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„2011 nyara. Berlin közepén egy üres telken,

katonai egyenruhában ötvenhat esztendõs férfi

ébredezik: Adolf Hitler. Amit talál: béke, de-

mokrácia, rengeteg külföldi és egy nõi kancel-

lár... Ebben az új világban a tõle elvárható fa-

natikus hittel új karrierbe kezd – a televízió-

ban.” Ezt olvassuk a magyar származású Ti-

mur Vermes Nézd, ki van itt címû elsõ regé-

nyének hátsó borítóján. A mû a 2013-as év

legjelentõsebb európai könyvsikere. Csak Né-

metországban egymillió példány kelt el belõle.

Az író, aki történelmet tanult, a bemutatón el-

mondta, újságírói tapasztalata, és hogy gya-

nakvónak kell lenni, segítette a forrásanyagok

kezelésében. A Mein Kampf olvasása közben

például ráébredt arra, hogy ha sablonokban

gondolkodunk, nem engedjük meglepni

magunkat… 
EEbbbbeenn  aa  kköönnyyvvbbeenn  sszzaarrkkaasszzttiikkuuss  ééss  sszzeelllleemmeess  mmóóddoonn  vvoonn  ppáárrhhuu--

zzaammoott  aa  HHiittlleerr  iirráánnttii  eeggyykkoorrii  rraajjoonnggááss  ééss  nnaappjjaaiinnkk  cceelleebbkkuullttuusszzaa  kköö--

zzöötttt..  AAhhooggyyaann  aa  kköönnyyvvbbeemmuuttaattóó  ccíímméébbeenn  iiss  mmeeggffooggaallmmaazzóóddiikk::  HHiitt--

lleerr  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb  mmééddiiaasszzttáárr..  ZZsseenniiáálliiss  ööttlleett!!  SSzzóórraakkoozzttaattóó  ééss  eeggyy--

bbeenn  tteelljjeesseenn  úújj  mmeeggkköözzeellííttééssee  aa  HHiittlleerr--kkéérrddééssnneekk..  HHooggyyaann  kkeezzddeetttt

eezzzzeell  aa  ttéémmáávvaall  ffooggllaallkkoozznnii  ééss  mmiiéérrtt  ééppppeenn  ííggyy??

Az ötlet maga – Hitler visszatérése – az elsõ. Ha ez megvan, a kér-

dés már csak az, mi történik ezzel az emberrel a továbbiakban. A fi-

gura nagyon sok mindent már elõre meghatározott számomra, hi-

szen ha egy ilyen alak feltûnik a színen, akkor mindenki azt gondolja

róla, hogy színész. Ha pedig színész, akkor elõbb-utóbb jön egy

ügynökség, amelyik felkarolja, erre reagál a média, és így tovább.

Módszeresen egymásból adódnak a helyzetek és tulajdonképpen ez

a folyamat magától felmutatja a mechanizmusokat, amelyek leját-

szódnak a médiában is. Ha az ember vidáman, szórakoztatóan pró-

bálja felmutatni ezt, eljutunk a médiavilágba.

AAzztt  mmoonnddttaa  aa  bbeemmuuttaattóónn,,  hhooggyy  hhaa  kkii  aakkaarrsszz  llééppnnii  mmáássookk  áárrnnyyéékkáá--

bbóóll,,  ppiikkáánnssaatt,,  pprroovvookkaattíívvaatt  kkeellll  íírrnnii..  NNéémmeettoorrsszzáággbbaann  vvaallaammiiffééllee

nnyyuuggttaallaannííttóó  mmeeggsszzáálllloottttssáággggaall  kkaappccssoollaattbbaann  sszzookkttáákk  eemmlleeggeettnnii  HHiitt--

lleerrtt..  AA  SSüüddddeeuuttcchhee  ZZeeiittuunngg  sszzeerriinntt  ppééllddááuull  aa  rreeggéénnyy  ssiikkeerree  nneemm  ffeell--

ttééttlleennüüll  iirrooddaallmmii  éérrttéékkéébbeenn  rreejjlliikk,,  hhaanneemm  eebbbbeenn..  NNeekkeemm  ppeeddiigg  úúggyy

ttûûnniikk,,  aa  sszzaattíírraa  aa  lleeggjjoobbbb  ffeesszzüüllttssééggoollddóó..  MMii  aa  vvéélleemméénnyyee  eerrrrõõll??

Úgy gondolom, a Süddeutsche Zeitung nagyon leegyszerûsíti ezt a

kérdést, viszont nagyon sok Hitlerrel foglalkozó könyv van, ami egy-

általán nem sikeres. Ha õk azt mondják, hogy a siker oka a témavá-

lasztás, akkor nem megválaszolták a kérdést, hanem leegyszerûsí-

tették. Ami a megszállottságot illeti, véleményem szerint ez viszony-

lag normális jelenség. Hiszen nagyon sokakat érintett a II. világhá-

ború vagy a Harmadik Birodalom, a téma a mai napig megérint ben-

nünket. Ma nem annyira témákról beszélnek, hanem általában sze-

mélyekhez kötik az eseményeket, ezt a Süddeutsche Zeitungnak is
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tudnia kellene. Tulajdonképpen normális, hogy Hitler iránt ilyen ér-

deklõdés van. Az, hogy egy alakban, egy figurában testesül meg ez

az érdeklõdés, szerintem nem megszállottság, manapság így mesé-

lünk el történeteket. Ezen nem meglepõdni kell, hanem meg kell ta-

nulni kezelni a jelenséget. Azzal, hogy megszállottságot mondunk,

nagyon leegyszerûsítettük a dolgot. Ami a szatírát illeti, ez a könyv

kérdéseket vet föl, ugyanakkor nem ad könnyû válaszokat. Nagyon

is nyugtalanító dolgok vetik fel bennünk a kérdéseket, és ha jól mû-

ködik a könyv – és nagyon örülök, ha így van –, akkor felmerülnek

az emberben ezek a kérdések, amelyek semmiképpen sem hagy-

nak bennünket hidegen, ugyanakkor nincsenek kész válaszok. A vá-

laszokat meg kell találni. Úgy gondolom, ez jó kiindulási alap egy

könyvhöz. 

HHuusszzoonnnnyyoollcc  nnyyeellvvrree  kkéésszzüüll  ffoorrddííttááss……

Harminchat!

IIggeenn??  GGrraattuulláállookk!!  FFiillmmeett  iiss  tteerrvveezznneekk  kkéésszzíítteennii  aa  kköönnyyvv  aallaappjjáánn..  MMiitt

ggoonnddooll,,  mmeennnnyyiirree  sseeggíítthheett  eezz  aa  mmoorráálliiss  ttéémmáákk  ááttggoonnddoolláássáábbaann??

LLeehheett  vvaallaammii  ttuuddaattáállllaappoott  vváállttoozzáássrraa  sszzáámmííttaannii??  SSeeggíítthheettii--ee  aa  ffiiaattaa--

llookkaatt  mmeeggnnyyiittnnii,,  eellggoonnddoollkkooddttaattnnii??  AAzzéérrtt  iiss  kkéérrddeezzeemm  eezztt,,  mmeerrtt  aa

bbeemmuuttaattóó  eellõõtttt  kkéétt  ffiiaattaall  kkéézzbbee  vveettttee  aa  kköötteetteett  ééss  nnéézzttéékk  aa  bboorrííttóótt,,

aammii  rreemmeekk,,  ééss  aazz  eeggyyiikk  rrööggttöönn  ffeelliissmmeerrttee,,  kkii  vvaann  aa  ccíímmllaappoonn,,  aa  mmáá--

ssiikk  eellssõõrree  aazztt  mmoonnddttaa,,  hhooggyy  eezz  eeggyy  mmaaddáárr..  AAzz  jjuuttootttt  eesszzeemmbbeenn

hhooggyy  ttaalláánn  eezz  aa  ttéémmaakköörr  aa  ffiiaattaallookkttóóll  mmáárr  aannnnyyiirraa  eellttáávvoollooddootttt,,  hhooggyy

nneemm  uuggrriikk  bbee,,  kkiiccssooddaa  aa  bboorrííttóónn  lléévvõõ  aallaakk??

A szimbólumok mindig kényesek. Ismerjük a Batman-logót. A felesé-

gem például évekig egy tátott szájat látott ebben a logóban. Vagy

például a német sziget, Sylt matricáját sokan az autójukra

ragasztják… én is sokszor gondolkodtam a logón, hogy rózsa akar

lenni vagy egy géppuska, nem láttam a szigetet. Ami a borítót illeti,

elég nagy a találati arány. Hogy valaki elsõre nem ismerte fel, még

nem jelenti azt, hogy rosszul választottunk. Ami az ifjúságot illeti, ná-

luk fõleg a hangoskönyv az igazán népszerû, aminek különbözõ kö-

vetkezményei vannak. Elkezdenek olvasni akár az iskolában, akár

önként is foglalkoznak a témával és aztán történelem órán valamit

nekiszegezhetnek a tanárnak, olyan kérdéseket, amikre nem feltétle-

nül az átlag válaszait adhatja a tanár, és elkezdenek sajátos módon

foglalkozni a témával. Ha például megnézzük azt, hogy Hitler azt

szerette volna, hogy az óvodák elõtt lassabban vezessenek, akkor

felmerül a diákokban, hogy tényleg, valóban ezt gondolta? Valóban

így volt? Ez nem is olyan rossz gondolat! És akkor máris annál a vi-

tás megközelítésnél tartunk, hogy mit ellenzünk Hitler gondolataiban.

Szóval nem automatikusan ellenezzük minden gondolatát, hanem

csak bizonyos tartalmakat ellenzünk és pontosan ezekrõl a tartal-

makról kellene beszélnünk. 

NNéémmeettoorrsszzáággbbaann  hhooggyyaann  tteekkiinnttiikk  mmaa  aa  HHiittlleerr--kkéérrddéésstt??  HHooggyyaann  lláátt--

jjáákk  EEuurróóppáátt,,  MMaaggyyaarroorrsszzáággoott  ppoolliittiikkaaii  sszzeemmppoonnttbbóóll??

A Hitler-kérdés Németországban igen nehéz kérdés. Különbözõ mó-

dokon reagálnak rá a fiatalok, akik inkább szórakozni szeretnének.

Hozzáférhetõ sok dokumentáció, dokumentumfilm, a televíziók is te-

le vannak adásokkal, mert hát ez egy jó sztori. Sokan inkább felejte-

ni szeretnének. Vannak, akik csak bizonyos módon szeretnék ezt a

témát feldolgozni, például akik szerint nem szabad humorosan ke-

zelni, mert akkor komolytalanná válik. Nagyon sokféle módja van an-

nak, hogy ezt a témát hogyan kezelik, nincs egységes megközelítés.

Egy dologról vannak meggyõzõdve, hogy soha többet ilyet nem sze-

retnének. Ami pedig a magyar helyzetet illeti, valóban értetlenül áll-

nak elõtte. Egyrészt, hogy a magyarok többsége emögött a politika

mögött áll, illetve, hogy Európából miért késik ennyire a válasz. Úgy

gondolom, hogy gyorsabb és hangosabb választ kellene adni. En-

gem igazából megdöbbent, sokkol, hogyan történik mindez. 

ÖÖnn  sszzeerriinntt  mmiillyyeenn  vviilláágg  kköözzeellíítt??  HHaa  ttaannááccssoott  aaddhhaattnnaa  aa  ffiiaattaall  ggeennee--

rráácciióónnaakk  aa  kköözzöössssééggii  éélleettüünnkkkkeell,,  aa  mmééddiiáávvaall,,  aa  ttuuddaattffoorrmmáállóó  eerrõõkk--

kkeell  kkaappccssoollaattbbaann,,  mmii  lleennnnee  aazz??

Nem hiszem, hogy tanácsokat tudnék adni a fiataloknak. Úgy gon-

dolom, hogy azokat a témákat kellene érdekesen felmutatni, amivel

foglalkozniuk kellene, olyan formában, amely megragadja õket.  Ami

a jövõt illeti, ez egy vidám dolog! Tulajdonképpen épp Hitlerben lát-

tam elsõként egy olyan személyt, aki elõre meg tudta volna monda-

ni, hogy szerinte háromszáz év múlva mi fog történni. Én nem tudom

ezt így elõre megmondani és szerintem mentálisan egészséges em-

ber nem is tudja, úgyhogy inkább passzolnék ennél a kérdésnél.

Különben az egyik kedvenc jelenetem a könyvben éppen az, amikor

a televíziós mûsorban zöldpárti politikussal beszélgetnek és felmerül

a kérdés, hogy mennyire látnak elõre a jövõbe és akkor a politikusnõ

azt mondja, hát, olyan tíz évet, körülbelül, talán. Míg Hitler magától

értetõdõen azt válaszolja, hogy õ háromszáz évre tervez, háromszáz

évre lát elõre. Nos, ez a megközelítés nagyon szórakoztató, de nem

lehet komolyan venni.
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