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H osszú évek óta tartó vál-
sága után most úgy lát-
szik, a múltfeldolgozás in-

tézményesülése Magyarországon zsák-
utcába jutott.

A több mint tíz éve megnyitott, funk-
cióját és szélesebb közönségét azóta sem
találó Holokauszt Dokumentációs Köz-
pont és Emlékhely állandósult vezetõi
válsággal küszködõ, mára kiüresedett in-
tézmény. A Sorsok Háza elnevezésû vál-
lalkozás impozáns üres héj, és a jelek
szerint még sokáig az marad. A Dohány
utcai Zsidó Múzeum állandó tárlata meg-
újításra vár, ám a Mazsihisz Együttélés
Házának nevezett, az állam által 3 milli-
árd forinttal támogatott új projektje,
amit a Zsidó Múzeumot bõvítve, a
Rumbach Sebestyén utcai, romló állagú
zsinagóga négy kiszolgáló helyiségében
hoznának létre, részben a Zsidó Múzeum
elfekvõ anyagából, egy pillanatnyi prob-
léma – a Rumbach zsinagóga sürgetõ re-
noválása – megoldásához társított, nem
túl szerencsés ötlet.

Mint ismeretes, az Együttélés Háza
nagyszabású vízióként, a Sorsok Háza al-
ternatívájaként jelentkezett, olyan, Ma-
gyar Zsidó Történeti Múzeum álmaként,
aminek sikeres elõképei vannak Európá-
ban, de minthogy a kormány nem kíván-
ta ezt a megoldást, ennek szerencsétlen
öszvér változata látszik megvalósulni.

Pedig ma a hasonló múzeumok lépté-
két a varsói Polin, a berlini Zsidó Múze-
um, Párizs, Moszkva impozáns létesítmé-
nyei diktálják.

Ami ma Magyarországon ebben az
ügyben történik, kínos emlékezetpoliti-
kai csaták, kicsinyes intézményi meg-
fontolások és személyes ambíciók küz-
delmének eredménye. Mindeközben sen-
ki nem látszik észrevenni: kivételes pilla-
natban vagyunk, ami kivételes lehetõsé-
geket kínál. Pontosan azért, mert még
semmi sem dõlt el, semmi sem végleges,
még minden lehetséges és javítható.

Ma még minden lehetõség megvan
arra, hogy a Holokauszt Dokumentációs
Központ és Emlékhely felfrissítését, a
Sorsok Háza jövõjét, a Magyar Zsidó
Történeti Múzeum életre hívását és a
Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga re-
konstrukcióját egy csomagként kezeljék
az érdekelt felek: a magyar állam és a
zsidó közösség érdekképviseleti szerve-
zetei.

Kézenfekvõ megoldás lenne annak
belátása, hogy Budapesten nincs szükség
egy újabb holokauszt-kiállításra és köz-
pontra. Ennek feladatait a megújítandó,
dinamikus vezetéssel megerõsítendõ Pá-
va utcai központ maradéktalanul el tud-
ná látni. A Sorsok Házának szánt épület-
ben, a Józsefvárosban, történelmi súlyá-
nak és jelentõségének megfelelõ helyet
kaphatna az egyelõre Együttélés Háza
fantázianéven futó Magyar Zsidó Törté-
neti Múzeum. A Zsidó Múzeum kiállítása
pedig – modern múzeumi szemlélettel és
a modern múzeumtechnika lehetõségei-
vel megújulva – zsidó vallási tárlatként
funkcionálhatna tovább ott, ahol van: a
nagy zsinagóga szomszédságában, és

Szántó T. Gábor

MÉG NEM KÉSÕ!
Budapesten nincs szükség újabb holokausztközpontra, 
de az együttélés derûsebb emlékeinek felidézésére igen. 
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idõszaki kiállításoknak is helyet
adhatna, akárcsak eddig.

A Rumbach zsinagóga helyre-
állítása után itt és a kapcsolódó
helyiségekben zsidó kulturális
rendezvényközpont mûködhetne.
Zsidó témájú idõszaki kiállítások,
zenei rendezvények, konferenci-
ák kerülhetnének itt megrende-
zésre, sõt, mint egy korábbi cik-
kemben (Mi legyen a Rumbach
utcai zsinagógával? – index.hu)
javasoltam, szimbolikus jelleggel
vetésforgóban, a magyar zsidó-
ság történelmi örökségének ven-
dégeként imádkozhatnának itt
péntek este és/vagy szombat reg-
gel ortodoxok, neológok, refor-
mok és a Chabad-EMIH hívei,
hogy ezzel is jelezzék: tudatában
vannak az épületben is megteste-
sülõ komplex, közös örökségük-
nek, annak megõrzéséért és élet-
ben tartásáért viselt felelõssé-
güknek.

A vészkorszak emlékezetének
azonban nincs szüksége még egy tárlat-
ra. Annál nagyobb szükség volna a zsi-
dók magyarországi integrációjának, a
közös történet szívderítõbb idõszakai-

nak megörökítésére, amit megszakított
a kirekesztés, a pusztítás. A vészkorszak
emlékezete terhes, fájdalmas örökség,
ami szétválaszt, az azt megelõzõ száz

esztendõ tudatosítása: a zsidók be-
fogadásának és a magyar társada-
lom modernizációjának története,
melyhez a zsidók hozzájárultak,
inkább összeköthet. A Magyar Zsi-
dó Történeti Múzeumból: a magyar
történelem egy sajátos metszetébõl
tudást és érzelmi közösséget merít-
hetnének zsidók és nem-zsidók.

Mindez persze egyszerre túlsá-
gosan racionális, és egyben túlsá-
gosan álomszerû. A közéleti folya-
matok és a magyar emlékezetpoli-
tika mechanizmusát ismerve, vaj-
mi csekély a valószínûsége, hogy a
mérvadó szereplõk – az állam és a
zsidó érdekképviselet különbözõ
szervezetei – a homlokukra csap-
nának és felkiáltanának: ’Hogy ez
eddig nem jutott az eszünkbe!’.

De legalább ne mondhassák,
hogy nem szólt senki.

A cikk eredetileg a hvg.hu oldalon jelent meg.

magyarZSIDÓ
ÖRÖKSÉG
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A nagy és a kis zsinagóga héber szövegeit
és datálását dr. Scheiber Sándor vizsgálta. 
A nagy zsinagóga maradványai a Táncsics

utcai lakóház Babits bástyasétány felõli elõkertje
alatt rejtõznek. Történetérõl a korabeli leírások részle-

tesen szóltak. Zolnay és társai folytatták az ásatást,
megtalálták a csarnok középpilléreit és északi falát is.
A templomtér felett nincs épület, de a hozzá tartozó
nõi imaterem fölé épült egy újkori épületszárny. A
zsinagóga déli fala a lakóháznak homlokzati falával
azonos. Északi fala korábban a városfal volt, ma a
bástyasétány házainak elõkerti kerítésvonalával esik
egy vonalba. Mérete az 1696. évi telekösszeírás adata-
ival egyezõ: 26,26 X 10,73 méter, a boltozati belma-
gasság pedig 8,5-9 méter lehet. A régészeti munkála-
tok pénz hiányában megszakadtak. Scheiber Sándor
amerikai zsidó szervezetektõl tudott volna komoly
összegeket mozgósítani a folytatáshoz, az Állami
Egyházügyi Hivatal ezt azonban megakadályozta. Az
ásatási gödröt 1965-ben homokkal betemették. A la-
kóház tatarozása után ott elhelyezett hivatalos mû-
emléktábla nem említi, hogy valaha ott állt egy késõ-
középkori zsinagóga.

A rendszerváltás után bízni lehetett, hogy ameri-
kai pénzt elfogadhatunk, és az sem baj, ha egyházi,
ne adj’ isten zsidó mûemlékrõl van szó. 1985-ben dr.
Zolnay László elhunyt, ám munkatársai, dr. Budai
Aurél és dr. Czétényi Piroska nem adták fel. Budai
Aurél társaival 1992 óta próbált forrásokat szerezni
a feltárásra és bemutatásra. 

2004-ben a Magyar Urbanisztikai Társaság és a
Magyar Építész Kamara szervezésében összeült egy
bizottság, amely az I. kerületi önkormányzattól az
Országos Zsidó Múzeumig az érdekelt szervek képvi-
selõibõl állt. A Budapesti Történeti Múzeum (BTM)
Régészeti Osztálya megadta ajánlatát az ásatási
munkákra, a MAZSÖK és az Nemzeti Kulturális Alap
(NKA) is támogatta az ügyet, a Budapesti Városvédõ
Egyesület folyószámlát biztosított az adományok-
nak. Iránytervek születtek: ezeket a Budai Vároltal-
mazó Közalapítvány megbízásából a Hinterland
Mérnöki irodával készítette el Budai Aurél öt válto-
zatban.

budaiZSIDÓ
ÖRÖKSÉG

A BUDAI VÁRNEGYED
ZSIDÓ ÖRÖKSÉGE 
A középkori zsinagóga Táncsics utcai maradványaira dr. Zolnay László régész 1964-ben véletlenül
bukkant rá, amikor a várnegyed tatarozásához elõzetes régészeti kutatásokat végzett. 

A középkori 
zsinagóga 

rekonstruált 
külsõ képe

Az 1965-ben 
felállított 

emléktábla
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Az események katalizálója az izraeli-magyar
(holokauszt-túlélõ) Yossi Ben-Nun professzor lett.
Õt a rendszerváltás után keresték Magyarországról:
tanácsát kérték mûszaki fejlesztésekben. Egyszer a
várban sétált, és az egykori Mendel-háznál egy már-
ványtáblát s néhány héber feliratú sírkövet talált,
majd a ház gondnoka (egy nyugdíjas tudós) mesélt
neki a zsinagógáról.

2008-ban sajtótájékoztatót tartottak az Akadémián.
Vizi E. Szilveszter, az MTA akkori elnöke hangsúlyoz-
ta: „A betemetett zsinagóga nemcsak a zsidóság, de a
magyar és az európai kultúrának is szerves része.” 

Yossi Ben-Nun számos Schulhof utódot kutatott
fel az Egyesült Államokban. Meghívta õket Budára,
Schulhof Izsák városába. A Schulhofok ezután létre-
hoztak egy alapítványt a nagyzsinagóga múzeum-
ként való feltámasztására. Megrendelésükre 2012-
ben elkészült a részletes feltárási és rekonstrukciós
tervet elõkészítõ tanulmány. A városvédõk, a Buda-
pesti Történeti Múzeum, a Budavári Önkormányzat
is támogatták a kezdeményezést.

1964 óta bizonytalanság övezi a Mendel-zsinagóga
sorsát. Számos cikk foglalkozott vele, 2009-ben doku-
mentumfilm készült róla. Hol tart most az ügy, amikor
a kormány a várnegyed rekonstrukciójára nagyvonalú
támogatást biztosít? A Miniszterelnökség Parlamenti
Államtitkársága válaszolt néhány stratégiai kérdésre.
Például hogy a várnegyed rendezési terveit összefogó,
2014 év végén körvonalazott, minimum 10 évre szóló
rekonstrukciós programcsomag: a Hauszmann-terv, a
budavári felújítások közül fordít-e figyelmet a két kü-
lönálló középkori zsidó negyed emlékeire?

A válaszból kiderült, hogy „A budai várban ismert
három középkori zsinagóga bemutatásának lehetõsé-
geit megvizsgálták a koncepció összeállítása során. Az
egyik zsinagóga, a Táncsics Mihály utca 26. szám alatt
ma is látogatható. Ennek külsõ homlokzati felújítása
már megtörtént. A két másik zsinagóga közül a Tán-
csics Mihály utca 21–23. sz. telken lévõ (ún. Mendel-
zsinagóga) részben a ház és annak udvara alatt talál-
ható, a harmadik – a legkorábbi – pedig a Palota út-
nak a Fehérvári kapun belül esõ szakasza alatt fekszik,
ezért ezek »felújításáról« a Hauszmann-terv részeként
jelenleg nem beszélhetnek.”

Hogy van-e konkrét elképzelés a Mendel-féle zsi-
nagóga sorsával kapcsolatban? Várható-e újbóli fel-
tárás vagy marad a föld alatt? „A Mendel-zsinagóga
csak részben feltárt. Teljes körû feltárása és bemu-
tatása elhelyezkedésébõl adódóan nem lehetséges,
mivel a zsinagóga maradványainak egy részén a
Zichy-palota áll, melynek egyik falát magára a zsi-
nagógára alapozták. A kutatás tehát komoly stati-
kai akadályokba ütközik. Ugyanezen okból nincs le-
hetõség a teljes bemutatásra sem.

A feltárható rész tekintetében szakmai vitának
kellene tisztáznia, hogy a zsinagóga mely periódusa
rekonstruálható. Az eredetileg gótikus boltozatú zsi-
nagóga tetõzete ugyanis elpusztult egy török táma-
dás során, ezután már sík födémmel fedték le. Va-
gyis nem ismerjük az eredeti kõ tagozatokat, ame-
lyek alapján kiszerkeszthetõ lenne a tetõszerkezet.

A rekonstrukció helyett tehát a fenti okokból felszí-
ni installáció mutathatja be talán majd az épületet.”

A kérdésre, hogy a XIII. századi zsidó negyed em-
lékhelyei, a Szent György utcai mikve és a Fehérvári
kapunál fellelt zsinagóga mikor lesznek látogatható-
ak, van érdemi információ: „A Fehérvári kapunál a
zsinagóga az úttest alatt helyezkedik el, így bemuta-
tása nem lehetséges. A mikve a Várgondnokság tájé-
koztatása szerint 2015. augusztus 3-tól, minden hét-
fõn, tárlatvezetéssel lesz megtekinthetõ.” (A mikve
immár valóban látogatható – A szerk.)

Úgy tûnik, hogy kialakult koncepció nincs, de a szán-
dék megvan a Mendel-zsinagógával kapcsolatban: „A
jelzett statikai problémák miatt a Táncsics Mihály utca
21-23. szám alatti barokk Zichy-palota udvarában az
1461-ben épült gótikus zsinagóga területén, a zsinagóga
ismert részleteit érzékelhetõvé tevõ felszíni installáció
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kialakítása és a zsinagóga három – már elhunyt – ki-
emelkedõ kutatójának, Zolnay Lászlónak, Scheiber Sán-
dornak és Budai Aurélnak emléket állító emlékkõ elhe-
lyezése van tervben. A zsidó örökség bemutatása fontos,
ennek részleteit a Nemzeti Hauszmann Terv koncepció-
ja tartalmazhatja majd, amely jelenleg még kidolgozás
alatt áll.”

Tervrajznézõ

Bánszky Szabolcs építész, a Mata-Dór Architektúra Kft
vezetõje, néhai Budai Aurél munkatársa mesélt a koráb-
bi építészeti elképzelésekrõl. Elmondta, hogy 2010-11
táján kereste meg Budai Aurél Czétényi Piroska ajánlá-
sával. A zsinagógával kapcsolatos elképzeléseihez kért
szakmai segítséget az építészmérnöki irodától. A 2011-
ben megalakult Schulhof Alapítványtól kaptak meg-
rendelést a rekonstrukciót elõkészítõ tanulmány meg-
írására. A rekonstrukcióban, úgy remélték, benne lenne

a BTM is. Az elkészült tanulmány az esetleges felújítás
mûszaki, pénzügyi és idõbeli ütemezési vonzatait fog-
lalta össze. Egyeztettek az illetékes szakhatóságokkal és
árajánlatokat is gyûjtöttek. A végleges tanulmány 2012
nyarán készült el. Idáig tartott az ügy, mert a Schulhof
Alapítványnak sem volt annyi pénze, hogy ebbõl sokat
tudott volna finanszírozni, és a megvalósításhoz a
készség hiányzott hatóságok részérõl.

Budai Aurél több ízben építészetileg is foglalkozott a
dologgal. A 2000-es években egy tanulmányt készítte-
tett a Hinterland Mérnöki Iroda Kft-vel: a zsinagóga
ütemezett mûszaki helyreállítási elképzelését vetették

papírra. Ez a helyreállítás szintjét, mértékét több válto-
zatban tartalmazta. Teljes rekonstrukció volt a maxi-
mális elképzelés, de egy másik változat a lapos tetõs le-
zárást tartalmazta, egy harmadik pedig csak egy meg-
nyitott feltárási területet valamilyen idõjárás elleni vé-
delemmel, megtekintésre alkalmas módon. Ezek is az
íróasztalfiókban maradtak. A Hinterland kft tulajdono-
sa elhunyt és a cég is megszûnt.

Budai Aurél kétnyelvû kiadványát a Középkori zsi-
nagóga a budai várnegyedben címmel 2007-ben a Bu-
dapesti Városvédõ Egyesület adta ki. A kötet leírásokat
tartalmaz vázlatrajzokkal arról, hogy mit lehet kezdeni
a zsinagóga terével, hol lehet bejáratot nyitni, mivel a
zsinagóga hat méterrel lejjebb van, mint a mostani sé-
tány járdaszintje. A Táncsics utca és a Babits sétány kö-
zötti háztömb várfal felõli oldalán van a zsinagóga egy
része: a régi nõi imaterem helyisége esik egy mostani
épület egyik része alá. A zsinagóga nagy tere az épület
elõkertje alatt van. Így két dolog okoz mûszaki problé-
mát: az egyik a meglévõ épülettel való átfedés, a másik

a szintkülönbség a mostani terepszint-
hez képest. 

A zsinagóga fölött jelenleg álló
épületek védettek, de nem mindegyik
és nem egyformán. Ezzel is foglalkoz-
tak: teljes rekonstrukciónál néhány la-
kás ellehetetlenülne, ha visszaállíta-
nák a zsinagógát.

A projekt kivitelezése 2012-es nettó
áron kalkulálva a 400-500 millió fo-
rint, amennyiben a „legegyszerûbb”
változat valósul meg, ami a zsinagóga
nagyterének feltárását, állagvédelmét,
bemutatását jelenti. 

Az annak idején elgondolt teljes körû
program költsége eléri a 1,5 milliárd fo-
rintot: feltárás, restaurálás, visszaépítés,
bemutatás, hasznosítás (múzeum, ren-
dezvényterem, közönségforgalmi léte-
sítmények építésével). A kivitelezési
ütemterv 2012 végétõl 2017 közepéig
szólt.

Az imaház funkció helyreállítására nem volt
igény: inkább egy kiállítótérben és rendezvényköz-
pontban gondolkodtak. Ehhez szükséges háttér he-
lyiségek, mosdó, raktár kerültek szóba, illetve a zsi-
nagóga magas tetejének visszaépítése esetén ott egy
elõadótermet és irodákat tervezett Budai Aurél.

Budai Aurél 2012 októberében hunyt el. A tanul-
mány birtokában ezután Yossi Ben-Nun próbált to-
vábbi támogatókat keresni. Készítettek továbbá két-
nyelvû angol-magyar szórólapokat: ezeket Ben-Nun
hordta magával, próbálva népszerûsíteni az ügyet.
Miután azonban támogatás híján nem tudnak elõre-

A betemetett 
zsinagóga 

jelenlegi 
elhelyezkedése
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lépni, eltûnõdtek azon, hogyan lehetne olyan részt
kiragadni, ami befogadhatóbb a külsõ szemlélõ szá-
mára. Ekkor merült fel, hogy ne a teljes rekonstruk-
cióval kezdjenek „házalni”, hanem csak egy feltárás-
sal, bemutatással, vagy – még inkább redukálva a
rövid távú elképzeléseket – csak valamilyen jelet he-

lyezzenek el az eltemetett zsinagóga fölött. Egy kis
emléktábla ötlete merült fel, mely megemlíti Budai
Aurél személyét és a zsinagógát. 

Bánszky Szabolcs úgy véli: „Most, hogy elindult a
budavári terület nagyvonalú rekonstrukciós program-
ja, a Hauszmann-terv, ennek része a zsinagógához kö-
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Budai zsidók és zsinagógáik 
a középkorban 
A budai zsidókat IV. Béla a tatárjárás után telepítette le a mai
Szent György utca területén, 1251-ben szabadságlevélben bizto-
sította zsinagógaépítési jogukat is. Az elsõ budai zsidónegyed a
Fehérvári kapu közelében volt, amit Zsidó kapunak hívtak. Itteni
zsinagógájukról a Képes Krónika egy 1307 évi epizóddal kapcso-
latban ad hírt. Maradványait és a Szent György utcai mikvét egy
évtizede találták meg a régészek. A vár tövében lévõ zsidó teme-
tõ legrégebbi sírja 1278-bõl való. 

1360-ban Nagy Lajos király kiûzte a zsidókat, de 1364-ben
visszahívta õket. Tárgyi bizonyítékok ma már cáfolják a korábbi
feltételezést, hogy a zsidókat ekkor telepítették volna a mai Tán-
csics utcába, a késõbbi zsidónegyedbe. A mikve aknájából és ku-
takból elõkerült tárgyak alapján világos, hogy a Szent György ut-
cai zsidó negyedet a XV. század elejéig használták. A másik, ké-
sõközépkori zsidó negyed a mai Táncsics utcában jött létre. Elne-
vezése Zsidó utca volt. 

1410-ben Zsigmond királyt német-római császárrá választották: õ Budát tette meg székhelyéül és palotaépítkezésbe kez-
dett; a környékrõl elköltöztette a zsidókat, hogy a fõuraknak legyen telkük a palota körül. Az 1400-as évek elejérõl szárma-
zik a Táncsics utca 26. sz. alatti lakóház földszintjén az a kis imaház, amelyet késõbb a „szírszefárd” zsidók használtak. Ez a
ház volt késõbb Mendel Jakab lakóháza. 

Hunyadi Mátyás hozta létre a zsidóprefektúra hivatalát, amely 1526-ig állt fenn: élére zsidóprefektust nevezett ki a budai
Mendel Jakab személyében, aki 1516-ig látta el feladatát, de tisztsége a Mendel családban öröklõdött. A prefektus fõ felada-
ta az adók beszedése volt. Mendel Jakab reneszánsz fõúr és pénzember volt: 1476-ban 31 tagú lovas bandériummal fogadta
a városba érkezõ Mátyás királyt és Beatrixot. Palotáját a zsidónegyedben bõvíteni kívánta: megvette az utca másik oldalán
levõ házat, egy híddal köttette össze az elsõ emelet magasságában a két épületet, biztosítva a prefektúrával a kapcsolatot.
1461-ben palotájához csatolva építtette fel – a mai Táncsics utca 21-23. számú ház udvarának helyén – a budai hitközség
askenázi rítusú nagyzsinagógáját. 

A hatalmas és gazdag ornamentikájú imacsarnok a kor európai zsinagógái közül is kiemelkedett. Csúcstechnológiával ké-
szült az internacionális gótika stílusjegyeivel. Három középsõ kõpillér osztotta két hajóra, nyolc csúcsíves hálóboltozati me-
zõ fedte a 240 m2 alapterületû és 8,5-9 m belmagasságú teret. A zsinagóga déli fala mellett húzódott a nõi imaterem betekin-
tõ ablakkal, északi fala a várfallal volt azonos. A késõ gótikus, flamboyant stílusú zsinagógát a királyi udvar mesterei épít-
hették, eredeti formájában 1526-ig volt használatos. 

1526-ban II. Szulejmán a város zsidó lakosságát magával vitte Törökországba. Az elhagyott zsinagóga az ostromokban sé-
rült, boltozata beszakadt. Buda 1541. évi elfoglalása után a szultán megengedte a budai zsidóknak, hogy visszatérjenek. A meg-
rongálódott zsinagógát helyreállították. Ám sem pénz, sem szakember nem akadt a török Budán, hogy a beomlott boltozatot
visszaépítsék, így vízszintes fafödémmel fedték le: fakontyos volt az imahely 1686-ig. Két rabbija ismert: Efraim ha-Cohen, Vil-
niusból menekült Halacha-tekintély, és veje: Schulhof Izsák, prágai születésû rabbi. Õ ha-Cohen rabbinál tanult, majd feleségül
vette kisebbik lányát, Esztert. 1666-ban költözött Budára apósával, akinek 1678-as halála után átvette a közösség vezetését. 

1686 a budai zsidóság tragédiájának éve volt. A Szent Liga csapatai hosszas ostrom után kiverték a törököket a városból.
Az azt követõ gyilkosságoknak volt szemtanúja Schulhof Izsák. Kalandos úton megmenekülve Nikolsburgban írta meg a Bu-
dai Krónika címen a budai zsidók és családja pusztulását: az ostromlók benyomultak a várba, a zsidó lakosság a katonák elõl
a zsinagógába menekült, üldözõik lemészárolták õket és felgyújtották az épületet. 

A középkori zsinagóga rekonstruált belsõ tere
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zel esõ Táncsics börtön rekonstrukciója is: megpróbál-
hatnánk rácsatlakozni erre, a munkálatokat át lehetne
terjeszteni ide is. A rekonstrukciós programban meg van
említve a zsinagóga. Ebbe már lehet kapaszkodni. Volt
konferencia is a vár rekonstrukciójával kapcsolatban, és
elhangzott ez a téma is. Az ügy kulturális turizmus részét
kellene hangsúlyozni.”

„A Babits sétányszakasz kiesik a budai vár fõ nyom-
vonalából. Egy zsinagóga, mint kulturális emlék, várfor-
galom-élénkítõ szerepet tölthetne be, ha a turisztikai
vérkeringésbe bevonnánk ezt a szakaszt.”

Alapítvány 
a betemetett zsinagógáért

A New Jerseyben bejegyzett Schulhof Alapítvány hon-
lapja, a www.buriedsynagogue.com szép, alapos, jól
strukturált. Az alapítvány tiszteletbeli elnöke: dr. Vízi E.
Szilveszter, az MTA korábbi elnöke. Nemzetközi tanács-
adó testületének elnöke Yossi Ben-Nun, a tanácsadó ta-
gok között van Deák Gábor (Magyar Zsidó Kulturális
egyesület – Mazsike), két legendás tagja már elhunyt: dr.
Budai Aurél és dr. Czétényi Piroska.

Vízi E. Szilveszter professzor hangsúlyozta, hogy a
Mazsike elnökével, Kirschner Péterrel együtt ismételten a
kormányhoz fordultak, hogy ezt a hihetetlen kulturális
értéket próbálják legalább részben megmenteni, hiszen ez
nemcsak a zsidóság, hanem, „a magyarság és az európai
kultúra csodálatos remekmûve. A XV. századi zsinagóga
õrzi a kor kulturális és építészeti maradványait és emlé-
két. Idegenforgalmi, turisztikai szempontból is jelentõs
értéke a várnak, Budapestnek, Magyarországnak és Euró-
pának. Már méretei okán is – hiszen a prágai zsinagóga
kicsi ehhez képest. A magyarság befogadó voltának is
szép emléke egy askenázi zsinagóga! De irodalmi és tör-
ténettudományi szempontból is fontos, hiszen a Mendel
Jakab által felépített zsinagógát és palotát lerombolták,
amikor a Szent Liga csapatai felszabadították Buda várát.
Utolsó rabbija írt egy könyvet róla, és ez külön történeti
jelentõséggel bír. Ez volt az egyetlen dokumentum, ami
megemlíti, hogy itt egy fantasztikus zsinagóga állt. A zsi-
nagógát legalább részben meg kell menteni, de elsõsor-
ban az emlékét kell a köztudatban tartani: íme, itt van a
XV. századból egy építészeti remekmû, amely jellemzi
Mátyás korát. Turisztikailag is fontos, hogy a Mátyás
templom és a Dísz tér után végre a várnegyed északi ré-
szén is  lehetne egy újabb turisztikai látványosság.”

Az éppen Magyarországon tartózkodó Schulhof Barba-
ra elárulta, hogy 2011-ben igen lelkesek voltak, családilag a
várba látogattak, létrehozták az alapítványt afféle romanti-
kus kezdeményezésként. A honlap elkészült, a tanulmányt
megrendelték, ám a kezdeti lelkesedés alábbhagyott. Az
USA-ban kevéssé ismerik az alapítványt, amely nem tõke-
erõs és fundraising szervezetnek sem tekinthetõ, de az
ügyet egy ernyõszervezet égisze alatt tudnák segíteni.

Szarka Zsuzsanna
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Yossy Ben-Nun 
és Deák Gábor 

a helyszínen

Lapzárta után: 
A Zsidó Közösségi Kerekasztal legutóbbi ülésen Latorcai Csaba helyettes államtitkár megemlítette, hogy
az EMIH anyagi támogatást helyezett kilátásba a budai zsinagóga felújítására. Megkerestük ez ügyben
Köves Slomót, az EMIH vezetõ rabbiját, aki ennyit válaszolt: „Jelenleg a pontos igények és a források le-
hetõségeinek felmérésénél tartunk. Nincsenek még konkrét számok. Akarat van."
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E gy igazán patinás közép-európai nagyvá-
rost rendszerint középkori zsinagóga is
fémjelez: Prága, Krakkó, München, Frank-

furt, Nürnberg, Bécs, Maribor, Sopron, Buda – büszkén de-
monstrálják, hogy történelmük és toleranciájuk gyökerei
milyen mélyre nyúlnak. Sõt, a mindenkori városvezetés
igyekezik helyreállítani és bemutatni e zsidó imahelyeket,
még akkor is, ha az nagyobb erõfeszítést igényel régészet,
földmunkák és építkezés vonatkozásában – esetleg mé-
lyen a föld alatt, mint Bécs esetében. Egy ilyen épület fon-
tos része a város imázsának.

Az elsõ, név szerint ismert középkori bécsi zsidó egy bi-
zonyos Schlom volt, aki annak köszönhette történelmi
halhatatlanságát, hogy a keresztes vitézek 1196-ban lemé-
szárolták. Az osztrák Albert herceg pénzverõje volt és a
mai Seitenstettengasse környékén lakott – itt található a
mai is aktív, egyedülálló biedermeier-kori zsinagóga. A
pénzverõn és termékén kívül más nemigen érdekelte a de-
rék keresztes vitézeket, és így a középkori zsinagóga 1421-
ig fenn is maradt, szolgálva az egyre népesebb közösséget.
Elõször a férfi rész, Männerschul készült el, mely eleinte
csak 12,15 x 9,4 méter alapterületû volt. Keleti oldalában
találtak egy 1 m2-es alapterületû posztamenst, mely felett
a frigyszekrény lehetett hajdan. Ez feltehetõen osztatlan
belsõ terû zsinagóga volt, melyhez csatlakozott a nõk tere
(Frauenschul). A kettõ között valószínû keskeny nyílások
voltak a falban, úgy, mint Prágában vagy Sopronban. Eze-
ken keresztül a hölgyek hallhatták a szertartást, de látni
keveset láthattak. A kíváncsibb férfiak viszont semmit se
láttak a gyengébb nem képviselõinek szépségébõl, mert az
üléseket a fal elé állították, a réseket feljebb ütötték a fal-
ban, és így a férfi oldalon nem lehetett átkukucskálni.
Utóbb a belsõ teret kelet és nyugati irányban is bõvítették,
így a férfiak tere már elnyújtott téglánnyá vált és a hat-
szögletû bima keleti és déli oldalán egy-egy pillért is épí-
tettek, melyek úgy tartották a feltehetõen keresztboltozatú
térlefedést, mint a prágai Altneuschul esetében. A zsina-
góga késõközépkori, utolsó és legnagyobb változata a 14-
15 század fordulóján már 480 m2-területû volt. A szoká-

soknak megfelelõen, a padlózat vagy fél méterrel volt az
utcaszint alatt, hogy a magasabb belsõ terû épület ne lóg-
jon ki a városszövetbõl.

A bécsi zsidónegyedet már a 13. században is kõházak
népesítették be, melyek közül a legjobban megmaradt és
dokumentált épület a hercegi palota szomszédságában ál-

lott. Utolsó tulajdonosa, bizonyos Adam von Leubs 1420-
ig lakott itt. A zsidó házakon és a zsinagógán kívül a
komplexum tartalmazott ispotályt („domus hospitalis
Judeorum“, 1379) és iskolát is, melynek udvara a zsinagó-
gával volt határos. Ez a „Schulhof” gyászszertartás és ítél-
kezés színhelye is volt. A negyed déli csücskében volt a ri-
tuális fürdõ, északi oldalán a fogadó.

A zsidóváros 1420-ban szûnt meg létezni, amikor Alb-
recht herceg parancsa nyomán megkezdõdött az ausztriai
zsidók erõszakos megkeresztelése, elüldözése és legyilko-
lása – a „Wiener Gesera” néven említett esemény. Egyesek
szerint ezt a zsinagógában végrehajtott tömeges öngyil-
kosság tetõzte be – a zsidók nem hagyták magukat meg-
keresztelni – bár e történet valósághûsége a történészek ál-
tal vitatott. A múzeum falain mégis ezzel a verzióval talál-
kozunk, talán mert a turisták számára ez fogyaszthatóbb.
Akárhogy is volt, a zsidók egy részének sikerült elmene-

Bécs, Judenplatz

SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT | 11

bécsiZSIDÓ
ÖRÖKSÉG

Fo
tó

k:
 K

le
in

 R
ud

ol
f 

 

Klein Rudolf

A BÉCSI KÖZÉPKORI
ZSINAGÓGA

Szombat_2015_szeptember.qxd  2015.08.18.  17:17  Page 11



külnie magyar földre. Az élve maradottakat pedig bécsi
keresztény polgártársaik a herceg parancsára élve eléget-
ték. Az épületet lerombolták, kövei a katolikus teológiai
kar épületébe kerültek beépítésre. Kevés maradt a helyszí-
nen, amikor a régészek kiásták. Ám a zsinagóga helyére
nem épült semmi – talán babonaságból –, a helyét pedig
elnevezték Neue Platz-nak. Ez írott formában 1423-ban je-
lenik meg, majd fokozatosan mégis a Judenplatz elneve-

zés honosodott meg, miután már nem tartottak a szelle-
mek visszatérésétõl. Utóbb, mikor már Ausztria nem her-
cegség volt, hanem birodalom, fõképp a felvilágosult ab-
szolutizmus korában, újra jelentõs zsidóságot mondhatott
magáénak – a késõ Habsburg birodalomban közel két mil-
lió zsidó élt. A középkorihoz hasonlóan ez is javarészt el-
pusztult, de nem olyan nyomtalanul, hiszen az utódállam-
ok némelyikében a vészkorszakot elég sok zsinagóga és
zsidó élte túl. Ebbõl a korból számos anyagi emlék és
könyvtárnyi irodalom maradt fenn, melyekbõl rekonstru-
álható az eltûnt közösség. Nem így a középkori zsidóváros,
ahol a zsinagóga maradványa az egyetlen anyagi emlék
egy eltûnt kultúráról. Nem véletlen, hogy az osztrák állam
és Bécs városa célul tûzte ki, hogy egy sajátságos épület-
komplexumban állítson emléket középkori zsidóságának. 

A középkori zsinagóga, azaz annak maradványai, a
Judenplatzról láthatatlanok, az alatt találhatók mélyen

a földben. A bejárás a Jüdisches Museum épületén ke-
resztül vezet, ahol a zsidóság múltját bemutató tárlat
található a boltozatos pinceszinten. Innen hosszú fo-
lyósón át érkezünk a zsinagógához, melybe érdekes
módon nem valamelyik történelmileg is megnyitott ol-
dalról juthatunk be, hanem alulról. Lépcsõkaron halad-
va felfelé jutunk el egy tágas helyiségbe, melynek pad-
lóján találhatók a zsinagóga falainak romjai: a két fõ-
hajó – a férfiak tere – közepén a hatszögalaprajzú
bimával és az azt övezõ két gótikus pillérrel – és a mel-
lékhajók. Hogy a térhatás erõsebb legyen, azaz hogy ol-
vashatóvá váljék az eredeti épület léptéke, az egykori
zsinagóga körvonalat a sötét födémbe helyezett világí-
tó sávok hangsúlyozzák.

A zsinagóga terén kívül helyezkednek el a tárgyak, a
zsidó negyed térképe és egy helyiségben videón kelnek
életre az egykori zsidónegyed utcái, zsinagógája és viszo-
nya a korabeli Bécs egészéhez. A zsidó negyed házait sö-
tétebb színekkel jelölték, így látható a városban a zsidó ne-
gyed tetemes mérete. A zsidó negyed egésze a likvidálás-
kori alakban jelentkezik, a zsinagóga viszont második vál-
tozatában, mely kisebb volt az utolsónál és eléggé hason-
lított prágai testvéréhez, az Altneuschulhoz. Csakhogy a
cseh uralkodók sokkal toleránsabbak voltak, mint 5. Al-
bert herceg, aki a róla készült festmény alapján inkább ha-
sonlíthatott egy ottomán balkáni karavánfosztogatóra,
mint keresztény uralkodóra. A zsidók likvidálásának mód-
ja azonban még ezen is messze túltett és nemigen illett a
krisztusi szeretethez, még korabeli mércével sem. 

A zsinagóga feltárása és bemutatása a legendásan
antiszemita múlttal rendelkezõ egykori császárváros
tisztes igyekezete, hogy immár gyakorlatilag judenrein
korszakában emléket állítson az õt kulturálisan naggyá
tevõ zsidóságnak. 

A budai nagy középkori zsinagóga helyreállítása meg-
mutatná, hogy a középkori magyar királyi székhely és zsi-
dósága mennyivel prominensebb volt a bécsinél. Ez lenne
a világ legpompásabb askenázi középkori zsinagógája. 

Bécs városképe
1420 elõtt. 

A zsidónegyed
sötéttel kiemelve

Bejárat 
a múzeumba

Jobbra fenn:
A középkori 

zsinagóga 
rekonstrukciója
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A 19. századi nagy zsidó temetõk olyanok,
mint egy hatalmas krónika lapjai, vagy
akár az Írás kézzel rótt oldalai, melyeken

írásjelekként sorakoznak a síremlékek, a sor- és szó-
közöket pedig az utak, kiteresedések, bokrok és fák
jelenítik meg. Ez az az évszázad, amikor a hagyomá-
nyos zsidó sírok szûk és katonás egymásutánját fel-
váltja egy differenciáltabb, lazább és beszédesebb el-
rendezés az emancipáció és asszimiláció nyomán.

E temetkezési helyek alaprajzi elrendezése, a sír-
emlékek alakja és anyaga, egymáshoz való viszonya,
a felirat nyelve, tartalma, tipográfiája, a tájépítészeti
elemek – fák, bokrok, alacsony növényzet – és a te-
rep topográfiájával való kisebb-nagyobb játék a zsi-
dók társadalmi megerõsödésének hûséges megjelení-
tõi.  Ez az a „szöveg”, mely a leglátványosabban írja
le, miként nyílt meg a zárt zsidó kö-
zösség – a communitas iudeorum, a
hagyományos „kehila” – a 19. szá-
zadban és vált „hitközséggé.” Az or-
ganikus zsidó közösséget, mely egy-
ként állt az Úr elõtt, és melyben az
Írás ismerete képviselte a legna-
gyobb értéket, felváltja egy szaba-
delvûbb, társadalmilag mobilisabb
és differenciáltabb közösség, mely
már új, a keresztényekkel közös ér-
tékek után is igazodik.

Ez a folyamat történelmi lépték-
ben szemlélve hihetetlen gyorsan
játszódott le, mindössze fél évszá-
zad alatt, legfõképpen az európai
nagyvárosokban és azok kulturális
vonzáskörében, de a vidéki városok
zsidósága is fokozatosan moderni-
zálódott. Ebben az összefüggésben a
Salgótarjáni utcai zsidó temetõ je-
lentõsége világviszonylatban is fi-
gyelemre méltó; mûvészi értékeit,

társadalomrajzi erejét és zsidó-történeti szerepét te-
kintve valószínûleg a világon az elsõ három között
van. Létrejöttének idõpontja is jelképes: 1874, egy
évvel Pest, Buda és Óbuda egyesítése után. Ez a szü-
letõ metropolis elsõ nagy izraelita temetkezési helye,
mely magába foglalja a felszámolt kisebb temetõk
áthelyezett sírköveit is. Így a régi sírkövek elõtt tor-
nyosuló újabb, nagyobb síremlékek világosan jelení-
tik meg az emancipációt, annak vágyait, álmait és
buktatóit is.

A kristályéjszaka, a holokauszt, a második világ-
háborús rombolások és a szovjet-típusú totalitárius
államok megtizedelték nemcsak a zsidóságot, de a
zsidóság jelenlétét dokumentáló épületeket is – váro-
si polgárházakat, palotákat, zsinagógákat –, így leg-
inkább csak a zsidó temetõk maradtak meg viszony-

SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT | 13

zsidóTEMETÕ
ÖRÖKSÉG

Szertartási épület,
a kupola hiányzik

Fo
tó

k:
 K

le
in

 R
ud

ol
f 

 

A SALGÓTARJÁNI ÚTI 
ZSIDÓ TEMETÕ 
RENESZÁNSZA

Szombat_2015_szeptember.qxd  2015.08.18.  17:25  Page 13



lag olvasható állapotban: közel ezer, szétszórtan a
magyar zsidóság lakta területeken.

A Salgótarjáni utcai izraelita temetõt a II. világhá-
ború után az állam elvette a hitközségtõl, mely annak
ma sem tulajdonosa, csak fenntartója. Az erõsen köz-
pontosított „szocialista állam” nem volt jó gazda, a
sírkert elképesztõ károkat szenvedett, és csak az el-
múlt években sikerült a BZSH-nak a helyzetet valame-
lyest javítania: kipótolni az omladozó kerítést, szak-
avatott gondnokot alkalmazni, miután már számos
sírt kifosztottak, számos síremlék ledõlt. Jelenleg még
mindig a Fõvárosi Temetkezési vállalat a tulajdonos,
de a hitközség fizeti a fenntartás-karbantartás költsé-
geit. Van tehát egy „gazda”, aki csak jogilag gazda, és
van egy másik intézmény, mely jogilag ugyan nem
gazda, de kegyeleti és értékvédelmi megfontolásokból
fenntartja a sírkertet, és állja a költségeket a gondnok
fizetésétõl, viharkárok elhárításán át a kutyatápig.
Idén az államigazgatási szervek részérõl olyan elkép-
zelés is született, hogy visszaállamosítják a sírkertet.
Ez lehet nagyon jó is, hiszen egy erõs állam teheti a
legtöbbet egy ilyen mûemlék fenntartásáért, de erre
garancia nincs, és a történelmi tapasztalat nem ezt lát-
szik megerõsíteni. 

E temetõvel majdnem mindmáig nemcsak a köz-
igazgatás volt mostoha, hanem a mûemléki szakma is:
a világörökségi benevezések sorra elkerülték ezt a cso-
dálatos temetõt. Különös módon majdhogynem teg-
napelõttig a hivatalos magyarországi mûemlékvéde-
lem nem foglalkozott vele, ami megdöbbentõ, ha meg-
gondoljuk, hogy a fiumei úti nemzeti sírkert falszom-
szédjáról van szó, mely korban, formavilágban és üze-
netében is hasonló nagyobb szomszédjához és egyben
hirdeti a befogadó nemzet megértését és toleranciáját.
Ugyanakkor e csodás zsidó temetõ kapcsolódik Euró-
pa más hasonló izraelita temetkezési helyeihez is, Bu-

dapest dualizmuskori gyors felvirágzásához is és vé-
gül a „zsidó Medicik és Sforzák” által meghatározott
Andrássy úthoz, azaz mûvészettörténeti kategóriák-
ban a zsidók által fémjelzett neoreneszánszhoz és sze-
cesszióhoz is. A hivatalos mûemlékvédelem inkább a
fõvároson kívüli veszélyeztetett emlékekkel foglalko-
zott, abban több kitörési lehetõséget látott a világ-
örökségi benevezésekben.  

E sorok szerzõje számára úgy tûnt, hogy csak akkor
lehet ezt a temetõt megfelelõen promotálni, ha külföl-
di partnereket keresünk hozzá. Ettõl a publicitástól re-
mélte, hogy itthon is felébred a szakma és a temetõ ál-
lagának további romlását megállítják. És nemcsak
taktikai okok szóltak e mellett. A zsidóság volt az eu-
rópai modernizáció legmobilisabb eleme, mintegy
egybe fûzte az európai kultúrát nemcsak a modern
mûvészetben és irodalomban, de a sírkertek világában
is. Ez prominensen európai ügy is. 

Szinte hihetetlen, de már az elsõ kísérlet is sikerrel
járt: vagy 4-5 évvel ezelõtt Berlin Tartomány Mûem-
léki Hivatalának küldöttsége idelátogatott és elkezdte
fontolgatni egy sorozatos (serial nomination) bene-
vezés lehetõségeit a berlini Weißensee és a lódzi
Wrocka utcai temetõvel egyetemben. Több konferen-
ciát szervezett a Német ICOMOS Bizottság is (Berlin,
Fürth), melyek során összehívták a témában érintett
európai szakembereket. Egy évvel ezelõtt kaptam a
megbízást Berlin Tartomány (Land Berlin) Mûemlék-
felügyelõségétõl, hogy készítsek egy átfogó tanul-
mányt az UNESCO Világörökségi bizottsága számára
az Európában még meglévõ 15-20 hasonló, „grün-
derzeit”-kori nagy temetõrõl, mely segít majd abban,
hogy a három legizgalmasabb 19. századi zsidó teme-
tõ a világörökség részévé válhasson. A több ezer kilo-
méteres utazások, a több tízezer fotó egy nagy tabló-
vá állt össze elõttem: a nagyvárosi zsidóság zöme kö-

A Bródy és Weisz
család síremlékei 
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zös erõvonalak mentén tette magáévá a felvilágoso-
dás eszméit, a modernizációban egyfajta szekuláris
messianizmust véltek felfedezni, mely majd eloszlat-
ja a zsidók megkülönböztetését, amennyiben õk is
igyekeznek ezt a munkát „otthon” elvégezni. Addig
nem látott optimizmussal kezdték a zsidók felépíteni
a hirtelen növekvõ városok megannyi urbanisztikai
elemét, és természetesen saját halottaik városait is.
Eleinte az motivált, hogy kutakodásom pozícionálja a
Salgótarjáni utcai zsidó temetõt, Budapestet és a ma-
gyar kultúra egészét. Utóbb ráébredtem, hogy itt
többrõl van szó: az emancipáció projektjének kibon-
takozásáról, modernizációról, majd utóbb e célok és
eszmények szertefoszlásáról.

Közben itthon is megnõtt az érdeklõdés. Nemcsak
egyre több önkéntes látogat a temetõbe és segít a
gondnoknak az egyes sírok megtisztításában, de az
építészszakma is kitüntetett figyelemben részesíti a te-
metõt. Két évvel ezelõtt vezettem elõször „hivatalo-
san” hazai látogatókat a temetõben, a Budapesti Mû-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem építész dok-
toranduszait, oktatóit és ennek egyik hozadéka egy
rendkívül izgalmas diplomaterv lett a Lajta Béla ter-
vezte szertartási épület újrafogalmazására, melyet
Hüttl Sarolta készített Balázs Mihály professzor veze-
tése alatt. A másik hozadéka, hogy beindult egy
pilotkutatás/felmérés idén júliusban, melynek kon-
cepciója hosszabb múltra tekint vissza. 

Már 2014-ben körvonalazódtak egy egyelõre nem
formális és csupán önkéntes alapú egyetemközi
együttmûködés a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a
Szent István Egyetem, a Budapesti Mûszaki Egyetem,
az ELTE, a Corvinus és MOME egyetemek között egy
multidiszciplináris kutatás megfogalmazására, mely
élvezi a Nemzeti Örökség Intézetének elnökasszonya,
Radnainé dr. Fogarasi Katalin rokonszenvét. A projekt
két egymással összefüggõ részbõl, egy kutató-feltáró
és egy alkotói részbõl áll. Céljuk az, hogy elõkészítse-
nek egy programot, mely egy átfogó felújítást eredmé-
nyez majd.

A kutató-feltáró rész felöleli az építészeti (elhelyez-
kedés, anyag, állag), mûvészettörténeti (stílustörténe-
ti, ikonográfiai), családtörténeti és judaisztikai aspek-
tusokat, valamint a rendkívül gazdag növényzetet.
Ennek az a szerepe, hogy segítse a gyakorlati mûem-
lékvédelmi, építészeti és tájépítészi alkotó munkát, és
hogy feltárja azokat az információkat, melyet majd a
sírkert a látogatók felé közvetít. Célja az is, hogy kiku-
tassa a temetõben nyugvó családok és síremlékeik
kapcsolatát a 19. századi és korai 20. századi világi
magyar-zsidó és magyar kultúrával. Feltételezésünk
szerint az Andrássy úti, illetve lipótvárosi elit zsidó
családok palotái és temetkezési helyei összefüggnek
és egy elválaszthatatlan egészet alkotnak. A kutatás

történelmi szála felöleli a vezetõ családok legfonto-
sabbjait, az építészeti aspektusokat beleértve lakó-
hely, nyaraló, és a végsõ nyugvóhely közötti össze-
függéseket.    

Feladatunk az is, hogy a síremlékeket és a bejárati
épületeket elhelyezzük magyarországi építészettörté-
net egészében, feltárjuk a temetõ kapuépületének ösz-
szefüggéseit a finn nemzeti romantika magyar recep-
ciójával, Lajta korai, nemzeti romantikus világi építé-
szetével, például a Vakok Intézetével, illetve a késõb-
bi, Kós Károly által fémjelzett és finn hatást mutató
fejlett magyarországi nemzeti romantika ihletésében
fogant, erdélyi szellemiségû építészetével. Hasonló-
képpen a szertartási épület elõmodern orientalizmusát
is szeretnénk összefüggésbe hozni Lajta Parisiánájával
és Vágó László Hõsök Templomával, illetve a két vi-
lágháború közötti magyar építõmûvészet más hasonló

Guttman-siremlék
részlete
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alkotásaival, sõt a Szentföldön jelentkezõ 20. századi
orientalizmussal is.

A sírfeliratok felkutatása egyrészt családtörténeti
szükségesség, másfelõl judaisztikailag is érdekes for-
rás. A budapesti temetõk rendezésekor a Salgótarjáni
temetkezési hely megnyitásakor 1874-ben számos ré-
gi sírt telepítettek át ide, leginkább a belsõ sorokba,
meghagyva az újak számára az attraktívabb, utak
melletti sírhelyeket. A pusztán héber feliratú sírok
mellett megtalálhatók a héber-német, majd mind in-

kább a héber–magyar feliratúak, majd megfigyelhetõ
a héber feliratok csökkenése illetve eltûnése. A héber
feliratok hagyományának visszaállításában, sajátos,
a héber betûket is felölelõ különleges tipográfia kiala-
kításában Lajta Bélának is nagy szerep jutott. A fel-
iratkutatás része a lajtai sírfelirat-tipográfia vizsgá-
lata is.

A kutató-feltáró rész a történeti kutatásokon kívül
kiterjed majd a mai építészeti állag felkutatására, illet-
ve a növényzet felmérésére és annak megformálására
tett javaslatokra is. Az építészeti állag kutatása az elsõ,
pilot-fázásban csak korlátozott mennyiségû sírra ter-
jedt ki. Célja, hogy megtervezhetõ legyen egy átfogó
kutatás idõigénye és anyagi ráfordítása. A pilot kutatás
érintette a kertészeti állag felmérését, annak felbecsülé-
sét, hogy mekkora beavatkozásra lenne szükség a teme-
tõ egészének rendbetételéhez, ami a bokrok, fák, ágak
átformálását, eltávolítását célozza, hogy a síremlékek
biztonsága ne sérüljön, szem elõtt tartva, hogy egy na-
gyobb kertészeti beavatkozás elrontaná a temetõ által
gyakorolt hatást a látogatóra. A természeti környezet
védelme éppen olyan fontos, mint az építetté, hiszen a
kettõ megbonthatatlan egységet alkot. 

Az állag megóvásán túl szükséges a temetõt ellátni
megfelelõ muzeális funkcióval, ami minimális építé-

szeti és kertépítészeti beavatkozásokat, világítástech-
nika alkalmazását és virtuális muzeológiai technika
beépítését jelenti. 

Az alkotó, tervezést elõkészítõ rész az építészeti és
kertépítészeti megformálásra tesz ajánlást. Ennek legna-
gyobb volumenû alkotóeleme a bejárati fogadóépületek
együttese, a kapuépület és a szertartási épület, illetve a
közöttük elterülõ, részben szabálytalan alakú térség,
mely átmenetet képez a külvilág és a temetõ között. En-
nek során a kapuépület belseje felújítást igényel, de kül-

seje megõrzi eredeti állapotát.
A szertartási épület teljes visz-
szaállítása az eredeti állapot-
ban nem indokolt, a meglevõ
épületrészek felhasználásával
olyan továbbgondolást igényel,
mely megtartja az eredeti kör-
vonalait, de új anyagokkal,
esetleg fém és üveg, új muzeá-
lis-informatikai és igazgatási
funkciók ellátására teszi az
épületet alkalmassá. A bejárati
épületeken kívül számos kis
belsõ tér alkalmas lehet ezekre
a funkciókra. A lepusztult mau-
zóleumok legnagyobbjai kiállí-
tási illetve információs célokat
szolgálhatnak minimális építé-
szeti beavatkozás elvégzésével.

A növényzet átformálásával a tér artikulációjának új
változata jön létre, új utak vezethetik a látogatót az
egyik síremléktõl a másikig, az egyik muzeális témától a
másikig. Hasonló funkciót szolgálnak majd a diszkrét
utcabútorok, jelek és világítás. A projekt része a muze-
ológiai és virtuális muzeológiai prezentáció, mely a mai
technológiai lehetõségekkel élve magas esztétikai szín-
vonalon mutatja be nemcsak a temetõt, hanem annak
szerteágazó társadalmi, építészet- és kultúrtörténeti szá-
lait. Ennek otthoni on-line illetve okostelefonos appli-
kációi a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár és a MOME
Digitális Muzeológia kurzusának együttmûködésében
már készülnek, egy pilot változat már letölthetõ. 

Az elsõ ütem, a pilotkutatás már lezárult. Egy min-
tavételezéssel kiválasztottunk öt jellemzõ helyszínt,
melyet építészetileg felmértünk. Ez ugyan nagyon kis
hányada az egésznek, de elég ahhoz, hogy szembesül-
jünk a problémákkal és meg tudjuk határozni egy át-
fogó kutatás/helyreállítás idõigényét és bizonyos mér-
tékig az anyagi vonzatait is. Az elsõ fázis lezárult, je-
lenleg a kiértékelés és a további fázisok elõkészítése
zajlik. Publikációk sora elemzi majd az eredményeket
és ezek hasznosításának lehetõségét a további kutatá-
sok és helyreállítás szempontjából.

Klein Rudolf
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Po lin, vagyis „itt megtelepszünk”, mondták ál-
lítólag az elsõ zsidók, akik a 10. században ér-
keztek Lengyelországba. A vadonatúj, 16 ezer

m2 alapterületû épület hivatalos neve: a Lengyel Zsidóság
Történelmi Múzeuma, melynek varsói megnyitóján, 2013.
október 28–30. között magam is részt vettem.

A múzeum alapötlete Grazyna Pawlaktól származott – õ
volt a Lengyelországi Zsidóság Történelmi Kutatóintézet-
ének igazgatója, aki 1993-ban részt vett az Amerikai
Holokauszt Emlékmúzeum megnyitóján. Pawlak ekkor fel-
ismerte, hogy ma nem egy újabb holokauszt-emlék-
múzeumra van szüksége Lengyelországnak, hiszen Len-
gyelország nem más, mint egyetlen holokauszt-emlékhely.
Úgy vélte, Lengyelországban sokkal inkább egy olyan mú-
zeum kellene, amely a zsidó életet mutatja be. És a követke-
zõ 21 év során, Jerzy Halbersztadt rendkívül tehetséges ve-
zetése alatt, megvalósult a magán és közintézmények kü-
lönleges együttmûködése, melyben végül részt vett a Len-
gyel Kulturális Minisztérium és a Nemzeti Örökségvédelem,
Varsó városa, számtalan magánalapítvány, zsidó és keresz-
tény magánszemélyek, valamint Németország és Norvégia.
Összesen 54 millió dollár gyûlt össze magára az épületre és
további 43 millió dollár az állandó kiállításra. Ez a világ
bármely pontján hatalmas összegnek számít, ilyesmire nem
volt példa a modern Lengyelországban.

A múzeum elsõ tervezõi elkészítették a „történelmi prog-
ram és kiindulási terv” vázlatát, de a központi tervezés és a
történelmi korszakokra bontott, ideológiai vitákkal fûszere-
zett, már ismert történetek ideje már réges-rég lejárt. Az ere-
deti elképzeléssel szembeni, minden akadémiai szõrszálha-
sogatásnál nyomósabb érv volt, hogy ez a megközelítés va-
lószínûleg képtelen lenne megszólítani a múzeum jövendõ-
beli – legkülönfélébb korú lengyel, izraeli, és más egyéb or-
szágokból érkezõ zsidó és nem zsidó – látogatóit, az érdek-
lõdõ turistákat és a koncentrációs táborokat felkeresõ za-
rándokokat. 2006-ban Barbara Kirshenblatt-Gimblettet ne-

vezték ki a POLIN Múzeum kiállításáért felelõs akadémiai
csoport vezetõjévé. Õ már teljesen új szempontok alapján
képzelte el a zsidó múlt megjelenítését. A New York-i zsidó
múzeumban, ahol korábban a tárlókat kizárólag vallásos
relikviák: Tóra-tekercsek és Tóra-díszek, fûszertartók és
kidus-poharak, gyertyatartók és Tóra-olvasók töltötték
meg, Kirshenblatt-Gimblett megrendezte meg a Zsidó élet
szövetei címû kiállítást. Ezen kizárólag textíliákat mutattak
be, többségében nõk keze munkáját. Itt korábban Roman
Vishniac – a múzeumvezetés utasítására – kizárólag olyan
képeket válogatott a lengyel zsidóságról, amelyen az ábrá-
zoltak „üldözöttek, vallásosak és szegények voltak”
(Kirshenblatt-Gimblett szó szerint ezt nyilatkozta az izraeli
Ha’arec címû lapnak). Kirshenblatt-Gimblett most Lucjan
Dobroszyckival közösen olyan fotóalbumot szerkesztett,
mely a zsidóság sokféleségét és városias jelleget hangsú-
lyozza. (Image Before My Eyes: A Photographic History of
Jewish Life in Poland, 1864–1939 – A szemem elõtt: a len-
gyel zsidóság története fotókon 1864–1939.) 

Az 1939-es New York-i világkiállításon a zsidók már fel-
építettek egy Palesztina-pavilont, melyben saját nemzeti
igényeiket hirdették és fõ céljuk a külföldi befektetõk báto-
rítása volt. Így a 21. században Kirshenblatt-Gimblett arra
utasította csapatát, hogy „Expóban gondolkodjanak” és
hozzanak létre egy olyan multimédiás narratíván alapuló

A múzeum
épülete kívülrõl 
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kiállítást, amely kiemeli a zsidóság szerepét a lengyel törté-
nelemben. Fõ célkitûzése az volt, hogy a már feledésbe me-
rülõ történetet megfoghatóvá, hallhatóvá tegyék, lehessen
a dolgokat dörzsölni, felemelni, cibálni, szétszedni, rálépni,
rámászni, belefeledkezni, és fõleg sokféle szempontból
megközelíteni.

Kirshenblatt-Gimblett lengyel bevándorlók gyermeke-
ként a torontói ortodox zsidó közösségben nõtt fel. Ka-
maszkorában szombatonként begyalogolt az Royal Ontario
Múzeumba (ahová szombaton ingyenes a belépés), hetente
végignézett egy-egy emeletet: a bennszülött kanadaiakról,
a totemoszlopokról szóló kiállítást, a kõzettani vagy a gö-
rög vázagyûjteményt. 18 éves korában a múzeum dolgozó-
ja lett. Fél évszázaddal késõbb, röviddel azelõtt, hogy kine-
vezték volna a POLIN kurátorának, édesapjával, Mayer Kir-
shenblattal kiadta a They Called Me Mayer July: Painted
Memories of a Jewish Childhood in Poland before the Holo-
caust (Mayer Julynak hívtak: gyermekkor a holokauszt
elõtti Lengyelországban, képekben elbeszélve) címû köny-
vet, melyben édesapja képei mellé õ írta a szöveget. Nyil-
vánvaló a kapcsolat a Mayer July-projekt (melybõl utóbb
dokumentumfilm is készült) és a POLIN állandó kiállítása
között. Mindkét vállalkozás fõ célkitûzése, hogy a lengyel-
országi zsidóságot érzelgõsségtõl mentesen, élõ mivoltában
mutassa be. Vannak azonban lényeges különbségek is. 
A Mayer July-könyv az odaadó gyermeki szeretet megnyil-
vánulása, és õszinte megemlékezés egy majdnem teljesen
elpusztult családról. A múzeum esetében viszont Kirshen-
blatt-Gimblett sokkal nyitottabb befejezést sugall. 

Kirshenblatt-Gimblett, 
akit tiszteltek is és tartottak is tõle, 
rendkívül keményen dolgoztatta csapatát, emiatt számosan
ki is léptek a projektbõl. A történészek hajlamosak aprólé-
kos lábjegyzetekre koncentrálni, így nehezen alkalmazkod-
tak egy másfajta feladathoz: hatásos képekben kellett meg-
jeleníteni a legfrissebb tudományos eredményeket. Állító-
lag többször elõfordult, hogy kurátorok, partnerek, szakér-
tõk és tanácsadók társaságában Kirshenblatt-Gimblett, el-
nyomva egy nagy ásítást, a mindennapi múzeumlátogató
nevében csupán annyit mondott: U-NAL-MAS!

A tervezõk, az angliai Event Communications és a Nizio
Design International munkatársai, tapasztalt múzeumter-
vezõk voltak, de szinte semmit sem tudtak a zsidó történe-
lemrõl, így nekik sem volt könnyû megfelelniük a tudósok
elvárásainak. (Egyszer Assaf professzortól azt kérdezték:
„Mi is az a haszidizmus?”) A Trinity College professzora,
Samuel Kassow – akinek a fõ területe a két világháború
közti korszak (az úgynevezett második Lengyel Köztársaság
idõszaka) – 25 alkalommal utazott Varsóba a tervezés idõ-
szakában. A múzeumi munka során Kirshenblatt-Gimblett
felvette a lengyel állampolgárságot, lengyelül kezdett ta-

nulni, valamint blogot írt lengyelországi mindennapjairól.
Az állandó kiállítás gyönyörû, 430 oldalas, illusztrált kata-
lógusán, ahogy a remek bevezetõben – melynek címe A tör-
ténelem színháza – megjelenik a múzeumot életre keltõ ku-
rátor látomása.

A múzeum olyan, mint egy nyolc felvonásos színdarab,
avagy galériák sora, mely úgy épül fel, hogy a látogató az
erdõbõl 90 perc alatt eljusson az ajándékboltba. A festett er-

dõ szimbolikus háttérdíszlet, ide érkeztek az elsõ zsidó me-
nekültek, akiktõl az ország (és a múzeum) a Po lin nevet
kapta. Az egész kiállítás egy színház, mivel üvegvitrinek-
ben kiállított eredeti mûtárgyak helyett a látogatók interak-
tív bemutatókkal, méretarányos makettekkel, vizuális jelek-
kel és hangeffektusokkal találkozhatnak. A zsidó sírokat
például monitoron láthatják: több tucat sírkõ jelenik meg
egymás után. Ha megérintjük az egyiket, az kitölti a képer-
nyõt. Újabb érintésre felbukkan a héber felirat, majd megje-
lenik a sírkõ szövegének lengyel vagy angol fordítása.  

A Harmadik Galéria, melynek neve – némi túlzással –
Paradisus Judaeorum, 1569-1648, egy hatalmas térképpel
nyit, rajta az éppen megszületõ Lengyel- Litván Nemesi
Köztársaság. Két történészcsapat dolgozott a térképen,
amelyen a Balti-tengertõl a Fekete-tengerig húzódó biroda-
lom mind az 1200 zsidó hitközsége megtalálható. Az egyik
tudós érdeklõdõnek alig hét másodpercébe került, hogy
megtalálja Slonimot, õseinek szülõfaluját.

Fél órával késõbb csoportommal a „zsidó utcán” gyüle-
keztünk, azon a ponton, ahol a két világháború közti zsidó
politikát mutatják be. Egy kiváló liberális kolléga segített
egy másik amerikai látogatónak a „lengyel-zsidó politikai
társasjátékban”. Három versenyzõ volt: a radikális-cionista
munkásokat tömörítõ Poálé Cion, az ultraortodox Agudas
Jisroel és a BUND, a zsidó munkásszövetség. A játékosok
minden lépésnél egy sor választásos kérdést kaptak – ott-
hon marad vagy emigrál?; hová emigrál: Palesztinába,
Nyugat-Európába vagy Amerikába?; a lengyel jobboldalt
vagy a baloldalt támogatja?; otthon és az iskolában a len-
gyel, a jiddis vagy a héber nyelvet választja?; stb. Legna-
gyobb meglepetésünkre, a számítógép irányította játszmá-
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ból az derült ki, hogy a játékosok akkor járnak a legjobban,
ha az Agudas Jisroelre szavaznak.

Mindegyik galériának megvan a maga témája, ennek
megfelelõen minden terem vizuálisan is teljesen más, kezd-
ve a (héber és latin) betûktõl egészen a székekig (van ahol
székek, máshol padok, lócák vannak elhelyezve, van olyan
terem, ahol karosszékekre vagy éppen hordókra lehet leül-
ni). A tér szó szerint meghatározza a történelmi pillanatot,
legyen szó egy zsidó városka kocsmája melletti piacról, egy
zsidó otthonról, egy katolikus templomról, az iparosodott
lengyel királyság egyik bársonyszékes vasúti várójáról
vagy a két háború közti Varsó macskaköves Zamenhof ut-
cájáról, melynek egyik oldalán a szédítõen változatos, egy-
mással versengõ politikai mozgalmakat ismerhetjük meg, a
másik oldalon pedig három írói csoportosulást. 

Mivel az összes galériát a legmodernebb múzeumtech-
nológia határozza meg, és minden annyira mesterséges, né-
mi megkönnyebbülést jelent belépni a galíciai Gwo dziec
város rekonstruált, csodálatosan kifestett fazsinagógájába.
Ilyen fazsinagógát életemben elõször egy képeskönyvben
láttam, benne alaprajzokkal, tollrajzokkal és fekete-fehér
fotókkal. A kötetet 1959-ben a Varsói Mûegyetem lengyel
építészeti kara adta ki. 2003-ban jelent meg az építészettör-
ténész Thomas Hubka cikke, Resplendent Synagogue:
Architecture and Worship in an Eighteenth-Century Polish
Community címen (Ragyogó zsinagóga: építészet és isten-
tisztelet egy 18. századi lengyelországi közösségben).
Hubka tanulmányának hatására Rick és Laura Brown – a
Massachusetts-i Handshouse Studio alapítói – úgy döntöt-
tek, hogy összehoznak egy nemzetközi teamet történészek-
bõl, építészekbõl, mûvészekbõl, diákokból, valamint ha-
gyományos faépítészetre és falfestészetre specializálódott
mûvészekbõl. A csapat három év alatt készítette el azt a má-
solatot, melyet azután végsõ otthonában, a POLIN múzeum
negyedik galériában helyeztek el.

Ragyogó, ez a legmegfelelõbb jelzõ a zsinagóga belsejé-
re, melyet a padlótól a mennyezetig vibráló és színpompás
héber liturgikus szövegrészletek, zodiákus jelek, messia-
nisztikus szimbólumok, csodálatos valós és mitológiai álla-
tok díszítenek. A varsói repülõtéren a zsinagóga belsejérõl
készült fotók köszöntik az érkezõket, és – legalábbis a meg-
nyitó hetében – a zsinagógáról készült felvételeket lehetett
látni a város legkülönbözõbb pontjain. Errõl a zsinagóga-
reprodukcióról a nemrég Londonban felépített Globe szín-
ház juthat az eszünkbe, ahol Shakespeare elõadásokat ren-
deznek, bár itt, a varsói múzeumban, senki sem imádkozik. 

A negyedik galéria „zsidó városából” tovább vezet az út
a „modernitással való találkozás” terméig, majd a „zsidó ut-
cán” át jutunk az utolsó elõtti történelmi állomáshoz, mely-
nek neve Holokauszt. Itt elõször hosszú filmrészleteket lát-
hatunk a Lengyelország elleni villámháborúról, aztán
ahogy tovább haladnánk, a fizikai tér szögletessé és egyre
szûkösebbé válik, majd belépünk a Varsói Gettóba (mely a
nácik által Lengyelországban létesített 660 gettót hivatott

érzékeltetni). Ez a galéria – melynek két lengyel történész:
Barbara Engelkin és Jacek Leociak volt a kurátora – a gettó
mindennapi életére koncentrál. A kiállítás alapjául a gettó-
levéltár szolgált, melyet a történész Emanuel Ringelblum
vezette bátor csoport, az Oneg Sabat tagjai gyûjtöttek és ás-
tak el fémdobozokban és tejeskannákban, hogy majdan, a
háború után kiáshassák azokat. (Az egyik ilyen tejeskanna
a washingtoni Amerikai Holokauszt Emlékmúzeum kiállí-
tásán látható.) A galériában felépítették a gettó legjellegze-
tesebb tereptárgyát, a fahidat, mely annak idején összekö-
tötte a nagy és a kis gettót. A hídról pontosan azt lehet lát-
ni, amit a gettólakók láthattak, amikor átnéztek a város ár-
ják lakta oldalára. Innen lemegyünk a gettó lépcsõsorán,
majd utcáról-utcára haladva eljutunk az Umschlagplatzig,
ahol a gettólakókat összeterelték, mielõtt a marhavagonok-
ban elindították õket Treblinka felé. Ha az állandó kiállítás
egészét egy kicsit messzebbrõl nézzük, azt látjuk, amint a
lengyel-litván unió területét beborító 1200 kisebb-nagyobb
zsidó településbõl egyetlen egy lesz, aztán végül egy sem. 

De aztán számtalan fényforráson át érkezõ fény világít-
ja meg a kupolát, napfény önti el a múzeum fénytornyának
bejáratát, hogy megvilágítsa az utolsó installációt, mely
fényképeken és hangfelvételeken keresztül mutatja be a
mai lengyel zsidóság életét. „A történet egyáltalán nem ért
véget a holokauszttal” – hangsúlyozza Kirshenblatt-Gimb-
lett a bevezetõjében. A vezetõ kurátor ragaszkodik ahhoz,
hogy a lengyelországi zsidóság egyáltalán nem a „pusztu-
lás árnyékában” élte az életét, és a múzeum történelmi kro-
nológiája is ellenáll minden ilyen teleológiának.
Kirshenblatt-Gimblett az állandó kiállítást egy narráció nél-
küli dokumentumfilmhez hasonlítja. 

A zsidó utca
galériája 
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A magyar-zsidó filmmûvész, Forgács Péter videó-instal-
lációjának éppen ellenkezõ a megközelítése. A mûvész
rosszat sejtet, amikor hol felgyorsítja, hol lelassítja, leállítja
és egymás mellé helyezi az 1920-30-as években Lengyelor-
szágban készült családi amatõr filmeket. „Visszatekintve,
mi már tudjuk – írja a katalógus elõszavában Joanna
Andrysiak – hogy a felvételeken látható emberek gyilkosok
kezétõl pusztultak el.” Forgács, hitchcocki hatást keltve,
bûntények helyszíneként ábrázolja a háború elõtti Európát.
Az installáció eredetileg a Levelek a távolból címû kiállítás-
ra készült, a Klezmatics együttessel közösen, a POLIN és a
YIVO2 megbízásából, és jelenleg New York város múzeu-
mában látható.

Váratlanul fény bukkan fel 
annak a rövid animációs filmnek is 
a végén, 

amely a varsói kiállításon a híres volozsini Ec Chaim jesiva
mindennapjait mutatja be. A hangosfilm szövege a hajdani
jesivanövendékek és az odalátogatók visszaemlékezésén
alapszik. Jehuda Leib Don Jihje, aki 1888-ban, 19 évesen ér-
kezett ide, például elmeséli, hogy milyen rettenetesen meg-
lepõdött, amikor elõször megpillantotta a jesiva egyemele-
tes épületének számtalan ablakát. 

A filmben a legmodernebb animációs technikát alkal-
mazták – a múzeum kreatív médiaigazgatójának, Arka-
diusz Dybelnek irányításával. A lengyel és amerikai színé-
szekrõl egy semleges zöld vászon elõtt készültek a felvéte-
lek, melyeket azután számítógépes helyszínekkel és jelene-
tekkel egészítettek ki. Ez valóban ihletett megoldás, mivel
maga az Ec Chaim Jesiva épülete ugyan még áll Belorusz-
sziában, de szinte semmilyen dokumentum nem maradt
fenn ennek és a hozzá hasonló jesiváknak az életérõl. Az
1803-ban alapított volozsini jesiva radikálisan eltért a kor-
szak többi talmudiskolájától, mivel ennek elsõdleges célja
nem az volt, hogy a fiatal fiúkat felkészítse a rabbipályára,
hanem sokkal inkább az, hogy egyfajta analitikus gondol-
dást tanítson. Ez radikális újdonságot jelentett a zsidó val-
lásos gondolkodásban, ám ezt rendkívül nehéz bemutatni a
képernyõn, fõleg 4 perc 47 másodpercben, mely után a lá-
togató máris továbblép a következõ installációhoz. Az ani-
mációs filmben gyorsan fut az óramutató, közben pedig

egy korabeli, álmos tekintetû bámészkodó szemén keresztül
nézhetjük a jesiva életét. A szobában tartózkodó összes fia-
talember egyszerre felpattan, amint belép a ros jesiva, az is-
kola vezetõje, és tisztelettudóan hallgatják, amint egy
halachikus kérdés magyarázatába kezd. Aztán ahogy söté-
tedik, egyre kevesebben maradnak a tanházban, míg végül
egyetlen diák marad csupán. Ez a tanuló Bialik híres költe-
ményének a Ha-matmid-nak (A szorgalmas Talmud-tanu-
ló) hõsére utal, aki hideg vizet öntött a lábára, amikor lera-
gadt a szeme. Ugyanígy tett Reb Hajim, a vilnai Gáon tanít-
ványa, ennek a jesivának az alapítója is. 

Aztán már tényleg késõre jár, és a látogatónak is távoz-
nia kell. A film utolsó képein mintha a jesivabóher gyertyá-
jának halvány fénye világítaná be egész Volozsint. Ez az
animációs film csodálatos metafora, igazi történelmi „egy-
perces”. Csupán egy apró megjegyzést tennék hozzá: a szí-
nészek túlságosan is ragaszkodtak a jesivabóherek 19. szá-
zadi ábrázolásához. Talán itt a médium maga az üzenet. Mi-
közben a modern jesiva megteremtett egy új intellektuális
elitet, a vallási vezetõ új individuális modelljét, addig a
haszidizmus, a zsidó misztika legutolsó nagy irányzata, a
legendás alapító, Ba’al Sém Tov halála után alig fél évszá-
zaddal tömegmozgalommá vált. Az egyenes filmnarratíva
helyett a múzeum a haszidizmus bemutatásakor inkább
egymást követõ filmekkel érzékelteti a mozgalom gyors ter-
jedését: térképeket mutat, haszid melódiák szólalnak meg,
láthatunk képregényt, mely a Ba’al Sem Tov klasszikus élet-
rajzán alapul (Sivhei ha-Best – a Ba’al Sem Tov dicsérete),
és interaktív játék is akad, melynek alapjául az ún. kíván-
ságcédulák (Kvitlekh) szolgálnak. A részletgazdagon bemu-
tatott haszid udvar hangos és zsúfolt, a líraian ábrázolt jesi-
va viszont visszafogott és puritán.

Nagyon tetszett az állandó kiállítás változó ritmusa és
koreográfiája, ahogy a nagy egységes képet a sokkal bensõ-
ségesebb, individuálisabb perspektívával váltogatják. Ez az
egyetlen kiállítás képes különféle eszközökkel bemutatni a
különféle nézõpontokat. Példaként említeném az úgyneve-
zett „Királyi torta installációt”, mely nem más, mint három
ferdén lelógatott, túlméretezett olajfestmény az abszolutis-
ta uralkodókról: II. Frigyes porosz királyról, teljes katonai
díszben; II. József osztrák császárról, aki vékonyka haris-
nyás lábait mutogatva terpeszkedik trónján és a kövérkés II.
Katalin orosz cárnõrõl, aki terjedelmes palástot visel. Õk
voltak azok, akik a 18. század végén, mint valami tortát, fel-
osztották maguk közt Lengyelországot. Az installáció lát-
tán kitört belõlem a nevetés, mert eszembe jutottak más
múzeumok, melynek termei telis-tele vannak a dicsõ kirá-
lyokról, királynõkrõl és hódítókról készült festményekkel.
A „Királyi torta-installáció” engem a véges ideig hatalmon
lévõk hübriszére figyelmeztetett. 

A lengyel látogatók számára persze mindez egészen
mást jelent. A lengyel történelem zsidó narratívája nem
annyira a nemzeti történelem gyõztes és vesztes csatáiról
szól, mint inkább a kereskedõk, a kocsmárosok, a jószág-

Gwozdziec város
18. századi 

rekonstruált 
zsinagógája 
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igazgatók, a tanítók, a diákok, a gyárosok, az újságírók, a
szépségkirálynõk, a forradalmárok és mindenekelõtt a zsi-
dó közösségek – Krakkó, Poznañ, Vilna, Varsó, Zamoœæ,
stb. – történetérõl.

Barbara Kirshenblatt-Gimblett történelmi színháza
azonban nem egy Broadway musical, ezért nem is zárulhat
happy enddel. A lengyel-zsidó történelem, az elsõ zsidó te-
lepesektõl a Szolidaritás-mozgalomig és a kommunizmus
összeomlásáig tartó ezeréves múltra tekint vissza. Az utol-
só negyedszázad történetével a kiállítás nem foglalkozik.
Vagy mégis, hiszen a folytatás ott van körülöttünk a 480
székes elõadóteremben, a két vetítõs multimédia helyiség
programjain, az oktatási vagy a kutató központban, a fiatal
és felkészült munkatársak személyében. Ezeket a helyeket
nevezi Kirshenblatt-Gimblett a zsidó–lengyel viták „félel-
men és szégyenen túli” biztonságos zónájának, ahol szóba
kerülhet az összes kérdés és ellentmondás.

Ha a Polin Lengyelország 
ajándéka a zsidóknak, akkor ez 
egyúttal a zsidóság ajándéka is 
Lengyelországnak 

A cinikusok azt mondhatják, hogy ez túl kevés, túl kései.
Ami persze igaz, de ezen már nem lehet változtatni. A meg-
nyitó ünnepségen a lengyel köztársasági elnök, Bronis³aw
Komorowski azt mondta, hogy „lehetetlen megérteni Len-
gyelország történetét a lengyel zsidóság történetének isme-
rete nélkül. De ugyanolyan lehetetlen megérteni a zsidóság
történetét a lengyel történelem ismerete nélkül.”

A köztársasági elnök azt is megjegyezte, hogy a lengyel
zsidók hatalmas szerepet játszottak Izrael állam létrejötté-
ben. Az elsõ Knesszetben a képviselõk majdnem fele beszélt
lengyelül. Komorowski elnök, a pódiumon helyet foglaló
kulturális miniszter és Varsó polgármestere is úgy vélte:
ahogy a zsidókat itt üdvözölték, ahogy történetüket beil-
lesztik a kollektív emlékezetbe, és ahogy megosztják ezt az
új lengyel államban – ez a tolerancia, a tisztelet és a szabad-
ság mércéje. Ahogy a Szolidaritás a zsidó múltat saját kö-
vetelései részévé tette, ugyanígy a POLIN Múzeum megnyi-
tása is hozzájárul ahhoz, hogy észrevegyék Lengyelország
hatalmas elõrelépését a stabil nyugati demokrácia megte-
remtése felé. Lengyelország a zsidó múlttal való szembené-
zésével példát mutat a szomszédos országoknak.

A finn Rainer Mahlamäki által tervezett épület faragott,
homokkõszerû anyagból épült, mely elé csillogó üveghom-
lokzat került. A homlokzat felszíne sima, a fémrögzítõkkel
illesztett üveglapokon (héber és latin betûkkel) a POLIN szó
olvasható. A múzeumépület halványan imitálja a mellette
álló varsói gettóemlékmû formáját. Az emlékmû és a múze-
um is megszentelt helyen, a hajdani gettó közepén áll. „Erõs

jelentése van annak, hogy egy üvegház került a népirtás
helyszínére – írja Kirshenblatt-Gimblett – természetesen ez
a tragédiával szemben álló remény kifejezése.” A megnyitó
hetében voltak napok, amikor az egész múzeum izzott a
fényben.

Az ünnepélyes megnyitóra a múzeum oldalában került
sor, szemben a varsói gettó emlékmûvével. Az esemény, ál-
lami ünnepséghez illõen azzal kezdõdött, hogy
Komorowski köztársasági elnök és az izraeli államelnök,
Reuven Rivlin meggyújtották az emlékezés fáklyáit az em-
lékmû elõtt.

Azon az éjszakán a fáklyák fénye tükrözõdött az üveg-
falon, miközben közel ezer fiatal lengyellel együtt
klezmerdalokat, meg lengyel és jiddis nyelvû kórusmûveket
hallgattunk. A zsidó fiatalok többsége az Élet menete (va-
gyis a haláltáborokba tett zarándokút) alkalmából látogat
elõször Lengyelországba. Mostantól a zarándokútjuk végén
fény búcsúztatja majd õket: a múzeum, melynek interaktív
kiállítása az itt élt és élõ zsidókra emlékeztet.

Kimerülve az elsõ nap eseményeitõl (és persze az idõel-
tolódástól) a szállodába menet eltévedtem, ezért megszólí-
tottam egy harminc év körüli, kutyát sétáltató hölgyet, aki
folyékony angolsággal válaszolt. Beszélgetni kezdtünk a
múzeumról, mire õ elmondta, hogy hamarosan meg fogja
nézni. Hozzátette, hogy vannak zsidó barátai, zsidó szár-
mazásúak, akik amúgy pont olyanok, mint a többi lengyel
barátja. Meg hogy a nagyapja még emlékszik, milyen volt
Lengyelország, amikor még zsidók éltek mindenfelé, de ma-
napság már csak vietnamiakkal lehet találkozni. A múzeum
nem hozhatja vissza a zsidókat, de felidézheti egy jobb Len-
gyelország emlékét.  

Fordította: Margitta Nóra

JEGYZETEK

1 Egykor Vilnában, ma New Yorkban mûködõ jiddis kulturális
intézet.

2 David G. Roskies a New York-i Jewish Theological Seminary
és a Jeruzsálemi Héber Egyetem jiddis irodalom és kultúra
professzora. Fenti írása a Jewish Review of Books 2015 téli
számában jelent meg.

„Találkozás 
a modernitással”  
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halálBÜNTETÉS
FELTÉTELEKKEL

M ózes Tórájában sok helyen olvasható a
halálbüntetés, és annak különféle végre-
hajtási módozatai. Olvashatunk megkö-

vezésrõl (például Mózes V. 13/11), megégetésrõl (Mózes I.
38/24), akasztásról (Mózes V. 21/22). Igaz, ez utóbbi kettõ
már a kivégzés utáni eljárás a tórai jog szerint. A megkö-
vezés a nép haragjának kifejezéseként szerepel, a megége-
tés még a tóraadás elõtti idõszak büntetéseként.

A Misna Szanhedrin traktátus 1. fejezet misnájában áll:

Fordítás: Halálbüntetést csak a huszonhárom tagú
bíróság szabhat ki, tárgyalás után.

A Talmud négyféle büntetést ismer: kövezés, égetés,
lefejezés, megfojtás. Szanhedrin traktátus 45a lapján áll:
a „szeresd felebarátodat, mert olyan, mint te” parancsa

azt jelenti, hogy emberhez méltó halált kell halnia.
Eddig semmi különbség nincs az ókori zsidó ország

és más ókori országok büntetési gyakorlata között. Az
ítélet meghozataláig azonban igen hosszú az út.

Megvizsgálva a talmudi irodalmat, azt látjuk, hogy
olyan súlyos szabályokat hoztak a halálbüntetés kisza-
bására, hogy szinte lehetetlen volt meghozni. Két tanú
vallomásának például nem csupán egybehangzónak
kellett lennie, de bizonyítani kellett, hogy az elkövetõt
figyelmeztették a tett elõtt, ezt a figyelmeztetést megér-
tette, és kinyilvánította, hogy a cselekedetet a követ-
kezmények tudatában hajtja végre. A tettes nem tehe-
tett önmagára nézve terhelõ vallomást. Nem fogadtak
el közvetett bizonyítékot sem, mint azt a Szanhedrin
traktátus 37b oldalán olvassuk:

Fordítás: Mestereink tanítják: hogyan következte-
tünk? Így szól (a bíró a tanúkhoz): Láttátok, hogy üldö-
zi õt karddal, és utána futottatok, és láttátok, hogy csö-
pög a vér a kardról, s az áldozat haldoklik? Ha ennyit
láttatok, nem láttatok semmit!

A Misna e témában leghíresebb passzusa így szól
(Mákot 1:10):

Fordítás: Az a Szanhedrin, amelyik hétévente egy-
szer halálos ítéletet hoz, véreskezûnek neveztetik. Rab-
bi Elázár ben Ázárja szerint: csak amelyik minden het-
ven évben egyszer dönt így. Rabbi Tárfon és Rabbi
Akíva így szól: ha mi a Szanhedrin tagjai lettünk vol-
na, sosem hoztak volna halálos ítéletet. Rábbán Simon
ben Gámliél erre válaszol: Akkor megsokasították vol-
na a vérontást Izraelben.

E misnában már megjelenik a napjainkban is fellel-
hetõ véleménykülönbség a halálbüntetést illetõen.
Rábbán Simon ben Gámliél szavai azt jelentik, hogy a
bölcs hitt a halálbüntetés visszatartó erejében. Érve sze-
rint ugyanis a halálbüntetés eltörlése felbátorítaná a
halálos ítéletet kiváltó bûnöket elkövetõket, köztük a
gyilkolni szándékozókat is. Ugyancsak a Talmud
Szanhedrin traktátus 46a lapján áll:

Frölich Róbert

A HALÁLBÜNTETÉS 
ÉS AZ ÉLET VÉDELME 
Napjainkban újra szóba került a halálbüntetés. Érdekes lehet végigkísérni, hogy a Tórában hangsúlyosan
megjelenõ büntetést hogyan formálta a halácha. Ezzel párhuzamosan meg kell vizsgálnunk 
az élet védelmét szolgáló haláchikus forrásokat is. Az új országos fõrabbi cikkét közöljük az alábbiakban.

 דיני נפשות בעשרים ושלשה

שרץ : שמא כך ראיתם: אומר להן? כיצד מאומד: תנו רבנן
ומצאתם סייף בידו ודמו , ורצתם אחריו, אחר חבירו לחורבה

  לא ראיתם כלום–אם כך ראיתם . והרוג מפרפר, מטפטף

סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית רבי אלעזר בן 
ריה אומר אחד לשבעים שנה רבי טרפון ורבי עקיבא עז

אומרים אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם רבן 
 שמעון בן גמליאל אומר אף הן מרבין שופכי דמים בישראל

שמעתי שבית דין מכין : תניא רבי אליעזר בן יעקב אומר
אלא , ולא לעבור על דברי תורה, ועונשין שלא מן התורה

ומעשה באחד שרכב על סוס בשבת . סייג לתורהכדי לעשות 
לא מפני שראוי . והביאוהו לבית דין וסקלוהו. בימי יונים

אלא שהשעה צריכה לכך, לכך  
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Fordítás: Rabbi Eliezer ben Jáákov mondja: Hallot-
tam, hogy a Bét Din nem mindig hoz Tóra szerinti ítéle-
tet, de sosem azért, hogy megszegjék azt, hanem hogy ke-
rítést készítsenek neki. Történt ugyanis, hogy valaki lo-
vagolt szombaton, a Hasmóneus idõkben, ezért Bét Din
elé vitték, és megkövezték. Nem azért, mert ez volt a meg-
felelõ büntetés, hanem mert azok az idõk így kívánták.

A „megfelelõ büntetés” kitétel értelmezési problémá-
kat vethet fel. A rabbinikus törvények nagyrészt azért
születtek, hogy „kerítést készítsenek a Tórának”. A Tóra
szakralitását úgy kívánták megvédeni, hogy körülbás-
tyázták az arra alapuló törvényekkel. Így, ha a rab-
binikus törvényeket át is hágták, a Tóra maga nem sé-
rült. Halálos ítéletet bizonyos tórai törvények megsze-
géséért szabhatnak csak ki, jelen esetben azonban rab-
binikus törvény megszegéséért járt a legsúlyosabb íté-
let. Az alábbiak fényt vetnek az emberi életet egyébként
mindennél értékesebbnek tartó Szanhedrin eljárásának,
és a rendkívüli idõk említésének okaira:

A Jeruzsálemi Talmud Szanhedrin traktátus 6. feje-
zet 6. haláchájában áll:

Fordítás: Nyolcvan (varázsló)asszonyt akasztatott fel
Simon ben Setách egy napon Askelonban, pedig (rend-
szerint) két (halálos) ítéletet sem hoznak egy napon. Az
idõk azonban ezt kívánták.

Tudnunk kell, hogy Simon ben Setách Alexander Jan-
náj király sógora volt. A hasmóneus király a szadduceus
papságot (és egyúttal bíróságot) támogatta. A szadduceu-
sok elfogadták a Tórát, az írott tant, ám annak szóbeli ki-
egészítéseit, a tradicionális értelmezéseket már nem. Si-
mon ezzel szemben a judaizmus fõsodrának számító fari-
zeusok híve és segítõje volt. A farizeusok „visszahelyezése
jogaikba” Simon idejében és szándéka szerint rendkívüli
cselekedeteket követelt meg. Ebben azonban, mint azt a
Jeruzsálemi Talmud érezteti, ott a visszaélés lehetõsége.

A halálbüntetést leginkább ellenzõk fõ érve annak
visszafordíthatatlansága. Míg egy téves börtönbünte-
tést elszenvedõt kárpótolni lehet sokféleképpen, a ki-
végzettet nem lehet feltámasztani. Ezt már a régi dönt-
nökök is felismerték.

A Második Szentély pusztulása elõtt mintegy négy
évtizeddel azonban már nem volt halálbüntetési lehetõ-
sége a Szanhedrinnek. A Talmud Szanhedrin traktátus
52b lapján áll:

Fordítás: „És elmész a levita papokhoz, és a bíróhoz,
aki lesz abban az idõben (Mózes V. 17/9)” Ez azt jelen-
ti: mikor van (szolgálattevõ) pap, van törvény(hozás),
mikor nincs, nincs.

A Szentély pusztulása után teoretikussá válik a kér-
dés, mivel nincs önálló zsidó állam, ahol a tórai jog len-
ne az irányadó. Túlmenõen a jogilletékességi problema-
tikán, az élet értéke és védelme – a fenti kétségek miatt
– szinte kiszabhatatlanná teszi a halálbüntetést. Mivel a
Szanhedrin már nem létezik, így a késõbbi döntnökök
nem fektettek nagy hangsúlyt e kérdéskörre. A rab-
binikus bíróságok a zsidó jogot és törvényt már más te-
rületeken alkalmazták. A kivégzés elvi lehetõségének
további boncolgatása helyett inkább az élet védelme
került elõtérbe. Nem utolsósorban azért, mert a judaiz-
mus mindig is ambivalens módon viszonyult az élet ki-
oltásához. Amennyiben a jog és igazság megkívánta,
úgy elvettek életet, ám sokkal kedvesebb volt a zsidó er-
kölcsnek és etikának az élet – mint ab ovo értékes lét-
nek – védelme.

A Tórában (Mózes V. 22/8) olvassuk, hogy az ember-
nek kötelezõ kerítést építenie a lapos tetejû házára. Ez
az emberi élet védelmét szolgáló törvények egyik alap-
köve. A Rámbám ennek kapcsán kijelenti a Misne Tora
Hilchot rocéách usmírát hánefes 11. fejezet 4.
haláchájában:

Fordítás: A tetõ és minden más baleset- és életveszé-
lyes hely egyenértékû. Mindent meg kell tenni tehát,
hogy megelõzzük a tragédiát.

Mózes III. könyve 25/36-ban áll:

Fordítás: És éljen a testvéred veled.
E vers az aktív életmentés kötelezettségének alap-

ja. Ha valaki azt tapasztalja, hogy felebarátja ve-
szélyben van, nem szabad haboznia, cselekednie
kell. A segítségnyújtás a bajba jutottnak kiemelkedõ
vallási kötelezettség. Ezen nem is, csak a segítség-

A Szanhedrin 
– 1883-ból 
származó metszet
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halálBÜNTETÉS
FELTÉTELEKKEL

שמונים נשים תלה שמעון בן שטח באשקלון ואין דנין שנים 
 ביום אחד אלא שהשעה צריכה לכן

, ובאת אל הכהנים הלוים ואל השפט אשר יהיה בימים ההם
  אין משפט–בזמן שאין כהן ,  יש משפט–שיש כהן בזמן 

אחד הגג ואחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי שיכשל בו אדם 
 וימות

 וחי אחיך עמך
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nyújtás mértékén nem volt egyetértés. Bölcseink
azon vitatkoztak, hogy az életmentõnek kötelessége-
e saját életét veszélybe sodorni. A Talmud Bava
Mecia 62a lapján áll:

Fordítás: Ketten mennek az úton, s egyiküknél van
csak víz. Ha megosztják, mindketten meghalnak, ha
egyikük issza meg – túléli. Ben Petúra mondja: Jobb, ha
megosztják, és mindketten meghalnak, mintsem az
egyik lássa a másik halálát. Rabbi Akiva így szól és ta-
nít: Éljen a testvéred veled – ez azt jelenti, hogy a te éle-
ted (ilyen helyzetben) elõrébbvaló a társadénál.

Rámbám a Misne Tora Hilchot rocéách usmírát
hánefes 1 fejezet 14. haláchájában írja:

Fordítás: Aki megmenthetné társát, de nem teszi,
megszegi a Tóra parancsát: „Ne állj tétlenül felebarátod
vérénél” (Mózes III. 19/16)!

Ebben indirekt módon benne van az is, hogy aki
viszont tudja, hogy nem képes a mentõakcióra, nem
felelõs a társa sorsáért. A zsidó törvények emberekre
szabottak, az ember képességeit a legmesszebb me-
nõkig figyelembe veszik. Noha az élet védelme elsõ
számú prioritás a zsidó etikában, mégsem követel
emberfeletti tetteket, halálos önfeláldozást, csak fi-
gyelmet, empátiát és szolidaritást. A Talmud Jóma
traktátus 83a lapján hosszas fejtegetést olvashatunk,
hogy az Engesztelés napján, mikor tilos enni és inni,
a beteget, vagy akár csak azt, aki rosszul van, mivel
és hogy szabad etetni. Az eszmefuttatás a következõ-
képpen végzõdik:

Fordítás: Aki rosszul van az éhségtõl, akár tiltott
dolgokkal is szabad etetni, míg nem fénylenek a szemei.

A Sulchán Áruch Orách Chájjim traktátus 328. feje-
zet 2. paragrafusában áll:

Fordítás: Akinek veszélyben lévõ betege van, micva
érette megszegni a szombatot, s minél elõbb, annál di-
cséretesebb. Ha késlekedik, vért ont.

A szombat minden héten ismétlõdõ ünnep, a Te-
remtés hetedik napja, melyen I.ten maga is megpi-
hent. Oly kiemelt nap, hogy helyet kapott a Tíz Pa-
rancsolatban is. A szombat szentsége évezredeken

keresztül érintetlen volt, a mai napig a zsidóság
egyik megtartó ereje. E nap a pihenésé, a lelki feltöl-
tõdésé, melynek szellemiségével ellenkezik a munka-
végzés. Semmiféle munkát nem szabad végezni,
minden olyan tevékenység tilos, mely profanizálná a
napot. Még az olyan tárgyak puszta érintése is tilos,
melyek munkaeszköznek tekinthetõk.

A logika szerint, ha az életmentés kötelezettsége
felment a szigorú szombati tilalmak alól, akkor hét-
köznap sokkal inkább kötelezõ. Ki dönti el, hogy mi
az életveszély? Rabbi Jicchák Herzog Héchál Jicchák
címû responzuma Orách Chájjim traktátus 33. fejeze-
tében idézi a Talmud Jóma traktátusát:

Fordítás: Smuél mondja: Az életveszély megítélésé-
nél nem megyünk a többségi vélemény szerint, azaz
nem szigorítunk.

A zsidó jog szerint ugyanis a többség véleménye
döntõ. Nem véletlen, hogy az ítélkezõ testület párat-
lan számú tagból áll, így a határozatokat mindig
többséggel hozzák meg. A többségi vélemény azt
esetek nagy részében szigorúbb álláspontot képvisel
a vitákban, s így a döntés is a szigorítás irányába
mutat. Az életveszély azonban olyan súlyú kérdés,
hogy nem mérlegelnek, nem keresnek illetékest vagy
szakembert, a legcsekélyebb kétség esetén is enyhíte-
nek a vallási szabályozáson.

Ha ilyen felmerül az életet veszélyeztetõ dolgokat
illetõen, cselekedni kell. A Sulchán Áruch Orách
Chájjim traktátus 329. fejezet 3. paragrafusában ol-
vasható:

Fordítás: Ha valakire kövek esnek, és kérdéses, hogy
él-e vagy sem, kérdéses hogy ott van-e alatta vagy sem,
akkor is menteni kell, ha ez sok kételyt vet fel.

Életet menteni nem csak tettekkel lehet. Az életmen-
tés egyik legfontosabb eszköze a pénz. A talmud Gittin
traktátus 45a lapján ez áll:

Fordítás: A foglyokat nem lehet többért kiváltani,
mint amennyit érnek.

A régi idõkben szokás volt (akárcsak sajnos ma is),
hogy elraboltak, foglyul ejtettek embereket, hogy vált-
ságdíj ellenében szabadon bocsássák. A zsidó kedvelt
célpontok voltak, mert köztudott volt, hogy az egész
zsidó közösség összefog, hogy kiváltsák rabságba vetett
testvéreiket. A Talmud elismeri, hogy életet menteni
pénzzel is lehet, hisz a foglyokat, ha nem fizettek értük,
kivégezték. Az életük megmentése végett a foglyok ér-
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אם , וביד אחד מהן קיתון של מים, שנים שהיו מהלכין בדרך

.  מגיע לישוב–ואם שותה אחד מהן ,  מתים– שניהם שותין
ואל יראה אחד , מוטב שישתו שניהם וימותו: דרש בן פטורא

וחי : עד שבא רבי עקיבא ולימד. מהם במיתתו של חבירו
  חייך קודמים לחיי חבירך–אחיך עמך 

 
,כל היכול להציל ולא הציל עובר על לא תעמוד על דם רעך  

עד , ילין אותו אפילו דברים טמאים מאכ–מי שאחזו בולמוס 
.שיאורו עיניו  

; מצוה לחלל עליו את השבת, מי שיש לו חולי של סכנה
.הרי זה שופך דמים, והשואל; הרי זה משובח, והזריז  

כלומר שאין , נ אחרי הרוב”אמר שמואל אין הולכין בפקו
 הולכין אחר הרוב לחומרא

ק הוא שם ספק ספ, ספק חי ספק מת, מי שנפלה עליו מפולת
פ שיש בו כמה ספיקות”מפקחין עליו אע, אינו שם  

 אין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן
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tékét az értük kért váltságdíj szabta meg. Ezen elvbõl
kiindulva a segítségnyújtás kötelezettsége kiterjedt a
pénzben való segítség kötelezettségére is.

A judaizmus egyik legismertebb vonása, hogy tar-
tózkodik a nemzsidó kultuszok szent helyeitõl. A
Sulchán Áruch Jore Déá traktátus 157. fejezet 3. para-
grafusa ennek ellenére így szól:

Fordítás: Akit halálra ítéltek, bemenekülhet egy
nem zsidó templomba, hogy mentse magát.

Az emberi élet felette áll a rítusok különbözõségé-
nek, az ideológiai ellentéteknek. Az életveszélyben
lévõ minden eszközt igénybe vehet, hogy megmene-
küljön.

Fentiekben röviden bemutattuk, hogyan viszo-
nyul a halácha a halálbüntetéshez, és ennek kapcsán
az emberi élet értékéhez. Noha a Tóra ismeri a halál-
büntetést, és a Szanhedrinnek joga is volt kiszabnia
azt, olyan keretekbe foglalták, hogy csak igen ritka

esetekben lehetett alkalmazni. A Szentély pusztulá-
sa után a kérdés teoretikussá vált, s elõtérbe került
az élet szentségét és értékét védõ törvények rendsze-
re. Olyan fokú védelemben részesül az élet, hogy
még a legszigorúbb vallási törvények is ideiglenesen
érvényüket vesztik, ha veszélybe kerül. Mint láttuk,
szinte minden vallási törvény, rendelet és hagyo-
mány háttérbe szorítható, amennyiben veszedelem,
tragédia fenyeget. Az élet védelme a szó szoros és
átvitt értelmében kötelesség, kerüljön fizikai meg-
próbáltatásba vagy anyagi áldozatba. Ezen dolgoza-
tot kiváltó ok, a halálbüntetés ellen szóló érvek kö-
zül a legfrappánsabb Maimonides, a Rámbám idevá-
gó passzusa. Széfer Hámicvot c. könyve tiltó paran-
csolatokat felsoroló része 290. fejezetében így foglal
állást:

Inkább mentsenek fel ezer bûnöst, semmint meg-
öljenek egy ártatlant.

halálBÜNTETÉS
FELTÉTELEKKEL

 
מי שנתחייב מיתה מותר לברוח לבית עבודת כוכבים ולהציל 
 את עצמו

 
 ולזכות אלף חוטאים יותר טוב ונכסף מהרוג זכאי אחד
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Péntek éjszakánként a Teleki téren nem le-
hetett aludni a lónyerítéstõl. Hajnali hat-
tól a Karácsony Sándor utcától a Lujza

utcáig télen-nyáron álltak végig a lovas kocsik, hoz-
ták az árut. Kistarcsa mellõl, Soroksár környékérõl
érkeztek a bolgárkertészek, mérleget a szekér elé tet-
ték,  mázsálták a friss árut. 

Paprikások a középsõ út mentén, csak pirospapri-
kát kínáltak, négy vagy öt standon. Következõ soron
a tejtermékesek, hátul a fûszeresek. A hússzék szép
kõépülete kirítt a libás, csirkés, baromfis piaci sátrak
közül. Azután a gyümölcsösök, középen Kohn néni
hatalmas pultjával, legvégén a virágos standok álltak. 

Kocka, vagyis Kocsis Sanyi, a focista édesanyja
zöldséget árult, apja a piac éjjeliõre volt. Záráskor
elpakoltak a zöldségesek, meglocsolták a megma-
radt árut. Jött Sanyi, két legjobb barátjával, Gyuri-
val és Jenõvel fejeltek esténként a piac közepén.
Nagy, tágas hely volt, középen lámpával. Hazafelé a
Mátyás téren is leálltak focizni az ottani cigánygye-
rekekkel, mindegy volt, csak labda legyen. Kocka
tizenhétévesen már a Fradi igazolt játékosa volt, ké-
sõbb ötszörös magyar bajnok, háromszoros gólki-
rály. Az Aranycsapat legendás csatárát – aki a Tele-
ki téri piacon rúgta a rongylabdát – a világ száz leg-
jobb labdarúgója közé is beválasztották, mielõtt az
ötvenedik születésnapja elõtt, tisztázatlan körülmé-
nyek között kiesett egy barcelonai kórház negyedik
emeletérõl. 

De akkoriban, a harmincas évek elején, délutá-
nonként még a Lujza utcában focizott, Gyuri szülei-
nek kerékpárboltja elõtt. Kinevezték kapunak az au-
tófeljárót, sréhen szemben a másik feljáróval, vég
nélkül rúgták a labdát, minden percet kihasználtak,
amikor nem jött autó, vagy lovas kocsi. 

Nagy élet folyt a téren, több részbõl állt a piac.
Ószeresek adták-vették a használt cikkeket, elnyûtt,
megviselt, elhordott tárgyakat keltettek új életre. Ha
meg kellett javítani, helyrepofozták, megfelelõ ha-
szonnal tovább adták. Lehetett bármi, felújított asz-
tal, újrakárpitozott szék, toldozott lábos, foltozott
cipõ, mindennek akadt gazdája. Jókora standon
alul-fölül garmadával lógtak a ruhák, hosszú bottal
akasztották le a vidékrõl érkezõ vevõknek, akik es-
küvõre kerestek öltönyt, ünneplõ ruhát. Uram, ez
magára tökéletesen passzol – fogta össze hátul a ke-
reskedõ a két számmal nagyobb zakót. Így ment az
üzlet.

Rengeteg bolt volt a téren. Molnár néni csemege-
boltja, amit unokatestvérével, Dániel nénivel közö-
sen vezetett – egymás melletti lakásban laktak az
üzlet fölött a Teleki tér 7-ben.  Mellette drogéria, a
tulajdonos saját keverésû, virágillatú kölnivízével,
amit kimérve árult cirádás kis üvegekben. Az Izsák
patika gyönyörû mahagóni fiókjaival, és Fürst néni
festék kereskedése. Weisz bácsi papírboltja a Teleki
tér 10-ben, rögtön a kapu mellett. Tanítás után a
gyerekek zsákbamacskát vehettek nála, hol egy ra-
dír, máskor lehúzós matrica volt a titkos csomagban.
‘32-ben a második osztályos Schwarcz Henrik, ba-
rátjával Grün Tomival felvásárolta az írószerkészle-
tet, attól fogva töltõtollat, piros, kék tintát csak tõ-
lük lehetett venni. Jókora árréssel dolgozott a két if-
jú üzletember, hamar behívatták szüleiket az iskolá-
ba. Végighallgatták a tanár beszámolóját, fiaik mi-
lyen rossz fát tettek a tûzre, bólogattak közben a
szülõk szorgalmasan. Henrik lefordította nekik jid-
disre, amit jónak látott, õk az osztály büszkeségei,
nagyon jól tanulnak, szüleik pedig mondjanak kö-
szönetet a tanár úrnak, amiért ilyen sokat foglalko-

Indiánert 
és kávéfánkot
szolgáltak fel 

a kapucíner
mellé.
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zik velük. Végül kis híján kicsapták õket a zsidó is-
kolából, de nagyobb baj nem lett belõle.

Hatalmas bútorbolt állt az iskola mellett, és egy
bõrüzlet a szomszéd házban. Másik oldalon, a Dobo-
zi utca felõl, a Velkei edénybolt várta a háziasszo-
nyokat nehéz öntöttvas serpenyõkkel, zománcozott
piros lábosokkal és a zárt vitrinben aranyszélû por-
celán étkészlettel. Szemben a kis földszintes házban,
a cipõbolt tulajdonosa a háború alatt is gondot for-
dított rá, hogy beszerezze a népszerû Bata cipõket. A
Kun utca 12-ben volt a mozi, a kis piszkos. A Kun ut-
ca és Teleki tér sarkán ruhakereskedés, háztartási al-
kalmazottaknak való kötényekkel és egyszerûbb
munkaruhákkal. 

Három nagy pékség volt a környéken. Spiegel,
Gottlieb, és egy házzal arrébb a Róna. Spiegelnél le-
hetett tököt süttetni, valahogy jobb íze volt, mint az
otthoninak. Gottlieb készítette a legjobb barheszt,
hozzá vitték a népek a sóletet is péntekenként. Ami-
kor kisült az összes barhesz, kipucolták a kemencét,
betették a sóletet, mindegyik fedõ alá spárga került,
rajta a sólet tulajdonosának neve. Szombat délben
jöttek a lábosokért, de a gondos felcímkézés ellené-
re is elõfordult, hogy rácsodálkoztak a sábeszi asz-
talnál, hogyan került csülök a glattkóser füstölt li-
bacomb helyére. 

Nagyvilági hely volt a Lissauer kávéház, a cso-
kornyakkendõs pincérek indiánert és kávéfánkot
szolgáltak fel a kapucíner mellé, s elegáns fémtálcá-
kon tették a vendég elé a cechet. Miután a snájdig
Lissauer Gyula az egészet elkártyázta, örökösei
kénytelenek voltak beérni egy-egy kis ezüst utánza-
tú tálcával. Jó kávét ezután Mariska néni kávékimé-
résében lehetett inni a piac sarkán, gyerekeknek
ugyanott málnaszörp. Grósz bácsi kocsmájába nem
túl szerencsés módon négy lépcsõ vezetett fel, kifelé
jövet rendre leestek az összeakadó lábú, ittas vendé-
gek. A mellette levõ csemege üzletben kiváló pácolt
hagymás ruszlit árultak, de a többi portéka váltig
nyakukon maradt. Mintha rontás lett volna rajtuk,
pedig jó volt a sonka, remek lekvárokat kínáltak, tíz-
féle kekszbõl lehetett válogatni, mégsem kellett sen-
kinek. Mindenki a szemközti delikateszbe járt.

Weinstock Éva fûszerüzlete a földszintes ház ut-
cára nézõ nagy, világos helyiségében nyílt meg a
harmincas évek elején. Éva a háztulajdonostól bérel-
te a helyiséget, berendezte szépen, falak három olda-
lon bepolcozva, csinos parafadugós barna üvegek-
ben tartotta a fûszereket, nehogy fényt kapjanak.
Eleinte tartós élelmiszereket árult, többféle mustárt,
fûszert, aszalt gyümölcsöt, gyarmatárut. Szerettek
odajárni az emberek, minden ajtónyitásnál egzoti-
kus illat terjengett a bolt elõtt. Persze nemcsak az il-
lat miatt jártak a fûszerüzletbe a környék lakói, ke-

reskedõi, piaci rakodómunkások. Éva a következõ
évben bevezette a reggelit, késõbb uzsonnát is készí-
tett, végül a vacsorát is tõle vitték a tér lakói. Két kis
asztal elfért a boltban, aki ebédidõben jött, le is tu-
dott ülni.

Évi ilyenkor húsos pitét szolgált fel, majonézes
krumplisalátával. Gyorsan ettek, nem maradtak so-
ká, a Teleki téren mindennél fontosabb volt az üzlet,
bekaptak valamit, és siettek dolgukra a déli vendé-
gek.

A Lujza utca, Dobozi utca, Teleki tér, Népszínház
utca, Szerdahelyi utca övezte körzet lakói mind
Weinstock Évi fõztjéért rajongtak. Kora hajnalban
kiment a piacra, zöldséges standok elõtt végigsétált,
köszönt, mindenkinek jutott egy mosoly. Meg-meg-
állt, megszagolta a friss illatú paradicsomot, kezébe
vett egy különös formájú zöldpaprikát. Megihlették
a zöldségek, minden héten kitalált valami újítást a
delikateszben. Különös érzéke volt az ízekhez, reg-
gelire szendvicseket készített, salátát csinált, nyáron
uborkát kovászolt. Fokhagymát adott hozzá, kevés
hegyes paprikát, kaprot bõven, tetejére kétkilós ko-
vászos kenyeret vágott ketté. Nagy szemû sót oldott
forralt vízben, azzal öntötte fel a hordókat. Enyhén
csípõs volt az uborkája, tökéletesen érett és roppanó,
rajongtak érte a környékbeliek.

Tõle vitték a vacsorát is az egész napos munka
után megfáradt piacozók, felvágott-félét, jégbehû-
tött dinnyét, kenyeret. Mindig friss áru volt, ennek
gyorsan híre ment. Híresen finom szendvicseiért bo-
londultak a népek. Nagy kerek parasztkenyérbõl fer-
dén vágott szeleteket, gyönyörûen feldíszítette.
Csillagcsöves habzsákból nyomta kenyérre a körö-
zött rózsákat, tetejére uborkából vágott mértani for-
mákat. A dekorációhoz való zöldségfélét mindig az
erre bejáratott Lissauer-féle tálcácskára készítette,
ami férje révén került a háztartásba. Innen már csak
villámsebes mozdulatokkal kellett szétosztani a
szendvicseken.

Tótoktól vett friss juhtúrót a piacon, vajjal és sze-
gedi pirospaprikával keverte ki. Mustárt adott hoz-
zá, egészen finomra aprított hagymát, ajókát, kapri-
bogyót, és a titkos hozzávalót, egy meglehetõs ka-
nálnyi sört. Máskor hajszálvékony szeletekre vágott
sajtot kent meg körözöttel, feltekerte, piros és zöld-
paprikából szelt hozzá karikákat, elrendezte az ízle-
tes tekercsekkel együtt a frissen köpült vajjal meg-
kent kenyéren. 

Felvágottat legyezõszerûen hajtogatta, saját ké-
szítésû tormakrémet rejtett a belsejébe. Ömlött a
könnye, míg reszelte a tormát, de ragaszkodott hoz-
zá, hogy mindent maga csináljon. Ha beteg volt, ak-
kor is egyedül cipelte haza a kosarakat a piacról,
nem hagyta, hogy segítsenek neki. A tormát reszelt

Fokhagymát
adott hozzá,
kevés hegyes
paprikát.
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almával keverte, hogy elvegye az erejét, tejszínt, ke-
vés borecetet, apróra metélt snidlinget adott hozzá.
Ez volt az egyik specialitása, ami különleges, egyedi
ízt kölcsönzött a szendvicseinek. Kósersággal nem
sokat törõdött, csupán az érdekelte, hogy a legkivá-
lóbb alapanyagokat szerezze be. Csakis friss hozzá-
valókkal dolgozott, kizárólag megbízható, kipróbált
helyekrõl szerezte be az árut. Hogy milyen halból
készült a sonka, nem kérdezte senki, sokan a kósert
tartó zsidók közül is Évihez jártak titokban, nem le-
hetett ellenállni a fõztjének. Olyan zsidó nem volt,
aki nem kapott nála enni. 

Nyáron jégbe hûtött dinnyét adott nagy szeletek-
re vágva, télen fahéjas forró csokoládéval, rumos te-
ával várta a vásárlókat. Kistányéron kínálta a fogvá-
jóra tûzött, kaprival töltött ringlit. Hajnalonta betér-
tek a cigányzenészek pár darab sózott haltekercsért,
azután mentek át a kocsmába inni rá egy sört. Grósz
bácsi már hajnali ötkor kinyitott, folyt a pletykapar-
ti a kocsmában végeláthatatlan. 

Éva férje taxisofõr volt, de legtöbbször állás nél-
kül. Édesanyja, Sára masamódként dolgozott a bolt
fölötti lakásban kialakított mûhelyben, feljártak hoz-
zá az asszonyok. Széles vevõköre volt, tizenkét gyer-
meke mellett egész életében varrta a kalapokat Sára
nagymama. Értett a szõnyegszövéshez is, kötött, hor-
golt, lámpaernyõt készített, mindent megcsinált, ami-
re kereslet volt. A családban a nõk keresték a pénzt.
Éva apja, Weinstock Salamon, lépcsõ melletti székén
ült naphosszat a bolt hátsó részében. Ha hiány volt
valamibõl, és lánya megkérte, besegített a beszerzés-
ben, elment vajért, sajtért. Más egyebet soha nem dol-
gozott. Hátizsákban hozta haza a felvágott-féléket a
Balettintézet mögötti Nagy és Eichner hentesüzletbõl,
majd azonnal visszaült kedves székébe, belemerült az
újságba. Éva iparengedélyét ’38-ban sem vonták visz-
sza, talán túl kis hal volt, valahogy megfeledkeztek
róla. Enni adott az embereknek – ez a fajta tevékeny-

ség hivatalosan nem is létezett. Az árubeszerezés már
nehezebb ügy volt, de a keresztény szomszédok egy
ideig tudtak segíteni. 

Végül persze be kellett zárni a boltot. Éva aznap
látogatta meg vidéken munkaszolgálatos férjét, ami-
kor át kellett volna költözni a csillagos házba. Nem
mondott le a látogatásról, a költözés ügyében hiába
kért halasztást, felmentés helyett egy Auschwitzba
tartó nõi transzportba került. 

A mindenki megetetõ Weinstock Éva szülei, Sala-
mon nagypapa és Sára nagymama éhen haltak a get-
tóban. De a gyerekek, Éva kilenc és tizenegy éves lá-
nya kézen fogva hazasétált a gettó felszabadulása
után. Szüleiket a Teleki téren várták, épségben haza
is érkeztek mindketten.

A háború után megnyílt a piac, mindenki levitte,
amije volt. Bambis és egyéb üres üvegekkel rakták
tele a pultokat, nem volt más. Próbálták újrakezde-
ni, elindítani a Teleki tér korábbi megszokott nyüzs-
gõ életét. A régi, megbecsült kereskedõk vasárna-
ponként lementek vidékre, õstermelõktõl hozták a
zöldséget, gyümölcsöt, tojást. Hamar megszigorítot-
ták azonban a szabályokat, utasításba adták, mit le-
het árulni. Gyakran szállták meg rendõrök a piacot,
igazoltattak, bevitték az embereket, véget akartak
vetni a feketézésnek. Ez a piac halálát jelentette. 

Éva újra megnyitotta a delikateszt, gyerekei bi-
ciklivel járták a tejboltokat, öt dekás adagonként
szedték össze a vajat a szendvicshez. Nemigen lehe-
tett árut kapni, de Weinstock Évi a semmibõl is ki-
hozta, amit lehetett. 1950-ben egy napra letartóztat-
ták, olyan péktõl vásárolt – szólt a vád – akitõl nem
lett volna szabad. Ezután bezárta a boltot. Nem álla-
mosították, õ szüntette meg az árusítást. Nem kínál-
hatott már semmit. Egész addigi életét betöltötte,
hogy jóllakassa a környékbelieket, ám úgy tûnt, an-
nak a világnak mindörökre vége. Nem tudott többé
enni adni az embereknek. 

Nyáron jégbe
hûtött dinnyét

adott nagy
szeletekre

vágva, télen
fahéjas forró

csokoládét. 
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– A Bernhardi-ügy láttán az emberben számtalan
kérdés és gondolat kavarog. Például, hogy a törté-
nelem során vajon mi mindenbõl és fõleg milyen
okkal lett „ügy”. Ugyanis sokszor – mint ebben az
esetben is – egy-egy jelentéktelennek tûnõ dön-
tésbõl vagy esetbõl a környezet hatalmas ügyet
csinál. Mit gondol errõl?

– Nemigen akadt olyan korszak a történelemben,
amelyet ne jellemzett volna felháborító események
végtelen sokasága. Sosem pusztán az adott eset sú-
lyától függött, lesz-e „ügy” belõle, hanem a viszo-
nyok bonyolult hálójában valakiknek érdeke kellett
fûzõdjön a hírveréshez, a leleplezéshez. Másfelõl azt
is az érdekviszonyok döntik el, hogy üggyé dagasz-
tanak-e olyasmit, ami valójában nem szolgált rá a
megbélyegzésre. Épp egy ilyesféle machináció áll a
Schnitzler-darab középpontjában. A szerzõ feltérké-
pezi, milyen kanyargós utat jár be egy eset, míg a
politikai játszmák aduásza lesz; hogyan színeznek át
egy adott történést a résztvevõk elõítéleteik, gya-
nakvásuk, babonáik természete szerint, és hogy mi-
lyen fontos szerepet játszanak a paranoiák, sérelmi
eszmerendszerek, ha politikai érdekcsoportokat kell
mozgósítani „ügyek” körül.

– Van azonban egy nagyon nagy különbség a
Schnitzler által átélt 1912-es bécsi társadalmi álla-
potok és a mai magyar vagy közép-európai hely-
zet között, bár Schnitzler darabját akkor Bécsben
betiltották…
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– Berlinben viszont bemutatták még abban az év-
ben. Akkor Berlin szabadabb város volt Bécsnél.

– Igen, De ami a nagyon nagy különbség a két
korszak és idõpont között, hogy 1912-ben még mit
sem lehetett sejteni a holokausztról. Persze tudom,
hogy a Bernhardi-ügy nem csak a fõhõs zsidó vol-

tára épül, mégis azt gondolom, hogy a vészkor-
szak után ugyanerrõl a témáról sokkal durvább
darabot lehetne csak írni.

– Schnitzler figurái valóban úgy beszélnek és re-
agálnak, hogy nem tudhatnak még a könnyed, napi
gyakorlatként ûzött zsidózás századközepi tragikus
végkifejletérõl. Éppen ez keltette fel érdeklõdésemet
a darab iránt: ez a bámulatos hasonlóság a mai be-
szédmóddal. Hiszen ma Magyarországon naponta
folyik ez a fajta zsidózás, tagadva vagy egyszerûen
csak elfeledve, hova vezethet az uszító beszéd.
Schnitzler nem tudhatta mindezt, de elemzése, hely-
zetei világosan megmutatják az antiszemitizmus ba-
bonás félelmekbõl táplálkozó természetét, az erre
adott különbözõ elõjelû reakciók ellentmondásos
voltát – végsõ soron a jó szándékok csapdáit és az
egész ügy reménytelenségét is. Fontos megjegyezni,
hogy a szerzõ vizsgálódásának tárgya nem az anti-
szemitizmus, hanem az emberek erkölcsi döntései
kiélezett helyzetekben, a hatalmi harcok cselvetései
közepette. Elsõsorban morális megközelítésbõl vizs-
gálja szereplõit, mindenekelõtt iróniával: nincs ma-
kulátlan áldozat, s az intrikusok aljasságai is sokfé-
lék, sok egyéni változat van, jó szándék is bõven –
mind érdemes a tanulmányozásra. Ez az önsajnálat-
tól és pátosztól mentes tárgykezelés igen rokonszen-
ves számomra, azt gondolom, épp ebben az ország-
ban és épp most van igen nagy szükség a higgadt
analízisre: mert a bûnbakkeresõ hiedelmek ugyan-
olyan erõvel vannak jelen a társadalomban, mint
száz évvel ezelõtt.

– Mintha nem is történt volna meg mindaz, ami
megtörtént.

– Régen volt, ami volt. A személyes tapasztalatok
már alig vannak jelen, az elementárisan egyértelmû
tanulságok elfakulni látszanak, helyette az értelme-
zések sokfélesége nyer teret. Az emberek friss és leg-
frissebb indulatai lankadatlanul termelik a gyúa-
nyagot az új erõszakhoz. Annyi gyûlölet és ingerült-
ség van egymás iránt és annyira babonásak és
mítikusak ezek a gyûlölködések, hogy nagyon nehéz
rendet vágnia itt az értelmes emberi észnek, mégis
ez az egyetlen, amit helyesnek gondolok.

– Most már kellõképpen fölcsigáztuk az olvasó-
inkat, foglaljuk össze röviden, hogy mirõl is szól a
Bernhardi-ügy. 

– Nem dokumentumdarabbal állunk szemben, bár
ahhoz hasonlít.  Egy bécsi magánklinika a színhely
az 1910-es évek elején. (Schnitzler apja egy magán-
klinika fõorvosa volt, és Arthur Schnitzler maga is
ebben az intézményben kezdte orvosi pályafutását –
késõbb vált íróvá – tehát tökéletes terepismeret bir-
tokában írta meg a darabot.) A történet arról szól,
hogy egy szepszisben haldokló fiatal nõ utolsó órái-

A Bernhardi-ügy
– Für Anikó, 
Vajda Milán 

Gálffi László,
Mácsai Pál
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ban eufórikus állapotba kerül. A nõvér a szokásnak
megfelelõen papot hív, aki feladná a lánynak az
utolsó kenetet. Az intézetvezetõ Bernhardi profesz-
szor azonban nem engedi az atyát a mit sem sejtõ
betegéhez, mert úgy gondolja, hogy állapotán radi-
kálisan rontana, ha szembesülne valós helyzetével.
Azonban az orvos háta mögött a nõvér mégiscsak
tájékoztatja a beteget a pap érkezésérõl, ettõl a lány
pánikba esik és meghal. A tisztelendõ feldúltan elvi-
harzik, Bernhardit okolva, amiért ez a fiatal lélek a
feloldozás boldog tudata nélkül került a másvilágra.
Elmegy feljelenteni a professzort. Bernhardi orvos-
társai szerint be kellett volna engedni a papot a
lányhoz, hiszen az, hogy egy órával esetleg tovább
él, igazán nem számít.

– Azzal érvelnek, hogy a keresztény vallás ezt
követelte volna.

– Igen. Így válik ez a nyilvánvalóan egyedi eset
drámai közüggyé, mesterségesen szított politikai
botránnyá. Noha a két szembenálló felet egyaránt az
emberbarátság vezette: míg a pap számára a bûnbo-
csánat a megbékélt halál egyetlen szükséges feltéte-
le, a professzornak nincs lelke egy haldoklót meg-
fosztani utolsó boldog órájától. A klinikán egyéb-
ként is szokásos áskálódás, pozícióharc, féltékeny-
ség ebben a helyzetben  új erõvel lángol fel: itt az al-
kalom. Könnyû az esetet úgy beállítani, mint a zsidó
kultúra és a katolikus vallás közti kibékíthetetlen el-
lentétet, mint a kereszténység elleni háború egy
mozzanatát. Az ügy a parlament elé kerül, mert az
egyik hataloméhes orvos unokaöccse a klerikális
párt képviselõje. Itt lépnek be a számunkra is isme-
rõs viszonyok és praktikák. Interpellálnak a minisz-
terhez, aki egyébként reformterveinek szeretné
Bernhardit is megnyerni, de mivel a professzorral
vállalt közösség a kialakult helyzetben hátráltatná,
így inkább kiszolgáltatja õt az ellenfélnek. Az orvost
elítélik, ami ellen õ nem hajlandó harcba szállni, ha-
nem engedelmesen börtönbe vonul. 

– Bernhardi mégsem szabadsághõsként szerepel
ebben a darabban, hanem az autonómia, a szak-
maiság és az emberiesség képviselõjeként. Mind-
eközben egyáltalán nem könnyen kezelhetõ sze-
mélyiség. Nem is menti fel sem a darab, sem a
szerzõ, sem a nézõk a darab végére.

– Õ a polgári elvek, a szakmai tisztesség mellett
makacsul kitartó figura, akire jellemzõ a naivitás,
egyfajta bámulnivaló, egyben bosszantó képtelen-
ség bármilyen taktikai engedményre, és aki nem
mentes némi nárcizmustól sem. Viselkedése olaj a
tûzre. A körülötte viháncoló ilyen-olyan pártiak jel-
legzetes magatartásokat testesítenek meg, egyik ide-
gesítõbb, mint a másik. A legkorruptabb szolgalel-
kûségtõl a dühöngve csapkodó, agyatlan ellenzéki-

ségig megjelenik minden szín a palettán. A történet
alapján kialakuló kép a világról illúziótlan, szar-
kasztikus és mérhetetlenül hason lít a mára. 

– A szövegen, amelyet Kertész Imre 1991-ben
remekül fordított, mennyit változtatott?

– A.T. Kertész szövege plasztikus, világos, ám a
darab hosszú, alaposan részletezõ, továbbá túl sok
szereplõs az Örkény Színház lehetõségeihez képest –
húzni kellett tehát szerepeket és néhány jelenetet is.
De a szöveg – némi igazítással – a mai közegben is
érvényes, helytáll magáért. Néhány szerep kénysze-
rû elhagyása persze veszteség, de más szempontból
nyereség is. Volt olyan, hogy két szereplõt összevon-
tunk (a dramaturgom Ari-Nagy Barbara volt):

Bernhardi fiát egy másik, korábban szélsõjobboldali
fiatal szerepével gyúrtuk össze, így jött létre az ap-
jáért rajongó, egyben ellene lázadó ifjú orvos alakja,
aki antiszemita és „anti-árja” is egyszersmind, a vi-
lággal való teljes szembefordulást hirdeti – a két
egyhúrú személyiségbõl egyetlen, komplikált alakot
teremtettünk.   

– Az Örkény Színház kérte fel a rendezésre,
vagy saját ötlete volt, hogy elõ kéne venni a dara-
bot?

– Mácsai Pál hozta szóba egy-két éve, hogy az
egyetlen magyar elõadás után, amely 1991-ben volt
a Vígszínházban (Babarczy rendezte, Gábor Miklós
játszotta), most lenne csak igazán aktuális bemutat-
ni Artur Schnitzler kiváló darabját. Úgy vélem, elsõ-
sorban a probléma, az érvényes hozzászólás érdekel-
te, nem a címszerep – de amint látom, örömmel és
kellõ iróniával játssza.

Nagy Zsolt, 
Mácsai Pál 
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A kiadó az új fordítással egy idõben adta
ki David Shields és Shane Salerno az
íróról szóló (Salinger címet viselõ) élet-

rajzi dokumentarista könyvét, amelybõl az olvasók
alaposabban megismerhetik Salinger különös életét.
A könyv mellett és nem is burkol-
tan benne (hiszen a Zabhegyezõvel
szemben minden hivatkozás már a
Rozsban a fogót jelöli meg) jó mar-
keting-fogásnak tûnik az új fordí-
tás népszerûsítése. Érdemes elol-
vasni és majd az olvasónak dönte-
ni, melyik fordítást tartja olvasha-
tóbbnak. Ebben az írásban nem ezt
a témát járnám körül, hanem há-
rom látszólag egymástól távol álló
kérdésrõl szólnék.

Hol van itt a baseball? A regény
angol címében élen álló catcher
szó sok fejtörést okozott mind a
magyar, mind az amerikai olvasók-
nak. A magyar olvasónak nem kell
aggódnia, nem szükséges rutinos
baseball-rajongónak lenni ahhoz,
hogy értsük a regényt, s hogy megértsük a címadó
metaforát. Nem kell a catcher mögött azt a ma már
maszkban játszó baseball játékost képzelni, aki a
vele egy csapatban játszó dobó – „strike” vagy
„ball” – dobásait kötelességszerûen elkapja, ha az

ütõ nem tudja megütni a labdát. Az a tény, hogy
Holden öccse, a tizenegy évesen meghalt Allie, bal-
kezes elkapó baseball kesztyûjébe – vagyis a jobb
kezén viselt kesztyûbe – zöld tollával verseket írt
be, nem Allie-t állítja a catcher pozíciójába. Ha már

baseball-ról esik szó, no meg a tár-
gyilagosság kedvéért: nincsen bal-
kezes catcher, vagy ha van, az fe-
hér holló. Allie balkezes fielder
volt, a pálya külsõ részén bóklászó
pozícióban, amely nem a catcher,
bár kétségtelen, hogy néhanapján
az õ dolga elkapni az arra tartó
labdát.  Allie a verseket akkor ol-
vasgatta, amikor ütés hiányában
unalmasabbá vált a játék.  Nagyjá-
ból a mérkõzés zömében.

Szóval, a helyzet az, hogy az
egész metaforának nincs köze a ba-
seballhoz. Azt a célt szolgálta, hogy
az író által megteremtett szürreális
közegben, Salinger ennek segítségé-
vel fogalmazza meg fõhõsének élet-
célját: nevezetesen azt, hogy elkap-

ja a rozsföldön játszó sok ezer kisgyerek közül azo-
kat, akik a rozstábla szélén fekvõ bazi nagy szakadék
(Barna Imre) vagy mafla nagy szikla (Gyepes Judit)
széle felé rohannak. Nemes elhatározás, de jól tudjuk,
hány rozsföldet mûvelnek szikla vagy szakadék
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Rozsban a fogó címmel adta ki ismét az Európa Könyvkiadó J. D. Salinger Zabhegyezõjét.  
Barna Imre mai hangzatot kívánt adni a Catcher in the Rye 1951-ben napvilágot látott szövegének. 
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szomszédságában, és hány kisgyerek játszik efféle
rozsparcellákon.  Még ebben a szürreális világában is
nagyon kétséges, mennyi a valószínûsége annak,
hogy a gyerekek a rozsföldekre tévednek, és onnan
egy sziklafal felé rohannak a vesztükbe. Éppen egy a
millióhoz, mondhatnánk Holden
egy korábbi jelenetben elhíresült
szavaival, aki sejtette, hogy az
okos mikulás taxis pontosan ek-
kora valószínûséggel lesz képes
megválaszolni Holdennek a ka-
csák télvízi tartózkodását firtató
kérdésére.

Mindezekre tekintettel Salin-
ger is sokat töprengett a címen.
Majdhogynem évei mentek el ez-
zel. Amikor rálelt az angolul jól
hangzó és igen eredeti (kétségte-
lenül catchy) címre, akkor többen
kívánták lebeszélni arról. És
ahogy az lenni szokott a kitartó
és makacs embereknél, minél in-
kább kívánták lebeszélni jóaka-
rói, annál inkább ragaszkodott a
címhez. Jól tette. A cím ennyi idõ távlatából sem nél-
külözi az ambiguitást, mégis segíti az olvasót a meta-
fora megértésében. Hiszen nem a baseball pályán,
hanem a szikla vagy a szakadék szomszédságában
mûvelt rozsföldön kell eligazodnunk. Mivel kellõen
szürreális, ez mégiscsak ismertebb terep a magyar ol-
vasó számára.

Kik azok a katolikusok? A Barna
Imrével való lezajlott egyik közön-
ségbeszélgetésen egy korosztá-
lyomba tartozó asszony vetette fel,
hogy nem igazán világos számára a
regény egyik látszólag eldugott je-
lenetének háttere, a katolikus iden-
titás kiemelése Holdennek a chica-
go-i apácákkal való találkozást kö-
vetõen. A kérdés nehezen volt ért-
hetõ, és Barna nem is reagált rá. De
azt hiszem az volt a lényege, hogy
miként kerülnek katolikusok ebbe
az amerikai „protestáns” világba.
Nehéz dió, de semmiképpen sem je-
lentéktelen részlet, érdemes elidõz-
ni ennél a témánál is. Az úgy volt,
hogy miután Holden elbúcsúzik az
apácáktól, bevallja, nagyon tartott attól, hogy ki
akarják szedni belõle, hogy katolikus-e. A katoliku-
sok ugyanis - Holden megfigyelése szerint - hol kör-
mönfontan, hol alig titkolt konvenciók mentén, min-
dig ki akarják szedni az emberbõl, hogy katolikus-e.

Nem mintha bajom volna a katolikusokkal, mert
nincs bajom – teszi hozzá Holden, és ha én katolikus
lennék, én is pont így tennék.

A tapasztalatlan olvasó itt még nem igazán gya-
nakszik arra, hogy voltaképpen nem katolikusokról

van szó, hiszen Holden meggyõ-
zõen fejti ki, hogy bár ír neve
van, mégsem katolikus, mivel a
katolikusnak született apja kilé-
pett, amikor elvette lutheránus
feleségét. Amikor elõször olvas-
tam a könyvet magyarul, nem
fogtam gyanút. Minden bizony-
nyal így volt ezzel 1964-ben
Gyepes Judit is. Késõbb, az an-
gol szöveg olvasása közben gon-
dolkodóba estem. Aki ismeri
Salinger szülõi hátterét, apja zsi-
dó, anyja katolikus, aki a házas-
ságkötés során betér a zsidó val-
lásba és felveszi a Miriam nevet,
azért elõbb-utóbb azért gyana-
kodni kezd: valójában kikrõl be-
szél Holden, amikor nincs baja a

katolikusokkal. „Mert nincs” – erõsíti meg a kétke-
dõk megnyugtatására.  A kétkedõknek a késõbbiek-
ben mégis feltûnik, hogy Dickstein névre hallgatnak
a Caulfield család emeletszomszédjai, miáltal meg-
kapja az óvatos jelzést: hogy lehetne elõítéletes az,
akinek a szomszédjai történetesen zsidók. 

Ismert, hogy Salinger csak a bar
micváját követõen tudta meg, hogy
anyja ír katolikusból tért át a zsidó
hitre, amelyet mellesleg nem iga-
zán tartott a család. Így amikor
Holden egy katolikus iskolatársáról
kezd el beszélni, aki egy korábbi
patinás iskolában már az évnyitón
azt kérdezte tõle, hogy hol van-e
ebben a városban a katolikus temp-
lom, már tudja, a kérdés nem más-
ra szolgált, minthogy ismét kiszed-
jék Holdenbõl, hogy katolikus-e.
Ekkor már több mint sejtjük, hogy
az egész jelenet, remekül koreogra-
fálva, a protestáns Amerika oktatá-
si intézményei felé tartó amerikai
zsidókról szól. Pontosan azt írja le
az író, amit a zsidók játszanak el

akkor, ha nevük, megjelenésük vagy viselkedésük
nem igazán igazít el a származást, az identitást ille-
tõen. A jelenetre egyébként az író lánya, Margaret
Salinger is reagált Dream Catcher címû monográfiá-
jában, és a „pontosan a fordítottja” (szerintem inkább

Kik azok 
a katolikusok?
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a ferdítettje) írói módszernek állítja be, hogy nem a
katolikus anya tér be a zsidó hitbe, hanem a katolikus
apa lép ki és lesz lutheránus az anyja kedvéért.

És hol vannak a zsidók? Mind-
ezek után ugyanakkor nem alapta-
lan a kérdés: hol vannak a zsidók
Salinger történeteiben? A Catcher
errõl hallgat, jószerivel csak azt tud-
juk meg, hogy a Caulfield család a
Dicksteinékkel lakik azonos emele-
ten. Ez azért már sejtet valamit. De
szándékosan hagyja a szomszédsá-
got ebben a lebegõ állapotban
Salinger. Lényegében hasonló a
módszere a Zooey-ban is, amelyik
azonban aligha tagadhatóan, steri-
lizált manhattani zsidó miliõ. Így élt
a vallástalan és sokféle más hit,
szellemi irányzat iránt nyitott, jó-
módú zsidó középosztály. Az egyet-
len nevében kétségtelenül zsidó sze-
replõ a Glass lakásban mégis csupán
Bloomberg, a kandúr, Tandori remek fordításában a
„vén kövér kandúr, kis büdös pandúr”. A Lenn a din-
giben már erõteljesebben jelenik meg a családi háttér –

Lionel úgy kapja el, fecsegi ki anyjának a fekete ház-
vezetõ szavait, hogy „apa egy mocskos, nyomorult
zsidrák” (a big sloppy kike /a gyerek szerint csak kite/).  

A képlet viszonylag egyszerû:
Salinger nem kívánt zsidóként élni,
nem kívánt zsidó amerikai író vagy
amerikai zsidó író lenni. Ez mara-
déktanul sikerült neki, miközben
sok mindent elmondott koráról
(nem egyszer az õt körülvevõ zsi-
dókról).  Ebben a korban a zsidók
még egyáltalán nem voltak elfoga-
dottak a WASP társadalom számá-
ra, így az elit Ivy League egyeteme-
ken több mint gyanakodva fogad-
ták a másodgenerációs kelet-euró-
pai zsidókat. Nem nehéz megérteni,
miért nem kívánt Salinger azono-
sulni new yorki modern stetl szere-
pek egyikével sem. Tiszteljük dön-
tését. És ha figyelmesek vagyunk,
megjelenik elõttünk a sokszínû

amerikai stetl, amelyben Bloomberg kandúron túl-
menõen is határozott karakterrel bukkannak fel a
korszak zsidó szereplõi.
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AZ ÚJSÁG FELMUTATÁSAKOR +5000 FT-OT ADOK

RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZÉRT: HAGYATÉKOT, RÉGI BÚTOROKAT, KIS- ÉS NAGYMÉRETÛ 
FESTMÉNYEKET, EZÜST GYERTYATARTÓKAT, CUKORDOBOZOKAT, ÉTKÉSZLETEKET, ZSEBÓRÁKAT, KARÓRÁT, 

ASZTALI ÓRÁT, FALI ÓRÁT ÉS ÁLLÓÓRÁT, PORCELÁNOKAT, ZSOLNAYT STB. IS VESZEK.

KISZÁLLÁS DÍJTALAN. 

HÍVHATÓ MINDENNAP: MARKÓ ISTVÁN, T.: 06-70-6000-323 
E-MAIL: MARKO.ANTIK@FREEMAIL.HU

Szemináriumsorozat a vészkorszak és a másodgeneráció irodalmáról 
a Szombat folyóirat szervezésében, Szántó T. Gábor vezetésével 

Keddi napokon, 18.00-kor a Bálint Házban (Bp. VI., Révay u. 16.)
Jelentkezni, olvasni és beszélgetni a mûvekrõl sosem késõ!

• Szeptember 1.: Nyíri János: Madárország – Vendégelõadó: Heller Ágnes

• Szeptember 8.: Gyarmati Fanni: Napló – Vendégelõadó: Földes Györgyi

Részletek: http://www.szombat.org/szeminarium

Tandíj: óránként 600 Ft – Az õszi félévre elõre váltható bérlet: 4000 Ft
Jelentkezni a szanto@szombat.org e-mail címen, vagy délutánonként a 311-6665-ös telefonszámon lehet. 

Támogató/supported by the: L. A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora, Israel
Partnerek: Bálint Ház, Magyar Zsidó Kulturális Egyesület, Szombat Alapítvány 

Trauma és utóhatás 

Szombat_2015_szeptember.qxd  2015.08.18.  17:18  Page 34



Bartók Bélára
emlékezünk   

(Nagyszentmiklós, 1881. március 26.–
New York, 1945. szeptember 26.)

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület,
2015. szeptember 24-én (csütörtökön),
18.00 órakor koncerttel emlékezik meg
a magyar zeneszerzõ, zongoramûvész,
népzenekutató, a közép-európai nép-
zene nagy gyûjtõje, a Zeneakadémia
tanára, a 20. század egyik legjelentõ-
sebb zeneszerzõje halálának 70. évfor-
dulójáról, a Frankel Leó úti zsinagó-
gában (Budapest II., Frankel Leó u. 49.).

Bartók Béla mûvészete és tudományos
teljesítménye nemcsak a magyar és az
európai zenetörténet, hanem az egye-
temes kultúra szempontjából is kor-
szakalkotó jelentõségû. Bartók Béla
hetven évvel ezelõtt hunyt el, önként
vállalt emigrációban. Hazáját azért
kényszerült elhagyni, mert vállalhatat-
lan volt számára a korabeli hatalom
ideológiai és politikai elkötelezettsége
a rasszizmus, az idegengyûlölet mel-
lett, és fenntartások nélküli együttmû-
ködése a náci Németországgal.

Közremûködnek: 
Szent Efrém Férfikar, a Budapes-
ti Énekiskola gyermekkórusának 
tagjai és Szokolay Dongó Balázs

(duda, furulya, tárogató). 

A zeneszerzõ munkásságát 
Szirányi János, a Bartók Emlékház
nyugalmazott igazgatója méltatja.

A belépés díjtalan, de elõzetes 
regisztráció szükséges a 

mazsike@gmail.com e-mail címen.

Szeretettel 
várunk 
minden 
érdeklõdõt!
www.mazsike.hu
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