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EL SZÓ  

A Kitekintés-Perspektive cím 
nemzetközi periodika a Tessedik 
Sámuel F iskola (TSF) Gazdasági 
F iskolai Karának kiadványa 1996-ban 
jelent meg el ször. Els ként 
Békéscsaba-Arad (Románia) Vasile 
Goldis Alapítványi Egyetem 
együttm ködésével indult, melyhez 
kés bb Besztercebánya (Szlovákia) Bél 
Mátyás Egyeteme csatlakozott. 
Kezdetben évente egy közös számmal 
jelentkeztünk, majd tematikus 
különszámok kiadására is nyílt 
lehet ségünk. 

Jelenleg ismét különszámot adunk 
közre, melyben a 2004-ben hivatalosan 
is létrejött zsidókutató csoport legújabb 
kutatási eredményeit adjuk közre. A 
modern Izrael létrejöttének 60. 
évfordulóján szervezett regionális 
konferencián elhangzott el adások 
szerkesztett anyagát olvashatjuk egy 
kötetben huszonkét szerz tollából. A 
szerz k többsége a TSF tanára, aki a 
kutatási témája adott részeként 
foglalkozik a választott témakörrel a 
zsidó vicct l a kibucig, vagy a zsidó-
arab megbékélés gazdaságföldrajzi 
hatásától a multikulturális nevelésig. A 
kutató-csoportban tematikusan és 
tudományos megközelítésben is 
kapcsolódtak az aradi kollégák, 
valamint a debreceni, szegedi kutatókon 
kívül békéscsabai tudós középiskolai 
tanárok is. 

A kutató-csoport eredményességét 
növelte, hogy jogász, irodalmár, zenész 
megközelítések is születtek. A csoport 
kezdetekt l feladatának tekintette, hogy 
a holocaust borzalmain túl 
foglalkozzon a velünk él zsidó 
kultúrával. Így kerülhetett sor a  

FOREWORD  

Kitekintés-Perspectives is the 
international publication of the Sámuel 
Tessedik College Faculty of Economics 
and was first released in 1996. It was 
first a result of the cooperation 
between Békéscsaba and Arad (the 
Vasile Goldis Western University) 
which was later on extended to the 
cooperation with the Matei Bel 
University in Banska Bystrica 
(Slovakia). In the beginning we only 
issued one volume per year, but later 
we had the opportunity to release 
special issues, as well. 

At present we are editing another 
special issue which comprises the latest 
results of the Jewish Research Group 
founded in 2004. We can read the 
edited version of the 22 lectures 
presented at the international 
conference organised on the ocasion of 
the 60th Anniversary of the 
foundation of the Modern State of 
Israel.  Most of the authors are 
lecturers at Sámuel Tessedik College 
who have been doing research in their 
special fields, including a wide range of 
Jewish topics, from the Jewish jokes to 
the kibutz, or from the economic-
geographic effects of the Jewish-
Arabian reconcilliation to multicultural 
education. The research group has also 
comprised the activity of our colleagues 
from the Romanian university in Arad, 
as well as the Debrecen, Szeged and 
other Békéscsaba scholars and 
grammar school teachers, too. 

The proficiency of the research 
group s activity has been enhanced by 
the legal, literary, musical approaches to 
the topics, as well. From the very 
beginning, the research group has  
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klezmer zenére, a kóser konyhára és a 
multikulturális értékrend elemzésére is. 
A kutató munkát számos szakmai 
intézet és kulturális központ segítette, 
valamint a Magyar Pedagógiai Társaság 
Neveléselméleti Szakosztálya támogatta. 

A fenti körülmények nyomán 
vállalkozott a Gazdasági F iskolai Kar 
arra, hogy a jelen kötetet közreadja. A 
kötet fed lapjának kék színe nemcsak 
az európai unió kék színére utal, hanem 
a zsidó kultúrára is. A díszes menóra a 
kutató-csoport emblémája, ez esetben 
talán a múlt és a jöv megbékélésének 
jele is. 

Eredményes további együttes 
munkát és a témák továbbgondolását 
javasoljuk. Hasznos olvasást kívánunk a 
téma iránt szinte nyitottságot mutató 
kollégának és tanítványnak egyaránt.  

Békéscsaba, 2008. július    

A felel s szerkeszt

                     
focused on the present-day culture of 
the Jewish communities we live 
together, besides the horrors of the 
Holocaust. Thus we could include 
klezmer music, kosher cuisine and the 
interpretation and analysis of the 
multicultural system of values in the 
programmes. Research work has been 
supported by several professional and 
cultural centres, among which the 
Hungarian Pedagogical Society-
Department of Education. 

The Sámuel Tessedik College 
Faculty of Economics has undertaken 
to elaborate the present special volume 
considering all the above. The blue 
colour of the cover does not only hint 
at the colour of the European Union, 
but at the Jewish culture, as well. The 
decorated menora is the logo of the 
research group and, in this case, it 
could also be a sign of reconcilliation 
between past and future. 

We wish You all a fruitful activity 
together and we hope that we have 
provided You with some fruit for 
thought. We also hope that all readers 
of this volume have the necessary 
sincere openmindedness- whether they 
be lecturers or students.  

July 2008, Békéscsaba  

The Editor-in-Chief 
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PUSKÁS JÁNOS  

A TESSEDIK SÁMUEL F ISKOLA A MULTIKULTURÁLIS EURÓPAI 
FELS OKTATÁSI TÉRBEN   

A fels oktatás nem csak szakmai tudást közvetít, hanem formálja a jöv 
értelmiségének kulturáltságát, társadalmi érzékenységét és el segíti emberi 
mivoltának kiteljesedését. Az Európára jellemz sokszín ség nyomon 
követhet Magyarországon és a Tessedik Sámuel F iskolán belül is. A 
kulturális sokszín ség felgyorsult életünk, így a fels oktatásnak is szerves 
része. A gyorsan változó társadalmi, gazdasági, kulturális környezethez való 
alkalmazkodás jelenti a fenntartható fejl dését egy fels oktatási 
intézménynek. A különböz kultúrák megismerése nem csak tudásunkat 
gazdagítja, fejleszti személyiségünket, de hozzá segít a különböz kulturális 
háttérb l adódó eltér vélemények elfogadásához is. 

Az Európai Unióhoz csatlakozással a magyar fels oktatási intézmények 
számára kib vült az a mozgástér, mely termékek a szolgáltatások, a t ke és a 
munkaer szabad áramlásának sem szab gátat. Nem csak a lehet ségek 
váltak majdnem korlátlanná, de a kilencvenes évek elejét l a fels oktatásban 
megindult verseny is exponenciálisan gyorsult fel. Gomba módra szaporodó 
fels oktatási intézmények és határtalan alapszak indítási hullám jellemezte 
Magyarországon az Bologna rendszernek nevezett, 3 ciklusú képzés 
(alapszakok BA/ BSc, mester szakok MA/ MSc és doktori képzés PhD) 
bevezetésének id szakát. Az oktatásnak közkincsnek kellene lennie, 
miközben ádáz küzdelem folyik neves intézmények között az életben 
maradásért, a kritikus hallgatói létszám elérése érdekében. A Bologna 
rendszerrel a hazai fels oktatási piacon az egyetemek korlátlanul 
megjelenhettek és meg is jelentek a korábbi f iskolai szint képzési 
kínálattal (BA/ BSc), miközben a f iskolák el tt tartósan zárva maradnak a 
korábbi egyetemi szint képzések (MA/ MSc) piacának kapui. Az 
alapképzésekre központi beiskolázási rendszert hoztak létre, miközben a 
mesterképzéseknél az intézmény saját hatáskörben szabja meg a felvétel 
feltételeit. Több szinten korlátozott versenyhelyzet lett létrehozva, a 
f iskolák hátrányával. Az állam a fels oktatási piac keresleti és kínálati 
oldalán is megjelenik jelent sen torzítva a versenyt és piaci eszközökkel meg 
nem oldható problémák kezelésének figyelmen kívül hagyásával. 

A Tessedik Sámuel F iskola fels szint oktató, továbbképz , kutató-
fejleszt , szaktanácsadó és szolgáltató állami fenntartású intézmény. A 
képzés m szaki, gépészeti, agrárm szaki, multidiszciplináris orvos, egészség, 
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növénytermesztés és kertészeti, állattenyésztés, társadalom, gazdálkodás- és 
szervezés, szociológia, bölcsészet, nevelés és sporttudományok területén 
folyik, Szarvas, Békéscsaba és Gyula városokban található kampuszain. A 
f iskola az ország gazdaságilag egyik legelmaradottabb régiójában található, 
mely olyan küls körülményeket jelent, amihez alkalmazkodni kell, hiszen 
változtatni rajta egy fels oktatási intézmény önmagában nem tud. Az 
Európai Uniós átlagos egy f re jutó GDP szintnek a régió csupán a 40%-os 
értékénél található, Békés megye a megyei bontásban csaknem az utolsó (1. 
ábra).  

A f iskola célja a színvonalas képzési kínálat minél szélesebb palettán 
való kínálatának biztosítása. Ehhez középtávon szükséges a képzést szinten 
tartó, a b vül m szaki képzés infrastrukturális feltételeinek megteremetése; 
teljes kör információs bázis Európai Uniós ügyekben; üzleti, információs, 
fejlesztési forráshoz jutási, piacfejlesztési tanácsadás a tervezési id szak 
végére on-line formában is; intelligens oktatási-kutatási terek, konferencia, 
továbbképz és rekreációs központ; humán er forrás fejlesztés, szakmai 
programok.   

1. ábra 
Magyarországon az egy f re jutó GDP régiónként 

89,7
18377

52,3

10706

60,4
12363

41,4
8471

36,1
7394

36,6
7437

39,4%

8077 

Forrás: KSH, UMFT adatok alapján  
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     2. ábra 

A Tessedik Sámuel F iskola kapcsolatai középfokú intézményekkel Magyarországon 

TSF

 

Forrás: Saját adatok  

A képzési kínálat jelent sen b vült a fels fokú szakképzés területén. 
Számos középfokú partnert is megkeresve (2. ábra), velük együttm ködve 
indulnak képzések, melyek közvetlen bemenetet jelentenek az alakképzésbe. 

A nemzetközi kapcsolatok (3. ábra) lehet vé teszik a hallgatók 
bekapcsolódását az európai és a világ fels oktatásának vérkeringésébe. Az 
Európai Kredit-átviteli Rendszer (ECTS) elismeri a külföldi tanulmányokat 
a diplomaszerzéshez vezet úton, miközben a hallgatók nem csak szakmai 
ismeretekkel, hanem a fogadó intézmény és ország kultúrájával is 
gazdagodnak, tökéletesedik nyelvi kommunikációs képességük.  

3. ábra 

A Tessedik Sámuel f iskola f bb nemzetközi kapcsolatai 

TSF
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A fenntartható fejl déshez szükséges az intézményfejlesztési terv 
folyamatos felülvizsgálata, megvalósítása; a fels fokú szakképzések 
regisztrálása; alapszakon az új szakirányok részletes kidolgozása és 
meghirdetése; élethosszig tartó tanulás területén (LLL) képzések és 
tréningek indítása; bekapcsolódás nemzetközi projektekbe, konzorcium 
tagként részt venni; nemzetközi oktatási együttm ködési megállapodások 
véglegesítése, egymásra épül képzések kialakítása. Hatékony, versenyképes, 
egyszer söd szervezeti struktúra meger sítése, valamint a gazdasági, 
gazdálkodási, szaktanácsadás tevékenység és gazdasági kapcsolatok er sítése 
elengedhetetlen. 

A magyar demográfiai változások (4. ábra, 5. ábra) elkerülhetetlenül 
rányomják bélyegüket a fels oktatásra is. A fels oktatásnál figyelembe 
vehet korosztály létszáma 2011-ig tovább csökken, melynek hatására a 
fels oktatásba jelentkez k száma a 2008. évihez képest további mintegy 10 
ezer f vel fog csökkenni, ami kb. 3-4 jobb f iskolának a teljes hallgatói 
létszáma. A változás hasonló a potenciális feln ttképzési és posztgraduális 
területeken is. 

Nem csak a felvételi jelentkez k száma csökken, hanem az állami 
megrendelés-2 is a piacon, minek következménye egyértelm en a 

fels oktatási piac és egyben az anyagi források besz külése is.  

4. ábra 

HELYZETKÉP statisztikák alapján
A hallgatói létszám változás.

A 20 és 34 év között korosztály létszámának

várható alakulása 2016-ig (f )

685.469818.879786.651701.359611.22830-34 évesek

641.854679.848814.153785.145700.83825-29 évesek

596.840634.417672.808811.727797.81020-24 évesek

20162011200620011996

Forrás: KSH
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5. ábra 

HELYZETKÉP statisztikák alapján
A hallgatói létszám változás.

A jelentkez k és felvettek számának változása 
2001 és 2007 között

Forrás: OFIK

48.72450.40481.56288.79576.392108.8542007

57.79852.85093.898103.42383.836132.5272006

60.02751.194102.959114.00790.600149.8282005

59.64153.155109.562115.79894.048167.0822004

55.16250.561106.024103.18684.857159.8652003

55.16151.148108.903115.07287.405164.2192002

50.82548.61298.021106.29583.642148.8802001

ÁllamiAlap, 
nappali

ÖsszesenÁllamiAlap, 
nappali

Összesen

FelvettekJelentkez k

  

A fejlett országokhoz képest egyébként is alulfinanszírozott magyar 
fels oktatásnak (6. ábra) további forrás csökkenéssel kell számolnia, 
legalábbis hazai megrendelésb l.   

6. ábra 
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GDP %-ában

OECD átlag

1. 2005-ös adatok.
2. Csak közkiadások. Forrás: OECD Education at a glance 2007

Nemzetközi összehasonlítás
Fels oktatási intézményekre fordított kiadások a GDP 

%-ában (közkiadások és magánt ke) 2004-ben.

Mo.:közkiadásból GDP 0.9%
ebb l  20% diákszoc.+öszt.

  

Ez nem csak a hazai versenyt élezi ki, de nemzetközi versenyképességet 
is aláássa. A demográfiai változások, a felvételi pontmegállapítás rendszere, a 
felvételi adatok, a vidéki egyetemek és f iskolák helyzete, a régiók helyzete 
mind arra utalnak, hogy csak a nagy létszámú, 25-30 ezer hallgatóval 
rendelkez fels oktatási intézmények tudnak középtávon fenn maradni. 
Ezen intézmények képesek új szakok bevezetését, a képzési kínálatuk 
folyamatos átstrukturálását zökken mentesen finanszírozni és rendelkeznek 
a hozzá szükséges oktatói humáner forrás többlettel, illetve képesek 
megteremteni. 
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Az integráció második hulláma elkerülhetetlen. Magyarországon 72 
fels oktatási intézmény m ködik miközben köztudott, hogy kb. 1 millió 
lakos tud eltartani egy fels oktatási intézményt. Potenciálisan 6-8 éven belül 
10-12 meghatározó intézmény marad versenyképes és ezek els sorban a 
kutató egyetemek, diákvárosi egyetemek, pólusok és a vidék egyeteme lehet. 
A piacon csak azok maradnak fenn, akik teljes képzési kínálatot (FSz, 
BA/ BSc, MA/ MSc, Ph.D) tudnak biztosítani egy intézménye belül. 
Mindezen el ny megjelenik az akkreditáció, a humán er forrás, az 
infrastruktúra, K+F+I, NKI együttm ködés, Image területén is, ami 
ténylegesen a felvételi jelentkezésekben ölt test illetve küls megbízásokban 
jelenik meg. Az integrációt segíti el az az ágazat irányítási politika és 
finanszírozás, mely napjaink magyar fels oktatására jellemz . A Tessedik 
Sámuel F iskolának egy esetleges integráció esetén célszer en olyan partner 
az ideális, melynél viszonylag önálló döntéshozatala megmarad, nincs 
nagymérték átfedés a beiskolázási piacaikon (7. ábra7. ábra) és 
kampuszonként legalább 1-1 mester képzés indítása válik lehet vé a 
legrövidebb id n belül.   

7. ábra 
A Tessedik Sámuel F iskola és lehetséges integrációs partnereinek beiskolázási területei 
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MARIUS, GREC  

HUNGARIAN-ROMANIAN COOPERATION IN THE FIELD OF 
JEWISH RESEARCH   

A delegation of the VASILE GOLDI Western University in Arad, 
including associate professor dr. Ladislau Klein (Deputy Dean of the 
Faculty of Economic Sciences), associate professor. dr. Marius Grec (Dean 
of the Faculty of Arts, Political and Administrative Sciences, Director of the 
Centre for Judaic Sciences in Arad) and Ionel Schlesinger (Chairman of the 
Jewish Community in Arad) participated 

 

during the all-day long 
programme 

 

in a wide range of interesting cultural activities meant to bring 
the importance and significance of the establishment of the State of Israel 
on the 14th May 1948  in the centre of the Hungarian public attention. On 
this occasion, the Director of the Centre for Judaic Studies affiliated to the 
VASILE GOLDI Western University in Arad made a speech in order to 
greet the participants to the event:   

Honorable Rector of the University in Békéscsaba,  
Ladies and Gentlemen,  
Dear Students,   

I am extremely honoured to be present at the event organised by Your 
university- the institution that we, people from Arad, are having the longest 
cooperation with, dating from 1990, the year that the VASILE GOLDI  
Western University in Arad was founded. In this respect, will You please let 
me express the most sincere words of greeting on behalf of the Senate of 
the University, on behalf of our Rector, himself, University professor  dr. 
Aurel Ardelean.  

We are here to celebrate the 60th aniversary of the establishment of the 
State of Israel, a crucial moment in the history of Jewish people, a landmark 
in the history of the Middle East, and, why not, admit that it was a moment 
in which the whole humanity expressed its strongest hope in consolidating 
the world peace process, a process that had been started right after the end 
of  Wolrd War II.   

We were very delighted to follow the artistic programme performed by 
the students of the school bearing the name of Béla Bartók, the prestigious 
man of culture. I must admit that I, myself, used to teach and live for 20 
years in Sânnicolaul Mare,  the town in Timi county that was the great 
composer and folklorist s native place.  It is even now that one can feel the 
spirit of Bartók , a spirit of universality and of conciliation and 

understanding between nations. Bartók was a man of good international 
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cooperation and understanding, based on mutual recognition of the 
authentic values of nations. He was born in Romania, in a Hungarian origin 
family, lived quite a lot in America and created for Humanity.  This is the 
spirit that must dominate the entire world nowadays and I am very happy to 
feel that here, today, I am among friends.   

MARIUS, GREC  

MAGYAR 

 
ROMÁN EGYÜTTM KÖDÉS A ZSIDÓ 

KUTATÁSBAN  

Az aradi  VASILE GOLDI  Nyugati Egyetem delegációja, melynek 
tagjai voltak dr. Klein László egyetemi docens (a Közgazdasági Kar 
dékánhelyettese), dr. Marius Grec ( a Humán- és Politikatudományi, 
Közigazgatási Kar dékánja, a Zsidó Kutatási Központ igazgatója) és  
Schlesinger János ( az aradi Zsidó Hitközség elnöke) részt vett egy egész 
napos nagyon érdekes kulturális tevékenységekkel tarkított rendezvény 
sorozaton, melynek célja az volt, hogy a magyar közvélemény figyelmébe 
ajánlja az 1948. május 14.-én történt Zsidó Állam alapításának fontosságát 
és jelent ségét. Ez alkalommal, a  VASILE GOLDI  Nyugati Egyetem 
Zsidó Kutatási Központjának igazgatója köszönt szavakat intézett az 
egybegyültekhez:   

Tisztelt Rektor úr, 
Hölgyeim és Uraim,  
Kedves Hallgatók!  

Rendkívül nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, Önöknél, annál a 
fels oktatási intézménynél amellyel nekünk, aradiaknak, a legrégebbi az 
együttm ködésünk, hiszen 1990, azaz a mi egyetemünk megalakulása óta 
vagyunk kapcsolatban. Következésképpen engedjék meg, hogy a 
leg szintébben üdvözöljem az egybegyülteket ar aradi egyetem Szenátusa 
nevében, valamint prof. dr. Aurel Ardelean egyetemi tanár, rektor úr 
nevében is.  Azért vagyunk itt, hogy Izrael állam megalakulásának 60.-ik 
évfordulóját ünnepeljük, mely dátum létfontossággal bír a zsidó nép 
történetében, ugyanakkor mérdföldk a Közel-Kelet történetében  is, és, 
miért ne ismernénk el, egy olyan momentum amely kapcsán az egész 
emberiség nagy reményekkel várta a világbéke folyamat konszolidálását, 
amely rögtön a második világháború után kezd dött.  

Nagy érdekl déssel és elégedettséggel követtük a Bartók Béla 
Szakközépiskola diákjainak m sorát, annak az iskoláét, amely a nagy 
kultúrember, Bartók Béla nevét viseli. Meg kell jegyeznem, hogy jómagam 
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20 éven keresztül éltem és tanítottam a Temes megyei Nagyszentmikóson, 
abban a városban, mely Bartók Béla szül városa. Ott még most is érz dik 
Bartók szelleme , ami az egyetemes kultúra szelleme, a nemzetek közötti 

egyetértés szelleme.  Bartók a világ népeinek kölcsönös megértését hírdette, 
egymás értékeinek kölcsönös megismerése és elismerése jegyében. 
Romániában született, magyar családból származott, Amerikában élt sokáig 
és az emberiség számára alkotott. Ez az a szellem amelynek  ma is 
uralkodnia kell a világban és boldog vagyok, hogy itt, Önök közt, úgy érzem 
barátok közt vagyok.    
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LEDNITZKY ANDRÁS  

IZRAELR L, A SZEGEDI MAGYAR-IZRAELI BARÁTI 
TÁRSASÁGRÓL   

Izrael Ázsia, Afrika, Európa háromszögében terül el, az ázsiai 
kontinenshez tartozik, Libanon, Szíria, Jordánia, Egyiptom határolja. 
Lakossága 7,15 millió (ez a szám 60 évvel ezel tt csupán 806 ezer volt, 1995-
ben meghaladja az 5 milliót, 2004-ben meghaladja a 6,5 milliót). Hossza 470 
km, szélessége 135 km. Legnagyobb városai: Jeruzsálem, Tel Aviv-Yafo, 
Haifa, Holon, Rishon Lezion, Be er Sheva, Ashdod, Netanya, Bat Yam, 
Petah Tikva, Bnei Brak. Lakosságából mintegy 5 millió 600 ezer a zsidó, 1 
millió 256 ezer arab, drúz, stb. A világ számtalan nemzetisége lelhet fel az 
országban, csak példaként említve az 1984-es Mózes hadm velettel közel 8 
ezer etióp zsidót telepítettek haza Izraelbe, 1989-ben kezd dött a szovjet 
zsidók tömeges bevándorlása, 3 év alatt mintegy 800 ezer szovjet zsidót 
telepítenek be Izraelbe, 1991. május 30-án a Salamon hadm velettel 14 ezer 
324 etióp zsidót mentenek ki Izraelbe 2 nap alatt. A magyar nemzetiség ek 
száma közel 250 ezer (legtöbbjük 1948-1950, 1956-57, 1967-68-ban 
alijázott). Az ország legmagasabb pontja a Golan-fennsíkon található, f bb 
vizei: a Jordán-folyó (300 km), a Kinneret-tó, a Holt-tenger. A t zszünet 
utáni határvonalai alapján területe közel 28 ezer négyzetkilométer. Lakossága 
f leg városlakó, több mint 6 millió. 

Az ENSZ 1947. november 29-én kimondta, hogy Erez Iszráelben le fog 
járni a brit mandátum és zsidó állam alakul. 1948. május 14-én a Tel Avivi 
Múzeum Nagytermében David Ben Gurion, az újonnan alakult ideiglenes 
kormány miniszterelnöke aláírta Izrael függetlenségi nyilatkozatát. A 
Hadrianus által 1813 évvel korábban létrehozott Palesztina megsz nt létezni, 
helyét a Herzl Tivadar által megálmodott Izrael vette át. Itt formálódott 
szellemi, vallási és politikai identitásuk a zsidóknak. El ször itt alakítottak 
országot, itt teremtettek nemzeti és egyetemes jelent ség kulturális 
értékeket, itt született meg az egész világ számára a Könyvek Könyve írja le 
a zsidóság történelmi jogait a függetlenségi nyilatkozat, emlékeztetve arra, 
hogy Izrael fiai a szétszóratás esztendeiben is h ségesek maradtak e földhöz 
és mindig arról prédikáltak és abban reménykedtek, hogy vissza fognak ide 
térni, hogy politikai szabadságukat újra elnyerjék . 60 éve kikiáltották a zsidó 
államot, majd rögtön másnap követte hét arab állam támadása, akik el 
akarták törölni ket a föld színér l. Két évig tartott a függetlenségi illetve 
felszabadító háború. A tengerbe szorítás terve nem sikerült. Sok ezer zsidó 
vesztette életét a harcban. A gy zelem el tti napot nevezzük Izrael H si 
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Halottainak Emléknapjának, amelynek neve Yom Hazikron. Ilyenkor 
emlékeznek azokra, akik a földalatti mozgalmakban, a felszabadító 
háborúkban az 1956-os Színáji hadjáratban, az 1967-es hatnapos háborúban, 
az 1973-as Yom Kippuri háborúban, az 1982-es libanoni háborúban és 
minden egyéb szárazföldi, tengeri vagy légi csatában életüket vesztették. A 
függetlenségi napot, a Yom HáÁcmáutot tekintjük az államalapítás 
évfordulójának. Az egész napos gyász után 

 
mikor megbénul az országban 

minden 

 
jön a függetlenségi nap, az örömünnep. 

Magyarország az els k között volt, amely elismerte Izrael függetlenségét, 
bár kés bb ez a kapcsolat id legesen megromlott, megszakadt, a szolidaritás 
a diaszpóra zsidóságában mindenkor tovább élt. Hazánkban az 1980-as évek 
végén alakult meg az els magyar-izraeli baráti társaság Budapesten. 
Létrehozói még ma is velünk vannak: Hídvégi György, Drukker Tibor, Deák 
Gábor, Mezei András és társaik. Szegeden kés bb jött létre az Egyesület, 
1997. szeptember 10-én alakult, 1998-ban került bejegyzésre. Els díszelnöke 
az alig egy éve elhunyt Gregor József Kossuth-díjas operaénekes, elnöke Dr. 
Kovács László professzor, titkára személyem volt. Tagjainak száma már 
létrejöttekor megközelítette a százat. Nagy programokkal indultunk. 
Tapasztalatainkat gazdagítva, közel egy évre rá megkezdtük az országos 
szervezet létrehozását szegedi találkozón Judit Várnai-Shorer Nagykövet, az 
akkori külügyminiszter, Martonyi János és más közéleti személyiségek 
részvételével. 

A Szegedi Magyar-Izraeli Baráti Társaság mindig a helyi közösség 
megnyerésére törekedett, szerepvállalásával az országos szervezet életében 
indikátor szerepet töltött be. Mi nem terveztük és tervezzük regionálissá 
alakítani munkánkat, hanem szoros együttm ködésre törekedtünk a társ 
történelmi egyházakkal, kiemelten a Szegedi Zsidó Hitközséggel, a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a városi önkormányzattal, a 
jótékonysági és karitatív klubokkal, beleértve a Rotary, a Lyons, a 
Soroptimist közösségét. 

Az alakulás óta évente 6-8 rendezvényt szervezünk, megismertetve 
Izraelt Magyarországgal, vendégszereplési lehet séget biztosítva kulturális 
együtteseknek, helyet adva kiállításoknak, fórumot nyújtva befektet knek, 
szervezve idegenforgalmi, turisztikai bemutatkozásokat, folklór elemekkel 
színesített vacsoraesteket, könyvbemutatókat. Fogadtunk delegációkat, 
nagyköveti látogatásokat. Közösen léptünk fel a Szegedi Zsidó Hitközséggel 
és más szervezetekkel az antiszemitizmussal, rasszizmussal szemben 
emlékeztünk meg a holokausztról, biztonságpolitikai rendezvények 
keretében adtunk tájékoztatást a közel-keleti térség fejleményeir l. Közben 
kapcsolatot tartottunk a Szegeden tanuló izraeli diákokkal, megkönnyítve 
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számukra a beilleszkedést. Fogadtunk bombatámadásokat elszenvedett 
gyerekeket. A több mint egy évtized eredményességének köszönhet , hogy 
Izrael állam el ször városunkban létesített konzuli képviseletet 
Magyarországon, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye térségében 
tiszteletbeli konzul irányításával. Az évek során társaságunk folyamatosan 
fejl dött, taglétszámunk meghaladja a 160-t, munkánk mozgásterét ez évben 
már izraeli turistaút szervezésével is b vítettük. Kiutazó delegációnk sok 
élménnyel gazdagodott, egy másik dimenziót fedezhetett fel a Szentföldre 
utazó. Azt a földet taposta a turista, amit Ábrahám 4000 ezer éve, Dávid 
király 3000 éve, Jézus 2000 év vagy a keresztesek 1000 éve. Meglátogattuk a 
szent helyeket, világvallások alapítása székhelyét, jártunk Jeruzsálemben Tel 
Aviv-Jaffon, Betlehemben, Nazaretben, Haifán, Akkon, Netanyán, a Jordán-
folyónál, a Genezáreti-tónál, a Holt-tengernél, találkoztunk hírességekkel, 
elgondolkodtunk Yad Vasemben, Zefatban, Qumranban, Massadán 
sorsunkon, élveztük a csodálatos tengerpartokat, a nyüzsg városokat, a 
természetvédelmi területeket, a vallási kegyhelyeket, a bevásárlóközpontokat, 
m vésztelepeket, piacokat, a bazárt. Szívünkbe zártuk Dávid király hegyi 
f városát, a modern Jeruzsálem, a világ három egyisten-hív vallása számára 
alakult szent helyét. A Kneszetben és el tte a Menóránál, az Olajfák-hegyén 
fényképezkedtünk. Az élményt jöv re is megismételjük. 

Izrael és Magyarország között baráti a kapcsolat. Ennek 
továbbfejlesztésén munkálkodunk. Er sítjük a testvérvárosi kapcsolatokat. 
Magyarországon már 21 városnak van ilyen szoros együttm ködése. 
Izraelben a Követség, a Konzulátus mellett 4 tiszteletbeli magyar konzul is 
m ködik (Haifán, Eilaton és Jeruzsálemben). k is szívesen segítenek a 
kapcsolatépítésben.  

A Szegedi Magyar-Izraeli Baráti Társaság egy az ország ma már 28 ilyen 
szervezete közül. Reméljük, a kör tovább gazdagodik. Izrael életében a 60 év 
csak kezdet volt. Reméljük, a Magyarországon létrejött kapcsolatépít baráti 
társaságok életében is az alig több mint 20 év a kezdet. A Szentföldön 
létrejött ország 60 éve azt igazolja, hogy a próféta hajdani ígérete megvalósul 
hallatszani fog még e helyen (amely felöl Ti ezt mondjátok: Pusztaság ez, 

emberek nélkül és barom nélkül való) a Júda városaiban és Jeruzsálem 
utcáiban, amelyek elpusztíttattak és ember nélkül és lakó nélkül és oktalan 
állat nélkül vannak, örömnek szava és vigasság szava, v legény szava és 
menyasszony szava (Jer. 33,10-11). Mi is ezt szeretnénk. 

A 60. évforduló jegyében Izrael állam tiszteletbeli konzuljaként 
köszöntöm a konferenciát, örömömet fejezem ki, hogy ilyen szabású 
rendezvénnyel emlékeznek meg ezen baráti ország jubileumáról. Hasznos 
tanácskozást kívánok. 
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LADISLAU, KLEIN  

SZUBJEKTÍV ESETTANULMÁNY AZ IDENTITÁSRÓL   

Összefoglaló 
A kisebbségben élés a kelet- és közép-európai zsidókat abba a helyzetbe 

hozza, hogy a többes identitással számoljanak. A tanulmány írója esetében ez 
egy zsidó-magyar-román identitás. Még a vallásosság hiányában is, ez a 
tízparancsolat szellemében a leginkább élhet .  

Kulcsszavak:  zsidó, magyar, román, identitás, Arad  

Bevezetés  

Amikor arra kértek fel, hogy a Békéscsabai Zsidó Kutatási 
Konferencián el adást tartsak, az els reakcióm az volt, hogy ugyan zsidó 
vagyok, a témához nem értek, és ilyen jelleg tanulmányokat és kutatásokat 
nem folytattam. Azt azért talán udvariasságból elmondtam, hogy esetleg a 
saját tapasztalatomat, érzéseimet, pontosabban az identitásomat leírhatom, 
elmondhatom. Meglepetésemre a válasz az volt, hogy ez nagyon jó lesz, 
igazán autentikus. Tehát szubjektíven, tapasztalatból és nem tudományos 
irodalmi háttérrel próbálom meghatározni az identitást, annak a környezettel, 
a történelemmel való kölcsönhatását.   

1. Vizsgálati anyag  

El ször is meg kell határoznom azt, hogy mit értek identitás alatt: azok 
az értékek, amelyekkel az egyén azonosulni tud. Két olyan tényez , amelyek 
biztosan meghatározzák, vagy legalábbis dönt en befolyásolják az egyén 
identitását: a hely és a kor. Egyféle identitás tudata van egy olyan embernek, 
aki Európában, és másképpen érez valaki, aki Észak-Amerikában, megint 
másképpen, aki Ausztráliában vagy Újzélandon él. Egyféle identitás tudata 
volt annak, aki a 19. század végén élt egy bizonyos helyen, és másféle 
identitás tudata van annak, aki ugyanazon a helyen, de a 21. század elején él.  

A többféle tényez ellenére, az emberi kultúra kialakította azokat az 
alapvet értékeket, amelyek emberi mivoltunkat, tehát az ember-tudatunkat 
meghatározzák. Hogy mit sorolhatunk az alapvet emberi értékek sorába az 
nehéz kérdés, de ezek sorából biztosan nem hagyható ki a gondolkodás, a 
hit, a munka, a tisztesség, a közösséghez való tartozás, a szabadságra való 
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vágy, annak szeretete és tiszteletben tartása, bizonyos értelemben a fegyelem 
és az önfegyelmezés.  

Az el bbiek közül a saját esetemet azzal kezdem, hogy hol is élek, 
Európában. Ennek az identitásom szempontjából különös jelent sége van. 
Az európai kultúrkörhöz tartozónak érzem magam, az európai értékrendet 
érzem a mai világ értékrendjének alapjaként. Az európai, a Magna Carta 
alapjain álló demokráciát érzem leginkább magaménak, és az európai 
életmód és az észak-atlanti kultúrkör az, ami hozzám a legközelebbi. 
Lesz kítve a kört, Romániában élek, annak is a nyugati peremén. Ha az 
ország nagy földrajzi és történelmi egységeit vesszük számításba 

 

ezek 
Havasalföld, Moldva és Erdély , akkor ez utóbbi a sz kebb környezetem. 
Itt Erdélyként egy tágabb egységet értek, amely magában foglalja azt a 
terülelet is, amit a magyar földrajz és történelem Partiumnak, a román pedig 
Crisana-nak nevez, meg a Román Bánátot is. Arad a szül városom és szinte 
megszakítás nélküli lakhelyem, lényegében sem Bánát, sem Partium, habár 
ezek határán fekszik, és szerény véleményem szerint bizonyos fokú önálló 
jelleggel bír. Ez a jelleg bizonyára a földrajzi adottságok, a történelem és a 
lakosság kulturális és etnikai összetételének következménye. 

Ma Arad lakosainak száma körülbelül 180.000, többségében román 
nemzetiség és anyanyelv , és egy elég jelent s magyar kisebbség él a 
városban. Megtalálható a városban még számos más etnikum, illetve 
nemzetiség: szerbek, szlovákok, németek, cigányok. És megvan a már kis 
lélekszámú zsidóság is. Más volt a helyzet akkor, amikor megszülettem és 
amikor nevelkedtem a múlt század 40-es és 50-es éveiben. A ma már 
kivándorolt németek és az áttelepülések miatt ma kissé megcsappant 
magyarság mellett, és természetesen a román többség mellett, abban az 
id ben a zsidóság fontos, talán meghatározónak nevezhet szerepet játszott 
a városban. Az akkori kb. 90.000 lakosból a kényszerrel beköltöztetett 
vidékiekkel együtt hozzávet leg 10.000 zsidó volt. 

A számoknál talán fontosabb az, hogy míg a német kisebbség a város 
egy jól meghatározott kerületében, szinte izoláltan éltek és f leg kertészettel 
foglalkoztak, addig a zsidók, ugyan jó részük a zsinagóga környékén, mégis a 
városban, a románokkal és a magyarokkal szoros kontaktusban éltek. A 
foglalkozásuk is változatos volt, iparosok, keresked k, orvosok, ügyvédek, 
mérnökök, tisztvisel k voltak. Az itt él zsidóság talán a bukovinai, 
csernovitzi akkoriban érkezett menekülteket leszámítva, szinte kizárólag 
magyar anyanyelv volt. Ha egy kicsit visszább tekintünk a történelmünkbe, 
ez természetes is. Amikor az Osztrák Magyar Monarchiában a zsidóság 
állampolgári jogokat kapott, akkor az egyik feltétel az volt, hogy beszéljék az 
állam nyelvét és beszélték is. Még volt alkalmam ismerni a család egyik, 
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akkoriban már id s tagját, aki inkább csak németül beszélt. A kiegyezés után 
a hivatalos nyelv a magyar lett és a nagyszüleim már magyar anyanyelv ek és 
magyar iskolázottságúak voltak. S t, egy részüknek még a nevük is 
magyarosított volt 

 
anyai részr l Keménynek hívták ket.  

Apám, aki egy Nagyvárad melletti kis faluban született és iparos ember 
volt, még magyar elemibe járt (habár a faluja román lakosságú volt) és egy 
életre való élménye maradt a Talpra magyar , amit akkoriban az évzáróján 
elszavalt. Anyám már román iskolában tanult, addig ameddig a faji törvények 
meg nem jelentek és a tanulási lehet séget t le is, mint minden sorstársától 
meg nem vonták. A család viszont továbbra is magyarul beszélt, magyarul 
olvastak, romániai magyar zsidók voltak. A zsidó tudat, mint minden 
hasonló családban, a miénkben is megvolt. Ez els sorban azt jelenti, hogy a 
zsidóságát mindegyikük, mindegyikünk vállalta. Az, hogy ki milyen 
intenzíven élte meg ezt a tudatot, ez bizonyára családról családra változott, és 
talán egyénenként is. 

Mivel a zsidó létnek az egyik kiemelked jellemz je a vallás, ez itt is 
kikerülhetetlen téma. Szerény tudásom szerint a Prága 

 

Budapest 

 

Arad 

 

Temesvár vonal körül egy, a zsidók vallását modernizáló, neológ 
irányzat alakult ki. Aradon mindkét zsidó vallási irányzat megvolt, az 
ortodox és a neológ is, de a neológ közösség volt a nagyobb, befolyásosabb 
és a mai kis közösség is inkább ide húz. Az aradi neológ zsidók magyar 
nyelv imakönyvb l imádkoztak (még rzöm édesanyám imakönyveit, 
amelyeket szegény húgom is használt), a rabbi magyarul tartotta beszédeit a 
zsinagógában. Úgy érzem, hogy ezek az emberek, ugyan hittek és a 
zsidóságukat nem tagadták meg, általában nem túl szigorúan, nem egészen 
szó szerint tartották be a vallási el írásokat. És nem egyformán szigorúan. A 
családomnál maradva hith , de nem túl szigorú vallásosságúak voltunk.  

Az tény, hogy a nagy ünnepek alkalmával a két zsinagóga, a neológ és az 
ortodox is, sz knek bizonyult, és a környez utcák tele voltak sétáló, 
ünnepl emberekkel. Ott voltunk mi is, a család, barátainkkal együtt.  

Ugyan a zsidóság száma és aránya és a városban betöltött szerepe, a 
kivándorlás több hulláma és az elöregedés és elhalás nyomán er sen 
csökkent, az itt maradottak általában megtartották identitásukat és vallási 
magatartásukat is. Közéjük tartozom én is, mint a családom egyetlen itteni 
életben maradt képvisel je. Annyi a változás, hogy a vallás nyelve a héber 
lett. 

A zsidó identitáson kívül a további kapcsolódások is érdekl désre 
tarthatnak számot. Mint jeleztem, a családban, mint majd minden aradi zsidó 
családban, magyarul beszéltünk, és az anyanyelvem a magyar. A magyar 
nyelvhez való köt désem egyik legpregnánsabb megnyilvánulása az, hogy 
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vegyes házasságban élek és Kati, a feleségem, katolikus magyar, így csak 
természetes, hogy odahaza továbbra is magyarul beszélünk. Semmiképpen 
sem akarok a vegyes házasságok mellett kampányolni, de meg kell, és meg 
akarom jegyezni, hogy az eltelt évtizedek során semmiféle nézeteltérés sem 
volt közöttünk, sem a családok között, sem nemzeti vagy vallási kérdésben, 
sem egyéb jelleg ek.  

Magyar anyanyelv ségemnek tudható be, hogy a magyar média 

 
els sorban a rádió és a televízió 

 
meglehet sen fontos szerepet játszott az 

életemben, és játszik most is. Ez abszolút fontosságú volt akkor, amikor 
Románia egy politikailag és kulturálisan bezárkózott entitás volt, de most is 
igaz. Talán ide tartozik, hogy a magyar humoron n ttem fel. Lehet, hogy a 
humor apróságnak t nik, de szerintem a nehézségeket túlélni a humor 
nagymértékben segíti. Különben a humor szeretetét és m velését a sok 
egyéb mellett a magyar és a zsidó kultúra egyik közös vonásának tartom. A 
magyar rádió és televízió ilyen jelleg m sorai, a ma már talán elavultnak 
számító valamikori Ludas Matyi egy jellegzetes és tartalmas humorhoz 
szoktattak, és annak egyéni szóbeli m velésére ösztönöztek.  

A színházi élményeim is magyarul indultak, még a negyvenes évek 
végén, amikor a szüleim már vittek az akkori magyar színházba. Ez majd a 
TV segítségével folytatódott. Azt is meg kell említenem, hogy a baráti köröm 
szinte állandó tagjai voltak magyar gyerekek, az elemi iskolától az egyetemig 
bezárólag, és ez igaz a feln ttkoromra is. Világos hát, hogy az életem egyik 
meghatározó eleme a magyar tudat. 

Talán ünneprontó az, amit még meg kell írnom, el kell mondanom. 
Éspedig az, hogy a második világháború el tt és f leg az alatt történtek 
igencsak megtépázták a magyar zsidók magyar identitását. Természetesen a 
Holocaustra gondolok, meg arra, ami azt megel zte. Nem kell részletezni, 
mindenki nagyon sokat tud err l. Arról is, hogy voltak magyarok, akik 
kiálltak a zsidók mellett, még ha sajnos nem is ez volt a jellemz . 

Sokat tudunk, mégis szeretnék egy, a családban megtörtént esetet 
elmesélni. 1944 szén, a román kiugrás után, a magyar és a német hadsereg 
támadásba lendült Románia ellen, a németek a Bánság déli részén, a magyar 
sereg pedig Arad irányába, a Maros völgye felé. Biztossá vált, hogy Arad 
magyar kézre kerül. Akkor még csak részben derült fény a borzalmakra, de a 
hírek már sok mindenr l beszámoltak, így a város zsidó lakosságának nagy 
része románokkal együtt, menekülni kényszerült. Apám a nyakába vett és 
anyámmal elindultak gyalog a hegyek felé. Indulás el tt kérték anyai 
nagyapámat, jöjjenek k is. Mire nagyapám azt válaszolta, hogy 

 

nem 
mozdul, neki semmi baja nem eshet, hisz 

 

a magyar hadsereg tisztjeként 
harcolt az els világháborúban, 

 

magyar katona és magyar katonák t 
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bántani nem fogják. Ez egy igazi magyar tudat volt, de csak azon múlott az 
életük, hogy Máriaradna el tt a magyar offenzíva kifulladt, a román 
tisztiiskolások feltartoztatták, és lekötötték a sereget addig, ameddig az 
oroszok és a román hadsereg zöme megérkezett. Így a várban elkészített 
kivégz szerkezetek már nem kerülhettek használatba, a városban 
kifüggesztett feliratok tartalma már nem került megvalósításra. 

Ezeken az eseményeken nem lehet átsiklani, ahogyan azt sem lehet, 
hogy egy országot vagy népet egészében b nösnek tekintsünk. De azt a 
rendszert, amely a népirtást, az antiszemitizmust t zte zászlójára, igenis el 
lehet és el kell ítélni. Ahogyan azokat az embereket is, akik ezt véghez vitték.  

Mindaz, ami történt, meger sítette a zsidók önálló államra való vágyását, 
a kivándorlást. A kommunista rendszer legsötétebb korszaka pedig tovább 
er sítette a zsidóknak azt a kívánságát, hogy miel bb a megalakult független 
országukba vándoroljanak. 

A cionista mozgalom már korábban kialakult, úgy mint másutt is, az 
akkori Románia területén is. Már a háború el tt és alatt voltak, akik 
illegálisan kivándoroltak, hogy a zsidó állam megalakításában részt vegyenek. 
A családban ez az opció is jelen volt 

 

anyám legjobb barátn je, aki 
unokatestvére is volt, fiatalon szökött ki és csak évtizedek után tudott 
bennünket meglátogatni. Nem lett bel le nagy politikai vezér, de az aradi 
magyar zsidók méltó képvisel je volt a mozgalomban. 

Az aradi zsidók magyar köt désének felvázolásában még egy jelenséget 
kell megemlítenem. A fiatalabb korosztályban a magyar köt dés lazább van, 
hogy el is t nik. A nálam 12 évvel fiatalabb húgom, akinek az anyanyelve 
természetesen magyar volt, akinek az enyémmel hasonlóak voltak az emberi 
kapcsolatai, talán a zsidó tudata és önérzete a enyémnél er sebb volt, a 
barátaival már nagyobb mértékben beszélt románul. A most fiatalkorúak 
pedig sajnos elég kevesen vannak, leginkább románul beszélnek. S t, a 
középkorúak között is vannak csak románul beszél k, például a város egyik 
elismert román regényírója a zsidó közösség tagja. 

A román köt désr l, identitásról a magam esetében is kell beszélnem. 
Az, hogy Romániában születtem, román állampolgár vagyok, románul azt 
mondják, kit n en beszélek, helyesen írni csak románul tudok, román 
iskoláztatásban volt részem, román barátaim és kollégáim vannak, ez mind 
hozzáadott és ad a személyiségemhez és tudatomhoz. Akkor, amikor eljött 
az iskolába járás ideje, apám a zsidó iskolába íratott be. Feltételezem azért, 
hogy zsidó közösségben nevelkedjek, meg, hogy a nyelvet legalább elemi 
szinten megtanuljam és majd ahogy akkor mondták, Palesztinában 
érvényesítsem. Ott is jártam ki az els elemit, de közbejött az iskola-reform 
és végeredményben egy megszokott, szabvány els elemit végeztem 
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(megjegyzem egy végtelenül rendes és jó, ifjú, akkor végzett román tanító 
bácsi keze alatt), és héberül egy szót meg nem tanultam. Azóta sem. Már a 

következ évben a város legjobb román iskolájába kerültem, ahol kés bb le 
is érettségiztem. Ennek az iskolának, kit n tanáraimnak nagyon sokat 
köszönhetek, és nagyra tartom azt is, hogy a többségi román kollégák között, 
meg a zsidó, magyar, német, szerb társaim között is olyan barátokra leltem, 
akikkel számos esetben a kapcsolat most is meg van. 

Persze Romániában is volt intézményesített antiszemitizmus, volt és van 
egy nem hivatalos gy lölet is. Apám végigjárta a munkatáborokat és 
valószín , hogy egy ott szerzett látens betegség végzett vele pár évvel azután. 
A végs megoldás Romániában is tervben volt és meg is kezd dött a 
szerencsénk, meg sok minden más volt az, ami bennünket megmentett. De 
ez esetben is úgy érzem, hogy nem egy népet vagy országot kell elítélni, 
hanem a rendszert, amely a halált ígérte és hozta, azokat az embereket, akik 
ebben részt vettek.  

Elkerülhetetlen kérdés az, hogy találkoztam-e antiszemita 
megnyilvánulásokkal. Igen, volt ilyen eset és fájt. De ennek ellenére 
igyekszem, hogy a kudarcaimat ne a zsidó mivoltomnak tulajdonítsam, ne 
azzal magyarázzam, hogy engem negatívan megkülönböztetnek. Mondhatom 
tehát, hogy er sek a román köt déseim, van egy román identitás érzetem. 
Ahogy érzékeny vagyok arra, ha a zsidókat szidják vagy bántják, érzékeny 
vagyok arra, ha a magyarokat szidják vagy bántják, úgy érzékeny vagyok arra 
is, ha a románokat szidják és bántják.   

Összefoglalás  

Most meg kellene határoznom, hogy ki is vagyok. Gondolom, hogy 
beszélhetek egy hármas identitásról. Franz Kaffka tudomásom szerint er sen 
megszenvedte azt, hogy nehéz id kben, hasonló hármas identitással élt: az 
író egy prágai, a birodalom állampolgárságát bíró zsidó volt. Talán annyiból 
szerencsésebb vagyok, hogy nem rendelkezem egy m vész ember 
érzékenységével és lehet, hogy feln ttként kevésbé nehéz id ket éltem meg. 
Tény azonban, hogy a hármas identitás megvan.  

Meghatódok akkor, ha a Sema Isroelt hallom, és meghatódok akkor is, 
amikor például a békéscsabai f iskola ünnepségein a Szózatot, és f leg a 
magyar Himnuszt hallhatom, és meghatódok, amikor a román himnusz 
hangzik el. Ezzel kapcsolatban el kell mesélnem azt, hogy 2007 szén, 
amikor a volt román király megtisztelt bennünket eleget téve a hitközség 
meghívásának és részt vett az aradi zsinagógában az anyakirályn nek és a 
zsidó közösséget segít tevékenységének emlékére rendezett ünnepségen, a 



Ladislau,Klein 

 

26

 
régi Tr iasc Regele (Éljen a Király) román himnusz is meglehet sen mély 
benyomást tett rám. 

Hiszem, hogy ahhoz az identitáshoz, amelyet mindnyájan külön-külön 
magunkban érzünk, egy újabbat adhatunk hozzá, az európait. Talán ez még 
nincs meg, de bennem érlel dik és az európai himnusz már igen csak közel 
van a lelkemhez. Végül feltehetem a kérdést: tehát, ki is vagyok én? Egy 
román állampolgárságú, román iskolázottságú, magyar anyanyelv , magyar 
kultúrájú zsidó ember. A hangsúly, ha egyáltalán van, akkor az ember-en van. 
Egy olyan ember, aki ugyan nem igazán vallásos, mégis arra a 
tízparancsolatra alapozta az életét, amely végeredményben a zsidó-keresztény 
világ erkölcsi alapját képezi.   

Abstract 
The life of Jews in Central and Eastern Europe make them to face the 

state of multiple identity. In the author s case this is a jewish-hungarian-
romanian identity. Even in case of non-religious people this multiple identity 
is easier to be faced based on the Ten Commandments.  
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KÖTELES LAJOS  

A DA VINCI-KÓD ÉS A TUDOMÁNY   

Összefoglaló 
Dan Brown említett könyve világsikerré, szellemi divatcikké vált. Az 

izgalmas krimi cselekményszövése több ezer éves titkokat f z egybe, azt 
sugallva, hogy a titkok kiindulópontja Jézus valódi történetének elhallgatása.  

Az el adó az újabb tények ismeretében követi nyomon a könyv egyes 
állításait. Gondolatai sok esetben szokatlanok és továbbgondolkodásra 
ösztönz ek.   

Dan Brown könyve a Harry Potter könyvek után újabb világsikerré lett. 
Mintegy 35-40 millió példányt adtak el bel le, film készül Hollywoodban, 
plágium-per kezd dött Londonban egy hasonló témájú könyv szerz ivel, 
több országban (Fehéroroszország, Örményország) bojkottra hívták fel a 
híveket, mert az egyházi vezet k szerint aláássa a keresztény 
meggy z dést 

 

egyszóval szellemi divatcikké vált.  
A m lényegében egy kultúrkrimi. Egy kétezer évet átölel 

összeesküvés felgöngyölítése ürügyén a cselekményszövésbe bevonja a 
keresztény vallás legkényesebb, legvitatottabb történéseit. A hivatalossá lett 
keresztény egyház által el nem fogadott evangéliumok (Péter, Tamás, Fülöp) 
leírásai alapján azt igyekszik bizonyítani, hogy Mária Magdolna Jézus 
felesége volt, akit l gyermeke is származott (Sára); az  leszármazottai 
lettek a Meroving-királyi dinasztia egyik alapító családja (i.u. 5. század), akiket 
kés bb a pápával szövetkez

 

Karolingok csaknem teljesen kiirtottak. Ezt a 
titkot rizte a Templomos Lovagrend és a Sion Priorjai (magyarul perjel=a 
szerzetesház f nöke) Rend, amelynek egyik nagymestere volt Leonardo Da 
Vinci is, aki az Utolsó vacsora cím képén kódolta az igazságot, azaz a 
Jézus jobbján ül alak maga Mária Magdolna. Ez az állítás hihetetlen vitákat 
váltott ki a hagyományos hittételek védelmez i, a különféle meggy z dés 
bibliakutatók és más szakemberek körében. A dolog azért is érdekes, mert 
korábban szinte minden témában megjelentek hasonló szellemiség m vek, 
ám ezek visszhang nélkül maradtak.  

Mi a titka Dan Brown alkotásának? Sokak szerint a szerz 
személyisége, hiszen a táncdalszerz nek indult, elfelejthet könyvekkel 
próbálkozó szerz különféle titkos társaságok tagja volt és egyesek 
titkosszolgálati kapcsolatokkal is hírbe hozták 

 

azaz ismeri a világot a 
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háttérb l mozgató titkos er k természetét és munkamódszereit és azok 
mesteri kombinációjával izgalmassá és érdekfeszít vé tette a m vét.  

A kirobbant viták tétje óriási; ha ez a hiteles Jézus-történet, akkor a 
keresztény világegyház tanítása és hite elhallgatásra-hazugságra épült. Egy 
biztos 

 
a felszínre kerül tények tükrében a Szentírás történetei más 

értelmezést is kaphatnak.  
A 2000 éve 

 
és azóta 

 
történt események mindegyikét 

 
id hiányában 

 
nem tudjuk nyomon követni. Csupán néhány olyan tényre hívom fel a 

figyelmet, amelyek elgondolkodtatóak.  
Tény, hogy a Szentírás egybeszerkesztése Nagy Constantin császár 

igényei szerint történt 325-331 között. Tudjuk, hogy az akkor elterjedt 3 
egyistenhitnek (kereszténység, Sol Invictus-Napistenhit, a keleti Mithras-
kultusz) sok hasonlósága volt és azokat egyesítették. (Ekkor lett Jézus 
születésnapja december 25. 

 

január 6 helyett; szavazással vette át a pogány 
Easter helyét a Húsvét; döntöttek a Szentháromság mibenlétér l, a vasárnap 
megünneplésér l, a lélek újjászületésér l, stb.) 

Nyilvánvaló, hogy a meghatározó szerepre tör kereszténységnek 
sokfajta igényt kellett kielégíteni 

 

nem a történeti igazság feltárása, 
hanem az elképzelt ideális tanítások rendszerbe foglalása volt a f 
céljuk. (Az evangélium kifejezés=jó hír. Arról szól, hogy megszületett a 
Megváltó, és üdvözül az, aki benne hisz és tanítása szerint él.) 

Mindazt, ami kimaradt a Szentírásból, mert nem illett bele a kialakított 
koncepcióba, vagy elpusztították, vagy hamisításnak min sítették és 
eretneknek nyilvánították mindazokat, akik a régi elvek szerint tisztelték 
Istent.  

Különös, hogy Európában a mai napig sem tanítják 

 

s t meg sem 
említik 

 

azt a birodalmat, amely legy zte a rómaiakat és 500 éven keresztül 
uralta a keleti világot Izraelt l Indiáig, Kínáig, a Kaukázusig. Ez a pártus-
birodalom volt, amely (i.e. 256-i.u. 326) kés bb az avar, hun, perzsa és 
örmény birodalmakra oszlott. Két csatában (i.e. 53, 39) is tönkreverték a 
római légiókat.  

A csatáról beszámoló római jelentésben páncélos lovasságról írnak, 
amellyel a légiók nem tudtak szembeszállni. Ez Európában 1000 évvel 
kés bb jön létre 

 

azaz egy magasabb szint technikai fejlettség jellemzi 
ket. Tudásuk és kultúrájuk az si sumér kultúrából (i.e. 3000), az els nagy 

civilizációt teremt világból sarjadt. Vallásuk: a fény-vallás, amelynek 
többezer éves jelképei: a szent sólyom (turul) és az oroszlán, a Napisten 
jelképei; a bor és a kenyér az istennel kötött szövetség jelképei. Tisztelték az 

s-Istenanyát (Boldogasszony) 

 

nem véletlen, hogy a jézusi tanítások szerint 
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els ként itt elterjedt kereszténységben a Szentháromságot az Apa-Anya-Fiú 
hármasa alkotta.  

A jézusi tanítások számos eleme ebb l a világból származott 

 
akárcsak a magyar kereszténység si elemei, nyelvkincsünk és 
nyelvszerkezetünk meghatározó része is 

 
de ez egy újabb rejtély. Ezek a 

tanítások az esszénus gyülekezetek révén terjedtek el a Közel-Keleten. (Az 
esszénusok a Megváltó közeli eljövetelét hírdették.) Ilyen gyülekezetben élt 
Keresztel János és sokak szerint Jézus is.  

Mária Magdolna egyes tények és állítások szerint teljesen más szerepet 
töltött be, mint ahogyan B nbánó Magdolnaként ábrázolják. Az egyik 
legel kel bb családból származott, a barátn je Heródes király egyik f 
emberének a felesége volt. Amikor a drága nárdus olajjal felkente Jézust, 
akkor az si törvények szerint hitelesítette , azaz Messiásnak, az Úr 
küldöttjének fogadta el.  

Felt néséig 

 

30 éves koráig 

 

Jézusról keveset tudunk. Ha hétköznapi 
életet élt, akkor a zsidó szokások szerint meg kellett n sülnie. Vannak, akik 
szerint a Kánai mennyegz leírása Jézus lakodalmáról szól, hiszen neki 
kellett gondoskodni a fogyó bor pótlásáról. Jézus útjai során Mária Magdolna 
állandóan jelen van 

 

azt pedig sem hajadonként, sem más feleségeként nem 
tehette, csak feleségként.  

Írnak arról is, hogy Péter féltékeny volt rá, mert úgy beszélt, mint a 
Mindenséget ismer asszony 

 

azaz Jézus szellemi társa is volt, akit 
gyakorta csókjaival illetett . Jézus keresztre feszítésekor csak három n 

állhatott a közelben. Az anya 

 

Sz z Mária 

 

a királyi család tagja, a Jézusi 
tanításokat valló Salome 

 

és a feleség. Két asszony járt a római császárnál, 
hogy a Jézus elítélésében vétkesekre halált kérjen 

 

az Anya és a Feleség 
lehetett.  

Újabb izgalmas kérdés 

 

vajon miért fogadta a római császár eme 
hölgyeket, egy egyszer zsidó ács anyját és feleségét. Ki állt mögöttük, hogy 
arra kényszerült, hogy kivégeztette Poncius Pilátust és a zsidó F tanács 
vezet jét. Ha a rettegett pártusok, akkor az újabb kérdés az, hogy mi köze 
volt a pártus uralkodónak Jézushoz. Esetleg valamilyen módon hozzájuk 
is köt dött?  

 

Vajon mi az alapja annak a magyar néphagyományban fennmaradt si 
karácsonyi gyermek-éneknek, amely Jézusról szól, hogy Kirje, kirje 
kisdedecske, Betlehemi hercegecske ? 

 

Miért írták Pilátus aktáiban, hogy Jézus születésekor a mágusok 
keletr l jöttek köszönteni királyukat ? 

 

Miért tanítják az arabok Jézusáról, hogy királyi vérb l származó 
próféta ? 
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Miért adományozta a bizánci császár apósának, III. Bélának, Mária-
Margit apjának az egyik pártus hercegi család (az Edessában, Izrael 
szomszédságában uralkodott Adiabene-család) koronáját, amelynek 

rzésére a király felállítatta a magyar korona rséget? (Ezen a koronán 
egy 1613-ban készült feljegyzés szerint el l Jézus, hátul Sz z Mária képe 
volt 

 
ezeket 1790-94 között kicserélték, Dukasz Mihály, Constantin és 

Géza képmásaira.) 

 
Miért próbálták elhitetni, hogy a torinói lepel a 14. századból származik 

 

miközben a 12. században készült magyar Pray-kódexben már rajza 
van.   

A kérdések sora szinte végtelen lehetne. A témához kapcsolódva:  

 

Marseille környékén legenda született arról, hogy Lázár és n vére (Mária 
Magdolna) Jézus kereszthalála után ide menekültek. Tények igazolják, 
hogy Lázár valóban itt apostolkodott és itt halt vértanúhalált. Ide jött 
Arimatei József is (Jézus nagybátyja), aki kés bb Angliába ment és ott 
szervezte a jézusi kereszténységet. (Glastonburry Skóciában a kelta 
kereszténység központja lett 

 

innen terjedt el számos si legenda 
(például Artúr királyé). Az angolszász hódítással erre telepedett rá a 
római katolicizmus, amely eltüntetni igyekezett ezeket az emlékeket.  

 

A Dél-Franciaország területén létrejött Meroving dinasztia 
leszármazottait évszázadokon át Jézustól eredeztették. Az innen induló 
Templomos Lovagrend egy id re visszaszerezte a Szentföldet. Els 
dolguk volt, hogy templomot építettek Mária Magdolna tiszteletére 

  

A tényeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. II. János Pál pápa 
finomított . A megtört b nös asszonyt Krisztus bizonyos módon 

egyenl vé tette az apostolokkal azzal, hogy az  ajkára bízta a feltámadás 
üzenetét 

 

ez az új értékelés.   

Nem vitatható, hogy a különféle vallásos hitek közül gy ztessé lett 
katolicizmus mindent megtett a múlt elfelejtéséért. Er szakkal és 
átértelmezéssel tüntette el a mi tudatunkból is a katolicizmus el tti magyar 
kereszténység emlékét. Ha az igazságot akarjuk tudni, akkor újra fel kell tárni 
a múlt tényeit. (Például Szent István 1000. október 9-i rendelete: Sylvester 
pápa tanácsa folytán úgy határoztatott, hogy a magyarok, székelyek, kunok, 
valamint az egyházi magyar keresztény papság által is használt régi magyar 
bet k és jobbról-balra pogány írás megszüntet djék és helyébe a latin bet k 
használtassanak. ). Nyilvánvalóan hasonlóan történt minden más esetben is 

 

a kereszténység hatalmas szervezete egybegy jtötte és érdekei szerint 
átformálta a világ történéseit.  
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Ez a könyv nem tudományos érték munka. De felkelti az érdekl dést a 
múlt iránt és elérheti azt, hogy a ma embere újra érdekl djön a több ezer éve 
elt nt világ iránt és keresse, amiben hinni tud.   

Abstract 
The above mentioned novel written by Dan Brown has become a 

bestseller- a fashionable product in the whole world. The action of the 
exciting thriller weaves thousands of secrets and mysteries together hinting 
at the fact that the core of all mysteries is the birth of Jesus itself. 
The author follows the path of all the statements presented in the novel with 
the help of the new historic and linguistic facts that have been discovered 
lately. His thoughts are sometimes unusual and predispose the reader to 
further analysis.  
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BARTA ÁRPÁD  

TÖRTÉNETEK A PÉNZR L 

 
JÓZSEF ÉS KORA   

Összefoglaló 
A dolgozat a pénz múltját kutatja József korában. Utal a pénz szó els 

használatára a Bibliában, értelmezi a funkciót. József szerint az els makro-
közgazdász jelent s pénzügyi 

 

határid s 

 

ügyleteket hajt végre.  

Kulcsszavak: pénz; vétel; kenyéradó; hossz és bessz.  

Mélységes mély a múltnak kútja.

 

- így indítja Thomas Mann József és 
testvérei cím m vét. A pénzt keresve ereszkedjünk le mi is ebbe a kútba kb. 
háromezer éves mélységbe. A pontos mélységet nem tudjuk meghatározni, 
csupán támpontjaink vannak. A zsidók kivonulása Egyiptomból vagy II. 
Ramszesz (i.e.1290- 1224.) uralkodása idején, i.e. 1250 után valamikor, vagy 
Ramszesz fia és utóda Merrieptah fáraó idején i.e.1220-ban volt. Ezzel 
összefüggésben Mózes II.könyve ezt írja: A zonközben új király támada 
Egyiptomban, a ki Józsefet nem ismerte vala. (II.1.r.8.) És monda az  népének: Ímé 
az Izrael fiainak népe több,és hatalmasabb nálunknál. (I1.r. 9.) 

A mi történetünk tehát korábban játszódik, mégpedig annyival, amennyi 
id alatt József felejthet lett, illetve a zsidó nép megsokasodhatott.  A 
létszámmal összefügg alapinformációt Mózes I. könyve adja: ..hetven tagból 
álló családja név szerint el számláltatik. (I. 46.r.) Azaz 70 f r l kellett 
felszaporodni, olyan létszámra, hogy az a fáraóban félelmet keltsen. 

József nem ismerése talán azt is jelentheti, hogy a fáraónak nem áll 
érdekében emlékezni rá, mert mondjuk egy másik dinasztia embere volt. 
Mindezek alapján úgy gondoljuk, hogy a történet valamikor a XVIII. 
dinasztia / i, e. 1552-1306 / alatt játszódik. Jelezve, hogy ennek a 
dinasztiának volt tagja Tutanhamon és Ehnaton fáraó. Nem fogjuk látni a 
pénz születését, mert az már megszületett. A kor érdekessége az, hogy maga 
a Biblia a pénz kifejezést itt használja el ször, József nem is távoli sénél, 
Ábrahám történetében: Imé ezer ezüst pénzt adtam a te bátyádnak.. ( I.20. r.16.) 
Természetes, hogy nem ezer darab érmér l van szó, hanem ezer darabka 
ezüstr l, melynek nem ismerjük sem súlyát sem tisztaságát. S t az ügylet 
kissé kényes, mert Ábrahám a testvéreként szerepeltetett felesége 
elcsábításának gyanúja miatt kér és kap kárpótlást. 

Az idézett azt bizonyítja, hogy nemcsak hogy van pénz, mégpedig ezüst, 
de az általánosan ismert és elterjedt, nincs neve és mértéke. Pénz funkciói 
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azonban még nem teljes kör ek. A gazdag vagy-e kérdésre például nem az 
a felelet, hogy  igen,ennyi és ennyi pénzem van , hanem a következ : A z 
Úr pedig igen megáldotta az én uramat, úgy hogy naggyá lett: mert adott neki juhokat, 
barmokat, ezüstöt, aranyat, szolgákat, szolgálólányokat, tevéket, szamarakat. (I.24. 
r.35.)  A szöveg Ábrahámra utal.  

Jákob 

 
József apja 

 
a béralkujában sem pénzben gondolkodik. Szabj 

bért magadnak és én megadom. (I.30. r.28) - kérdésre nem azt feleli, hogy ennyi 
és ennyi pénz , hanem jön a történet a pettyegetett juhokkal és 
kecskékkel.(De ez egy másik történet!). Jákob azonban ismeri a pénzt és a 
vásárlás gyakorlatát is. Íme, egy pénzbeli ügylete:  És megvevé a mez nek azt a 
részét, a hol sátorát felvonta vala száz pénzen. (I.33.r.19.) 

Ezzel el is érkeztünk Józsefhez. Az  történetét, viszonyát a pénzhez két 
részre bontjuk: egyrészt családtagjaival összefügg pénzügyekre, másrészt a 
fáraó nevében végzett pénzügyekre. 

Az els kör az a bizonyos József és testvérei történet, amely 
számunkra úgy kezd dik, hogy: és eladták Józsefet az Ismáelitáknak húsz 
ezüstpénzen.. (I.37.r.28.) 

Az ügylet meger síti a korábban leírtakat, csak egyféle pénz van, az a 
bizonyos ezüstpénz. Közvetetten bizonyítja ezt az is, ha ez el bbi esetet a 
Koránban olvassuk el. Az i.u. els évezredb l származó szövegrész a 
következ : És potom áron 

 

néhány dirchemért elkótyavetyélték,mivel nem tartották 
t sokra. (12.szúra 20.) Egyértelm , ahol már több féle pénz van és ismert, ott 

meg kell nevezni azokat. Ez az ismeret vetül vissza a múltba. 
A következ ügyletben József már mint a kenyér adó azaz gabona 

eladó t nik fel. Az ügylet kereskedelmi ügylet pénzmozgással, mégpedig 
többszörös pénzmozgással: a vételár kijut Egyiptomba, onnan visszakerül 
Kanaánba, majd megnövekedve ismét Egyiptomba, ahonnan újabb 
növekménnyel vissza Kanaánba. Komoly pénzmozgások a fizetési 
mérlegben . A történetb l csak a pénzügyek dokumentálása következik:   

Lemene azért Józsefnek tíz bátyja Egyiptomba gabonát venni. (I.41.r.56.)  
És egyik kioldá zsákját , hogy abrakot adjon szamarának a szálláson és meglátá az  

pénzét,hogy ímé zsákja szájában van. (I.42.r.27.) 
Pénzt pedig két annyit vigyetek magatokkal , s t a mely pénz meghoztatok a ti 

zsákjaitok szájában,azt vigyétek vissza magatokkal,talán tévedés ez. (I.43.r.12.) 
V alamennyien valának, mindegyiknek ada egy-egy öltöz ruhát:Benjáminnak pedig ada 

háromszáz ezüst pénzt és öt öltöz ruhát. (I.45.r.22.) József és testvéreinek 
története illeszkedik, része a kor történetének, József felemelkedésének, így 
az makrogazdasági vetülettel is bír. 

József jóslata a fáraónak 

 

a hét b és a hét sz k esztend r l- valójában 
egy határid s spekulációs ügylet, mert az id függvényében változni fognak a 
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gabonaárak, árfolyamok. A jó termés idején a kínálati többlet következtében 
az árfolyamok esnek bessz, majd a rossz termés idején az árfolyamok 
emelkednek, azaz hossz lesz. József azonban túln ezen a brókeri 
szerepkörön,  kész volt egyéni érdekein felülemelkedni és az állam / a 
fáraó/ fejével gondolkodni. Megvalósítja az els állami beavatkozást a 
gazdaságba, megalapozva hosszú id re a fáraók gazdasági, politikai hatalmát. 
József a kenyéradó az els igazi pénzügyminiszter, makro közgazdász. 

A b esztend kben megakadályozza a gabona árak gyors csökkenését, 
mert felvásárolja az állam nevében a felesleget. Mivel a gyakorlat elvileg hét 
évig tart valószín síthet , hogy van termel , aki eleve nem is akar eladni a 
piacion, várja az állami felvásárlást. / Mintha ismer s lenne a helyzet a 
magyar agrárgazdaságban is, a piacon, jó áron el nem adható búzát, kukoricát 
vegye meg az állam!/. 

A sz k esztend kben viszont az árak emelkedését mérsékli az, hogy 
József gabonát árul. De a hét év nagyon sok, el bb utóbb egyáltalán nem 
lesz a piacon gabona. József elad- kinek ennyiért, kinek annyiért- folyik 
hozzá a pénz, míg teljes pénzhiány nem lesz. Ekkor lehet vé teszi a 
természetbeni fizetést, majd a földek gabonára való cseréjét. A sz k 
esztend k végére az államhatalom meger södve, földtulajdoni 
monopóliummal felruházva kerül ki. A polgár választhatott az élek és 
adózóm és a nem élek alternatívák között. 
József pedig mind összeszedé a pénzt, a mi találtatik vala Egyiptomnak és Kanaánnak 

földén gabonáért,melyet azok vesznek vala,és bévivé József a pénzt a Fáraó 
házába. (I.47.r.14.) 
És mikor elfogyott a pénz Egyiptom földjér l is,Kanaán földjér l is,egész Egyiptom 

Józsefhez méne,mondván: A dj nékünk kenyeret,miért haljunk meg szemed láttára,azért 
hogy nincs pénz? (I.47.r.15.) 
És monda József: Hozzátok ide barmaitokat,és adok néktek a ti barmaitokért,ha nincs 

pénz. (I.47.r.16.)  Egy év múlva a helyzet megismétl dik! 
Megvevé azért József egész Egyiptom földjét a Fáraó részére,mert az Egyiptombeliek 

mind eladták az ö földjüket,mivelhogy er t vett vala rajtok az éhség. És a föld a Fáraóé 
lön. (I.47.r.20.)  

És monda József a népnek: Íme megvettelek titeket a mai napon,és a ti földeteket a 
Fáraónak. Ímhol számotokra a mag , vessétek be a földet. (I.47.r.23.) 
És takaráskor a Fáraónak egy ötödrészt,négy rész pedig legyen a tietek,a mez 

bevetésére és éléstekre mind magatok,mind házatoknépének,és gyermekeiteknek eledelül. 
(I.47.r.24.) 

Milyen következtetésre juthatunk a leírtakból? A múlt megismerhet ? 
Nem!  
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Minél mélyebbre fürkészünk, minél messzebbre hatolunk és tapogatózunk a múlt 
alvilágába, az embernek, történetének, m vel désének kezdeti alapjai tökéletesen 
megmérhetetlennek bizonyulnak, s mér ónunk el l bármely kalandos távolságokba 
gombolyítjuk alá zsinegét, mindig újra és tovább húzódnak vissza a feneketlenségbe.

 
.. látszat megállókat és úticélokat kínál, melyek mögött, amint elértük ket, újabb 

múltszakaszok tárulnak föl, ahogy a partjáró bolygása sem ér soha véget, mert minden 
egyes megmászott agyagos fövenykulissza mögött új távolságok csábítanak új hegyfok felé.

 
Mert: Mélységesen mély a múltnak kútja. (Thomas Mann jelzett m ). U.i. Míg 
Józsefnek a sikerhez elég volt szépnek és okosnak lenni, addig a modern 
kor Józsefének, Félix Krullnak már szélhámosnak is kellett lennie.  

Abstract 
The paper aims at presenting the history of money in the age of Joseph. It 
hints at the first use of the term of money in the Bible and it analyses the 
function of this means of payment. According to it, Joseph is the first to 
perform significant macro-economic financial futures transactions.    

Felhasznált irodalom: 

 

Az emberiség krónikája, Officia Nova Kiadó 1990. 

 

Christian Jacq: Nofertiti és Ehnaton, Corvina Kiadó 2002. 

 

Korán 12. szúra 20. Helikon kiadó 

 

Thomas Mann: József és testvérei. Európa Kiadó 1975. 1. kötet 7. oldal. 

 

Szent Biblia, Mózes els és második könyve. Károli Gáspár fordítása,1908.évi változat. 
/ Az idézet után rész és pont megjelöléssel./. 
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LIPCSEI IMRE    

IZRAELITA TANULÓK A TRIANON UTÁNI SZARVASI 
EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMOKBAN   

Összefoglaló 
A szerz a békés vármegyei evangélikus gimnáziumokban tanuló 

izraelita diákok iskolai tevékenységét vizsgálja a Horthy korszakban. Az 
anyakönyvekb l nyert adatokat történeti-szociológiai módszerekkel 
feldolgozva a tanulmányi munka néhány szegmensét emeli ki. A zsidóság 
mint a könyv népe mindig nagy szerepet tulajdonított a tudás 
megszerzésének, ami megmutatkozott az iskoláztatásban és a diákok 
tanulmányi munkájában. Ez volt jellemz Békés vármegyére is, ahol a 
középiskolákban felülreprezentált izraelita diákok osztályzatainak átlaga a 
legjobb volt. A vizsgálat eredményeit összevetve az országos kutatásokkal 
releváns hasonlóság mutatható ki.  

Kulcsszavak: izraelita, felülreprezentált, tudás prioritása, diszkrimináció  

Bevezetés  

A zsidó és a protestáns felekezeti kultúrában a szent szövegek olvasása, 
tanulmányozása során jelent s szerep jut az egyénnek és a családnak. A 
szöveghagyomány tekintélye már fiatal kortól megjelenik, ami az oktatás 
eredményességében is kimutatható. A zsidóságnál ez hatványozottabban 
érvényes, hiszen, mint a könyv népe mindig nagy szerepet tulajdonítottak 
a tudás megszerzésének, ami megmutatkozott az iskoláztatásban és a diákok 
tanulmányi munkájában is.  

A zsidók és az evangélikusok között az oktatás vonatkozásában 
esetenként párhuzam állítható. Mindkét felekezet jelent s kisebbségben élt a 
trianoni Magyarországon, hiszen e két csoport közel azonos demográfiai 
súlyt képviselt az össznépességen belül. A társadalmi marginális helyzet 
kompenzálására a gyermekeik iskoláztatásával próbáltak válaszolni, ami 
lehet séget adott a magasabb társadalmi közegbe való bejutásra, így növelve 
az érvényesülés lehet ségét is.    
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1. Az Evangélikus Gimnáziumok a vármegye oktatási struktúrájában  

Egy régió jelent s ismérve, hogy milyen vallású, milyen nemzetiség a 
populációja? Békés vármegye a felekezeti megoszlás szerint relevánsan 
eltért az országos helyzett l, hiszen a XVIII. századi újratelepítést 
követ en er teljes protestáns dominancia volt jellemz . Az egyharmad 
evangélikus és egyharmad református vallású lakosság mellett az izraeliták 
aránya az országos helyzethez viszonyítva jelent sen alulreprezentált volt, 
hiszen a megcsonkított országban él izraeliták 5,9%-ához képest Békés 
vármegyében csak 2,3% az ehhez a valláshoz tartozó lakosok aránya. A 
tanuláshoz való viszonyuk azonban az országos trendhez igazodik, hiszen az 
1. számú táblázat adataiból látható, hogy a vármegye középiskoláiba járó 
diákok átlagában közel ötszörösen felülreprezentáltak az izraelita diákok.  

1. számú táblázat 
   A vármegyei diákok vallási megoszlása az 1920-40 közötti id szak átlagában  

r. kat.

 

g. 
kat. 

ref. ev. gör.kel.

 

izr. egyéb 

Bcs.Lórántffy 
Áll. 

32,7%

 

0,5%

 

11,8%

 

33,9%

 

0,8%

 

20,1%

 

0,2%

 

Bcs. Rudolf Ev.

 

33,8%

 

1,1% 12,1%

 

37,5%

 

0,4 % 14,7%

 

0,4% 

Békési Ref. 22,4%

 

0,2% 63,4%

  

6,7% 1,1%  5,4% 0,8% 

Gyulai Kat. 69,5%

 

1,2% 16,6%

  

1,9% 2,5%  8,5% 0,6% 

Orosházi Ev. 23,3%

 

- 11,5%

 

54,7%

 

1,2%  8,9% 0,4% 

Szarvasi Ev. 26,4%

 

-   
9,4% 

53,3%

 

0,4% 10,2%

 

0,3% 

Szeghalmi Ref. 18,9%

 

0,4% 69,4%

  

2,9% 0.7%  6,8% 0,9% 

Összesen: 32,3%

 

0,4% 27,8%

 

27.4%

 

1% 10,6%

 

0,5% 

 

Forrás: A békés vármegyei középiskolák értesít i  

Összefüggés figyelhet még meg az izraelita tanulók és az 
iskolafenntartók között, hiszen a legmagasabb arányban az evangélikus 
gimnáziumokban, illetve a békéscsabai leánygimnáziumban tanultak. 
Viszonylag magas volt a számarányuk a katolikus intézményben is, de a két 
legalacsonyabb érték a református gimnáziumokhoz kapcsolódik. A fenti 
számadatok az országos helyzethez viszonyítva nem meglep ek. A 
Lórántffy esetében egyértelm a preferencia, hiszen a vármegye egyetlen 
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leánygimnáziuma volt. Itt nyilvános tanulóként az iskola mindennapi 
munkájában vehettek részt a lányok, míg a többi középiskolában csak 
magántanulóként, az egyéni tanulás nehézségeivel küszködve juthattak 
érettségihez. Az evangélikus középiskolák viszonylatában az országos trend 
itt is érvényesült, hiszen Karády Viktor kutatásaiban kimutatta, hogy az 
iskoláztatáson túl a zsidóság és az evangélikusok között kisebb csoportközi 
távolság, az élet több területén is közeledést hozott. 

A három evangélikus gimnázium közül csak kett t, a békéscsabait és a 
szarvasit veszem vizsgálat alá, mert az orosházi csak 1938-ban nyitotta meg 
kapuit, így nem lehet esetében a folyamatosságot vizsgálni.  

2. A diákok létszámadatai  

Tanulmányomban a trianoni békeszerz dést követ els tanév 
eredményeit hasonlítottam össze a  húsz évvel kés bbi adatokkal. Kíváncsi 
voltam arra, hogy a két világháború közötti id szak társadalmi és 
oktatáspolitikai változásai milyen mértékben hatottak a diákok, ezen belül is 
az izraelita tanulók életére.  

A 2. számú táblázat adataiból kit nik, hogy a tanulók létszáma 
jelent sen csökkent a kiinduló 1920-21-es tanévhez képest, melynek oka 
abban keresend , hogy a második adatvételi id szakig megnyílt két 
gimnázium és több polgári iskola is, melyek átrendezték a vármegye oktatási 
térképét. Az új intézmények hatottak az evangélikus gimnáziumok életére, 
hiszen az iskolák expanziója több választási lehet séget adott a korabeli 
fiatalok számára.   

2.számú táblázat 
A szarvasi és a békéscsabai evangélikus gimnáziumokban végzett diákok száma 

 

1920-1921

 

1940-1941

 

tagozat

 

alsó

 

fels

 

alsó

 

fels

 

létszám

 

618

 

378

 

402

 

287

 

ebb l izraelita %

 

9,5%

 

20,3%

 

7,5%

 

10,1%

  

Forrás: A békés vármegyei evangélikus gimnáziumok anyakönyvei  

Az országos helyzetnek megfelel en lényegesen több tanuló látogatta 
az els négy osztályt, mint a fels tagozatot, ez azonban nem azt jelenti 
egyértelm en, hogy a tanulók lemorzsolódtak volna. A gimnázium alsó négy 
osztályának elvégzése ugyanis már el nyt jelentett az alkalmazotti szférában 
történ elhelyezkedésnél, lehet séget adott un. nadrágos állások 
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betöltésére is, ezért a szegényebb szül k eleve csak ezt a szintet célozták 
meg gyermekeik számára. 

Az izraelita tanulók aránya a fels tagozatban mindkét évben magasabb, 
ami azt jelzi, hogy a többi felekezethez viszonyítva a zsidó szül k 
következetesen ragaszkodtak gyermekeik érettségiéhez, így a légyegesen 
lecsökkent fels tagozatban er teljesebben jelenhettek meg. A vizsgált 
id szak második tanévében az arányok csökkentek, f ként a fels tagozaton 
jelentkezik az izraelita tanulók visszaszorítási törekvésének eredménye.  

3. A diákok tanulmányi munkája  

A tanulmányi munka vizsgálata során hat tantárgy eredményeit 
hasonlítottam össze. A magyar oktatásügyben az 1945 el tti id szakban a 
maitól eltér

 

osztályzási rend uralkodott. A tanulókat négyes skálán mérték 
és a mai gyakorlathoz viszonyítva fordítva használták az érdemjegyeket: 1 - 
jeles, 2 

 

jó, 3 

 

elégséges, 4 

 

elégtelen. Ennek megfelel en az átlagok 
vizsgálatánál figyelembe kell venni, hogy a jó teljesítmény az 1-es érték felé 
tendál. 

A tantárgyakat összehasonlítva az izraelita diákok esetében nem 
láthatunk különösen nagy eltérést, ami arra utal, hogy kiegyensúlyozott 
teljesítményt nyújtottak. Mind a két tanévben alsó tagozaton két-két tantárgy 
volt, amelyben nem a legjobb eredményt érték el, de fels ben 1920-21-ben 
és húsz év múlva is minden tantárgyból a képzeletbeli dobogó élén 
végeztek. Természetesen közöttük is voltak rosszabbul tanuló diákok, de a 
többiek kiváló teljesítménye nagyot javított az átlagon. A tantárgyak 
nehézsége az osztályzatokban mutatkozott meg. Karády Viktor 
magyarországi vizsgálatainak eredményeképpen megállapítja, hogy  
els sorban a latint és a matematikát, utánuk a németet, a magyart és a fizikát 
osztályozták a legkeményebben  így ezek tekinthet k a legkomolyabb 
tárgyaknak , míg a vallástant és a testnevelést ugyanez a mérce 
egyértelm en melléktárgyként min síti. 1 Ezek az értékek megjelentek a 
békés vármegyei evangélikus középiskolákban is.  A hittan mindkét vizsgált 
tanévben a legkönnyebbnek t nt, míg a latin legtöbbször a legrosszabb 
eredményt hozta. A többi tárgy is országos hírének megfelel en nehéznek 
bizonyult a tanulók számára.  

Megfigyelhet még, hogy az 1940-41-es tanévben az átlagok jobbak, 
mint húsz éve. Mi lehet ennek az oka? Hipotézisem szerint nem egyszer en 
arról van szó, hogy a tanárok követelményrendszere csökkent volna. 

                                                

 

1 Karády Viktor  1997.  A középiskolai piac társadalomtörténeti problémái    
   Magyarországon.  In. Sasfi csaba (szerk.) Iskola és társadalom. Zalaegerszeg. 28.p. 
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Inkább a jól szervezett oktatásügy állhat a jobb tanulmányi eredmények 
mögött. Az 1920-as évek közepén, a klebelsberg-iskolák elterjedésével 
Békés vármegyében nem volt olyan lakott terület, ahonnan ne lehetett 
volna eljutni elemi népiskolába három-négy kilométeres körzetben. 
Emellett a zsúfoltság egyre több helyen történ megszüntetése, a 
képzettebb tanárok megjelenése a tanyasi iskolákban azt eredményezhette, 
hogy a középiskolába már egy jobban felkészített, biztosabb tudásanyaggal 
felvértezett diákság került. Ennek értelmében a tanulók el menetelében is 
pozitív változás történt a vizsgált két évtized alatt.  

4. Tandíj   

Minden vármegyei gimnáziumban tandíjat kellett fizetni beiratkozáskor. 
Ennek összege változó volt. Nem csak az iskolák között voltak 
különbségek, hanem az iskolán belül is. Általános gyakorlat volt, hogy a 
gimnáziumot fenntartó egyházközséghez tartozó diákok fizették a 
legkevesebbet, a más vallásúak és más vármegyéb l származók többet. 
Egyöntet volt az izraelita diákok diszkriminációja, hiszen minden 
középiskolában a legtöbb tandíjat k fizették. Példaként említem a Szarvasi 
Evangélikus Gimnázium Kormányzó testületének határozatát. 
I. Helybeli keresztyén tanuló fizet egész évre 60 peng t 
II. A békési és csanád-csongrád megyei protestáns 70 peng t 
III. Egyéb vidéki protestáns 80 peng t 
IV. Vidéki, nem protestáns 90 peng t 
V. Izraelita növendék egész évre 120 peng t.2  

A fizetési kötelezettségb l azonban több kedvezményt adtak, a 
tisztvisel k, altisztek, szolgák, csend rtisztek, továbbá hadiözvegyek 
gyermekei a rendes tandíj felét fizették. Minden intézményben a 
szegénysorúak ha rendelkeztek szegénységi bizonyítvánnyal és jó 
el menetel ek voltak részben, vagy egészben tandíjmentességben 
részesültek.  

Összegzés  

Az izraelita diákok, az országos helyzetnek megfelel en arányukban 
felülreprezentáltak voltak a békés vármegyei gimnáziumokban. Az 
országos eredményeikhez hasonlóan itt is inkább az evangélikusok felé 
vonzódtak, ami megmutatkozott abban, hogy az evangélikus gimnáziumok 
                                                

 

2 Szarvasi Evangélikus Gimnázium Értesít je 1926-27. 
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izraelita diákjainak aránya általában kétszerese volt a többi 
középiskoláéhoz képest. A tanulmányi munkájukkal a jók, a legjobbak 
közé tartoztak, ami nem vármegyei sajátosság, hanem megfelelt az 
országos trendnek. Ez arra utal, hogy az izraelita szül k felismerték az 
oktatás jelent ségét. Tudták, hogy a tudással magasabbra lehet emelkedni 
a társadalmi ranglétrán és akkoriban egy érettségi bizonyítvány kaput 
nyitott a társadalmi elit felé. Az izraelita diákok a tanulmányi munkán túl, 
az önképz körökben, a segélyegyletekben, az ifjúsági szervezetekben is 
közrem ködtek, így szervesen kapcsolódtak a gimnáziumok 
mindennapjaihoz a magyar történelem egyik legnehezebb id szakában.  

Abstract  
The author examines the school activity of Israelite students learning in 

the Evangelical secondary grammar  schools of Békés County. He addresses 
several segments of study progress, approaching the data gained from the 
matriculations by historical-sociological methods. Jewish people as the "folk 
of the book" always placed primary importance on acquiring knowledge, 
which was manifested in schooling and the students' progress as well. This 
was the case also in Békés County, where Israelite students overrepresented 
in secondary schools produced the best average grades. Result of the 
investigation shows relevant similarity with those of country-level 
researches.    
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CSAJÁNYI MELINDA  

KERESZTÉNYSÉG ÉS ZSIDÓSÁG KAPCSOLATA A 
VÉSZKORSZAKBAN 
Kérdések egy kutatás módszertana és lélektana elé

  
Összefoglaló 

A két világháború közötti keresztény Magyarországon , Sz z Mária 
országában vált igazán a kereszténység botrányává a zsidóüldözés. Lényeges 
kérdés, milyen módon készítette el az 1920 

 

1944 közötti hangsúlyozottan 
keresztény id szak a vészkorszak szinte akadálytalan lezajlását. Az egész 
társadalmat átfogó egyházi szervezetek vezet inek és tagjainak nemcsak 
politikai, de ideológiai felel ssége is súlyos. Az alapelveiben megingott 
kereszténységt l könnyen elfordult a magyarság 1945 után. A legnagyobb 
tömeget jelent bystanderek kereszténységének jellemz inek és 
motivációinak feltárása napjaink ideológiai hátterét kutató Európájának nagy 
segítségére lehetne.   

Kulcsszavak: kereszténység botránya, bystander, Sz z Mária országa  

1. A kutatás céljáról és következtetéseir l  

Van-e bármilyen történeti, politikai üzenete egy ilyen témának vagy 
csupán a valláserkölcs témakörébe utalható a kérdés? Vajon, miképp kell 

vélekednünk a két világháború közötti Magyarországról, mint önmagát 
keresztény államként meghatározó alakulatról?  

Egy keresztény állam nyilván krisztusi alapokat tart kiindulási pontnak, 
követend

 

értékrendnek. Vagy mégsem?! Épp e ponton válik igazán 
botránnyá

 

a holokauszt, a kereszténység botrányává, mert hogyan lehet 
viszonyulni másképp az értékrendjének alapelveivel élesen meghasonló  
állam ideológiai egészségéhez ? (E.Sicher: The Scandal) 

A kereszténység és zsidóság vészkorszakbeli kapcsolatának feltárása 
olyan gömbcsukló lehet, mely európai keresztény társadalmunk 
struktúrájának - jobb megértésen alapuló - hatékonyabb m ködését 
szolgálhatja.  

2. A vészkorszak  

Bár a szakirodalom egyértelm en a német megszállást követ id szakot 
nevezi így, kérdés, hogy valóban mikor kezd dött a vészkorszak . Igazi 
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tartalmi, s történelmi tanulságot is hordozó kérdés, milyen módszerekkel 
ágyazott meg az 1920 

 
1944 közötti hangsúlyozottan keresztény id szak a 

vészkorszak 

 
szinte akadálytalan 

 
lezajlásának. Vajon milyen er k, s 

hogyan tudták a közvéleményt ennyire vallott értékrendjének ellene 
fordítani, s vajon ezek az er k elt ntek a Kárpát-koszorúból, rejt zködnek 
vagy észrevétlen formában velünk élnek?  

3. A kereszténység megjelenési formái a két világháború közötti 
Magyarországon  

Vitatható-e, hogy Jézus a kereszténységnek, mint vallásnak, alapítója? 
Vitatható-e, hogy Jézus a zsidó közösség tagja volt, akit a tudós farizeusok is 
Mesternek szólítottak, s aki egyértelm en nyilatkozott a nagy parancsolatról, 
s annak jelent ségér l (Máté 22.34-40.)? Két 

 

a történelem során 
folyamatosan szembenálló 

 

vallási közösség nagy parancsolata ez, mely 
végül a kereszténység alapköveként tudatosult történelmileg és teológiailag. 

A vallásban, mely minden addigi mértéket meghaladóan hangsúlyozva 
identitását, épp a zsidósággal szemben lépi át tárgyalt korszakunkban a 
törvényt és a prófétákat tartó egyik nagy parancsolatot. E korszak 

Magyarországának kormányzati rendszerét keresztény kurzusként tartják 
számon, ám ez nem els renden vallási besorolást takaró a kifejezés mégsem. 
Római katolikus volt a magyar lakosság 64-66%-a, református a 21%, 
evangélikus 6%, az izraelita vallásúak mintegy 5%-ot tettek ki. Az egyházak 
hatása nagy volt. 

A társadalmi tudat formálása és fenntartása 

 

mai értelemben vett média 
hiányában 

 

még mindig nagymértékben egy-egy szép szavú  pap hatásán 
függött. A tudatos jöv formálás lehet sége, az iskola, ahol a húszas évek új 
tanterveiben csökken az értéksemleges intellektualizmus becsülete, er södik 
a keresztény és nemzeti szellem. A civil szervez dések - Actio Catholica, 
Keresztény Ifjúsági Egyesület, stb. - az ifjúság keresztény szellem 
szabadid s tevékenységét szervezték. Megállapítható a keresztény egyházak 
múlhatatlan felel ssége a kés bbiekben vészkorszakként jelölt id szak 
társadalmának gondolkodását illet en. 

Randolph L.Braham két kötetes, átfogó a magyarországi zsidóság 
pusztulásáról készített monográfiájában mindössze egyetlen rövid fejezetben 
tárgyalja a Keresztény egyházak magatartását , s ugyancsak egyetlen oldalt 
fordít a nem zsidók mentési kísérleteire

 

Megtudhatjuk a mártír 
egyháztagoknak neveit, akik életük odaáldozásával vettek részt egyedi ment 
akciókban, ezek azonban (ahogyan az író megjegyzi a fejezet végén) a 
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szorongatott és üldözött zsidók megsegítésére hivatott kollektív ellenállást 
nem pótolhatták   

Ha a tényeket, az események végkimenetelét tekintjük, sajnos be kell 
ismernünk, valóban nem. Mivel a harmadik zsidótörvény korlátozó 
intézkedései a kikeresztelkedettekre is érvényesek voltak, ez végre a 
keresztény egyházak tiltakozását is kiváltotta. Eszerint a keresztség aktusa, 
mint közösségformáló er volt igazán elegend en er s kapocs ahhoz, hogy 
megmozdítsa Krisztus egyházának vezet it az övéiért ? A keresztény 
egyházak megkísérelték tehát folytatni a korábbiakhoz hasonlóan egyszer en 
más vallásúakként kezelni a csoportot, melyet a megkülönböztet 

intézkedések sora ért.  

4. A zsidóság, mint vallás és megjelenési formái Magyarországon a 
20. században  

1867. XVII. tc., az ún. emancipációs törvény új korszakot vél nyitni, 
melyben gy ztes lehet a magyarországi zsidóság, s az ket befogadó 
magyarság is. A diadal kora megindul, de e törvény nem foglalta magába az 
izraelita vallásfelekezet elfogadását, csak a zsidót , mint embert 
emancipálta. Ez már jelezte, a keresztény magyar társadalom leginkább az 
induló befektetéshez t kével és szakértelemmel bíró üzlettársnak képes 

befogadni a zsidóságot. 
Politikai háborúskodások sora után, sikerül elfogadtatni 1895-ben az 

izraelita vallás recepcióját, így a századfordulóra a zsidóság egy, egységes 
felekezet három szervezetileg elkülönül egységével: kongresszusi, ortodox 
és statusquo ante csoportjával nyert elfogadást. Ez által teremt dött meg a 
magyarországi izraeliták olyan asszimilációjának lehet sége, melynek során 
nem kellett feladniuk zsidóságukat. A zsidó-magyar kett s identitás 
lehet sége, a biztonságos prosperitást ígér helyzet, egyedülállónak látszott 
Európában! A sikeres együttélés, gazdasági fellendülés éveit háborúk, 
forradalmak, iszonytató békék követték melyek válságokat és új háborút 
szültek, és b nbakkeresést. Társadalmi méretet öltve a magyar 
történelemben el ször találtatott meg a zsidóság, mint a bajok valódi 
okozója. 

A bevett vallású, s nemzettudatában javarészt asszimilált magyar zsidóság 
kétségbeesetten kereste identitását az 1940-es évek Magyarországában, mely 
eddig megóvta ket, s sokan vallásuk elhagyásában vélték elkerülhet nek 
közelít halálos veszélyt. Nem el ször. 

A rabbinikus felfogás szerint azonban a zsidó státusz nem szüntethet 
meg semmi módon, a kitérés eredménye nem egy gój , hanem egy b nös 
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zsidó. E felfogás súlya alól nyilván a neológ szellemben nevelkedett 
zsidóknak is igen nehéz lehetett kivonni magukat, mégis, Magyarországon 
több alkalommal is megjelenni volt kénytelen a kitérési hullám . Ám, míg 
az el z ekben a legvészterhesebbnek t n id szakokban is menedék lehetett 
a vallás elhagyása, 1944-ben, legtöbb esetben már nem jelentett már 
védelmet.  

5. Az antiszemitizmus Sz z Mária országában

  

Az, hogy Magyarország keresztény ország, nem csupán azt jelentette, 
hogy a keresztény államok közösségének tagja és az állam mindig 
támaszkodott a keresztény egyház szervezettségére. 
Magyarországot évszázadok óta Mária országának tekintették. Sz z Mária 
hosszú ideig rendkívül fontos szerepet töltött be a nemzeti azonosságtudat 
alakulásában. 

Vajon mikor ütötte fel fejét a bizalmatlanság a patróna felé, s fordult a 
hívek feje a hagyományosan védettség-reményt nyújtó, Istenanya fel l 
inkább er kultuszt hangsúlyozó gondolkodásmód felé? 

Vajon miképp alakult I. István (sokat és hiába idézett) intelmei után, II. 
András törvényein, majd a keresztény úri osztályok szalonzsidózásá -n 
keresztül, az út addig, míg 1944-ben a mohácsi evangélikus lelkész hivatása 
teljesítéseként fogta fel a kitért zsidók érdekében levelének megírását, mellyel 
állást foglal a faji alapú törvények szelleme mellett? Tudom azt, hogy a 
zsidóság idegen test volt a nemzet testén, amelyet el kellett távolítani. Nem is 
ez ellen, hanem ennek kivitelezési módja ellen van minden jóérzés magyar 
embernek kifogása. Én most panaszaimat kizárólag az Istent l reám bízott 
zsidó fajú, protestáns testvéreimre korlátozom.

 

Az újpogányság ideológiai alapot nyújtott ugyan a német fasizmusnak, 
ám Magyarországon, ehhez hasonlóan, a keresztény kultúrkör nem ingott 
meg, s t hangsúlyozottan keresztény alapon m ködött a rendszer. Talán ez 
is oka lehet, hogy a magyar társadalom oly csekély ellenállással nyitott ajtót 
nagyon is keresztény ellenes ideológiáknak épp a vészkorszak után. 

A vonatkozó irodalom a diszkriminációval kezd d és a 
megsemmisítésig vezet folyamat (áldozatokon kívüli) résztvev it, 
elkövet kre, bystanderek -re és ment k csoportjára osztja. Sajátosan 
szigorú, kibúvásra semmiképp lehet séget nem adó, besorolási rend. Míg az 
elkövet k és a ment k széls ségesen aktív tevékenysége sokoldalú 
feldolgozást nyert az elmúlt évtizedek során, a keresztény magyar társadalom 
derékhada, feltáratlan, de nem érdektelen téma. 
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A bystanderek , viselkedésének indítékai, gondolkodásának motivációi 

sokkal többet árulhatnak el a korról, mint a cselekedeteikkel valamiképp 
kiemelked , épp ezért atípusos elkövet k vagy ment k , akikre 
hivatkozva, sokkal hajlamosabb az utókor sommás képet alkotni a 
vészkorszakbeli valós keresztény magyar társadalomról.  

6. Utóhang  

Egyre jobban látható, hogy az egységesülés köntösébe burkolózó 
Európában közös ideológiai alapok nélkül olyan parciális eszmék születnek, 
melyek nem a kit zött célt szolgálják. Nem megkerülhet a kereszténység 
kérdése identitásunk megfogalmazásánál. Ehhez kapcsolódva azonban az 
sem, (ahogy a napjainkban megjelent Szécsi József szerkesztette 
dokumentumgy jtemény címe, fogalmaz), hogy Vajon teológiai véletlen 
volt-e a holokauszt?  

Abstrakt 
Between the two worldwars in the so called Christian Hungary, named 

the Country of the Blessed Virgin the holocaust became a real scandal of the 
christianity. The very important question is how the period of 1920 

 

1944 
did prepeare the unobstructed process of Jew s deportation. The 
resposibility of the churches is really great and perhaps this was also a reason 
that after the war the hungarian society turned so easy away from 
christianity. The recently ideological basis seeker Europe could get some 
answers about lately christianity understanding the motivations of the 
hungarian christian bystanders in the holocaust.    
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FÜRJ ZOLTÁN   

GÖNCZY BÉLA VÉSZT I REFORMÁTUS LELKÉSZ A 
ZSIDÓKÉRDÉSR L   

Összefoglaló 
Gönczy Béla református lelkész jelent s irodalmi tevékenységet fejtett 

ki, a múlt század 30-as éveiben. Újságot, folyóiratot adott ki, hívei számára 
olyan könyveket jelentetett meg, amelyek az életben való eligazodásukhoz, 
m vel désükhöz fontosnak ítélt. Tevékenysége középpontjába a 
társadalomban meglév feszültségek elleni küzdelmet állította. Harcolt az 
egyszer , a nyomorban él k felemelkedéséért, a földosztásért. S akkor, 
amikor a zsidókérdés került el térbe felemelte szavát a zsidótörvények ellen. 
Egyenesen a református gondolkodás elferdülésének tartotta a törvény 
megszavazását. Újságjában a falusi emberek figyelmét felhívta arra, hogy a 
magyarság számára milyen veszélyeket rejt magában ez a kérdés, 
lelkésztársait pedig folyóiratában próbálta meg felrázni. Gondolkozásának 
központi eleme: keresztény Magyarország csak az lehet, ahol a szeretet és 
nem a gy lölködés uralkodik .  

Gönczy Béla a Viharsarok egy istenháta mögötti településen, Vészt n 
volt lelkész. Hozzáteszem: nem akármilyen. H séges volt gyülekezetéhez, 
pályafutását segédlelkészként kezdte és 44 évi szolgálat után, a 
gyülekezetben fejezte be. H séges volt választott hivatásához, s ahhoz a 
szellemiséghez, amelyben nevelkedett, amit a vészt i évtizedek alatt maga is 
formált. Rendkívül fontosnak tartotta, hogy az egyház els dleges hivatása 
mellett rizze a szellem, az erkölcs értékeit, védje a társadalom s benne a 
református egyház valamennyi tagjának érdekeit. Hívei lelki tisztaságáért és 
anyagi, szellemi, erkölcsi felemelkedéséért küzdött. A református 
lelkipásztorság számára a felel sséget, a szószék az erkölcsi mértéket 
jelentette. Tehát nem bezárkózást, nem egy felekezet, egy közösség sz kre 
szabott keretében gondolkodott, amikor a szószékér l beszélt, hanem az 
egész nemzetért szólt. Vallotta: a lelkész számára minden közszereplés a 
krisztusi parancs teljesítése, a szeretet megnyilvánulása, emberiség 
felemelkedéséért végzett szolgálat, a kiszolgáltatottak védelmezésének ügye.  

A szószék mellett más megnyilatkozási formát is talált magának, ahol az 
Isten igéje szerinti elhivatottságban igyekezett szolgálni, ez újság-, ill. 
szakírói tevékenysége. Alapvet en három területre koncentrált. Vészt 
lakosságát, a békés-bánáti református egyházmegye népét szólította meg, ill. 
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fórumot biztosított az ország református lelkészei számára, akiket az egyházi 
közélet kérdései foglalkoztattak. Kiadta: a Vészt cím id szaki kiadványt, a 
Vészt Község Naptárat, könyveket, füzeteket jelentetett meg a község 
lakosságának vallási-lelki épülésére, társadalomban való eligazodása 
érdekében. Az egyszer emberek, a paraszti társadalom számára kiadta a 
Téli Újságot, melynek alcíme: Vallásos irányú olvasmányok a magyar nép 
számára. Gönczy legjelent sebb vállalkozása a Református Közélet 
megjelentetése. Az általa szerkesztett periodikák szellemét a krisztusi 
szeretet hatotta át. Fontos volt számára, hogy a gy lölködés, a gy löletszítás 
pillanataiban arról beszéljen, írjon a népnek, amíg lehetett, hogy: keresztény 
Magyarország csak az lehet, ahol a szeretet és nem a gy lölködés uralkodik.  

Jellemz rá, hogy a cikkek jelent s részét  írta, emellett energiája 
futotta arra is, hogy egyháza vezetésének meghatározó tagja legyen, zsinati 
tag, majd el bb esperes-helyettes, majd 1945 után esperes, s a 
legkülönböz bb egyházkerületi bizottságok vezet ségi tagja. 
Egyházkerületében egyetlen olyan személy, aki püspökként számba vethet . 
Sorsa, református lelkészr l lévén szó elmondhatjuk, a krisztusi kegyelem 
mentette meg attól, hogy püspök legyen. 1949-ben egyetlen lelkész a 
Tiszántúlon, aki szóba jöhetett Révész Imre utódjaként. A hatalom azonban 
mást akart és mást választatott meg. A politikai nyomás ellenére a 
választások során nem játszott alárendelt szerepet.  

Gönczy tudatosan vállalt politikai szerepet megnyilatkozásaiban, 
cikkeiben, tanulmányaiban. A politikai szerepvállalása nem hatalmi elvárások 
szerint történt, hanem egyetlen hatalom: az Ige, a krisztusi parancs számára 
a mértékadó. A tudatos politikai vállalást mutatja, hogy 1945 után, amikor 
lelkésztársait sorra vonják felel sségre, akkor védelmükben így ír: Erkölcsi 
jogosultságom azért van a (fellépésre), mert a múlt rendszer ellen szóval és 
tollal végzett komoly küzdelem adja ezt a jogosultságot A múlt 
rendszerben ugyanis azok közé a kevesek közé tartoztam, akik Krisztusban 
való hitükb l fakadó meggy z désük következtében bátran írtak, míg az 
írást a cenzúra megengedte. Aztán, amikor már írni nem lehetett, székemr l 
hirdettem a krisztusi elveket olyan megfogalmazásban, hogy pl. csak 1942-
ben, két ízben volt ellenem vizsgálat, s csak nagy befolyású közbenjárás 
mentett meg a szegedi ötös tanács elé állítástól.

 

Melyek azok a kérdések, amelyek Gönczy Bélát, a református lelkészt 
foglalkoztatták. A szolgálati idejében el re haladva: a szegénység, a nyomor 
felszámolása, a földkérdés megoldása, a féktelen gy lölet szítása más népek 
ellen, majd a faji kérdés elvi alappá tétele, zsidótörvények egyházi, 
egyházvezet k általi megszavazása. A magyar társadalom alapvet 
betegségét Gönczy Béla nemcsak Trianonból eredeztette. Az etnikai alapú 
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revíziót a történelmi igazságszolgáltatás minimális feltételének tekintette, a 
társadalmi feszültségek megoldását azonban nem ett l várta. Szinte 
példátlannak t nik, hogy ilyen közel az országhatárhoz, a nemzetiségekkel 
telet zdelt békés-bánáti egyházmegyében nem fert zte meg a sovinizmus; 
sovén, irredenta kijelentéseket nem propagált. Nemzeti alapon állt, de 
sohasem rohant ki a szomszéd népek ellen. A nemzeteszménye sohasem 
volt kirekeszt , sohasem irányult nemzetiségi, vallási közösségek ellen. 
Egyetlen nemzet, amelyet fenntartással szemlélt, az a német volt; idegenen, 
ellenkezéssel nézte militarizmusukat, a magyar társadalom és politikai élet 
legf bb veszélyeztetettségét innen eredeztette. Nem egyszer en 
németellenessége, ad neki pozitív küls t, hanem nemzeteszménye. Kereste a 
magyar társadalom azon személyi, eszmei-ideológiai elemeit, fogódzóit, 
amelyek biztos támpontot nyújtanak a német imperializmussal szemben. Mi 
a nemzetszocializmus szelleme? c. cikkében egyértelm en elvetette a 
nacionalista gondolatokat, a népek egymás elleni gy löletét. Nekünk  a 
faji imperializmus halálos veszedelmünk 

 

írta -, mert ezen az alapon 
eltiportatunk. Nekünk a népek szolidaritása mellett kell lándzsát törnünk, a s 
faji imperializmus, a nyers er és a tömeglélek brutalitásai ellenében a 
szellem magasabbrend ségét érvényesíteni. Hasonló szellemben 
nyilatkozott a Téli Újságban. Arra hívta fel a figyelmet: magyaroknak nem 
szabad vér- és névelemzéseket tenni, mert ezen az úton csak csökkenteni 
fogja számát és gyengíti magát a magyarság. Nekünk magyaroknak kell 
tartanunk azokat, akik magyaroknak vallják magukat. Botorság el zni azokat 
magunktól, akik boldogok, ha magyaroknak tekintjük ket. Amint a lengyel 
zsidó lengyel, az orosz zsidó orosz, éppen úgy a magyar zsidó magyar. Bárki 
bármit mond, a magyar nemzethez tartozik, s annak itt a hazája is. Politikai 
hitvallását, a következ képpen fogalmazta meg: A gy lölet gyengít és 
kevesbít, a szeretet er sít és szaporít.

 

A nemzeti érzés kirekeszt voltának eluralkodásától, a sovinizmus 
el térbe kerülését l óvta a magyarságot. Tudta, a sovinizmus: mint ilyen, 
nemcsak reánk fogja hálóját kivetni, de a legkönnyebben itt fog sikert aratni, 
mert mi szeretünk sovén magyar voltunkkal dicsekedni, és elég gyakran 
vétkezünk is e téren az egyetemes keresztyén hit és anyaszentegyház kárára, 
s kuruc magyarságunk osztrák gy löletének tüzében, olykor az egyetemes 
keresztyén szolidaritásról el is felejtkezünk. Ezek miatt aggódom, hogy ha 
bizonyos vallásos színezetbe öltözött, de magyar fajiságon és nemzeti 
elvakultságon alapuló, soviniszta színezet világnézet vagy vallási álpótlék 
közeledik egyházunk tagjaihoz, itt fog a leggyengébb ellenállással vagy 
leger tlenebb visszautasítással találkozni, s a református egyháznak fogja a 
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legtöbb lelki kárt okozni, különösen a gyengébb judíciummal rendelkez 
falusi intelligencia és a városi kispolgárság körében.

 
Mivel b nösnek tartott minden olyan politikát, amely nem a szolidaritás 

érzését alakítja ki a népek között, ill. egy nemzeten belül megosztottságot, 
gy löletet szít, ezért különös elánnal küzdött a zsidóság megkülönböztetése, 
hátrányos helyzetbe szorítása ellen. Fogalomzavar cím cikkében 
kíméletlenül leplezte le, hogy mindezt a keresztyén Magyarország 
megteremtésének jelszavával igazolják. Szomorúan vette tudomásul a 
gy lölködés parazsának fellángolását. Hiába hirdette, hogy: Idvezít nk azt 
tanította: Szeressétek még ellenségeiteket is!  

A két világháború közötti magyar társadalom legszégyenletesebb 
vonásai közé sorolhatjuk az antiszemitizmust, a zsidók üldözését, majd 
deportálását. Gönczy Béla a Református Közéletet, a Téli Újság hasábjait 
használta fel arra, hogy tiltakozzon a zsidóság megaláztatása ellen. Krisztusi 
alapon , bibliai argumentációval, az emberiesség alapvet normái nevében 
harcolt a zsidóüldözés, a faji megkülönböztetés ellen, már jóval a 
koncentrációs táborok felállítása, a deportálások megkezdése el tt. A 
Horthy-rendszerben búvópatakként állandóan jelentkez irányzattal 
kezdett l fogva polemizált. Folyóiratában még talán komolyan vehet 
politikai tényez nek is tartotta az antiszemitizmust, mondván: Ha az 
antiszemitizmus nem úgy akarná magát gerálni (mutatni), mintha nehéz 
sorsunk egyetlen arkanuma (titkos szere) lenne, talán a komolyabb tényez k 
részér l is több figyelemben részesülne, azonban így csak zavarkeltés 
jellegével bír. Ezért mai nehéz helyzetünkben veszedelmesnek 

 

kell 
tartanunk. Elvetette a zsidókérdés elvi alappá szélesítését, az ország sorsát 
nem a széls séges egyesületek, pártok néz pontjából ítélve meg. Különösen 
az ifjúság figyelmét hívta fel arra: ne gondolja, hogy a zsidóüldözés útján 
elhelyezkedése megoldást talál. A megoldási kulcs Gönczynél: egy átfogó, 
földreformmal kezd d reformsorozat. 

Az állami politika rangjára emelt antiszemitizmus idejére jelentette meg, 
a református gondolkozás elferdülései cím tanulmányát, amit megküldött a 
törvényhozás református vallású tagjainak. Ebben leplezte le az 
antiszemitizmus valódi okát, gazdasági motívumait. Az tehát a baj, hogy a 
zsidó jobban tud pénzt keresni? Ha ez becsületes úton történik, azért mert 
szorgalmas és takarékos: ebben 

 

remélem 

 

a keresztyének nem maradnak 
el t lük, s t mivel a valóban keresztyén ember puritán életet is él, ennél 
fogva még szorgalmasabb, még takarékosabb, s így a versenyben alul nem 
maradhat. Keresztyén elvekkel összeegyeztethetetlennek tartotta azt a 
politikát, amelyik bármelyik faj, vagy nemzet ellen gy lölködést hirdet, s 
intézkedéseit a gy löletre alapítja, miképpen meri az a keresztyén nevet az 
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ajkára felvenni? A református gondolkozás elferdülésének szomorú példája, 
hogy nem tiltakozik eléggé ez ellen a visszaélés ellen. A legszomorúbb 
ebben az 

 
érvelt -, hogy az úgynevezett fajvédelem alatt már az 

antiszemitizmust értik, s t valóban keresztyén pártnak csak az olyan pártot 
tekintik, amelyik antiszemita jelleggel bír.  

A zsidókérdés az Ige mérlegén c. cikkében hangsúlyozta, hogy: 
Semmiféle pillanatnyi anyagi vagy akár nemzeti el ny kedvéért sem szabad 

a krisztusi magaslatról lecsúsznunk, hanem olyan er s hitünknek kell lenni, 
hogy bizonyosan legyünk abban, hogy egyes-egyedül és kizárólag Krisztus 
mutatja a helyes utat, amelyen járnunk kell, mert mi tudjuk, kinek hiszünk.  

Szomorúan állapította meg, hogy a reformátusok gondolkodásába is 
tért hódít a parancsuralom jó és célszer voltának elvileg való elismerése. 

Pedig: Évszázadok óta küzdöttek református eleink ez ellen a retrográd 
irányzatú szellem ellen, s bizony a református lélek elferdülésére vall az, a 
középkor kísértetjárása az, ha az állami mindenhatóságot, az etatizmust, a 
szellemi és lelki térre is át akarják vinni. Bizony szomorú az, ha mi nem 
vesszük észre már jó el re az autodafék triumfáló körmenetének 
ujjongását. - írta mindezt vészjóslóan 1938-ban.   

Abstract 
Béla Gönczy reformed minister had a significant literary activity in the 

1930 s. He published a newspaper, a journal and he issued books for his 
followers that he thought would help them throughout life and were 
deemed to be important for their education.  He put the struggle against the 
tension in society in the focus of his activity. He fought for the humble, for 
the rise of the ones living in poverty, for the land distribution. And when 
the Jewish problem came to the front, he fought against the Jewish Acts. He 
straightforwardly considered getting the bill through as a twist in the 
reformed mentality. In his newspaper he drew the villagers attention to 
what dangers did this problem hide in itself for Hungarians and in his 
journal he tried to agitate his fellow ministers. The key element of his 
thinking was: Christian Hungary can only be where the love and not the 
hate rules .    
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GURZÓ IMRE   

NÉHÁNY GONDOLAT A ZSIDÓ-ARAB MEGBÉKÉLÉS 
LEHETSÉGES GAZDASÁGFÖLDRAJZI HATÁSAIRÓL   

Összefoglaló 
A szerz el ször a háborút, mint a nemzetek életében megnyilvánuló 

kivételes állapotot jellemzi. Ezt követ en számba veszi egy átfogó és tartós 
zsidó-arab békeszerz dés lehetséges gazdaságföldrajzi hatásait. A f bb 
közvetlen gazdasági hasznok az alábbiak: kisebb környezetrombolás, katonai 
kiadások csökkenése, biztonsági tartalékok alacsonyabb szintje, 
infrastruktúra kisebb igénybe vételének megtakarításai, munkaer -alap 
növekedése, turizmus és kereskedelem fellendülése, sérültek, megrokkantak 
kórházi és szociális ellátási költségeinek csökkenése, biztonsági intézkedések 
költségeinek csökkenése. Az áttételes el nyök f bb komponensei: államközi 
kapcsolatok javulása, a várhatóan növekv bevándorlás eredményeként 
b vül humáner forrás, a zsidó telepesek helyzetének rendez dése, 
kiteljesed demokrácia és a térség befektet i megítélésének javulása.  

Kulcsszavak: átfogó, végleges béke megállapodás, kisebb költségek, 
megtakarítások, közvetlen és áttételes el nyök  

Ismeretes, hogy a közel-keleti arab-izraeli ellentét mintegy hatvan éve 
tart. Ebben az elhúzódó konfliktusban voltak hosszabb, "sem béke sem 
háború"-s szakaszok, melyekben a békésnek t n éppen fennálló állapotot 
gyakran megzavarták merényletek, terrorcselekmények, és ezekre adott 
válaszcsapások, illetve többször kirobbantak rövid ideig tartó, reguláris 
hader k és katonai milíciák között lezajlott "melegháborúk", harci 
cselekményekkel, közvetlen katonai összecsapásokkal (pl. 1967-ben vagy 
1973-ban). 

Ennek a zsidó állam és a környez arab államok illetve a palesztinok 
között hat évtizede kulmináló egymásnak feszülésnek számos negatív 
gazdaságföldrajzi következménye is van - nem beszélve a más típusú 
következményekr l. Ezek a káros gazdaságföldrajzi következmények 
értelemszer en megsz nnének, ha a Közel-Keleten végleges béke 
megállapodás születne. Az alábbiakban ezeket a pozitív gazdaságföldrajzi 
hatásokat vesszük számba a középpontba természetesen Izraelt állítva 

 

korántsem a teljesség igényével. A béke társadalmi, emberi, morális, 
kulturális stb. hatásaival nem vagy csak nagyon érint legesen foglalkozunk. 
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1. A közel-keleti béke lehetséges gazdaságföldrajzi hatásai  

A tartós megbékélés az arabok és Izrael között nagyon sok kedvez 
gazdasági, gazdaságföldrajzi hatást váltana ki az izraeli gazdaságban. Ezek a 
pozitívumok alapvet en kétfélék.   

a.) Közvetlen hasznot eredményez gazdasági hatások 
A konkrét harci cselekmények, incidensek és a hadsereg építkezései, 

beavatkozásai nyomán el álló különféle tájformáló tevékenységek 
helyenként óhatatlanul er s természetátalakítással, a természeti környezet 
rombolásával járnak, járhatnak Izrael területén is és a szomszédságban is. Az 
így keletkez költségek nehezen számszer síthet k, de léteznek. A béke egy 
csapásra megszüntetné a természeti értékekben okozott károsításokat, 
csökkennének ezek eliminálásának, helyreállításának költségei. 

A megbékélés azonnali hatásaként az izraeli állami költségvetésben 
jelent sen visszafoghatók lennének a közvetlen katonai kiadások. 
Csökkennének a hadsereg fenntartására, ellátására, mozgatására, 
m ködtetésére és fejlesztésére valamint a katonai célú kutatásokra fordított 
pénzösszegek. Az így felszabaduló er forrásokat fel lehetne használni a 
békés termel munkában, a gazdaság fejlesztésére, illetve a szociális, jóléti 
kiadások egy részének fedezésére. 

A békéhez köt dve csökkenteni lehetne a katonai biztonsági tartalékok 
(energiahordozók, anyagok, szállítójárm vek, gépek, fegyverek, élelmiszer, 
pénzeszközök stb.) jelenlegi magas szintjét. A csökkentés mértékének erejéig 
ez egyszeri er forrás felszabadulással járna, mely er forrásokat szintén fel 
lehetne használni a polgári élet fejlesztésére. 

A békével jelent sen csökkenhetnének az infrastruktúra fenntartására, 
m ködtetésére, fejlesztésére fordított összegeket. Ha kisebb lenne az 
úthálózat, a kommunikációs rendszer, az energia- és vízhálózat, az épületek, 
az intézmények stb. katonai célú igénybe vétele, akkor redukálhatók 
lennének az e rendszerekre fordított kiadások is. Részben ide tartozik az is, 
hogy a jelenleg katonai célokra felhasznált szállító járm vek, logisztikai, 
irányítási kapacitások egy része is felszabadulna, s ezek jól hasznosíthatók 
lehetnének a polgári életben. 

A ma még kényszer en fegyverben tartott katonák egy részének 
leszerelésével megn ne az izraeli gazdaság által hasznosítható munkaer -
alap. Amíg ma sok ember a hadseregbe behívottként az állam védelmét 
kénytelen ellátni (fogyasztva ezzel a nemzeti jövedelmet), addig a 
békeszerz dés nyomán ezek az emberek visszatérhetnének a polgári életbe, s 
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végezvén a maguk civil foglalkozását hozzájárulnának az izraeli GDP 
növekedéséhez. 

Az állam hatékony védelméhez szervesen hozzátartozik a tartalékos 
katonák id r l id re történ kiképzése, behívása. Izraelben minden 
munkaképes feln tt korú férfi és n hadkötelezett, azaz bárki bármikor 
behívható a hadseregbe. Az izraeli véder él is ezzel a lehet séggel, s minden 
évben sok tartalékos civil szolgálatait veszi igénybe a hadsereg, illetve sok 
tartalékost hív be gyakorlatra, továbbképzésre. A közel-keleti béke 
megteremtése esetén a tartalékos katonák behívásának mértéke nagyban 
csökkenhetne. A behívásra nem kerül emberekre fordított költségek 
egyrészt elmaradnának, másrészt ezek az emberek nem esnének ki a 
munkából, ami a nemzeti jövedelem gyarapításával járna. 

Annak ellenére, hogy egyel re még távol vagyunk a békekötést l, 
jelenleg is sok ezer vendégmunkás dolgozik Izraelben, amely el nyös mind 
az izraeli vállalkozóknak, mind pedig a vendégmunkásoknak. Hiszen 
Izraelben a bérek sokkal magasabbak, mint a környez országokban. A béke 
megkötése után a nagyobb biztonság, a prognosztizálható gazdasági 
fellendülés még több olcsó munkaer t vonzana az országba, segítve ezzel 
egyes ágazatok versenyképességének javulását. Ez olyan munkaigényes 
ágazatokban lenne fontos, mint az épít ipar, a mez gazdasági idénymunka, a 
könny ipar vagy a turizmus olcsó tömegmunkahelyei. 

A tartós biztonság er sen fellendítené az izraeli gazdaság egyik nagyon 
fontos szegmensét, a turizmust. A Közel-Keleten az id nként bizonytalan 
helyzet ellenére Izrael általában véve is jelent s idegenforgalmi célpont, 
különösen a turizmus két változata nagyon népszer . Egyik a Földközi-
tenger parti turista paradicsomokban és a Vörös-tenger partjának 
fürd helyein koncentrálódó tengerparti fürd turizmus. A másik válfaja az 
itteni idegenforgalomnak a vallási (zarándok) turizmus. A világ minden 
tájáról zsidók, keresztények és részben moszlimok keresik fel a három 
világvallás szent helyeit, különösen is Jeruzsálemet - nagy bevételhez juttatva 
ezzel az országot. Stabil politikai és biztonsági helyzet esetén a turizmus 
virágozna és nagyon fellendülhetnének a turizmushoz közvetlenül vagy 
áttételesen kapcsolódó ágazatok, járulékos tevékenységek, szolgáltatások is. 
Ilyen pl. a szállodaipar, a szórakoztató ipar, a turizmus építkezéseihez 
kapcsolódó épít ipar vagy az ajándéktárgy készítés és -eladás stb. 

A béke eredményeként er teljesen fellendülhetne a zsidó állam és arab 
szomszédjai között illetve a világ más térségeivel való kereskedelem. A 
magasabb szint kereskedelmi kapcsolatok lehet vé tennék a térség 
legfejlettebb állama Izrael komparatív el nyeinek még jobb érvényesítését, 
ezen el nyöknek gazdasági haszonná való konvertálását. Általában igaz a 
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térség egészére, hogy a kereskedelmi kapcsolatok el nyeinek kiaknázása 
jelent sen megemelné a Közel-Kelet minden országában a nemzeti 
jövedelmet. 

A béke megteremtésének legnagyobb jótéteménye az lenne, hogy életek 
menekülnének meg az id el tti értelmetlen és szörny haláltól. A katonai 
akciók és terrorcselekmények megsz nése katonák és polgárok sérülésének, 
megrokkanásának illetve halálának elkerülését hozná és sok egyéni és családi 
tragédiát el zne meg. Ezen legfontosabb pozitívum mellett meg kell említeni 
az így keletkez hasznokat is. Egyfel l a békehelyzet azzal a gazdasági 
hatással járna, hogy megsz nnének a katonai incidensekben, 
terrortámadásokban megsérültek, súlyosabb esetben megrokkantak kórházi, 
rehabilitációs és - tartós megrokkanás esetén 

 

hosszan tartó szociális 
ellátásának költségei. Másrészt nem esne ki az egészségesnek, épnek 
megmaradó emberek által termelhet új érték, anyagi haszon sem, amely 
lehetséges új érték ezen emberek megrokkanásával óhatatlanul elvész. 

A béke meghozná az izraeli állam nagyobb biztonságát. Ez azzal járna, 
hogy megn ne a településeken a közbiztonság és javulna az intézmények, a 
családok, egyének biztonsága. Ennek eredményeként jelent sen 
csökkenthet k lennének a biztonsággal kapcsolatos állami, önkormányzati és 
a civil lakosságot terhel kiadások. A felszabaduló összegek értelemszer en 
felhasználhatók lennének más fontos területeken.  

b.) Lehetséges hasznot eredményez gazdaságföldrajzi következmények 
Az áttételes hasznok közül legels nek kell megemlíteni azt, hogy az 

izraeli társadalom végérvényesen megszabadulna a háborús és 
terrorcselekmények okozta helyzetek kiváltotta pszichés nyomástól. Attól a 
tudattól, hogy "készen kell állnunk a bármikor, bármely körülmények között 
megvívandó védelmi harcra, a terrorfenyegetettség elhárítására". A béke nagy 
lelki megkönnyebbüléssel járna, további alkotó energiák szabadulnának fel a 
békés, épít munkára. Ennek a ténynek ma még számszer síthetetlen, de 
nagyon komoly anyagi el nyei is lennének. 

Egy árfogó békeszerz dés egyszerre megjavítaná Izrael és a szomszédjai 
közötti államközi kapcsolatokat is. Ezeknek hatásai mindenképpen 
megjelennének egyebek mellett a gazdasági, befektet i környezetben, a 
szomszédos országokban való befektetésekben, vállalati szint gazdasági 
kooperációkban és az államok közötti egyéb kapcsolatrendszerben továbbá 
minden bizonnyal az egyének, családok szintjén is.  

Ismeretes, hogy a bevándorlás Izraelbe az ország megalakulásától 
kezdve folyamatos volt és ma is tart. E vonatkozásban a legutóbbi két 
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évtized Izrael számára egy sikertörténet. Hiszen 1990 után nagy betelepülési 
hullám indult a kelet-közép-európai országokból, mindenekel tt 
Oroszországból. N tt az ország lakossága, és ami nagyon fontos: az izraeli 
társadalom kvalifikált emberek ezreivel gyarapodott. A tartós béke minden 
valószín ség szerint azzal járna, hogy fellendülne a külföldön él zsidók egy 
részének újabb bevándorlása Izraelbe, hiszen feltételezhet , hogy a 
bizonytalan helyzet ma még sok Izraelben letelepülni szándékozót visszatart 
az Izraelbe költözést l. A lehetséges bevándorlók újabb munkaer -alapot és 
értékes pótlólagos humán er forrást jelentenének az országnak. Azt is joggal 
feltételezhetjük, hogy még inkább elmélyülne a diaszpóra zsidósága és Izrael 
kapcsolatrendszere. Ez nagyon sokféle (gazdasági, politikai, humán, 
kulturális-identitási) el nyöket hozna mind Izraelnek, mind pedig a más 
országokban él zsidó közösségeknek. Említsük meg azt is, hogy a nem 
Izraelben él zsidók nagyon fontos összeköt kapcsot, egyfajta hídszerepet 
töltenek be Izrael és a világ más államai között. Ez az összeköt kapocs 
szerep jól megfigyelhet Magyarország és Izrael kapcsolatrendszerében. 

Egy átfogó béke megállapodás megnyugtatóan rendezné a 
Ciszjordániában él zsidó telepesek biztonsági helyzetét, életkörülményeit és 
életük további perspektíváit. Továbbá a béke esélyt adna a telepesek 
viszonyának rendezésére a palesztin hatósággal is és az ott él palesztinokkal. 

A békeszerz dés aláírásával megsz nnének a kivételes helyzetekb l 
adódó katonai és polgári adminisztratív korlátozások, kiteljesedhetne a 
demokrácia. Nem lenne szükség a kivételes helyzetb l fakadóan a ma még 
egyes helyeken megfigyelhet katonai közigazgatás bevezetésére és 
fenntartására, s ezzel a polgári élet elengedhetetlen korlátozására, amely az 
adott térségben természeténél fogva gazdasági haszonkiesést esetleg 
tényleges veszteséget hoz. 

A biztonság szintjének emelkedése azzal az áttételes haszonnal járna, 
hogy lényegesen megjavulna az egész közel-keleti térség befektet i 
megítélése. Várhatóan felgyorsulna a nemzetközi t keáramlás: több külföldi 
t ke jönne Izraelbe és a térség többi államába. Másrészt a részben a jelenlegi 
helyzet miatt Ciprusra, Európába áramlott izraeli t ke egy része is 
visszatérne az anyaországba, hozzájárulva ezzel az izraeli gazdasági 
növekedés felgyorsításához.  

Befejezés  

Minden tisztességesen gondolkodó ember 

 

éljen bárhol a világon 

 

abban érdekelt és azt szeretné, ha Izrael és szomszédjai képesek lennének 
végleges és tartós békét kötni, s ezzel egyúttal a világ egészének biztonsága is 
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jelent sen megjavulna. Nyilvánvaló, hogy a béke megkötéséhez az összes 
érdekelt fél elkötelezettsége szükséges, és azt sem nehéz megjósolni, hogy a 
békét csak hosszú és nehéz tárgyalássorozattal lehet elérni. A tartós békéhez 
vezet út kimunkálása, a vállalt kötelezettségek garantálása a politika, a 
politikusok feladata. Reméljük, hogy a 21. század elejének politikusai a 
Közel-Keleten és a világ más tájain is rövidesen megtalálják a népek 
megbékéléséhez vezet utakat 

 
mindnyájunk hasznára.  

Abstract 
The author first characterizes war, as an unusual state between nations. 

Next he elaborates on the possible geographical effects of a long-lasting 
Jewish- Arabian peace treaty. As the most important direct benefits he 
mentions: less environment destruction, decreasing armament expenses, a 
lower level of the spare security supplies, sparing resources in infrastructure, 
, a growth in the workforce basis, an increase in tourism and commerce, a 
decrease in the expenses in the hospital treatment and social aid of the 
injured and the disabled, and the decrease in security measure costs. The 
main components of the indirect benefits are: improving relations between 
the countries, widening human resources due to increasing immigration, 
normalisation of the situation of Jewish settlers, a completion of democracy 
and a better judgement of the area from the viewpoint of investors.    
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KRAJCSÓNÉ KRASZKÓ ILONA  

A MODERN IZRAEL SZÁMOKBAN   

Összefoglaló 
Izrael gazdasága a fejlett gazdaságok közé tartozik. GDP-jének 

növekedése magasabb mint a világ átlagában a GDP növekedés. Különösen 
a 2003-as évt l lehet ugrásszer fejl dést leolvasni a gazdaság 
teljesítményér l. Ebben továbbra is a csúcs technológiájú termékeinek van 
meghatározó szerepe. Több évtizedes múlttal rendelkezik ez a 
gazdaságpolitika. A kutatásra, fejlesztésre fordított összeg a GDP arányában, 
az egyik legmagasabb a világon. Sikereinek dönt oka az innovatív, magas 
hozzáadott értéket termel , munkaigényes ágazatok dominanciája.   

Kulcsszavak: csúcs technológia, gazdasági növekedés, munkaigényes 
ágazatok, biztonsági árucikkek, információ kommunikációs eszközök  

A számadatok alapján úgy t nik, elmondhatjuk Izraelr l azt, hogy új 
korszak kezd dött számára a 21. század els éveiben. Izrael f bb gazdasági 
mutatói alapján a fejlett ipari országok közé tarozik. Napjainkban az egy f re 
jutó GDP Izraelben eléri az EU országok átlagát (2006-ban 19 000 USD/ f 
felett volt az értéke, Magyarországon 10 800.USD/ f ez az érték) 2000-ben, 
2001-ben és 2002-ben még csökken GDP jellemezte Izrael országát, majd 
2003-tól er s növekedés tapasztalható ennek alakulásában. Míg a világ 
átlagában meglehet sen stabilan 3 

 

3 és fél százalék körüli a növekedés 
értéke az egyes években, addig Izraelben ez a növekedés több évben 5 % 
feletti volt. Vagyis, lényegesen nagyobb, mint a GDP növekedésének átlaga a 
világ egészében. (1. számú ábra) 

1. számú ábra 
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Az izraeli gazdaság er ssége továbbra is az innovatív, magas hozzáadott 
érték nemzetgazdasági ágak növekedése, de szinte minden ágazatra 
jellemz a tevékenységek folyamatos b vülése (különösen a közlekedési és 
hírközlési szektorra). Jelent s növekedés figyelhet meg ezzel együtt az 
exportban, pozitív a költségvetés egyenlege, alacsony az infláció és a rövid 
távú kamatlábak értéke is meglehet sen alacsony. Nem éri el viszont az 
átlagos növekedési ütemet az épít ipar fejl dése, ami egy kicsit csökkenti a 
túlzottan optimista várakozásokat. A nemzetgazdaság egészére számított 
növekedési mutatókat minden évben meghaladják az üzleti szektor 
növekedései. Van olyan év (2004, 2005.), amikor 1,5 % pont az eltérés az 
üzleti szektor javára (2. számú ábra). Növeli a teljesítmény elismerend 
értékét az, hogy még 2008-ra is 4,8 %-os a tervezett növekedési mutató 
akkor, amikor a világgazdaságban csökken teljesítmények kerültek 
el rejelzésre.   

2. számú ábra 
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Hasonló módon kedvez nek ítélhetjük az infláció értékeit a vizsgált 
években, tekintettel arra, hogy több évben árcsökkenés jellemezte Izrael 
gazdaságát, illetve a többi évben is szerény áremelkedés volt jellemz . (3. 
számú ábra) 
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3. számú ábra 
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Összességében elmondható, hogy csökkenteni tudták az állami 
kiadásokat, leépítették az állami bürokráciát, liberalizálták a gazdaságot. 
Ennek viszont az volt az ára, hogy csökkentették a jóléti kiadásokat. 
Bizonyos vélemények szerint, a pozitív gazdasági változásokból a közép és 
fels osztályok profitáltak. A másik oldalon számottev en n tt a szegények 
száma, a szociális olló jelent sen növekedett. Az egykor kicsi 
életszínvonalbeli különbséget mutató ország gyakorlatilag kettészakadt, A 
gazdagok egyre gazdagabbak, a szegények egyre szegényebbek lettek . A 
szegények között dönt részben id seket, holokauszt túlél ket, arabokat, új 
bevándorlókat, gyermekeiket egyedül nevel ket lehet találni. Az állam 
szándékosan vonult vissza a szociális szférából, az elképzelés az volt, hogy 
társadalmi szervezetek vegyék át a szociális szerepet. Ez azonban nem 
m ködött azonnal. Az volt a szándék, hogy a társadalom tagjait, a 
versenyben való részvételre ösztönözzék. El segítette ezt a jól képzett orosz 
bevándorlók versenye, és részvétele a tudás alapú társadalom kialakulásában. 
Nem tudta azonban mindenki követni a tempót, igen magas volt a 
leszakadók tábora. 

Néhány év alatt rendkívül jelent s csökkenést tudott az ország 
produkálni a munkanélküliségi ráta alakításában, hiszen a 2003-dik évi igen 
magas 10,7 %-ról, 2006-ra több mint 2 % ponttal csökkenteni tudták a 
mutató értékét 8,4 %-ra. Az ezt követ évek becsült értékei további jelent s 
csökkenést prognosztizálnak a ráta értékére vonatkozóan. (4. számú ábra)  
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4. számú ábra 

Munkanélküliségi ráta (%)

10,3 10,7 10,4

9 8,4

7,5 7,3 7,1 7 6,6

0

2

4

6

8

10

12

2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009* 2010* 2011*

*becsült adat  

Nyilván a gazdaság növekv , javuló teljesítménye áll a mutató javulása 
mögött. A munkanélküliségi ráta abszolút értéke azonban magasnak 
tekinthet a fejlett világgal összehasonlítva, illetve nem jobb annyival, mint 
amennyivel például jobb Izrael mutatója a GDP növekedésesében a világ 
átlagos növekedéséhez képest. 

2006-ban háromszorosa volt az országba bejöv m köd t ke összege 
az el z évinek. 2007-re lényegesen kisebb összeggel számolnak, de még így 
is közel kétszerese a külföldiek ilyen irányú befektetése a 2005-dik évinek. E 
mögött a tekintélyes növekedés mögött az ország gazdaságába vetett bizalom 
áll dönt módon, az hogy a befektet bízik t kéje gyarapodásában, 
lehet ségeinek növekedésében, stabilnak tartja az országot. (5. számú ábra)  

5. számú ábra 
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Feltétlenül választ kell adni arra, mivel indokolható az izraeli 
gazdaságnak ez a dinamikus növekedése!  
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A szakért k szerint a jelenlegi gazdasági fejl dés a kilencvenes évekhez 

köt dik, amikor Izrael az információs technológia élvonalába került. Ennek a 
korszaknak 2000-re vége lett, ami a gazdaság hullámvölgybe kerülését 
eredményezte. Ekkor indult az új technológiák el állítása, a biztonsági 
árucikkek, felszerelések gyártása. Ezek olyan eszközök, amelyek például 
képesek felismerni nagy tömegben a terroristákat, szinte száz százalékban 
ellen rizni a határokat, találunk közöttük térfigyel kamerákat, pilóta nélküli 
repül gépeket, biometrikus személyazonosító rendszereket, légi utasok 
azonosítását és osztályozását el segít eszközöket. Nagy számban alakultak a 
közelmúltban is, jelent s állami támogatással, új belügyi biztonsági 
felszerelést és rendszert kivitelez és exportáló vállalatok, és így 
természetesen hatalmas volumen árbevételre tesznek szert. Tehetik ezt 
azért, mert az állandó jelleg félelem új keresletet teremt az olyan új és 
hatásos eszközök iránt, amelyek a bels biztonságot védik. 

Feltétlenül szólni kell arról, hogy Izraelben a csúcs technológiák 
alkalmazásának, el állításának a kezdete több évtizedes múlttal, illetve 
hagyománnyal rendelkezik. A kezdet 1948-ra tehet , amikor megalakította a 
Honvédelmi Minisztérium az ún. Tudományos Testületet. Harci eszközök, 
fegyverek kialakítása volt a feladata, de jelent s eredményeket produkált a 
számítástechnikai eszközök fejlesztése terén is. Ez a gyökere például annak, 
hogy ma már minden második háztartásban van személyi számítógép. A 
gyerekeket hosszú id óta, kicsi koruktól kezd d en tanítják a számítógép 
használatára, így a fiatalok könny szerrel jutnak megfelel számítógép 
használati ismeretre. Mindez hallatlan mértékben növeli az ország 
technológiai el nyét! 

A fejl dés f motorja az, hogy Izraelben a GDP 2,5 %-át fordítják 
kutatásra, fejlesztésre. A világon ez az egyik legmagasabb arány! Felmerül a 
kérdés, hogyan van erre lehet ség? Két okot említenek erre a szakemberek. 
Az egyik az, hogy rendkívül magas az országban a 10 000 lakosra jutó 
tudósok, mérnökök, orvosok száma. Illetve jelent sen el segítette a 
növekedést a 90-es években a volt Szovjetunióból bevándorolt szakképzett 
munkaer .  

Ezek a jellemz k természetesen a külkereskedelmi tevékenységben is 
jelen vannak. Az izraeli export és ezen keresztül a teljes gazdaság jelent s 
mértékben függ az információ kommunikációs eszközök és egyéb csúcs 
technológiájú eszközök globális konjunktúrájától. A legfontosabb export 
termékei így a gépek és berendezések, szoftverek, feldolgozott gyémánt, 
mez gazdasági termékek, vegyi áruk, gyógyszerek. A legfontosabb import 
termékei a nyersanyagok, katonai felszerelések, befektetési javak, búza, 
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fogyasztási cikkek. Az exportált termékeit technológiai szintjük szerint 
kategorizálva, a következ összetétel olvasható le : (6. számú ábra)  

6. számú ábra 
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Összességében elmondhatjuk azt, hogy Izrael gazdasága er s és 
kiegyensúlyozott, amiben dönt szerep jut továbbra is, az innovatív, magas 
hozzáadott értéket termel , munkaigényes ágazatoknak, a jó 
exportlehet ségeikkel. A kiegyensúlyozott növekedés várhatóan az 
elkövetkezend években is jellemezheti az országot, további reálbér 
növekedéssel, különösen azért, mert a bevándorlás további csökkenése 
várható.  

Abstrakt 
The economy of Israel ranks among the best developed economies. Its 

GDP growth exceeds that of the world average. Mainly from 2003 there has 
been a sharp progress of development in the performance of the economy. 
Israel maintains its leading position in the production of high tech products 
and its economic policy has been successful for many decades. The rate of 
amount spent on research and development compared to the GDP is one of 
the highest in the world. The key to its success is the dominant shares of the 
innovative, high level of value added, labour intensive industries.     
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Israel Facts C Figures 2005 

 
Israel s Economic Indicators 

 
Izrael Állam (a Külügyminisztérium honlapjáról) 

 
Izraeli szegénység  
(Szombat, Zsidó politikai és kulturális folyóirat, 2008, márc. 20) 

 
Naomi Klein: Izrael, a bástyafalak mögé zárkózó világ laboratóriuma 

 
A Világ országi (TOP-OF-FRÁF Térképészeti Iroda 2000.)   



Petneházi Zsigmond 

  

65  

PETNEHÁZI ZSIGMOND  

JERUZSÁLEM, MINT KÜLÖNLEGES STÁTUSZÚ VÁROS 
NEMZETKÖZI JOGI ÉRTÉKELÉSE   

Menjetek el, akik megszabadulhattok a fegyvert l, meg ne álljatok; 
Emlékezzetek meg a távolból az Úrról és jusson eszetekbe Jeruzsálem

 
/ Jer. 51.50./    

Összefoglaló 
Jeruzsálem az a város a történelemben, amihez évezredek óta ismert, 

társadalmi, vallási szempontok köt dnek és a világ figyelmében áll. Nagy 
valószín séggel kijelenthet , és megállapítható, amennyiben Jeruzsálem 
város hovatartozása, valamint jogi státusának pontos értékelésében 
bármilyen álláspontot is fejtenénk ki, azonnal több tucat ellenvéleménnyel is 
szembe kellene néznünk. Ráadásul úgy, hogy az ellenvélemények korrekt 
elemzése kapcsán akár ki is jelenthetnénk, hogy az így megismert állítások 
tényszer ek és hitelesek.  

Jeruzsálem 

 

az értékelések során nem szabad figyelmen kívül hagyni 

 

egyszerre három világvallás székhelye, kultikus zarándokhelye. Ehhez 
hozzájön még az a sajátos körülmény, hogy a város újkori hovatartozása 
alapvet en a nemzetközi körülmények alakulásától függött. Éppen ezért a 
város különleges státuszának bemutatása csak az elmúlt évszázad történelmi, 
politikai és nemzetközi jogi értékelésében nyilvánulhat meg, de valószín 
naivitás lenne bárki részér l a végleges megoldással el állni.   

A különleges státusz a nemzetközi közjogban hozzávet legesen egy 
évszázada ismert jogintézmény. Ennek leggyakrabban el forduló változatai a 
kondominium 3, a nemzetközi igazgatás alatt álló területek 4, és az egyéb, 

speciális státuszú területek. Jeruzsálem városa az un. nemzetközi igazgatás 
alatti területek kategóriájába tartozik, bár azon belül is tény, hogy speciális a 
helyzete. Ez a specialitás több szempontból is kimutatható.   

Amennyiben Jeruzsálem különleges státuszát kívánjuk elemezni, az a 
fenti megállapításból következ en, nyilvánvalóan csak a város újkori, illetve 
legújabb kori történetére koncentrálódhat, és értelemszer en nem térhetünk 

                                                

 

3 Olyan közös birtok, vagy terület, amely egyidej leg két, vagy több államnak is a területe, de 
egyetlen államhatalom érvényesül rajta. / Nagy Károly: Nemzetközi Jog, Budapest 

 

Püski - 
1999. 211. p. /   
4 Több állam közötti vita tárgyát képez földrajzi terület felett egy Nemzetközi szervezet 
gyakorolja az államhatalmat ideiglenes jelleggel. /Nagy K. i.m. 212.p./   
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ki 

 
jogintézmény hiányában 

 
a város újkori történetét megel z hosszú, 

több évezredes id tartama elemzésére.     
A Jeruzsálemmel kapcsolatos nemzetközi konfliktusok, melyek miatt a 

város a nemzetközi közvélemény figyelmét felkeltette egyid s a modernkori 
Izrael állam megalapításának elképzelésével, vagyis a cionista mozgalom 
kialakulásával.   

A cionista mozgalom5 létrejöttével konkrét elképzelések alakultak ki a 
modern Izrael állam létrehozásával kapcsolatban, és értelemszer en központi 
kérdéssé vált Jeruzsálem státusza is. A 19. század utolsó két évtizedében azt 
láthatjuk, hogy az Oszmán birodalom gyengülésével kialakult közel-keleti 
vákuum miatt egyre inkább er södik az európai befolyás Palesztinában. 
Európa érdekl dése ezen földrajzi régió iránt több oldalú. A Brit Birodalom 
1875-tól részese a Szuezi csatornának, ezzel megnyílik az út Európából India 
felé. Ekkor válnak többnyire ismertté az iraki olajmez k gazdagsága is. Arról 
nem is szólva, hogy a Szent Föld iránt már jóval korábban kialakított 
keresztény ideológia is egyre inkább nagyobb szerepet kap. Ez az id szak 
ugyanakkor a tömeges bevándorlás id szaka is els sorban az európai 
zsidóság részér l.6  

Jeruzsálem városa a fentiekb l következ en tehát a 19. század végére, a 
20. század elejére egy olyan vegyes etnikumú várossá válik, melyre 
vonatkozóan minden etnikumnak megvan a sajátosan létrehozott elmélete a 
város státuszát illet en.7  

Jeruzsálem hovatartozásának és státuszának szempontjai szerint elemzést 
kell végezni a történelmi, a demográfiai és a vallási érvek mentén. A 
történelmi érvekhez köt d legitimitás kapcsán úgy a palesztinok, mint a 
zsidók er teljesen hangsúlyozzák azok fontosságát. A Palesztin arabok 
nemcsak azt kérd jelezik meg, hogy Jeruzsálem valaha is a zsidók által hitt 
szent hely lenne8, hanem azt is, hogy az Izrael államot megalapító 
cionistáknak bármi köze is lenne az ókori zsidó törzsekhez. Ez utóbbiakban 
ugyanis a kazár söket vélik felfedezni. A zsidó szempont az önálló palesztin 

                                                

 

5 A cionizmusnak több irányzata alakul ki a 19. században, a jelen gondolkodás els sorban a 
politikai cionizmus alapján vizsgálódik.     
6 A tényleges és mai napig tartó zsidó/ palesztin konfliktus is ezen id ponttól datálható. / 
Mark Tessler brit történész véleménye az 1994. évben írt az Izraeli / Palesztin konfliktus 
története c. munkájában./    
7 Schweitzer András: Az átalakuló Izrael/ Palesztin 

 

konfliktus és a Jeruzsálem-kérdés 
/PhD. értekezés/ Budapest, 2006. Corvinus Egyetem 80.-82. p.   
8 Ennek legf bb érve az arabok részér l az, hogy a zsidó szentély helye máig bizonytalan, 
ugyanakkor ma is áll az iszlám harmadik legfontosabb mecsete (Mekka és Medina után) az 
Al Aksza (vagyis Szikla) mecset. A zsidók ugyanakkor az Al-Aksza (távoli) mecset kapcsán 
éppen azt hangsúlyozzák, hogy a távoli szó éppen az Arábiától való távolságot jelzi.     
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nemzet létének tagadásában áll. Ennek alátámasztásául kerül hangsúlyozásra, 
hogy az arab uralkodók sohasem székeltek Jeruzsálem területén, hanem a 
távolból irányították a várost.9 Hangsúlyozásra kerül er teljesen az is, hogy 
az arabok mindösszesen 700 évig uralkodtak Jeruzsálemben, szemben a 
zsidók több ezer éves uralommal.  

A 19. század utolsó évtizedeiben megvalósult nagyarányú zsidó 
bevándorlás után egy kett sség alakult ki. Míg Jeruzsálemben a zsidóság 
lényeges többséget alkot, ugyanakkor Palesztina területén viszont lényeges 
kisebbséget. Izrael Állam megalapítását követ en Jeruzsálem gyakorlatilag 
homogén várossá vált. Ezen állítást alapozza meg az a tény, miszerint Izrael 
Állam megalapításakor Nyugat 

 

Jeruzsálemb l, hozzávet legesen 45 ezer 
arab lakos menekült el, míg Kelet 

 

Jeruzsálemb l néhány ezer. Az Izrael 
által 1967-ben visszafoglalt Kelet 

 

Jeruzsálemben jelent s mérték zsidó 
visszatelepülés figyelhet meg az utóbbi évtizedekben.  

A vallási igények szempontjából nyugodtan kijelenthet , hogy 
mindhárom monoteista vallás kifejezhetné követelését Jeruzsálemre 
vonatkozóan. Vitathatatlan, hogy a vallási tényez k igen fontos szerepet 
játszanak Jeruzsálem státuszának kérdésben. Ebben a körben ugyanakkor 
már megjelenik a kereszténység igénye is, mivel Jeruzsálem a kereszténység 
egyik szent helye is. Az nem vitatható, hogy a Zsidó Állam a iszlám egyik 
szent helyén jött létre, annak ellenére, hogy az iszlám köt dés az óvárosra, 
illetve a Templomhegyre korlátozódik, ugyanakkor innen indul ki az utóbbi 
években a részben vallási alapokra is támaszkodó intifáda, a palesztin 
önmagát felszabadító fegyveres mozgalom. Érdekes körülmény, hogy a 
vallásos cionisták Izrael Állam megalapítását egy újbóli Messisá korszaknak 
tekintik. Ide vonatkozóan említsük meg Bibó István értekezését, ami a 
kereszténység igényére vonatkozhat Jeruzsálem kapcsán. Bibó már a 70-es 
évek elején megírt tanulmányában 

 

rendkívül bölcsen és nemzetközi szinten 
is el remutatóan 

 

azt javasolta, hogy a Jeruzsálem státuszának végleges 
rendezését követ en, amit  kizárólag az izraeli / palesztin rendezésen értett, 
kereszténység számára Jeruzsálem csupán a keresztény szent helyek 
zavartalan látogathatóságát és tiszteletét feltételezi.10   

1947. november 29. óta 

 

ekkor született meg az ENSZ Közgy lés 181 
(II). számú határozata, amely meghatározta Palesztina területén az egy arab 

                                                

 

9 Mohamed Medinából, a kalifák Egyiptomból és Szíriából, az oszmán birodalom ideje alatt 
Isztambulból, 1950 után Kelet 

 

Jeruzsálemet Husszein király pedig Ammanból.  
10 Bibó I.: A nemzetközi államközösség bénultsága és annak orvosságai- önrendelkezés, 
nagyhatalmi egyetértés, politikai dönt bíráskodás. Válogatott tanulmányok. Magvet Kiadó, 
Budapest 283. p.  
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és egy zsidó állam felállítását - nemcsak a közvélemény, a sajtó, a 
tudományos érdekl dés, de a nemzetközi szervezetek, így különösen az 
ENSZ, igen gyakran foglalkozott Jeruzsálem nemzetközi jogi helyzetével. 

Számos ENSZ határozat, nemzetközi jogi, valamint politikai igény 
ellenére bátran kijelenthetjük, hogy Jeruzsálem státusza rendezetlen. De 
joggal tehetjük fel a kérdést, hogy egyáltalán miben áll Jeruzsálem 
státuszának rendezetlensége, vagy egyáltalán beszélhetünk e arról, hogy 
Jeruzsálem város státusza rendezetlen, és ha igen mi köze ennek a 
nemzetközi joghoz.  

A helyszínen lakás hiányában, elég csak a napi híradásokat megfigyelni, 
és azok alapján is nyugodtan kijelenthet , hogy ténylegesen is két Jeruzsálem 
város létezik, még akkor is, ha hivatalosan Izrael állam egy Jeruzsálemet 
ismer f városául. Miben áll ez a kett ség, honnan ered?  

Jeruzsálem státuszának problémája legkevesebb egy évszázados és 
párhuzamos az Izraeli / Palesztin konfliktussal. A konfliktus négy szakaszra 
osztható Sweitzer András elmélete szerint.  

Az els szakasz a 19. század nyolcvanas éveit l a 20. század els két 
évtizedéig tart. Ebben a szakaszban két er küzd egymással, a többségében 
európai cionisták, és az arab elit, az anticionisták. Mindkett színtere 
Jeruzsálem. Mindkett egységes, független államot kíván létrehozni 
Jeruzsálem f városával. Ekkor merül fel el ször a két önálló állam 

 

egy 
zsidó Palesztina, és egy egységes arab állam - létrehozásának az igénye.  

A második szakasz a 20. század második évtizedét l 1948.-ig tart. A Brit 
mandátumú Palesztinában a britek által kijelölt f város Jeruzsálem. A 
konfliktus a zsidók és arabok között változatlan több évtizede. Ekkor 
születik meg az ENSZ Közgy lés 181 (II.) határozata, amely egy 
kompromisszumot kínál, legkevesebb két alternatívával. Az egyik, hogy létre 
kell hozni Palesztinában egy arab és egy zsidó államot, melyek egymással 
államkapcsolatba lépnek, és ezen szövetség f városa lesz Jeruzsálem. Ez az 
elképzelés rövid élet volt, és inkább az látszott megvalósíthatónak, hogy két 
független állam jöjjön létre Palesztinában, és Jeruzsálemet ne csatolják egyik 
államhoz sem, hanem corpus separatumként önálló nemzetközi egység 
legyen, nemzetközi felügyelet alatt. Ezen terv indoka látszólag logikus, mivel 
abból indul ki, hogy Jeruzsálem három nagy világvallás színtere. Különleges 
történelmi emlék- és zarándokhely. A városra vonatkozó statútum szerint 
demilitarizált, semleges terület lesz, ahol a rendvédelmet az arabok és zsidók 
egy szervezetben, a közösen alkotott rend rségben látják el. A végrehajtó 
hatalmat az ENSZ Gyámsági Tanácsa által 3 évre kinevezett kormányzó 
fogja gyakorolni, a tervek szerint zászlója, címere lett volna, a törvényhozó 
testületben pedig egyenl arányban lesznek arabok és zsidók. Az esetleges 
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szavazategyenl ség megakadályozására meglehet sen komikus megoldást 
kínáltak, ugyanis néhány keresztény politikus is bekerült volna a testületbe.  

A harmadik szakasz 1948-tól 1988-ig tartott. Az els arab 

 
izraeli 

háború hatására a város nyugati fele izraeli, keleti fele (az óvárossal együtt) 
pedig arab 

 
jordániai 

 
megszállás alá került. Mindkét állam az általa 

elfoglalt városrészt területe integráns részének tekintette. Nyugat 
Jeruzsálemben az 50-es években hozzávet legesen 2 ezer arab származású 
lakos élt, ugyanakkor Kelet 

 
Jeruzsálemben az arabokon kívül szinte más 

népcsoport nem volt. Nyilvánvaló ez ma már egészen másként van, mint 
ahogyan azt már fentebb közlésre került. 1950-ben Jeruzsálemet a Kneszet 
Izrael f városává nyilvánította. Az 1967-es arab 

 

izraeli háborúban Izrael 
egyesítette Jeruzsálemet, annektálta annak keleti részét, és folyamatosan 
gondoskodik a zsidó lakosság visszatelepítésér l.  

Túlnyomó részt elfogadott az a nézet a nemzetközi jogban, és ezt úgy 
t nik, az ENSZ is osztja, hogy Izraelnek nincs joga egyoldalúan 
megváltoztatni Jeruzsálem státuszát, s t az ENSZ Biztonsági Tanácsa 242-es 
határozata fel is szólítja Izraelt, hogy az 1967-es határokra vonuljon vissza 
Jeruzsálemben. Kelet 

 

Jeruzsálemet a nemzetközi közvélemény megszállt 
területéként tartja nyilván, és határozott álláspont az, hogy a város kelti 
részének annektálása, ott zsidó kolóniák létesítése ellentétes a nemzetközi 
jog normáival, valamint az 1949-es Genfi Egyezménnyel.   

A negyedik szakasz napjainkig tart. Kelet 

 

Jeruzsálem a palesztin 
intifáda legf bb helyszíne, a Palesztin Felszabadítási Szervezet deklarált célja, 
hogy az önálló palesztin állam f városa Kelet - Jeruzsálem legyen, 
ugyanakkor Izrael célja, hogy Jeruzsálem osztatlan formában maradjon Izrael 
Állam f városa.   

A nemzetközi jog és kötelezettség forrása az esetek nagy többségében 
nemzetközi szerz dés. Jeruzsálem tekintetében a nemzetközi szerz dést 
létrehozó jogalanyok nem kötöttek meg olyan két, vagy többoldalú, esetleg 
generálisan sokoldalú nemzetközi szerz dést, ami a város jogi státuszát 
egyértelm en rendezte volna. Nem vitás ugyanakkor, mint ahogyan azt 
fentebb már jelezve lett, hogy számos olyan, els sorban nemzetközi 
szervezet által létrehozott 

 

adott esetben ez is lehet forrása a nemzetközi 
közjognak 

 

dokumentum létezik, ami Jeruzsálem nemzetközi státuszára 
vonatkozik.     

Mindezen rövid gondolatokból is látható, hogy Jeruzsálem problémája 
napjainkban egyáltalán nem megoldott, komoly konfliktusforrás a város 
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megosztottsága. A jelen dolgozat, ha megoldást nem is tud ajánlani, de a 
jelenlegi helyzet kialakulásához vezet okokat kívánta feltárni és bemutatni.   

Abstract 
Jerusalem is that city int the world s history which is known for 

thousands of years, social, religions viewpoints twit with it and it is int he 
interest of the words. It can be told and determined whith a high plausability 
that if we would like to explicate an equation, we would confront white 
manyother different opinions.  

Jerusalem is a seat and a pilgrinn place of three world religion moreover 
the city depends an the internatoional cirenmstances.  
That is why we have to introduce Jerusalem s status in political and naive if 
we wont a final solution from anyane.     
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SIMON SÁNDOR   

A KIBUCOK ÉS MÁS SZÖVETKEZÉSI FORMÁK MINT A 
LIBERÁLKAPITALIZMUS GYÓGYSZEREI    

Összefoglaló 
E tanulmány keretében arra vállalkoztam, hogy egy olyan 

gazdaságszervezeti modellt mutassak be, amely sok évtizedes sikeres múlttal 
rendelkezik, valamint hazánkban meglehet sen kevéssé ismert. Érdemes 
összehasonlítani, hogy a szabad piaci verseny extern gazdasági hatásainak 
ellensúlyozására milyen termelésszervezeti megoldások voltak és vannak 
elterjedve. Kiemelten állítom szembe egymással azokat a modelleket, melyek 
az egyén szabadságát is igyekszenek garantálni, azáltal, hogy meghagyják 
magántulajdonban a termel eszközök egy részét azokkal a modellekkel 
szemben, melyek a közös vagyonon keresztül közös munkát és életet 
kínálnak.  

Kulcsszavak: szövetkezet, magántulajdon, közös tulajdon  

1. A kibucok kialakulásának gazdaság- és társadalomtörténeti 
háttere  

A kibuc egy olyan társadalmi és gazdasági szervezeti formát jelent, amely 
tipikusan Izraelre jellemz . Kialakulásuk története er sen köt dik a zsidó 
nép történetéhez. A keresztény biblia ószövetségi része els könyvei között 
szerepelnek a zsidó nép nagy vezet jének Mózesnek az írásai. Egyik 
legkiemelked bb ezek közül az a fejezet, amely a zsidó nép és az Isten 
közötti szövetség megkötésér l és megtartásának következményeir l, az 
isteni ígéretekr l szól. (Mózes 5. könyve 28. fejezet a Károli fordítás 
struktúrája szerint) Az Isten tejjel-mézzel folyó földet ígér a hozzá 
h ségeseknek, és rettenetes büntetést a h tleneknek.  

A zsidó nép története az Egyiptomból történ kivonulást követ en 
lényegében a körül forog, hogy Isten törvényekkel látja el, és azt a nép több-
kevesebb sikerrel igyekszik megtartani. Ilyen szabályrendszer a 
tízparancsolat is, melynek egyik legfajsúlyosabb lényegi eleme, a 

magántulajdon tisztelete. A magánszféra isteni törvénnyel való óvása a zsidó 
nép környezetében él népek között nem volt jellemz .  

A magántulajdonon alapuló gazdasági életfilozófia csúcspontja ölt 
testet a kapitalista társadalmi berendezkedésben. Jacques Attali szerint a 
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modern közgazdaságtan megteremt i a zsidók. A nép tragikus története 
során a zsidók gazdasági helyzetét az egyik oldalról a bibliájuk elvei, a másik 
oldalról az üldöztetés határozta meg. Az üldöztetés miatt gyakran nem is 
választhattak más hivatást, mint a pénzzel való foglalkozást. 

Mivel szent könyvükben az életszabályok kvintesszenciája ezekkel a 
szavakkal kezd dik: Szeresd Istent minden er ddel, sokan úgy gondolták, 
hogy a meggazdagodás Istennek alapvet célja az emberrel. Mivel Mózes 5. 
könyve is a gazdagságot és hatalmat Isten áldásaként jeleníti meg, a 
szegénységet és az alárendeltséget pedig Isten átkaként , a zsidó nép 
figyelme egyre jobban irányult a pénz és a gazdasági er felé. A zsidók nem, 
vagy csak nagyon nehezen találták meg az Isten által el írt kiegyensúlyozott 
viszonyt a gazdagsággal.  

A kapitalizmus árnyoldalainak, ellentmondásainak egyik 
legkövetkezetesebb és legradikálisabb kritikája Oroszországban jelent meg. 
Mivel a cionisták nagy része is Oroszországból származott, ahol a 
keresztények a zsidókat a pénzzel azonosították és emiatt a zsidók komoly 
szenvedéseken mentek át, a cionisták gyökeresen szakítani kívántak a róluk 
kialakult képpel. Meg akarták mutatni, hogy képesek paraszttá, kézm vessé, 
munkássá válni. Kialakult a Bund, az orosz zsidó szocialista mozgalom, mely 
ideológia termékeként megalakult a közös tulajdonon, közös termelési és 
fogyasztási elveken nyugvó társadalmi és gazdasági szervezeti forma a kibuc. 
Ezek gyakorlatilag mez gazdasági termel közösségek voltak.  

A kibuc olyan kollektív település ahol a vagyon egy jelent s része közös 
(Szovics,P. - Vissi, A. - Armagan G 2001). A mozgalom a szocializmus és a 
cionizmus egyfajta kombinációjaként egy gyakorlatias, munkaalapú 
cionizmust hozott létre Izraelben olyan id kben, amikor a gazdálkodás 
független formái nem alakulhattak ki, például azért mert nem volt önálló 
államuk. 

Ma a kibucok már csak marginális szerepet töltenek be az izraeli 
társadalomban, mégis a mez gazdasági termelés egyharmadát biztosítják. Az 
els néhány generáció utópikus közösségei után a maiak alig különböznek a 
kapitalista vállalkozásoktól és a városi térszervez dés jellegzetességeit l, 
pedig valaha a kibucok alternatívát szerettek volna nyújtani. Az eredetileg 
f leg mez gazdaságból él kibucok mára bevételük jelent s részét ipari 
tevékenységb l és turisztikából szerzik. A kibuci életformából gyakran csak 
annyit tartanak meg, hogy biztonsági hálót alakítanak ki, olyan pénzalapot, 
amelyb l a gyengébbeket támogatják majd, hogy számukra is biztosítsák 
továbbra is a normális létfeltételeket, a nyugdíjakat. 

A kibuc mint társadalmi és gazdasági szervezeti forma adaptációja illetve 
sajátos változata, rokona szovjet Oroszországban mint a kolhoz, Kelet-
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közép Európában mint a termel szövetkezet jelent meg. A kapitalizmus 

 
f leg a pénz korlátlan els bbségét hirdet liberális közgazdaságtani iskola 

 
elvei, és az ezek egyoldalú alkalmazásából fakadó anomáliák kezelésének 
másik nagy irányzata az ún. klasszikus szövetkezeti mozgalom. Ezt Lenin 
valaha (félmegoldást jelent , ezért a proletárdiktatúra szempontjából 
rendkívül veszélyes) kispolgári szövetkezeti mozgalomnak nevezte, és ennek 
utódait manapság a magyarországi köznyelv gyakran csak európai 
szövetkezeti modellnek hívja. 

A következ fejezetekben megvizsgálhatjuk ennek a modellrendszernek 
a legfontosabb képvisel it és azok jellemz it, így összehasonlíthatjuk a közös 
tulajdonon alapuló kibucokkal, amelyek bels gazdálkodási érdekeltségi 
rendszerét a termel szövetkezetek több évtizedes magyarországi modelljei 
idéznek fel. A sok olvasóban feltételezhet viszonylag közeli emlékképek 
miatt a közösen termel mez gazdasági termelési formákat b vebben nem 
ecsetelem.  

2. Hitelszövetkezetek   

A hitel- és takarékszövetkezetek, számuk és tagságuk alapján a világon a 
legelterjedtebb szövetkezeti formát jelentik. A szövetkezeti banki hálózat 
csírái, és egyúttal a ma is m köd alapegységei, a hitelszövetkezetek a 19. 
században, Németországban jöttek létre, mint mez gazdasági és ipari 
kistermel k termelési tevékenységének hiteligényét kielégít ún. (f leg 
mez gazdasági) termel i hitel- és takarékszövetkezetek.   

3. Beszerz , fogyasztási, értékesít és feldolgozó szövetkezetek  

Az Európai Unió tagállamaiban kiemelked szerepet játszanak a 
beszerz , a fogyasztási, az értékesít és a feldolgozó szövetkezetek. Ezek a 
szervezetek nagyrészt horizontális, kisebb részt vertikális irányban 
koordinálják a termékpályák szerepl it. Habár a tagállamok szinte 
mindegyikében megtalálhatók, nemzeti különbségek kimutathatók 
kialakulásukban, m ködési rendjükben és az állammal való kapcsolataikban.  

Dániában a gazdálkodók érdekeik védelme érdekében els ként 
mez gazdasági szövetkezeteket alapítottak. Az életképes szövetkezetek 
létrejötte és fejl dése tette lehet vé a dán mez gazdasági termékeknek a 
korabeli zárt angol piacra való betörését. A dán szövetkezeti mozgalom 
elindulása tej- valamint a baconsertés feldolgozáshoz és értékesítéshez 
köthet . (Szabó 1998)Hiba! A hivatkozási forrás nem található.  



A kibucok és más szövetkezési formák mint a liberálkapitalizmus gyógyszerei 

 

74

 
A fogyasztási szövetkezetek a széttagolt fogyasztóközönség számára 

jelentenek megoldást, f ként olyan helyzetekben, amikor a vállalkozói t ke 
nem szívesen ruház be. A fogyasztási szövetkezet egy bizonyos mérethatár 
felett akkora t kével és állandó vásárlóközönséggel rendelkezik, hogy képes a 
termeltetésre is. Ekkor közvetlenül a vásárlók igényének megfelel en tudja 
befolyásolni a gyártás menetét. Az Egyesült Királyságra is jellemez ez a 
gyakorlat. (Laczó 1995) 

A svédországi fogyasztási szövetkezeti hálózat az el bbi mellett a másik 
legrégibb, legjobban kiépült rendszer. A létrehozott élelmiszeripari vállalatok, 
a péküzemek, a húsfeldolgozók, a sörf z üzemek az egyes szövetkezetek 
irányítása alatt m ködtek. (Laczó 1995) 

A szövetkezetek gazdasági, társadalmi el nyeinek és a 
versenyfeltételeknek egységes érvényesülése érdekében megindultak azok 
a törekvések, hogy a Közösségi Agrárpolitika (CAP) el nyeinek 
igénybevételéhez a termel i közösségeken keresztül juthassanak hozzá a 
gazdálkodók.   

4. Szolgáltató szövetkezetek  

A szövetkezetek gazdasági érdekeltségi rendszerükb l fakadóan er s 
szálakkal köt dnek a vidék gazdaságához. A mez gazdasági termelés egyes 
m veleteiben az egyik legnehezebb feladatot a megfelel gépi szolgáltatások 
megszerzése jelenti. A kisebb gazdaságoknak a megfelel gépi 
szolgáltatásokkal való ellátására valamint a géppark hatékony kihasználására 
is alkalmas a szövetkezeti koordináció. Ez a szervezeti forma a géphasználati 
szövetkezet. Ez nem azonos a gépkörrel, ugyanis a gépkörök jogilag nem 
szövetkezetek (az egyesületekhez állnak legközelebb) valamint a gépkör nem 
rendelkezik gépparkkal, csak annak tagjai. A gépkörben a gépeket általában 
annak tulajdonosai m ködtetik és tarják karban. F ként Németországban 
és Ausztriában terjedtek el. A géphasználati szövetkezet birtokolja a 
gépeket, melyeket alapvet en tagjainak anyagi hozzájárulásából vásárol meg. 
A géphasználati szövetkezet alkalmazottaival m ködteti és tartja karban a 
gépparkot. 

A gép- és egyéb szolgáltatásokat nyújtó szövetkezetek ma meghatározó 
súlyt képviselnek a francia élelmiszergazdaságban. A szövetkezetek 
biztosítják a gazdálkodáshoz szükséges alapanyagokkal történ ellátást 
(m trágya, növényvéd szer, vet mag, takarmány, gép, felszerelés, alkatrész) 
és szolgáltatást, másrészt begy jtik, feldolgozzák, tárolják és értékesítik, 
exportálják tagjaik termékeit. (Hunyadi 1995) A szövetkezet menedzsmentje 
szervezi a tagok gazdaságában a gépi munkákat. A menedzsment tájékoztatja 
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tagokat a technikai, technológiai újításokról, és szervezi ezek adaptációját a 
szövetkezetbe és a tagok gazdaságába. A menedzsment az egyszer 
koordináción túl a termelés más területein is tanácsokat adhat a tagoknak, 
esetleg egyéb szolgáltatásokat is vállalhat részükre. (Dávid 1998) 

A gépi szolgáltatások mellett számos olyan bels szolgáltatási funkció 
van, melyek ellátására szövetkezeteket hoznak létre. Dániában f ként a 
következ feladatok gyakran összekapcsolt megoldására szervez dnek 
szolgáltató szövetkezetek (Otto 1998): kutatás és információszolgáltatás, 
kísérleti állomások létesítése, tenyészállatok tesztelése, állategészségügyi 
szolgáltatások, a tagok számára továbbképzések szervezése, érdekképviselet. 
Hollandiában külön említést érdemelnek a farmerek önálló 
gazdálkodásának szempontjából rendkívül fontos könyvelési szövetkezeteket 
a biztosítási (t z, élet, helyettesít munkaer ) szövetkezetek is. (Szabó G. G. 
1997)  

Abstract 
In this study I would like to show an economic organization form, 

which has a long time reputation, but it is not known very well in Hungary. 
It is worth comparing the variants of economic organizations aiming to 
eliminate the extern economic influences of the liberal market concourse. I 
compare those models which let the individual to have his freedom using 
privately owned capital goods to those ones which offer common goods, 
common consumption and common life.    
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HUDÁK GYÖRGYNÉ   

KÓSER KONYHA 

 
ZSIDÓ KONYHA   

Összefoglaló 
A zsidó konyha különlegessége abban van, hogy szigorú el írásokat 

tartalmaz az ételek elkészítésére, az étkezési szokásokra, az ünnepi ételekre 
vonatkozóan. Az el írások többsége Mózes törvényeib l származnak, bár 
kés bb tudós rabbik még további tilalmakat fogalmaztak meg. 
A f bb tilalmak a következ k: 

 

csak kóser hús fogyasztható (ezek a következ k: szarvasmarha, juh, 
kecske, szarvas, z, szárnyasok többsége, pikkelyes halak) 

 

vér fogyasztásának tilalma 

 

a tejes és húsos ételek elkülönítése.  

Az ünnepek történelmi hagyományokhoz kapcsolódnak. Minden 
ünnepnek megvannak a jellegzetes ételei. A mai Izraelben utazva úgy 
érezzük, hogy nincs zsidó nemzeti konyha, mivel minden olyan étel 
megtalálható, ami Európában vagy Amerikában megszokott. A különböz 
országokból érkez zsidó bevándorlók magukkal hozták a nemzeti ételeket, 
de van olasz pizza és hamburger is. Ez természetes, nem azt jelenti, hogy a 
zsidóság feladta volna 

 

ami lényének szerves része 

 

a kóser konyhát. 
A kóser szó ismert a magyar nyelvben, azt jelenti, jó. A zsidó 

fogalomtárban ez úgy igaz, hogy ami kóser, az jó. Vannak jó dolgok, amelyek 
nem kóserok 

 

ezek egy zsidó ember számára tiltottak (a disznóhús jó, de 
egy zsidó embernek tilos). 

A kóser konyha a zsidóság egyik alapköve, létfeltétele. A kóser konyha és 
a zsidó étkezési szabályok, a kásrut, olyan régmúltra tekintenek vissza, mint 
maga a zsidó nép, és nagyban hozzájárultak a zsidó nép fennmaradásához. A 
tóra el írásai ma is meghatározzák a kóser konyha gyakorlatát. Ezek az 
el írások a következ k: Csak kóser hús fogyasztható. Ezek a hasított patájú 
és kéredz k: marha, juh, kecske, szarvas, z, bivaly. Tilalom alá esik a teve, 
nyúl, a sertés 

 

amit még érinteni sem lehet. (Mózes III. k.) 
Néhány régi történet ezzel kapcsolatban igazolja, hogy a zsidóság 

fennmaradásáért is küzdött, amikor fanatikusan ragaszkodott étkezési 
szokásaihoz. A Haszmoneusok felkelése i. e. 166-ban akkor robbant ki, 
amikor egy öreg zsidót disznóhús evésére kényszerítettek. Ez a felkelés a 
zsidók gy zelmét hozta, a Templom újraszentelését, a Haszmoneus dinasztia 
uralmát, egy id re a zsidó birodalom virágzását. 
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A középkorban Itália és Németország városaiban sok zsidó élt, elzártan 
gettókban. Id nként zsidóellenes pogromokat rendeztek, a városok népének 
nagy szórakoztatására. Például zsidó embereknek disznóvérben kellett állni, 
vagy meg kellett csókolni a disznó hátsó részét. Megalázása az egyik 
embernek szórakoztatás másoknak. 

Spanyolországban sok keresztény zsidó élt . A 15. században sok gazdag 
zsidó viselt állami hivatalt, nemesi családokkal olvadtak össze, házassági 
kapcsolataik miatt. Mindez semmit sem számított. Az inkvizíciónak kellett 
áldozatokat szállítani. Titokban minden családot figyeltek, aztán vélt vádak 
alapján lecsapott az inkvizíció: miért nem esznek ezek soha disznóhúst? 
Tízezer számra kerültek máglyára az agyonkínzott polgárok és családtagjaik. 

A halak közül csak azok fogyaszthatók, amelyek pikkellyel rendelkeznek. 
Ezért nem ehet a harcsa, az angolna és a tengeri halak többsége. 
Természetesen minden csúszó-mászó és tengeri állat 

 

a csiga, kagyló, rák is 
tilos. Utálatosak  ne tegyétek magatokat tisztátalanná velük (Mózes III. 
k.) 

A szárnyasok közül ehet a tyúk, pulyka, csirke, liba, kacsa, galamb. 
Viszont a Tóra 24 tiltott szárnyast sorol fel, köztük a vadmadarakat, és a ma 
divatos struccot. Ami nem kóser, az trefli azaz, tépett . A nem kóser 
állatoknak még a tojását sem lehet megenni, vagy a tejét meginni. Beteg, vagy 
elhullott állatokat sem szabad megenni. Nem szabad megennetek semmiféle 
döglött állatot (Mózes V. k.) 

A kóser állatot a sakterhez vitték, aki elvégezte az állat rituális levágását. 
Vágás el tt elmondott egy rövid áldást, majd nagyon éles pengéj késsel, 
gyorsan végezte el az állat levágását, hogy ne okozzon fájdalmat az állatnak. 
A vért teljesen kicsurgatta, ez után következett a kóserolás, azaz a kibelezés, 
és a véres részek eltávolítása. A vér teljes eltávolítása azért fontos, hogy ne 
szívódjon fel a húsban. 

A vér fogyasztásának teljes tilalma 

 

egy csepp sem lehet sem ételben, de 
még ruhán sem! Ha valakinek a ruhájára esik, mosd meg szent helyen És 
semmi vért se egyetek meg . se madárnak se baromnak a vérét . 
(Mózes III. k.) 

A vért l való tartózkodás egy érdekes formája, hogy paradicsomos ételt 
sem f ztek az egyetlen töltött paprika kivételével. A paradicsom sem kóser. 
Érdekes, hogy a többi piros lev gyümölcs iránt nem tápláltak ilyen 
ellenérzést. A levágott állat húsát fél óráig kell áztatni vízben, majd sóban, 
utána háromszor leöblíteni. Ezek a tilalmak már több évezredesek. Már 
Dániel prófétáról tudjuk, hogy a babiloni fogságban (i. e. VII-VI. sz.) csak 
zöldséget evett. A haláltáborokban sokan haltak éhen, de nem ettek nem 
kósert. 
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A tej és a hús elkülönítése: Ne f zd a gödölyét az  anyja tejében . 

Ebb l az egy tilalmas mondatból alakították ki azokat az étkezési 
törvényeket, amelyek az Istennel kötött szövetség jelképei lettek. Talán a 
kánaániták tettek ilyet? 

 
mert azt aztán kerülni kell. A gödölye 

 
mindenféle 

húst jelent (flejsig 

 
jiddisül b szári 

 
héberül). A tej (milchig 

 
jiddisül 

chalavi- héberül) mindenféle tejterméket jelent.  
Az étkezési törvényekb l következnek az egészségügyi és tisztaságra 

vonatkozó törvények (a kásrut). Ezeket már tudós rabbik fogalmazták meg a 
Talmudban. Majmonidész szerint a Teremt adta ki a tilalmakat,  pedig 
tudta, mi nem káros az embereknek. A törvény az törvény 

 

be kell 
tartani, bárhová is kerül egy zsidó ember vagy közösség. Így maradhatott 
fenn a zsidóság minden szétszóródás és üldözés ellenére, diaszpórában a 
többségi nép között, legyen az Egyiptom, vagy Spanyolország. 

Egyszerre f zni nem szabad tejes és húsos ételt, nemhogy fogyasztani 
(pld. tejfeles paprikás csirkét nem f ztek). A g z megfert zheti az ott lév 
fejet, tehát nagyon vigyázzatok azért magatokra (Mózes V. k.) 

A konyhai edények, a konyharuhák, abroszok is kétfélék, lehet leg 
másszín ek legyenek. Ha egy késre ráömlött a tej, a kést beledugták a földbe, 
hogy megtisztuljon. A poharakat és ev eszközöket lehet a húsos és tejes 
ételeknél egyaránt használni. A mosogatást is külön edényben kell végezni. A 
húsos étel után csak 3-6 óra múlva lehet tejet enni. 

Az üvegedények is használhatók mindkét ételfajtához, a porcelán és 
kerámia edények azonban nem kóserolhatók. A kóser étel is tréfli lesz, ha 
nem kóser edényben f . Az az étel, amelyik sem húst, sem tejet és 
származékait nem tartalmaz, az a párve. Ezek a zöldségek, gyümölcsök, 
magvak, kávé, f szerek, cukor, só stb., ezek minden ételnél fogyaszthatók. 

Mit f ztek a régi zsidó családoknál? Mindent, amit a magyar konyha is 
ismert, csak a kóser szabálynak megfelel en: a tésztafélékt l a töltött 
zöldségekig. 

Mi a helyzet az alkohollal? Csak olyan bort ihatnak, amelyet istenfél 
zsidó termelt és palackozott. Ezt a rabbiság használja. A többi italt, 
konyakot, pezsg t, ugyanúgy. Csak valódi bort lehet inni. Ugyanez a 
helyzet a pálinkával. Kóser szilvapálinka igazi gyümölcsb l és nem aromából 
készül. 

A gyümölcsök kósersága is fontos. Nem lehet zsizsikes a borsó, kukacos 
a cseresznye, az alma, a zöldségek. Mindent szigorúan kell átnézni, 
átválogatni, lisztet szitálni. Az étkezési el írásokhoz kapcsolódnak a 
szertartások és ildomos viselkedés szabályai. Nem lehet utcán enni, mert 
ezzel hasonlóvá válik az ember a kutyához . Nem lehet kézzel enni, úgy kell 

felállni az asztaltól, hogy még tudnánk enni. 
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Társaságban nem illik vizet inni, mert csak akkor iszunk vizet, ha 
szomjasak vagyunk. Férjes asszony, ha a férj nincs jelen, nem ihat bort. 
Nem illik túl nagyot harapni. Hétköznapokon is be kell tartani ezeket és még 
sok szabályt ezen kívül.  

1. Ünnepek és ételek  

A heti ünnep a sabbat. Pénteken estére a család ünnepl be öltözött. A 
zsinagógából hazatérve elfogyasztották az ünnepi vacsorát. Már csütörtökön 
bedagasztották az ünnepi kalácsot, a barcheszt. Pénteken délel tt kisütötték. 
Sütés el tt egy kis darabkát levágtak bel le, amit a t zbe kellett dobni, 
közben imát kellett mondani. És vegyen közülök az ételáldozat 
lisztlángjából egy marokkal . és égesse el az oltáron (Mózes III. k.) 

Az ünnepi vacsorához méltóan kellett az asztalt megteríteni: szép 
abrosszal, ha volt, ezüst ev eszközzel, gyertyával (menora). Az asztalnál 
elénekeltek egy hagyományos éneket. A legid sebb férfi megáldotta a 
gyermekeket, majd rituális kézmosás következett. Ezután az ünnepi kalács 

 

a barchesz 

 

végéb l letört egy kis darabot, bemártotta sóba, aztán ebb l 
minden családtag harapott egy-egy falatnyit, közben áldást mondott. 

A vacsora nagyon gazdag több fogás volt, mivel pénteken általában 
egyszer ebédet 

 

gyümölcslevest, tökf zeléket, tésztát fogyasztottak. Az 
els fogás lehetett hal: ponty ecetes mártásban, vagy töltött hal, diós hal. 
Ezután szárnyas húsleves, majd a sült következett. Libát általában kéthetente 
fogyasztottak. A köret krumpli vagy valamilyen gombóc lehetett. Végül 
sütemény. A szegényebb családok egyszer bben étkeztek, de az el írásokat 

k is megtartották. 
Szombaton a Tóra szerint tilos dolgozni, f zni is tilos. A Misna már 39 

tiltott tevékenységet sorol fel. Tudjuk, a törvény az törvény! Szombaton 
tehát, olyan ennivalót kell enni, amit már el re el lehetett készíteni 

 

ez a 
sólet. (a szó meleget jelent) Ez az étel már nagyon régi, már a XII. században 
is ismert volt. Pénteken kezdték f zni, lefedve a süt ben, a melegben 
megpuhul: bab, füstölt libahús, töltött libanyak, hagyma, kis fokhagyma, 
egész tojások (szép barnára f nek). 

Vannak ünnepi ételek, amelyek kizárólag csak ahhoz az ünnephez 
kapcsolódnak. A zsidó vallásnak nincs sok ünnepe, ezek is történelmi 
hagyományokhoz kapcsolódnak. Melyek ezek az ünnepek? 

Hannuka 

 

a templomszentelés ünnepe december közepén, annak 
emlékére, hogy Júdás Makkabeus i. e. 164-ben gy zelemre vitte a zsidók 
felkelését. Felszentelte a IV. Antiochosz Epiphanész által 
megszentségtelenített jeruzsálemi szentélyt. A szentély visszafoglalásakor 
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csak egyetlen üveg olajat talált. Csoda történt, az olaj nyolc napra volt 
elegend 

 
a mécsesek nyolc napig világítottak. A felszentelés ünnepe nyolc 

napig tart. Régen a Menora is nyolcágú volt, minden nap meggyújtottak egy-
egy lángot az ablak közelében, hogy mindenki láthassa. (Izraelben ma hétágú 
Menorát gyújtanak.) Ehhez az ünnephez tartozott az ecetes hal, töltött hal, 
diós hal és különböz fánkok, csöröge. 

Pészah ünnepe márciusban vagy áprilisban az Egyiptomból való 
kivonulás, az exodus emlékére. Ekkor, csak ekkor fogyasztották a 
kovásztalan kenyeret, a pászkát (macesz). Olyan gyorsan kellett elhagyni 
Egyiptomot, hogy nem tudták megvárni a kenyér megkelését. A vándorlás 
során is csak pászkát tudtak fogyasztani. Megtartsátok a kovásztalan kenyér 
ünnepét, mert azon a napon hoztam ki seregeiteket Egyiptom földjér l. 
Tartsátok meg hát e napot nemzetségr l nemzetségre (Mózes II. k.) Ekkor 
meghatározott rend szerint történt az ünnepi étkezés. El ször minden 
erjed , vagy arra hajlamos élelmiszert eltávolítanak a lakásból.  Most tilos 
babot enni. Elkészítették a szédertálat, ami egy emeletes tál és egy külön 
széderasztalon állt, letakarva egy hímzett terít vel. A szédertálon torma és 
keser f jelképezi az egyiptomi rabszolgaéletet. A parázson sült szárny vagy 
nyak a régi kor áldozatát jelenti. A f tt kemény tojás az emberi élet 
múlandóságára emlékeztet. Reszelt alma, dió, mandula, mazsola keverékéb l 
a fáraó tégláit gyúrták össze. A zeller a tavasz közelségére utal. Az asztalnál 
a zsidók megszabadulásának történetét mondta el a legid sebb családtag. A 
vacsora sült tojással kezd dött, majd marhahús vagy tyúkhúsleves 
maceszgombóccal. Ezután f tt hús, libasült, maceszkuglival. Mindenki el tt 
volt egy pohár az ünnepi bornak. Volt egy üres pohár Illés próféta számára, 
ha id közben megjelenne. (Illés próféta i. e. 9. században lépett fel a 
kánaánita Baál kultusz ellen, a Messiás el futáraként várták vissza.) A 
vacsora csokoládés macesztortával fejez dött be. 

Purim 

 

a gy zelem napja, örömünnep. (febr. márc.) Eszter könyve 
számol be a zsidók visszatérésér l a babiloni fogságból. Hámán a perzsa 
király minisztere minden zsidót el akart pusztítani, de Eszter királyné 
megmentette ket. A zsidók 70 évi babiloni fogság után hazatérhettek. 
Ekkor szokás volt ajándékot küldeni barátoknak, rokonoknak. A 
jótékonykodás is ekkor volt kötelez . A hagyományos sütemények a kindli, 
flódni, Hámán-táska; a mákos ételeket is ekkor fogyasztották 

 

mákos nudlit. 
A kindlit még távollev családtagoknak is elküldték. 

Jom Kippur 

 

engesztelés napja (szeptember-október). Az el z évben 
elkövetet b nök kiengesztelésére szolgáló b nbánati nap. A f pap bemutatta 
az ég áldozatot, az egész nép böjtölt, és b nbocsánatért imádkozott. 
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A zsidóság számára láthatóan fontosak voltak a szigorú vallási, étkezési 
el írások. Még a modernebb neológ zsidóság is összeegyeztette a 
hagyományokat, mindennapi életével. A magyar zsidóság a dualizmus korától 
magyarságát igyekezett hangsúlyozni (még a díszmagyart is viselték). Étkezési 
szokásaikban, ünnepeik megtartásában azonban h ek maradtak az si 
törvényhez. Ne feledjük a törvény az törvény .  

Abstract 
The special feature of the Jewish cuisine lies in the fact that it has very 

strict reglementations related to the preparation of dishes, to eating habits 
and to the festive meals as well. Most of these reglementations date back to 
Moses laws, though later on there have been other Jewish scholars and 
rabbis that formulated other interdictions, as well. 
The most important interdictions are as follows: 

 

you may eat only kosher meat (cattle, sheep, goat, deer, most of poultry, 
scale fish; 

 

you must not eat blood; 

 

separate milk and meat dishes from each other.    
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IRÓCZKYNÉ ZSITTNYÁN ÉVA   

MORENO, MINT ZSIDÓ APA   

Összefoglaló 
J. L. Moreno a pszichológia tudomány egy forradalmian új szemlélet 

tudós embere. A pszichodráma, szociometria, és az ezeken alapuló 
csoportterápia megteremt je 1889. május 15-én született Bukarestben egy 
zsidó család legid sebb fiaként. A családi tradícióknak megfelel nevelést 
kapott, amely során nagy hatással volt rá a zsidó közösség egysége. 1925-ben 
kivándorolt Amerikába és 1935-ben Beaconben megalakítja az els 
pszichodráma intézetet. 1941-ben lép be életébe Zerka, aki felesége és 
munkatársa is lett egy személyben. Zsidó hitvallását egész életén át meg rizte 
és ezt fiára Joathanra is áthagyományozta. Családi életének alapja a szabad 
akarat, a spontaneitás és a kreativitás volt.  

Kulcsszavak: pszichodráma, zsidóidentitás, család     

1. Életrajzi elemek (1889-1974)  

A pszichodráma megalkotója, Jacob Levy Moreno (1889-1974) szegény 
zsidó családból, Bukarestb l származott. Neveltetésének sajátossága, hogy 
zsidó édesanyja keresztény nevelést is kapott a kolostorban, ahol nevelkedett. 
Édesapja, aki zsidó-szefárd hitvallású volt neveltetésben hatalmas sza-
badságot adott fiának. Ebb l a családi háttérb l nyerte Moreno, sajátos zsidó 
identitását. Jacob és Zerka MORENO 949-ben kötött házasságot. Ett l 
kezdve felesége intézte férje levelezését, készítette el publikációit, segítette a 
nemzetközi kapcsolattartását, és szervezte a pszichodráma életét. Fiuk, 
Jonathan, 1952-ben született.11  

2. Munkássága  

A Bécsi Egyetemen végezte orvosi tanulmányait, ahol már ekkor a 
megjelen írott tanulmányaiban tudatosan próbálta kifejezésre juttatni 
zsidóságát. Eközben Bécs játszóterein elhagyatott gyerekekkel kezdett 
foglalkozni, s valós történeteket játszott le velük a nevelés reményében. Az 
ifjú Moreno a dramatikus játékok jótékony, terápiás hatását vizsgálta, s ekkor 

                                                

 

11 Geisler (1999) 
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került érdekl dése középpontjába az egészség és az emberi emocionális 
kapcsolatok összefüggése, amelynek végül is egész életét szentelte. 1922-ben, 
Bécsben megalapította a Rögtönzések Színházát, amellyel a spontaneitást, a 
kreativitást és az akciót állította a középpontba. 

1925-ben New Yorkba ment, ahol pszichiáterként továbbfejlesztette a 
pszichodrámát, s összekapcsolta azt, a szintén általa kidolgozott 
szociometriával, a csoport emocionális mélystruktúrájának megragadására 
alkalmas módszerrel. A két módszert ötvözve hozza létre a diagnosztikus és 
terápiás célú csoportpszichoterápiás módszert 1932-ben. 1936-ben New 
York államban Beacon Hill-ben pszichiátriai magánkórházat nyit, ahol önálló 
pszichodráma színpadot épített. Itt f képp pszichotikus páciensek 
pszichodráma terápiájával foglalkozott. Ugyanakkor ebben az id ben igen 
aktívan publikált, több folyóiratot is megalapított ("Sociometry", kés bb 
"Sociatry", "Group Psychotherapy", "Group Psychotherapy and 
Psychodrama"). 1946-ban dolgozta ki a T-csoport technikáját. Feleségével is 
munkája során találkozott, aki beteg testvérét vitte Morenohoz kezelésre, 
melyben Zerka maga is aktívan részt vett.12  

3. Hitvallása  

Moreno a családi hagyományokat egészen addig ápolta, míg Európában 
élt. Az Egyesült Államokba költözve, viszont felhagyott az ortodox zsidó-
sággal. Nem tartotta a zsidó ünnepeket és nem hirdette fennen zsidó mivol-
tát. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy Moreno hív nek, bár nem 
gyakorló zsidónak tartotta önmagát. Hitvallása szerint hív nek lenni azt 
jelenti, hogy helyesen éljük meg és fogjuk fel a világ valóságát. Elméletének számos 
elemét a zsidó hagyományokból és a zsidó életszemléletb l vezette le. 

Moreno gyógyítónak és szentnek tartotta magát , melyet barátai és 
kortársai is meger sítettek. Gyógyítani és szolgálni akart, s ehhez a közösség 
gyógyító erejét közvetítette az egyén számára  

Fia, Jonathan így jellemezte: Isteni szerepjátéka valószín leg akadály 
volt számára abban, hogy más férfi istenséget megt rjön maga mellett, 
annak ellenére, hogy ez volt filozófiájának lényege. 13 

Ez az elkülönülés mind a tudományos munkásságában, mind a családi 
életében tetten érhet .  

                                                

 

12 www.szinonima.eoldal.hu 
13 Geisler (1999) 

http://www.szinonima.eoldal.hu
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4. Zsidó identitása  

Moreno számára a zsidó lét lényege a cselevést l a gondolkodáson át az 
általánosításig terjedt. Spirituális vélekedését az identitás keresésér l és ennek 
fejlesztésér l, szintén a zsidó kultúrkörben megtapasztalt és onnan átültette, 
alapmechanizmusok adják. Véleménye szerint csak az általánosításon 
keresztül tanulható meg, hogy hogyan lehet az embert próbáló helyzetekben 
is a legjobbat látni, keresni. Ez a fajta abszolút pozitív gondolkodás az, ami 
mellett mind a zsidóság, mind Moreno elkötelezte magát. Ebb l a 
hagyományból eredeztethet azon attit dje is, mellyel a n i egyenjogúságot 
oly magas szintre emeli és támogatja.  

Moreno: A n k rendelkeznek azzal a képességgel, hogy egyszerre 
több, gyakran ellentétes helyzetben is tudjanak alkalmazkodni 14 

A n i identitás megszerzése az általa leírt jellemz kkel, sokkal 
bonyolultabb és energia igényesebb pszichikus folyamattá vált. Produktuma 
viszont, egy többlet képesség- és személyiség rendszer, mellyel méltó 
tudományos társsá emeli a n i nemet. Jonathan az édesapjáról a 
következ képp vall: Férfi szövetségeseit és a befolyásos férfiakat állandóan 
el zte maga mell l, de a zseniális n kkel remekül szót tudott érteni

 

Fejl déslélektanai gondolatainak is a zsidóságból vett gyökerei vannak. 
Alaptézise szerinte a fejl dést a cselekvés, az akció indukálja. Ennek okát 
abba látta, hogy A cselekvés id sebb a szónál 15. Így, elmélete szerint, a 
lényegi fejl dés akkor jön létre, mikor az emberek egymással interakcióba 
lépnek és szabad akaratukat kiélhetik. Ezen a ponton Moreno nagyon 
hangsúlyosan kiemelte, hogy a szabad akarat az illet személy akaratát jelöli, 
nem pedig a ráer ltet megnyilvánulást.  

Megvolt az a képessége, hogy felismerte az emberekben, a fiatalokban a 
tehetséget, a jöv esélyét.  

5. Moreno mint férj és családapa  

Családi életének hétköznapi feladatait és a mindennapok velejáróit 
nehezen kezelte. Spirituális elméletalkotásainak a gyakorlatba való átültetése, 
olyan figyelmi fókuszt követelt, mely lehetetlenné tett, hogy életének minden 
színtere egyformán részesüljön az odafordulásból.  

A család Moreno számára egy olyan közeg volt, ami a megfigyelései 
által, további lehet séget teremtett a spirituális, szellemi életének 
kiteljesedéséhez. Ehhez kit n megfigyeléseket végzett ezen környezetben. 
                                                

 

14 Geisler (1999) 
15 Geisler (1999) 
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Különös érzékenységgel fedezte fel a feleségében, a gyerekében rejl 
potenciákat, és segítette ezek tovább fejlesztését. 

Fia, Jonathan Moreno számára a legfontosabb, amit átadhatott, az a 
spontaneitás és kreativitás jelent sége az életút kialakításában. Hiszen 
Moreno szerint ezek adják az ember életerejét és teszik lehet vé, hogy az 
életünket fejl dési potenciállal éljük meg. Életfilozófiájában a megszokást is 
szükségesnek tarja, de a spontaneitás és kreativitás segítségével tudunk 
túllépni a hétköznapi kereteinken.16 

Mindez különösen jól megjelenik Moreno párkapcsolatában is, hiszen 
feleségével híresen jól házasságban élt. Ennek oka talán abban a kölcsönös 
egymásrautaltságban rejlik, amivel kiegészítették és fejlesztették egymást. 
Zerkával 1949-ben kötött házasságot. Ett l kezdve felesége intézte férje 
levelezését, készítette el publikációit, segítette a nemzetközi 
kapcsolattartását, és szervezte a pszichodráma életét. Felesége szerint: maga 
a házasság nem volt igazán neki való, mert a házassággal együtt jártak a 
kötelezettségek és a biológiai értelemben vett gyerekek. Neki sok spirituális, 
szellemi gyereke volt. Gyerekekkel kezdte a munkáját is. Megfigyelte a saját 
gyerekét is, és ez nagyon inspirálta. Ez segítette például a spontaneitás 
fontosságának kidolgozásában 17 

Mind a pszichodrámában, mind az életében nagyon fontos volt 
feleségének a segéd-én-ként való szerepe. Az évek során egy teammé váltak. 
Míg feleségét l szabályosságot, életritmust, és szervezettséget tanult, addig  
egy olyan partnere lelt, akivel együtt dolgozhat, de akit l el is különülhetett. 
Házasságuk alapja a támogatás az odafigyelés és a kölcsönös megbecsülés 
volt. Zerka Moreno: Szép volt ez. Olyan érzés volt, mintha mindig ott lett 
volna egy finom kézhátamon, amely támogat: te meg tudod ezt csinálni, 
próbáld meg, tarts ki, csináld!

 

Soha nem volt olyan, hogy valamiben lefékezett volna. 18  

6. A hagyaték  

Moreno életét, s ezen keresztül kreativitását átszövi transzcendens 
gondolkodása. Így a családi élet alárendeltebb szerepének köszönhet az a 
hatalmas elméleti és gyakorlati tudásanyag, ami ránk maradt Moreno után. 
Felesége a mai napig is m ködteti és fenntartja a férje szellemi hagyatékát, 
melynek egy intézeti keretet is adott, Zerka T. Moreno Workshops néven. 

                                                

 

16 www.morenocentrum.hu 
17 www.morenocentrum.hu 
18 www.morenocentrum.hu 

http://www.morenocentrum.hu
http://www.morenocentrum.hu
http://www.morenocentrum.hu
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Sírján a következ felirat hirdeti életét és munkásságát: "J. L. Moreno... Az 
ember, aki visszaadta a nevetést és az örömet a pszichiátriának.19  

Abstrakt 
J. L. Moreno is a scientist who approached psychology in a 

revolutionised way. He created the psychodrama, sociometry and group 
therapies based on them. He was born on 15 May 1889 in Bucharest as the 
oldest son of a Jewish family.  He was brought up traditionally and was also 
influenced by the Jewish community. He immigrated to the USA in 1925 
and he set up the first psychodrama institution in Beacon in 1935.  He met 
Zerka in 1941 who became both his wife and colleague. He preserved his 
religious faith throughout his life and his son grew up in this spirit too. The 
basis of his family life was free will, spontaneity and creativity.    
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19 www.morenocentrum.hu 

http://artemiszmuhely.hu/pszichodrama/olvasnivalo.html?view=81
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MICHELLER MAGDOLNA  

A ZSIDÓ VICCEK ÉRTÉKTARTALMA MAI OLVASATBAN   

Összefoglaló 
A szerz a zsidó viccek mai értéktartalmát elemzi. Arra vállalkozott, 

hogy a pszichológiai szakirodalom nyomán a zsidó viccek ma is érvényes 
üzenetét vegye sorba az Úrhoz való viszonyban, a kikeresztelkedett létben, a 
politikában, az üzleti életben és a tudás területén. E megközelítésekhez a 
szerz a zsidó viccek néhány példáját is közli. A tanulmány arra buzdít, hogy 
a zsidó viccek nyomán sincs nagyobb teend nk, mint önmagunk meg rzése, 
ha kell humor, irónia árán is.  

Kulcsszavak: nevetés, vicc, a zsidó kisember  

Séra László pszichológus disszertációjában olvashattunk els ként a 
nevetés és a humor alapvet összefüggéseir l. [Séra, 1983]  fogalmazta 
meg els ként a magyar tudományban, hogy a mosoly, a nevetés 
kommunikációs szereppel bír. A nevetést az érzelmi kifejezés nyilvánvaló 
példájaként értelmezi, mely folyamatban a mimika, a gesztus, a tartás, a 
vokalizáció a szociális interakció fontos elemei lehetnek. A nevetés 
esetenként katartikus hatást válthat ki. [Séra, 1983:24] 

A nevetés kategóriáiban a vicc különös helyet foglal el. A vicc fényt 
derít a szavak és gondolatok meglepetésszer összefüggéseire. Közönsége 
többnyire intelligens, gondolkodó hátteret feltételez. Séra több angolszász és 
német kutató nyomán idézi fel, hogy a vicc valamiféle paradoxont jelenít 
meg, az absztrakt és a látható nem-megfelelése, kontrasztja váltja ki a 
nevetést [Séra, 1983:49] Továbbá a vicc meglep dést, kíváncsiságot, játékos 
beállítottságot teremt. Ily módon válik a vicc által teremtett humor mentális 
csiklandozássá [Séra, 1983:55], melynek típusa lehet tragikus, inzultáló, 
pajkos, obszcén, játékos, szelíd, jóindulatú és ártalmatlan is. 

Már Freud, S. (1905) leírta a humor és a tudattalan viszonyát, melybe 
nemcsak az álmot, hanem a viccet is besorolta. Freud, S. szerint a vicc 
s rítés, melyben a lényeges és a lényegtelen különös eltolásának lehetünk 
tanúi. A viccet magát kétértelm ség jellemzi, s többnyire szociális attit döt 
fejez ki. [Séra, 1983:66] A vicc irányulhat faji, vallási el ítéletek ellen, újat, 
meglep t, valamilyen igaz gondolatot tömören közvetít. 

Különösen sok vicc született a 20. századi diktatúrákban, az adott nagy 
birodalomban él kisebbségek körében. [Szilágyi, 1996.] Így pl. ismerjük az 
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erdélyi góbé sz kszavú tanulságait, a szovjet-orosz birodalom jereváni 
örményeinek okos kérdéseit, valamint a magyarországi zsidó- és cigányviccek 
kesernyés üzeneteit is. Nekünk magyarországi kutatóknak, tanároknak 
többszörösen új megközelítést jelenthet a velünk él zsidó kultúrából a 
viccek értéktartalma. Hisz a vicc nemcsak a kisebbségr l (ez esetben 
zsidókról) szól, hanem a többségi társadalomról, a magyarról is. 

Ahogy Raj Tamás némi keser séggel egyik legutóbbi munkájában írta: a 
zsidó vicc groteszk m faj, kétél fegyver, el re is és visszafelé is l . Ilyenek 
vagyunk, ilyenekké tettek bennünket. [Raj, 2006:51] A zsidó vicc az - 
folytatja továbbá a neves elemz , amit egy nem zsidó esetleg sohasem fog 
megérteni, a zsidó pedig meg sem hallgatja, mert már régen ismeri és  
sokkal jobban tudja elmesélni

 

E sorok írója talán vélheti úgy, hogy érti és értelmezni is tudja ezt a 
sajátos, üzenet-érték groteszket. Úgy ítéli meg, hogy számos zsidó vicc a 
magyar kultúrába is beépült , alapvicc lett Ez a folyamat is azt 
dokumentálja, hogy a Közép-Kelet-Európában, köztük velünk 
Magyarországon él zsidó kultúra a viccek szálán is összefonódott. 

A teremtett humoros helyzet energia-megtakarítás, normális adaptáció. 
Hogy a vicc kivált-e nevetést, ez a szociális interakciók függvénye. A társak 
nevetése, mosolya növeli a hatást. A vonatkoztatási csoport viselkedése 
szinte mindig meghatározó. Kérdés, hogy a viccre pozitív azonosulással 
reagálunk vagy a lenézettek csoportját negatív sztereotípiával követjük. [Séra, 
1983:175] Így pl. az antiszemita viccek különös próbák lehetnek az 
el ítéletek mérésében is. A szellemesség mindig kreatív megnyilvánulás; a 
szellemes ember találékony, alkotó egyéniség. A szarkazmus, a bizarr humor, 
az irónia, a szatíra, a karikatúra, a paródia, a burleszk 

 

mint 
konfliktusfegyver . [Séra, 1983:177] 

A humor konfliktus funkciója realitás. A helyeslés vagy az elutasítás 
kifejezésére alkalmas. Ugyancsak e lehet ség vonatkozik a vicc által kiváltott 
humoros folyamatra. Viccel er síthetjük az azonos attit dök kialakítását, 
növelhetjük a biztonságos légkört, biztosíthatjuk a másikat barátságunkról, 
er síthetjük vele a közösséget összetartó funkciót, a mi-tudatot. De: más 
esetben ugyanakkor lehet egy vicc-sorozat a különböz kulturális minták 
feler sít je, végletes esetben még konfliktusteremt hatást is kiválthat. 

Talán nem kell hosszasan bizonyítani, hogy e sorok írója a zsidó 
viccekben a diaszpórában él magyar zsidó sorsot kereste, melyben Kohn, a 
kisember (mondjuk a magyar kultúrában a Kovács) mindig az igazát keresi, 
védi, s esetenként meg is találja. Ez a keser-édes szomorúság, a lehetetlen 
legy zése, nem más mint önmagunk meg rzése az über-ich normális 
adaptációja. [Freud, 1990.] Mindez a nem zsidó emberben azonosuló 
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együttesét, megértést, még némi irigylésre méltó mintát, mintakövetést is 
kiválthat. Tanárként, órakeretben e tanulmány szerz je gyakran mesél el egy-
egy viccet. Többnyire jól méri a témában való jártasságot, intelligenciát, 
esetenkénti azonosulást vagy az elzárkózást is. 

A továbbiakban a zsidó kisember modelljeib l [Köves, 2003.] mutatunk 
be néhányat tematikus rendben.  

a.) az Úrhoz való viszony 

 
A rabbi fia kikeresztelkedett. Valaki szemrehányást tett neki: 
- Hogy engedhette meg, hogy a fia keresztény legyen? Mit fog 

mondani az Úrnak, ha számon kéri? 
- Azt mondom majd: Uram, és az ön fia?! 

 

Nagy konferenciát rendeznek a Vatikánban, a világ minden részér l 
érkeznek a résztvev k. Kohn áll a járdán, és elb völten nézi a 
szebbnél szebb, hatalmas autócsodákat, amelyekb l a f papok 
kiszállnak. Elismer en mondja a mellette álldogáló Grünnek: 
- Ez aztán virágzó vállalkozás! Ha belegondolok, hogy az alapító 

egy szamárral kezdte

  

b.) a kikeresztelkedett zsidó esetei 

 

Móricka keresztény iskolába jár,  az osztály legrosszabb tanulója, 
csupa-csupa rossz jegyeket kap. 
- Mi ennek az oka, fiam? 

 

kérdi az apja. 
- Ez azért van, mert a tanárok mind antiszemiták! 
Nagy vívódás után az egész család kikeresztelkedik. Ennek ellenére 
Móricka tanulmányi eredményei nem változnak. 
- Most már keresztény vagy, kisfiam 

 

mondja panaszosan az apja 
-, az osztályban mégis te vagy a legutolsó. 

- Ismered, milyenek ezek a zsidók! 

 

vágja rá pökhendien Móricka 

 

mindig k furakodnak el re! 

 

A kikeresztelkedett fiút a család a zsidó temet ben szeretné 
eltemetni. A rabbi százezer forintot kér a sírhelyért. 
- Ez rablás! Rettenetesen drága! 
- S t, nagyon is olcsó! 

 

állítja a rabbi. 

 

Ha jön a Messiás, innen 
minden feltámasztott zsidó vele megy Izráelbe. A fiad marad itt 
egyedül, övé lesz ez a szép nagy temet !  

c.) viszony a politikához 

 

Amikor kötelez vé tették a sárga csillag viselését, Kovács döbbenten 
látta, hogy szomszédja, Korponai is viseli a hatágú jelvényt. 
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- Korponai úr, maga zsidó?! 
- Naná seriff! 

 
Az ötvenes években szólásra jelentkezik Kohn az értekezleten: 
- Csak azt szeretném megkérdezni, hova t nt a liszt, a zsír, a 

cukor? 
A következ értekezleten szólásra jelentkezik Grün: 
- Csak azt szeretném megkérdezni, hova t nt a Kohn?  

d.) viszony az üzlethez 

 

Kohn és Grün utazik a hajón. Lélekszakadva rohan be Grün a közös 
kabinjukba: 
- Isten az égben, Kohn, süllyed a hajó! 
- Mit vagy úgy oda?! Tiéd ez a hajó?! 

 

Ali, az arab katona ül a lövészárokban, és hallja, hogy a szemközti 
izráeli lövészárokban valaki éles, átható hangon gajdolja: 
- Cukorkát, cigarettát!... Cukorkát, cigarettát!... 
Ali odapörköl egy sorozatot. Odaát pár percnyi csend támad, majd 
újból felhangzik az iménti éles, átható hang: 
- Kötszert, gyógyszert!... Kötszert, gyógyszert!...  

e.) viszony a tudáshoz 

 

Herskovics templomszolgának jelentkezett Pakson, de nem vették 
fel, mert nem tudott írni-olvasni. Bánatában kivándololt Brazíliába, s 
ott nagy vagyonra tett szert. Már egy hatalmas konszern 
vezérigazgatója volt, amikor valaki autogramot kért t le. 
- Uram, ha én írni tudnék 

 

mondta Herskovics -, most boldog 
templomszolga volnék Pakson. 

 

Krisztus, Szent Péter és Kohn csónakázik a tengeren. Egyszer csak 
Krisztus kiszáll a csónakból és a víz tetején szépen kigyalogol a 
partra. Aztán Péter is kiszáll, és a víz tetején  is kilépked a partra. 
Gondolja magában Kohn, ha ezeknek sikerült, neki is sikerülni fog. 
Kiszállt a csónakból  is, de az els lépésnél elsüllyed, és elnyeli a 
tenger. Krisztus a parton elgondolkodva nézi a jelentet és azt 
mondja: 
- Te Péter, nem kellett volna mégis megmutatnunk neki, hogy hol 

vannak a cölöpök leverve?!  

Összegzésként talán azt is írhatjuk, a fels oktatásban való tanítás-tanulás 
folyamata nem más mint a tudás elérhet ségének a megjelölése. Az olvasást 
követ tanár-diák párbeszéd gondolkodásra késztethet. Mi, Krisztus, Szent 



Micheller Magdolna 

 

91  

Péter és Kohn méltatlan utódai már tudjuk, csak akkor tudunk járni a vízen, 
ha megmutatják nekünk, hol vannak a cölöpök

  
Abstract 

The author aims at analysing the present-day value of Jewish jokes. She 
wishes to list the present-day message of these jokes in which they relate to 
God, to baptised status, to politics, to business life and knowledge- based on 
relevant psychological literature.  In this approach the author lists a couple 
of examples that highlight these ideas. The study encourages the reader to 
preserve his own self and identity after having read these jokes, even at the 
costs of humour and irony.    
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KARLOVITZ JÁNOS TIBOR  

MULTIKULTURÁLIS NEVELÉS A PEDAGÓGUSOK SZEM-
SZÖGÉB L   

Összefoglaló 
2006-ban pedagógusokat kérdeztünk a multikulturális nevelés 

témakörében. A tanárok általános- és középiskolákban tanítottak, és az 
Észak-Magyarországi, illetve Közép-Dunántúli Régióban dolgoztak. A 
strukturált interjú kikérdezési kutatási módszerével vizsgálódtunk, amely 50 
kérdésb l állt, és az alábbi f témaköröket ölelte fel: nemek, fogyatékok, 
nyelv, nemzetiség, társadalmi különbségek az osztályteremben, vallás, 
életkor.  

Kulcsszavak: multikulturális nevelés, pedagógus, iskola  

A kulturális sokszín ség megjelenik az iskolában is, amelynek során az 
etnikai csoportok, a nemi különbségek, az id sek és a fiatalok, az életkorból 
adódó differenciák, a földrajzi eltérések, a vallási különbségek, a sajátos 
nevelési igény , képességeikben az átlagostól eltér tanulók és a szegénység 
kockázatának kitett diákok, a nyelvi sokféleség társadalmi-kulturális, valamint 
nevelési kérdései komplex módon vet dnek fel. Mindez pedagógiai értelemben a 
multikulturális nevelésben jelenik meg. 

A multikulturális nevelés fogalmának jelentése értelmezhet sz kebben és tágabban 
is. Sz kebb értelemben a különböz etnikai csoportok kerülnek reflektorfénybe, tágabb 
értelemben a társadalom eltér mikrokultúrái.  

Czachesz Erzsébet (1997) szerint a multikulturális nevelést a nemzetközi 
pedagógiai szakirodalomban gyakran szinonimaként használják az 
interkulturális neveléssel. A sokéves demokratikus hagyományokkal 
rendelkez országok a multikulturális oktatáspolitikai koncepció segítségével 
kívánják elérni a kisebbségi helyzetben lév

 

gyermekek társadalmi és iskolai 
integrációját. A multikulturális nevelés megközelítése, figyelembe veszi a 
sokszín , sokféle kulturális háttérrel rendelkez társadalomban 
megfogalmazódó eltér igényeket, szükségleteket, a plurális értékeket. 
Gy jt fogalom, amely sokféle, egymástól is igen különböz programot, 
koncepciót, elképzelést foglal magában, így például a multikulturális 
kommunikációt, az interetnikus konfliktusmegoldást, a multikulturális 
tananyagfejlesztést, a kisebbségi kultúrák megismerésének módszertanát, a 
kisebbségi diákok számára azonos oktatási feltételek biztosítását, a 



Multikulturális nevelés a pedagógusok szemszögéb l 

 

93  

demokratikus társadalmi részvétel tanítását, az igazságtalan emberi 
bánásmód elleni harcot stb. A multikulturális nevelés tartalmazza saját 
kultúránk ismeretét is, hogy képesek legyünk mások kultúrájában is 
tájékozódni, el bb sajátunkban tudjunk eligazodni. 

A multikulturális oktatás egyik fontos jellemz értéke az inkluzivitás, 
vagyis a befogadás pedagógiája. Sok országban cél a kisebbségi diákok, a 
fogyatékkal él k sikeres társadalmi integrációja. A multikulturális nevelés 
alapját az emberi és állampolgári jogok jelentik, amelynek keretében a fejlett 
országok deklarálják az esélyegyenl séget, az egyenl oktatáshoz való jogot, 
a hátrányos megkülönböztetés tilalmát minden egyes állampolgárnak, így a 
bevándorló, és a kisebbségekhez tartozó gyerekek számára éppúgy, mint a 
középosztálybeli, többségi társadalomból származó tanulóknak is. 

A fejlett demokratikus államokban úgy tartják, hogy a többségi 
társadalom, a többségi tanulók számára is értéket jelent a kisebbségek 
kultúrájának tiszteletben tartása. A békés együttélés kevés számú konfliktust 
feltételez. A sokféleségr l szóló tanulmányokat a többségi gyerekek számára 
is nyújtják. Ez hozzásegíti ket társadalmi szemléletük alakulásához. 
Igyekeznek elébe menni a problémáknak, mivel az er szakos asszimilációért 
nagy árat kellene fizetni. Ezért inkább a lehet vé teszik bevándorlók 
gyermekeinek, hogy a saját anyanyelvük legyen az oktatás nyelve; a 
kisebbségek számára külön programokat, ösztöndíjakat alapítanak, ösztönzik 
továbbtanulásukat; kvótákat biztosítanak a kisebbségek fiataljainak a 
fels oktatásba való részvételük segítése érdekében, és az esélyegyenl séget 
akár pozitív diszkriminációval is el segítik. Mindezeket gyakran kíséri a 
demokrácia, a kulturális pluralizmus, az egyenl ség, az antirasszizmus 
jelszava (Forray, Heged s, 1998). 

Egymás jobb megismerése, megértése, az el ítéletek, a sztereotípiák 
leküzdése érdekében jöttek létre a különböz mobilitási programok az 
Európai Unióban. Torgyik Judit (2004) alapján a multikulturális iskola 
kialakításának el feltétele a gyerekbarát, a tanulókra figyel pedagógia, vagyis 
a tanulók igényeinek figyelembevétele az iskolában, egyenl lehet ségek 
biztosítása, rugalmasság a tanárok részér l, pozitív intézményi légkör. 
Elvárható a megfelel pedagógiai válaszok kialakítása a tanulói motiváció 
fenntartására. A kultúra érzékeny iskolai környezetet egészítheti ki az 
ösztöndíjak rendszere is. 

2006-ban Torgyik Judittal közösen kutatást végeztünk az Észak-
magyarországi Régióba és a Közép-Dunántúli Régióba tartozó közoktatási 
intézményekben dolgozó pedagógusok körében, akiket strukturált interjúval 
kérdeztünk ki. Kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen gondok, problémák 
mutatkoznak, mit lehetne tenni a hatékonyabb iskolai munkáért, a sokszín 
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háttérb l érkez diákokkal való sikeresebb, hatékonyabb pedagógiai munka 
elérése érekében. A vizsgált mintában általános iskolai, fels tagozatos 
tanárok, illetve középiskolai osztályf nökök kerültek be. A pedagógus 
szakma jellemz inek megfelel en, a vizsgálati mintába került személyek 
többsége n volt, és többnyire hosszabb, 20-25 éves szakmai gyakorlattal 
rendelkeztek. 

A kikérdezéshez egy ötven kérdésb l álló kérdéssort állítottunk össze, 
amelyben a társadalom alábbi mikrokultúráihoz való viszonyulásra, róluk 
való ismeretekre, iskolai megjelenésüknek jellemz ire, kezelésük formáira 
kérdeztünk rá: 1) fogyatékkal él gyerekek jelenléte és a hozzájuk való 
viszonyulás 2) fiú-lány különbségek, 3) nemzetiségi, etnikai különbségek, 4) 
nyelvi különbségek jelenléte, 5) szegénységben és gazdagságban él családok 
gyermekei, 6) vallási különbségek 7) életkorból adódó differenciák (feln ttek, 
id sek tanulásához való hozzáállás). 

A továbbiakban néhány eredményünket ismertetjük. A közoktatásban 
évek óta dolgozó tanárok jelent sebb része számára ismeretlen a fogalom, az 
iskolában a szót magát ilyen formában nem használják, a pedagógiai 
programjuknak többnyire nem része, szó szerint ilyen megfogalmazásban. 
Azonban felismerik, hogy a mindennapok során benne élnek az iskolában, 
ha a szót magát kevésbé ismerik is. Amilyen sok mindenre vonatkozik a szó, 
olyan sokféle és változatos annak értelmezése a megkérdezett pedagógusok 
részér l. 

Fogyatékkal él k . A megkérdezett Észak-Magyarországi Régióban 
dolgozó pedagógusok iskoláiban szinte sehol sem oldották meg az 
akadálymentesítést. Rossz a helyzet a Közép-Dunántúli Régió iskoláiban is. 
Ahol mégis tettek már az ügy érdekében, ott többnyire "félmegoldások" 
születtek, azaz kívülr l úgy t nik, mintha akadálymentesített lenne az 
intézmény, az iskolába belépve viszont kiderül, hogy csupán látszatról van 
szó. Pl. az udvarra és a földszintre be lehet jutni, a kintr l bevezet lépcs t 
akadálymentessé tették, azonban az emeletre, már nem vezet fel lift, vagy 
akadálymentes lépcs . Vagy csak a földszinten található mozgássérültek 
számára kialakított mellékhelyiség. Gyakori, hogy az emeleten kialakított 
mozgássérültek mellékhelyisége az érintetteknek megközelíthetetlen az 
emeletre való akadálymentes feljutás lehet sége híján. 

A pedagógusok dönt többsége a hazai társadalomban él nemi 
sztereotípiákra támaszkodva gondolkodik iskolai keretek között is a két 
nemmel kapcsolatban. Dönt többségük mind a két régióban a lányokat 
szorgalmasabbnak, a fiúkat okosabbnak tartja. 

A megkérdezett tanárok a társadalmi különbségek lecsapódását az 
iskolában els sorban az öltözködésen, a ruha, a cip , a márkás termék 
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használatán keresztül látják. Ezen túlmen en az étkezés, a büfében vásárolt 
étel-ital milyensége és mennyisége, az otthonról hozott uzsonna, tízórai, vagy 
ennek hiánya jelzés érték a számukra. Mindkét régióban az általános iskolai 
tanárok jelzik a szegénység jelenlétét, a középiskolai tanárok kevésbé veszik 
észre a tanulók között meglév társadalmi különbségeket. 

Az Észak-magyarországi Régióban arra a kérdésre, hogy volt-e már 
nemzetiségi vagy etnikai kisebbségekhez tartozó diákjuk, szinte valamennyien a 
romákat említették. Nemzetiségi kisebbségekr l nem, ill. csak elvétve tettek 
említést. Többnyire nem derül ki az iskolában, mely nemzetiséghez tartozik a 
gyerek, a tanárok nem kérdezik, a diákok nem mondják. Közép-Dunántúlon 
a romák jelenléte jóval alacsonyabb arányú, alig észlelhet . Úgy t nik, 
külföldi tanuló, vegyes házasságból született gyermek ritkán fordul el 
hazánk iskoláiban. 

Idegen anyanyelv

 

tanuló nem jár a megkérdezett Észak-magyarországi 
iskolák dönt többségébe. Mindössze néhány iskolában fogadtak 
cserediákokat, alapítványi programoknak köszönhet en. Ezzel szemben a 
Közép-Dunántúli Régióban élénkebb cserediák kapcsolatok jellemz ek, 
különösen Székesfehérváron, rendszeres vendégdiákjaik vannak, akik egy 
évet itt töltenek hazánkban. Nyelvi tekintetben is zárt világ a mai hazai 
közoktatási intézmények többsége, holott az európai uniós programok jóval 
több diákcserét, oktatási-fejlesztési célú mobilitási programot tennének ma 
már lehet vé. Elvétve akadt egy japán gyermek Észak-Magyarországon, 
akinek szülei itt kaptak munkát, vele kapcsolatban a pedagógus úgy 
fogalmazott 

A vallás, mint kultúra-alakító tényez vonatkozásában a kérdezettek 
visszafogottak voltak, mintha csak ez a kérdés még mindig egyfajta "tabu" 
lenne, annak ellenére, hogy a vizsgálatban részt vett pedagógusok többsége 
az osztálykirándulások alkalmával templomokat is meglátogat diákjaival, ahol 
az építészei stílusra, a történelmi hagyományokra, a kulturális örökségre, az 
épület m vészeti jellemz ire, freskóira hívják fel a figyelmet. Mindemellett a 
kulturált viselkedésre, az illemre is felhívják tanítványaik figyelmét.  

Akik gimnáziumban, vagy szakközépiskolában tanítottak, él és 
személyes tapasztalattal rendelkeztek a feln ttoktatás terén. Az általános iskolai 
tanároknak ellenben többnyire nem volt ilyen jelleg szakmai tapasztalatuk. 
Számos iskolához korábban esti, vagy levelez tagozat is kapcsolódott, ami 
mára jórészt megsz nt. Érzékelik a pedagógusok, hogy az eltér korosztály 
más didaktikai-metodikai módszerek alkalmazását kívánja. Tudják, hogy 
dolgozó, családos, háztartást vezet , több gyermeket nevel emberek 
tanításáról van szó. Több iskolai, órai gyakorlást, kevesebb házi feladatot, 
több gyakorlati példát, kevesebb elméletet igényelnek. A pedagógusok mind 
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a két vizsgált régióban arról számoltak be, hogy a feln ttek hálásabbak és 
motiváltabbak. A munkahely megtartása rákényszeríti ket a tanulásra. 

Eredményeink és el zetes vizsgálataink nagy valószín séggel hasonló 
következtetések levonására adnának alkalmat akkor is, ha Békés- vagy más 
megyékben ismételnénk meg azokat.  

Abstract 
In 2006 we asked teachers about multicultural educational themes. 

Teachers have been teaching at elementary and at secondary schools. They 
worked in the North Hungarian Region or in the Central Transdanubia 
Region. Our research method was an examination with structured interview. 
It contained 50 questions all together. Our questions were around seven 
main themes: gender, disabilities, language, ethnicity, class differences in the 
classroom, religion, age.    

Felhasznált irodalom 
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KOVÁCSNÉ UJHÁZI JULIANNA  

HOGYAN TANÍTOM A HOLOCAUSTOT?   

Összefoglaló 
A fenti tanulmány szerz je szakmódszertant tanít a TSF Pedagógiai 

Karán. Több évtizedes oktatói tapasztalatát hasznosítja jelen esetben is, 
amikor a holocaust tanításának egy modelljét mutatja be. Az órát vezet 
Simon Hajnal, 4. évfolyamos tanító szakos f iskolai hallgató,a videóra felvett 
óra els részében  ismertetett egy elbeszélést.. A történeten keresztül 
ismerhettük meg a zsidó emberek, a zsidó gyerekek sorsát, abban az id ben, 
amikor Magyarországon is megkezd dött üldöztetésük.  

Az ezt követ beszélgetésben kiemelték, a kirekesztés, a különböz 
megkülönböztet jegyek, milyen hatással vannak egyrészt a zsidó, másrészt a 
többi emberre.  Ezt saját családjának 

 

a koncentrációs tábort megjárt 
nagyszül k 

 

történeteivel, szokásaikkal tette még hitelesebbé. Bemutatott 
zsidó jelképeket, zenét, képeket is Izraelr l.   

Kulcsszavak: holocaust, tanítási óra, másság  

Az Élet menete egy sétával egybekötött megemlékezés, melyet 2000. 
április 16 óta minden esztend ben ezen a napon rendeznek meg Budapesten. 
A túlél k, az él k, az élet menete ez, azokért az emberekért, akik 1944. 
április 16-án indultak/ akiket elindítottak valami felé, amir l ma már tudjuk, 
hogy ez volt a rettenet. 

A Rettenet, melyet fel kell idézni, tudatni kell a felnöv ifjúsággal, hogy 
tudják, lássák, érezzék mit jelentett ez els sorban a zsidó családoknak, de a 
többi jóérzés embernek is. Feladatunk ez a tudatás nekünk is, akik a 
Pedagógiai Karon a tanító és óvójelölteket oktatjuk. Meg kell keresnünk 
azokat a módszereket, technikákat, melyeken keresztül megismertetjük 
hallgatóinkkal a téma feldolgozásának, továbbadásának lehet ségét. 

A holocaust évfordulóján mi egy rendhagyó olvasásórán emlékeztünk 4. 
osztályos tanulókkal. Rendhagyó volt, mert a tanítási órát vezet hallgató- 
Simon Hajnal, 4. évfolyamos tanító szakos hallgató 

 

személyesen is érintett 
volt nagyszülein keresztül, akik a családjaikból egyedüliként tértek vissza a 
koncentrációs táborból. Ez a személyes érintettség, melyre többször utalt is, 
még hitelesebbé tette az elhangzottakat. 

Rendhagyó volt, mert egy olyan történetet olvastunk és dolgoztunk fel, 
mely nem található az olvasókönyvben, ugyanakkor kapcsolódik a témához. 



Hogyan tanítom a holocaustot? 

 

98

 
A választásnál arra törekedtünk, hogy a m , illetve részlete feleljen meg a 
tanulók életkorának, és hangulatában, érzelmeiben is tükrözze az akkori id k 
valóságát, félelmét. Ezt a tanítási órát rögzítettük, videofelvétel készült róla. 
A videofelvétel megtalálható és megtekinthet a TSF GFK könyvtárában. 

A tanítási óra annak a történetnek a bemutatásával kezd dik melyet a 
beszélgetés alapjául választottunk. 1944 van, sz. A helyszín Budapest a 
német megszállás idején. Szerepl i zsidó és nem zsidó feln ttek és gyerekek. 

A gyerekek iskolába járnak, de kerül úton, hogy ne találkozzanak a 
magas katonával. Élik/ élnék mindennapi életüket, de valami mindig 

történik. Egyik nap zárva találják Hirsch néni boltját rajta német nyelv 
felirattal. Kés bb tudják meg otthon, hogy a németek bezáratják a zsidók 
boltjait. 

Hirsch néni zsidó?- kérdezik a gyerekek. Ezt miért csinálják a németek? 
Ilyet lehet? Az ismer sökkel ritkán találkoznak. Az emberek félnek. Már 
vannak, akik bujkálnak. Ez megriasztja ket. Félnek, mert érzik, hogy 
bizonytalanná válnak a dolgok. A történet végén Kriszti a 10 éves kislány ezt 
gondolja az élet nem tündérmese

  

A szintén 10 éves gyerekek feszülten figyeltek. Látszott arcukon a 
szomorúság, s hogy mélyen átérezték a hallottakat. A továbbiakban 
részleteket idézek az órából.  

 

Hogy tetszett nektek ez a történet? Milyen volt a hangulata? 

 

Szomorú volt. 

 

Miért volt szomorú, mit gondoltok? 

 

Mert a zsidókat üldözték. 

 

Mib l derült ez ki ebben a történetben? 

 

Bezárták a zsidók boltjait.  

 

Vajon miért üldözhették a zsidókat? Mit csinálhattak? Miért szoktak 
embert üldözni, kirekeszteni, vagy bántani? 

 

Nem szeretik ket, vagy a vallásuk miatt. 

 

Bizony a vallásuk miatt. Volt, aki ezt nem tudta elviselni, hogy a másik 
ember zsidó vallású és ezért. 

 

Képzeljétek el, hogy ebben az id ben, 1944-ben ugyanúgy jártak a 
gyerekek az iskolába, mint ti, és amikor elkezd dött a zsidók üldözése, a 
zsidó gyerekeket a hátsó padokba ültették.   Mit gondoltok miért? 

 

Mert ki akarták közösíteni ket. 

 

Igen ki is közösítették. 
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A zsidó embereknek és a gyerekeknek ilyen sárga csillagot kellett 
hordaniuk. Fel kellett t zni a kabátjukra, ide a baloldalra, evvel kellett 
járni. 

 
Mit gondoltok miért? 

 
Hogy a többiek lássák. 

 
Miért sárga a színe? 

 
Irigység? 

 
Nem, most nem erre gondoltam. Azért volt sárga, hogy más emberek 
messzir l lássák, hogy  zsidó. 

 

Helyes dolog volt ez szerintetek? 

 

Nem. 

 

Miért nem? 

 

Mert nem tehettek róla. k is él lények. 

 

Mit érezhettek ezek az emberek, gyerekek? 

 

Féltek, úgy érezték, mintha ki lennének közösítve. 

 

Ki is voltak. Nekem vannak olyan ismer seim, akik annyi id s korukban 
mint ti, mentek haza az iskolából sárga csillaggal és bizony megverték 

ket. Beledobták az árokba, azért, mert k zsidók voltak 

 

Helyes dolog volt ez? 

 

Nem. 

 

Ha ti ilyet láttatok volna, akkor mit csináltatok volna? 

 

Én segítettem volna nekik. 

 

Nagyon helyes, örülök neki. 

 

Nem minden ember volt ilyen kegyetlen. Voltak barátaik is és k 
gondoskodtak róluk. Mit gondoltok ezek az emberek mit vállaltak azzal, 
hogy segítettek a zsidóknak. 

 

Az életüket adták értük. 

 

Kockáztatták ezzel az életüket értük.  

 

Képzeljétek el, ezeket a zsidó embereket aztán elvitték táborokba. 

 

Miután elvittek embereket Szarvasról is, és ahonnan én jöttem Makóról 
is külföldre vitték ket, méghozzá Lengyelországba. 

 

Nem tudom hallottatok err l esetleg? 

 

Az úgy volt, hogy elvitték ket Lengyelországba Auswitzba és ott 
dolgoztatták ket. Miután már nem tudtak dolgozni, azt mondták, hogy 
elviszik ket fürödni és gázkamrába vitték ket.  

 

Nagyon okosakat mondtál, örülök, hogy hallottál róla. 
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Elvitték ket, és nem adtak nekik enni eleget, amennyire szükségük lett 
volna. Nagyon lesoványodtak, borzasztóan sokat kellett dolgozni. Sajnos 
bizony meg is ölték ket. Nagyon-nagyon kevesen jöttek aztán vissza. 
Vannak olyan családok ahonnan elvittek 20-25 embert és csak egy élte 
sajnos túl, aki nem Auswitzba került. 

 
Ez még a hitleri id szakban volt,  csinálta ezeket az ocsmányságokat. 

 
Igen. Nem volt tekintettel arra, hogy valaki gyerek, vagy csecsem , vagy 
öreg, vagy beteg. 

 

Mert kezében volt a hatalom és azt csinált amit akart. 

 

Volt a TV-ben egy film. Az volt a címe, hogy Összeesküvés. Az is err l 
szólt. Gy lést tartottak és ott döntöttek arról, mit csináljanak a zsidókkal. 

 

Igen, ez szörny id szaka volt a történelemnek. Ez nem csak Magyar 
országra volt jellemz , hanem más európai országra is. Vagonokkal 
vitték el ket. Nagyon sok embert összezsúfoltak egy-egy vagonba. Az 
emberek nem tudtak leülni, és ezt a borzasztóan hosszú utat így 
szenvedték végig. Volt, aki már ezt sem élte túl. 

 

Láttam egy emlékm vet, ami ezt ábrázolta. 

 

Igen vannak holocaust emlékm vek, múzeumok. 

 

Vannak, akik ezeket a borzalmakat túlélték, akik nem kerültek 
Auswitzba, pl. az én nagyszüleim is, akik ketten élték túl a családjaikból, 

k beszélnek róla, nem titkolják a borzalmakat.  

Az óra további részében beszélgettek a háború után megalakult modern 
zsidó államról is. A tanító szerette volna megmutatni, hogy a zsidó emberek 
is olyanok, mint a többi. Megismerték jelképeiket, ünnepeiket. Ízelít t kaptak 
ételeikb l, zenéjükb l, szokásaikból is. 

Összességében: nagyon fontosnak tartom olyan tanítási órák megtartását, 
ahol a tanulók megismerkedhetnek a mással, a mássággal. Talán közelebb 
kerülve, így akár a nemzetiségekkel, akár az etnikummal szembeni toleráns 
magatartás, elfogadás válik jellemz bbé nem a kirekesztés, illetve az erre való 
törekvés.  

Abstract 
The author teaches methodology on the Pedagogical Faculty of the 

Tessedik Sámuel College. She is using her several decennial teaching, 
experiences in the present case, when she is presenting one possible way of 
teaching the holocaust. Hajnal Simon 

 

a fourt year student at the Teacher 
Training College 

 

teaches and reads a novel on the video film.We can get to 
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know the destiny of Jewish people and children through the story at that 
time when the pursuit of Jew started in Hungary. 

In the following discussion they emphasize the impact of discrimination 
and racial distinction not only on the Jewish but also on other people. The 
real stories abaut her family and their traditions 

 
as her grandparents were 

in the contentration camp 

 
make it more authentic. She demonstrates some 

Jewish symbols, music and photos of Izrael as well.    

Felhasznált irodalom 
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MÁTHÉ ILONA   

MULTIKULTURÁLIS ÉRTÉKEK A KISEBBSÉGI LÉTBEN   

Összefoglaló 
Jelen el adás célja a multikulturalitás és interkulturalitás néhány elméleti 

fogalmának meghatározása szociológiai és nyelvészeti megközelítésben (a 
közösségi nyelvek és nyelvközösségek fogalmának, a nemzetközi 
kommunikáció elveinek, jellemz inek tisztázása). Valamint célja a sokszín 
kulturális közegben és különböz társadalmi, politikai, gazdasági 
összefüggésekben-létez kisebbségi lét tartalmi, interdependencia, alá- és 
mellérendelés szerinti szerepének bemutatása, a kisebbség értékteremt 
funkciójának illusztrálása.  

Kulcsszavak: multikulturalitás, interkulturalitás, közösségi nyelvek, 
nyelvközösségek, kisebbségi értékek  

Jelen el adás célja a multikulturalitás és interkulturalitás néhány elméleti 
fogalmának meghatározása szociológiai és nyelvészeti megközelítésben (a 
közösségi nyelvek és nyelvközösségek fogalmának, a nemzetközi 
kommunikáció elveinek, jellemz inek tisztázása). Valamint célja a sokszín 
kulturális közegben és különböz társadalmi, politikai, gazdasági 
összefüggésekben-létez kisebbségi lét tartalmi, interdependencia, alá- és 
mellérendelés szerinti szerepének bemutatása, a kisebbség értékteremt 
funkciójának illusztrálása. 
Az el adás tartalmi szempontból az alábbi gondolatok köré koncentrálódik, 
egy el zetes elméleti rövid megalapozás és néhány fogalom tisztázása után a 
kisebbségi lét és sors értékteremt , világra nyitó és emberformáló szerepér l 
kívánok beszélni.   

1. El zmények  

 

A világ több mint 6 miliárd lakósságának 70%-a többnyelv , ami azt 
jelenti, hogy ezek az egyének az anyanyelvük mellett otthonosan 
mozognak és kommunikálnak még más nyelveken is, többnyire a evelük 
együttél , más anyanyelv és kultúrájú egyénekkel, csoportokkal és 
nyelvközösségekkel. Az ilyen egyéneknek más, befogadóbb és 
elfogadóbb a mentalitásuk is. 
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2000. decemberben alakult Mannheimben az a munkacsoport  amely 
2001. október 25-27. között Firenzében, az Accademia della Crusca-n 
(ami a nyelvek akadémiájának számít Európában) javaslatokat 
fogalmazott meg az európai nemzeti nyelvek és a többnyelv Európa 
nyelvi jöv jére vonatkozóan.  

A 10 EU Javaslat közül nyelvtanárként a nyelvtanulásra/ tanításra 
vonatkozó javaslatot szeretném említeni, mely fontos irányvonalat ad 
minden tag ország számára a nyelvtudás fejlesztését illet en:  

Sprachreport 2002/1:17-18.- 3. javaslat: 
Az európai többnyelv ség fenntartásában az idegennyelvoktatásra fontos 

szerep hárul. Az idegennyelvek oktatásának legkés bb az általános 
iskolában el kell kezd dnie közös európai min ségi mércéknek 
megfelel en. Az idegennyelvoktatás célja két európai idegennyelven 
való írásos és szóbeli cselekv képesség elsajátítása, valamint további 
nyelveken az értés- és olvasás készségek kifejlesztése. Cél továbbá a 
szomszédos országok nyelveinek megismertetése, közvetítése.

  

2. Nyelvi szocializáció-társas szocializáció  

 

Nyelvi cselekvés-társas cselekvés (interdependencia) 

 

az egyén 
nyelvtudásának, nyelvi viselkedésének fejl dése szorosan összefügg a 
világról és szociális környezetr l alkotott tudásának és társas interaktív 
képességeinek fejl désével 

 

mindez általában meghatározó nyelvi és 
szociális közegben történik 

 

a társas interakció elsajátítása révén 
jellegzetes kulturális mintázatokat tesz magáévá függetlenül attól, hogy 
homogén/heterogén, egy-vagy többnyelv közegben történik mindez. 

 

Az egyén interaktív /konfrontatív/ érdekérvényesít viselkedése adaptív 
jelleg 

 

a nyelvi- és kommunikatív kompetencia kontextus 
érzékenységet és szituált-nyelvhasználati képességet von maga után ( ami 
éppen úgy jellemz je az egynyelv ségnek, mint a többnyelv ségnek 

 

mindez univerzális kommunikációs készségek létét feltételezi, de 
ugyanakkor egy adott nyelvközösség sajátos,  nyelv-és kultúra specifikus 
nyelvi viselkedésmódokkal is rendelkezik (a nyelvi leírás és 
nyelvm ködés teljes skáláján-pl. a hangképzés, prozódika, intonáció, 
lexika, szó- és mondatszerkesztésben is). 

 

Szoros összefüggés létezik az egynyelv ség és az interkulturalitás, 
valamint a többnyelv ség és a multikulturalitás között. Ezek az 
összefüggések a mentális tartalmak kommunikálhatóságának típusaira 
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utalnak- és mindezeknek lényeges kommunikáció-elméleti 
következményei vannak.  

Az alábbiakban egy másik dichotómiát szeretnénk bemutatni és definiálni: 

 
A nyelvközösség fogalmát, mely egy felszínes, egymásról tudomást vev , 
de mélyebben nem integrálódó, szintézisre nem törekv egymás-
mellett-élést

 
jelent (és így az interkulturalitással van összefüggésben) 

 
A közösségi nyelvek fogalmát, mely szervesen együttm köd , integrált, 
szintetizált és empatikus együttm ködést megvalósító együttélést jelent 
(és mint ilyen, a multikulturalitással van kapcsolatban).  

3. Nyelvközösségek-közösségi nyelvek  

 

A közösség minden nyelvi, tárgyi, szellemi kultúra alapja 

 

közösségi 
elemek újratermelése, átadása, módosulása generációk egymás mellett 
élése, együttm ködése során. 

 

A nyelvközösség alatt pedig a nyelv, nyelvi kultúra, normák, értékek, 
kultúra-specifikus, identitás-formáló narratívák sokasságát értjük, melyek 
egyben tartják az adott emberhalmazt / közösséget/ . A 
nyelvközösségben megy végbe az els dleges nyelvi szocializáció, ez a 
közeg ad teret a társas megismerésnek, szolgáltat a nyelven keresztül 
olyan nyelvi viselkedés-mintázatokat, szociálisan kialakított és elfogadott 
viselkedési formákat, amelyek segítségével a nyelvközösség a saját 
értékeinek fenntartását és közvetítését valósítja meg (cf. Komlósi Knipf 
2006). A nyelvközösség alapja a nyelvi, kulturális kohézió 

 

amely 
megvalósulhat nemzeti határokon belül, de kisebbségben is.  

 

A nyelvközösség nyelve plasztikus, a társas-viszonyoknak és a társadalmi 
igényeknek megfelel en adaptálódó reprezentációs jelrendszer, egy tényleges 
társas-valóság megteremtéséért felel s 

 

a nyelviség nem csak absztrakt 
jelrendszer, hanem társas interakció közösségi jelentéshalmaz, 
intencionális mentális tartalmakkal. 

 

A sajátos arculatú nyelvközösségekben szocializálódott egyén más 
kulturális közegbe is bekerülhet: 

 

Más nyelvközösség (vegyes házasság, multikulturalitás, migráció) 

 

Más szubkultúrák (kb. társadalmi, vallási rétegek) 

 

Más szakmai kultúrák (multidiszciplináris munkahely) 

 

Más nemzeti kultúrák (turizmus interkulturális kontextusai, 
munkavállalás) 

 

Más nemzetközi kultúrák (eurokraták, multinacionális vállalatok) 
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valamilyen közös nyelv mellett fognak dönteni a résztvev k 

(lingua franca) 

 
A fenti példákban említett egyének óhatatlanul valamely nyelv használata 
mellett fognak dönteni és ez felveti a nyelvi sovinizmus/ imperializmus 
kérdését is. Azonban, minden nem dominancia ellen (pl. a politikai, 
gazdasági és kulturális dominancia ellen tudással és tanulással lehet 
védekezni (cf. Csányi Vilmos). 
Mindeme vegyes kontextusokban rendkívül fontos az egyéni és 
közösségi méltóság megteremtése, megtartása, biztosítása, hiszen csak ily 
módón lehet egyenl félként, partnerként, interkulturális párbeszédet 
folytatni, mindkét fél kölcsönös megelégedettségére.  

4. Interkulturalitás és multikulturalitás  

 

Egy adott nyelvközösségben elsajátított nyelvi kultúra biztosítja a 
nyelviséget, az egynyelv séget az egyén számára

 

ezt a világ -ot 
hasonlítja össze más nyelvi-kulturális világokkal, akkor, amikor 
interkulturális vagy multikulturális közegbe kerül- és ezt az összevetést 
különböz mélységekbe hatolva teheti meg. Minél több nyelvet beszél 
egy ember, annál több kultúrát ismer meg, annál több civilizációban lesz 
járatos, és tudatában ezeket a tapasztalatokat, tudástartalmakat 
integrálhatja - ami arra vezet, hogy gazdagabb személyiséggé válik, több 
értéket teremthet. 

 

Az interkulturális kommunikáció egy hasznos, megbízható és 
felel sségteljes közösségi cselekvésforma a mai nemzetközivé vált 
kommunikációban. 

 

Interkulturális kommunikáció = azok a nyelvi jelenségek, amelyek 
más kultúrák sajátosságairól tudomást vev , de mélyebben nem 
involválódó, szintézisre nem törekv élményekhez vezetnek. 

 

Multikulturális kommunikáció = azok a nyelvi jelenségek, 
amelyek más kultúrákkal szervesen együttm köd , integrált, 
szintetizált és empatikus társas-világ-alkotást valósítanak meg és 
reflexív élményekhez vezetnek a résztvev egyének számára. 

 

Többnyelv séget- nem idegennyelv oktatási technikákkal, hanem egy 
integrált és empatikus társas-világ-alkotás megvalósításával érhetünk el 

ez az állapot a kulturális különbségek kritikus és dialektikus 
/interaktív-argumentatív/ párbeszéd során kialkudott szintézisét igényli, 
amelyet csak inherensen multikulturális közeg tud biztosítani. A föld 
lakosai körében egyre gyakrabban fordul el (f leg a fiatalok esetében), 
hogy már a szocializálós folyamat legelején kétnyelv (tehát világ-
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alkotás szempontjából multikulturális) közegben találják magukat és 
természetes módon n nek ebbe bele. Személyiségfejl désük során mind 
a pszichés-érzelmi, mind a kognitív-megismer funkciók két, egymástól 
sok tekintetben különböz nyelvi-fogalmi rendszer észlelése, 
internalizálása és alkalmazása révén alakulnak ki. (cf. Komlósi-Knipf 
2006) 

 
A nemzetközi kommunikáció (amelybe a nemzetek feletti és 
nemzetek közötti érintkezések széles skálája tartozik) = alapvet en 
interkulturális kommunikáció (akár multikulturális elemekkel is), amely 
kulturális, civilizációs szabályainak rendkívül nagy szerepe van, például az 
üzleti életben. Nem egy üzleti tárgyalás feneklett meg, vagy hiúsult meg 
csupán csak azért, mert a tárgyaló félnek semmilyen kultúraközi ismerete 
nem volt és az üzleti ebéd során, például, nem a megfelel id pontban 
(fogásnál) fogott neki üzletr l beszélni! 

 

Napjainkban egyre nagyobb teret hódít a Harmadik kultúra

  

a 
multidiszciplinaritás jut nagy szerephez, amelyben nem a társadalmi 
diskurzus fontos, hanem egy szemlélet-átadó, egymás részeredményeinek 
leírás-változataira érzékeny, közös, integráló tudományos narratívába 
történ ismeret-integrációt helyez el térbe (cf. Brockman 1995). 

 

A különböz nyelvközösségek olyan természetes képz dmények, 
amelyeket sajátos nyelvi kultúrák és sajátos kulturális narratívák 
jellemeznek egyaránt. Egy nyelvközösségben mindkét elem homogénnek 
mondható; azonban a mai modern politikai és kommunikációs 
szervez désben ugyanolyan természetes képz dmény a közösségi nyelv 
is (és mindezeket már nemcsak a közösen használt nyelv határozza meg, 
hanem olyan alkotójegyek is, mint a közös szakmai érdekl dés, a közös 
politikai célrendszer, vagy a szövetségesi-védelmi megfontolások.. Ez 
utóbbiak mesterséges képz dmények, de kommunikációs eszközük 
alapvet en ugyancsak a nyelv, a közös nyelvhasználat. A közösségi 
nyelvek azonban nem függnek szorosan össze a kultúraközösségek 
normáival; a nyelvközösségek és kultúraközösségek függetlenül is 
fejl dhetnek a közösségi nyelvekt l. Mindezek ismeretében, azonban, 
egyre világosabbá válik, hogy felértékel dik a kultúraközvetítés szerepe 
és az egyre nemzetköziesed szervezett oktatás mindezt formai és 
tartalmi szempontból is fel tudja vállalni.  

Az eddig említett jelenségek fontosságát az is jelzi, hogy 2001 a Nyelvek 
Európai Éve volt és 2008-at az Európai Unió  pedig a Multikulturalitás 
Évének nyilvánította.  
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5. Kisebbségi értékek  

 
Magyarországon a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai - 
Nemzeti Kisebbségkutató Intézetet hozott létre annak érdekében, 
hogy a kisebbségi létet, sorsot tanulmányozza, vizsgálja, f leg hazai 
viszonylatban, de mindenképpen összehasonlítva az európai 
jelenségekkel; mindennek az is volt a célja, hogy az együtt él többség 
számára is megvilágítsa kiváltságos helyzetét és szerencséjét, hogy olyan 
gazdag és színes társadalomban élhet, valamint azt is, hogy milyen 
kötelezettségei és feladatai vannak a kisebbségekkel szemben. 

 

A magyarság abban a kiváltságos helyzetben van, hogy 8 országban él 
szétszórva a Kárpát-medencében 

 

mely egyértelm en és 
predesztinációs módon a szétszóródáshoz, pusztuláshoz vezet(het) 

 

és ezt bizonyítják napjaink nemzeti összetartozás-érzésének és 
létszámának negatív változásai (lásd például a 2004. december 5.-i 
népszavazást és az azt megel z kampányt). 

 

A magyarság egy kicsit olyan lett Trianon után, mint Kovács András 
Ferenc Kövek a magasban cím versében:  

Kövek dobódnak, bolygókká válnak: 
magas hazákból vissza se szállnak 
végül sem, akkor sem.

   

Mindezen történelmi és politikai változások után felvet dik a kisebbség 
útkeresési ideológiájának kérdése, mely egyértelm en áthatja irodalmunk 
és nyelvészetünk minden megnyilvámulását határon innen és túl. Például 
Gáll Ern , Mi a teend nk? Cím írásában azt fogalmazza meg, hogy a 
transsylvanizmus -mai megítélésében - jellegzetesen multikulturális 
irányzat

  

Máshol Bányai János a következ ket mondja: A kisebbségi magyar 
kultúrák multikulturális tapasztalata pedig különleges érték lehet a 
globalizálódó világban, modell arra is, hogy különféle kultúrák az együttélés 
során hogyan rizték meg sajátosságaikat és integritásukat.

 

De a külföldi gondolkodók is érdekesen fogalmazzák meg a 
multikulturalitás kérdését, például Claude Lévi-Strauss antropológus 

 

aki 
szerint valamennyien a saját kultúránk vonatán utazunk, és minden vonat a maga által 
választott irányban halad.  

Ha a magyar kisebbségi sors értékeir l beszélünk és azokról az 
intézményekr l melyek nemzeti felel sségük teljes tudatában tettek valamit 
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(nemcsak a magyar kisebbségért, hanem az egyetemes kisebbségért , hogy a 
mindenkori többség jobban megértse és elfogadja, akkor óhatatlanul a 
következ ket kell említenünk: 

 
Csellényi Sándor - Minoritates Mundi-Duna Televízió. 

 
A egionális együttm ködés szükségszer sége (cf. Schumann francia 
külügyminiszter). 

 
Nem egészséges az olvasztótégely-hatás (mint például Amerikában, ahol 
mindenki amerikaivé válik, igaz, hogy csak hyphenated American 
marad világ életében, tehát Romanian-American, Hungarian-American 
stb.); hanem olyan integrációra van szükség, amelyben egyenl , 
határozott nemzeti és kulturális identitással bíró partnerek együttélésér l 
van szó. 

 

A kisebbségi oktatás megszervezése, fenntartása, pozitív 
diszkriminációjára van szükség.  

A kisebbségi létnek egyik ragyogó irodalmi megfogalmazása a következ 
vers, amely minden szavával ellentmond a herderi átoknak ami a 
magyarságot illeti- és a történelem mindezt bizonyítani is tudja:  

Dobos Ferenc: Feny a Hargitán 
Földrengés, vagy villámcsapás alatt  
A Hargitán egy szikla meghasadt. 

Tenyérnyi rés volt. Az es k, szelek  
Mind vittek abba néhány porszemet. 

És évek múlva oda hullatott  
Madár, vagy szél egy kis feny magot. 

Az a mag megszerette ott a földet,  
S más tavasszal már kis feny zöldellt. 

Gyökereit sziklába kellett vájja, 
- S mégis egyre szebb lett koronája.  

Száz szél, vihar támadta, hogy kidöntse, 
- De csak annál er sebb lett törzse. 

seinek az ily feny kt l tanulták meg talán, 
Hogyan lehet megélni a Hargita oldalán. 

És mi, székelyek is, ha élni akarunk,  
A k b l is kenyeret kell kiszorítsunk.   
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Abstract 
The present paper aims at defining certain theoretical concepts related to 

multiculturalism and interculturalism in a sociological and linguistic 
approach (clarifying the concept of community languages and language 
communities, the principles and characteristics of international 
communication). It also aims at presenting the different content, 
interdependency, sub- and co-ordination roles and characteristics of 
minorities living in various cultural, social and economic backgrounds.    
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PETNEHÁZI MARGIT  

AZ IZRAELI ZSIDÓSÁG BELS FESZÜLTSÉGEI   

Összefoglaló 
Napjainkban Izrael Állam számára a legnagyobb problémát az jelenti, 

hogy milyen úton induljon tovább, hiszen a Camp David-i békefolyamat 
zsákutcába jutásával a zsidó állam válaszút elé érkezett. A jöv re nézve több 
alternatíva is lehetséges, ezek viszont csak akkor lesznek életképesek, ha az 
izraeli társadalmon belül konszenzus alakul ki. A konfliktusok a vallásosak 

 

világiak, szefárdok 

 

askenáziak között alakultak ki. A probléma forrása, 
hogy ezek a csoportok nem képesek egy egységes zsidó álláspontot 
kialakítani a palesztin konfliktusban sem. Sok esetben a szakirodalmak sem 
hangsúlyozzák eléggé a bels ellentmondásokat, ezek nélkül azonban 
kevésbé érthet az izraeli-palesztin ellentét is.  

1. A vallásos és világi zsidók közti ellentét  

A cionizmus etnikumnak, nemzetnek tartja a zsidóságot, ezzel szemben 
a judaizmus pedig vallásnak. Ez volt az, az ellentét, mely Izrael Állam 
megalakításakor a konfliktust okozta a vallásos és világi zsidó közösségben. 
Az egyik pólust az ultraortodoxok (charedik), a másikat a vallást egyáltalán 
nem gyakorlók (hilonik) képviselik. 

Az államalapító, David Ben-Gurion, nem volt vallásos, ennek ellenére 
tisztában volt azzal, hogy a megalakítandó új államnak egyaránt szüksége van 
a palesztinai vallásos és világi zsidók támogatására is. Ben-Gurion és a világi 
csoportok egy modern nyugati típusú demokráciában gondolkoztak, addig 
az ortodox közösség, élén Meir Levinnel, az Agudat Jiszrael párt 
vezet jével,20 pedig a teokráciát tartották a zsidók államának alapjának. Ben-
Gurion kompromisszumos megoldásra törekedett és erre már a 
Függetlenségi Nyilatkozat megszövegezésénél is szükség volt. A Mizrachi21 

követelte, hogy a nyilatkozat szövegében szerepeljen az Izrael királya 
kitétel, vagy Isten neve.22 Ez a követelés viszont a Mapam23 pártban váltott 
ki ellenállást és olyannyira felháborodtak, hogy egyenesen követelték, a 

                                                

 

20 1912-ben Katovicében alapított askenázi ultraortodox párt. 
21 Vallásos cionisták, Avraham Jichak Kook rabbi vezetésével, 1902-ben alapították meg a 
Mizrachi mozgalmat, mely szövetséget kötött a világi cionistákkal. 
22 Diggele (2005.): 40. p. 
23 Héber: Mifleget HaPoalim HaMeuhedet, jelentése: Egyesült Munkáspárt.  
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nyilatkozat péntekr l szombatra való aláírását. Végül a nyilatkozat szövegébe 
ez került: Bízva Izrael sziklájában aláírjuk ezt a Nyilatkozatot. 24 Az Izrael 
sziklája ( Cur Jiszrael ) szófordulat általában Isten nevének helyettesítésére 
szolgál a Bibliában. 

Az állam megalakulása után további ellentéteket kellett feloldani, így 
Ben-Gurion és Levin közösen dolgozták ki az izraeli vallásos közösség 
privilégiumait. Ezek közé tartozott például az, hogy nyilvános 
vendéglátóhelyeken a kásrut szabályait alkalmazzák, a sabbat lett a 
munkaszüneti nap, az ortodoxok mentesültek a katonai szolgálat alól25, 
tiltották a nem kóser hús importját, engedélyt kaptak, hogy a polgári peres 
ügyeket a halákha szerint intézzék, valamint a vallásos oktatás és a vallási 
intézmények állami finanszírozással m ködtek. Ennek ellenére az állam 
engedélyezte polgárainak a sabbat megsértését otthon és nyilvános helyen 
egyaránt, nem álltak le az ipari létesítmények szombaton, valamint a 
rádióadások sem sz ntek meg.26 A vallásos pártoknak azonban sikerült 
néhány eredményt elérni az évek folyamán, így például, 1952-ben az El-Al 
beszüntette szombati járatait, továbbá zsinagógákat nyitottak a katonai 
bázisokon.  

Az 1940-50-es években két fontos szervezet alakult meg a világi és a 
vallásos közösségek részér l. Els ként 1949-ben a Sabbat Szövetség, mely 
megalkotta a sabbattörvény tervezetét. Ennek értelmében pénzbírságra, vagy 
elzárásra is büntetni lehet a törvény megsért it. A tiltott tevékenységek közé 
tartozott a munka minden formája, fény felkapcsolása, dohányzás, hangok 
keltése gépekkel, hangszerekkel, vagy egyéb készülékekkel, színházi és 
sportesemények rendezése. A vallásos pártok, élükön a Nemzeti Vallásos 
Párttal, mindent elkövettek annak érdekében, hogy a vallásnak minél több 
érvényt szerezzenek az állam életében.  

A Sabbat Szövetség ellen jött létre 1951-ben a Szövetség a Vallási 
Önkény Megel zéséért. Céljukként jelölték meg, hogy a vallásos törvények 
meghozatalát megakadályozzák a Knesszetben.27 Ez a szövetség azonban 
nem bizonyult elég hatékonynak és a kell társadalmi támogatást sem kapta 
meg. 

Izrael Állam történetében és a vallásos-világi ellentétben, az egyik 
legjelent sebb fordulatot az 1967-es, úgynevezett hatnapos háború 
jelentette. Az akkor elfoglalt területeket a vallásosak az si Izrael földjének 

                                                

 

24 A Függetlenségi Nyilatkozat. In: Lugosi (szerk.) (2006.): 252-254. p. 
25 1954-ben David Ben-Gurion engedélyezte 400 Tóra tudós fiatal számára a 
sorkötelezettség alóli felmentést. 
26 Diggele (2005.): 43. p. 
27 Diggele (2005.): 46. p. 
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tekintették (Júdea, Szamária) és ekkor kezdett megrendülni a korábbi jó 
viszony a Munkapárttal. Ekkor kezdett közeledni a Nemzeti Vallási Párt a 
Heruthoz, a Likud el djéhez. 

1977-ben a Nemzeti Vallási Párt kilépett a kormányból, mivel az 
újonnan érkezett vadászrepül k érkezése belenyúlt a sabbatba, ezáltal 
megsértve azt. A fordulat akkor következett be, amikor Menachem Begin és 
a Likud került hatalomra. A Begin-kormány alatt az ultraortodox csoportok 
jelent sen meger södtek. 1984-ben alakult meg a Sasz,28 mely a közel-
keletr l érkezett szefárd ultraortodoxokat célozta meg programjával, ezzel 
átvéve az ortodoxián belüli vezet szerepet az askenáziaktól.29  

A világiak részér l a Merecet és a Sinujt érdemes megemlíteni. A Merec 
arra törekszik, hogy a nyugati, liberális eszméknek szerezzen érvényt, 
kifejezetten vallásellenes retorikával. Szellemei vezet i Sulamit Aloni és az 
író Amos Oz. A széls ségesen világi Sinuj párt vezet je Tomi Lapid, akit 
vallásos körökben fasisztának titulálnak leggyakrabban. A világiak számára 
nehézséget okoz, hogy nem lehet polgári házasságot kötni, a temetkezési 
vállalatok pedig mind ortodox kézben vannak, a világi zsidók fenyegetve és 
elnyomottnak érzik magukat az ortodoxokkal szemben, arról nem is 
beszélve, hogy a legfrissebb kutatások szerint ma minden világi család, egy 
ortodox családot tart el és a sorkötelezettség alól is felmentést kapnak. A 
világiak támogatják az államot és a vallást szétválasztó törvény meghozatalát, 
aminek hiány az egyik oka annak, hogy Izraelnek a mai napig nincs 
alkotmánya. 

A napjainkra már szinte végletekig mélyült ellentét a vallásos és világi 
zsidók között, nemcsak az izraeli társadalomra van hatással, hanem az 
izraeli-palesztin konfliktus megoldására is. Ezt h en tükrözi, az oslói 
békefolyamat zsákutcába jutása és Jichak Rabin meggyilkolása 1995-ben. A 
szakadék óriási, hiszen Rabint egy ortodox fiatal ölte meg.   

2. Szefárdok30 

 

Askenáziak31  

A másik nagy ellentét az izraeli zsidóságon belül az arab (szefárd) zsidók 
és az európai (askenázi) zsidók között van. Az 1997-es adatok alapján az 
izraeli zsidóság 41%-a askenázi, 43%-a keleti (mizrachi32), azaz szefárd, a 

                                                

 

28 Somré Torá Szufárdim: A Tóra Szefárd rz i 
29 Rostoványi (2006.): 258. p. 
30 Keleti vagy arab zsidók 
31 Európai zsidók 
32 Mizrach, jelentése: kelet 
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többiek többnyire oroszul beszél bevándorlók33. A szefárdok34 az Ibériai-
félszigetr l származó, onnan a 15.században ki zött és Észak-Afrikában, az 
Oszmán Birodalomban és az amerikai országokban letelepült zsidók 
jelölésére szolgál. Újabban az arab/ iszlám kultúrkörb l származó zsidókra a 
mizrahi kifejezés használják. Az askenáziak f ként az európai, pontosabban 
a német származású, jiddis nyelven beszél k. Napjainkban azonban az 
európai keresztény kultúrkörb l származókra is használják. A negyvenes - 
ötvenes években meger södött a zsidóellenesség a közel-keleti országokban, 
ami nem antiszemitizmus, hanem anticionizmus volt. Sok helyen a 
zsidóknak menekülniük kellett lakóhelyükr l, máshol kényszerítették ket az 
ország elhagyására35. Az ötvenes években a bevándorlók többsége az arab 
kultúrkörb l származott. Az askenázi cionista vezet k, féltek az állam 
elarabosodásától. Az arab zsidóság története er sen különbözik az 
európaiaktól. A keveredések és a körükben végbement több évszázados 
arabizációs folyamat nyomán az arab-iszlám kultúrkör az adott társadalmak 
részévé tette az arab zsidókat. A negyvenes években már magas kormányzati 
funkciókat is betöltöttek a szefárd zsidók az arab államokban, tehát 
magasabb pozíciókat is elértek, mint a 80-as évekig az izraeli államban.36  

A mizrahik és askenáziak közt mély a gazdasági és szociális szakadék is. 
A mizrahik szociális helyzete még a mai napig rosszabb, mint az 
askenáziaké, a munkanélküliség körükben háromszor magasabb. A 
nyolcvanas évekt l a Sasz az egyik legbefolyásosabb politikai párttá vált. A 
kilencvenes években a legmagasabb jövedelm családok 88%-a askenázi 
volt, míg a legalacsonyabb jövedelm ek 60%-a mizrahi. 2000-ben a zsidó 
lakosság fele mizrahi37. Ugyanakkor a mizrahik sem alkotnak egységes 
tömböt. Egyrészük er teljesen dearabizálódott vagyis izraelizálódott, ezzel is 
kihangsúlyozva a cionizmust, hogy minél inkább elfogadottabbakká váljanak 
az askenázi elit el tt. Egy részük már bántónak találja az arab- zsidó 
megjelölést, mások pedig közösséget vállalnak a palesztinokkal és az 

                                                

 

33 Yiftachel: Constellations Vol. 6. 1999. 
http://www.geog.bgu.ac.il/members/yiftachel/new_papers_eng/Constellations.htm 
34 Eredete a héber szfárád, jelentése Spanyolország

 

35 Golda Meir statisztikái szerint, aki ekkor munkaügyi miniszter volt, a betelepül k 
beáramlása a következ képpen zajlott: 1950-re 50000 f Törökországból,1948 után 3 év 
alatt 35000 maghrebi zsidó, 1950-ben Irak engedélyezte 121000 zsidó kivándorlását. 1949-
ben 48000 jemenita érkezett Izraelbe, a Varázssz nyeg hadm velet keretén belül. (Meir, 
Golda: Életem. Filum Kiadó, Budapest, 2000. 267. p.) 
36 Rostoványi (2006.): 262. p. 
37 Sohat: Kedma, January 1997. 
http://www.kedma.co.il/Articles/ArticlesFiles/emiz0065.htm 

http://www.geog.bgu.ac.il/members/yiftachel/new_papers_eng/Constellations.htm
http://www.kedma.co.il/Articles/ArticlesFiles/emiz0065.htm
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Izraelben él arabokkal.38 A szefárdok integrálása a társadalomba komoly 
nehézségeket okozott, sokan közölük írni-olvasni sem tudtak. Ezek az 
ellentétek mind a mai napig er sek a mindennapi izraeli életben is.  

Abstract 
The main problem for the State of Israel today is which way to choose, 

because after negotiations at Camp David stopped, consecutively halting the 
Oslo Accords in the process, the Jewish state has arrived at a dilemma. 
There are many alternative solutions, but they will only become available if 
the Israeli society, which can mostly be described today with internal 
diversification, will come to an agreement. The largest distance is between 
religious-secular and sefardic-askenazi Jews. Today the difference between 
Jews has almost reached the extremes, having its effects not just on the 
society of Israel, but the solution of the Israeli-Palestine conflict. Yitzhak 
Rabin was assasinated by a young orthodox Jew in 1995. The Israeli society 
has to gradually realise that a social agreement between religious and secular 
Jews is the inevitable requirement of peace with Palestine.    
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VIRÁGNÉ HORVÁTH ERZSÉBET   

IDENTITÁSDILEMMÁK MEZEI ANDRÁS KÖLTÉSZETÉBEN   

A maradéktalan önazonosság 
megteremtése az emberi élet egyik 
legf bb értéke és célja!

 
(Erikson) 

Összefoglaló 
Az identitáskurzus a modern ember önértelmezésének alapja. A 

fenyegetett identitás esztétikai reprezentációjának vizsgálata a dolgozat 
tárgya. A zsidó származású költ három generáció (apa 

 

fiú 

 

unoka) 
identitásdilemmáit jeleníti meg Ez a házad (1988) cím verseskötetében. 

Az els generáció kollektív identitásának széthullása a védekez -elhárító 
és az önigazolási identitásstratégiákat er sítik fel a második generáció 
gondolkodásában. A különböz ség és a másság esztétikai kategóriái egy 
sajátos és szubkulturális közösségi tudat megjelenítésében artikulálódnak. A 
harmadik nemzedéket kiemeli a történelmi meghatározottság kereteib l, s az 
indentitáshagyományok traumatikus vonásaitól megfosztott humán 
identitásba emeli. A fenyegetett identitáslét védekez stratégiái egy mély, 
akut lélektani és morális identitásdeficit esztétikai jelzései, melyet Mezei 
András egy eszmei-erkölcsi érték azonosulási stratégia lehet ségével old 
fel.  

Kulcsszavak:  fenyegetett identitás, identitásdilemma, identitásdiskurzus,  
védekez és önigazolási identitásstratégia  

Az identitáskurzus a modern ember önértelmezésének alapja. A 
fenyegetett identitás esztétikai reprezentációjának vizsgálata a dolgozat 
tárgya. A zsidó származású költ három generáció (apa 

 

fiú 

 

unoka) 
identitásdilemmáit jeleníti meg Ez a házad (1988) cím verseskötetében. 

Az els generáció kollektív identitásának széthullása a védekez -
elhárító és az önigazolási identitásstratégiákat er sítik fel a második 
generáció gondolkodásában. A különböz ség és a másság esztétikai 
kategóriái egy sajátos és szubkulturális közösségi tudat megjelenítésében 
artikulálódnak. A harmadik nemzedéket kiemeli a történelmi 
meghatározottság kereteib l, s az identitáshagyományok traumatikus 
vonásaitól megfosztott humán identitásba emeli. A fenyegetett identitáslét 
védekez stratégiái egy mély, akut lélektani és morális identitásdeficit 
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esztétikai jelzései, melyet Mezei András egy eszmei-erkölcsi érték 
azonosulási stratégia lehet ségével old fel.  

1. Az identitás   

A személyes emlékezetben rzött élettörténet, valamint a hozzá tapadó értelmez -
értékel min sítések és affektusok sajátos reprezentációja

 
a szociálpedagógia 

felfogása szerint (Pataki F. 2004. 11.). 
Az identitásvonások 

 

az Én-értelmezésnek megfelel en 

 

tagolt 
énképhez tartoznak. A materiális én a testidentitás tudatában, a testet 
körülvev anyagi szubsztanciák és terek világában fejezi ki önmagát. A 
szociális én a társas viszonyokban manifesztálódik. A spirituális én az 
intellektuális, az erkölcsi s az általános értékképzetek tartományában 
artikulálódik (i. m. 78-79.). Mindezen tényez k jelzik az énkép komplexitását 
s az ett l függ identitástartalom differenciált tudatát is. 

Az identitáskonstrukció többféle felfogása alakult ki, azonban a 
megközelítésekben közös az a tapasztalat, hogy a dinamikus szerkeszt dés a 
szocializáció során az élettörténeti, autobiografikus narrációkban formálódik 
és fejez dik ki. Úgy vélik, hogy az én-megjelenítés az én-kitágítás; a valamely 
csoporttal történ azonosulás; az önfejlesztés; az önigazolás és a védekez -
elhárító magatartásformákban figyelhet meg (i. m. 205.). Témánk 
szempontjából az önigazolási és a védekez -elhárító magatartástípust véljük 
meghatározónak; ugyanis a zsidó származású költ az ún. fenyegetett 
identitás elleni védekezés identitásstratégiáit tematizálja többek közt 
költészetében. 

A szociálpszichológia a védekezés identitásstratégiájának véli az 
intrapszichikus stratégiát, mely érzelmi és kognitív típusú, értékrendbeli 
védekez reflexiókat fejez ki. Az interpszichikus stratégia lényege a 
kapcsolatoknak a fenyegetettségt l való mentesítése. A valamely csoporthoz 
való tartozást úgy kívánja elfogadtatni, hogy konformizálódik, anonimmé 
válik, deperszonalizálódik vagy asszimilálódik például. Mindezen védekez 
identitásstratégiák egy mély, akut lélektani és morális identitásdeficit jelzései. 
A fenyegetett identitás jellemz it Er s Ferenc mutatja be az alábbi módon: 

 

narratív anélkül, hogy a narratív igazságot a történelmi igazság elé 
helyezné; 

 

történelmi anélkül, hogy a történelmet elvont struktúraként kezelné; 

 

személyes anélkül, hogy a szubjektumot elszakítaná attól a szociális 
mátrixtól, azoktól a interszubjektív viszonyoktól, ahova a személyiség is 
tartozik (i. m. 217.).  
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A fenyegetett identitás kategóriáit a zsidó identitás jellemzésére is 
alkalmazhatónak véljük azzal a megszorítással, hogy az esztétikum 
közegében a referenciális és az areferenciális igazságértékek egyidej 
érvényességével számolhatunk. E kett sség meglétét tehát a narratív 
(esztétikai-areferenciális) és a történelmi (tudományos-referenciális) igazság; 
a történelmi (reális) és az elvont történelmi (tudományos); a szubjektív és az 
interszubjektív viszonyok tényez i és dilemmái tagolják.  

2. Az identitásdiskurzus   

A modern ember önértelmezésének alapja. Az önértelmezés diskurzusa 
mint újraszerkesztett élettörténet alapkérdése az, hogy az elbeszélés hogyan 
hozza létre az ént, azaz az elbeszél identitását (László J. 2005). 

Az élettörténetet olyan szociális és szimbolikus konstrukciónak 
tekinthetjük, mely többféle elmondástípusban fejez dik ki. Ezek közül 
kiemeljük a retrospektív; az élménykifejt ; a védekez ; az eltávolító és az 
önértékel típusokat (Er s F. 2001). A traumatikus élmény elbeszélésének 
többféle módját ismerhetjük fel Mezei András költészetében is (Mezei A. 
1988). Az el bb említett módszerek tematizálása differenciáltabb 
megközelítést is lehet vé tesz. Hogyan is lehet a traumatikus élményt 
elbeszélni ? 

 

Úgy, hogy nem beszélnek róla, nem emlékeznek; ez a derealizáció 
jelenségéhez vezet. A hallgatással és az elhallgatással az ún. zéró 
narrációt alkalmazzák (védekezés). Ez a magatartás az els zsidó 
generációt jellemzi. 

 

Más esetben vállalják a töredékes emlékezést, amelyben az elhárító 
mozzanat a koherencia nélküli emlékezésben valósul meg (védekez -
eltávolító-retrospektív). 

 

A fed emlékek elfedik a valóságos történetekhez f z d emlékeket 
(eltávolító). 

 

Az újraélés a traumához kapcsolódó viselkedésformák és érzelmek 
felelevenítését jelenti. Ez esetben transzferálódik, átértékel dik a múlt 
(élménykifejt ). 

 

A túlburjánzó narratívumban a kontroll alóli kiszabadulást figyelhetjük 
meg (élménykifejt ). 

 

Gyakori a trauma élet- és identitástémává avatása (önértékel ). 

 

A tanúságtev narrációban a trauma cselekvéses tudássá válik 
(önértékel ). 
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A trauma hatása ún. szubkulturális identitásként az üldözöttség, a 
diszkrimináció, a marginalitás kinyilvánításában ismerhet fel, amikor 
valamely újfajta szenvedésközösség teremt újfajta identitásközösséget is. 

 
Végül a trauma metaforizálásával az esztétikum közege tematizálja az 
élettörténet konfliktusait, s megoldására-feloldására tesz kísérletet.  

Ez utóbbit választjuk az identitásdilemmák vizsgálatára Mezei András 
1961 és 1986 között írt verseiben, de a többi elbeszél - és 
magatartásstratégia létezését és m ködését sem mell zzük.  

3. Az identitásdilemmák   

Forrása a származás, a család s mindenekel tt az els generációs 
zsidósors tematizálása az apa alakjában. Az apát hármas szerepben láttatja: 
egyrészt mint holokauszt-áldozatot, mint a viszonyítás mértékét s mint a 
közös sors mementóját (Legenda apámról). Áldozatként kötél  és füst ; 
mérceként függ -ón , Mér -zsinór ; mementóként a test a kozmikus térbe 
n . A Mementó cím versében a drótkerítés és a torony rök árnyékában az 
apa szeméb l a felszabadulás pillanatában sem t nik el a füsttakaró, a 
krematóriumok, a barakk s a halállal fert zött leveg nyoma. Az apa 
irdatlan gyertyacsonksírás; vonótlan heged k csendje; ötezeréves káromló keser ség . 

Emlékezet cím versében írja: Jajonganak szép halottaim

 

és Gyilkosoknak is 
süt a nap ; így hát a múlt itt van közöttünk most is: Bevárom üldöz imet . Az 
apák sorsa utódaikra is áthagyományozódik , mintha a kollektív b nnek 
kellene a kollektív identitástudatot is fenntartania. 

A teljes felszabadulás cím versében a jelen s a múlt közti folytonosság 
példázatai tárulnak fel: a megalázottság és kiszolgáltatottság ( Bennem hajlong 
nagyanyám még; Ne szólj szám, nem fáj fejem se ); s az a kollektív bölcsesség is, 
mely a túlélés taktikájának bizonyult. Ez esetben egy általánosított 
történelmi tapasztalatban a kisemmizettek sorsát nagyanyjáéba koncentrálja. 

Apja a kollektív sors példázata (Vázlat apámról), amelyben az utód 
sorsvállalása a kollektív identitás újraalkotására tett kísérlet. Apja alakját a 
mítoszi halhatatlanságba emeli: a csukló támasztéka nélkül is megáll az id k vizei 
fölött

  

írja Apám zenész volt cím versében. A mitizáló emlék tért l és 
id t l, azaz a történelmi meghatározottságtól megfosztott példázattá válik. 

A fiak második generációja vállalja tehát az el dök sorsának 
elbeszélését; az azonosulás motívumai zsidó identitásuk formálójává válik. 
Ugyanakkor saját kontextusuktól (szociális mátrix) meghatározott elemek 
kapnak hangsúlyt az önértékel igény és attit d továbbépítésében. k a 
nyughatatlanok; a nemkívánatosak; a kétségbees k; az állhatatlanok; az 
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ellenszavazók , azaz azok, akik a többséggel szembeni kívülállásban, 
másságban, idegenségben identifikálják önmaguk. k az a másodgeneráció, 
kikben a halottak rászedettsége , a megcsalatottság él tovább. k a Közöttiek. 
/ Kirekesztettek ; az öröm / ünnepeken is másként örülnek; utuk az úttalanság; 
házuk a hajléktalanság; Biztos, hogy semmi sem biztos . Ami fölfényl cím 
versében írja: Között. Között. Között; Se ez, se az; Ki vagyok én?

  
kérdezi. Az 

integrálhatatlan sorstalanság , a közöttiség, a sehová se tartozás tartománya 
ez, amelyben a tradicionális zsidó identitás széthullása s egy új arculatú 
társadalomnélküliség szubkulturális állapotának közösségét érzékelhetjük. 

Között cím versében saját énképét, léthelyzetét alkotja meg, amelyet a 
másodgenerációra is vonatkoztathatónak vélünk: kijelölték világomat / a föld 
fölött, az ég alatt; Kivetnek mind a nációk: / rikoltozó emberiség; Hazák, fajták között 
/ énekek hang-hatásai: / térképeim kirajzolódnak . A bélyegesek; megjelöltek

 

kategóriák a különböz séget mint történelmi örökséget emelik 
predesztinációs sorssá (Megjelöltek). 

A harmadik generáció, az unokák sorsát Fiam cím versében jelöli ki:  

Milyen örökség vár rád? 
[ ] 
Sírköveinket majd, ha elhagyod, 
hazád a sokszorozott nap, 
befogad, igazi napod.

  

Az egyetemes felé, a történelmi meghatározottságból egy mitizált térbe 
és identitáslétbe transzformál. Ez lenne a megoldás? Mégis, ennek ellenére 
is, nem adja fel azonosulás-azonosítás lehet ségeinek a keresését. A Hagyd a 
népdalt. Illyés Gyulának, a Sorsválasztók költ jének cím versében a 
megmaradás és a pusztulás kett sségeinek dialógusaiban a zsidó s az 
emberiség-sors párhuzamait veti fel. A bibliai motívumok (k tábla, Babilon, 
Izrael, csipkebokor stb.) az auschwitzi füst -tel találkoznak , összekötve 
történeti eseményeket és tereket. Az Úr s a költ i én vitájában az Úrral 
szembeni vádakat sorakoztatja fel: fogadtál-e hallelujákat / Uram, az auschwitzi 
füstb l?!; hatmilliót ki égni hagytál, ígéreteid ellobbantak . Egyszerre kér 
könyörületet és pusztítást ( Könyörülj 

 

Hagyd a népedet elpusztulni. ). 
Lesz-e bárka cím versében gigantikus apokalipszist fest az ember 

sorsáról: a föld elereszti az emberiséget; lepusztulnak a városok; rezegnek új 
halálnemek; sötétedik az értelem; hullafoltos óceán; jöv nk az üvegsivatag, t zözön, 
vízözön . A bibliai mítoszok traumái a jelenre vetülnek, de a remény bárka 
szimbóluma is:  
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S mintha bolygónyi bárkaéjben 

suhanna az él -világ, 
Benne nemzetek tápláléka és az olajág. 
[ ] 
Lesz-e bárka, mely megtelik majd 
minden égi és földi fénnyel? 
Visszatérnek-e madarak 
cs rükben oxigénnel.

  

A bibliai és holokauszt utalások elszakadnak eredeti jelöltjeikt l, s az 
emberiségsorsot kifejez esztétikai jelöl szerepet vesznek fel. 
Metaforizálódik, esztétizálódik a történelem. 

Ez a házad cím versében a nyelvi-kulturális identitás fenntartását 
vállalja, ez lehet az identitásdilemmák megoldásának esztétikai módja. Azt 
írja: Er s vár a mi nyelvünk, Istenem, ez a házad . A nyelv-házad azonosításban 
a szakralitás finom utalását is beleérezhetjük.  

4. Mezei András  

Ez a házad cím kötetében, az esztétikai státuson kívüli pozícióból 
szólal meg, egy interjúban vall identitásáról: zsidó-magyar identitásom 
méltóságával >>disszimilálva<< találni meg az utat a magyar nemzet legigazibb 
érdekeivel való >>asszimilációra<<, a lényegi azonosulásra

 

(203-204.). Ennek az 
azonosulásnak eszmei alapját képezi az a gondolata, mely szerint a zsidó ügy 
közügy, a kisnépek ügye. Mindig is a kisemmizettek pártján állt, s ebb l a 
szempontból értékeli zsidó identitását is. 

A költ Mezei a kollektív zsidó identitástól a szubkulturális 
identitásig, majd a humán identitás elfogadásáig jut, melyben a közösségi 
és személyes identitás tudata is kifejezhet . Költészetében, úgy véljük, a 
védekez -elhárító, illetve az önigazolási identitásstratégiák nyomait 
kereshetjük az ún. fenyegetett identitáslét történetileg tagolt közegében. Úgy 
tudott narratív lenni, hogy a történelmi (referenciális) igazságtényez ket 
nem haladta meg; úgy lehetett történelmi lépték , hogy elvonttá 
(areferenciális) vált volna; úgy volt személyes, hogy a szociális hovatartozás 
tudatát elhagyta volna. A lírai narrációban tematizálódó élettörténetben a 
kollektív-szociális, a személyes és a humán identitáselemek az én változó 
identitásdilemmáit esztétizálták. 

Meghatározónak érezzük az újraélés elbeszélésének mozzanatait, 
amelyekben az apák nemzedékével történ azonosulás konkretizációitól a 
fiak generációjának a trauma átéléséb l ered identitás- és élettémává 
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avatásáig jut; továbbá a tanúságtev szerepéb l, majd a szubkulturális 
identitástudattól az emberi sorsra vonatkoztatott humán identitás 
közösségéig. 

Mezei megoldása az asszimiláció eszmei-ekölcsi érték vállalása. Ez 
az út sem mentes azonban a pszichoszociális konfliktusoktól, de egy 
lehetséges vállalás a jelen korban is. 

A zsidóidentitás dilemmáinak tematizálásában érdemes Konrád György 
gondolataira is utalni, aki többek közt az alábbiakat írja: Kett s baleset, hogy 
zsidónak és magyarnak születtem.

 

De azt is mondja, hogy a legjobb bennünk, ami 
túlhatol rajtunk és eljut a másik emberhez. A szóbeli és a szótalan megértés, amely 
átmegy a határokon.

 

Lehet megbecsülni a min ségek sokféleségét is az emberben. 
Ha elfogadod önmagadat másnak, akkor a többieket is elfogadod másnak.

 

(Konrád 
Gy. 1997. 72. 101. 10. 98.). A felidézett gondolatok, az 1990-es évekb l, 
még mindig egy paradox identitás -állapotból (i. m. 227.) fakadó 
kiútkeresésre utalnak, s annyiban összecsengnek az 1980-as évek 
identitáskeres verseinek konzekvenciáival. A kulturális sokféleséget értékké 
emel kulturális identitás vállalása a polgári gondolkodás és együttélés 
üzenete lehetne. Ebb l az aspektusból mérlegelend témánk útkeresése is az 
identitásdilemmák napjainkat jellemz kontextusában. 

Mezei András a zsidóidentitás esztétikai feldolgozásának egyike. Az 
irodalmi és más m vészeti reakciók közül említenünk kell másokat is, mint 
pl. Örkény Istvánt, Zsolt Bélát, Ember Máriát, Kertész Imrét, Somlyó 
Györgyöt, Bárdos Pált, Nádas Pétert, Vas Istvánt, Makk Károlyt, Kovács 
Andrást, Fábri Zoltánt, Bacsó Pétert, Szabó Istvánt stb. E tekintélyes névsor 
folytatható lehetne, amit az is jelez, hogy a sokféleséget magába foglaló 
multikulturális identitás dilemmái a jelenben sem oldódtak meg, ezért 
más megközelítésekkel együtt esztétikai értelmezésükkel is találkozhatunk.  

Abstract 
Identity discourse is the foundation of modern man s self interpretation. 

The study addresses the aesthetic representation of the threatened identity. 
The poet of Jewish origin presents the identity dilemmas of three 
generations (father 

 

son 

 

grandson) in his verse volume entitled Ez a 
házad [This is your house] (1988). 

Disintegration of the collective identity of the first generation calls forth 
defending 

 

preventing and self-justifying identity strategies int he second 
generation s thought. Aesthetic categories of difference and otherness 
articulate in the representation of a specific and subcultural community 
conscious. The third generation is taken out of the frames of historical 
determination and put in a human identity deprived of the traumatic 
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features of identity traditions. Defending strategies of the threatened 
identity existence are aesthetic signs of a deep, acute psychological and 
moral identity deficit solved by András Mezei in flashing a conceptual-moral 
identification strategy.    
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BARTÁNÉ GÓHÉR EDIT  

GONDOLATOK A KLEZMER ZENÉR L   

Összefoglaló 
A klezmer zene a zsidó nép történelmével, mindennapjaival és 

ünnepeivel szorosan összekapcsolódik, ugyanakkor napjainkban közkedvelt 
szórakoztató zene. A tanulmány a teljesség igénye nélkül foglalkozik az 
elnevezés eredetével és a klezmer történelmével. Mivel alapvet en 
hangszeres zenér l van szó, ezért fontos megismernünk a különböz 
korokban alkalmazott hangszereket és az együttesek hangszer-összeállítását 
is. Bemutat néhány zsidó ünnepet, azok eredetét, s azt, hogyan kapcsolódik a 
zene ezekhez az ünnepekhez?  

A klezmer zene a zsidó nép történelmével, mindennapjaival és 
ünnepeivel szorosan összekapcsolódik. Ugyanakkor napjainkban közkedvelt 
szórakoztató zenének számít, hiszen koncerttermek, fesztiválok m sorának 
állandó szerepl i a klezmert játszó zenekarok.  

A klezmerrevival Izraelb l és az Amerikai Egyesült Államokból indult el, 
de ez a zenetörténetileg Kelet- és Közép-Európában honos zsidó zene. Ezen 
a területen alakították seik népzenéjét, küzdöttek létezéséért, s fültanúi 
lehetünk annak, hogy hatással volt zsidó és nem zsidó kultúra egymásra. 
Marc Chagall világhír képe, A heged s (1911) lehet ennek a világnak a 
jelképe.   

Mit is jelent a klezmer elnevezés?   

Már az Ótestamentumban is találkozunk a hangszerek elnevezésére 
használt k lé szóval. S a rabbinikus irodalomban az éneklést kísér 
hangszereket k lé zemernek nevezték. Az elnevezést átvitték a hangszer 
használójára, így lett a hangszeren játszó zsidó muzsikus k lé zemer, illetve ha 
többen voltak klezmorim.  

A történelem során a levéltári anyagokban számtalan említést 
olvashatunk a klezmer zenészekr l Európa szerte. Hogy betekintést kapjunk 
társadalmi helyzetükr l, szokásaikról a munkájukat rendszabályozó 
intézkedésekr l olvashatunk a prágai zsidó muzsikusok új rendtartásában 
1695-b l. A rendtartásból kiderül, hogy egy szabályos céhszabályzat irányítja 
a zenészek munkáját, ügyelve arra, hogy a muzsikusok el tudják tartani 
családjukat, s ne legyen több zenész a városban, mint amennyinek elegend 
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munka jut. Európa többi országában és városában azonban nem volt ilyen 
rendezett, biztonságos és megbecsült a zsidó zenészek élete és munkája. A 
vándormuzsikusoknak meg kellett küzdeniük a letelepedési engedélyekért, s 
a lehet ségekért, hogy muzsikálhassanak. 

Ismerkedjünk meg azokkal a hangszerekkel, amelyeket a különböz 
korokban használtak! Az ótestamentumból tudjuk, hogy a zsidók életének 
szerves része a zenélés. Egyaránt használtak idiofon (pl.: cintányér), 
membranofon (pl.: dob), chordofon (húros hangszerek) aerofon (fúvósok, 
orgona) hangszereket.  

Nézzük most egyenként a legdivatosabb hangszereket! Cimbalom 
használatáról a prágai zsidó temet

 

sírkövein látható ábrázolásokról is 
tudhatunk. Ennek a két ver vel megszólaltatott hangszernek két változatát 
ismerték. A magyar és a zsidó hangolásút. Az utóbbi fordított 
hangolású, mint ahogy a héber írást is jobbról balra kell olvasni. A mai 
együttesekben a cimbalmot felváltotta a harmonika, zongora vagy a xilofon. 
Ezek közül különösen a harmonika nagyon kedvelt.  

A lant a 18. századig volt nagyon népszer hangszer. Sokan 
családnevüket is a hangszerr l kapták, így kedvelt név volt a Lautenschläger. 
A 15. századtól kezdve esküv kön, színpadi el adásokon, asztali muzsikánál 
alkalmazták ezt a kellemes hangú hangszert. A lantos kiemelt zenész volt, 
mert nem volt egyszer a lantjáték elsajátítása, ezért ket Künstlicher Musici-
nek (m vészi muzsikusnak) titulálták.  

A hárfások is megbecsült muzsikusok voltak a középkorban. De 
ismerünk korábbról Dávid ábrázolást hárfával. A talmud 

 

a zsidó vallási 
törvényeket tartalmazó m 

 

néhány kommentátora szégyenteljes 
hangszernek tartotta, mert vad tivornyákon is szívesen játszottak rajta. 1700 
után megsz nt használata.  

A heged

 

a zsidó muzsikus jelképévé vált. Két változatát is használták. A 
korai id kben a Fiedel, majd a 16. századtól Itáliában terjed el a rövid nyakú 
violino, s ezt nevezték heged nek vagy Geige-nek.  

A hangszerek többnyire együttesekké rendez dtek. Az együttesek igen 
sokszín ek voltak. A lanttól a tamburinig bármi el fordulhatott egy 
hangszeres együttesben. A zenekar méretét és összetételét meghatározták a 
társadalmi normák, a fény zésre vonatkozó rendeletek, a zenélést 
megrendel k igénye s a rendelkezésre álló zenészek képességei. A hangzás 
jellegzetességét a játékmód, a dallamtípusok és a ritmusok adják.  

A zenekar-összeállítási szokások évszázadonként nagyon különböz ek 
voltak. 15. században a gazdagok esküv in a szokásos templomi hangszerek 
szóltak. 16. században schalmei (oboa el dje) mellett a heged n, hárfán és 
lanton játszottak. 17. században  a cimbalom és vonósok voltak a 
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legnépszer bbek. A 18. századi együttesek összetétele földrajzi területenként 
nagyon változó. Cimbalom, vonósok dudák a legismertebbek. Az oboát 
ekkor már felváltja a klarinét. A 19. századi 4-12 f s kapelyékben brácsa 
fuvola nagydob, tuba is játszik együtt. 

Az I. világháború idején létrejött együttesek a klezmer újjáéledéséhez 
szolgáltak mintául a trombita, klarinét, három heged , fuvola, nagyb g , 
illetve a klarinét trombita, két heged és tuba összetétellel. Ezeknek az 
együtteseknek a családi eseményeken való muzsikálás mellett az volt a 
szerepük, hogy az ünnepek alkalmával az ünnep fényét emeljék. Említsünk 
meg néhány ünnepi alkalmat! 

A Purim ünnepr l Eszter könyvében az Ótestamentumban olvashatjuk, 
hogy k.e. 400-ban Eszter szavai, melyeket Ahasvérus királyhoz intézett,  
mentik meg a zsidókat: irassék meg, hogy vonassanak vissza az agági 
Hámánnak, Hammedáta fiának tervér l szóló levelek, a melyeket írt, hogy 
elveszessék a zsidókat, a kik a király minden tartományában vannak. 1 Éppen 
Éppen ezért ez az ünnep vidám, kötelez a borfogyasztás is. 
Zsidófarsangnak is hívják. Ezen az ünnepen mindenb l tréfát lehet csinálni, 
s fontos szerepl i az ünnepnek a zenészek.  Mivel egybeesik a keresztények 
böjti id szakával, ezért konfliktusok is származtak a vegyes lakosság 
körében.  

Szim hat Tora - a törvény boldog napja, több napig tartó sátoros ünnep. 
A rabbit vállukra veszik az ifjak, úgy kísérik haza és a zenészek közben 
játszanak.  

Hanuká a Gergely naptár szerint 2008-ban december 22-30-ig tart, a 
fények ünnepe. -Kr. e. 165 táján a Maccabeusok gy zelmének állít emléket a 
szíriai görögök ellen Miután megtisztították a jeruzsálemi szentélyt, a 
templomban csak egy üvegcse kóser olaj maradt, amely a csodával határos 
módon 8 napra volt elég. A 8 karú hanuka gyertyatartó így kapcsolódik az 
ünnephez.  Ezen az ünnepen a klezmerek is bemutatták m vészetüket. Ez a 
gyakorlat Oroszországban még 1900 körül megfigyelhet volt, amikor 
vándor hazzánok a zenészekkel zsoltárokat énekeltek. 

Tánc esetén különösen szólótánc esetén legfeljebb csak egy heged , 1 
furulya, és 1 kézidob szólt. Fogadókban, kocsmákban asztali zene és 
bordalok biztosították a jó hangulatot. A híres zeneszerz Offenbach apja is 
ilyen kocsmai zenész volt, 1816-ig heged sként muzsikált zenekarokban. 

Milyenek voltak ezek a dallamok, amiket az ünnepeken játszottak? A 
zenészek a 19. század el tt nem jártak iskolákba, rögtönöztek, tanulatlan 
zenészek voltak. De tudjuk, hogy mindig alkalmazkodtak a befogadó nemzet 

                                                

 

1 Ótestamentum, Eszter könyve, 8. rész 
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zenéjéhez, a dallamok is állandóan változtak, s más és más hangszerelésben 
szólaltak meg, hiszen nem csak a gettóban, hanem azon kívül is meg kellett 
küzdeni a jó fizetségért, amit a muzsikálásért kaptak.  

Tökéletes hangszertudás, improvizációs készség jellemezte a 
klezmermuzsikusokat minden id ben. Az általuk közvetített zene a mózesi 
vallásból ered énekekb l, illetve a környezett l tanult intonációból állt. 1  

Abstract 
Klezmer music is thoroughly connected with the Jewish history, daily 

routine and festivals. At the same time nowadays it is also popular 
entertaining music. The research without its fullness deals with the origin of 
the name and klezmer history. As we are basically talking about instrumental 
music, it is very important to come to know the musical instruments of 
various centuries and the musical instruments used by the bands.The author 
introduces some Jewish festivals, their origin and how the music connects 
them.    
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SZEGEDINÉ KOZÁK MÁRIA  

DEUTSCH-JANKAY TIBOR RÉZKARCAI  

Köszöntöm Önöket a F iskola által szervezett Zsidó Kulturális Nap 
alkalmából, ezzel a most nyíló kiállítással. A Jankay Tibor M vészeti 
Közalapítvány és intézménye, a Jankay Galéria nevében is köszönöm a 
figyelmességét és a meghívást Micheller Magdolna f iskolai tanárnak, 
tudományos referensnek. Megtiszteltetés számunkra, hogy hozzájárulhatunk 
a város kulturális és m vészeti értékeinek bemutatásával a modern IZRAEL 
60. évfordulójának tiszteletére rendezett eseménysorozathoz. 

Békéscsaba városa gazdag és különleges m vészeti gy jtemény örököse, 
melyet Deutsch- Jankay Tibor képz m vész végrendeletében hagyott 
szül városára. Ebb l a hagyatékból válogattam a mai ünnephez kapcsolódó 
munkákból egy kiállításra valót. 

Jankay Tibor hat gyermekes zsidócsaládban született 1899-ben, Deutsch 
Simon és L wy Janka gyermekeként. A Jankay nevet 1945-ben vette fel, 
édesanyja Janka keresztnevéb l ered en. Iskoláit Békéscsabán kezdte, majd a 
m vészeti tanulmányait a Budapesti Iparm vészeti és Képz m vészeti 
F iskolán folytatta. Számos külföldi tanulmányúton járt, sikeres m vészként 
szerepelt kiállításaival, de lakóhelye, otthona szeretett városában 
Békéscsabán maradt. 

A nyugodt, der s m vész életére a II. világháborús id szak sok 
megpróbáltatást hozott. 1944. április 8-tól t is a sárga csillag viselésére 
kötelezték Ötször kapott behívót, egyszer katonának, kés bb négyszer 
munkaszolgálatra. Volt szökevény, átélte a nagyváradi gettó borzalmait, 
szeretett választottját Alexander Irént Auschwitzba hurcolták, s  maga is a 
halálvonat utasa volt már, amikor sikerült megszöknie. 1944 decemberében 
ért haza Csabára rengeteg nélkülözés és megpróbáltatás árán. Néhány hónap 
múlva szerelme Irénke is hazatért Auschwitzból. A szerencsés hazatérést, 
boldog találkozást 

A háborús élményeit megrázó rajzsorozatban a MÁRTÍROK cím 
albumban adta közre 1947-ben, a békéscsabai Tevan Kiadó gondozásában. 

E könyvhöz készített eredeti szénrajzaiból hoztam el 7 db-ot a 
zsidó nép leg sibb szimbólumára gondolva. A MENÓRA 7 ágát 
jelentse most 1-1 kép a zsidóságot ért borzalmakról szenvedésekr l, de 
maradjon meg üzenete: A MENÓRA a hit fényének és a reménynek a 
jelképe. 

Jankay Tibor ott volt a nagyváradi gettóban, e pokoli környezetben 
skicceket vázolt fel a borzalmakról, érzéseit, élményeit képpé formálta, 
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minden kifejez eszköznél id állóbban rögzítette. Jankay rajzain a 
legfontosabb kifejez eszköz a tömeg,  ha végigtekintünk a képeken - cím 
szerint a Munkaszolgálatosok, az Indulás a kínzó kamrákba, A félelmetes menet, A 
villamos drótok mögött- érzékelhetjük, bár sokféle arc, karakter villan ki a 
sokaságból, mégis  mind  egyformák, s mind tehetetlen elszenved i  valami 
rettenetes törvénynek. 

Kivételnek tekinthet a Péntek este a gettóban , három alakos imádkozó 
csoportját az ima szentsége emeli ki a gonosz er knek alávetett tömegb l. 
Hitük vállalásával emelkednek felül a mindent elpusztító gonoszságokon. 
Minden benne van a képekben, amit soha nem lehet elfelejteni.  

Jankay gondolatait idézem, a Mártírok c. könyv el szavából: 
Határtalan szenvedések és megaláztatások után most mégis visszajöttem. 

Vázlatkönyvem néhány darabját feldolgozva, itt közreadom, hogy egy 
szerény fest néma krétája is odaálljon vádlónak azok ellen, akik galád 
tetteikkel az isteni és emberi eszményeket gyáván és kegyetlenül 
megcsúfolták. 

 

Ezek a rajzok mindenkihez szólnak. Jankaynak m vészi formába kellett 
öntenie mindazt, amit megtapasztalt, átélt, hogy mások számára is 
elképzelhet vé, megtanulhatóvá és taníthatóvá, s az új nemzedékek számára 
is átörökíthet vé válhasson.  

 

Jankay Tibor: A bölcs (81x40 cm, olaj, farost ) 
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