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Mióta a világ világ, kétféle történelem zajlik.
Az egyik a nyilvánosságban mutatja meg magát
– éppen ezért manipulatív, mert benne a meg-
nyilvánulók szerepet – is – játszanak, ahogy a
kattanó fényképezôgép-exponálás elôtt önkén-
telenül is behúzzuk a hasat. Mégpedig olyan for-
mában szeretnének látszani és rögzülni, amilyen
vágyképet lebegtetnek maguk elôtt, s ez szük-
ségképp nem egyezik azzal, akik önmaguk. (Az
pedig teljesen magától értetôdô, hogy mindez
nem egyezik azoknak a benyomásával, akik
majd e képpel szembesülnek, akárhogy is igyek-
szünk megfésülködni a képbe kerülés elôtt.)
A nyilvánosságba kerülô dokumentáció ugyanis
– tartalma és stílusa egyaránt – meglehetôsen
összetett: maga is egy belsô küzdelem eredmé-
nye – azé, akik vagyunk, s akiknek szeretnénk
látszani.

Azonban a valóság jóval árnyaltabb eredôihez
akkor jutunk, ha olyan képeket szemlélhetünk,
ahol nem volt mód az önigazításra. Ama kamera
az önkéntelen és direkt reakciókat a leleplezet-
len megnyilvánulás mozzanataként rögzíti, s do-
kumentálja. Ezt szeretjük és értékeljük – ha már
a fotó-metaforában vagyunk – az „elkapott” pil-
lanatfelvételek „elkapottságában”.

Ilyesfajta anyagot nyújt a levelezés a történe-
lemtudomány számára. Dokumentumai elômoz-
dítják, hogy elbeszélhessük a felszínen megnyil-
vánuló események és döntések mögöttes világát,
s így feltárhassuk az események, folyamatok rej-
tett indítórugóit. Ehhez az anyagot a hivatalok,
a diplomácia levéltárai, illetve a magánlevelezé-
sek szolgáltatják. (Különösen, ha a leveleket
nem azzal a tudattal írták, hogy majd a kutatás
jövendô tárgyaiként szintén az önkép-alkotás
föntebb ábrázolt küzdelmét és manipulációját
szolgálják.) 

Korunkban, ahol az eseményeket, döntése-
ket, történéseket leginkább telefonon, faxon, s
legutóbb e-mailen kommunikálják, az effajta
archívum egyre inkább kiürül – egyre kevesebb

az adat és anyag a mélyebb és árnyaltabb megis-
merésre. Ezért – is – fontos, hogy különösen az
elektronikus postán bonyolódó levelezés miha-
marabb papírra és publikálás-rögzítésre kerül-
jön. (Fel)Idézhetôvé archiválódjék.

Fenti gondolatok a magyar zsidóság nemzeti-
ségbe rekesztésének másodszori kísérlete (kísér-
tete) kapcsán merültek fel. Hogyan lehet a tör-
ténelem számára rögzíteni nemcsak a felszíni té-
nyeket, hanem az azok mögött munkálkodó erô-
ket és álláspontokat? Különösen azért, mert
azok egy másik manipulatívan szelektáló intéz-
mény, a „szabad” médiumok révén nemhogy
megôriznék, de letagadják a valóságot.

Márpedig szükség van erre az igazságra –
nemcsak a történelmünk emlékezetének megvé-
dése okán, hanem annak a még keservesebb ké-
telyekkel teli kérdésnek a megválaszolása miatt
is – nevezetesen, hogy van-e, lehet-e nekünk,
magyar zsidóknak történelmünk a holokauszt
után? Ugyanis a nemzetiség erôltetésének oly
nyilvánvaló biznisz indíttatása eltakarja a mö-
götte meghúzódó ellentmondást, hogy a holo-
kauszt után Magyarországon hogyan lehet
megélni, gyakorolni a zsidó azonosságot? Ho-
gyan lehet zsidóként létezni? Hogy másképpen
kell(ene), mint a holokauszt elôtt, az bizonyos.
Erre a másképpen megfogalmazandó-meghatá-
rozandó létforma kibontására nem nyújtott lehe-
tôséget a rendszerváltás ideje – sem a rákövet-
kezett 15 év. Vagy ha kínált valami mást, s erre
most már van bizonyíték és rálátás, azt a „nem-
zetiségi” megfogalmazásában és státus csapda
helyzetében kínálta. 

Miért?
Miért épp csak ebben?
Ez nemcsak jellemzô, de egyben leleplezô is.

Hogy hol élünk mi magyar zsidók, kikkel, s ho-
gyan? S hogyan készül átírásra az a 150 éve író-
dó elbeszélés, amely 1944–45-ben szakadt meg.

Nem tudom, hogy 100 év múlva lesznek-e
magyar zsidók? Magyarul bizonyára olvasnak

Egy aláírásgyûjtés dokumentumai
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(1990–2005)



még. Ezért sietek archiválni ennek a két kísér-
letnek a nálam fellelhetô dokumentumait, amely
egyben egy önmagát a történelem kontextusaiba
helyezô és látó személy öndokumentációja is. 

*

1990-ben a MAZSIKE vezetôségének a tagja
voltam, s ilyenként szembesültem a „nemzetisé-
gi” biznisz felburjánzával. Az ötlet ebben az ép-
pen megalakult szervezetben vetôdött fel s ke-
rült megvitatásra, amelyhez jómagam a nevében
is szereplô kultúra kihangsúlyozása okán csatla-
koztam. (S váltam ki belôle késôbb, mert ahhoz
lett a legkevesebb köze.) Biznisz – ugyanis az
egyik érv az volt, hogy ha ezt a státust elérjük,
akkor a kormányzat több száz millió forinttal
köteles a „zsidó kisebbséget” támogatni. Ebbôl
bôven jut az éppen gründolás alatt álló középis-
kolára (késôbb Lauder lett belôle), vagy ahogy
számomra vonzóvá igyekeztek tenni a kezdemé-
nyezést – éppen a Múlt és Jövô folyóirat támoga-
tására is. (Sem akkor, sem késôbb soha nem
kértem és fogadtam el pénzt a Kisebbségi és Et-
nikai Hivataltól.) Álláspontomat a Nemzetiségi
biznisz címû cikkben fejtettem ki, amelyet mind
az induló Szombat, s mind az akkori közdiskur-
zus egyik fô motorjának számító heti Beszélô zárt
ki a nyilvánosságból. (Azért használom e
kombattánsnak tûnô kifejezést, mert pontosan
megjelöli a fogalmat, amelyet lefedni igyekszem
vele: nevezetesen azt, hogy egy adott fórum ér-
deklôdésébe, témájába – összefoglalóan: diskur-
zusába – tartozó, bizonyos nívón vagy konven-
ciók alapján artikulált, az addig megjelent állás-
pontokhoz képest újat nyújtó véleményt vagy
ténynyalábot kizárnak a közlésbôl, azaz a dis-
kurzusból.) Végül az akkor éppen a meggyen-
gült, s ezért a közérdeklôdés margóján vegetáló,
az önmaga átmentésével küzdô Élet és Irodalom
biztosította álláspontom számára a nyilvánossá-
got. (Lám: ezek az erôviszonyok is már a törté-
nelemhez tartoznak. Ma az Élet és Irodalom,
amely a második cikkemnek is nyilvánosságot
adott, maga a diskurzus.)

Szorosan a történethez tartozik a közelmúlt
sekélyesebbnél is sekélyebb homályából igen-
csak kibontandó tény, hogy a zsidóság néhány
hétig közjogilag is szerepelt a nemzetiség kalic-
kájában. A Németh-kormány és parlamentje
egyik utolsó ténykedéséhez tartozott, hogy má-
sik nyolc vagy kilenc entitással együtt megsza-
vazta a magyar zsidóság nemzetiségi létformá-

ját. Az Ellenzéki Kerekasztallal folytatott tár-
gyalások eredményeképp az elkövetkezendô
parlamentben nemzetiségi népképviseletet is
terveztek, ahol egy-egy entitás egy, vagy nagy-
ságától függôen egy vagy két képviselôt is dele-
gált volna. A zsidóság, a cigánysággal együtt,
mint nagy létszámú nemzetiség két képviselôi
helyet is kapott e tervek szerint. Ez volt ama
biznisz hatalmi része és máig érvényesülô csáb-
ereje. Ugyanis a „fiúk”, akik a MAZSIKE nevé-
ben politikai szereplésre vágytak, Deák Gábor
mellett Rózsa T. Endre nevére emlékszem,
ugyan próbáltak gyôzködni bennünket a nemze-
tiség hasznos voltáról, s vitaeseteket is szervez-
tek – akkor is elvetette a többség –, de titkos hát-
só ajtókon keresztül a parlamentben és a párt-
központokban egyezkedtek. Az eredményrôl a
parlamenti szavazáson értesültünk. 

Szerencsére az így a parlamentbe juttatandó
tíz–tizenkét képviselô a valódi erôviszonyokat
átrajzoló, áttekinthetetlen állapotokat idézett
volna elô a politikai élet egészében, így az
SZDSZ és az MDF, e két rendszerváltó párt,
közös megegyezés alapján az ötletet elvetette.
Ezt a vigaszág-lehetôséget használtam ki, hogy
magát a zsidóság fogalmat és márkanevet ki-
rántsam a megmásíthatatlanul rácsapódni látszó
nemzetiség fogalom és hamismárkajelzés kelep-
céjébôl.

*

Ama elsô aláírásgyûjtés történetét csak a sze-
mélyes emlékeim alapján tudom elmesélni – ami
ennélfogva töredékes és egzakt módon doku-
mentálhatatlan. Ha akkor létezett volna e-mail,
bizonyára több fogódzót nyújtana a merevle-
mezre rögzített, s ott megôrzött szóváltás, ami
egyszerûbb és célirányosabb, mint a telefon.

A hiányzó elem az emlékezetem merevleme-
zérôl az a mozzanat, hogy hogyan keveredtem
személyes kapcsolatba dr. Scheifert Gézánéval,
az egypártrendszer hitközségének utolsó veze-
tôjével, akit akkori barátom és mesterem, Raj
Tamás elbeszélései alapján ismeretlenül is utál-
tam, mint a diktatúrát kiszolgáló kollaboránst.
(Tamás akkor frissen megválasztott SZDSZ-es
képviselô volt, s igen hajtotta a „nemzetiséggé
válást”.) Az erélyes, s minden vele szemben táp-
lált elôítéletemet friss és ésszerû viselkedésével
egy csapásra ellentétére váltó öregasszony tud-
ta, hogy napjai megvannak számlálva a posztján
– s mint elmondta, azt szeretné megbízatása (ha-
talma?) utolsó perceiben keresztülvinni, hogy a
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zsidók nemzetiséggé válását megakadályozza.
Sajnálom, de ma minden erôfeszítésem ellenére
sem emlékszem arra, hogy hogyan ismerked-
tünk meg, s arra sem, hogy ô hogyan szerzett tu-
domást arról, hogy felvettem a harcot a nemze-
tiséggé alacsonyító ötlettel szemben. Csak a tör-
ténelmet lehelô fogadószobájára emlékszem éle-
sedô kontúrokkal, a roppant, sötét és faragott
bútorokra, az elmúlt század hitközségi vezetôi
merev olajképeire, sôt a régi patinájú étkészletre
is, sôt még a metszett poharakra is, mert ide ho-
zatta be a konyháról az ebédjét, egy pompás só-
letet – magának és nekem is. Scheifertné itt kö-
zölte velem, hogy a hitközségre több száz til-
takozó levél érkezett az országból. Szabad
György a rendszerváltás utáni elsô országgyûlés
elnökét értesítette errôl. Ma délután a Néprajzi
Múzeumban lesz valamilyen díjátadás, ahol ô
fog szónokolni, és ahová ôt mint a zsidóság kép-
viselôjét meghívták. Jöjjek el oda, s ha véget ért
a ceremónia, a fogadáson bemutat neki. Ugyanis
a történész-politikusnak sem tetszik a zsidóság
nemzetiségi keretekbe gyömöszölése, s ott fog
választ adni arra, hogy mit lehet tenni e státus
becikkelyezése ellen. A bemutatkozás után Sza-
bad György azt mondta, hogy a hitközségi tagok
tiltakozását be fogja jelenteni a kérdést tárgyaló
országgyûlési napon. Azonban megerôsítené a
pozíciókat, ha nem vallásos zsidók – lehetôleg
nevesebb értelmiségiek – aláírásával egy tiltako-
zó nyilatkozatot juttatnánk el hozzá a tárgyban.
Ezt hétfôn reggel pontban kilenckor kell meg-
kapnia, hogy fel tudja használni a nemzetiségi
státus leszavaztatása érdekében.

Csütörtök vagy péntek volt? Arra határozot-
tan emlékszem, hogy Scheifertné a sóletet illetô
elismerô szavaimat ezzel nyugtázta, hogy ezen a
napon mindig sóletet fôznek. (Van-e a történel-
mi annalesekben adat arra, hogy mikor fôztek
sóletet a Pesti [akkor még neológra és ortodox-
ra újra el nem különült] hitközségen? A hagyo-
mányokat figyelembe véve, a péntek tûnik való-
színûbbnek.) Ha csütörtökön is szerepelt a sólet
a hitközségi közétkeztetés menüjén, az bizo-
nyos: az idô szorított.

A felhívást hamarosan megfogalmaztam.
S hogy ne kelljen állandóan telefonba az egészet
felolvasni, az volt az ötletem, hogy meg próbá-
lom megjelentetni. A szöveget bevittem az akko-
ri New York-ház második emeletén székelô Ma-
gyar Nemzetbe, a rendszerváltás vezetô napilap-
jába, ahol már korábban is el-eladogattam cik-
keket. Szerencsém volt, mert Ember Mária volt

az ügyeletes olvasószerkesztô. Átfutotta, lehet,
bele is javított, s azt mondta, hogy megpróbálja,
ami tôle telik, s persze alá is írja. Ha Máriának
nem sikerült volna bepasszíroznia, a vállalkozás
kimenetele meglehetôsen kétséges maradt volna.
Noha addig senki sem írta alá, „több zsidó értel-
miségi” megfogalmazta tiltakozás felvezetéssel
jelent meg a szöveg másnap reggel. Mind a meg-
jelenés ténye, s mind az, hogy ennyi alkalommal
nem lehetett volna telefonba beolvasni a felhívás
szövegét, és ezért hivatkozni lehetett rá (majd’
mindenki olvasta a Magyar Nemzetet), jelentôsen
elôsegítette, hogy egy hétvége alatt több száz
aláírást lehetett összegyûjteni az albérleti tele-
fonról, ahol akkoriban laktam, s a vezeték idôn-
ként még fel is mondta a szolgálatot.

Azt sem tudom megmondani, hogy milyen
különös véletlen folytán, de Soós Mária filmren-
dezô is befolyt a szervezésbe, s így hárman, jó-
magam és azóta is élettársam, Fenyô Ágnes tele-
fonáltuk végig ezt a szó szoros értelemben lázas
hétvégét, mert kitört rajtam az influenza. Mari
ismerte a hírességek telefonszámát, illetve tudta,
hogy kitôl kell azokat beszerezni. És hogy ki zsi-
dó? (Az akkor éppen kibontakozó Múlt és Jövô
szerzôin kívül.) Ugyanis ennek a felhívásnak a
konkrét eredményességén kívül valószínû az
volt az igazi történeti jelentôsége, hogy benne
elôször közéleti emberek nyíltan, a nagynyilvá-
nosság elôtt zsidónak vallották megukat. (A
MAZSIKE-ben azon vitatkoztunk késhegyre
menôen, hogy ki lehet-e tenni embereket annak,
hogy a szervezet címével postázzuk ki a tagok
számára a hírlevelet.)

Egy barátunk a csak a szombat kimenetelével
tollat kézbe vevô néhány vallásos öregember
aláírásáért járt végig néhány zsinagógát. Rá vár-
tam hétfô reggel negyed kilenckor a Blaha Luj-
za téren a Fehér ház elôtt (ma már ez az épület
sem áll), hogy átvegyem az ô listáját is. Alig
aludtam néhány órát, az éjszaka még át kellett
gépelni a listát, mert a nagy nehezen utolért Sza-
bó István ragaszkodott egy félmondat betoldá-
sához. (Az aradi vértanúk lajstromát idézte
szenvedélyesen, hányan voltak közülük szüle-
tett magyarok.) Átfutott az agyamon: ez történe-
lem, amit csinálok. „Be kellene szaladjak a Sajtó-
házba, s lefénymásolni az összes dokumentu-
mot, ami a kezemben van.” (A hitközséghez
beérkezett levelek, listák is a hónom alatt szo-
rongatott papírdossziéban préselôdtek.) „Ezt
egyszer majd meg kell írnod!” Gyorsan kiszámí-
tottam, hogy amíg szereznék egy fénymásológé-
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pet és elmagyaráznám, mennyire égetô szüksé-
gem van arra, hogy azt azonnal igénybe vegyem,
s nyélbe ütném magát a másolást, addigra kifut-
nék az idôbôl. Ezt pedig épp a történelmi cselek-
vés pillanatában és érdekében nem tehetem. Az
emlékezet dokumentációját föl kell áldoznom a
tettért. Pedig igen sajnáltam, hogy kikerül a ke-
zembôl a dokumentum, s az majd ki tudja, hová
süllyed. (Két év múlva, amikor Szabad György-
gyel ismét az elnöki szobában találkoztam – kéré-
semre Raphael Patait fogadta, aki az új rendszer-
rôl, s benne a zsidók szerepérôl, megítélésérôl tá-
jékozódott –, megerôsített abban, hogy a parla-
ment ügyrendje szerint az akkor benyújtott ira-
tok kutathatóságára még jócskán kell várakozni.)

A megbeszélt idôben minden ajtó kinyílt elôt-
tem, s ott találtam magamat Szabad György ha-
talmas, teremszerû irodájában. Elém sietett és
megköszönte a dossziét. Nincs ideje többet be-
szélni, mert még át kell futnia, mielôtt összefog-
lalja a benne levôket az elnöki pulpitusról. Nem-
sokára a parlament elôtti nyüzsgô téren találtam
magamat. „Mindent megtettél, ami tôled tellett”
– nyugtattam magam. Nem tudtam még elsza-
kadni a térrôl. Nehezen engedett az ügy, amit
már sorsára bocsátottam a kezembôl. Még fölös-
leges mozzanatként elkaptam Hack Pétert,
gyorsan bemutatkoztam, s figyelmeztettem,
hogy vallásos ember nem zárja ketrecbe a „kivá-
lasztott népet”. Megnyugtatott, hogy ezt nem te-
szi, én pedig ezek után átaludtam az egész na-
pot. Az albérletben amúgy sem volt televízió,
akik látták a parlamenti ülés nyilvános közvetí-
tését, elmondták, hogy Szabad György kitûnôen
tette a dolgát. Drámai hangon olvasta fel a nyi-
latkozatot, az akadékoskodó Raj Tamást tanáro-
san lekezelte, a parlament pedig hamarosan ki-
szavazott bennünket a nemzetiségi ketrecbôl.

Nagy kár, hogy nem emlékszem többre. Bizo-
nyára nem telt el annyi idô, hogy az emlék éle-
sebben üssön át az azóta rárakódott élet réte-
gein. S fôképp sajnálom azt az elmulasztott
fénymásolást – ha kezemben lennének a doku-
mentumok, bizonyára több részlet jutna az
eszembe, s persze a nevek, megjegyzések is meg-
világítanák a kort, amely a közelsége okán a leg-
homályosabb.

*

Ezek az emlékek valószínûleg akkor is több-
nek számítanának puszta anekdotánál, ha a má-
sodik nemzetiségi kísértet nem idézné fel ôket.
A mozzanat nem maradhat dokumentálatlan –

ezúttal hagyok nyomot róla a források megneve-
zésével. Az utolsó Németh-kormány (s talán az
EK vagy a pártok dokumentációjában) a nemze-
tiségi képviselet fölvetéseit illetôen kell hogy va-
lami dokumentumot hagyjon maga után. S meg
kell lennie az általam összegyûjtött és átnyújtott
beadványnak is. S talán – ez ügyben többször is
érdeklôdtem – a MAZSIKE elsô éveinek irattá-
rában, ha van ilyen. (S ha igen, hol, milyen for-
mában ôrzik?) 

Ma nem látok a jelenlegi nemzetiségi kezde-
ményezés mögé, mint 15 éve, amikor az ún. zsi-
dó közélet részese voltam, mert azt hittem, hogy
folytatható a magyar zsidó történelem. Létezé-
sünket az elfûrészelt és ledöntött fa törzséhez
hasonlíthatnám, amelybôl ugyan sarjadnak vé-
kony élô ágak, képzôdmények, de maga a törzs,
azaz a fa nem folytatódhat. Azonban nekünk,
sarjaknak nem mindegy, hogy ez a törzs milyen
kontextusokba kerül. Az emlék is élô és konk-
rét. Amikor azt a nemzetiségi bizniszt megfúr-
tam, öntudatlanul egy emléket védtem. 

Ma ezt tudatosan teszem. A magyar holo-
kauszt történelmébe történô – nem veszélytelen
– lepillantás, valamint a szembesülés a holo-
kauszt feldolgozásának társadalmi elutasításá-
val, megtanított arra, hogy mennyire érzékeny
emlékrôl van szó.

A második nemzetiségi biznisz kezdeménye-
zést eleinte nem vettem komolyan. Ügyeskedés
– még kevesebb hátérrel, mint az elsô. De ami-
kor a Népszabadság rendszeres ún. híradásait (iz-
gatásait) olvastam, lefagyott az arcomról a meg-
vetô mosoly. A tiltakozás elutasításának folya-
mata megvilágítja az igazi eredôket. A kérdést,
hogy néhány szerencsétlen ügyeskedô kezdemé-
nyezése kiknek fontos és miért? Ez a történelem
árja, s nem a két-három ember próbálkozása, aki
a hullámot meglovagolná.

Az elutasítás folyamatát az itt mellékelt e-mail
váltás dokumentálja. A jelen olvasójának és a
múlttá szervülô jövô kutatójának egyaránt. Ha
lesz egyszer érdeklôdés és igény rá.

Az elutasítás kíméletlensége végül is pozitív
eredménybe torkollott, a jelenlegi, a második
nyilatkozat megfogalmazásáig és az aláírások
szervezéséig. Amely a maga konkrét használati
értékén túl olyan értékes tapasztalatot nyújtott
(kik és miért írták alá, illetve tették az ellenkezô-
jét?), amely a történelem anyagává érik.

Kôbányai János
Jeruzsálem, 2005. november 18.
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