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K örülbelül a kétezres évek
eleje óta (úgy) tudjuk, hogy
szûkebb értelemben a VII.

kerület belsõ részén, a Károly körút – Do-
hány utca – Erzsébet körút – Király utca
által határolt területen, bõvebben véve –
és átnyúlva a VI. kerületbe – egészen az
Andrássy útig húzódott Pest régi zsidóne-
gyede. Ezzel szemben vagy éppen emel-
lett több, a Teleki’44 kutatás során meg-
ismert beszélgetõpartnerünk állította:
legalább annyi, ha nem több zsidó élt Jó-
zsefvárosban is. Akkor az a zsidónegyed
nem is az a zsidónegyed? Vagy zsidóne-
gyed helyett beszéljünk zsidónegyedek-
rõl? Egyáltalán: mit nevezünk, mit ne-
vezhetünk zsidónegyednek?

A kifejezés definiálására Komoróczy
Géza Zsidónegyedek Budapesten: egy

kifejezés megtisztítása1 címû írásában
egy hármas szempontrendszert ad: zsidó
egy város része akkor, ha (1) legalább je-
lentõs arányban, jellegzetesen zsidók
laknak benne, (2) megtalálhatók ott a
zsidó életvitel és infrastruktúra nélkü-
lözhetetlen intézményei, illetve (3) a zsi-
dó lakosság igényei megjelentek a vá-
rosrész kialakításában. Mennyiben érvé-
nyesülnek a kritériumok Józsefváros
esetében?

Jelentõs arányú 
zsidó lakosság
A fõváros egészéhez hasonlóan a VIII.
kerületben is a 19. század utolsó harma-
dában mutatkozott számottevõ zsidó la-

A Teleki tér 
és környéke valaha olyan markáns zsidónegyed volt, mint a Király utca, 
Dob utca vidéke. Utóbbi zsidó karakterérõl ma tudomással bír a közvéle-
mény, a Teleki tér a maga különálló világával feledésbe merült, még a zsi-
dók sem igen ismerik. Az utolsó, megmaradt Teleki téri stibl (kis imaház)
ifjú tagjai azonban nekirugaszkodtak, hogy ne csak e külön univerzum em-
lékét mentsék meg a feledéstõl, ne csak enciklopédikus igénnyel gyûjtsenek
össze minden fellelhetõ információt a környékrõl, hanem életben is tartsák
a közösséget. Munkálkodásuk eredményérõl, a Teleki tér zsidó múltjáról és
jelenérõl ad áttekintést összeállításunk.

Lelkes Szilvia

ZSIDÓNEGYED?
ZSIDÓNEGYEDEK?
Józsefváros (és egy-két pesti kerület) 
zsidó népessége a 20. század közepéig
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kosság. Az elsõ, 1870. évi népszámlálás
szerint 2050 fõ izraelita élt a kerületben,
mely a 41 831 fõs összlakosság 5%-át
tette ki. Tíz évre rá számuk meghárom-
szorozódott és a húszas évekig dinami-
kusan emelkedett, majd azt követõen fo-
lyamatosan csökkent. 1920-ban az izra-
eliták majdhogynem egynegyedét (23%)
adták a kerület népességének.

A budapesti zsidósággal foglalkozó
szakirodalom szerint az 1920 elõtti lét-
számgyarapodás magyarázata a vidéki
zsidóság fõváros felé áramlásában (tehát
az országon belüli migrációban), illetve

az átlagoshoz képest magas termékeny-
ségi és alacsony halálozási rátában rej-
lik, a csökkenõ tendenciát pedig a szüle-
tésszám-visszaesés, a kivándorlás és
részben a valláselhagyás (kikeresztelke-
dés) eredményezte – utóbbi kettõ szerves
összefüggésben állt a szaporodó zsidóel-
lenes jogszabályokkal és az egyre foko-
zódó antiszemita közhangulattal. A fen-
ti grafikonon is jól látható, hogy 1941-
ben jóformán a század eleji arányszám-
ok köszöntek vissza.

Nincs okunk kételkedni abban, hogy
más tényezõk játszottak szerepet a jó-

zsefvárosi zsidóság esetében. Számos
helyen olvasni,1 hogy a kezdetekben fõ-
ként a keleti országok, kiváltképp Galí-
cia zsidó bevándorlói népesítették be a
kerület bizonyos részeit, holott ezt
mindmáig egzakt statisztikai adatokkal
nem igazolták. Néhány csekély és bi-
zonytalan forrás utal ugyan galíciai sze-
replõkre (vagy inkább gyökerekre), ám
kis kutatómunkával – és hasonlóan
megbízható anyagokra támaszkodva – a
fõváros más kerületeiben ugyancsak ga-
líciaiakra bukkanhatunk. (A galíciai mí-
toszról bõvebben olvashatnak majd a
Gláser Jakab Emlékalapítvány hamaro-
san megjelenõ esszékötetében.)

A zsidó életvitel és infra-
struktúra nélkülözhetetlen 
intézményei

Ez idáig 44 (!) olyan józsefvárosi imahe-
lyet sikerült azonosítanunk, melyeket
régi és új források egyaránt megerõsítet-
tek. Mára ebbõl kettõ maradt: A Nagy
Fuvaros utcai zsinagóga és a Teleki téri
imaház. 

Az egykori imahelyek zöme az akkor
Külsõ-, napjainkban Középsõ-Józsefvá-
rosként aposztrofált területre esett. Kö-
rülbelül felük állandó lakásimaház, má-
sik részük alkalmi vagy ideiglenes, a fõ-
ünnepek idejére megnyitott ún. pótima-
ház volt. 

Napközi otthont, óvodát és a húszas
években hitközségi polgári fiú- és leány-
iskolát nyitottak a kerületben, utóbbi in-
tézetnek 1925-ben „157 fiú és 160 le-
ánynövendéke volt”.3

Józsefvárosban igen élénk egyesületi
élet folyt. A szervezetek egy része az ál-
landó imaházakhoz kötõdött, azok fenn-
tartásában és a hitélet szervezésében (pl.
Talmud Tóra és Bar Mitzva elõkészítõ
tanfolyamok) volt érdekelt. Más társulá-
sok jótékonysággal és segélyezéssel, pat-
ronálással, egyéb hitoktatói tevékenysé-
gekkel vettek részt a közösségi életben. A
szociális, karitatív és kulturális feladato-
kat fõként a kerület két nõegylete látta
el: a Józsefvárosi Izraelita Nõegylet,
mely 1927-ben alakult és a Nagy Fuvaros

múltIDÉZÕ
BEVÁNDORLÓK
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utcai zsinagógához tartozott, valamint a
Józsefvárosi Szeretet Nõegylet, amely a
Teleki László tér 1-2.-ben létesített ima-
házhoz kapcsolódott. A Szeretet Nõegy-
let a Baross utca 121. szám alatt idõsek
otthonát is mûködtetett.

A Rákóczi út 59. földszinti helyiségé-
ben mûködött a saját ének- és kamaraze-

nekarral rendelkezõ Jó-
zsefvárosi Ifjúsági Cso-
port, mely koncerteket,
klub- és elõadóesteket,
szemináriumi elõadásokat
tartott. Említésre méltó
még a Józsefvárosi Zsidó
Népkör, mely 1918 decem-
berében nyelviskolát nyi-
tott, ahol „a héber nyelvet
élõ nyelvként, új módsze-
rek szerint” tanították. 

A 20. század elsõ felé-
ben több kóser mészár-
szék és vágoda üzemelt a
kerületben, többek között
a Lujza utcában, Népszín-
ház utcában, a Teleki té-
ren és a Rákóczi téren
(utóbbi egy ideig hitköz-
ségi mészárszékként
funkcionált), de más kó-
ser élelmiszert is be lehe-

tett szerezni a környék kisebb fûszer- és
csemegeüzleteiben.

A Magdolna utca 29—31. mostanság
üres telkén valaha az ortodox hitközség
egész kis komplexuma állt: a húszas
évek elején a földszinten mészárszéket,
baromfivágodát és elárusítóhelyeket
rendeztek be, de az épület imaháznak,

közösségi helyiségeknek, óvodának és
elemi iskola alsó tagozatának is otthont
adott. Budapest Fõváros Levéltárában
megtaláltuk a ház eredeti alaprajzi ter-
veit, melyek arról tesznek tanúbizony-
ságot, hogy – ugyancsak a földszinten –
mikvét alakítottak ki. 

1944 júniusában Budapest polgár-
mestere határozatban2 jelölte meg azo-
kat a (kóser) vendéglátóipari helyisége-
ket, melyeket kizárólag zsidók látogat-
hattak és azokat, ahol a zsidók kizárólag
elkülönített részeken tartózkodhattak. A
lista alapján ekkor 2 kóser vendéglõ
(Lujza és Szigetvári utca) és 3 kóser ká-
vémérõ és kifõzõ volt a VIII. kerületben. 

A városrész 
kialakításában megjelenõ
lakossági igények 

Az Egyenlõségbõl kiderül, hogy a jó-
zsefvárosi zsidó közösség (de legalább-
is annak neológ része) és a Pesti Izrae-
lita Hitközség már az 1900-as évek ele-
jétõl szorgalmazta egy nagyobb, kerü-
leti templom létesítését, fõként a helyi
zsidóság létszámára, valamint a közös-
ség és hitélet erõsítésére hivatkozva.
Emlékeztetõül: 1901-es népszámlálás
23 566 izraelitát regisztrált a kerület-
ben. 

A kisebb imahelyek nyilvánvalóan
nem voltak képesek ellátni a vallásos
szükségleteket, ám a zsinagóga-létesí-
tés kívánalmában a hitközségi centrali-
záció mellett megjelenik egyfajta iden-
titáskialakító és önreprezentatív igény
is: a józsefvárosi zsidóság szándéka ki-
lépni addigi viszonylagos szubkulturá-
lis jellegébõl, markánsabban megmu-
tatkozni a kerületben és a budapesti zsi-
dó életben egyaránt. Van zsinagógánk,
tehát vagyunk! 

A történet ismert: az Emberbarát Temp-
lomegyesület által mûködtetett Szilágyi
utca 5.-ben mûködtetett ideiglenes ima-
ház kinõtte magát, így 1922-ben megvá-
sárolták a Nagy Fuvaros 4. szám alatti
egykori kaszinóépületet és Freund Dezsõ
(1884-1960) tervei nyomán 800 fõs zsina-
gógává alakíttatták át azt. 

múltIDÉZÕ
BEVÁNDORLÓK
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A templomot 1922. szeptember 17-én
„fényes ünnepség keretében”3 avatták
fel és adták át a pesti izraelita hitköz-
ségnek, az egyesület korábbi Szilágyi
utcai helyiségeit pedig zsidó polgári és
elemi iskola részére rendezték be. 

A saját épülettel biztosabbá vált egy
kerületi állandó zsinagóga és a hozzá
kapcsolódó vallási, jótékonysági és kul-
turális intézmények fennmaradása,

„rangosabbá” tétele, majd körzeti temp-
lomként a hitközségi rendszerbe való
szervesebb bekapcsolása. Mindazonál-
tal egy újabb templom építésének igé-
nye a késõbbi évtizedekben is jelen
volt. 

Kétségtelen, hogy a „régi pesti zsi-
dónegyed”4 területein élt a legtöbb iz-
raelita,  össznépességen belüli arányuk
ott volt a legnagyobb és valószínûleg

kiterjedtebb infrastruktúrával rendel-
keztek. De amint azt a józsefvárosi pél-
dák (és a más kerületekre vonatkozó
népszámlálási adatok) is mutatják, a fõ-
város más részeinek is megvoltak a ma-
guk szerényebb negyedei, melyek bõ-
velkednek kutatásra és dokumentálásra
érdemes zsidó emlékekben és tágítják a
„zsidó Budapestrõl” alkotott képünket
és tudásunkat. 

múltIDÉZÕ
BEVÁNDORLÓK
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Jelentkezni, olvasni és beszélgetni a mûvekrõl sosem késõ!
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A határozatot közreadta az Egyenlõség 1944.
június 9-én megjelent száma. http://jpress.
nli.org.il 

Egyenlõség, 1922. szeptember 23. http://
jpress.nli.org.il

Perczel Anna: Pest régi zsidónegyede. Buda-
pest, VII. kerület Erzsébetváros. Király utca
– Csányi utca – Klauzál tér – Dohány utca
– Károly körút által határolt terület
http://multesjovo.hu/hu/aitdownloadable-
files/download/aitfile/aitfile id/435/ (Le-
töltés ideje: 2014. október 15.)
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A tér népszerû piac volt a háború elõtt, és a
háború után is. Nemcsak használt holmival
kereskedtek, széles árukínálat várta a vá-

sárlókat. Többnyire kiskereskedõk kaptak helyet, ahol a
vevõk zöldséget, hentesárut, tejtermékeket, fûszereket,
libát, gyümölcsöt, savanyúságokat vásárolhattak.

A piac több részbõl állt. A Teleki 3.-tól kezdõdtek az
élelmiszerüzletek. Sorban a savanyúságot árusítók, az-
tán a hentesek, gyümölcsösök, zöldségesek, majd az
egyéb kereskedõk. A Karpfenstein utca 2/b-ben élt
Wágner Márta édesanyja fontosnak tartotta, hogy lá-
nya ideje korán megtanuljon mindent és magabiztosan
igazodjon el a piac világában is. Így a sábesz elõtti nagy
bevásárlásokba már kisiskolásként bevonta: ”Éde-
sanyám közölte, ha úgy mész férjhez, hogy nagyon ren-
des ember lesz, de nincs pénze, akkor mindent neked
kell csinálnod. Ha véletlenül gazdagon mennél férjhez,
akkor meg tudnod kell, mit várjál el az alkalmazottól.
Így minden csütörtökön reggel hatkor megvolt a prog-
ram, nem az iskolába mentem, hanem a piacra! A sí-
nek másik felén volt egy üres tér, minden csütörtökön
jöttek a bolgárkertészek hajnalban. A világon a leg-
szebb, aktuális szezonnak megfelelõ gyümölcs, zöldség,
ami létezett, ott mind megtalálható volt. Ha hét közben

véletlenül kellett valami, akkor a másik oldalon külön
zöldségesek, külön a gyümölcsösök voltak; ott volt egy
soron a kenyeres, a tejfölös, a túrós.”  

Gyümölcsösök, zöldségesek, 
libások
A Lujza utca felõli oldalon helyezkedtek el a boltok. Az
egyik, mindenki által ismert, ma gyorsbüfének monda-
tó hely, Willig Eszti üzlete a piac kereskedõit látta el
szendvicsekkel, harapnivalóval, mert „a Teleki tériek
mindig gyorsan »ettek«, hisz az üzlet az fontosabb volt
mindennél, nem volt ám félóra ebédidõ, csak bekaptak
valamit, aztán szaladtak vissza. Ez körülbelül a Lujza
és a Dobozi utca között kis részen lehetett” – idézi fel
a bolt hangulatát az ortodox szûcsmester unokája,
Zelczer Péter.

A Lujza utcában volt a lómészárszék, és azzal
szemben a Teleki tér legnagyobb gyümölcsös standja,
a Lujza utca 1/c-ben lakó pólisi Epsteinék. Hat gyerek
volt a családban, mind a hat kiszolgált, a papa kasszí-
rozott. „Bár hosszú évek óta volt üzletük, lakásuk itt,
minden hónapban egyszer a KEOK-nál1 kellett jelent-

...a kenyeres, 
a tejfölös, 

a túrós.
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Fris E. Kata

BOLTOK, KÓSERÁJOK
A TELEKI TÉR KÖRÜL
A józsefvárosi zsidó vallásos élet keretei 1890–1960 között

1897-tõl a Teleki téren mûködött a híres zsibárus- vagy más néven használtcikk-piac. A köréje települt
kereskedõk és kisiparosok története szorosan összeforrt a városrésszel. A józsefvárosi zsidó közösség
központja is hamarosan a tér és közvetlen környéke lett. Így a hagyományos zsidó életmódot folytató
családok letelepedésével párhuzamosan alakult ki az õket kiszolgáló vallási infrastruktúra is: sütödék,
kóser mészárszékek, fûszerüzletek és a zsidó élet eseményeihez kötõdõ egyéb foglakozások. A Teleki'44
kutatás során, a visszaemlékezések, a korabeli újsághirdetések és dokumentumok, valamint a családi 
iratok és fotók nyomán egy színes, pezsgõ, kisboltokkal, üzletekkel, kávékimérésekkel, vendéglõkkel
benépesített városrészt ismertünk meg. 
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kezniük. 1941-ben internálótáborba kerültek mind-
annyian, soha többé nem engedték el õket. Kamenyec
Podolszkijba vitték a családot. Õk, Kolmann, a tojásos
és a Hofmann kenyeres a Telekirõl mind odavesztek”
– emlékszik vissza a Teleki közismert kereskedõire az
Epstein Ibivel egy elemibe, majd polgáriba járt Wág-
ner Márta.

Zelczer Péter anyai nagyanyja, aki a Teleki tér 22.-
ben lakott, a ‘30-as évektõl járt le a hétvége elõtt a pi-
acra, itt vette az élõ tyúkot, kacsát. A jelentõs háztar-
tást vezetõ asszony mindig tyúkot vásárolt, nem csir-
két és jól ismerte az eladók trükkjeit, tudta, hogy kell a
frisset, a szépet kiválasztani: „Kisgyerekként egyszer-
kétszer elkísértem, jól emlékszem arra – nem tudom il-
lik-e elmesélni – a tyúkot úgy vette meg, hogy belefújt
a fenekénél és megnézte, hogy eléggé sárga-e a húsa,
vagyis, hogy a bõre alatt ne legyen kék, vagy lila! Az-
tán vitte a sakterhez levágatni, ez volt a péntek esti,
szombati menü.” 

A kezdetektõl egészen a nyolcvanas évekig híre-
sek voltak Budapest-szerte a helyi libások. Egész év-
ben nagy forgalmat bonyolítottak le, a fõvárosi pia-
ci hierarchiában kiemelt helyet foglaltak el. Friedha-
ber Tibor elmesélésébõl azt is megtudhatjuk, hogy
minõségi árujuk volt és vevõ igényeit mindig szem
elõtt tartották. Nem hiába õrzi az emlékezet mai na-
pig a legendás kereskedõket: „Régen nagyon sokan
Jam Kiperkor2 hazavitték a csirkét, tyúkot, s még
etették, hizlalták. Ahol most a Lidl van, ott voltak a
libások. Például a Kálmán. Anyukám ott vette a csir-
két, tyúkot, libát. Majd elvitte a Déry utcában a
vágodába. Emlékszem, egyszer a sakter tréflire vágta
a tyúkot, vissza kellett vinni. A Kálmán gond nélkül
visszavette, kereskedõ volt, nem volt érdekes, adott
egy másikat. Akkoriban anyu 20-30 kg zsírnak valót
vett tõle. Megfõzte, leszûrte, a libazsírt meg 10 lite-
res bödönökben eltettük télire. Abból fõztünk az újig,
és nem avasodott meg!” 

Vágodák, mészárszékek 

A Józsefvárosban az 1890-es évektõl a hagyományos
életmódot folytató zsidó családok letelepedésével pár-
huzamosan alakultak ki a vallásos élet fenntartásának
lényegi elemeként a kóser mészárszékek és jelentek
meg az ehhez kötõdõ foglalkozások is, mint a sakter, a
mesgiah (kósersági felügyelõ, aki ellenõrzi, hogy a sak-
terek megfelelõen dolgoznak-e). Így a kóser húsról im-
már képzett, helybeli mészárosok, hentesek gondoskod-
tak, nem kellett máshol beszerezni. 

A Szerdahelyi utcában élt Horovitzné Österreicher
Lea a 30-as évekbeli nyolcadik kerületi kóser szcéna
helyzetérõl számolt be nekünk: „Ortodox mészárszék a

Magdolna utca 29–31.-ben volt, neológ több is. Volt egy
a Tisza Kálmán téren (ma II. János Pál pápa tér – a
szerz.), ez csak baromfi, volt a Déry utcában és a Lujza
utcában is. A Népszínház utcában (30. – a szerz.) pedig
kóser baromfiüzlet volt, ott kizárólag baromfit árultak,
a Magdolna utcában pedig csak marhahúst, ott a mé-
szárszék, vágoda mûködött. (Oda, a Magdolna utcába
jártam  ortodox óvodába és elemi iskolába is.) Úgy em-
lékszem, a Lujza utcában volt vendéglõ is, Rosenthal-
nak hívták, ez egy kóser vendéglõ volt. 

A kóser hentesüzletek rabbisági felügyelet alatt
álltak. Az Egyenlõség 1933. február 18-ai lapszáma a
Pesti Izraelita Hitközség „kasrusz-intézményeit” te-
szi közzé, vagyis azon neológ „mészárszékeket,
baromfi-vágódákat és baromfielárusító-helyeket, va-

Deutch Hermanné
Lukács Klára
kislányával,
Máriával a Corvin
áruháznál, 1933
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lamint kolbász- és füstöltáru elárusító helyeket, ahol
elsõ rangú kóserárut lehet vágatni, illetve vásárolni”. 

A Karpfenstein utcai Spindler család Spitzer Tibor
henteshez járt: „A Lujza utcában volt ez a kóser hen-
tes. Nagy üzlet volt, hentes, mészáros. Ott vettünk
kóser felvágottat is. Meg fõleg libát. A csirkét min-
dig vágattuk. Megvette az ember az élõ állatot a pi-
acon és elvitte a metszõhöz vágatni.”

Az itt élõ vallásos családok  számára fontos volt a kás-
rut, s ezt nemcsak a kóserságot biztosító szakemberek, de
a kereskedõk is mind is természetesnek tartották. Errõl
mesélt Zelczer Péter: „Mikor a nagyszüleim már meghal-
tak, az anyukám, aki kóser háztartást vitt, a Déry utcá-
ba járt sakterhoz. A csarnokkal pont szemben volt a li-
bás Erzsi. Erzsébet volt, a libás csak ragadvány név.

Annyira ortodox volt anyu, hogy a kásruti elõírás, misze-
rint a pengének rezzenéstelenül kell végigmenni az álla-
ton oda-vissza, nagyon fontos volt számára. Volt úgy,
hogy gyönyörû szép tyúkot vitt le, de a sakternek megbi-
csaklott a keze, már nem volt kóser, nem ehettük meg!
Akkor anyu visszavitte ide a Teleki térre, eladta, vett egy
másik élõ állatot és újra visszament az Erzsihez.” 

„Az Engländer pékség 
az egy márka volt”
A rituális zsidó élet intézményei közé tartoznak a kó-
ser pékségek is. A Teleki tér környékén a leghíresebb
a 30-as, 40-es években a Szerdahelyi utca 1-ben, a
Karpfenstein (ma Karácsony Sándor) található
Engländer Jenõ-féle fûszerüzlet és pékség volt. 

„Volt ennek egy saját sütödéje, a Szerdahelyi ut-
cáról volt a bejárat. Természetesen minden kóser
volt.  Minden nap sütött kenyeret. Ez egy földszintes
ház volt. Az udvaron volt egy imaház is, keskeny fa-
padokkal, mint a Teleki tér 22.-ben. Itt volt hájder,
délután jesiva. Hétköznapokon én vittem megboldo-
gult öcsémet a hájderba és mentem mindig érte. Na-
gyon finom vajaspogácsájuk volt! Gyakran vettünk.”
– eleveníti fel Wágner Márta a 30-as éveket.

Ezen kívül lehetett itt sóletot is fõzetni, Spindler Éva
erre így emlékszik vissza: „Nyersen vittük, le volt takar-
va egy papírral. Nem nevek voltak, hanem számok, ad-
tak egyet, úgy mint a ruhatárban. A pék zsidó volt, az
emberei nem, õk fõzhettek süthettek. Ott fõzték a sóle-
tet is! Pénteken kihúzták a tüzet, beletették a kemencé-

Pékség, Dobozi
utca, 30-as evek

Jobbra:
Deutsch Herman
mészáros a Teleki

tér 5.-tel szemben
lévõ piaci boltja

elõtt, 1930-as évek
(Családi archív)
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be, és az másnapig jó volt… Szombaton volt egy kifutó-
fiú, aki kivette, mindenkinek a száma szerint.” 

Sándor Ibolya pedig így mesél minderrõl: „Min-
den pénteken ide vittük le a sóletot. Õk sütötték meg
a kemencében, nagyon finom volt. Le kellett kötni a
fazekat, mert benne volt a kugli, aztán a libacomb,
és a bab gerslivel. A kugli volt legalul. Fazékba tet-
tük és azt kötötték le ronggyal, és rá kellett írni a ne-
vet. Az Engländer pékség az egy márka volt!”

A boltról nem csak az interjúalanyaink visszaemlé-
kezéseibõl, hanem a különbözõ sajtóorgánumokban
megjelent reklámjaiból (Budapesti Ószeres Ipartársulat
lapja, 1933; Egyenlõség, 1936), illetve a Budapesti Au-
tonóm Ortodox Hitközség elöljáróságának 1937-es
pészachi maceszhirdetésébõl is értesültünk. Az 1933-as
újsághirdetés szerint a Brünn utódaként magát reklá-
mozó kóser fûszerüzletben saját pörkölésû kávé, bor,
fûszerek, ecetsav, szilva, stb. egész évben házhoz szál-
lítással is vásárolható volt. A Zsidó Újság 1937. márci-
us 12-ei számából pedig az derült ki, hogy Engländerék
idõvel a Népszínház utca 22.-ben fióküzletet is mûköd-
tettek, ahol a kifogástalan, a rabbiság felügyeletét jelzõ,
hechser címkével ellátott ortodox kóser „maczoszt” is
(kilónként 1,40 pengõért) árusították.

Fûszeresek

A piac a szomszédos utcákra és az egész környékre
kiterjeszkedett. 

Österreicher Artúr fûszerüzlete a Szerdahelyi utca
18-ban volt. Lea szülei a 30-as évektõl vitték ezt a Te-
leki térhez közeli boltot: „Bár pici utca, öt kis üzlet
volt benne. Még egy zsidó tulajdonos, azt hiszem
Frischnek hívták, a többiek keresztények voltak. Ezek
fûszerboltok voltak: gyümölcsöt, lisztet, cukrot, tejet,
élelmiszert árultunk. De azért mindenki megélt. Sza-
tócsbolt – boldogult apámnak volt ez az ipara. A Kál-
vária téren volt egy mozi, ott hirdetett a papám. Volt
egy tábla, kitették, az volt ráírva: «Österreichernél
minden jó és olcsó!». A Zsidó újság fent említett
pészachi maczosz hirdetményében ez a bolt is ott sze-
repelt a nyolcadik kerületi ortodox kóser kereskedések
(összesen 16) sorában: „Pészachi kóser árut is tartot-
tunk. Olyankor egy fehér lepedõvel választottuk el a
boltot. 1944 áprilisában aztán elvették. A papám ol-
vasta a gettóban, nem tudom, honnan szerzett újsá-
got, hogy mikor árusítják ki az õ üzletét. Tele volt áru-
val. Benne maradt minden, a berendezés, az áruk…” 

Zelcer Péter arról mesélt, hogy a karnyújtásnyira
lévõ konkurens fûszerüzletekben miként próbálták le-
nyomni az árakat a vevõk: „A Kis fuvaros és a Nagy
fuvaros utca saroknál, a mellettünk lévõ házban volt
egy fûszeres, a Fõnih. A szemben lévõ oldalon, ott,

ahol most az SZTK-parkoló van, ott meg a Singer.
Annyira közel voltak egymáshoz, hogy csak át kellett
menni a túloldalra. Egymás konkurensei voltak. Az 
a mondás járta akkoriban, hogy ha bement a vevõ 
a Fõnihhez és látta, hogy a liszt 20 fillérrel drágább,
rögvest megjegyezte: »A Singernél olcsóbb!« Azt
mondta erre a boltos: »Menjen és vegye meg!« Mire 
a vevõ: »De nincsen.« »Ja, ha nálam sincsen, akkor
nálam is olcsóbb lesz« – vágta rá azonnal az élelmes
kereskedõ.”  

JEGYZETEK

1 Külföldieket Ellenõrzõ Országos Központi Hatóság – a kora-
beli idegenellenõrzéssel foglalkozó szerv.

2 Jom Kippur (jiddis).

Éliásné Willig Eszti
hirdetése a Buda-
pesti Ószeres Ipar-
társulat Teleki Tér
címû lapjában,
1936 
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A Pesti Izraelita Hitközség 
kásrutintézményei 
1933-ban 

Mészárszékek: Lujza utca 13. – Spitzer Tibor;
Népszínház utca 18. – Krausz József; Nép-
színház utca 30. – Ungár Adolf; Rákóczi tér 7.
(hitközségi mészárszék);

Kolbász- és füstöltáru elárusító helyek:
Rákóczi út 57/B; Ezen kívül az összes mészár-
székben és baromfi-elárusító üzletben

Baromfi-vágodák: Rákóczi tér 7; Teleki tér
5. (Szerdahelyi utca sarok);

Baromfielárusító helyek: Lujza utca 13. –
Spitzer Tibor; Népszínház utca 18. – Krausz
József; Népszínház utca 30. – Ungár Adolf;
Rákóczi téri vásárcsarnok (Schwarcz); Rákó-
czi tér 7.(hitközségi mészárszék; Teleki tér 6. –
Blau Béla.
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A z 1874-ben hivatalosan Teleki László tér-
nek elnevezett józsefvárosi terület már az
1790-as létrehozásától fogva piactérként

szolgált. Legrégebbi elnevezése Aufstellungplatz,
olyan teret jelent, amin felállítottak valamit.1 A re-
formkorban Lóvásárként volt ismert, a század máso-
dik felében Széna tér, majd Baromvásártér. Az 1850-
es évek városrendezése során alakították ki. 1873-tól
a hivatalos térképeken már Teleki néven találjuk. A
Fõvárosi Közmunkák Tanácsa (FKT)2 ekkori utca el-
nevezési iratanyaga szerint:„nincs rá adat, de való-
színû, hogy a nevét a nagy államférfiról és dráma-
íróról, a tragikus végû gróf Teleki Lászlóról nyerte”.
1914-ben az elnevezést végleg megerõsítették: „a
Teleki tér elnevezés mindaddig fennmarad, míg tér
lenni meg nem szûnik.”

A magyar, német és szlovák ajkú iparosok mellett
a pesti zsidóság jelentõs (bár szegényebb) része, és
sok muzsikus cigány család is a város e részén talált
otthonra.

A budapesti zsibáru-vásártelep 
és ószeres tõzsdecsarnok
A székesfõváros 1897. évi április 7-i, 490/1897. ren-
deletével a Népszínház utca – Erdélyi (ma Bauer Sán-
dor) utca – Karpfenstein (ma Karácsony Sándor) utca
– Lujza utca – Dobozi utca – Ér utca (ma Teleki tér 16.)
– Kun utca által határolt részre költözteti a korábban
a Tisza Kálmán (ma II. János Pál pápa) téren mûködött
zsibáru-vásártelepet.  

A használtcikk-piac két részbõl állt: az ószeres
tõzsdecsarnok épületébõl és a Teleki tér északi sarká-
ban található vásárból. A fontosabbik, az érdekeseb-
bik a börze volt, a nagy épület, ahol a Teleki tér keres-
kedõi összeálltak, kicserélték a holmikat, fölverték
vagy lenyomták az árakat, vettek és eladtak maguk
között. Mint arról 1913-ban a képes szépirodalmi he-

tilap, az Érdekes újság riportja is beszámolt, „még a
büféje is meg volt, mint az értékpapírtõzsdének. (…)
Az igazi börzén a notesz van az emberek kezében,
amibe a slusszokat írják be, itt az az igazi börziáner,
akin két kabát vagy legalább is két kalap van..” 3

A zsibárusbódék és az ószerescsarnok az 1893. és
1895. évi közgyûlési határozatok alapján létesültek.
„Az építési költségbõl 198.879 aranykorona telek-
szerzésre, 368.400 aranykorona pedig építkezésre
fordítatott. Az épületek közül az ószeres-árucsarnok
szilárd építkezés, míg a zsibárusbódék – 40 pavil-
lon, 306 bolthelyiséggel – talapzaton, faváz közötti
téglafalakkal épültek.” Leltári értéküket 1932-ben a
város 264.720 pengõre értékelte.4

Sándor Ibolya szülei az ószeres csarnokban dol-
goztak. Életútinterjújában ezt a korszakot is felele-
venítette: „Volt egy hatalmas csarnok… Egyemeletes
volt, fent a cipõsök, lent voltak a ruhások, meg fe-
hérnemû. Apám szabó volt, iparengedéllyel, anyám-
nak meg volt valami árusítási engedélye. Lent a
földszinten volt standjuk. Sok vidéki ószeres, keres-
kedõ jött, és innen, anyámtól vitte a nadrágokat.”

Ez volt a Teleki tér egyik része. A másik, ahol a
sátrak és a bódék álltak, mindent kapható volt, ami
csak a szegény ember háztartásában szükséges. Ru-
hát, talpalt cipõt, tisztított kalapot, utazókoffert, ka-
bátot, asszonyoknak való nagykendõt, kézi verklit,
öltönyt, órát, összecsukós vaságyat, paplant, párnát,
matracot, nyakkendõt, seprûket, stb. bárki vehetett.
Amit itt nem lehetett kapni, az nem is létezett. Olyan
volt ez, mint egy modern áruház, csak itt minden
holmi ócska volt. Az árucikkeknek hosszú története
volt. 

Egy mozgó piacról beszélünk, ahol nemcsak a ve-
võk, de az eladók is egyik helyrõl a másikra mentek,
mindenki kiabálta a saját portékáját. Akinek komoly
szándéka volt, annak alkuba kellett bocsátkoznia a
zsibárusokkal. A portéka általában nem volt drága
és sok érdeklõdtek iránta. 
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A differenciált ószeresipar

Korábban, a mindenki által jól ismert háza-
ló kereskedõ, az ószeres vett, javított és el-
adott. Az 1897-es rendelettel, a gazdasági
törvények logikája szerint differenciálták a
használtcikk-piacot. Más volt az ószeres, a
zsibárus, a használtcikk-kereskedõ és a ke-
reskedõ. Egymást nem nézték le, de mind-
egyik másik fogalom volt. Míg az ószeres
járva-kelve ûzte foglalkozását, addig társa,
a zsibárus csak a Teleki téri piacon vihette
az üzletet és az ószeres tõzsdecsarnokban
várta ki a kedvezõbb értékesítési lehetõsé-
get. A Budapesti czím- és lakjegyzék sze-
rint 1900-ban a fõvárosban 596 házaló, 214
ószeres és 150 zsibárus mûködött, míg Jó-
zsefvárosban 191–101–138 fõt jelentett ez a
fenti foglalkozásonként.

Jött a háború, a forradalmak, fogyott az
ócska lom, a használt rongy, s egyre da-
gadt az „ószerestábor”. „Jött a specializá-
lás: cipész, szabó, kalapos, fehérnemûs
különváltak. megengedték az áruk úgyne-
vezett »ideigazítását«”.6

Errõl szól Einzig Ági visszaemlékezése
is: „Az ószeres házról-házra járt és kiabált.
A zsibárus az ószerestõl vette az árut. A
használtcikk-kereskedõ mindenkitõl vett,
felújította és eladta. És volt a kereskedõ,
aki iparosokat foglalkoztatott.”

Zsibárusok száma a fõvárosban 
1900-ban1

III. kerület 1 fõ
V. kerület 2 fõ
VI. kerület 1 fõ
VII. kerület 7 fõ
VIII. kerület 138 fõ
IX. kerület 1 fõ
Összesen 150 fõ

Ha a Népszínház utca felõl nézzük a teret, akkor a
normál piac mellett, bal kéz felõl voltak a pavilonok,
bódék, melyeket akkor sátraknak neveztek. Ezek nem
olyanok voltak, mint a mai sátrak, hanem jóval stabi-
labbak: nem ponyvából készültek, kis házikók voltak.
Be lehetett zárni õket, le lehetett húzni a redõnyt. Ezek
árusították a ruhát. Általában egyszemélyes vállalko-
zások voltak, a tulajdonos egyben az eladó is volt.
Bánki Iván nagyanyjának, Róth Mórnénak volt egy se-

gédje is: „Õ kint ült. Jött a vevõ, bent megmutatta,
amit a kuncsaft látni akart, aztán kihozták a napfény-
re is. Burkolat nem volt, esõben sár, nyáron por szállt.”  

Az ócskapiac fontos szereplõi voltak még a lovas
fuvarozók is. Willig Eszti lánya, Éliás Zsuzsi szerint
„Mind kicsi, öreg zsidók voltak. Mindent fuvaroztak.
Hol téglát, hol bútorokat, hol költöztettek. A bútorok
alatt a használtcikk-kereskedõk áruiról beszélek! A
lovakat és a kocsit ott helyben, a piac körül tartották,
voltak ott boxok.”

„A magyar gazdasági élet 
szeizmográfja volt”
A Teleki tér a Budapesti Ószeres Ipartársulat tagjai
szerint: „A legkisebb rengésre is reagált. Pontosan
mutatta a konjunktúrát, vagy – a 20-as évektõl – a
dekonjuktúrát. A «válság lázától meggyötört gazdasá-
gi helyzet« újabb és újabb tömegeket vert a kiskeres-
kedõk közé”. 7

Budapest, 1946.
április 5.
Vevõ és eladó
alkudozik a Teleki
téri piacon. 
A fõváros VIII.
kerületében
(Józsefváros) lévõ
téren volt a buda-
pesti használtcikk-
piac, ahol a két
világháború között
és azt követõen
jutányos áron
lehetett 
a háztartásban
használatos
holmikhoz jutni.
MTI/MAFIRT 
felvétel
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A Teleki téri zsibárusbódékat az 1921. évi fõváro-
si közgyûlés 4 osztályba sorolta. Az elsõ osztályú
bódé havi bére  65 pengõ, a II. osztályú bódé 40, a
III. osztályú 35, a IV. osztályúé pedig 26 pengõ volt.
Az ószeres csarnokban a helyfoglalási díj napi 40
fillérre rúgott. 8

1933-ra a fõvárosban több, mint 1500 használt-
cikk-kereskedõ volt nyilvántartva, az iparûzésbõl
3500-4000 hozzátartozót, családtagot tartottak el. 
A 300–400 ószeres mellett több mint ezer zsibárus
kereskedett a Telekin. 

Az 1933. évi mérleg szerint a zsibárustelep és az
ószeres tõzsdecsarnok helypénzeibõl a fõváros 
164 428 pengõ bevételre számított. Bérekbõl egy év-

ben 85 ezer pengõ folyt be, tõzsdelátogatási díjból
63 ezer, villamos világítás megtérítésébõl pedig 10
ezer pengõ. Végül a tiszta haszon 66 ezer pengõre
rúgott.9

A kereskedõk éppen ezért úgy gondolták, hogy a
fõvárosnak õk az egyetlen rentábilis üzeme, s az
„ilyen horribilis tiszta jövedelem és az ószeresek le-
hetetlenül rossz gazdasági helyzete méltányossá te-
szi, hogy helypénzünk leszállítassék”.

Míg kezdetben apró lapok riportjai mutatták be a
hírhedt helyet az olvasóiknak, 1932-ben már a Bu-
dapesti Ószeres Ipartársulat tagjai városatyákkal,
képviselõkkel paroláztak. „Sõt a magy. kir. belügy-
miniszter úr 12 és fél percig foglalkozott a parla-
ment nyílt ülésén a Teleki téri ószeresekkel.”10

Aztán 1934. június 22-én szabályrendeletben11

módosították az ipart ûzõ személyek számát, a bó-
dékat pedig ötven százalékban hadirokkantaknak és

azok hozzátartozóinak tartották fent. Innentõl
kezdve a zsibárus nem oszthatta meg mással a bolt-
ját, segítsége csak családtagja és két alkalmazott le-
hetett. 

A büntetés, amelyeket a helypénz meg nem fize-
téséért vagy egy-két méteren túli kipakolásért kap-
hattak, a segítõkre is vonatkoztak. 

Ugyanez a módosítás szabályozta azt is, hogy a
csarnokban csak a számukra kijelölt helyen árulhat-
tak, az ószeresek pedig az Ér utca felõli (ma a Teleki
tér 16) kocsipiacon csak nagyobb árukat rakhattak le
a kézikocsiról. 

„Nem volt könnyû kenyér 
a Teleki tér” 
De úgy tartották, hogy igyekezni kell és meg lehet
élni belõle. Sand (Munkácsi ) Tibor – Munkácsi Már-
tonnak, az 1920–1940-es évek világhírû fotóriporte-
rének, majd divatfotósának féltestvére –  családjá-
nak története is errõl szól: 

„Az anyai nagymamám, aki a Teleki tér 22-ben
lakott, ószeres volt, házról-házra járt. Õ nem az
volt, aki fölkiabált az udvarokba, hanem ajtóról-aj-
tóra ment. A csarnokban voltak vevõi, kiskereske-
dõk, akik átvették tõle, amit a házakban összevásá-
rolt. Õ nem árult a vevõknek, csak a kiskereskedõk-
nek. Apám elsõ házasságból lévõ gyerekei nem is

Ócskapiac, 
50-es évek 
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örültek, hogy az apjuk elvette az anyámat. Például a
Márton nem is akart hallani rólam gyerekkoromban
a világháborúig. Sokat jártam le a piacra. A nagy-
mama családja híres volt, mindenki ismerte õket a
piacon és téren. A nagymamának egy üzlethelyisége
volt, amit aztán átadott az Izsó bácsinak, a legidõ-
sebb fiának. Õ pedig idõvel átadta valamelyik fiata-
labbaknak, mert lett egy üzlete valahol a Kiskör-
úton. A többi gyerekének is sátra volt, ruhával ke-
reskedtek. Nagy család, jómódúak. Mi a szegény ré-
sze voltunk. De mindenkinek volt elég jövedelme az
üzleteibõl.”  

Reichéknél László Vera nagyanyja és édesanyja ne-
vére szólt az ipar: „Péntek délután és szombaton nem
árultak. Más napokon már reggel 8 órakor lent voltak
a sátorban, estig. Nagyon keményen dolgoztak.”

A „csóringerek” mind a földrõl árultak. Akinek
standja volt, az akár olyan árukészletre is szert te-

hetett, hogy perzsaszõnyegeket és bútorokat árul-
hatott. Ilyenek voltak például a Dormanék. Konyha-
bútorral kereskedtek, volt sátruk, és a Teleki tér 10.
és a Dobozi utca sarkán lévõ ház aljában boltjuk is. 
A csarnok elõtt voltak a sátrak. A téren szinte ren-
des utcák voltak közöttük. Az Izraelben élõ Yehiel
Hahn zsibárus nagyapjának négy sátra is volt a pi-
acon: „Frost nagyapa gyönyörûen keresett. Abból
tartotta el a nyolc gyerekét, anyukám volt a legfia-
talabb.”

Az árjásítást a zsibárus kereskedõk 
sem kerülhették el
1938-ra a fõvárosban 1800 használtcikk-kereskedõ
volt bejelentve. Ez idõ tájt 191 zsidó tulajdonú bolt
mûködött a Teleki téren.12 A zsibárus piac dolgozóit,

Piac a 30-as 
években
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az árusokat és kereskedõket is fenyegették az anti-
szemitizmus szülte zsidótörvények. 12 százalékra
kellett csökkenteni az iparban és a kereskedelemben
foglalkoztatott zsidók arányát. Ennek következté-
ben megvonták a zsidóktól a kereskedelmi jogosít-
ványokat. Így aztán keresztény embert, úgynevezett
strómant kellett alkalmazniuk, ha ipari vagy keres-
kedelmi tevékenységre szóló engedélyüket meg
akarták tartani, vagy éppen erre szóló engedélyt
akartak kérni.  

Ekkor a Népszava szétnézett a piacon és riportot
közölt az „áldatlan állapotokról”. 

A csarnokban 40, a szabadban viszont ennél több
zsidó árus volt még. Boltjuk átadására elsõsorban a
gazdagabb zsidó árusokat szólították fel. Azokat,
akik egyúttal háztulajdonosok is voltak, vagy a vá-
rosban még egy üzlettel rendelkeztek, illetve a
Telekin levõt bérbe adták. 

A keresztény kereskedõk – több hadirokkant –
rögvest 28 üzlet átadását pályázták meg a Telekin.13

Törekvéseiket támogatta az idõközben a zsidó Bu-
dapesti Ószeresek Zsibárusok Jótékonysági  és Ipar-
társulat mellett létrejött Budapesti Keresztény Zsib-
árusok és Ószeresek és Piaci Árusítók Ipartársu-
lata.

1939 júniusában Petrovich Gyula a Fõvárosi Köz-
gyûlésben a piaci boltátadások mielõbbi lebonyolí-
tását sürgette.14 Erõsen kifogásolta, hogy a sátrak és
a bódék csaknem kivétel nélkül még mindig zsidók-
nak vannak kiadva, a Teleki téren nem érvényesül-
nek az 1939. IV. t. c. bizonyos rendelkezései. Arra
kérte a polgármestert, hogy minden fülkét és bódét
ürítessen ki.

A zsidókat - köztük az ószereseket és zsibárusokat
- munkaszolgálatra hívták, idõvel pedig munkaszá-
zadokba vitték, vagy kényszermunkára hajtották
õket. Sokakat deportáltak, és kevesen tértek vissza.

A háború alatt sem zárt be a piac, hanem feketén
mûködött tovább: a ruhát és élelmiszert csak jegyre
lehetett kapni. Men- és védlevelet, és hamis igazol-
ványokat is kínáltak eladásra, sokak életét ez men-
tette meg. 

A kereskedõk közül többen rögtön a felszabadu-
lás után újraindították a vállalkozásukat. A háborút
követõen szaharinra, tûzkõre, ruhanemûre, majd a
romos város épületeihez, a bútorok, lakások helyre-
állításához olcsó szerszámokra volt szükség. Így a
legkeresettebbek ez idõben a vasasok voltak.15

A zsibáruspiac 1950-ig mûködött a téren, ezt kö-
vetõen 1950-ben az Ecseri útra költöztették.  
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„Az utcán járkáltak fegyverrel, nem szaroztak. 
Ha valahol vész volt, abban a pillanatban lõttek.

Ezek ilyen vagány zsidók voltak. 
Sokakat hazavágtak és lerendeztek.”

B ár komoly és szervezett zsidó ellenállásra
nem volt lehetõség a német megszállást kö-
vetõen, mégis érdemes bemutatnunk azokat

a személyes történeteket, melyek árnyalják azt a képet,
hogy a budapesti zsidóság teljes passzivitásban tûrte az
eseményeket a nyilas hatalomátvételt követõen. Mivel a
felnõtt férfi lakosság túlnyomó többsége ebben az idõ-
szakban munkaszolgálatos volt, az ellenállás különbözõ
módjait leginkább a fiatalokhoz és a gyerekekhez köthet-
jük. Bár a Külsõ-Józsefváros – benne a Teleki tér és kör-
nyéke – zsidó lakossága társadalmi és gazdasági státu-
szát tekintve nem volt egységes, mégis általában az al-
sóbb rétegek voltak a meghatározóak. A közismert „Tele-
ki téri vagányok” szófordulatban benne van, hogy a kör-
nyék fiataljait nem kifinomult értelmiségi közegként tar-
tották számon.         

Az interjúalanyainkkal folytatott beszélgetéseink során
számos olyan ellenállási stratégiával találkoztunk, melyek
addig kevésbé voltak ismertek elõttünk. Ilyenek például a
nyilasnak öltözött fegyveres zsidók akciói. Emellett írá-
sunknak egy fontos részét képezi a Kis Varsó köré épülõ
legenda bemutatása is, mely jó néhány egymásnak ellent-
mondó elbeszélést és információt tartalmaz. 

Nyilasnak beöltözött zsidók, 
fegyveres ellenállók
Sok emlékezés szól arról, hogy néhány környékbeli fia-
tal zsidó nyilas egyenruhához jutott, így karhatalmistá-
nak öltözve mentették sorstársaikat. Ezekkel az akciók-
kal már nemcsak egyes személyek, hanem nagyobb

csoportok menekítését is bonyolították. A legtöbb be-
számoló arról tanúskodik, hogy az ilyen típusú ellenál-
lás és embermentési stratégia még a zsidó lakosság elõtt
is sokszor teljes titokban, a beavatásuk és bevonásuk
nélkül zajlott. Sajnos nincs pontos információnk arról,
hogy ezek a fiatalemberek honnan és milyen módon
szerezték be az egyenruhájukat. Számos felelevenített
történetbõl olyan szituációkat ismerhettünk meg, ahol
a nyilas járõrcsoportokba beépült zsidók a már elindí-
tott halálmeneteket feltartóztatva akadályozták meg az
áldozatok Dunába lövetését. 

Magdolna utca 
– ez volt a múlt 
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Az alábbi beszámoló egy Lantos Miklós nevû zsidó
fiatalember embermentési akciójáról szól, aki nyilas
egyenruhába öltözve hozzávetõleg száz zsidót mentett
meg a kivégzéstõl. Interjúalanyunk visszaemlékezése
szerint az említett fiatalember – aki egyben az unoka-
bátyja volt – nemcsak, hogy nyilasnak öltözött, hanem
egy-egy akció során jó néhányukkal azonnal végzett.  

„…Akkor jött egy nyilas, aki a nagynéném öccse
volt. A Lantos Miki be volt öltözve nyilasnak. Ilyen
Teleki téri vagány volt. És kiskocsival betolt minket
a gettóba. Akkor õk már szereztek lakást, oda elhe-
lyeztek minket. Ez ’44 októberében volt. […] Mi
meg maradtunk a gettóban. Ez meg, aki bekísért
bennünket, egy „jópofa” nyilas volt. Vitték a zsidó-
kat a Dunának, õ is, meg a Leitner Gyuri. Mind
zsidó volt. Összeálltak, leállították a nyilasokat,
akik kísértek egy csomó zsidót kivégezni. »Várjatok
testvérek, ti álljatok ide!« Mikor odaálltak, egysze-
rûen lekaszálták õket. A kísérõ õrséget a Mikiék
egyszerûen agyonlõtték. Ezt egy párszor eljátszot-
ták. A nyilasok meg nem tudták elõre, meglepõd-
tek. Nem tudták, hogy mi van. Ez az ostrom elõtt
volt. […] Honnan volt ruhájuk? Tégla. A nyilas ka-
pott egyet téglával és elvették a ruháját. Az utcán
járkáltak fegyverrel, nem szaroztak. Ha valahol
vész volt, abban a pillanatban lõttek. Ezek ilyen
vagány zsidók voltak. Sokakat hazavágtak és le-
rendeztek.” (Müller Tamás)
Hasonló vakmerõ tettekrõl mások is beszámoltak. A

gettóban felszabadult interjúalanyunk csak pletykák-
ból hallott a fentihez hasonló megtorló cselekedetrõl. 

„A Király utcában szabadultunk fel, volt ott
mindenféle dolog. Volt néhány zsidó, akik jártak
nyilas ruhában, nem tudom miket csináltak, talán
ellenállást. Tudom, hogy õk is gyilkolták a nyilaso-
kat. Az egyiket úgy hívták, hogy Hartmann, de
hogy milyen Hartmann, arra nem emlékszem. Õ is
Teleki téri srác volt. Mindenesetre behozott egy
tábla krumplicukrot. Nagyon jó ízzel megettük,
utána nem is bírtam ránézni. Bejött egyszer a Dob
utca 90-be. Nagy pánik lett, hogy mi az istent csi-
nál itt egy nyilas, hogy jött be? Senki nem mondta,
hogy ismeri õt. Én onnan ismertem, hogy a Nagy-
fuvaros utcai templom kórusában énekelt velem
együtt. Hát sokkal idõsebb volt, mint én, kb. 8-10
évvel. Valószínû, vagyis lehet, hogy csak mesebe-
széd, hogy lelõttek nyilasokat és behúzták õket a
kapu alá. Azt láttam ugyan, hogy fegyver volt ná-
la, de arról csak hallottam, hogy le is lõttek nyila-
sokat, és rájuk tettek egy megtévesztõ papírt azzal
a szöveggel, hogy »Így jár a zsidó, aki nyilasnak ad-
ja ki magát!«” (Kohen Nikolas)
Mint fentebb említettük, sajnos keveset tudunk a fent

szereplõ ellenállók számáról és pontos társadalmi hátte-

rérõl. Amennyiben szocializációs magyarázatokat kere-
sünk, akkor adekvát kérdés, vajon mitõl lesz valakibõl
lázadó, vagy éppen fegyelmezett normakövetõ. A Teleki
tér és környéke mindenesetre elég jó táptalajul szolgál-
hatott az olyan fiúk „kineveléséhez”, akik egy ilyen szi-
tuációban – együttmûködve a cionista csoportokkal –
vakmerõ és kockázatos tetteket tudtak végrehajtani. 

Kis Varsó

Az ellenállás egyik legkülönlegesebb és leghomályosabb
momentumának tûnnek azok az események, melyek
1944. október 15-17. között zajlottak a Népszínház utca
és a Teleki tér közti szakaszon. Mind a levéltári kutatások
során talált források, mind pedig az interjúalanyaink
visszaemlékezései között komoly ellentmondásokat ta-
láltunk. Vannak arra utaló jelek, hogy történhetett vala-
miféle spontán ellenállási kísérlet a környéken, de egy-
elõre jóval több az ezt cáfoló vélemény. Az összetûzések
kapcsán eddig hét lehetséges házszám merült fel: Teleki
tér, Erdélyi utca 19., Népszínház utca 59., Népszínház
utca 46. és a Kun utca 12, Népszínház utca 47. és a Nép-
színház utca 31. A Teleki tér és Népszínház utca 46-ot le-
számítva a másik 5 házszám mindegyikérõl tettek emlí-
tést az interjúalanyaink. A másik két helyszínre könyvtá-
ri és online kutatásaink során bukkantunk. 

Népszínház utca 59.
A Népszínház utca és a Teleki tér találkozásánál lévõ

házban történt az egyik legvéresebb leszámolás október
15-én. Az egyik utcára nézõ ablakból kilõttek egy arra
járõrözõ nyilasra, majd az ezt követõ megtorlásban ki-
végezték a házban lakó 22 felnõtt zsidó férfit. A ma
még élõ szemtanúk egybehangzó állítása szerint a fegy-
veres cselekmény a nem zsidó házmester provokációja
volt. A házzal szemben, a Népszínház utca 46. szám
alatti épület falára 1998-ban kitett emléktábla erre az
eseményre emlékeztet.

„A Népszínház utca 59-ben, mikor bejöttek a
németek, mondták, hogy volt valami ellenállás. Ott
megöltek egy fiút. Adler Ernõ osztálytársamnak a
bátyja volt. Szemüveges fickó volt, lehetett olyan
15-16 éves, ez biztos. Láttuk, hogy rohantak a né-
metek. Azok a német katonák voltak és azt láttuk,
hogy rohantak végig a Népszínház utcában. Utána
nem volt senki. Rohantak lefelé a német katonák,
hangsúlyozom, nem nyilasok. Aztán ezt az Adler
fiút – sajnos nem emlékszem a keresztnevére – le-
lõtték. […] Nehéz elképzelni, hogy a zsidó fiú ellen-
állást csinált volna.” (Kohen Nikolas)
Az alábbi visszaemlékezõ a csillagos házak idején

szintén itt lakott, és édesapja a kivégzett férfiak közt
volt:

A Lantos Miki
be volt öltözve

nyilasnak.
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„Tizenöt éves voltam, mikor ez történt. Itt lak-
tunk a második emeleti lakásban. […] Az én édes-
apám Kistarcsán volt munkaszolgálatos és minden
hétvégén hazajött. Sajnos akkor is itthon volt és
nem akart visszamenni, mert azt mondta: történjen
vele ugyanaz, mint ami a családjával fog. Beron-
tottak ide a nyilasok és kitereltek minket az utcá-
ra. Láttam, ahogy a nyilasok egymás után lövik le
az embereket. Utána feltartott kézzel vittek el ben-
nünket a Tattersaalba. Akkor azt hittük, hogy
nincs egy magyar ember sem, aki a lakásokban
maradt. Mindenki ott állt a járda szélén és ordítot-
ta, hogy »Büdös zsidók!« és köpködtek bennünket.
»Már ideje, hogy megszabaduljunk tõletek!« […] Es-
te a rendõrség visszahozott minket a lakásba, a
házhoz. Nem volt már egy hulla sem az utcán, de
egy hatalmas vértócsa volt a kapu elõtt.” (Jakab
Endre – Forrás: Open Society Archives (OSA)  Csil-
lagos házak program 1944–2014,  „Nem szaroztak,
ezek vagány zsidók voltak” sétán elhangzott visz-
szaemlékezés, 2014. június 21.)
A környéken megjelenõ tankokról és az azt követõ

pogromszerû atrocitásokról számol be az alábbi levél,
melyet Petrovics György tartalékos zászlós címzett
Nagy Miklós õrnagynak már a háború után, 1947-ben: 

„Másnap [1944. október 16-án - szerk.] a Nép-
színház utcába mentünk ki, de ott nem történt
semmi részünkrõl, mert akkorra a Nemzeti Színház
mellett állomásozó német Tigrisek elvégezték a szo-
kott romboló munkájukat. Amikor mi bementünk,
harckocsi ágyúkkal kilõtt felsõ emeleti lakásokat és
tetõket láttunk és az utca vége felé a jobboldali jár-
dán kb. 25-30 zsidó férfinak a hulláját, amit a né-
metek elõtte géppuskáztak le. A mi alakulataink
megérkezte után már csak egy pár lövés történt, de
nem lehetett megállapítani, hogy honnét jön és
kárt sem tett senkiben, így harc nem fejlõdött ki.
Majd rövidesen kijött a csendõrség, rendõrség is és
így a katonaságot kivonták. A csendõrség megér-
kezte után újra felélénkült a lövöldözés, de a továb-
biakat nem tudom, mert mi eljöttünk. Eljövetelünk
elõtt Vaska ezredes úr magához hívatta a német
Tigrisek parancsnokát, egy német hadnagyot és ki-
fogásolta az épületek megrongálását.” (Forrás: HM
HIM HL. VII. 233. Kéziratok, tanulmányok gyûjte-
ménye. 3964. 20.o. )

Népszínház utca 47.
Az alábbi szövegrészletet a kalandos életû híres fes-

tõ és grafikus, Szennik György peranyagában találtuk,
aki a bírósági tárgyaláson az alábbi nyilatkozatot tette
az eseményekrõl: 

„A Népszínház utca 47. szám elõtt nagy csopor-
tosulás volt. Körülbelül 20 halálfejes karszalagos

és egy tûzoltó felügyelõ állt a jelzett ház elõtt. Kér-
désemre elõadta a felügyelõ, hogy a házból kilõttek
és közülünk három embert lelõttek. […]”
A perben az akkori házparancsnokot, Stobe Ferenc-

nét is kihallgatták, aki cáfolta a kilövés tényét:
„[…] Kérdésre elõadom, hogy a házból nem lõttek

ki. A vádlott elött pedig nem járt senki a házban. A
tömeget is vezette. A lakásokban azonban nem ra-
boltak. Az elhurcoltak két nap múlva azonban haza-
jöttek. […]” (Forrás: Szennik György peranyaga,
BFL., XXV. 4a. Fõvárosi Bíróság 2625/1963.)

Népszínház utca 31.
Interjúalanyunk, aki ebben az idõszakban gyerek-

ként ebben a házban lakott, beszámolt a Braun Soma
által szervezett baloldali, szocdem ellenálló csoport je-
lenlétérõl, melynek tevékenységében interjúalanyunk
nevelõapja, Karczag István is részt vett. A hat-nyolcfõs
második emeleti csoportosulás röplapokat terjesztett,
azonban október közepén lebuktak. Talán ennek is kö-
szönhetõ az SS-csapatok október 15-ei razziája, majd
az ott lakó zsidók Tattersaalba való elvitele. Beszélgetõ-
társunk állítása szerint erre az eseményre pár nappal a
nyilas puccs után került sor, ami kissé zavarossá teszi
az elbeszélést, mivel a Lóversenypályán eltöltött két
nap október 15-e éjszakája 17-e esti órái közé esett.

A Szálasi hatalomra kerülése napján, illetve
három nap múlva a házban volt egy kis ellenállá-
si csoport. Én úgy tudtam, hogy a Braun Soma
szociáldemokrata – aki akkor már nem élt – utód-
jai vettek részt, többek között az Én nevelõapám,
Karczag István is, és egy szép nap fölhozott egy
csomó röplapot. Fogalmam nem volt arról, hogy
ezek a röplapok mit tartalmaznak, csak láttam,
hogy beteszi a szekrénybe. A nyilasok, a Gestapó-
nak tudomására jutott ez az ellenállás, és Szálasi
hatalomra jutása után olyan 5-6 nappal egyszer
csak bevágták a kaput, aki csak átélte, az tudja.
Filmekben látszik, ahogy német katonák dübörög-
nek, minden emeletre mennek emberek, mi a ne-
gyedik emeleten laktunk. Az ajtókat berúgták és
bezúdultak a lakásba. A mai napig nem tudom,
hogy honnan jött az a sejtésem, hogy a röplapok-
tól kellene megszabadulni, de amikor a harmadik
emeleten voltak megfogtam a röplapokat, és a mi
kis cselédszobánk a lichthofra nézett, és úgy
ahogy volt kidobtam az összeset.     
Korábban találtunk egy forrást, mely arról számolt

be, hogy valaki ennek a háznak az ablakából is kilõtt.
Ezért arra a kérdésünkre, hogy hallott-e errõl bármit is,
beszélgetõpartnerünk a következõket mondta: 

„…Ezt a nevelõapám mondta, hogy valaki ki-
lõtt a házból. Nem be, hanem ki, most én is em-
lékszem.”  (Bruck Lászlóné, Herczog Mária)

Az ajtókat
berúgták, 
és bezúdultak
a lakásba.
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Teleki tér
Számvéber Norbert hadtörténész, aki a II. világhá-

ború német páncélos hadosztályait kutatta, nemcsak
a Népszínház utcai atrocitásokról, hanem a Teleki té-
ren történt többnapos fegyveres összetûzésrõl is ta-
lált visszaemlékezéseket. Levéltári kutatásai során
talált rá azokra a forrásokra, melyek német Tigris
tankok – egészen pontosan az 503. nehézpáncélos-
osztály német alakulat harcjármûvei – környékbeli
bevetését feltételezik. Ezek a tankok október 17-én
dél körül a Józsefvárosi pályaudvar felé mentek, ahol
délután megkezdõdött a vasúti berakodásuk. Ezeket
a harckocsikat az Alföldre szállították, ahol október
6-tól komoly páncéloscsata folyt. A visszaemlékezé-
sek alapján Számvéber valószínûnek tartja, hogy a
tankok a Teleki tér környékén egy fellángoló fegyve-
res ellenállás letörésében is szerepet játszhattak. 

Bolhóy Imre SS-százados peranyagában tett vallomá-
sa áttételesen utal a Teleki téri fegyveres összetûzésekre: 

„…A KABSZ-osok (Keleti Arcvonal Bajtársi
Szövetség – szerz.) sok visszaélést követtek el.
Fosztogattak, loptak. Különösen Óbudán, ahol a
befelé igyekvõket kifosztották mindenükbõl. A
hatalomátvételt követõ néhány nap mulva, ami-
kor a Teleki tér körül volt a nagy fegyveres atro-
citás, a mi embereink a kerülettõl biztosan részt
vettek benne. Az elõzményeket nem tudom, hogy
mibõl keletkezett, de azt tudom, hogy német kato-
naság avatkozott bele a harcokba tüzérségi támo-
gatással.” (Forrás: Bolhóy Imre peranyaga, BFL.,
XXV. 2B. Budapesti Népügyészség adatai, Bünte-
tõ iratok. 85853/1949.)
Errõl számol be részletesen 1996-os visszaemlékezé-

sében Gúth Zoltán, az akkor 15 éves likõrgyári munkás
is, aki ebben az idõszakban az Üllõi 60 szám alatti Braun
likõrgyárban dolgozott. A szöveg terjedelme miatt csak
részleteket közlünk a feljegyzésbõl. Fontosnak tartjuk ki-
emelni, hogy az említett helyszínrõl egyetlen interjúala-
nyunk sem tett említést. Sõt, többségük egyenesen ki-
zártnak tartja, bármi is történt volna a Teleki téren.  

„[…]És délután egy német járõrre rálõttek a Te-
leki tér egyik házából! Egy németet berántottak a
kapu alá, lelõtték és kidobták a járdára! Rögtön
lezárták a németek a környéket. A háztömböt kö-
rülvették és felszólították a bennlévõket - magyar
segítséggel - hogy mindenki jöjjön ki a házból!
Persze, senki se jött ki! A vastag bejárati kemény-
fa ajtó zárva! Belelõttek a zárba, de az nem nyílt
ki. Akkor a másik ház elsõ emeletérõl rájuk lõt-
tek. Újabb halott és több sebesült! […] A házak-
ban zsidók voltak többségben. Sokakat lelõttek,
mások meg fogságba kerültek a végén. Elfogyott a
lõszer is. Tehát igaz volt, amit meséltek! Az utca
szinte minden közeli háza egy kis erõddé volt ki-

építve! Még a padlásokról is lõttek. […] Több há-
zon, de még 200 méterre, az OTI oldalán is - [mi-
vel a] Tigrisek lõtték a házakat gránátokkal - há-
romméteres lyukak tátongtak a falakban. Több
tucatnyi! Rengeteg ember harcolt a németek ellen
[október] 15-17-ig! A németek meg a Teleki téri
fabódék mögül tüzeltek a bennlévõkre. 18-án be-
mentem Alfréddel, mert elõzõ este megjött. Oda
vitt, ahol õ is tüzelõállásban volt, egy fabódé sar-
kánál. Mindenfelé ezerszám a kilõtt töltényhüve-
lyek! A látvány szörnyû! A bódék is kaptak sok
lövést, de ezred annyit se, mint a házak! […] So-
kan kimenekültek a házakból a légópincékbe vá-
gott átjárókon. Azokat késõbb üldözõbe vették.
Így lehetett, mert egyszer csak látom, amint éppen
a hátsó udvarba megyek, hogy a szemközti fal fe-
lõl - a környezõ házak tûzfalai voltak ott - hangos
fegyverropogás hallatszik. Egyes lövések, majd
néhány géppisztolysorozat! Csattannak a lövések,
visszhangzik a zárt udvarunkon! Ez már csak
egy-két házzal odébb lehetett! […] Az utolsó lö-
vésre már többen kiszaladtak az üvegmosóból is,
de akkor már nem lehetett látni senkit! Mondtam,
mit láttam! Mindenki sietett gyorsan vissza a he-
lyére. Aztán már sehol se lõttek, ez volt az utolsó
lövés, amit hallottam.” (Forrás: Gyermekkorom és
ifjúságom az 1930-1940-es évek Magyarorszá-
gán. HM HIM HL. Kéziratok,  tanulmányok gyûj-
teménye. 4036. 260-261. o.)
Ahogy korábban említettük, Kis Varsó kapcsán szá-

mos egymásnak ellentmondó beszámolóval és forrással
találkoztunk, melyeknek csak egy töredékét közöltük
ebben a cikkben. Az írásos dokumentumok alapján ko-
moly okunk lenne azt feltételezni, hogy a gerillaszerû
hadviseléssel sor kerülhetett valamiféle szervezetlen és
spontán fegyveres ellenállásra a Népszínház utca és a
Teleki tér környékén. A rögzített interjúkon kívül ugyan-
akkor számos olyan – digitálisan nem rögzített – be-
szélgetésen is részt vettünk, melyben a környéken élõk
határozottan cáfolták és kizártnak tartották, hogy bár-
miféle zsidó ellenállásra sor került volna. 

Akár volt fegyveres ellenállás, akár nem, az ilyen el-
beszélések többféle tanulsággal szolgálhatnak: egyrészt
jó példái annak, hogy milyen módon születnek városi
legendák és milyen a természetük. Másrészt felhívják a
figyelmet az írásos dokumentumokban leírt feljegyzé-
sek és az egyéni visszaemlékezések között húzódó „sza-
kadékra” is. Harmadrészt kiválóan példázzák azt is,
hogy nagy történelmi kataklizmák és fordulópontok
milyen módon csapódnak le és jelennek meg egy-egy
utca és ház életében. 

A témával kapcsolatos történeteket ezért folyamatosan
gyûjtjük, megõrizzük és rendszerezzük. Bízunk abban,
hogy idõvel teljesebb képet kaphatunk a történtekrõl. 

Szervezetlen
és spontán

fegyveres
ellenállás.
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M indennapi életembõl, olvasmányaim-
ból1 értelmiségi vagy legalábbis a
városi polgársághoz, kispolgárság-

hoz asszimilálódott családokat ismerek. Az általam
ismert családanyák közül is sokan otthon maradtak a
gyerekekkel, de sokan voltak olyanok is, akik munkát
vállaltak. Akadtak köztük tanárok, orvosok, tisztvise-
lõk, bolti eladók, könyvelõk, de azt tapasztaltam,
hogy ezek az asszonyok valahogy mindig a háttérbe
húzódtak, meghatározó kérdésekben nyíltan csak rit-
kán kezdeményeztek vagy változtattak. A nehéz pil-
lanatokban inkább azt várták, hogy valaki majd segít
és megoldja a dolgot. Ha szegények voltak, képesek
voltak büszkén spórolni a végtelenségig. Az általam
ismert családokban a férfiak körül forgott a világ,
sokszor akkor is, ha a férfi örökre eltûnt.

Interjúalanyainktól ezzel szemben számos olyan
családról hallottunk, melyet – nagyjából 1910-es és
az 1950-es évek között, tehát már a holokauszt elõtt
is – nemcsak hogy a nõk tartottak össze, hanem szó
szerint a nõk élelmessége, talpraesettsége tartott el,
tartott életben. Eddigi ismereteim szerint ez a nõi
modell kevésbé volt jellemzõ az asszimilált városi
zsidóság körében, viszont annál elterjedtebb volt a
szegény falusi zsidó családoknál, ahol a férfiak ván-
dorkereskedõk, favágók, faúsztatók voltak. Ott, ahol
a szegény falusi asszonyok hosszú idõkre magukra
maradtak a gyerekekkel és az öregekkel. Olyan he-
lyek is akadtak, ahol a férfiak idejük nagy részét a
sulban töltötték tanulással és imádkozással. Ilyen-
kor is a nõkre hárult a családról való gondoskodás.
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A külsõ Józsefváros néhány utcájában, ezen a nagyon szûk területen, egy számomra korábban 
alig ismert zsidó nõi életmód, életstratégia öltött alakot. 

Margitta Nóra

A TELEKI TÉR     
ASSZONYAI

Róth Mórné Grosz Golde zsibárus unokájával és egy vevõvel 
a Teleki tér standja elõtt, 1930-as évek vége
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Ezt a nõi modellt leginkább szépirodalomból – pél-
dául I. B. Singer elbeszéléseibõl – ismertem, esetleg
néhány önéletrajzból.2

„Az asztal három lába a férfi, de a nõ a negyedik
láb” – mondogatta egyik interjúalanyunk, László Vera
rabbiátus nagyapja, aki fõleg imádkozott, miközben a
nõk (felesége és lányai) vitték a boltot, pontosabban a
sátrat a Teleki téren. Azt tapasztaltuk, hogy a kb. 40 in-
terjúban említett családokban a nõk, a feleségek, a
nagyanyák közül feltûnõen sokan nem egyszerûen be-
segítettek a családfõ munkájába, nemcsak pénzkeresõ

munkát folytattak – ami az 1920-30-as években azért
már nem volt annyira ritkaság, fõleg a szegényebbek
között – hanem saját vállalkozásuk volt, õk vitték a
boltot, mely adott esetben a nevükön volt. Ráadásul re-
mek üzletembernek bizonyultak. Talpraesettek voltak,
és erre egyre nagyobb szükségük is volt, fõleg az után,
hogy a férfiakat elvitték munkaszolgálatra, és õk ma-
gukra maradtak a gyerekekkel és az öregekkel.

Pénzkereset

Mivel is foglalkoztak ezek az asszonyok? Voltak,
akik otthon vezették a háztartást, nevelték a gyere-
keket és közben próbáltak egy kis pénzt keresni ez-
zel-azzal. Yossi Ben-Nun édesanyja például „turbán-
szerû sapkákat kötött” és eladta azokat.

Sokan ûztek „tipikus” nõi szakmákat: akadtak
varrónõk (például Streit Sándor édesanyja, aki az-
tán kényszermunkásként is varrodába került a Bér-
kocsis utcába), voltak fodrászok, akik házhoz jár-
tak, és kozmetikus is akadt, aki a lakás egy részét
szalonként használta napközben. Mert hát erre is
volt kereslet: „a boltosok nyitás elõtt masszíroztat-
tak a mamával” – mesélte Einzig Ágnes. Itt is gya-

kori volt, hogy a feleségek bedolgoztak az édesapa
vállalkozásába: Zelczer Péter édesanyja például
szintén szûcs volt, apja mellett tanulta ki a szakmát,
együtt dolgoztak.

Akadtak asszonyok, akik kényszerûségbõl átvet-
ték férjük üzletét. A késõbb világhíressé vált fotó-
mûvész, André Kertész édesanyjának a Teleki téren
volt kávékimérése, melyet férje halála után, az 1920-
as évektõl egyedül vezetett, ebbõl tartotta el fiait. A
híres fényképész elsõ képei is itt készültek. Az édes-
anyjáról fennmaradt néhány nézõképbõl egy asszi-
milált, keményen dolgozó asszonyt ismerhetünk
meg.3 Margitai Ági, a nemrég elhunyt színésznõ
édesapját egészen korán elvitték munkaszolgálatra,
édesanyja ezért kényszerûségbõl folytatta a papír-
hulladék-felvásárlást. 

Mondhatnánk, az eddigiekben nincs semmi meg-
lepõ. Ami ennél érdekesebb, vagy egyedibb életút,
az többnyire a piachoz kötõdött. Nem az volt a kü-
lönleges, hogy nõk is árultak a piacon, hanem hogy
a nõk kezdeményezõk, vállalkozók és rendkívül al-
kalmazkodók voltak minden helyzethez. A Teleki té-
ren árusító nõk közül sokan nem egyszerûen eladók
voltak, hanem az õ nevükre szólt az engedély. Az is
elõfordult, hogy az apa a lányaira hagyta a boltot.
Az alábbiakban ezekrõl a kemény, vállalkozó asszo-
nyokról lesz szó.

A Telekin komoly státuszt élveztek 

a libások 

Közéjük tartozott például a Pressburger nagymama,
övé volt a bolt, lánya pedig besegített neki. Nem vé-
letlen, hogy Giorgo Pressburger úgy emlékszik visz-
sza, hogy „Az öreg hölgyek [...], mert a család férfi
tagjai elpusztultak,… nagyon uralkodókedvûek vol-
tak. Mindent parancsoltak.”

Nem is gondolnánk, milyen sok nõ akadt a zsib-
árusok és az ószeresek között! László Vera nagyany-
ja és édesanyja vitte a Teleki téren a használtruha-
sátrat, az iparengedély is az õ nevükre szólt. A hábo-
rút átvészelve azonnal újranyitottak: 1945 után a tö-
rött üvegû bolthelyiségben kezdtek árusítani. „Anyát
két dolog érdekelte egész életében: az üzlet és a nagy-
mama” – mesélte interjúalanyunk. Tipikus mondat.

Vértné Kálmán Györgyi nagyszülei a Teleki téren
voltak árusok. Édesanyja „(szõnyeg)üzletet nyitott a
semmire” a Teleki térhez közel, az Erdélyi utca 18.
bolthelyiségében. A legidõsebb gyerek súlyos beteg
volt, a papa munkanélküli, nemigen volt más válasz-
tása. A papa besegített a boltban, míg el nem vitték
munkaszolgálatra, ahonnan sosem tért vissza. Inter-
júalanyunk szerint a mamája „rendkívül ügyes volt,

Gershon Hahn
gyermekei
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számtalan foglalkozása volt, mindig azt csinálta,
amire szükség volt. Szorgalmas volt és szerette a
pénzt.” 1945-ben újra megnyitotta a boltot, amit az-
tán 1949-ben államosítottak. Rövid RÖLTEX-es kitérõ
után 1956-ban, amint lehetett, azonnal megnyitotta
üzletét a Teleki téri piac utódján, az Ecseri úton.

A Teleki tér egyik híres árusa Willig Eszti volt. Szülei
vidékrõl költöztek Budapestre. A nagymama mindig
terhes volt, ha meg nem, akkor – a családi legendárium
szerint – textilt csempészett haza Ausztriából a dereká-
ra tekerve. Willig Esztinek fûszerüzlete volt a Teleki tér

8-ban. Kora hajnalban már a boltban volt, szendvicse-
ket készített szeletelt kenyerekbõl, melyeknek nagy si-
kere volt a piaci árusok között. Volt a boltban ringli, fel-
vágott, mindenféle ínyencség. Margitai Ági interjúnk
idején is emlékezett az ottani párizsis szendvics ízére és
illatára. Interjúalanyunk, Willig Eszti leánya, Deákné
Éliás Zsuzsi elmondása szerint „anyuka vitte a boltot, a
papa be-benézett, a nagypapa néha segített, de fõleg a
bolt elõtt ült”. A nagypapa volt az, aki hátizsákban
szállította a felvágottat a Paulay Ede utcai Nagy és
Eichner-féle kóser csemege-nagykereskedésbõl.

Bánki Iván nagymamája, Róth Mórné ruhákkal
kereskedett egészen a haláláig. A nagymama féltett

kincse volt az a karkötõ, melybe bele volt vésve, hogy
a „Budapesti Ószeres Ipartestület Ajándéka”. 

A Teleki téri zsidó családoknál is általános volt,
hogy a gyerekek pályáját egyengették. Bánki Iván
édesanyja tanult varrónõ lett, a két háború között egy
Kígyó utcai elegáns szalonban dolgozott, de a háború
után õ is használt ruhákkal foglalkozott a Teleki téren.

A Teleki térhez kötõdõ családoknál egy máshol
kevésbé elterjedt munkamegosztás is létezett: két in-
terjúalanyunk szülei is úgy dolgoztak, hogy a papa
által készített terméket a mama árusította a piacon.

Köves Péteréknél a papa paplanjait, Valczné Sándor
Ibolyáéknál pedig a papa által varrt nadrágokat
hordták az asszonyok a piacra.

Kevés olyan családdal találkoztunk, mely a két
háború között igazi mélyszegénységben élt. Talán a
legszomorúbb történetet Harkányi Endrétõl hallot-
tuk, aki azt mesélte, hogy „a mama szegénység miatt
nem is fõzött [...] Az ágynemû mosva-vasalva félre
volt téve, hogy bármikor be lehessen adni a zaciba.”

Igazi, budapesti asszimilált családról szóló történet is
csupán egy akadt, õk sem voltak igazi Teleki tériek, csu-
pán csillagos házba kerültek a Karpfenstein (a mai Kará-
csony Sándor) utcába. Mór József a mamájáról mesélte,

A Kohen család
nászt ül, 
30-as évek 
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hogy õ „úrinõ akart lenni, keresztény barátnõkkel járt
össze, játszotta a kispolgárt. [...] A papa dolga volt a
pénzt elõteremteni a fellengzõs élethez.” A papa egy ro-
kon nyomdájában volt üzletvezetõ, ám ezt az állását a
gazdasági válság idején elvesztette. Ezután aktatáskás
ügynök lett, vagyis belvárosi nagykereskedõktõl a külvá-
rosi szatócsokhoz hordta az árut. A családi viták nyil-
vánvalóan megsokasodtak ezekben az években.

Háború alatt, után

A legtöbb családban 1944-re a nõk magukra marad-
tak a gyerekekkel és öregekkel. Nekik kellett gondos-
kodni mindenrõl és mindenkirõl. Számtalan interjú-
alanyunk mesélt arról, hogyan szerzett a mamájuk,
nagymamájuk menlevelet a családnak és gondosko-
dott az ennivalóról.

A Teleki tér környékérõl a nõket is behívták mun-
kaszolgálatba. Az óbudai téglagyárba vagy a
KISOSZ pályára kellett bevonulniuk. Ami igazán
meglepõ, hogy míg a férfiak, hol a bajtársakra, hol a
lehetõségek hiányára hivatkozva ritkán szöktek
meg, addig a nõk között ez gyakran elõfordult. Sõt
olyan is akadt (Zelczer Péter édesanyja), aki kétszer
is meglépett.

A Teleki téren amúgy minden elképzelhetõ volt. Az
Izraelben élõ Bella Simonovits mamája például 1945
után úgy tudott ételt adni a gyermekeinek, hogy szer-
zett 10 dkg lisztet, melybõl lángost sütött. Egyet meget-
tek, a többit eladta. Másnap már 20 dkg lisztbõl sütött
lángost, aztán 40 dekából... Az elárvult Márton Tamás
nagymamájával és nagynénjével maradt, a nagymama
1945 után naponta 40 kg lisztbõl gyúrt otthon kenyeret,
amit aztán a Teleki téri Grósz pékségben süttetett meg.
Maga a pék volt az elsõ vevõje, aki állítólag azt mond-
ta, hogy ez a kenyér jobb, mint az övé.

Párválasztás

Tévedés volna azt hinnünk azonban, hogy ezek az
ügyes, talpraesett asszonyok nagy szabadságban vagy
egyenjogúságban éltek volna. A korlátok talán két terü-
leten rajzolódnak ki a legélesebben: a párválasztásnál
és a szakmaválasztásnál.

A megkérdezettek többsége (nemtõl függetlenül) azt
állította, hogy nem zsidó házastárs szóba sem jöhetett.
Létezett még az elrendezett házasság, de volt példa sze-
relmi házasságra, már a nagyszülõk generációjában is.
Utóbbit az utódok mindig hangsúlyozottan különleges-
ségnek tartották. Persze lehet, hogy a két háború között
ez már nem is volt annyira ritka, mint ahogy ma gon-
doljuk. Körner András már említett könyvében,4 egy
önkioldóval készített felvétel látható, melyen André
Kertész késõbbi feleségével a fûben enyeleg. Olyan ez a
fénykép, mint egy némafilm-jelenet. A környéken sok
kis mozi volt, nyilván nem õk voltak az egyetlenek,
akik ismerték ezt a világot.

Többen is említik, hogy szüleik másodszor házasod-
va a régi zsidó hagyomány szerint az elhunyt valami-
lyen közeli rokonával kötöttek házasságot.

„...ez egy régi zsidó hagyomány, hogy felkeresik a fe-
leség testvérét és elveszik. Akkor édesapám elutazott
oda a faluba, megkereste édesanyámat (az elsõ felesége
nõvérét) és akkor megkérte a kezét és feljött vele Buda-
pestre, és akkor elvette õt és akkor születtünk mi.”
(Yossi Ben-Nun) 5

Vértné Kálmán Györgyi mamája unokatestvérével
kötött házasságot a háború után. Valami emlékük volt a
régi zsidó szokásról, de sokkal fontosabb volt az, hogy
a férfi fogyatékos gyermeke ne kerüljön idegenhez.

Ide tartozó érdekesség, hogy a bevándorlók generá-
ciójában több törvénytelen házasság is akadt, vagyis
csupán templomi esküvõre került sor, polgári esküvõre
nem volt pénz vagy alkalom. (Ez volt a helyzet Yechiel
Hahn, Zelczer Péter és Yossi Ben-Nun nagyszüleinél is.)
Ezeknél a családoknál a gyerekek a mama nevét visel-
ték, de senki sem említette, hogy az 1940-es éveket
megelõzõen ebbõl hátrányuk származott volna.

Yossi Ben-Nun
húgával, 

30-as évek 
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Persze ez a kép sem ilyen egységes és szép. Akadtak
ezen a környéken is vegyes házasságok: akadt férj, aki
betért a felesége kedvéért és akadt olyan nagymama,
aki otthagyta a családját egy nem zsidó férfi miatt.

Pályaválasztás

A pályaválasztás volt a másik olyan terület, ahol a
nõk egyértelmûen érezhették korlátaikat. A legtöbb
család igyekezett legalább szakmát adni a lányok ke-
zébe, kicsit jobb szakmát, mint a sajátjuk. Ám a lehe-
tõségek inkább a fiúk elõtt álltak nyitva. Vértné Kál-
mán Györgyi mesélte, hogy amíg a bátyja bármit ta-
nulhatott volna, ha akar, addig õt a rokonok figyel-
meztették, hogy nem teheti egyedülálló édesanyjá-
val, hogy egyetemre jelentkezik.

Valczné Sándor Ibolya így mesélt a szakmaválasz-
tásról: „Nem kérdezték meg akkor a szüleim, hogy
mit akarok csinálni az iskola után, hanem egész egy-
szerûen megbeszélték a nagynénémmel, hogy odame-
gyek a varrodába, és ezt a szakmát fogom tanulni.
Nem beszélték meg velem. Hogy mit szerettem volna
tanulni? Azt nem tudom.”

*

Interjúalanyaink egy olyan világról meséltek, mely
eddig alig keltette fel a kutatók, vagy akár a sajtó ér-
deklõdését. Jellemzõ, hogy bár a Nagyfuvaros utca és
a Teleki tér között legalább 20-25 imaház mûködött a
két világháború között, a korabeli zsidó sajtó szinte

semmit sem talált ezen a vidéken, aminek hírértéke
lett volna. Lassan kirajzolódik, hogy a Teleki tér kör-
nyékén valóban sokszínû, virágzó volt a zsidó élet,
melyben a nõknek is fontos szerep jutott. Ez a világ
örökre elpusztult, de most, az utolsó utáni pillana-
tokban, még összegyûjthetjük emlékeit, lenyomatait.
Nincs sok idõnk: interjúalanyaink 70-80 évesek, sor-
ra veszítjük el õket.

JEGYZETEK

1 Itt elsõsorban a Pécsi Katalin által szerkesztett két interjúkö-
tetre gondolok: Sós kávé. Elmeséletlen nõi történetek. Buda-
pest, 2007, Novella, illetve Lányok, anyák. Elmeséletlen nõi
történetek II. Budapest, 2013, Novella kiadó.

2 Csak példaként említem Golda Meir: Életem címen megje-
lent önéletrajzát. Budapest, 2000, Filum Könyvkiadó.

3In: Körner András: Hogyan éltek? A magyar zsidók hétköz-
napi élete 1867-1940. Budapest, 2013., Corvina, p.131, 132,
178.

4 In: Körner András: Hogyan éltek? A magyar zsidók hétköz-
napi élete 1867-1940. Budapest, 2013., Corvina, p.1213.

5  A levirátusról Mózes V. könyvének 25. fejezetében olvasha-
tunk: “Ha együtt laknak testvérek és meghal az egyik közülük,
és fia nincs neki, ne legyen a halottnak felesége (családon) kí-
vül idegen férfié, sógora menjen be hozzá és vegye õt nõül, só-
gorsági házassággal vegye el.” Idõnként azonban úgy tûnik,
hogy inkább a magyar falvakban is élõ sógorházasság hagyo-
mánya hatott, ahol a család, a vagyon együtt tartása volt a cél.

Józsefvárosi 
zsidó násznép,
1940-es evek 
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A gyakorlatban ezek kisebb-nagyobb laká-
sok voltak, amit a közösség tagjai kibérel-
tek. Volt, amiben rendszeresen tartottak is-

tentiszteletet, másokat csak nagyünnepekre vettek
igénybe. Ezt nevezték pótimaháznak.

Az ötvenbõl mára egyetlen egy maradt, a Teleki tér
22. alatti stibl, amit hajdan a csortkovi haszid irányzat-
hoz tartozó hívek alapítottak. Rítusa miatt szefárd ima-
háznak is nevezik.

A háború elõtt olyan zsidó infrastruktúra volt itt – ima-
házak, kóser boltok és kávézók – amilyet ma New York
Crown Heights nevû negyedében, a lubavicsi mozgalom
világközpontjának színhelyén láthatunk. Ezt Mayer Gábor
meséli, a Teleki zsinagóga régi-új közösségének egyik spir-
itus rectora, aki testvérével, Andrással együtt Amerikában
is járt, kapcsolatokat, támogatást keresve. Egyebek közt
egy filmet is készítettek a Teleki tér zsidóságáról, mely jó-
val kevésbé ismert, mint a Dob utca, Király utca környéke.

Holott a Teleki téri zsidóság önálló arculattal bírt:
„Nem volt neológ és nem volt ortodox – Teleki téri volt”
– mesélte utolsó interjújában Raj Tamás, aki 1985-tõl a
környékbeli Nagy Fuvaros utcai zsinagóga rabbija volt.
Utóbbi volt az egyetlen „nagy” zsinagóga a környéken.
Raj Tamás ezt megelõzõen 16 évig a stiblben imádko-
zott, Tórát olvasott, de a rá kimondott állami tilalmat
csak 1986-ban oldották fel: ekkor alkalmazta õt újra hi-
vatalosan a hitközség.

A háború után még jó néhány stibl mûködött a tá-
jon, amelyek aztán sorra megszûntek. Az utolsó, a
Dobozi utca 7-9. szám alatt 1971-ben szüntette be mû-
ködését. A maradék hívek a Teleki tér 22.-ben imádkoz-
tak tovább, ez maradt az utolsó bástya – s így van ez a
mai napig. 

Horovitz László talán az utolsó, aki még echte Teleki
téri hagyománytartó családban nõtt fel, gyerekkorában
is sapkát és ciceszt hordott, jesivába járt (az állami álta-
lános iskola mellett) és máig folytatja ezeket a hagyo-
mányokat, amiket a régi-új gyülekezet többi tagja
igyekszik elsajátítani. 

A 70-es években egy idõsebb testvérpár elszántsága
tartotta életben ezt az utolsó stiblt: Gláser Jakab és
Miksa gondoskodtak a péntek esti és szombat reggeli
minjenrõl. A 80-as évek végére már csak a szombat dél-
elõtt maradt meg. 1989 után 

a haldoklásnak hirtelen 
vége szakadt 
Ekkoriban csatlakozott a közösséghez Kõbányai Já-
nos író, aki évekig erõsítette a csapatot. Vele érkeztek
a Mayer fiúk. Akik mindenek elõtt Gláser Jakab (is-
mertebb nevén Juci bácsi) elbeszéléseibõl merítettek
inspirációt. A 2006-ben, 95 éves korában elhunyt
férfi a háború elõtt Teleki tér valóságos enciklopédiá-

Gyertyagyújtás

26 | SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT

újjáÉLEDT
KÖZÖSSÉG
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ja volt, s a vele készült beszélgetésekben ezt a múltat
igyekeztek megmenteni az enyészettõl. Talán ez ins-
pirálta az ide járó fiatalokat, hogy az idõsebb nemze-
dék más tagjainak emlékeit is összegyûjtsék, s kiegé-
szítsék ezt levéltári és sajtókutatásokkal. Ily módon
egy mára szinte teljesen elsüllyedt szubkultúrának
komoly forrásanyaga gyûlt össze, amelyet konferen-
cián, tanulmánykötetben és filmen is igyekeznek át-
hagyományozni az utókorra. 

A kis stiblekben általában nem volt rabbi: a ha-
gyományokban felnõtt híveknek az imádkozáshoz
nem is volt erre szükségük. De az idõk változnak: a
minden formális vonást nélkülözõ közösségben Sha-
lom Hurwitz (Chabad) – másokhoz hasonlóan – ön-
kéntesen látja el feladatát. Hivatalosan hitközségi
elnök sincs, és noha forma szerint a Dob utcai orto-
doxiához tartoznak, a kapcsolat kimerül abban, hogy
a központ kifizeti a gáz- és villanyszámlát. A sabati
ebédekhez és a többi programhoz maguk teremtik
elõ a fedezetet. A részleges felújításhoz, melynek so-
rán a korábbi nõi részt közösségi helyiséggé alakí-
tották át, a gyülekezet javarészt szintén maga terem-
tette elõ a pénzt. 

Így az eredetileg csak imádkozásra szolgáló stibl
élete, az új idõk elvárása szerint, erõsen megválto-
zott: ma a társadalmi élet központja, ahol 

a családok is összejönnek 

Mindennek szervezésében a nõegylet jár az élen. Shalom
Hurwitz tíz évvel ezelõtt – más chabadnyikokhoz hason-
lóan – nagyünnepi elõimádkozónak jött (Horovitzot ek-
kor Nagykõrösre hívták), de jól szót tudott érteni a helyi
hagyományokat tudatosan ápoló Teleki tériekkel, így itt

Tórafelújítás 

Pálinkát is fõznek.
Mayer András 

és Shalom
Hurwitz rabbi
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maradt. 2006-ban, Gláser Jakab halála után, amikor fel-
merült a kérdés: lenni vagy nem lenni – õ is aktívan ki-
vette részét a megújulásban. A felesége nekiállt szombati
sóletet és salátát készített, õ pedig szombat délelõtt taní-
tott. A szombati közös étkezés már új hagyomány. 

A sóletet ma már többen fõzik, mivel a sabati ebéd-
nek 30-40 résztvevõje is van. Legutóbb, Ros Hasana ün-
nepén már száz fõ gyûlt össze, s ennyi ember a kis
stiblbe nem fér be. Így a stiblt rejtõ bérház udvarán fel-
állítottak egy sátrat, ami a lakókat némileg meghökken-
tette. A Szimhat Tóra napján tartott körmenet, ének és
ujjongás pedig még zajosabb, ezt már többen rossz né-
ven vették. Meg kellett magyarázni, hiszen ma már nem
úgy van, mint Gláser Jakab fiatal korában, amikor még
a lakók többsége az ünnepeket jól ismerõ zsidó volt. 

Dacára a létszámbeli gyarapodásnak, csak szombat dél-
elõtt imádkoznak. Shalom Hurwitz szerint talán azért nincs
közös szombatfogadás, mert ez új feladat, egész embert
igényel, s még nem akadt vállalkozó, aki ennek nekivág-
jon. A rabbi úgy véli, a közösség elsõdleges mozgató szel-
leme nem a vallásos buzgalom, hanem a hagyomány és az

identitás kulturális alapon 

történõ ápolása. Ezt tanúsítja a valóban aktív tudomá-
nyos-kulturális tevékenység: kutatás, konferencia, ta-
nulmánykötet, filmkészítés.

Alyssa Petersel egy 22 éves amerikai lány, aki egy
zsidó témájú konferenciára érkezett Pestre, és egy vá-
rosnézõ séta során vetõdött a Teleki térre, itt ragadt és
itt töltötte a sabatokat, amíg csak véget nem ért az ösz-
töndíja. A gyülekezetet így festette le: 

„Nagyon tetszik, hogy az egyszerû tagok is szoros
kapcsolatban vannak egymással; a hely inkább egy
nagy családra emlékeztet, mint vallásos gyülekezetre.
Élveztem a ’Teleki családdal’ elköltött szombati ebéde-
ket, ahol minden tag egyéniségét is közelrõl megismer-
hettem. A közösség intimitása egészen új volt számom-
ra. Sosem imádkoztam még lakás-zsinagógában. 

A gyülekezet semmilyen kategóriába nem illik bele.
Vallásgyakorlata szerint ortodox, de nem olyan zárt,
mint az ortodoxok általában; a tagok a legkülönbözõbb
vallási-kulturális háttérbõl jönnek, és az ajtó mindenki
elõtt nyitva áll, még a nem zsidók elõtt is. 

A közösséget odaadás és empátia hatja át. Mindez
onnan jön, hogy vezetõi átérzik: az õ életüket is a Tele-
ki tér változtatta meg. Ezt akarják továbbadni azoknak,
akik szintén igénylik a megújulást.

Imádom a zsidó Budapestet. Úgy érzem, itt nap, mint
nap csoda történik, és ez a jövõben is folytatódni fog.”

Gadó János

Játszóház

Lent: 
Hanuka, 2012
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A z iskola kis tanulói rabló-pandúrt, három
testvért, Dávid és Góliátot és a háborúba in-
duló felkent fõpapot játszották a dombolda-

lon. Mivel játék közben rájuk szóltak, azt mondták egy-
másnak: Tegnap Tisá BeÁv (Áv hó kilencedik napja) volt.
Ezen a napon az ellenség elpusztította a Szentélyt. Lás-
sunk hozzá és építsük újjá. Megvizsgálták egymás ima-
rojtját, hogy szabályos legyen, egymással kibékültek,
hogy ne legyen testvérharag, mert az oktalan gyûlölet
az, ami pusztulásba vitte hajdan is a Szentélyt. Majd ne-
kiláttak az építésnek. Az egyik megtöltötte a zsebét ce-
menttel, a másik vizet hozott, a harmadik követ, másva-
laki egy fél téglát. Majd a bûvös fûrészt is „megtalálták”,
mondván, nosza, daraboljuk fel a köveket a fogainkkal.
Nekiestek a dombnak, ásni kezdtek, egyesek kõvel, má-
sok az ujjaikkal és a büszke dallal: Épüljön fel a Háza mi-
hamarább, gyorsan – gyorsan, mihamarább. Volt köztük
egy gyerek, a rabbi fia. A gyerek így szólt pajtásainak,
apámnak van egy gemarája* és abban a Szentély és esz-
közeinek rajza látható. Megyek és hozom, hogy legyen
alaprajzunk a Ház építéséhez. Sõt, elhozom apám szom-
bati kalapdobozát is, mely rézbõl készült, majd jó lesz
rézoltárnak. Hozzátette barátja, a sírásó fia, én meg ho-
zok köveket, melyeket sírkõnek formáltak, mivel ha a
Ház úgyis megépül, a megváltó eljön, és nem fog senki
meghalni, és nem lesz sírkõre szükség. 

Miközben ástak, találtak egy darab fát, majd tovább
ástak és találtak egy darab tetõpalát. Azt erõvel elvonszol-
ták onnan, és közben úgy fohászkodtak, hogy ó, Istenem,
segíts meg minket. Meghallván a melámed (tanító), kijött.
Hírül adták neki: Rabbi, tetõt találtunk. Alig fejezték be,
még egy tetõpala elõkerült. Látta, hogy mit találtak és le-
hajolt. A földön kutatva talált még több tetõdarabot, egy-
máshoz szerelve. Így fohászkodott, ó, Égi Gyülekezet, az
esõs napok késlekednek és lám, az Örökkévaló küldött ne-
kem palát, hogy megjavítsam vele a házam tetejét. 

Közben besötétedett. A melámed hazaküldte a tanuló-
kat, és a minhá (délutáni ima) idejéig õ és a háza népe to-
vább keresgélt a domboldalban. Ástak és rengeteg tetõla-
pot találtak, majd tovább ástak, és még több tetõlap került
elõ. Ha ez nem varázslat, akkor itt egy valóságos ház van.
Nem telt kevés idõbe, de végre kiásták az ott lévõ szeme-
tet, és egy teljes tetõre bukkantak. Odacsõdült a város,
hogy lássák, körülvették a tetõt és azt ismételgették, ó, mi-
lyen nagy tetõ, mekkora tetõ. Nem lehet ez más, mint egy
palota, és annak a teteje.  Az öregek egy zsarnok uraság
történetére emlékeztek: Volt egyszer egy zsarnok, akinek a
felesége szerelmes pillantásokat vetett másokra, az úr ösz-
szegyûjtötte ezeket és nagy lakomát rendezett a tisztele-
tükre. Miközben ettek-ittak, azt mondta a szolgáinak, zár-
játok be az ablakokat és a kapukat, és aztán mindenki el-
pusztult, mindenki megfulladt. Az ásást végzõ munkások,
hallván a történetet, nagyon megrémültek, és ostorral kel-
lett õket a föld elhordására kényszeríteni. Néhány ablak is
a felszínre került, és színesek lévén, mindenki tudta, hogy
ez egy imaház. A zsidóknak távozni kellett a helyrõl, mert
ez szent földnek számított. A régi tanházból a minhá és
mááriv (esti ima) között hosszú sóhajok hallatszottak: Ki
tudja, talán ez valóban zsinagóga?  Erre válasz is adódott.
Buczacz Jaslowitz közelében fekszik, Jaslowitz nagyváros,
fontos otthona Izraelnek. De ha nagy és fontos, hol a nagy
zsinagógája? A síremlékeken kívül nincs semmi jele, hogy
nagy zsidó közösség élt itt. Az öreg tanház is mennyire ki-
csi. Mennyezete leomlóban van, padlója meg felkunkoro-
dik, egyre feljebb, és amikor megtelik a szív, nem akad si-
ma padló az állva mondott imához. A frigyszekrényt már
majdnem megette a szú, hullik onnan a por a brit milá (cir-
cumcisio) kellõs közepén, és galambraj köröz Izrael gyüle-
kezete körül, de a frigyláda szõnyegén tollukat, szárnyu-
kat vesztik. Javításra nincs pénz. Már közelednek az en-
gesztelõ napok, a város fiai – jóakarattal mondva – túlsá-
gosan szaporák, tavaly már nem fértek el a tanházban, ho-
gyan férjenek el idén?

A dombon tovább ásnak, és szép épület bontakozik ki,
emelkedik ki a földbõl. És amikor Elul hó napja megvilá-

Smuel Joszef Agnon

A NAGY ZSINAGÓGA

* Kedvenc talmudi mondata.

Mily bõséges a Te jóságod, amit fenntartasz 
a Téged félõknek (Zsolt. 31,20)
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gítja annak színes ablakait, a fénnyel minden teremt-
mény megtelik. Õsrégi napok, õsrégi csarnokok. Nem ke-
vés napba telt, míg elhordták és eltakarították a földet kö-
röskörül. Mikor eltakarították a földet, nagy épület tûnt
elõ. Megtalálták a bejáratát és lám, a kapu zárva volt.
Hozták a kovácsot és a lakatost. Segítõ karok nyúltak,
hogy kinyissák a kaput, de nem sikerült. Nekiálltak, hogy
betörjék, de semmilyen szerszám nem segített. Ahogy a
bejárat közelében álltak, hangokat hallottak a ház belse-
jébõl. A munkások azt mondták, hogy ez nem lehet más,
mint az eltemetetlen lelkek jajgatása. Akkor mindenki
menekülni kezdett onnan, nehogy hozzájuk tapadjon a
rossz szellem és meghaljanak. Odaszóltak a zsidóknak,
hogy folytassák a munkát. Azok közel jöttek, és megérez-

ték a bentrõl jövõ hangról, hogy Jákob hangja. A fülüket
odahajtották és figyeltek, és a hang ezt mondta: „Mily
szépek a sátraid Jákob, a lakhelyeid Izrael”. Amint a ka-
puhoz értek, az megnyílt elõttük. Közel jöttek és ez volt a
Nagy Zsinagóga. Azóta is ez a jaslowitzi Nagy Zsinagóga.
A ház nagy és tágas, a frigyszekrény tele van tóratekercs-
csel és galambpárok szárnyai rebbennek, szárnyaik ezüst
bevonattal, és nagy imakönyv fekszik az asztalon szépsé-
ges betûkkel szarvasbõrre írva. Minden békében nyug-
szik, de az örökmécses lángja közel jár a végéhez. 

Héberbõl fordította: Uri Asaf
Forrás: Elu ve Elu, Kol Szipurav sel S. J. Agnon,

Schocken, 1969

frigySZEKRÉNY
ÖRÖKMÉCSES

A z 1934. január 18-án kelt levélben (…)
Benjamin hálásan válaszol Agnon novelláinak
arra a vékony, német fordításban megjelent

kötetére, melyet Scholem küldött neki. Az egyik írást külö-
nösen kiemeli: „Alig hiszem, hogy mûvei között találhat-
nék még gyönyörûbbet, mint amilyen A Nagy Zsinagóga,
melyet félelmetes nagy remekmûnek tartok.” Elsõ pillan-
tásra érthetetlen, hogy ez a két és fél oldalas mese – angol-
ra soha nem fordították le –, mely arról szól, hogy iskolás
gyerekek játék közben felfedeznek egy zsinagógát, ennyire

elementáris hatást gyakoroljon arra a kritikusra, aki lelke-
sen üdvözölte Kafka, Proust, Brecht és a szürrealisták mo-
dernista erõfeszítéseit. Röviden hadd fûzzek megjegyzést a
novellához, mivel a kegyes hagyomány harmóniáinak lát-
szólag naiv újra-visszanyerésében rejlõ nehézségek elárul-
hatnak nekünk valamit arról a Kafkáról, akit Benjamin úgy
határozott meg, mint a Hággádá (elbeszélés) megteremtõjét
a Háláchá (törvény) nélkül; és akit Scholem úgy jellemzett,
mint egy modern, eretnek Kábálá hirdetõjét. 

A Nagy Zsinagóga puszta cselekményvázlata a múlt
szellemi ragyogásához való visszatalálásról szóló egysze-
rû, talán nosztalgikus példabeszédet sugall – egy fényesen
tündöklõ álmot, mely, vegyük csak észre, egész valószínût-
lensége ellenére soha nem szûnt meg delejesen vonzani

Robert Alter: Necessary Angels. Tradition and Modernity in
Kafka, Benjamin and Scholem. Harvard University Press,
1991, 15–17. o.

Robert Alter

SZÜKSÉGES 
ANGYALOK
Tradíció és modernitás Kafkánál, Benjaminnál és Scholemnél
(Részlet)
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Benjamint, még leghevesebb marxista életszakaszában
sem. A gyerekek, akik éppen egy hegyoldalban ásnak,
ahol, hangsúlyozottan, messianisztikus játékot ûznek,
mely játék során úgy tesznek, mintha újra felépítenék az
ókori Templomot, földbe temetett zsindelyeket találnak.
Nemsokára kiderül, hogy közvetlenül a föld felszíne alatt
egész háztetõ rejtõzik. A közösség indítványozza, hogy
egyben ássák ki az egész mûvet; a munka végeztével
Jaslowitz városának Nagy Zsinagógája újra régi fényében
ragyogva áll – egy épület, melynek puszta létérõl is csak a
régi héber responzum-irodalom földrajzi utalásaiból tud-
hattunk. A kegyes múlt újraéledését egy csodaszerû ese-
mény kíséri. Miután az egész épületet kiássák, az ajtót zár-
va találják: nincs a világon az a lakatos szerszám, mely
meg tudná akár csak moccantani. Majd egy éneklõ hangot
hallanak belülrõl, „Mily szépek a sátraid, Jákob” (a reggeli
istentisztelet elsõ szavai), és a kapu szárnyai hirtelen feltá-
rulnak.  

Benjamin biztosan csodálta a visszafogott szépséget,
mely a visszanyerés e látomását kíséri, de az a gyanúm,
hogy a történet más, az eddigiekkel éppen ellentétes erõvo-
nalai ugyancsak nagy hatást tettek rá. Elõször is, az iskolás
gyerekek egyértelmûen nem egy galíciai héder gyerektanu-
lóinak realista megjelenítései. Mindez szégyentelenül fan-
táziadús, eszményi projekció: a gyerekek által játszott játé-
kok pontosan a Bibliából és a Misnából valók; a Szentély
újraépítésére Tisa BeAv böjtnapját követõ napon szánják
rá magukat, a Szentély lerombolásának emléknapján, s
ahogy a homokban tapodnak, azt a himnuszt éneklik, mely
így kezdõdik: „Az Örökkévaló hamarosan újra felépíti az Õ
házát”. Magának a Nagy Zsinagógának megértését a no-
vellában két, egymással ellentétes szerkezet nehezíti. Mikor
csak a tetõ kerül napvilágra, az emberek azt hiszik, ez talán
az a kastély lehet, melybe a szóbeszéd szerint a helyi ura-
ság zárta be feleségének összes szeretõjét, fulladásos halál-
ra ítélve mindnyájukat. Ezt követõen, ahogy a színes üveg-
ablakok láthatóvá válnak, az épületrõl az emberek úgy vé-
lik, hogy az egy régi templom, a zsidók pedig egy ideig el
vannak tiltva attól, hogy a földbõl kiássák azt. Ily módon
az imádság házának teljes kiemelkedése elõtt, a nyilvános
feltételezés szerint, a helyszínt gyilkosság, a szexuális tör-
vények megsértése és idegen kultusz jelzi (a rabbinikus tör-
vényekben a három fõbenjáró bûn). Végezetül a Nagy Zsi-
nagóga a föld szájától megszabadítván, ugyanúgy ragyog
szépségében, mint a régi idõkben. „És amikor Elul hó nap-
ja megvilágítja annak színes ablakait, a fénnyel minden te-
remtmény megtelik. Õsrégi napok, õsrégi csarnokok.”  

A mese végkicsengése azonban Agnon perspektívájáról
jelzi, hogy õ Benjaminnak is, Kafkának is kortársa. Az õs-
régi bárka és a Tóratekercsek tökéletes épségben maradtak
fenn. „A ház nagy és tágas, a frigyszekrény tele van tórate-
kerccsel és galambpárok szárnyai rebbennek, szárnyaik
ezüst bevonattal, és nagy imakönyv fekszik az asztalon

szépséges betûkkel szarvasbõrre írva. Minden békében
nyugszik, de az örökmécses lángja közel jár a végéhez.” A
zárómondat lakonikus, ravasz kétértelmûsége hamisítatla-
nul jellemzi Agnont. Egy másik csodálatos jelenetben az
örökmécses az évek során továbbra is fényeskedik a föld
alatt. A „kialszik” értelemben használatos fogalom jelent
napnyugvást is, így a záró kép furcsán viszonylagossá te-
szi a zsinagóga korábbi, napfénytõl sugárzó képét. Valószí-
nûleg biblikus áthallása is van – az „Isten mécsese”, mely
„pedig még nem aludt ki”, midõn a fiatal Sámuelt éjszaka
szólítja az Örökkévaló az 1Sámuel 3-ban. Egy optimista ol-
vasó talán arra a következtetésre is juthatna, hogy a Nagy
Zsinagóga éppen azért adatik vissza a földbõl, hogy meg-
újítsa az örökmécsest, mielõtt az még pislákolni kezdene.
Egy másik következtetés, mely talán még valószínûbb, ha
a szóválasztást tekintjük, hogy az örökmécses már valóban
éppen kialudna: a múlt csodás megújulása lélekemelõ lát-
ványt nyújt ugyan, azonban a hit és kultúra történetében
túl késõn jön el – a visszatérés nem tud többé megtörténni. 

Mélyebben megvizsgálva, A Nagy Zsinagóga a korai
Agnon tradicionalista novelláinak legtöbbjéhez hasonlóan
nem a kafkai ítélet eljárásmódjának megfordítását leplezi
le, ahogy Scholem állította még 1928-ban, hanem azt, aho-
gyan a kafkai ítélet eljárásmódja megy végbe a hagyo-
mány álruhájában. Egy kicsit másképpen fogalmazva,
Agnonnál a kegyesség világának teológiai elvarázsolódása
egyszerre zajlik nagy mûgonddal és szeretetteljesen, mi-
közben ironikus módon belülrõl bomlik föl. Kafka esete
mindennek éppen ellenkezõje: nyomorult állatokból és kis-
szerû bürokratákból álló (hisz a kettõ között nincs lényegi
különbség), szürke, fiktív tájairól a hagyomány összes kül-
sõ rangjelzése kíméletlenül le van kopaszítva; kinyilatkoz-
tatás, törvény és kommentár klasszikus zsidó hármasa
azonban már-már meghatározza Kafka képzeletbeli vilá-
gát, melynek fõszereplõi tehetetlenek e kategóriák nélkül,
ugyanakkor képtelenek megérteni, elviselni, életté váltani
azokat. Az évek során, az egyes definíciós problémák köz-
ti látványos különbségek dacára, Kafka ily módon való ér-
zékelése, melyen Benjamin és Scholem közösen osztoznak,
mindennek legszélesebb értelemben vett következményeit
is megértve, jobb megértést biztosít, mint amelyet Kafka
kritikusainak bármelyike nyújt számunkra. 

Kuroli László fordítása
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szövegbeZÁRT
RAGYOGÁS

„Mitõl létezik a világ, mitõl mutatkoz-
nak meg az Atyák? A Tórát tanuló kis-
gyermekek hangjától. Ezek a gyermekek

mentik meg a világot.” (Zohár)

R ecenziót az ember a követke-
zõképpen ír általában: elol-
vassa a mûvet, megérti, ki-

alakítja a véleményét és aztán ezt a véle-
ményt a legjobb tudása szerint olvasmá-
nyosan leírja. Ebben az esetben azonban
ez nem érvényesíthetõ. Megjelent magya-
rul a kabala legfontosabb könyve, a Zohár
(„Ragyogás”) az Atlantisz Kiadónál, Uri
Asaf kitûnõ fordításában és nagyon hasz-
nos, tájékoztató elõszavával, valamint Ta-
tár György költõi utószavával, bõséges és
alapos jegyzetanyaggal, úgyhogy látszó-
lag semmi akadálya sincs annak, hogy az
ember a mûvet elolvassa és megértse, ki-
véve talán magát a mûvet.

Én végigolvastam a Zohárt, a szónak
abban az értelmében, hogy elolvastam a
nagyon szép kiadású, bibliapapírra nyom-
tatott, 980 oldalas könyvnek a betûit, úgy,
ahogy egymás után le vannak írva, de
nem merném állítani, hogy elolvastam
volna a Zohárt. Azt pedig, hogy megértet-
tem volna, határozottan cáfolom. Annyi
többé-kevésbé kiderült a számomra, hogy
ennek a könyvnek, mondjuk így talán: a
világszemlélete, a világmûködési magya-
rázata erõsen ütközik a hagyományos,
rabbinikus judaizmussal, mert a Zohár a
világot egy mûködõ gépezetként írja le,
méghozzá olyan gépezetként, amelyik
idõnként felülírhatja magát a Teremtõt is.
E tekintetben a zsidó misztika gyöngy-
szemének tekintett Zohár talán racionáli-
sabb szemléletû, mint az egyébként kifeje-

zetten racionális halachikus gondolkodást
összefoglaló Talmud maga, hiszen a Tal-
mud a Tanachon áll, és nem kívánja a te-
remtés misztikus titkát egy mûködõ, leír-
ható, megtanulható gépszerke-
zettel helyettesíteni.

A Tanach annyit ír: „Börésit
bara Elohim et ha samajim vö
et ha arec” (a héber szavaknak
nincs még kanonizált átirati
formulája, ezért bizonyára so-
kan Berésit-et írnának). Magya-
rul: „Kezdetben teremtette az
Isten az ege(ke)t és a földet”.
Száadja Gáon nagyszerû filo-
zófiai mûvében, a Széfer ha
emunot vö ha deot címûben (A vélekedések
és hittételek könyve) briliáns levezetéssel
bizonyítja, hogy ennél többet egyszerûen
nem lehet mondani. Se azt, hogy Isten ön-
magából teremtette a világot, sem azt hogy
a szavával teremtette, semmi ilyesmit.

A Zohár viszont egy bonyolult, de leír-
ható, forgó, világító, emelkedõ-süllyedõ
talán szerkezetet tár elénk a világteremtés
és világmûködtetés lényegeként. Ez csar-
nokokból áll, amelyek összeolvadnak, fel-
jebb jutnak, lejjebb ereszkednek, fénylenek
és kialszanak. Kerekek, támasztékok, su-
gárszerû kapcsolatok lobbannak fel és tûn-
nek el benne, mint egy lézer- vagy holog-
ram-vízió, olyan ez a világot teremtõ és
mûködtetõ lényeg. Ez dönt sorsról, terem-
tésrõl, ítéletrõl, életrõl és halálról. Az egész
villog, mozog, meghatározott fényeket su-
gároz, és morgó zajt ad ki. A Zohár pedig
maga mindennek a központja: „A második
csarnok, amint írva áll, olyan tiszta, mint
maga az ég. Itt van az a lélek, akit zohár-
nak (ragyogás) neveznek, mely mindig fe-
hér, mert színei nem keverednek. Õ a lé-
nyeg, mely örökké változatlan. Nem lát-

szik, nem fénylik, mint a többi, nehéz érzé-
kelni. Akár a csukott szem, mely forogva
ragyog, a forgástól villódzik, és itt is ez tör-
ténik: mikor az elsõ lélek felszáll, forgásba

kezd, hogy megmutassa magát,
majd egymással szembe kerül-
nek, és a szemfehér tükrében
megjelenik az õ gyenge fénye.
A magasabban levõ lélek a len-
ti láttán forgásba kezd, mivel a
lenti forgásra készteti. A fenti
addig nem világít, míg a lenti
nem kerül a belsejébe. Ekkor,
mivel a lenti fény belekerült,
maga is fényt ad. Õ maga nem
változik, de a (lenti) kedvéért

forgással válaszol. Ahogy ez a fény forog,
egy másik fény kerül a bal oldalra, és vele
forog, körbe járnak. … Boldog, aki észlelte
a fények ragyogását!”

Sõt, nemcsak boldog, hanem tudás és
hatalom birtokosa. Ugyanis egy kabalá-
ban jártas bölcs képes arra, hogy e tudás
erejével megváltoztassa a sorsot. Ez persze
nincs a Zohárban egyértelmûen kimond-
va. A késõközépkori misztikus iratokhoz
hasonlóan a Zohárnak is alapjellegzetes-
sége, hogy ki is mond és homályban is
hagy. Érzékeltet, de nem magyaráz meg
semmit. Vagy mégis? A Talmud a legszigo-
rúbban tiltja a varázslást, és e tiltásban a
Tanachra támaszkodik. A Zohár, a zsidó
misztika összefoglalása azonban ezen a
ponton sem összeegyeztethetõ a rab-
binikus judaizmussal. Olvassuk el ezeket a
sorokat és próbáljuk megfejteni õket:

„Rabbi Simon így szólt, jöjj és lásd: ki
az, aki úgy tud imádkozni, mint Mózes,
aki a szükség órájában tudja, hogyan
nyújtsa, vagy hogyan fogja rövidre az
imát? Rabbi Simon folytatta: A régi köny-
vekben megtaláltam az imádság titkainak

AZ ÉRTHETETLEN  
RAGYOGÁS

„
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a titkát, azt, hogy mikor és milyen rend
szerint kell imádkozni. Van, amikor az
imákat az Úrnak tetszõ módon kell sorba
rendezni, tudni kell, hogyan jusson kifeje-
zésre (az Úr) teljes egysége, hogy (az imád-
ság) behatoljon a mennyekbe és kapukat
nyisson, hogy senki se állíthassa meg. Bol-
dogok az igazak, akik elnyerik Uruk tet-
szését és elhárítják az ítéletét, és õrzik a
Sechinát a világban. Õk tudják, hogyan
kell az áldásokat lehozni, és hogyan kell
távol tartani az ítéletvégrehajtó angyalo-
kat, hogy ne uralkodjanak a világban.”

*

A Zohárt rejtélyek veszik körül és maga is
rejtély. Azt se tudjuk, mikor keletkezett: az
ókorban? Vagy ez a szöveg középkori ha-
misítvány? És ki a szerzõje? Rabbi Simon
bar Jocháj a 2. században, vagy Isaac ben
Solomon Luria a 16. században? Vagy
Mose de Leon a 13. században? Valami-
lyen szövegalap nyilván már létezett ko-
rábban is, valamilyen tudást õriztek
Cfátban a bölcsek, egy olyan tudást, ami-

nek ez a könyv a kulcsa. Nyitja a zárat, de
egyelõre csak a kulcs van a kezünkben, a
zár nincs. Nem ismerjük azt a kabalista tu-
dást, amire a Zohár mondatai utalnak,
amit idéznek, mert az az õsök titka.

Gyakori fordulat a könyvben, hogy két
rabbi megy az úton, az egyik kérdez, a
másik tanítja. Elhangzik egy válasz, ami
vagy nagyon lapos közhely, vagy zagy-
vaság vagy nem értjük. Erre a kérdezõ
rabbi megáll, odamegy a másikhoz, meg-
csókolja, és azt mondja: már csak ezért a
feleletért érdemes volt megszületnem. A
kérdésekbõl és válaszokból, az okfejtés
logikájából egyértelmûen kiderül, hogy
ezek nagyon okos emberek. Ha õk elfo-
gadták ezeket a ma zavaros semmit-
mondásnak tûnõ szövegeket, annak bizo-
nyára volt valami oka.

Nagyszerû könyv a Zohár, költõi, filo-
zofikus, bölcs. Tanít valamire, amirõl nem
árulja el, hogy micsoda, de aki végigolvas-
sa a könyvet, egyetért: az a valami, ez az
érthetetlen és rejtélyes zsidó misztika, ez
bizony ragyog. Befejezésül adok egy aján-

dékot a Zohárból, ez se harmonizál a Tal-
muddal, ezt se értem, de ez is bölcs és gyö-
nyörû. 

„A titkok titka a vágy, melyre nem derít
fényt se az értelem, se a számítás, és örök-
re kifürkészhetetlen marad. A vágy a tudás
számára megismerhetetlen és megfogha-
tatlan, de legbelül édes íze van. Minden
egyetlen vágy, a végtelenig, fent a magas-
ban és lent a mélyben, kívül és belül. A
vágy mielõtt (a fokozatok világa) betelje-
sül, láthatatlan, de fénye ragyog és vilá-
gít.”

Jó olvasást! És ne próbálkozzanak a
széles körben elterjedt megfejtési módok-
kal, a héber betûk számértékének össze-
adásával és abból következtetések levoná-
sával, mert a helyes következtetéshez elõ-
ször a helyes gondolkozás, tehát a Zohár
tökéletes ismerete volna szükséges. Az pe-
dig lehetetlen.

Szunyogh Szabolcs

Zohár. Fordította Uri Asaf. Atlantisz
Könyvkiadó, 2014, 996 oldal, 7495 Ft

 

A Gólem Színházban az izraeli
Etgar Keret kisregénye alap-
ján Vinnai András átiratá-

ban, Borgula András rendezésében láthat-
ja a közönség a Pizza Kamikazét. Nem
vérszegény darab, de Vinnai Andrást már
ismerjük, és ez a mûve sem fitymálható le,
ahogy Keret is irodalmi szintre gyúrta a
héber szlenget. Nirvána zenéje hangolja
rá a nézõt a felejthetetlenül szórakoztató

elõadásra. Életszerû színmû, pont amilye-
nek az életben vagyunk. A narratíva nem
mindennapi: az öngyilkosok szemszögé-
bõl láttatja a (túl)világot. A szakadék szé-
lére sodort élet a halálon túl is folytató-
dik. Na, de milyen is odaát? Hiszen létál-
lapotokon ível át a történet, és „mintha él-
nénk”. Fantasztikusan ábrázolja a túlvilá-
got: folyik a vér és a paradicsom. A leg-
tragikusabb, hogy az égbolton nincsenek

csillagok. Érzékenység és trágárság kecses
bája húzódik nyelvezetben és mozdulat-
ban, a földöntúlian groteszk humorban.
Minden öngyilkos – mint a középkori
szentek – attribútumként viseli magán
öngyilkosságának módját: vérzõ csukló-
val, fején lyukkal, vagy elkékülve és hí-
nárba tekeredve vegetál. Praktikus tudni-
valókkal leszünk gazdagabbak: megtud-
juk, hogy miért nem jó vízi hullával szex-

„MINTHA ÉLNÉL”
Minden normális ember legalább egyszer volt már öngyilkos, vagy megpróbálta. Jó, ha adunk 
magunkra. 
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elni. Kapunk egy csipetnyit az arab-zsidó
konfliktusból. Öngyilkos merénylõk piz-
zát sütnek. Festõi a környezet. 200 éves
véres ingû katona hadonászik a kardjával,
cizelláltan káromolja a holtakat. De ez
mind semmi: „Van egy csóka, állatbõrök-
ben jár, és egy bunkót szorongat a kezé-
ben. Állítólag õ volt az elsõ, aki megtette.
Fogalmam sincs, hogyan csinálhatta. Ta-
lán a bunkójával… vagy az is lehet, hogy
mammut elé vetette magát.” Mindenki itt
bolyong, aki valaha kinyírta magát. Van
népsûrûség.

De félre a tréfát: ez egy dráma, érzé-
keny témaválasztása hordoz némi (ma-
gyar) aktualitást. Az öngyilkosok másvilá-
ga a mai valóságunkra, kísértetlétünkre
hasonlít. Háim – a fõszereplõ – akinek a
neve életet jelent, küzd a dilemmával,
hogy hogyan lehet boldogulni a halálban.
Lehet-e jól halottat játszani? Úgy tûnik,

hogy lehet. A karaktereket csak el kell lát-
ni motivációval, mintha élnének, hiszen
az öngyilkosok a korábbi életüket folytat-
ják csak más környezetben.

Fõhõsünk, Háim (Bánki Gergely) szerel-
mi bánatában öngyilkos lett, albérleti szo-
báját telespriccelte vérrel. Ám: „Két nap-
pal azután, hogy végeztem magammal,
munkát találtam egy pizzériában. Nem túl
nagy szám, de átmenetileg jó lesz.” Két

napja dolgozik csak a pizzériában, amikor
halált rengetõ hírt kap: barátnõje öngyil-
kos lett. Ezután az elõadás keresés-törté-
netté transzformálódik, utazunk nappal és
a csillag nélküli éjben.

A dinamika és jellemkomikum elsõ-
rangú. A karakterfigurák vázlatosak,
mégis markánsak, talán egy-egy embertí-
pust ábrázolnak. A szexorientált újdon-
sült barát (Schmied Zoltán) a másvilágon

is piknikusan éli az életét, és naponta fel-
hívja az anyukáját. A pizzasütõ rendület-
lenül süti egyre gyanúsabbá váló pizzáit.
Háim sorsa finomabban árnyalt és követ-
hetõ: labilis pasi, akin szerelme uralko-
dik, kapcsolatukban felcserélõdtek a sze-
repek. Háim kedvese (Hay Anna) határo-
zott, domináns nõ, életében jól keresõ
modell. A magányosan, élet-halál átme-
netében vergõdõ magányos „utazó”
(Huzella Juli) sokkal szimpatikusabb,
kedvesebb, empatikusabb figura. A kere-
sés a megváltó jelenetébe torkollik (rossz
vicc: de õ a barátnõ új szerelme), amely
látványos ugyan, de szétzilálja a szálakat
imádóinak tömegjelenetével. Kedvenc
mellékszereplõm az identitászavaros ku-
tya, aki öngyilkos lett, de a másvilágon is
nehezen kezelhetõ. A színpad üres, egyet-
len többfunkciós tárgy és egy lengõajtó a
díszlet, a helyszínek festõien váltakozó
vetített hátterek.

Érdemes megnézni, ha épp öngyilkosok
akarnánk lenni, mert garantáltan visszatér
az életkedvünk. Bár tegyük hozzá, hogy
egy szuicid kísérlet és a vele járó kórházi
gyógykezelés kicsit komolyabb.

Szarka Zsuzsanna

Szerzõ: Vinnai András, rendezõ és díszlet:
Borgula András, dramaturg: Németh Virág,
helyszín: Jurányi Inkubátorház
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MAZSIKE
KULTURÁLIS KÁRTYA
Talán nem szerénytelenség azt állítani,
hogy a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület
negyedszázados tevékenysége is sokban
hozzájárult Budapest és az ország zsidó
kulturális életének gazdagításához. Ebben
a sikerben benne van az Önök munkája,
segítõkészsége és hûsége. Természetes az
igényük, hogy ebbõl a gazdag kínálatból
minél többet szeretnének megismerni,
élvezni. Sokan szeretnének sok helyre és
gyakran eljutni, de ennek sokszor van-
nak pénzügyi korlátai. Ezért határozta el
a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület,
hogy tagjai részére létrehozza a Mazsike
Kulturális kártyát. E kártyával a Mazsike
tagjai különbözõ, jellemzõen kulturális
események, rendezvények, szolgáltatá-
sok jegyeinek megvásárlásakor kedvez-
ményes árakra jogosultak. 

A Mazsike Kulturális kártya saját ren-
dezvényeink, kirándulásaink kiadvá-
nyaink mellett számos kulturális intéz-
ményben, színházban, könyvesboltban
és más helyen biztosít kedvezményt tag-
jainknak. A kártya segítségével már a ki-
bocsátásakor is több mint húsz helyen él-
vezhetik az elõnyöket, és természetesen
az elfogadóhelyek száma fokozatosan
bõvül. Az aktuális listát hamarosan meg-
tekinthetik a Mazsike honlapján!

A Mazsike tagjának lenni elsõsorban
azok számára fontos, akik a magyar zsi-
dó kultúrára kíváncsiak, és szívesen
szánnak idõt is, fáradságot is, pénzt is
megismerésére. A Mazsike Kulturális kár-
tya bevezetésével, ami egyben a korábbi
tagsági igazolványokat is helyettesíti,
szükségszerûen együtt jár, hogy szerény
mértékben felemeljük az éves tagsági
díjat. A jövedelemmel rendelkezõk szá-
mára az éves tagsági díj 5000 forint, diá-
kok, nyugdíjasok számára 4000 Ft, de ez
a többlet a kártya használata során rövid
idõn belül megtérül.

Természetesen számítunk arra is, hogy ed-
dig szimpatizánsaink, barátaink számára
is vonzóvá válik, hogy belépjenek egyesü-
letünkbe. A jövõben is mindenkit öröm-
mel fogadunk, miként az alakuláskor tet-
tük, aki azonosulni tud céljainkkal, a zsi-
dó kultúra hagyományainak, értékeinek
gazdagításával, megismertetésével.

A névre szóló kártyákat legelsõ alkalom-
mal a február 19-én tartandó közgyûlésen
vehetik át. Ehhez szükséges, hogy a
nyomtatás elkészülése érdekében elõzete-
sen jelentkezzenek, regisztráljanak. A kár-
tyák kiadása egész évben folyamatos lesz.
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