyelvtudását és isme-
reteit bővíti, célja az is, hogy a tá-
borozók felejthetetlen élménnyel 
gazdagodjanak.

jeruzsálemi óvoda és 
iskola
A központ idén áprilisban szeret-
né megnyitni jeruzsálemi óvoda 
és iskola tagozatát. Az igény úgy 
merült fel, hogy a tel-avivi fog-
lalkozások péntek délutánonként 
zajlanak, de ez nem minden jeru-
zsálemi vagy Jeruzsálem környéki 
család számára elérhető. Az otta-
ni pedagógusok: Szentpéteri Zsu-
zsa és Ligeti Zsuzsanna, a kicsik 
és nagyobbak számára szervezett 
foglalkozásokra keddenként vagy 
szerdánként kerül sor. Az időpon-

tot a pedagógusok a szülői igé-
nyek felmérése után tudják vég-
legesíteni. Ide is várják a szülők és 
gyermekek jelentkezését a 053-
609-6641 telefonszámon.

Hiszünk a Központ munkájá-
ban – mondja Mayer Krisztina –, 
amit nagyon sok szeretettel és 
odaadással végzünk. Természete-
sen mindez nem sikerülhetne az 
elnökünk, West Judit, alelnökünk, 
Füri Szilvia és magyarországi segí-
tőnk, Kormos Boglárka nélkül. Iga-
zi csapatmunkáról van szó.

Aki többet szeretne megtudni 
a Központról, munkájáról, csatla-
kozni szeretne a tel-avivi vagy je-
ruzsálemi foglalkozásokhoz, több 
fórumon is tájékozódhat. ■

Honlap: 

https://amutahungarit.wixsite.

com/efraimkishonkozpont, 

E-mail:  

amuta.hungarit@gmail.com 

https://www.facebook.com/izra-

eli.magyar.iskola.ovoda 
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Nimrod Dagan

A napokban egy vadidegen nő keresett meg a Facebookon. Azt írja, megérti a 
fájdalmamat, hogy a nagy testvérem a vallásosság nevében nem beszél velem. De 
fel kell hívnia a figyelmemet arra, hogy nem hibáztathatom csak őt a „szakításért”, 
mert nyilvánvaló, hogy az „életmódom” a fő ok. Azt tanácsolta, próbáljak meg 
leülni a bátyámmal egy csésze kávéra, és próbáljam meghallgatni a mondandóját 
anélkül, hogy magamról vagy a másságomról beszélnék.

Megköszöntem, hogy 
aggódik értem, és el-
mondtam: nem vagyok 

közléskényszeres típus, de soha 
nem vállalnám, hogy elrejtsem, ki 
is vagyok valójában. A bátyám pe-
dig sajnos nem is lenne hajlandó 
leülni velem. Májusban lesz 17 éve, 
hogy „válaszra talált”.

Gyerekkorunkban én voltam 
hozzá a legközelebb, pedig csak 
13 voltam, ő pedig már 23, még-
is néha úgy viselkedett, mint egy 
óvodás. Úgy éreztem, olyan em-
ber társaságára van szüksége, aki 
nem kritizálja, és nem mondja 

meg neki, mit szabad és mit nem. 
Én csak naiv és ítélkezésmentes 
tekintettel figyeltem őt.

Éveken át haragudtam rá, hogy 
kizárt az életéből. De most, a na-
pokban megpróbáltam beszélget-
ni vele egy családi Zoom mee-
tingen, azt remélve, hogy végre 
kimosódhatnak belőlem a régi 
rossz érzések. De csakis tu bis-
vátról, a lubavicsi Rebbéről meg a 
Tóráról volt hajlandó beszélni. 

Amikor pedig a másik bátyám, 
Omri rákérdezett, miért nem kö-
szön nekem, a „kis testvérének”, 
szúró cinizmussal és bántó kérdé-

sekkel állt elő. És megint csak dü-
hös voltam, hogy anyánkat meg-
ríkatta, és apánkat aggodalommal 
töltötte el. Haragudtam, hogy 
nem kérdezte meg, hogy vagyok, 
és hogy hátat fordított mindan-
nak, amin felnőttünk, a zenének, 
amit szerettünk, az együtt nézett 
filmeknek, színháznak. Még Isten-
re is dühös voltam!

Elmondtam volna neki, amit 
évek óta akartam: nem az szá-
mít, hogy meleg vagyok, hanem 
hogy van egy párom, akivel sze-
retjük egymást és boldog vagyok. 
De nem hagyta, lecsapta telefont.

Ma hol tartunk? Nem hagy-
ja, hogy a gyermekei kapcsolat-
ban legyenek velem, a szüleimnek 
megtiltotta, hogy a nevemet em-
lítsék, de ha mégis megtörténne 
ez, akkor küldjenek el kezelésre, 
hogy kiűzzék belőlem a gonosz 
szellemeket, a hülyeséget, az ego-
izmust.

Így a haragom alábbhagyott – 
de most még rosszabb: lemon-
dássá vált. Ugyanakkor megnyug-
vást ad, hogy azt érzem: élheti az 
életét, én pedig az én életemet. 
És ami még ennél is fontosabb: a 
lényeg az, hogy boldog. A többi 
nem számít.

Nem vagyok kevésbé zsidó és 
kevésbé hívő sem, mint ez a nagy 
testvérem. A legnagyobb különb-
ség köztünk, hogy nem próbálom 
megfogalmazni neki, hogyan kell 
élnie az életét – miközben ő azzal 
van elfoglalva, hogy megmond-
ja nekem: mennyire hibás az élet, 
amit élek. 

Milyen jó lenne, ha minden 
ember csak arra koncentrálna, 
hogy jó és boldog legyen a maga 
módján. Anélkül, hogy másoknak 
próbálná megmondani, melyik 
irányba kell haladniuk. ■

Big Brother  
a Chábádban 
– AVAGY A NAGY TESTVÉR NEM FIGYEL… 

Magazin
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Járin Szegev huszon-
négy éves, öt centivel 
haladja meg a két mé-

tert, a barátja, Avitál egy évvel 
fiatalabb, és csupán 165 centi. 
Külön-külön egyikük sem fel-
tűnő, egymás mellett viszont 
igen. 

A két fiú a műszaki egye-
temen ismerkedett meg. Fel-
fedezték, mennyire rokon az 
érdeklődési körük, a világné-
zetük, tudásvágyuk, szorgal-
muk, humorérzékük. Jól meg-
értették egymást.

Járin már születésekor ki-
tűnt a többiek közül, 58 cen-
tis testhossza, csaknem 5 ki-
lós súlya jócskán meghaladta 
az átlagot. Az óvodában, majd 
az iskolában is társai fölé ma-
gasodott. Az egyetemen sok 
magas növésű – 180-190 
centis – hallgató akadt, de két 
méter fölötti egyedül ő volt. 
Mikor megtudta, vannak nála 
magasabbak is az országban, 
örült, hogy azért nem egé-
szen unikum. A 216 centis 
csúcstartó Chederán élt.

– Gyakran megkérdezik tő-
lem – mesélte nevetve Já-
rin –, milyen az ágyam? Ki tu-
dok-e nyújtózni benne? Ha 
nő a kérdező, azt válaszolom, 
jöjjön el hozzám, győződ-
jön meg róla személyesen. Ha 
férfi kérdezi (ilyesmi is meg-
történik), elmondom, hogy 
az ágyat a méretemre készí-
tették. Igazából nem ez okoz 
gondot nekem, hanem az öl-
tözködés. Többnyire minden 
holmim rendelésre készül. 
Még az extra méretű ruhákat 
kínáló boltokban sem találok 
megfelelő darabokat. Véko-
nyabb az alkatom, mint a ha-

sonló magasságúaké. Ha a nad-
rágnak megfelelő a hossza, akkor 
a derékbősége túl nagy, ha az 
ing ujja leér a csuklómig, a nyaka 
lötyög. A cipőről ne is beszéljünk, 
ekkora csónakot nem gyártanak, 
azt is méretre készíttetem.

– Néha azt kérdezik, hogyan fé-
rek el a volán mögött egy nor-
mál méretű autóban. Ott prímán. 
Csak hátratolom az ülést, és ké-
nyelmesen vezetek. Komplikáltabb 
a helyzet az előadótermekben, a 
színházban, moziban. Hosszú a 
lábam, még ha magam alá is hú-
zom, a térdem bökdösi az előttem 
levő széket. A mögöttem ülők meg 
nem látnak tőlem. Ezért inkább az 
utolsó sorba veszek jegyet.

– Na, és hogy néznek a lányok 
egy ilyen magas fiatalemberre?

– A lányok? Hogy is mondjam... 
A lányok kedvelnek, mert udvarias 
vagyok velük. De megesett, hogy 
egy lány kijelentette, nem jön ve-
lem a diszkóba, mert nevetsége-
sek vagyunk együtt.

– Bizonyára alacsony volt.
– Hozzám viszonyítva minden 

lány alacsony – mosolyog Járin. – 
Jobb esetben a vállamig érnek, de 
többnyire csak a könyökömig.

– A barátja is két fejjel alacso-
nyabb. Egyiküket sem zavarja?

– Minket egyáltalán nem zavar. 
Mi szellemi társak vagyunk. Ritkán 
akad két annyira jó barát, mint 
amilyenek mi vagyunk. És még 
lelkileg is közel állunk egymáshoz.

Barátság. Ez az örömöt adó 
emberi kapcsolat csak a tel-
jes őszinteség talaján jöhet lét-
re. A barátság alapja a rokonlelkű-
ség, az azonos gondolkodásmód, 
a kölcsönös segítségnyújtás, a 
megértés, tisztelet. Nem én talál-
tam ki ezt a mély igazságot, dr. 
Phyllis M. Shaw pszichológus fo-

galmazta meg a Barátkozni jó cí-
mű könyvében.

Ezt találta meg egymásban Já-
rin és Avitál.

De ha már beszéltünk Járin 
múlt  járól, lássuk Avitált is: kora szü -
lött ként, 38 centisen, 1900 gram -
mal jött a világra. Az orvosok bíz-
tak az életképességében. Az i dők 
során behozta a lemaradását. Jól 
fejlődő csecsemő lett, később 
a zon ban elmaradt magassága a 
vele egy korúakétól. Szülei aggód-
tak, szakorvoshoz vitték. A térd, a 
csukló, a kéz csontjainak röntgen-
felvétele kimutatta: nincs ok ag-
godalomra. Középmagas férfi lesz 
belőle.

A hadseregben Ávitál volt a 
legalacsonyabb katona. Ugratták 
is mélynövésű termete miatt, de 
a kisebbrendűségi érzése eltűnt, 
amikor megdicsérték, mert egye-
dül ő tudott gond nélkül behup-
panni a Merkava tank szűk veze-
tőülésébe.

Civilként viszont gyakran ke-
rült hátrányos helyzetbe. Sportol-
ni szeretett volna, de csak a fut-
ballpályán felelt volna meg, ahhoz 
meg nem volt kedve. Ha társaság-
ba ment, ott is csupa magas kor-
társával került össze, ezért aztán 
lehangoltan ott is hagyta őket. 
Ilyenkor egyedül jóbarátja segí-
tette át a rosszkedv mélypontjain. 
Ávitál tudta, hogy bizonyos szak-
területeken kizárólag a magasak 
érvényesülhetnek. De mi lesz, ha 
majd szétválnak útjaik? Amikor 
ezt felvetette, Járin így nyugtatta:

– A mi barátságunkon nem es-
het csorba, bármilyen helyzetbe 
sodor az élet. Különben is, szá-
mos alacsony termetű emberről 
tudunk, akiknek a hírneve magas. 
Vedd például Jichák Sámirt, Izrael 
egykori miniszterelnökét, aki csak 

Két jóbarát
Róna Éva

Ketten állnak a buszmegállóban, az egyik hórihorgas, a 
másik a válláig sem ér. Messzebbről apa és fia benyomá-
sát keltik, akik beszélgetés közben fel-, illetve lenéznek 
egymásra. Közelebbről látszik csak, hogy nagyjából egyko-
rúak, húsz év körüliek lehetnek. 

Róna Éva meséi

százhatvan centi volt. Vagy a le-
gendás, kék szemű színészt, Paul 
Newmant, akinek minden vágya 
volt, hogy bekerüljön az egye-
temi baseball-csapatba. De oda 
magas és robusztus fiúk kellettek. 
Az iskolai színjátszókör nyújtott 
számára kárpótlást. Newman ké-
sőbb filmcsillag lett, életműdíjas, 
Hollywood kincse, a nők bálvá-
nya. A karriert nem a testmagas-
sággal mérik, hanem a tehetség-
gel.

– Kösz, tényleg helyrehoztad 
az önbizalmamat. A tegnapi bra-
vúros jelenetemet is neked kö-
szönhetem. Anyám régi barátnője 
látogatott el hozzánk, érettségiző 
fiával. A srác magasabb, mint én, 
izompacsirta, aki folyton kérke-
dik az erejével. Észrevette a szo-
bámban az expandert. Kérdezte, 
hogy mi az. Elmagyaráztam, hogy 
két fogantyúval széthúzható, ru-
gós izomerősítő eszköz, és hogy 
naponta tornázom vele. Ki akarta 
próbálni, de csak belevörösödött 
az erőlködésbe, nem ment sem-
mire. Nagyon mérges lett, még 
kiabált is:

– Nem létezik, hogy ne tudjam 
kihúzni! Mi ennek a technikája? 

Megmutattam, hogy nekem 
engedelmeskedik, alig hitt a sze-
mének.

Járin megveregette Ávitál vál-
lát:

– Látod, milyen egyszerű. Ha 
mindenben ilyen következetesen, 
ilyen buzgón, ennyi akaraterővel 
hajtod magad a céljaidért, boldog 
ember leszel. ■
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Steiner Kristóf – Nimrod Dagan

A kevesebb néha több – szokás mondani, 
és ez a gasztronómiában is igaz: mi, akik 
literszámra fogyasztjuk az olívaolajat, 
néha úgy határozunk, adunk egy esélyt 
a közel teljes értékű étkezésnek, és vele 
együtt a cukrot, sőt a glutént is kiiktatjuk 
az ételünkből-életünkből egy kis időre. 

A hosszú tél nemcsak karácsonyi aján-
dékokkal, de afféle csípőtáji „kapasz-
kodóval” is megajándékoz minket 

néha, de ma már semmi esetre sem men-
nénk bele önsanyargató fogyókúrákba, sok-
kal inkább hiszünk abban, hogy érdemes 
olyan aktívan élni az életet – szerelmeskedni, 
táncolni, cipekedni, sétálni, építeni –, hogy 
ne kelljen arra gondolni: hozzászoktatom a 
testemet egy egész életen át fenntarthatat-
lan étrendhez, amely, ha megbukik, azonnal 
felszalad rám az összes elvesztett kiló, de 
nem baj, mert addig is csúcsformában le-
szek. 

Nekünk a csúcsforma azt jelenti: jóban 
vagyunk a testünkkel, és nem hagyjuk sem 
túlságosan lesoványodni, sem felrobbanni, 
így állandóan fenntartva a tudatos egyen-
súlyt, ehetünk bármit és bármikor – csak 
időről időre finomításokra van szükség. 

Habzsi- 
dőzsi  
diéta
TAVASZI ZSONGÁS SZINTE 
MINDENMENTESEN!

Jó étvágyat!

Narancsos sült-
céklaleves – forrón 
vagy behűtve 

Hozzávalók:
1 lila hagyma
1 fej cékla
1 gerezd fokhagyma
1 kis narancs 
1 ek. olívaolaj
1/2 csésze kókuszkrém/kókusztej 
(más semleges ízű növényi tej/
krém is lehet) 
1 körömnyi gyömbér (tudom: 
mindenki körömmérete más…)
pár csepp juhar-/agávé-/rizsszirup 
só, bors
nem kötelező, de jót tesz neki pár 
csepp balzsamecet és olívaolaj 

1. A céklát vagy készen, előfőz-
ve vásároljuk, vagy ráérős napo-
kon sütőben, 170 fokon alufóliába 
göngyölve megsütjük – ilyenkor 
megdöfködjük mindenféle zöld-
fűszergallyakkal, kedvencünk a 
kakukkfű. De ha minden kötél 
szakad, működhet a savanyúság-
ból kihalászott, alaposan lemosott 

cékla is. 
2. A fokhagymát, gyömbért, lila 

hagymát meghámozzuk, cikkekre 
vágjuk – nem számít a méret, szét-
zúzzuk őket –, és 1 evőkanál olíva-
olajon sóval-borssal addig pirítjuk, 
míg nem vesztik el színüket, de illa-
tozni kezdenek. 

3. A narancs kivételével az ösz-
szes hozzávalót egy alkalmas 
edénybe pakoljuk, és botmixer-
rel simára veretjük, majd belere-
szeljük a narancs felének héját, és 
belenyomjuk az egésznek a levét. 
Szükség szerint utánasózzuk-bor-
sozzuk, és ha túl sűrű lenne, még 
mindig hígítható kókusztejjel. 

 

Karfiolsteak újhagy-
ma-chimichurrival, 
ribizlivel 

Hozzávalók:
1/2 fej karfiol (kb. 150 g)
1 szál újhagyma 
50 g a kedvenc friss zöldfűszere-
inkből vegyesen 
50 g ribizli 

4 gerezd fokhagyma
só, bors
1 citrom/lime leve
csili ízlés szerint 

1. A sütőt 200 Celsius-fokra me-
legítjük. A karfiolt 1,5–2 cen-
ti vastag korongokra szeleteljük, 
sózzuk-borsozzuk, megszórjuk 
csilipehellyel, majd sütőpapírral 
bélelt tepsin, a fokhagymagerez-
dekkel együtt, alufóliával lefed-
ve 15 percig sütjük. Ekkor lekapjuk 
róla a fóliát, és a felső rácson ala-
posan megpirítjuk. 

2. Eközben a zöldfűszereket az 
újhagymával együtt egészen ap-
róra vágjuk, sózzuk, borsozzuk, 
csilizzük, és ráfacsarjuk a citrom 
vagy lime levét. Kivesszük a sütő-
ből a karfiolt meg a sült fokhagy-
magerezdeket, a fokhagymát a 
zöldfűszerekre préseljük, majd az 
egészet alaposan elkeverjük. 

3. A karfiolsteaket a sütőpapí-
ros felével felfelé a tányérra fordít-
juk, gálánsan megkenegetjük a 
fok hagy más zöldfűszerekkel, és 
meg hint jük a savanykásan édes 
ribiz li szemekkel. 

Karfiolsteak újhagyma- 
chimichurrival, ribizlivel 
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Go green!-bowl –  
„Odahaza már zöldül  
a határ” módra 
Hozzávalók:

100 g mélyhűtött parajpüré 
200 g brokkoli 
50 g mélyhűtött zöldborsó 
6-12 friss bazsalikomlevél
4 gerezd fokhagyma 
só, bors 
1 csipet szerecsendió

1. Vizet forralunk egy közepes lábos-
ban sóval-borssal, és belepréseljük a 
fokhagyma felét. A brokkolit rózsáira 
szedjük, ügyelve, hogy ne hagyjunk 
rajta túl nagy, lassan puhuló torzsa-
részeket. Mehetnek is a vízbe 7–10 
percre (ki milyen roppanósan ked-
veli). 

2. Meghámozzuk és vékony-
ra szeleteljük a másik két gerezd 
fokhagymát, egy száraz serpenyő-
ben sóval-borssal enyhén megpirít-
juk, majd rákotorjuk a spenótot és a 
zöldborsó felét. 

3. Ha nagyon száraz lenne, némi 
vízzel meglocsoljuk (de a rizs/zabtej 
is nagyon jól áll ám neki), és meg-
hintjük a szerecsendióval. Amikor 
már teljesen felengedett a spenót, 
hozzáadunk 4 főtt brokkolirózsát. Az 
egészet összeturmixoljuk, esetleg 
utánafűszerezzük. Végül a brokko-
li főzővizébe dobjuk a maradék zöld-
borsót, ahol pár perc alatt felenged. 

4. Egy öblös edényben tálaljuk, 
megfejeljük a brokkolirózsákkal, a le-
csepegtetett zöldborsóval, és megkí-
náljuk friss bazsalikomlevelekkel. 
A tálaláshoz: 1 kávéskanál söré-
lesztőpehely dögösen harmonizál 
az egyébként is ámulatba ejtő íz-
kavalkáddal. 
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Krémes zabpuding 
erdei gyümölcsökkel, 
lime-mal
Hozzávalók:

100 g friss/mélyhűtött erdei ve-
gyes gyümölcs 
50 g zabpehely
1 dl víz 
1/2 lime/citrom 

1. A zabpelyhet kávédaráló-
ban finom porrá őröljük, bele - 
re szel jük a lime héját, majd 
felenged jük annyi vízzel, hogy pu-
ding ál la got kapjon. 

2. A gyümölcsök 2/3-át villá-
val összenyomkodjuk, majd hoz-
záforgatjuk a péphez – kísérlete-
ző kedvűek vaníliával, fahéjjal, de 
akár mentával is megbolondít-
hatják. 

3. A tetejére halmozzuk a ma-
radék gyümölcsöt, majd hosszas 

„hmmm” nyögések közepette be-
kanalazzuk az összeset. 

Még több recept a Kristóf’s  

Kitchen YouTube csatornán és  

Határtalan Házikonyha című  

új szakácskönyvemben.
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Az 1860-ban, Pesten szüle-
tett Herzl Tivadar erős zsidó 
identitású, de világi zsidó 

családban nevelkedett. Családja éle-
tét tragédia sújtotta, 17 évesen veszí-
tette el egy évvel idősebb, tífuszos 
nővérét, Paulinát. A család menekült 
a gyásztól, heteken belül Bécsbe köl-
tözött. 

A fiatalember mégis visszament 
Budapestre, hogy letegye érettsé-
gi vizsgáit, és lehetséges, hogy ép-
pen 1878 tavasza és nyara idején 
fordultak meg a fejében azok a gon-
dolatok, amelyek később a cioniz-
mus elveivé kristályosodtak ki. El-
képzelhető, hogy Herzl ekkor sok 
időt töltött nagyapjával, aki ez idő 
tájt érkezhetett meg Budapestre Zi-
monyból (ez akkor Belgrád környéki 
falu volt, ma a főváros része). Való-
színűleg ez a nagypapa Júda Alkalai 
rabbi mellett ügyködött, és az is va-
lószínű, hogy ő fújta a sófárt újévkor. 
A rabbi szorgalmazta a zsidók visz-
szatérését az őshazába, és ezt poli-
tikai-diplomáciai tevékenység révén 
igyekezett népszerűsíteni. Nem le-
het kizárni, hogy Herzl az első im-

pulzusokat a nagyapjától ekkor, vagy még azelőtt kapta. 
De ugyanebben az időben külső impulzus is érhet-

te Budapesten is. Novák Attila magyar történész egy fel-
tételezhető külső hatásra mutatott rá. 1878. április 8-án 
Istóczy Győző antiszemita beszédet mondott a magyar 
országgyűlésben. … Herzl budapesti tartózkodásának és 
ennek a beszédnek talán nincs semmi köze egymáshoz 
– elemzi Novák –, de az biztos, hogy Herzl Tivadar életé-
ben új szakasz kezdődött. Addig kizárólag a saját költői, 
írói és újságírói ambícióinak élt, ám a hivatalos (parla-
menti) politika szintjére emelt antiszemita hangütés le-
zárta a magyar írói karrier lehetőségét. „A budapesti zsi-
dó Herzl Tivadar bécsi Theodor Herzllé vált.”

Az úton, melyet bejárt, kialakította európai politikai fi-
lozófiáját, ami a Bázelben, 1897-ben rendezett első cio-
nista kongresszushoz vezetett, és aztán népe visszatéré-
séhez Jeruzsálembe. Ez a Budapesttől Bázelig vezető út 
azonban nem volt nyílegyenes. Először a német nacio-
nalizmushoz vezetett az útja. Herzl rajongott Bismarck-
ért, aki az egyesült Németország megteremtője és első 
kancellárja volt. Alaposan tanulmányozta Bismarck 
állam építési törekvéseit. Bécsi német egyetemistaként 
csatlakozott a nacionalista Albia testvériséghez (magyar-
ként nem tehette volna). Büszkén viselte egyenruháju-
kat, részt vett rituáléikban, és énekelte a német hazafi-
ság dalait. „A német szellem felébredt” – írta ezekben az 
időkben keményvonalas nacionalistaként. Ezzel elutasí-
totta mind az osztrák modellt – Ausztria ekkor vált sok-
nemzetiségű birodalommá –, mind pedig a magyar na-
cionalista mozgalmat.

Herzl belülről ismerte meg a német nacionalisták 
mozgalmát, és így láthatta árnyoldalait és valóságos ve-
szélyeit is. Felismerte, hogy az antiszemita mozgalom – 
amelyet eleinte sokan legitimnek tekintettek Európában 
– megváltozott. Eltávolodott a zsidók „jobbításától” és 
németesítésüktől (vagyis az integrálástól), és egyre erő-
sebben vezetett a zsidóknak a nemzetek sorából való ki-
tagadásának irányába – mind közösségként, mind egyé-
nekként. Ez akkor lett mind vállalhatatlanabb számára, 
amikor az egyre szélsőségesebb Albia testvériség a ha-
talmas tömeg előtt lezajlott Wagner-megemlékezésen 
(1883) lelkes ünnepeléssel fogadta a zeneszerző szélső-
séges zsidóellenes kijelentéseit. De a szakítás nem azon-
nal következett be. „Amikor az Albiához csatlakoztam – 
írta két évvel később, a kilépését indokló levelében – a 
szemita kifejezés még nem létezett."

Egy évtizeddel később Herzl testközelből figyelhet-
te az európai politikai elmélet ezzel ellentétes modelljét 

– a francia liberális demokráciát. Négy évet töltött a bé-
csi Neue Freie Presse párizsi tudósítójaként a francia par-
lamentben. Megtalálta a helyét az európai liberalizmus 
Mekkájában, megismerkedhetett egy sor újságíróval, ér-
telmiségiekkel és a különböző frakciók politikusaival, 
például Georges Clémenceau-val (a későbbi miniszter-
elnökkel). Láthatta a francia politika napfényes és sötét 
napjait. Tanulmányozta a demokrácia és a populizmus 
kölcsönhatását, az adok-kapok rendszerét – ami a de-
mokratikus kormányzás központi kérdése –, és megfi-
gyelte, hogyan zajlik a harc egy demokráciában külön-
böző hatalmi ágak között. 

Herzl felismerte a liberális demokrácia hiányossága-
it, és az ebből levont tanulságokat alkalmazta a zsidó ál-
lamról alkotott elképzeléseiben. Ily módon az európai li-
beralizmus tökéletesebb változatának magjait vetette el 
a mai Izraelben.

Az akkori Európa lényegéhez tartozott – ezt Herzl 
pontosan értette – a zsidóság elleni állandó és gyógyít-
hatatlan tiltakozás. A 19. század végén akadtak olyanok, 
akik azt remélték, amint Európa világivá válik, elhalvá-
nyul a zsidósággal szembeni ősi gyűlölet. De Herzlnek 
azt kellett látnia, hogy a gyűlölet nem csökkent, hanem 
átalakult. A gettókban elszigetelődő zsidók iránti, vallá-
si alapú gyűlölet most az európai társadalomban helyét 
megtaláló, felemelkedő, emancipált zsidók iránti világi 
gyűlöletté formálódott át. Az európai zsidógyűlöletnek 
ez a formája a 19. század vége felé új nevet kapott: anti-
szemitizmus.

Herzl – Budapesten, az Albia testvériségben és Párizs-
ban szerzett tapasztalatai alapján – árnyaltabban közelí-
tette meg a mozgalmakat, és el tudta helyezni az új gyű-
lölségi formát a sok évszázados európai zsidógyűlölet 
kontextusában: „Azt hiszem, hogy értem az antiszemi-
tizmust, amely egy sokszorosan komplikált mozgalom. 
Ezt a mozgalmat, mint zsidó nézem, de minden gyűlö-
letes félelem nélkül” – írta a Zsidó állam című kiáltványá-
ban. (Dr. Schönfeld József fordítása.) Az antiszemitizmus 
is árnyalt. „Felismerni vélem, hogy mi benne durva tré-
fa, közönséges kenyéririgység, öröklött előítélet, vallá-
si türelmetlenség, de azt is, ami benne állítólagos önvé-
delem” – magyarázta. De leginkább azt ismerte fel, hogy 
az európai zsidóság iránti ellenszenv nem a zsidó val-
lásról szól. Következésképen a zsidókérdés a zsidó nép-
ről szóló kérdés, és a megoldás is ebben az összefüggés-
ben keresendő. Egy leendő, virágzó zsidó állam nemcsak 
hosszú távon enyhítené az ellentéteket, hanem általa a 
zsidók megvédhetik magukat Európa krónikus gyűlölkö-

Budapestről  
Bázelen át  
Jeruzsálembe
HERZL CIONISTA VÁLASZA  
EURÓPA ZSIDÓELLENESSÉGÉRE,  
ÉS LECKE MÁRA

Gol Kalev 

Hogyan jutott el Herzl a cio-
nizmus gondolatáig? Mostanra 
egyértelmű, hogy jóval a Drey-
fus-per előtt volt – ez a dátum 
egészen a budapesti napokig 
vezet vissza.

Vélemény
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dőitől. Gyökeresen átrajzolná az eu-
rópai–zsidó viszonyt.

Európa és a zsidók viszonyának 
2300 éves történelme a görögök és 
a rómaiak Júdeára irányuló invázió-
jáig vezethető vissza, és sosem volt 
kiegyensúlyozottnak nevezhető. A 
zsidókat Európa vagy „európaiaso-
dásra” kényszerítette, vagy elűzték 
őket lakhelyükről, ahol üldöztetéssel 
és deportálással kellett szembenéz-
niük – a szétszóratás évszázadaiban 
döntő többségük Európában élt.

A virágzó zsidó állam létezése 
arra kényszerítené Európát, hogy 
más optikán keresztül nézzen a zsi-

dókra. Herzl megértette az általa 
vállalt folyamat kockázatát és olyan 
tanácsot adott, ami a napjainkra is 
vonatkoztatható. Az ehhez hason-
ló radikális folyamatok időt vesznek 
igénybe. Észszerűtlen lenne, ha az 
évszázados irányított agymosás (in-
doktrináció) után az európai népek 
egy csapásra megváltoztatnák a zsi-
dókhoz való viszonyukat. Herzl le-
vélben figyelmeztette Bismarckot, 
a német kancellárt a zsidók eman-
cipációjával járó veszélyekre, ha az 
túl gyorsan és az európai szív és 
elme felkészítése nélkül történik. 
„Nincs értelme hirtelen bejelenteni 

az újságban, hogy holnaptól kezd-
ve minden ember egyenlő.” A fi-
gyelmeztetés helyesnek bizonyult: 
az európaiak nem fogadták el, hogy 
az újonnan felszabadult zsidók hir-
telen velük egyenjogúvá váltak. Ez 
nyilvánvaló volt a Dreyfus-ügyben 
Franciaországban, és néhány évti-
zeddel később az európai zsidóság 
kiirtásakor.

Herzl megértette, hogy az euró-
pai zsidógyűlölet nem zsidó, hanem 
európai probléma – ami a két oldal 
körülményeinek átalakulásával meg-
változhatna.

A történelmi minta ismétlődik 
ma is. Ahogyan a zsidóság – va-
lóra váltva Herzl álmát – állammá 
szerveződött, Európa pedig átala-
kult, új helyzet állt elő. A mai, vilá-
gi, nem ideológiák által vezérelt Eu-
rópa, amely hangsúlyozza, hogy mik 
is az emberi jogok (még ha héza-
gosan alkalmazza is azokat), most 
ősi gyökerű zsidóellenességét teljes 
egészében Izraelre ömleszti – ám a 
mai európai trendnek megfelelő érv-
rendszert és nyelvet használ.

Ez megmutatkozik számos euró-
pai országban – a „zsidózás” helyett 
– az „izraelezés” gyors terjedésé-
ben és általánossá válásában. Euró-
pa (nevezzük most leegyszerűsítve 
így) intenzíven bírálja Izrael önvéde-
lemhez való jogát, és ez a vérvád a 
szóhasználatban is megjelenik („pa-
lesztinai népirtás”, „gázai mészárlás”). 
Az évszázados európai zsidógyűlölet 
jelenlegi megjelenési formája: Izrael 
rögeszmés kritikája. Ez a tevékeny-
ség divattá, kultúrává, majd maga-
tartási kódexszé vált. Vitathatatlanul 
sokkal erősebb a zsidógyűlölet 19. 
századi formáinál, érzékelhető mö-
götte a bőkezű finanszírozás, és be-
leépült a kortárs európai közbeszéd-
be.

Ez például kiderült a Nemzetkö-

Gol Kalev író, kutatási témái: Herzl és a cionizmus, Európa és  
a globális ügyek hosszú távú trendjei. Szerzője a készülő Judaizmus 
3.0 – A judaizmus átalakulása cionizmussá című könyvnek. Geo-
politikai cikkeit a EuropeAndJerusalem.com weboldal és a Jeru-
salem Post publikálja. Ezt az írást angol eredetiből fordítottuk, 
mely egyidőben megjelenik a https://europeandjerusalem.com/
from-budapest-to-basel-to-jerusalem/ oldalon is.

zi Büntetőbíróság közelmúltbeli vizs-
gálata során, az úgynevezett „izraeli 
háborús bűncselekmények” tárgyá-
ban, hogy van-e joga a zsidó állam-
nak, más nemzetekhez hasonlóan, 
az önvédelemre. Ez olyan össze-
függésben jelent meg, hogy amikor 
az európai terrortámadások során 
a francia, brit, német rendőrség ter-
roristákra lő, akkor elkövet-e hábo-
rús bűncselekményeket vagy sem. (A 

válasz egyértelműen: nem, Izrael és 
Európa esetében is.) Ahogyan a ko-
rábbi megjelenési formáiban – ink-
vizíció, náci Németország –, a zsidó-
gyűlöletet ilyenkor is látszólag legális 
csomagolás borítja, aminek révén a 
gyűlöletnek a pártatlanság és a hite-
lesség illúzióját kölcsönzi.

Az igazi (értsd: gyűlölettől men-
tes) európaiak érthető módon igye-
keznek távolságot tartani önma-
guk és a Nemzetközi Büntetőbíróság 
döntései között – valószínűleg rész-
ben azért, mert megértik, hogy aho-
gyan a bíróság Izraelt és az Egyesült 
Államokat elítélte, ugyanúgy őket is 
célba veheti, talán azt jelezve, hogy 
(ő, ti. a Bíróság) egyenlő mércét al-
kalmaz, nem emeli ki Izraelt a sorból. 
De Európa nem kerülheti el a felelős-
ségét a Nemzetközi Büntetőbíróság 
döntéseiért, hiszen az intézmény Eu-
rópában működik, az európaiak tá-

mogatásával. Ugyanakkor Európának 
felelőssége van abban is, hogy olyan 
európai szervezeteket támogat, 
amelyek a palesztinokat Izrael ellen 
uszítják, illetve leküzdhetetlen aka-
dályokat állítanak a megbékélés elé.

Herzl annak idején felismerte, 
hogy az európai zsidógyűlölet sok-
féle árnyalatú. Ezért az antiszemitiz-
mus megközelítése sem kizárólag a 
„zéró tolerancia” felől lehetséges. A 

zsidó államra reagáló európai szem-
benállás ellenére emlékeztetni kell 
arra, hogy Európa ma a zsidó állam 
barátja és szoros stratégiai szövetsé-
gese. 

Herzl felismerte azt is, hogy a zsi-
dóellenesség az európai belső har-
cok függvénye is. Franciaország 
Dreyfus kapcsán két táborra sza-
kadt. A Dreyfus-ellenesek a katona-
tiszt tárgyalását a „zsidó Franciaor-
szág népszavazásának” tekintették 
– ahogy Edouard Drumont, a fran-

cia antiszemita mozgalom egyik ve-
zetője nevezte –, a másik oldalon 
pedig a „Dreyfusardok” álltak, vagy-
is a kapitány ártatlansága mellett 
kardoskodók, akik szerint a „Liberté, 
égalité, fraternité” magába foglalja a 
zsidókat is.

Ma Európában magában vannak, 
akik fellépésükkel folytatják a 2300 
éves európai–izraeli konfliktust, de 
olyanok is, akik szerint ideje elbú-

csúzni a régi, dogmati-
kus szembenállástól.

Herzl optimista volt 
abban a tekintetben, 
hogy Európa és a vi-
lág megváltozik. „A vi-
lág a mi szabadságunk 
által felszabadul, a mi 
gazdagságunk által gaz-
dagodik és megnő a mi 
nagyságunk által.” Mivel 
a zsidó állam – igazol-
va ezt az elképzelést – 
nagy sikert aratott az in-

novációban, az orvosi kutatásokban, 
a társadalom átformálásában és az 
emberi jogok érvényesítésében – re-
méljük, hogy Európa profitál a zsidó 
állam fényéből. Megszabadul a kró-
nikus gyűlölségtől, és partnerként 
tekint a zsidóságra, nem pedig rög-
eszmésen feltalálja a szembenállás 
újabb formáit. ■

A szerző cikke nem mindenben  

tükrözi a szerkesztőség véleményét.
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Nem az a fő probléma, hogy nem utazunk, 
nem bulizunk, hanem hogy a barátokkal, a 
családdal nem találkozunk, és van, aki ezt 

már egy éve elfogadhatónak, szükségesnek tartja, 
sőt néhányan jónak. És nem az érdekel, hogy van-e 
vírus vagy nincs, veszélyes vagy sem, hanem hogy 
mivé változtatott minket és ebben mekkora szere-
pünk van nekünk, hétköznapi embereknek.

Aztán arra jöttem rá, hogy az egész felfordulásért 
mi vagyunk felelősek, elsősorban a virtuális világban 
való trollkodásunkkal. Ma minden reagálásunkra va-
laki más is reagál, akár fontos, akár nem, ami a vir-
tuális világban sokkal gyorsabban terjed, mint a va-
lósban, így egyre többen és többen figyelnek fel rá, 
szólnak hozzá és alakulnak ki egymással szemben 
álló csoportok. Eközben a másik teljes megtaposása, 
megalázása lett a cél, vagy a hátsó fertály minél fé-
nyesebbé sikálása – a párbeszédre való hajlam min-
den jele, igénye nélkül.

A történelemben ilyen helyzet még nem volt, ek-
kora nyilvánosság előtt, ilyen sebességgel terjedő in-
formáció mellett, hogy lehet megállítani egy „vírust” 
amit nem ismerünk, és eddig soha sem zavart, akkor 
sem, amikor más korokban a lakosság harmadát, fe-
lét vagy kétharmadát ölte meg. Itt térünk vissza a mi 
felelősségünkhöz, ha megnézzük, hogyan és milyen 
gyorsan kezdtünk mi, virtuális trollok reagálni a ví-
rusra, hogyan alakultak ki a tagadó és hívő csopor-

tok, és ezzel hogyan segítettünk a magukat ebben 
az új helyzetben nem találó állami szerveknek meg-
találni a helyesnek hitt utat a hisztéria kezelésében. 
Ez az út nem az ész, hanem a félelem útja volt. 

Az elején még én is azt hittem, hogy ez megol-
dás lehet, elmentem tüntetni, írogattam, terveztem, 
majd kiábrándultam. Először, és ez nem volt nehéz, 
a vezetőinkből, majd az emberekből és a világból, itt 
majdnem fel is adtam, de rájöttem, hogy nem ha-
gyom legyőzni magam, és én csakis munka, azaz él-
vezet közben vagyok hajlandó „meghalni” – és nem 
a hülyék miatt.

Ekkor jöttem rá, hogy mi a nagy ötlet ebben a 
„virtuális vírusban”: egyrészről nemzetivé, másrész-
ről nemzetközivé lehetett tenni, így mindenkinek 
megadni a saját világához közelebb álló változa-
tot. Nemzeti megoldás a határok lezárása, az ország 
megvédése, és az idegenekre mutogatás, akik be-
hozzák a mutációkat. Ez az idegen lehet akár a ha-
záját csalárdul elhagyó, máshol adózó, más országot 
gazdagító emigráns is.

Nemzetközi vetülete az egymást utánzó tör-
vényalkotások, a közös nemzetközi korlátozások 
vagy engedmények, valamint kutatás az ellenszer 
után. Nemzeti és internacionalista is egyszerre a ví-
rus, köpködhetünk, mutogathatunk a másikra, mi-
közben látványosan barátkozhatunk más országok-
kal és beszélhetünk közös eredményekről, persze a 

valóságban egyre jobban el-
zárkózva egymástól. Elvártam 
volna a világtól, hogy a gaz-
dasági és politikai érdekeket 
félretéve, ne vakcinaháború-
ba kezdjünk, hanem minden 
országnak átadjuk a vakcina 
szabad gyártását. Mert világ-
válság van.

Nem értettem, hogy miért 
nem szedjük össze magunkat 
mi, emberek, miért nem kö-
vetelünk magyarázatot, terve-
ket, miért hagyjuk, hogy ösz-
szevissza kapkodva játsszanak 
az életünkkel? Nincsenek mil-
liós megmozdulások, lázadá-
sok, még akkor sem, amikor 
az alapjogainkat csorbítják. 
Nem látogathatom a csalá-
domat, nem közlekedhetek 
szabadon, nem dolgozhatok, 
nem nyaralhatok, nem szó-
rakozhatok. Néhány hónap-
ja még a Színház- és Filmmű-
vészeti Egyetemért tüntettek 
sokan, hogy miért zárják be 
(habár ez is csak egy felka-
pott trend lett, ami ki is ful-
ladt), mennyire jogtalan lépés 
ez, erre most, amikor minket 
zárnak be, szinte senki sem 
tüntet. Pár éve az internetadó 
miatt vonultak százezrek az 
utcákra, most, hogy nincse-
nek jogaink, senki. A taxisb-
lokádnál egy kis drágulás és 
adók miatt bénították meg az 
országot tüntetők, most az 
életterünk beszűkítése miatt senki sem tüntet, mert 
elég a „szót fosni” az interneten, minek kimozdul-
ni. Az 1989-es rendszerváltáskor, 1956 és 1848-ban 
sokkal „több” joguk volt az akkoriaknak, de ez még-
sem volt elég, többet akartak és tettek érte, több-ke-
vesebb sikerrel, de lehet, hogy csak azért, mert ne-
kik nem volt internetük. 

Lassan semmi jogunk nem lesz, de a nappali ké-
nyelméből, a netflix, amazon, aliexpress védelméből, 

szupermarket-turizmussal, fülünket-farkunkat be-
húzva vinnyogunk, hogy még kevesebb jogot aka-
runk, vegyenek el tőlünk mindent, csak ne haljunk 
meg lélegeztetőgépre kötve. Inkább nem találko-
zunk a családdal, szülőkkel, gyerekekkel, unokákkal, 
barátokkal, nehogy véletlenül meghaljunk, közben 
ezt azzal próbáljuk indokolni, hogy ők ne beteged-
jenek meg, mi csak védeni akarjuk őket. Mekkora 
álszentség! 

Gondolatok  
egy dübörgő agyban

Szalai Viktor

Már egy éve, hogy „itthon ülök” és csak gondolkodom magamról, családom-
ról, emberekről, a világról és az életről. Arról, hogy mit tett velünk a koro-
navírus. Rettegünk a haláltól. Nekem ez talán életem legmélyebb pontja, 
ami egyelőre végtelen hosszúságúnak tűnik. Egy pillanat alatt megváltozott 
az eddig ismert világ és életünk, de nem jó irányba. Miért nem lázadnak az 
emberek, hogyan lettünk ilyen beszari, bujkáló, egymástól rettegő, barlangi 
emberek?

Az idegenvezető  
elgondolkodik
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Sokan még örülnek is hogy nem kell munkába 
menni, otthonról dolgozhatnak. Így nem kell dugó-
ban állnia, ülhet alsógatyában, nem kell a hülye fő-
nökét, munkatársát látnia, nem kell a buszon zsú-
folódnia, csak azt nem veszi észre, hogy ő zárja 
karanténba saját magát. Erre jöttek rá vezetőink, és 
erre játsszák ki az összes kártyájukat. 

Megöregedett a világ, félünk a haláltól, mert rö-
vidnek tartjuk az életünket, pedig még kétszáz év-
vel ezelőtt is az átlagéletkor harminc év körül volt. 
Ma 60-80 évet élünk, de ez sem elég, egyre öregebb 
emberekre bízzuk a vezetést, a döntést, mert azt 
hisszük, hogy bölcsebbek. Pedig csak óvatosabbak. 
Az óvatosság nem egyenlő a bölcsességgel, meg-
fontoltsággal. Ez a tendencia a fiatalokat is lelassítja, 
a technológia fejlődése pedig a virtuális világba te-
reli őket, ezért nem lehet felrázni, magához téríteni 
ezt a korosztályt sem.

Nekem hiányzik a munkám, hiányoznak az em-
berek, a kézfogás, az ölelés, a veszekedések, kibé-
külések, grimasz, mosoly, buszok, vonatok, repülők. 
Nem tudom, mi értelme úgy élni, hogy bezárkózom 
a lakásbörtönömbe még egy pár unalmas évért, 
egyedül a technológiámmal, házhoz szállítással, vi-
deócseteléssel, mint észszerű és nem túlzott vé-
dekezés mellett, akár kevesebb évet élni, de azt 
megélni igazából, tartalmasan és nem képernyőn 
keresztül. Hogyan tudnak sokan örülni a „lakásba 
zárásnak”, azt nem tudom, hogyan érezhetjük ké-
nyelmesnek, amikor reggel az ember az ágyból ki-
kel és nem egy jót nyújtózik, hanem menekülésbe 
fog, mert a lakás három különböző helyiségében 
mennek a zoom órák, és hetven szempár akaszko-
dik az emberre. Ezek a szemek látják, tudják, mikor 
eszem, pisilek, alszom és szeretkezem. Mi megcsi-
náltuk magunknak 1984-et.

Több mint egy éve semmi tényleges informáci-
ónk nincs arról, hogy mi történik a világban, az ada-
tokat ugyanazok szolgáltatják, akik hatalmon van-
nak, így pedig ez számomra nem teljesen hiteles. 
Hova tűntek a máskor olyan hangos emberjogi szer-
vezetek, amikor ténylegesen elveszik a jogainkat és 
vannak országok, ahol büntetőeszközöket vetnek 
be a karanténban levők megfigyelésére? Hol van az 
egyetlen csoport, amelyikhez egy kicsit közelebb ér-
zem magam, hol vannak a punkok, rockerek? Állí-
tólag mi vagyunk a fenegyerekek, a lázongók, an-
archisták, ha már más a gatyájába csinált, akkor 

legalább mi tegyünk valamit, de sehol semmi. Na 
ebből is kiábrándultam, azért a zenét tovább hallga-
tom, de minden alkalommal tudni fogom, hogy ez is 
csak egy üres klisé, mint minden más. 

Régen, ha valaki adót akart emelni, más ellen 
uszított, jogokat csorbított, milliók vonultak az ut-
cákra, ma szinte senki. Nagyon sok embernek bejön, 
hogy otthon ül és kap valamennyi pénzt, a másik 
meg irigykedik rá. Sokan nem dolgoznak és támoga-
tást sem kapnak – ők meg a dolgozókra irigykednek. 
Emellett vannak a nagyokosok, akik minden prob-
lémára tudják a megoldást: Jaj, te azért sírsz, mert 
idegenvezető vagy, te szívtad meg a legjobban (ez 
nem igaz), de válts munkát, tanulj új szakmát, miért 
nem csinálod? 

Az okosaknak szeretném mondani, hogy vál-
ság van, üzletek, irodák, gyárak zártak be részlege-
sen vagy egészen, embereket bocsátottak el, egyre 
nagyobb a munkanélküliség, egyre nehezebb mun-
kát találni. Ha velem beszélnek, mindig azt mondják, 
szegény idegenvezetők, de nem gondolnak bele, 
hogy ez kevesebb buszt és buszvezetőt, szerelőt, 
irodistát, kevesebb éttermet, boltot, szállodát, taxit, 
repülőt és kiszolgáló, beszállító személyzetet, üze-
met is igényel. Miért, más gazdasági ágat nem érint 
a válság? Hány fesztivál volt tavaly, ami nemcsak a 
fiatalok bulija, hanem bérleti díjak városoknak, ön-
kormányzatoknak? Daruk, színpadok, hangosítás, vi-
lágítás, szórakoztatás, étkeztetés, reklámcégek, taka-
rítás és még millió más, az ehhez kapcsolódó cégek 
és emberek, akik ezzel munkanélküliek lesznek, vagy 
kevesebb bevételük lesz, így kevesebb személyzetre 
és fejlesztésre lesz keret. Minden kijárási korlátozás, 
karantén után egyre több hely és munkahely szűnik 
meg, ez nem fontos?

Miért nem képezem tovább magam? 2020 nyarán 
jelentkeztem egy tanfolyamra, aminek ősszel kellett 
volna kezdődnie, de azóta két kijárási tilalom is volt, 
és ezt nem lehet, és én nem is akarom zoom-on ta-
nulni. Végül a héten elkezdődött a tanítás, de most is 
még problémás a vírus miatt. Ennyire egyszerű új-
rakezdeni, ha valakit érdekel. Persze itt is folytathat-
nám, hogy ezért akár neves egyetemek, oktatási in-
tézmények tűnhetnek el, mert a virtuális oktatásra 
való átálláskor nem kellenek épületek, tantermek és 
az ott dolgozók, meg az oda beszállítók sem.

Nekem ezzel a hozzáállással van bajom, és csak 
utána a vírussal. ■

Mióta a szívem alatt elő-
ször hordtam magzatot, 
azóta mindig és min-

denekelőtt zsidó anya vagyok. 
Az anya, legyen akár fehér, akár 
színesbőrű, a világ bármely táján 
anya. „Az anya a világ közepe” – 
írta Várnai Zseni. Én akkor is zsidó 
anya maradok. Hogy mit jelent 
nekem zsidó anyának lenni, azt 
nem mondom el, mert lehet, hogy 
nem mindenki érti meg. Márpedig 
nem elmesélni valakinek valamit, 
amit az nem ért – micvá. 



Azonkívül ember is vagyok. Aki 
úgy érzi, hogy saját hőn szeretett 
hazájában, Erec Jiszráelben nap 
mint nap megsebzik. A lavina el-
indult. Dúl a gyűlölet. Egy új tag a 
Bné Brit Páholyban első megjele-
nése alkalmából azt kérdezte tő-
lem: te vallásos vagy? Én zsidó 
vagyok – válaszoltam. Ám az asz-
szony ebbe nem nyugodott bele. 
„Áni chiloni – mondta büszkén 
a hetven fölötti intelligens asz-
szony. – Te miért nem mondod 
meg, hogy mi vagy?” Zsidó asz-
szony vagyok, aki igyekszik a zsi-
dó vallás törvényei szerint élni. 
E törvényekben benne foglalta-
tik a felebaráti szeretet is. Nem 
vitás, mindenki úgy tudja, hogy 
Lea vallásos. Nem utazik szom-
baton, nem eszik tiltott ételt. No 

meg talán a ruházatom is „cnuá”. 
Kedvelnek, de a véleményemet 
megtartom magamnak. Az iro-
dalomkedvelők klubjában ketten 
vagyunk ilyenek. Mondhatom, itt 
nincs különösebb „antidáti”-han-
gulat. Az újságokban ezzel szem-
ben bőven találunk ilyen cikke-
ket. Egyszer megkérdeztem egy 
nagyon illetékes személyt, mi-
ért nem válaszolnak a sok meg-
bélyegzésre, a sok rágalomra? 
– Nem érdemes – így az illető. – 
Inkább tanulok helyette egy „dáf 
gemárát”.

Sok mindenre szeretnék vála-
szolni, de nem kapnék erre elég 
helyet, talán engedélyt sem. Ezt 
olvastam nemrég az egyik cikk-
ben: „Az iskolákban túl sok val-
lásórát tartanak mindenféle cí-
men.” Jó volna, ha a cikkíró utána 
nézne, hogy mit is tud a vallásról 
egy világi iskola diákja. 



Ki ne ismerné azt a héber kifeje-
zést, hogy „ám háárec”? Kedves 
Tabák Laci, köszönöm Magának, 
hogy még soha nem bántotta 
meg a mi vallásunkhoz ragasz-
kodók érzelmeit. Van egy zsi-
dó közmondás, hogy „tanáccsal 
el vagyok látva, viszont készpén-
zem az nincs”. Mégis azt taná-
csolnám a miniszteri bársony-
székre törekvőknek, hogy nem 

kell a vallásosokkal ujjat húzni. 
Nem érdemes. 

Még nem válaszoltam arra a 
kérdésre, hogy „mi vagyok én?”. 
És „hová álljanak a belgák?” Egy új 
szleng a „chárédi” szó. Erről nem 
hallottam gyermekkoromban. Is-
tennek hála, van kitől megkérdez-
zem. A chárédi „Istenfélő embert” 
jelent. Valamikor ez volt a legszebb 
jelző: istenfélő, jámbor ember. 

Ötven éve járom szép városom, 
Haifa meredek, lejtős útjait. Szom-
batonként a nálam vendégeskedő 
unokáimmal is. A Nordau utcában 
autóforgalom, nyitott kávéházak. 
– Nem baj, szávtá – nyugtat meg 
egyik kisunokám –, Haifa is Erec 
Jiszráel. Egyszer egy asszonyság 
utánunk szólt, hogy minek a gye-
reken a csüngő cicesz?! Ez Erec 
Jiszráelben történt, nem Kiskunfé-
legyházán. A gyermek spontán vá-
laszát már sokszor elmeséltem. Így 
hangzott: „Aki kivezetett bennün-
ket az egyiptomi rabságból, az fog 
bennünket összegyűjteni a világ 
négy sarkából. És leszünk mind-
annyian barátok.” Ez a jelentése a 
„4 kánfot”-nak. Csak te nem, give-
ret, akit zavar az én ciceszem!

Bevallom, én sem tudtam vol-
na találóbban válaszolni. Igaz, az 
unokám hároméves kora óta ta-
nulja a Tórát. Báruch Hásém. 

Véget vetünk a vallási kény-
szernek, olvasom tovább a cikket. 

Mi vagyok én? 
Schnapp Lea 

Az, hogy mi a nevem, az írásaim alatt vagy fölött olvasható. Ha kölcsönvehetném 
Dán Ofry rovata, »Az érem másik oldala« címét, akkor újságolvasás után sok 
mindent írnék az érem másik oldaláról... No, de ezen kívül is felgyűlt lelkemben a 
válaszok sokasága. 

Régi-Új Kelet
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Közben azon töröm a fejem, mire 
kényszerítik – úgymond – a vallá-
sosok a világiakat?

Itt, Haifán dúl a szombati forga-
lom. Üzleteket renoválnak sábbát-
kor. És szívfájdalmat okoz még a 
látvány is a szombattartó ember-
nek. 

No de meséljek valami szépet! 
Pészáchra csomagot akartam kül-
deni katona unokámnak. Itamár te-
lefonált: „Szávtá, kaptunk minden 
jót. Nem engednek be kintről cso-
magot Pészáchkor. A Cáhál vigyáz 
arra, hogy ne kerüljön be chomec.” 

Drága jó hazám! Itamárt 200 
katonatársával együtt a Kotelnél 
eskették fel a hűségre Izrael Álla-
mához: Megkapták a fegyvert és 
a Tánáchot. „Drága jó hazám, Iz-
rael!” Amikor Netanjáhut meg-
választották miniszterelnökké, a 
„chárédik” rá szavaztak... És mert 
a hűség is vallási parancs, most 
is rá fognak szavazni! Én is. Talán 
chárédi vagyok? Bár lehetnék. 



Egy kis történelmi visszapillantás. 
Józsué idejében a givoniak csa-
lárd módon, hazugsággal kérték 

letelepedésüket az országban. Sok 
bajt, széthúzást okoztak a nép kö-
rében nemzedékről nemzedékre. 
Ma már azt sem tudjuk, kik a le-
származottaik. Ugyanúgy, mint 
a zsidók után rohanó egyiptomi 
csőcselék, akiket „Erev ráv” jelző-
vel illettek. Dávid király szerint há-
rom ismertetőjele van az igazi zsi-
dó embernek: könyörületesség, 
hűség és szégyenérzet. 



Pár évvel ezelőtt az osztrák ál-
lamelnök Bécsben a Várban foga-
dást rendezett száz zsidó tiszteleté-
re. Legközelebbi hozzátartozóim is 
jelen voltak Izraelből. A vacsora szi-
gorúan kóser volt. Ha a Fehér Ház-
ba zsidó vendégeket hívnak meg, 
kóser ételt tálalnak fel nekik. Izrael-
ben bizonyos diplomáciai fogadá-
sokon az ujjukat nyalják az izraeli 
vendégek a tréfli vacsorán. Termé-
szetesen van egy kóser asztalka is. 
Nemrégiben ott kóstolgattam a fi-
nom zöldségféléket, mikor egyik 
barátomnak, amint meglátott, tor-
kán akadt a tréfli falat. – Csak nyel-
je le nyugodtan, kedves – mond-
tam neki. – De ha már elszégyellte 

magát, az is jó. Egyik jó tulajdon-
sága a zsidó embernek, hogy nem 
szégyentelen. Istennek hála, szu-
permarketjeink, legtöbb üzletünk 
kóser élelmiszert árusít. Mert Izra-
el népe többségének az kell – min-
den „vallási kényszer” nélkül!

Egy kedves, hűséges olvasóm 
telefonál: kéri, írjam meg, egy 
chárédi zsidó ember tovább ment 
az utcán, mikor szólt a sziréna a 
hatmillióért. Nem szeretném pa-
pírra vetni a telefonáló chárédikre 
szórt szitkait. 

Drága barátom! Ismét Várnai 
Zsenit idézem: „Ne lőj, fiam, mert 
én is ott leszek!” Először is, hogy 
írjam meg, ha nem láttam, nem 
voltam ott? Ítéljem el látatlanban? 
De hátha süket volt? Láttam én 
már sok hilonit, akik sokkal illetle-
nebbül viselkedtek. Mi a Jeruzsá-
lembe, a Jád Vásembe tartó au-
tóbuszon voltunk éppen, amikor 
lehajtott fejjel, könnyezve álltunk 
a sziréna hangja hallatán.

Péntek délután négy chárédi 
olvasó hív fel: „Azért olvassuk az 
Új Keletet, hogy szívfájdalmat 
kapjunk? Maga miért nem ír a sok 
szép chárédi családról?” 

Drága olvasóim! Nehéz írni, és 
még nehezebb nem írni. Még egy 
tanács: keressük mindenben a jót, 
a szépet. Talán megtaláljuk. Idézek 
Tomi Lapid megboldogult édes-
apjának megható verséből: „Kicsi 
fiam! / Ha bántanak, Te csak / ne 
hagyd magad. / Szorítsd a marko-
dat / és üss oda jó nagyokat.” Ám 
ezt ő nem testvér a testvér ellen 
gondolta. Sajnos, ma már az ellen-
ségre sem lehet ütni nagyokat. Mi 
humánus nép vagyunk! ■

Az írás eredetileg  

az Új Kelet 1999. május 9-i  

számában jelent meg

Hollandiában voltunk a 
szüleimmel, ahová egy 
újabb buddhista beava-

tásra érkeztünk – a családunk 
akkoriban fedezte fel a buddhiz-
must, és rengeteget utaztunk Eu-
rópában a Dalai Láma tanításai-
ra, vagy magas rangú rinpocsék 
előadásaira, és amikor már kime-
ditáltuk magunkat, mindig kirán-
dulgattunk egy kört a környéken. 

Ültem az apukám nyakában, 
lábamon sárga kis gumicsizma, 
fejemen kék pettyes esőkabát, és 
áhítatos döbbenettel bámultam 
a végeláthatatlan homokdűnéket 
meg az acélkék, tajtékzó tengert, 
amint a porcukorral felvert tojás-
sárgája-színű naplemente felfal-
ja a délutánt, és estévé változtat-
ja a napot. 

Ettől fogva nem volt menek-
vés. Hatéves lehettem, amikor 
első alkalommal döntöttünk egy 
görögországi nyaralás mellett – 

unokatesóim görög származású 
osztályfőnöke, Ruli néni inspirálta 
a túrát, és kocsival vágtunk neki a 
nagy kalandnak. 

Asprovalta környékén jártunk, 
amikor egyszer csak rám tört a 
rám azóta is nagyon jellemző 
„most azonnal pisilnem kell, kü-
lönben meghalok” érzés, és édes-
apám leparkolt az út mellett, én 
pedig kiszaladtam, ám az elém 
táruló látványtól még a pisilési in-
gerről is elfeledkeztem: 

Hófehér házacskák, rózsaszín 
leanderek, zöldellő narancsfák, 
méltóságteljes sziklák, és régen 
látott, nagy kék barátom, a tenger. 
Olyan érzés volt, mintha belülről 
cirógatna valaki – hangosan fel-
nevettem, ugrabugrálni kezdtem: 
„Itt van! Nem igaz! Úristen! Néz-
zétek!” 

Arra is emlékszem, amikor 
először ültem tengerjáró hajón. 
Svédországba utaztam a mamá-

val, aki kalandos kedvű asszony 
volt, és kitalálta: nehogy már re-
pülővel vágjunk neki, inkább bu-
szozzunk – így aztán az út egy 
szakaszát hatalmas komphajóval 
tettük meg. Ez volt az első eset, 
hogy megismertem a tengeremet 
a kellős közepéből is. 

A nyelvem csücske a szám 
szélén nyalogatta a sós képemet, 
az orrom kiszáradt a süvítő szél-
től, de csak azért sem voltam haj-
landó lemenni a kilátóterasz-
ról, ahol a hajó orra és fara között 
szaladgáltam, mert nem tudtam, 
melyik látványból kérek többet, és 
még többet: 

Ahogyan méltóságteljesen ha-
sítja a tinta óceánt, vagy ahogy 
csillámlóan fehér habok kísérik 
úszó városunkat. Mindent tudni 
akartam: „Miért ilyen vastag ez a 
kötél?”, „Miii? Ez meg tudja tartani 
az egééész hajót, ha kiköt?”, „Vas-
macskaaa?! Az meg micsoda?!”, 

Steiner Kristóf 

Sohasem felejtem el azt a pillanatot, amikor 
életemben először pillantottam meg a tengert. 
Első emlékeim közé tartozik – nem lehettem 
több háromévesnél. 

A tenger
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„Én is kaphatok olyan sapkát, ami-
lyen a kapitánynak van?”, és ami a 
legfontosabb: 

„Nekünk mikor lesz hajónk?” 
Édesanyám elnézően felelgetett 
kérdéseimre, köztük az utolsóra 
is, mely szerint „Nekünk sose, de 
neked még lehet, ha tényleg na-
gyon szeretnél.” És 
nagyon szerettem. 
Volna. De – mint 
oly sok mindent az 
életben, amit na-
gyon szeretnénk 
gyerekként, – ezt is 
elfelejtettem, túl sok 
időre. 

Huszonhét éve-
sen, nagyjából öt 
éven át tartó izo-
láltság és depresz-
szió után jutottam a 
saját magam eszé-
be – és pattantam 
meg egy olyan or-
szágba, ahol mindig 
meleg van, amelyet 
két tenger vesz kö-
rül, és ahol újra a fe-
délzeten érezhet-
tem magam. 

Éjszakák és nap-
palok a parton, mel-
lettem a laptopom, 
melynek billen-
tyűzete ropog a bel-
eragadt homoktól, de nem bá-
nom, mert itt, így végre izzik az 
inspiráció. Egy évtizedet töltöt-
tem Izraelben, és a tel-avivi éle-
tem egy szakaszában nemcsak a 
tenger és a napsütés iránt érzett 
szerelmem kerülhetett viszonzás-
ra, de még… hajóm is lett! 

Amikor elköltöztem az ex-sze-
relmemtől, olyan nincstelen vol-
tam, hogy a világ egyik legdrá-
gább városában egy egérlyukra 

sem futotta volna, ám Jaffa vá-
ros ódon kikötőjében – amelyet 
minden nagyhatalom meghódí-
tott az elmúlt évezredek során – 
ráakadtam egy kiadó vitorlás ha-
jóra, gondoltam egyet, és... 

Beköltöztem! Hajón lakni 
olyan, mintha saját kis világban 

élne az emberfia – és bár a ba-
rátaim rendre kérdezgették, hogy 
bírom ki hat négyzetméteren, én 
annyira odavoltam a hajómért, 
hogy egyre kevesebbszer hagy-
tam el a fedélzetet. 

A vitorla alatt vegán brunch 
partikat adtam, a tengerbe ugor-
va mostam meg a hajam, és már 
kora reggel is perzselő sugarak 
szárították napszítta-csíkosra. Itt 
tanultam meg: egy négyzetmé-

teres konyhában is lehet csodás 
fogásokat sütni-főzni, hogy a zu-
hanyozás tökéletes egy szál slag-
gal is, és hogy a legnagyobb vi-
harban sem kell félni a tengeren, 
épp ellenkezőleg: egy gigantikus 
bölcsőben ringani a háborgó ha-
bokon, éjnek évadján olyan él-

mény, amely összeköt 
a leglényegibb, legau-
tentikusabb énnel. 

Aztán másféle sze-
lek kezdtek fújni: meg-
ismerkedtem szerel-
memmel, Nimivel, 
elreppent három év, és 
ezzel együtt a nagy-
város lüktetése irán-
ti vonzalmam is, ám 
akárhányszor visszatér-
tünk Görögországba, 
a narancs- és leander-
ligetek épp olyan ká-
bulatba ejtettek, mint 
anno, piciny gyerek ko-
romban. Aztán egy kü-
lönösen szép napon 
egy görögországi nya-
ralás során kimondtuk: 
nem megyünk innen 
sehova, punktum.

Ám a sóvárgás so-
sem ér véget – és 
akárhányszor Agiosz 
Georgiosz falucska ki-
etlen tengerpartján bá-

mulom az ingó-ringó csónako-
kat, mindig arra gondolok, amit a 
Mamától kérdeztem a Stockholm 
felé tartó kompon, csak most már 
Niminek szegezem a kérdést, im-
máron teljesen komolyan: „Mikor 
lesz nekünk saját hajónk?” 

Így aztán egy reggelen, amikor 
egy cikkemet írva épp a Dancing 
Queen szólt a fejemben, és vizu-
alizáltam, ahogy a barátaink egy 
csónakban táncikálva érkeznek 

meg hozzánk, mi pedig a kis kikö-
tőben nyújtjuk feléjük a karunkat, 
hogy „You can daaance, you can 
jiiiveee”, megvilágosodtam: itt az 
idő, hogy megszerezzem azt a ka-
pitánysapkát. 

Három nappal később már Pet-
rosz barátunk hajóján szeltük a 
habokat Agisztri és Moni szigetek 
között, mögöttem egy 130 lóerős 
motor, kezemben kormányke-
rék, előttem pedig a hatalmas hul-
lámok – hiszen a legjobb nap a 
motoroshajó-jogsi megszerzésé-
re csakis egy Beaufort-skála sze-
rinti ötös szélerősséggel megál-
dott nap lehet. 

„A legtöbben azt mondanák: 
kezdőknek kizárólag csendes 
tengeren szabad tanulni. Én azt 
mondom: a félelem a tapaszta-
latlanságból fakad. Hogyan is ta-
níthatnám meg neked, hogy ne 
próbáld vezetni, csakis navigál-
ni a hajódat a hullámok között, ha 
nem volnának hullámok körülöt-
tünk?” – mondta Petrosz. 

„Mindenkiért, aki itt van a ha-

jón, a kapitány felel – beleértve 
magát a hajót, és magát a kapi-
tányt is. Minden, ami körülöttünk 
van, hatalmasabb, erősebb, mint 
mi – éppen ezért tisztelettel, fi-
gyelemmel, és a tapasztalatok so-
rán szerzett tudással siklunk vele. 
Nem rajta, nem benne – vele” – 
magyarázta, miközben szélsebe-
sen száguldottunk Methana felé, 
nekem pedig – bár sosem navi-
gáltam hajót korábban – mindez 
oly ismerősen csengett. Amikor 
pedig a faluszéli kis kikötőnkben 
tanulgattuk a kikötés szabálya-
it, így szólt: „A sikeres horgonyzás 
az apró, de határozott mozdula-
tokban rejlik. A hajónak nincs ke-
reke – nem várhatod el tőle, hogy 
azonnal engedelmeskedjen ne-
ked. Jól időzített, finom gesztu-
sokkal kezeld a gázkart és a ha-
jókormányt, így a természetes 
áramlatok, amelyekre nem lehetsz 
hatással, és a te tudatos döntése-
id együtt sodorják a hajódat a ki-
kötőhöz.” 

Néhány perccel később már a 

parti tavernában ültem, és vigyo-
rogtam magam elé, nem tudván, 
hogy a háromnapos hajókázás, az 
adrenalin és a gyöngyöző söröm 
felelős érte, hogy úgy érzem: a 
szárazföld is hullámzik. A nagy 
kékségre pillantottam: Petrosz se-
besen távolodott a motorcsó-
nakkal, míg végül parányi pöttyé 
változott, majd beleolvadt a hori-
zontba. 

A szomszédos szigetvilág vi-
szont sokkal közelebbinek tet-
szett, mint valaha – ahogyan a 
gumicsizmás-esőkabátos kisfiú 
is, aki 1985-ben megpillantotta a 
tengert, és attól a pillanattól fogva 
soha többé nem akarta szem elől 
veszíteni. Horgonyt fel! ■

#Lélekbonbon 

A szöveg részlet a WMN magazin-

ban megjelent írásomból. 

Fotó: www.instagram.com/kristof-

steiner 

Személyes szupport:  

steiner.kristof@gmail.com 

FB csoport: 

KristOffStage
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Transzgenerációs
Holokauszt Trauma

A Yeshiva Egyetem Kutatása

Résztvevőket keresünk!


