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4 | SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT

A z Otto Wagner által tervezett,
Kallina Mór által kivitelezett
épületet 1872. október 1-én a

(kongresszusi / neológ) Pesti Izraelita Hit-
község (PIH) zsinagógájaként avatták fel.
Alapításától fogva az utolsó ott szolgáló
rabbi, Fischer Benjámin személyéig mindvé-
gig a neológ hitközségen belüli (sokszínû)
egységet képviselte és jelképezte.

Már a Dohány utcai zsinagóga építése-
kor felmerült, hogy a hitközségen belül egy
másik, konzervatívabb rítusú zsinagógát is
építenek – hogy az egységet megtartsák.
Ehhez végül 1867 nyarán vásárolták meg a
Rumbach Sebestyén utcai telket. A leendô
közösség alapító tagjai közvetlenül a telek-
vásárlás után ezt írták: „A béke hívei va-
gyunk, és nem követjük más hitközségek
példáját, hogy különválnánk, de követeljük
a zsinagóga építését, mert csak így lesz a
béke fenntartható, sôt megerôsíthetô.”1

73 évvel késôbb, amikor a korábban há-
rom külön jogi entitást jelentô hitközséget
állami nyomásra egyesítették, az ennek kap-
csán Budapesten összehívott Izraelita
Országos Gyûlésen a Rumbach Sebestyén ut-
cai zsinagóga akkori rabbija, Fischer Benjá-
min örömmel üdvözölte az egyesítést, és a
Rumbach alapítóinak szándékához hasonló
egységpárti véleményt fogalmazott meg:

„Nem óhajtottam az elkülönködôk tábo-
rába átmenni, bár nagy örökséget tudtam
volna átvenni, atyám, nagyapáim az ortho-
doxiában éltek és küzdöttek. Én megmarad-
tam azon álláspont mellett, hogy az ôsi, a
tradicionális zsidóságért kell dolgozni abban
a táborban is, ahol ez a tradíció veszélyben
van. És, hogy nem csak magam, hanem ha-
sonló gondolkodású paptársaim és hasonló
gondolkodású, odaadó, kötelességteljesítô
zsidó testvéreim is így gondolkoztak, ez adja
meg a lehetôségét annak, hogy most már új-
ból felfedezzük a régi igazságot és megvaló-
suljon a régi remény és a különbözô táborok

Komoróczy Szonja Ráhel, Michael L. Miller

„KONZERVA-
TÍVEBB”
NEOLÓG 
ZSINAGÓGA
Az elmúlt évtizedekben a budapesti köztudatban elterjedt tévhit 
szerint a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga a status quo ante
irányzathoz tartozott, és eszerint a három belsô-erzsébetvárosi nagy
zsinagóga által alkotott háromszög csúcsai egyben a 19–20. század
fordulóján kialakult három magyar zsidó irányzatot képviselnék. 
Ez a status quo mítosz azonban nem tükrözi a történelmi tényeket.
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egyesüljenek abban a megegyezésben, hogy
vallási tradícióink alapján biztosítjuk ôsi zsi-
dóságunk fennállását közös keretben, hogy
így az ôsi zsidóság fennállása mindkét tábor-
ból jövô egységes zsidóságnak a jövôre is
biztosíttassák.”2

Amíg használatban volt, a Rumbach-zsi-
nagóga végig az egységet képviselte. En-
nek ellenére a rendszerváltás utáni magyar
zsidó közbeszédben épp a zsidó hitközség
széttagoltságának egyik jelképe lett. 

A zsidó háromszög
1993 után egyre gyakrabban jelenik

meg a Belsô-Erzsébetváros kapcsán a „zsi-
dó háromszög” kifejezés – Komoróczy
Géza nyomán. A háromszög csúcsait a kör-
nyék három nagyzsinagógája jelenti: az
1859-ben épült Dohány utcai, az 1872-es
Rumbach Sebestyén utcai és az 1913-as Ka-
zinczy utcai zsinagóga. 

A három nagy zsinagógát és a hármas
tagoltságot gúnyolja ki egy közkeletû zsi-
dó vicc magyar változata is. Az eredeti
vicc szerint amikor a zsidó Robinson Cru-
soe körbevezeti az ôt felfedezô hajó kapi-
tányát a lakatlan szigeten, kiderül, hogy
két zsinagógát épített, és amikor a kapi-
tány megkérdezi tôle, hogy miért kettôt,
azt válaszolja, hogy az egyikben imádko-
zik, és a másikba soha be nem tenné a lá-
bát. A magyar változat szerint nem két,
hanem három zsinagógát épített, és az
egyikbe ünnepeken járt imádkozni, a má-
sikba hétköznap, a harmadikba soha nem
tette be a lábát.

A pesti zsidó háromszög három csúcsa
közül a Dohány mindig is a neológ zsidó-
ság zászlóshajója volt, a Kazinczy az ortho-
doxia központi zsinagógája. A harmadikat,
az akkor már évtizedek óta használaton kí-
vüli Rumbach zsinagógát pedig sokan a sta-
tus quo ante irányzattal kezdték azonosíta-
ni. Így tévedések, félreértések és leegysze-
rûsített értelmezések eredményeként egyre
több cikkben és útikönyvben is status quo
zsinagógaként jelent meg. Így beszélnek
róla nap mint nap az idegenvezetôk is –
megfelelve az angol aforizmának, misze-
rint: „Don’t let the truth get in the way of
a good story.” De status quo zsinagógaként
említi a mai napig a legtöbb szakirodalom,
többek között Szunyogh Szabolcs nemrég

megjelent Magyar menóra címû könyve,3

de még a MAZSIHISZ honlapja is: „a »Do-
hánnyal« való versengés szellemében a sta-
tus quo közösség révén született meg a
»Rumbach zsinagóga«.”4

A szakadás 
és az újraszakadás
A magyarországi zsidóság felekezeti sza-

kadása a dualizmus idején alakult ki. Az
emancipációs törvény után, 1868-ban össze-

hívott zsidó kongresszus (hivatalos nevén
Izraelita Egyetemes Gyûlés) folyománya-
ként a magyar zsidóság kettészakadt, és
1871-re hivatalosan is két országos zsidó
szervezet jött létre: a kongresszusi (neológ)
és az orthodox. Azok a hitközségek, amelyek
egyik országos szervezethez sem akartak
csatlakozni, saját magukat „status quo ante”
(a köznyelvben: stateszku) hitközségként de-
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A zsinagóga felújítás elôtt (ARÉV irattár)

Szombat_2018_09_december_Szombat_Lacinak.qxd  2018.12.03.  18:51  Page 5



finiálták, vagyis a kongresszus és a szakadás
elôtti állapotot tekintették ideálisnak. 1877-
ben törvényileg is elismerték a status quo
ante hitközségeket, az országos szervezet
azonban csak 1927-ben alakult meg. A sta-
tus quo hitközségek szinte egyetlen közös
jellemzôje az volt, hogy különféle (elsôsor-
ban helyi politikai) okok miatt nem akartak
sem az orthodox, sem a neológ országos hit-
községi szervezethez csatlakozni. De ezen
túl nem képviseltek egységes liturgiai, ideo-
lógiai vagy valláspolitikai álláspontot.

A legnagyobb status quo hitközségek
Debrecenben, Nyíregyházán, Egerben és
Gyöngyösön voltak. Budapesten egyetlen
hitközség sem definiálta magát status quo-
nak, és nem csatlakozott késôbb sem a sta-
tus quo országos szervezethez. Nem csak a
Rumbach nem volt tehát soha status quo
zsinagóga, hanem Budapesten hivatalosan
egyáltalán nem létezett status quo hitköz-
ség és zsinagóga. Az 1950-es kényszeregye-
sítés után hivatalosan vidéken sem maradt
meg a status quo irányzat.

2004-ben hirtelen több közösség is az
egykori status quo hitközségek és országos
szervezet örököseként kezdett hivatkozni
magára. 2004-ben alapította meg a Chábád
Lubavics amerikai haszid mozgalom az
Egyesült Magyar Izraelita Hitközséget
(EMIH), amely – abszurd módon – az egy-
kori status quo szervezetek jogutódjának is
vallotta magát. Ugyanabban az évben Bu-
dapesten több neológ zsinagóga (Bethlen
tér, Hegedûs Gyula utca, Nagyfuvaros utca)
falán jelent meg egy tábla, miszerint azok
status quo zsinagógák lennének – miköz-
ben korábban nem volt semmi status quo
kötôdésük. Szintén 2004-ben alakult újjá a
debreceni status quo hitközség, bár tovább-
ra is a neológ Mazsihisz kötelékén belül ma-
radva – az új status quo hitközségek közül
2014-ig ez volt az egyetlen, amelynek tör-
ténelmi legitimitása is volt; 2014-ben a
gyöngyösi hitközség is újjáalakult. 

A „konzervatívebb” 
neológ zsinagóga
A Rumbachot ugyanaz a hitközség épít-

tette, mint a Dohányt, tehát szintén neológ
zsinagóga volt. 1899-ben az Egyenlôség ezt
írta a két zsinagógáról: „Egy hitközségnek
az imaháza mind a kettô, ennek mint an-

nak ugyanaz az elöljárósága, a rabbisága, a
szervezete és az adminisztrácziója, de (…)
az egyiket a hitközségnek ama tagjai láto-
gatják, kik a modernebb iránynak hódol-
nak, a másikat meg a konzervatívebbek.”5

A hasonlóság és a különbség meglátszik
a két zsinagóga épületén, és meglátszott a
helyi szokásokon, a rabbikon és a kántoro-
kon. Mindkét épületnek vannak tornyai,
mindkettôben volt szószék, mindkettôben
papi reverendát viseltek a rabbik és kánto-
rok, és mindkettôben volt kórus – amely
elemek a neológ zsinagógák jellegzetessé-
gei voltak. A Dohányban viszont van orgo-
na, a Rumbachban soha nem volt; a Do-
hányban az imatérben elöl van a bima, a
Rumbachban középen volt; a Dohányban a
nôk a karzaton ültek, a Rumbachban a kar-
zaton még korlát (mehica) is volt; a Do-
hányban – amíg Frölich Róbert fôrabbi pár
éve ki nem tiltotta ôket – nôk és férfiak is
énekeltek a kórusban, a Rumbachban csak
férfiak és kisfiúk. A Dohányban a szentbe-
szédek (dróse) nyelve eleinte német, majd
idôvel magyar volt, a Rumbachban a rab-
bik magyarul, németül vagy jiddisül tartot-
ták beszédeiket. A Rumbachban a hívek „ki-
bontott talisszal imádkoznak, szintén egé-
szen úgy, mint az orthodoxoknál, míg a do-
hány-utczai templomban (…) a hívek az
imaköpenyeget csak összehajtva veszik ma-
gukra, és az imákból is egyiket-másikat ki-
hagyják.”6 A Rumbach közösségében fel-
nôtt Goitein Emil (1917–1988) kántor így
emlékezett vissza az ottani imarendre, évti-
zedekkel a zsinagóga bezárása után: „egy
különleges nuszáchhal (imarend) imádkoz-
tunk; tradicionális volt, és pontos és
egyszerû, de mégis különleges.”7

Ahogy a Dohányban, úgy a Rumbach-
ban is sokáig párban szolgáltak a rabbik.
Az elsô rabbi-pár Pollák Lázár (Eleázár / La-
jos, 1822–1905) és Brill Sámuel Löb
(1814–1897) voltak, utánuk pedig Adler 
Illés (1868–1924) és Feldmann Mózes
(1860–1927) jöttek. Adler Illés utódaként
szóba került Hoffer Ármin is, de végül 
Fischer Benjámint (1878–1966) választot-
ták meg, aki 1926-tól több mint harminc
éven át egyedül volt a zsinagóga rabbija. 

A Rumbach rabbijai orthodox jesivákban
tanultak, hagyományos rabbidiplomájuk
volt, de jelentôs szekuláris mûveltséggel is
rendelkeztek. Rabbi-állásukon túl mindany-

nyian más módon is kötôdtek a neológia in-
tézményrendszeréhez: Pollák részt vett az
1877-ben alapult neológ Rabbiképzô Intézet
vezérlôbizottságának munkájában, Brill Tal-
mudot, Feldmann pedig késôbbi rabbinikus
irodalmat és szertartástant tanított ott; 
Adler az Egyenlôség-ben, az IMIT (Izraelita-
Magyar Irodalmi Társulat) és az OMIKE
(Országos Magyar Izraelita Közmûvelôdési
Egyesület) kiadványaiban publikált; Pollák
és Fischer feleltek a pesti neológ hit-
községben a kóserságért. Valószínûleg mind-
annyiukra igaz volt az, amit Fischer Benjá-
min mondott Feldmann sírkôavatásán:
„mély talmudtudással párosult régi vezetô
rabbinikus képessége és újszerû Bal Hauroo
(tanár) egyénisége külön jelenség.”8

„Berepülô galambok”
A Rumbach-zsinagóga épülete a vész-

korszak során többször is szenvedett káro-
kat. 1941-ben a magyar hatóságok gyûjtô-
táborként használták, ahonnan az ország
keleti határára deportáltak zsidókat, hogy
onnan a nácik Kamenyec-Podolszkijba vi-
gyék és kivégezzék ôket – az épület falán
erre egy 1991-ben elhelyezett tábla emlé-
keztet. A légitámadások során az ablakok
betörtek, és 1944-ben az utcai front felsô
emeletét találat érte. 

A gettó felállítása után a Rumbachot
újra zsinagógaként használták – ez volt az
egyik mûködô zsinagóga a gettóban. Egy
visszaemlékezô azt írja: 

„Feledhetetlen számomra már az elsô
szombat délelôtti Rumbach utcai templomi
istentisztelet. (…) Az újra megkezdett isten-
tiszteletek hírére péntek estén már vagy
70–80-an voltak a templomban, szombat
délelôtt pedig már több mint kétszázan me-
részkedtünk az imádkozáshoz. (…) A hitszó-
noklat alatt nem a beszéd, hanem a hívek
magatartása volt megrázó. Állandóan
hangzott a repülôgépekrôl ledobott bom-
báknak meg a belövéseknek a robbanása. A
nagy légnyomástól a templomkupola-ab-
lak szilánkjai repedeztek, aláhullottak. A hí-
vek imádkoztak tovább… A Síp utcából
üzenet jött, hogy hagyjuk abba az imát,
mert razziát tartanak az SS-katonák. A fi-
atalabbak tényleg a templom udvarán levô
kórházba menekültek, de az imádkozók
nagy része ottmaradt. Biztonságban érez-
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ték magukat, amíg a templomban vannak,
amíg imádkoznak.”9

A zsinagógát az épületet ért károk ellené-
re is használták, a gettó felszabadítása után
is. Az 1945 ôszén indult Új Élet rendszeresen
közzétette a mûködô zsinagógákban az ima-
idôket, és itt a Rumbach az elsô alkalomtól
kezdve szerepelt. Pesten nyolc zsinagóga
volt a listán, mindegyikük neológ zsinagó-
ga: Dohány, Rumbach, Aréna (Dózsa
György út), Bethlen, Csáky (Hegedûs Gyula
utca), Nagyfuvaros, Páva, Zugló (Thököly
út). Az Új Élet közléseibôl kiderül az is, hogy
a háború utáni elsô idôkben Mandel Lajos
kántor vezette az imákat, és Fischer Benjá-
min rabbi tartotta a beszédeket. 

1947-ben a közösség az épületen kisebb
javítási munkálatokat végeztetett, és szep-
tember 12-én (a ros ha-sana elôtti héten) 
a péntek esti ima keretében újjáavatták a
zsinagóga épületét. Az ünnepi alkalomból
Fischer Benjámin rabbi mondott beszédet,
a kórust Lôwy Károly korábbi szolnoki fô-
kántor vezette, és jelen volt Domonkos Mik-
sa, a neológ hitközség ügyvezetôje is.10

Másnap reggel Tóra-tekercset is avattak,
amelyet Hegedüs Ernô és Irma adományoz-
tak a zsinagógának harmincadik házassági
évfordulójuk alkalmából.11 Ettôl fogva
szombatonként a zsinagógában imádko-
zott a közösség, hétköznap pedig az utcai
fronton, az épület második emeletén.

A Rákosi-korszakban, majd az 1956-os
forradalom következtében egyre csökkent a
Rumbach látogatottsága. Ahogy sok más
rabbi, 1958-ban végül Fischer Benjámin is
elhagyta az országot.12 Távozása után egy
ideig még mûködött a Rumbach: az Új Élet
tudósításaiból ismert, hogy 1959 nyarán
szombat délutánonként dr. Richtmann Mó-
zes tartott Perek-magyarázatokat, ugyanab-
ban az évben „Jaum Kippur”-kor Kohlmann
Nándor tartott beszédet, 1960-ban szombat
délutánonként „Solausz Szeudauszt” rendez-
tek.13 Új rabbit azonban nem neveztek ki a
zsinagóga élére, és a közösség egyre fogyat-
kozott, presztízse egyre csökkent. Míg a Do-
hányba jegyet kellett venni a nagyünnepek-
re, a Rumbachba ingyenjegyeket osztott a
hitközség a szegények számára. 

A közösség fogyatkozásával párhuza-
mosan az épület állapota is egyre csak rom-
lott. 1961 nyarán a hitközség felszólította a
gondnokságot, „hogy a hiányzó ablaktáb-

lákat pótolja, mert a berepülô galambok
erôsen rongálják a berendezést, de az Isten-
tiszteleteket is zavarja az erôs léghuzat.”14

Mindez nem történt meg, és a hitközség ve-
zetôsége bejelentette, hogy abban az évben
az ôszi nagyünnepeken nem lesz a zsinagó-
gában ima.

A Rumbach zsinagógát tehát 1961 nya-
rán bezárták. A közösség átköltözött a Hô-
sök templomába, és ott, illetve a Síp utcai
Talmud Tórában még évtizedekig megtar-
totta külön identitását, elsôsorban Goitein-
nek köszönhetôen. Ahogy ô mondta: „Ta-
lán ideje volna, hogy bezárjuk a boltot,
hogy föloszlassuk a közösséget. Öt percre
van a Kazinczy utcai templom, összeolvad-
hatnánk velük. Úgy folytatom ezt a harcot
a Rumbach közösségért, mint egy csökö-
nyös szamár. De tudom, így lesz, amíg moz-
dulni tudok.”15 Halála után nem sokkal a
közösség külön identitása meg is szûnt. 

Ki veszi meg 
a zsinagógát?
A Rumbach-zsinagóga bezárását köve-

tôen szinte azonnal felmerült az épület el-
adásának lehetôsége. Az 1961 és 1988 kö-

zött eltelt 27 évben a hitközség különféle
állami cégekkel tárgyalt mint lehetséges ve-
vôkkel, többek között a Divatcsarnokkal, az
Állami Budapesti Táncegyüttessel, a Mûvelt
Nép Könyvterjesztô Vállalattal, a Bútorérté-
kesítô Vállalattal, az Állami Gorkij Könyv-
tárral, a Kulturális Minisztériummal. Az
épület felmerült használati céljai között sze-
repelt lakberendezési áruház, raktár, levél-
tár, könyvtár, székház. A tárgyalások során
a hitközségen és a potenciális vevôkön kí-
vül fontos szerepet töltött be az Állami Egy-
házügyi Hivatal, Budapest Fôváros Tanácsa,
és különösen az Országos Mûemléki
Felügyelôség.

A mûemlékvédelem – és különösen Czé-
tényi Piroska – mindvégig ragaszkodott ah-
hoz, hogy a leendô tulajdonos az épületen
ne végezzen strukturális változtatásokat.
Az épület eladása végül többször is
mûemlékvédelmi okok miatt hiúsult meg,
pedig a felügyelôség pont az épület meg-
óvása érdekében elviekben kifejezetten tá-
mogatta azt: „Minél tovább marad haszná-
ló nélkül az épület, annál tovább romlik...
egy használat megkívánta kisebb változta-
tás, kevesebb kárt jelenthet az építmény-
ben, mint a további gazdátlansága.”16 Egy-
re inkább aggódtak az épület állagának fo-
lyamatos romlása miatt, és többször is fel-
kérték a „zsinagóga felelôs kezelôjét
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(MIOK), hogy az épület állagmegóvási mun-
káit (tetô ereszcsatorna javítás, ablaküvege-
zés és a belsôben a galambfészek és piszok
eltakarítása) végeztesse el.”17 Mindez azon-
ban több felszólítás és per ellenére sem tör-
tént meg, és 1979 ôszén a tetô egy része
beszakadt.

A hitközség tehetetlenségét és az épület
eladásának nehézségeit látva, az épület
megóvása érdekében felmerült az is, hogy
az állam vegye el a hitközségtôl az épületet
– ezt azonban az Állami Egyházügyi Hiva-
tal vétózta meg:

„Az izraelita felekezet mûködéséhez
szükséges költségek fedezetének jelentôs ré-
szét éppen a használaton kívüli épületek el-
adásából fedezi. (Ezen túl még állami támo-
gatást is szükséges biztosítani számukra.) A
(…) javaslattal – hogy a Rumbach Sebes-
tyén utcai zsinagóga épülete kerüljön álla-
mi tulajdonba, állami költségen történjen
meg a helyreállítás és ezt követôen új funk-
ciójú hasznosítására kerüljön sor, egyetér-
tünk. A fentemlített okok miatt viszont
nem értünk egyet azzal, hogy az ingatlan
ajándékozás révén kerüljön állami tulaj-
donba. Ez a megoldás anyagi és felekezet-
politikai okok miatt az izraelita felekezet
vezetôi részére elfogadhatatlan. Erre mi
sem kötelezhetjük ôket. Az izraelita feleke-
zet vezetése az elônyös helyen fekvô ingat-
lant kész 2.5 millió forintos, igen méltá-
nyos vételáron átengedni a Fôvárosi Ta-
nácsnak.”18

Végül 1988-ban a székesfehérvári Alba
Regia Építési Vállalat (ARÉV) vette meg a
zsinagóga épületét – 6 millió forint „kölcsö-
nösen megállapított vételárért (…) hogy az
eladási árból 5.000.000 Ft telek, 1.000.000
pedig a felülépítmény értéke.”19 Az ARÉV
befektetési céllal vette meg a zsinagógát: a
tatarozást követôen az épületet értékesíteni
akarta. A Mûemléki Felügyelôséggel való
egyeztetéseket és a munkálatokat 1988 nya-
rán meg is kezdték. Ezek fedezetére jelzá-
loghitelt vettek fel, és párhuzamosan tár-
gyalásokba kezdtek potenciális vevôkkel,
akiknek igényei szerint tervezték véglegesí-
teni az épületet. 1991-re 75-80%-os szinten
tartott a felújítás, az épület becsült piaci ér-
téke ekkor 600 millió forint volt.

Némi botrány kerekedett 1988 ôszén,
amikor felröppent a hír, hogy tôzsdét csi-
nálnának a zsinagógából. De a cég a tataro-

zás során több lehetséges külföldi és belföl-
di vevôvel is folytatott tárgyalásokat, és
több hasznosítási célt is mérlegelt. Felme-
rült többek között egy kóser hotel kialakítá-
sa. Az egyik potenciális vevônek, egy izra-
eli üzletembernek 1989 ôszén elôvételi jo-
got is ígértek. Lehetséges vevôként felme-
rült többek között Fischer Iván, Zalatnai
Cini és Yoko Ono neve is. Az épületet azon-
ban nem sikerült eladni. 1991 szeptemberé-
ben megpróbálták elárverezni, a felhívás
szerint „az épület alkalmas kulturális célú
tevékenység folytatására (hangversenyte-
rem, hanglemezstúdió, körszínház stb.), de
a kialakított irodaegyüttes alkalmassá teszi
egyéb, a kegyeletet nem sértô tevékenység-
re is.”20 Az aukció azonban sikertelen volt,
az épületre továbbra sem találtak vevôt. 

Az 1989 ôszén folytatott tárgyalások so-
rán felmerült, hogy a neológ hitközség jo-
gosan adta-e el az épületet, és így az ARÉV
jogos tulajdonosa-e annak – az izraeli üz-
letember „úgy feltételezi, egyéb magyaror-
szági ismeretei birtokában,” hogy a zsina-
góga eredeti birtokosa az orthodox hitköz-
ség lett volna.21 A status quo mítosz ezek
szerint ekkor még nem volt elterjedt.

1989-ben a korábbi hitközség jogutódja-
ként létrejött MAZSIHISZ vezetôjeként Zol-
tai Gusztáv nyilatkozataiból úgy tûnt, hogy
a zsinagóga eladását a hitközség már hibá-
nak minôsítette, és szerette volna visszasze-
rezni azt. Hatalomra kerülése után nem sok-
kal Zoltai tárgyalásokba kezdett az ARÉV-
vel, és ezek során a felek kimondták, hogy
az ideális az volna, ha a felújítás után a zsi-
nagóga visszakerülhetne „az eredeti tulaj-
donos vagy ahhoz közelálló körök birtoká-
ba.”22 Mindeközben Zoltai elismerte az
ARÉV anyagi befektetéseit és érdemüket az
épület megmentésében, és a visszaszerzését
is „természetesen vállalatuk teljes anyagi
érdekeltségének fenntartása mellett” kép-
zelte el.23 Néhány évvel késôbb egy interjú-
ban Zoltai azt mondta: „Évekkel ezelôtt ér-
tékesítette az elôzô vezetés. A legritkábban
védem ôket, de ha azt a »hibát« nem köve-
tik el, akkor ma nincs mirôl vitatkozni –
összeomlik az épület.”24

Az ARÉV-vel folytatott tárgyalások so-
rán azonban Zoltai elmondta, hogy „a hit-
község várhatóan nem fog rendelkezni
olyan anyagiakkal, melyek lehetôvé tennék
számukra, hogy az épület visszakerüljön tu-

lajdonukba.”25 Az, hogy a hitközség vissza-
vásárolná, így fel sem merülhetett. 

A Rumbach visszaszerzésére az egyházi
ingatlanokra vonatkozó 1992-es kárpótlási
törvény teremtett új lehetôséget. Magát a
zsinagógát ez alapján nem igényelhette
ugyan vissza a hitközség, hiszen szabályos
adás-vételi szerzôdéssel adták el 1988-ban,
de a jogosan visszaigényelhetô épületek kö-
zül felajánlottak bizonyos csereingatlano-
kat érte cserébe. A tárgyalások során felme-
rült ingatlanok közül a legjelentôsebbek és
legismertebbek az egykori zsidó gimnázi-
um (Radnóti) épülete, az Amerikai út 57.
szám alatti Országos Idegsebészeti Tudomá-
nyos Intézet épülete, valamint a kanadai
nagykövet rezidenciájának Budakeszi úti
épülete voltak. A hitközséggel folytatott
kárpótlási tárgyalások miatt az Állami Va-
gyonügynökség nem engedélyezte, hogy
az ARÉV a zsinagógát eladja.

Az ARÉV 1992-ben állami tulajdonú
részvénytársasággá alakult, és kezdték elô-
készíteni a cég privatizációját. A zsinagóga
rendezetlen helyzete miatt azonban a priva-
tizáció sokáig nem sikerült. A helyzetért, ha
nem is nyíltan, sokan a hitközséget hibáz-
tatták; Pálos Miklós államtitkár (KDNP) pél-
dául így kommentálta: „a MAZSIHISZ ra-
gaszkodik az ingatlanhoz és fel sem merült
az anyagi részvétele az ügyben.”26 Az
ARÉV privatizációjához végül az kellett,
hogy az Állami Vagyonügynökség 1994-
ben megvásárolja a Rumbach épületét – az-
zal a feltétellel, hogy a bevételt a cég hite-
lek visszafizetésére fordítja. 

A Rumbach utcai zsinagóga ezáltal
1994-ben állami tulajdonba került. A felújí-
tási munkálatok nem folytatódtak, és az el-
következô évek során az épület állaga újra
romlani kezdett. Az állam is megpróbálta
eladni, elárverezni, utoljára 2000-ben, 655
millió forintért – de sikertelenül. 

A status quo mítosz 
eredete
A Rumbach eladásával és állapotával

kapcsolatos nagy mennyiségû levelezésben
a zsinagógát „volt”, „régóta nem használt”,
„évek óta használatlan” vagy egyszerûen
„Rumbach Sebestyén utcai” zsinagógaként
említik, de meglepôen sokszor szerepel az
iratokban „orthodox izraelita zsinagóga” is.
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Egyszer sem szerepel „status quo” zsinagó-
gaként. Amikor az épületet 1988-ban végül
sikerült eladni, az adásvételi szerzôdés
„templom”, illetve „romantikus stílusú (sic!)
zsinagóga” néven nevezi meg az épületet. 

Kutatásunk során elôször az épület el-
adása utáni forrásokban találtunk írásban
utalást arra, hogy a Rumbachra status quo
zsinagógaként hivatkoztak. Közvetlenül a
zsinagóga eladása után említette így egy
szenzációhajhász cikkében a nemrég el-
hunyt, magyar származású, Chábád-kötô-
désû Naftali Krausz.27 Ugyanebben az idô-
ben Raj Tamás budapesti neológ rabbi is
status quo zsinagógaként beszélt róla, sôt a
hitközség egykori vezetôségét teljesen alap-
talanul kritizálta is azért, hogy az eladáskor
„nem kérdezték meg a statusquo zsidókat,
kiknek ôsei saját pénzükön építették a zsi-
nagógát, így joggal tarthattak volna igényt
saját zsinagógájukra.”28 Mindkettejük tév-
hite onnan származhatott, hogy a vidéki,
eredetileg a két háború között még status

quo hitközségekbôl Buda-
pestre költözött zsidók kö-
zül sokan a Rumbachban
találtak otthonukra, mivel
status quo hitközség Buda-
pesten nem létezett, de ez a
neológia „konzervatívabb”
zsinagógája volt.

Haraszti György megcá-
folta a Rumbach utcai zsi-
nagógával kapcsolatos sta-
tus quo mítoszt, amikor az
épületrôl és híveirôl szóló,
részletes kutatásokkal alátá-
masztott cikkében hangsú-
lyozta, hogy az „soha nem
került sor az anyahitközség-
tôl való formális elszaka-
dásra vagy a status quo
ante hitközségek 1928-ban
megalakult külön szerveze-
téhez, szövetségéhez való

csatlakozásra.”29 Haraszti bebizonyította,
hogy a zsinagóga neológ zsinagóga volt,
de cikke sajnos nem vált a nagyon szûk
szakmán kívül ismertté.

Így kerülhetett 2004-ben, a zsinagóga
tulajdonjogával és jövôjével kapcsolatos vi-
ták hevében a status quo mítosz a zsidó kö-
zösségen belüli, az országos, sôt a nemzet-
közi politikai köztudatba. 

Ki kapja meg 
a zsinagógát? 
Miután az államnak sem sikerült elárve-

reznie a zsinagógát, felújultak a MAZSI-
HISZ és az állam tárgyalásai a zsinagóga
tulajdonjogával, illetve egy lehetséges in-
gatlancserével kapcsolatban. Végül a 2003-
as költségvetési törvény rögzítette, hogy az
állam átadja a MAZSIHISZ-nek a zsinagó-
ga épületét, amennyiben a hitközség le-
mond a Budakeszi úti épületrôl.30 De az in-

SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT | 9

status quo
MÍTOSZ

Az 1988-as
adásvételi 
szerzôdés 
elsô oldala

Népszabadság,
1991. 
szeptember 16. 
pályázat 
a zsinagóga
épületének
értékesítésére

Szombat_2018_09_december_Szombat_Lacinak.qxd  2018.12.03.  18:51  Page 9



gatlan visszaszerzésén túl annak újbóli, tel-
jes felújítása is felmerült. Ahogy Heisler
András, a MAZSIHISZ elnöke akkor fogal-
mazott: a szervezet „szeretne garanciát kap-
ni, hogy az állam nemcsak visszaadja a zsi-
nagógát, hanem a felújítás költségeihez is
érdemben hozzájárul.”31

Mindeközben a 2004-ben, a Chábád ál-
tal létrehozott EMIH is tárgyalásokba kez-
dett az állammal, és ôk is megpróbálták
megszerezni a zsinagóga épületét. Felaján-
lották, hogy megvásárolják a zsinagógát,
nemzetközi zsidó szervezetek segítségével
400 millió forintot fizettek volna az épüle-
tért.32 Miután a MAZSIHISZ ezt megakadá-
lyozta, azt is felajánlották, hogy az épület
tulajdonjogát kapja meg a MAZSIHISZ, és
ôk a rendelkezésükre álló összegbôl rendbe
hoznák és használnák a zsinagógát.

A tárgyalások során az EMIH rendre arra
hivatkozott, hogy ôk a status quo hitközsé-
gek jogutódja, és ezért kell nekik megkapni-
uk az egykori status quo zsinagógát. Az ô ér-
dekükben, ugyanerre hivatkozva lobbizott
2005 januárjában Mádl Ferenc köztársasá-
gi elnöknél Jona Metzger, akkori izraeli as-
kenázi fôrabbi is – aki most épp megveszte-
getés, adócsalás és az igazságszolgáltatás
akadályoztatása miatt három és fél éves bör-
tönbüntetését tölti. A tárgyalásokon Metz-
ger azt mondta, hogy „ha az épület visszake-
rülhet a zsidókhoz (…), akkor jó lenne, ha is-
mét a status quo irányzat kapná meg.”33 A
miniszterelnöknek, Gyurcsány Ferencnek írt
levelében úgy fogalmazott, hogy „mind a
százezres budapesti, mind a világ többmilli-
ós zsidóságát boldoggá tenné, ha a Rum-
bach  utcai zsinagógát az Egységes Magyar-
országi Izraelita Hitközségnek (EMIH) adná
át a magyar állam.”34

A Rumbach kapcsán nyilvánosan, a po-
litikai színtéren és a médiában is egymás
ellen fordult a két hitközség. A Chábáddal
szemben megfogalmazódott a vád, hogy
elsôsorban azért nevezték 2004-ben status
quo hitközségnek az EMIH-et, hogy meg-
szerezhessék a Rumbach ingatlanját. Kö-
ves Slomo, az EMIH vezetô rabbija pedig
azzal vádolta a MAZSIHISZ-t, hogy „azért
érdekelt a Rumbach utcai ingatlan meg-
szerzésében, hogy az ne az EMIH-é le-
gyen.”35 Kommunikációjával az EMIH a
felszín alatti ellenérzéseket a MAZSIHISZ
ellen fordította. Egy korabeli újság a Kö-

ves Slomóval folytatott beszélgetés alap-
ján például azt fogalmazta meg, hogy „at-
tól tartanak, a kormány diszkriminálja” az
EMIH-et, és ha nem az EMIH ajánlatát fo-
gadja el a kormány, akkor „a költségvetés
jelenlegi állapota ellenére egy abszurd
döntést hoz.”36

Mindenesetre a Chábád akkor is, és azó-
ta is tagadja, hogy a Rumbach megszerzése
érdekében vallották volna magukat a status
quo hitközségek jogutódjának – ez az önde-
finíciójuk ráadásul különben sem jelenthe-
tett volna történelmi jogalapot a Rumbach
megszerzésére. 2012-ben viszont épp ennek
köszönhetôen lett az EMIH történelmi egy-
házként elismerve, és így a Rumbach zsina-
gógánál is értékesebb állami elismerésben
és támogatásokban részesülhetnek.

A MAZSIHISZ pedig végül elérte azt,
amit Zoltai 1994-ben, majd Heisler 2004-
ben szeretett volna: a hitközség megkapta
a Rumbach utcai zsinagóga épületét a Bu-
dakeszi úti épületért cserébe, és az épület
felújításának fedezetét magára vállalta az
állam.

Ezzel remélhetôleg elmúlt annak a ve-
szélye, hogy a zsinagóga összedôljön, hogy
tôzsdét, raktárt vagy elôadótermet csinálja-
nak belôle. A hivatalos tervek szerint az
„Együttélés Háza” lesz a zsinagógában, a
zsidók és nem zsidók együttélésének a háza.
De a zsinagóga történelmét és szellemiségét
figyelembe véve a zsidók és zsidók együtté-
lésének háza is lehetne.

Jelen cikk egy hosszabb kutatás részlete.
Szeretnénk köszönetet mondani Neuber-
ger Eszternek és Pál Borbálának a kuta-
tás során nyújtott segítségükért, Sisa Jó-
zsefnek, az MTA-BTK-MI tudományos
tanácsadójának, valamint Barna Gábor-
nak, az ARÉV egykori vezérigazgatójá-
nak és Kiss Lajosnak, az ARÉV Baráti
Kör elnökének, hogy megosztották velük
emlékeiket és az ARÉV irattárát.
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K elet-Közép-Európa a földrész zsinagógák-
ban leggazdagabb régiója, miután Németor-
szágban és Ausztriában a nemzeti szocialis-

ták a zsinagógák többségét felgyújtották vagy lerombol-
ták. Hasonlóan sanyarú sorsra jutott számos zsinagóga
a Szovjetunióban is, bár itt a Kristályéjszaka látványos-
sága elmaradt. Így a visegrádi országokban s a szintén
jobbára kommunista Jugoszláviában a zsinagógák zöme
túlélte a nácizmust. (Nyugat- és Dél-Európában sosem
élt olyan sok zsidó, mint Kelet-Közép-Európa országai-
ban.)

A holokauszt megtizedelte, míg az ezt követô kiván-
dorlás tovább csökkentette a Kelet-Közép-Európában élô
zsidóság létszámát. A hazájukban maradottak többsége
a nagyvárosokba költözött, így a kisvárosi és falusi zsi-
nagógák százai maradtak gazdátlanul, és hanyatlásuk,
pusztulásuk megállíthatatlannak tûnt. Roggyant állapot-
ban várták megújulásukat, emlékeztetôként a szocialis-
ta korban és sok helyen még a rendszerváltás után is. Né-
melyek áldozatául estek a 1960-as 1970-es évek városfej-
lesztéseinek, mint a pozsonyi neológ zsinagóga, mások
– köszönhetôen a kommunista pártvezetés hanyagságá-
nak és néha rosszindulatának is – omladozni kezdtek,
mint például a debreceni nagyzsinagóga, melyet azután
le is romboltak. Néhányat a felismerhetetlenségig átala-
kítottak, mint például a ritkaságszámba menô szecesszi-
ós stílusban épült nagyszöllôsi (Ukrajna) zsinagógát.

A zsinagógák megtartásának és helyreállításának sa-
játságos történelmi dinamikája volt a vasfüggönyön in-

A szabadkai 
zsinagóga 
felújított imatere,
mely kiállítótér 
és hangverseny-
terem (Fotók:
Klein Rudolf)
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nen és túl, de a vasfüggönyön innen sem volt a helyreál-
lítás stratégiája mindenütt azonos. A történelmileg rend-
kívül jelentôs helyszíneken az elnéptelenedett zsinagó-
gákkal sokkal finomabban bántak, mint vidéken, ahol
egy-egy nagyhatalmú párttitkár jóindulatán múlt, me-
lyik épületet kell megôrizni és melyiket nem. Ékes példá-
ja ennek a szécsényi zsinagóga, melyet még Rákosi ko-
rában halálra ítéltek. Fenn maradt egy fotó, ahogy lovas-
kocsival szállítják el a „földmûves szövetkezet dolgozói”
a mûemlék épület darabjait. Ezzel szemben például a prá-
gai Jozefov negyedben, a zsidó város legtöbb zsinagógá-

ját a hely és a kor szerény lehetôségeinek megfelelôen
helyreállították, és megtöltöttek valamilyen tartalommal.
Nagyjából ez történt a krakkói zsidó város, Kazimierz zsi-
dó imahelyeivel is, immár zsidók nélkül. Budapest zsi-
dó negyedeinek zsinagógái szerencséseknek mondhatók,
hiszen a fôvárosnak jelentôs zsidósága maradt a Soá
után is, egy részük magas beosztásban. 

A fent említett világvárosi helyszíneket leszámítva a
szovjet hatalmi szférában a következô korszakok külön-
böztethetôk meg a zsinagóga helyreállítás filozófiáját és
gyakorlatát illetôen.

A breznói 
zsinagóga – 
a „zsidó múzeum”
a toronyban 
található 
a hagymakupola
alatt
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A korai proletárdiktatúra még nem mondhat le a „pol-
gári csökevények” anyagi hasznosításáról: a zsinagógák-
ból raktárak, boltok lesznek, de közben állagmegóvás és
az építészeti elemek megtartása lényegtelen. Barokk zsi-
nagógákat szabdalnak át, mint például a bártfait (Barde-
jov, Kelet-Szlovákia), vagy átszabás nélkül használják
raktárnak – Bonyhád. Közben esetenként a zsinagógát
körülvevô városszövet is elveszíti hitelességét. (Bonyhá-
don ennek egy nagyon kései és szerencsétlen változatát
láthattuk az elmúlt években.) Persze akadnak pozitív pél-
dák a nehéz idôkbôl is, mint például a kassai neológ zsi-

nagóga melybôl a szocreál keretein belül elfogadható
hangversenytermet hoznak létre. 

A konszolidálódott kádárizmus, a Gomulka, Zsivkov,
Ulbricht és Dubcek-rendszer az építészettörténetnek, és
így a zsinagógáknak is értéket tulajdonítanak, de nem
a bennük lezajló vallási rítus alapján – ez még mindig
nem számított követendônek, bár már nem üldözték
tûzzel-vassal –, hanem városépítészeti értékeiknél fogva,
történelmi és városképi szerepük nyomán. Ez az a kor,
amikor a külsô burkot, azaz a falakat, tetôket és nyílászá-
rókat megôrizték/helyre állították, de a belsôvel – térrel,

A Páva utcai 
zsinagóga belsô
tere – jelképes
bima idézi 
az egykori
megfelelôjének
helyét, melyen 
a Holokauszt 
áldozatainak képe
látható; üveg
padok jelképezik
az egykori hívek
jelen-nem-létét
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szerkezettel – könyörtelenül leszámoltak: kibelezték a
zsinagógákat. Így sikerült a kecskeméti nagy zsinagóga
külsejét megôrizni, mely a Fôtér építészetének meghatá-
rozó eleme, de ugyanakkor a belsôt, a magyar romanti-
ka egyik legszebb enteriôrjét felszabdalni, tönkretenni.  

A „liberalizálódó diktatúrák” és az átmenet korszaka
újabb fordulópontot jelentett: immár a zsinagógák bel-
seje is értéknek számított és beindult a mûemléki szem-
pontokat is fegyelembe vevô felújítások/átalakítások
sora. A fordulópont nemcsak a kommunizmus belsô la-
zulása révén következett be, hanem a nyugatról
beáramló mûemlékvédelmi elvek megváltozása nyomán
is, elsôsorban a Velencei Charta (1964) hatására.

A 2010 utáni korszakra a Kelet-Közép Európai orszá-
gok építészetének felzárkózása szellemi és mûszaki szin-
ten nagyjából lejátszódott,  félévszázad diktatúrát és a
két évtized átalakulást követôen. A 21. század
zsinagógaátalakításai a mûemlékvédelmi elvek figyelem-
be vétele mellett a régi és új építészeti elemek dialógu-
sára alapul, ami elôször a posztmodernizmusban jelent
meg, és túlélte a mozgalmat. 

A következôkben csak azokkal a zsinagógák némelyi-
kével foglalkozunk, melyek múzeum vagy képtárként
mûködnek. Elôször egy átfogó lista következik a legje-
lentôsebb helyszínekrôl, majd az utóbbi évek néhány pél-
dáját mutatjuk be a felújítás idôrendi sorrendjében. 

Krakkó–Stara, Prága–Klaus, Prága–Maisels, Łañcut,
Lesko, Pozsony–Heydukova (csak a felsô szint), Eper-
jes–ortodox (csak a felsô szint), Holešov, Kori�any, Za-
mo��, Jás (csak a galéria), Szepesváralja, Breznyó (csak a
torony) Tykocin, Włodawa (városi múzeum), Przysucha
(Oskar Kolberg muzeum), Mikulov,  stb.

Ezek megôrizték a zsinagóga belsô tereit, általában
meghagyva a frigyszekrényt és a bimát. Kegytárgyakat
helyeztek el üvegszekrényekben és a falakon. Esetenként
ez az egyedüli rendeltetés. Gyakrabban mindez összekap-
csolódik más kulturális tevékenységekkel vagy az erede-
ti szakrális szereppel.

Magyarországon a kortárs felújítás egy kiemelkedô
példája a Páva utcai zsinagóga. 1924-ben épült Baum-
horn Lipót tervei alapján és a két világháború közötti, kí-
vülrôl szerény, „rejtôzködô” zsinagóga kiemelkedô pél-

A losonci 
zsinagóga 
a belváros felôl
nézve –
Baumhorn a két
világháború
között megtartja
korábbi 
tér- és tömeg-
kompozícióját,
csak a szerkezet
változik és 
az apróbb 
részletek
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dája. Különösen érdekes a belsô tér, a sokszög alapraj-
zú karzat és a téglány alaprajzú belsô közötti térbeli já-
ték. Felújítása a Holokauszt Dokumentációs Központ és
Emlékhely építésével egyidôben történt, és azzal szoros
összeköttetésben is mûködik, többek között muzeális
rendeltetést is szolgál. A belsô helyreállítása majdnem
teljes, az eredeti padokat leszámítva. Ám ezek egy részét
üvegbôl rekonstruálták utalva az eredeti funkcióra, a
vészkorszakban elpusztult hívek jelen-nem-létére.

Losoncon készült az utóbbi zsinagóga felújítás és
funkcióváltás egyik legikonikusabb példája. Az 1926-
ban Baumhorn Lipót tervei alapján épült imahely töme-
gei és terei híven tükrözik az eredeti állapotot, ám felüle-
teiben az építész szabadon újított fel egyes felületeket, il-
letve hagyott meg másokat eredeti állapotukban.  Legna-
gyobb erénye éppen a nem teljes felújítás, minden felü-
let újra vakolása és/vagy festése illetve kijavítása, hanem
ügyes ellenpontozás egyes eredeti felületek és felújítot-
tak közül, mely technika David Chipperfield munkássá-
ga révén vált közkinccsé. E felületi játék viszont nem to-
lakodó: mind a külsôn, mind a belsôben észrevétlenül
siklanak egymásba az építészeti-felületi síkok. Ezen fe-
lül a teljesen elpusztult részeket, pl. a frigyszekrényt és
a keleti fal többi elemét egyértelmûen új anyagokból, fô-
képp különleges üvegbôl pótolták. 

A földszinten és az oldalsó karzatokon kortárs
mûvészeti kiállítás kapott helyet, míg a nyugati karzaton
kegytárgyak, pinkászok (hitközségi jegyzôkönyvek) ta-
lálhatók. Beáldoztak egy lépcsôházat is az illemhelyek
kedvéért.

Különleges a breznóbányai zsinagóga felújítása,
melyben a földszint és karzat kultúrházként mûködik –
kiállítótér és kamara-koncertterem –, ám a karzat felet-
ti szinten, a toronyban található a világ bizonyára legki-
sebb „zsidó történelmi múzeuma”. A nyolcszögletû tér
vakolatlan falai elôtt nyolc pannó mutatja be a helyi zsi-
dóság történetét. A teret két kis körablak világítja meg,
és még a mestergerendákat is meghagyták, de egy szürke
könnyûfödémmel takarták el a toronysüveg ácsszerkeze-
tét, hogy ne vonja el a figyelmet a kiállításról, illetve
hogy egyszerûbb legyen a helyiség hôszigetelése.

A szlovákiai zsinagóga-felújítások és újrafogalmazá-
sok csúcspontja a zsolnai neológ templomé, mely a vész-
korszak óta mozi volt. A kárpátmedencei zsinagógák
azon különös esetei közé tartozik, melyet világhírû épí-
tész, Peter Behrens tervezett. (A másik ilyen példa a Rum-
bach utcai zsinagóga, melynek tervezôje Otto Wagner.)
Behrens majdnem egész pályafutása során a zsidó nagy-
polgárság szolgálatában állt, a Rathenau család illetve
az AEG cég házi építésze volt, és ilyen minôségében tisz-
teljük benne a modern dizájn egyik úttörôjét. Ám, ami-
kor a Rathenau családnak leáldozott, Behrens lelkesen
csatlakozott a Nemzeti Szocialista Párthoz. Behrens épü-
lete két üzenetet közvetít: (1) modern technológia, a bor-

dásfödém, nagy fesztávú gerendák – Behrens a korai mo-
dernizmus egyik atyja volt, zsidó megrendelôi számára
fontos volt a modernitás; (2) enyhe keletiesség, lapos ku-
pola, tömör falak, melyeket csak keskeny nyílások tör-
nek át, utalva a kor szentföldi építészetére. Miután a val-
lási jelképek zömét eltávolították, a belsô inkább hason-
lít kiállítóteremre mint imahelyre. Semleges falfelületei
és jó megvilágítottsága erre különösen alkalmassá teszik.

Az utolsó jelentôsebb zsinagóga-felújítás és múzeu-
mi rendeltetésnek való megfeleltetés Szabadkán zajlott
nemzetközi anyagi és szakmai erôfeszítések gyümölcse-
ként. Ötven év toldozgatás-foltozgatásnak vetett véget
a New York-i World Monuments Fund támogatása, mely-
nek során helyreállították a tetôt, a homlokzatokat. A
magyar állam átvállalta a belsô teljes helyreállítását. A
szakembergárda nemzetközi volt, de oroszlánrészét a he-
lyi építôipar szolgáltatta.

A szabadkai zsinagóga történelmileg és építészetileg
is különleges. A Magyar Királyságban a hagyományosan
vegyes lakosságú területeken a neológ zsidók a magyar-
ság szószólójává váltak, és nemcsak magyar nyelvû saj-
tót terjesztettek, hanem igyekeztek támogatni a magyar
ügyet a kultúra más területein is az éledezô pánszláviz-
mussal szemben, esetenként még az építészetben is. Ka-
póra jött a hitközség vezetôi számára a két Lechner-ta-
nítvány, Jakab Dezsô és Komor Marcell magyaros forma-
világa, mely a bizánci templom típusú zsinagóga saját-
ságos, magyaros változatát hozta létre stílustörténeti,
szerkezeti és kultúrtörténeti szempontból is.

Idén tavasszal történt meg a két felavatás, az elsô a
politikusok részvételével, a második a hívekével, a tórák
bevitelével, melynek során a zsinagóga megtelt a helyi
egyházak képviselôivel és polgársággal is, éppúgy, mint
annak idején, 1903-ban. Ahogy annak idején, a szabad-
kaiak ma is nagy büszkeséggel könyvelték el, hogy a vá-
rosukban emelkedik Európa egyik legszebb zsidó imahe-
lye. A belsô idôszakos kiállításokat illetve kulturális ren-
dezvényeket szolgál. Ám, ellentétben a felvidéki felújítá-
sokkal, itt az épület zsinagóga is, a kupola ormán és a to-
ronysüvegek tetején Dávid-csillag található, a közép-ri-
zalitok ormát törvénytáblák ékesítik. A második felava-
tás alkalmával is a hitközségi tagok ünnepélyesen bevit-
ték a tórákat, mint 115 évvel ezelôtt, és meggyújtották az
örökmécset zenei kíséret mellett: 1903-ban Dr. Klein Má-
tyásné – e sorok írójának operaénekes nagyanyja – éne-
kelte a Kol Nidrét orgona kísérettel, 2018-ban egy jeru-
zsálemi férfikórus adott hangversenyt. 

Kibelezték 
a zsinagógákat
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párában címû könyvkritikánk alól a 34. oldalon le-
maradt a szerzô, Szarka Zsuzsa neve. 
Elnézést kérünk!
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K ônig Tamás 2006 óta foglalkozik az épület-
tel. Cégével, a König és Wagner Építészek
Kft.-vel akkor nyertek meg egy meghívá-

sos referencia-pályázatot. A kivitelezés elôtti állapoton,
mondja, nagyon jól látszott, hogy ez egy félbehagyott
építkezés. A nyolcvanas években a ház akkori tulajdono-
sa, a Fejér Megyei Építôipari Vállalat (Alba Regia) konfe-
renciaközpontot akart itt létrehozni. Akkor ôk statikai
okokból kicserélték a nôi karzat acél tartószerkezetét,
megcsinálták rá az alsó csodálatos, festett mintás fabur-
kolatot, az eredeti festéssel együtt újrakészítették a tér fa-
lainak gipszburkolatát, a fejépületben elvégezték a szük-
séges bontásokat, új lépcsôk, liftek készültek, épületgé-
pészetet szereltek. Még az a szerencse, hogy a felújítást
anno a kupolával kezdték, alapvetô szigetelési problé-
mák tehát nem voltak a házzal. Úgy emlékszik, hogy 

a 80-as évek végén állt meg 
az építkezés és egészen 2006-ig
semmi sem történt. 
Az volt a feladatunk, magyarázza, hogy úgy újítsuk

fel a zsinagógát, hogy az kulturális célra is hasznosítha-

tó legyen. Bár mindenki azt szerette volna, hogy zsina-
góga legyen, de nyilvánvaló volt mennyire kicsi az esé-
lye annak, hogy itt reggel és este 500 ember imádkozzon.
Az építész szerint az épület olyan nagy, hogy csak akkor
tud fennmaradni, ha valahogyan hasznosul, márpedig
nyilvánvaló, hogy ez csak kulturális úton lehetséges. En-
nek következménye, hogy a fôépületben, ahol korábban
a rabbilakások és az oktató helyiségek voltak többfunk-
ciós tereket hoztak létre. Az Otto Wagner-féle nagykupo-
lás tér egy olyan zsinagóga, ahol mindenféle elôadáso-
kat, akár koncerteket is lehet tartani. Az épület akuszti-
káját eredetileg, a zsinagóga-funkciónak megfelelôen
úgy találták ki, hogy egy férfi középen halkan olvassa
a tórát és azt mind a 600 ember hallja. Az építészek min-
denképpen az eredeti helyére, középre akarták visszahe-
lyezni a tóraolvasó emelvényt, és ezt meg is tették. Ha
azonban például egy vonósnégyest szeretnénk hallgatni,
ôket középre kell ültetni, a tóraolvasó állvány azonban
útban lenne. Ekkor találták ki, mutatja a terveken, hogy
rekonstruált tóraolvasó állvány egyetlen gombnyomásra
eltûnhet - természetesen nem szombaton - a föld alatt és
a helyén máris lehet pódiumot építeni a vonósnégyesnek.
Tekintettel arra, hogy már többször dolgoztak szcenikus-
tervezôvel, ez mûszakilag nem okozott gondot. 

Arra kérem, mondjon valamit az elmúlt évekrôl, mire
elmeséli, hogy volt építési engedélyük öt évre, sôt kivite-

Egy férfi
középen

halkan olvassa
a tórát és azt

mind a 600
ember hallja
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„A ZSINAGÓGA 
TERVEZÉSI 
SZEMPONTBÓL 
KÉSZEN VAN”
2005 októberében a Rumbach utcai zsinagóga – épületcsere keretében – újra a MAZSIHISZ, 
illetve a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) tulajdonába került, s ezzel lehetôvé vált, 
hogy újra visszanyerje eredeti rendeltetését, a Rumbach utcai lakóház pedig – eredeti alaprajza 
jórészének visszaállításával – a zsidóságot megjelenítô múzeummá alakuljon. 
Az épület átalakításának építészét, Kônig Tamást faggattam az elôtte álló feladatokról, 
annál is inkább, hiszen több mint 10 éve foglalkozik a zsinagógával.
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li terv is, de pénz nem volt hozzá. Emlékei szerint úgy
2011-ben lehetett, amikor az illetékes mûemléki hatóság-
tól értesítést kaptak, hogy két hét múlva lejár az építési
engedély. A hosszabbításhoz az aktuális elôírás-megfe-
lelôségre vonatkozó, tervezôi nyilatkozatra, ehhez ki-
sebb módosításokra lett volna szükség, de a Hitközség
akkor úgy látta, hogy amúgy sem lesz pénz az építkezés-
re, így „hagyták elaludni az ügyet”, vagyis az építési en-
gedély lejárt. 

Amikor a Hitközség végül visszakapta az épületet,
már 

nyilvánvaló volt, hogy a háznak
– a finanszírozhatóság, 
a fenntarthatóság érdekében –
többfunkciósnak kell lennie. 
Szerinte arra számítottak, hogy az államtól majd kap-

nak valamennyi pénzt. Kônig Tamás azt mondja, lénye-
gében tehát ez már akkoriban is egy „kultúrháznak” ké-
szült. Teljesen mindegy, hogy kulturális célra is haszno-
sítható zsinagógáról vagy zsinagógának is alkalmas kul-
túrházról beszélünk, de a lényeg akkor is a kétcélúság
volt.

Kérdésemre, mikor indult be újra a tervezés, azt mond-
ja, 2015-ben hívták fel telefonon, hogy újra neki kell áll-
ni a munkának. Kötöttek egy módosítási szerzôdést,
azonban a ház lényege nem változott, csak az elnevezé-
se, mert az új szerzôdés már az Együttélés Házáról szólt.
Kisebb változás a tervben, hogy nem készül el az az épü-
letbôvítmény, amit a tóraszekrény mögé, a kertben akar-
tak felépíteni. Eredetileg a pinceszinten lett volna egy kó-
ser vendéglátóhely is, ennek helyén most a leendô múze-
umnak lesznek raktárai, a vendéglátás pedig felköltözik
egy felsô emeletre. Minden nélkülözhetô válaszfalat ki-
bontottak a fejépületben, hogy flexibilisen használható
rendezvényhelyiségeket, kiállítótereket hozzanak létre.
A nyolcvanas években már megcsinálták a vasbetonlép-
csôket, vagyis elkészültek a ma is megfelelô függôleges
közönségforgalmi területek, maradnak - mondja Kônig
Tamás -, csak leburkolják.

Eredetileg azt tervezték, hogy az összes eredeti, beépí-

tett padsort visszahelyezik a zsinagógába, ellenben most
ott tart a tervezés, hogy minden mobil lesz, vagyis nem
padok, hanem székek lesznek és ez így a logikus is, hi-
szen, ha kiállítások, koncertek, beszélgetések vagy foga-
dások zajlanak, az ülések útban lennének. A nôi karza-
ton, ha nem is minden padot, de két sort mindenképpen
visszatesznek. Megjegyzi még, hogy az épület kis kert-
jében – melyet az esetleges szabadtéri használhatóság ér-
dekében (pl. esküvô) részben leburkolnak – a szegedi
(szintén a terveik alapján rehabilitált) Új Zsinagógához
hasonló Löw Immánuel-kertet hoznak létre, ahol a Szent-
írásban szereplô összes növény látható lesz.

A tervezô azt mondja, úgy tudni, hogy az épületben
jórészt múzeum lesz, többször is egyeztettek funkcioná-
lis ügyekben a Zsidó Múzeum és Levéltár igazgatónôjé-
vel, Toronyi Zsuzsával is. (Az kezdetektôl fogva lényeges
dolog volt, hogy ebben a múzeumban a legfontosabb ki-
állítási tárgy maga az épületbelsô lesz.)  Kônig Tamás az-
zal zárja a beszélgetést, ôk a tervezéssel készen vannak,
csak – szakági altervezôikkel együtt – a kivitelezés folya-
mán esetlegesen elôkerülô kérdések megoldásában vesz-
nek részt.

Bóka B. László

Az épület 
külsô homlokzata
elkészült
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Noé bárkája egy holland kikötôben | Elhunyt Randolph L. Braham | 

Vajda Lajos szentendrei kiállításáról | Amerikai képviselônô Izrael bojkottja mellett | 

Cikkeink a www.szombat.org honlapon. Olvassa a Szombatot az interneten is!
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2015-ben a Mazsihisz szerzôdést írt alá az állammal.
Utóbbi állta a felújítás teljes költségét, a Mazsihisz pe-
dig az épület méltó hasznosításának feladatát vállalta
magára. Ez utóbbiról annyit lehetett tudni, hogy az épü-
let Együttélés háza néven multifunkcionális közösségi
intézményként mûködik majd és valamelyik emeleten
kap helyet a névadó kiállítás, amely a magyar-zsidó
együttélés szebbik oldalát lesz hivatott bemutatni. Errôl
azonban az elmúlt három évben semmi érdemleges infor-
mációt nem kapott az érdeklôdô közönség.
2018 szeptemberében a Mazsihisz sajtótájékoztatót

tartott a Sorsok háza ügyében. Ekkor elhangzott a kér-
dés, hogy az Együttélés háza kiállítási koncepciója elké-
szült-e már. Toronyi Zsuzsa, a Zsidó Múzeum igazgató-
ja azt felelte, hogy igen, de még nem publikus, mert azt
a Mazsihisz vezetôségének elôbb el kell fogadnia. Heis-
ler András azt javasolta, hogy ezt a témát a legközelebbi
sajtótájékoztatón beszéljék meg a média képviselôivel.
Ilyen sajtótájékoztatóra azóta nem került sor, viszont

október 29-én bejelentették, hogy az ügy koordinátora
Kiss Henriett, a Mazsihisz alelnöke lesz. Munkatársunk,
Bóka B. László megkereste Kiss Henriettet, aki az épület
hasznosításáról és a kiállítás koncepciójáról az itt követ-
kezô szöveget küldte, majd ennek nyomán feltett kérdé-
seinkre is válaszolt.

Rumbach – avagy hogyan él(j)ünk együtt?
Amikor a zsinagóga elkészült Otto Wagner tervei

alapján 1870-ben, akkor az utca, melyben áll, névtelen
volt. Ahogy a terveket elkészítô, mindösszesen 27 éves
fiatalember sem volt még neves építész, csak egy ígére-
tes bécsi tehetség. Négy évvel késôbb kapta meg az utca
Rumbach Sebestyén nevét, tisztelegve egy német szár-
mazású orvos elôtt, akit a szegények orvosaként emleget-
tek Pesten. Mára Otto Wagner munkássága a bécsi
mûvelôdéstörténet megkerülhetetlen része. Könyvek, ta-
nulmányok, konferenciák sokasága jelzi, hogy a szecesz-
sziót elôkészítô zseniális építész a jelen korral is párbe-
szédképes. A Pesten épült, egyedülálló fiatalkori munká-
ját a köztudat mégis Rumbach-ként emlegeti.

A zsinagógát a II. világháború alatt elôször tórai
értékétôl fosztották meg: gyûjtôhelye volt a Kamenyec-
Podolszkijba elhurcolt elsô áldozatoknak, majd az el-
múlt bô 70 évben az épület a háború után közösség nél-
kül maradt zsinagógák sorsában osztozott. Kifosztották,
szétverték, eladták, de a vevô tönkrement, és az épület
csak állt, pusztulásában is gyönyörûen.

2015-ben a kormány és a MAZSHISZ között kivétele-
sen értékes megállapodás született: A Rumbach zsinagó-
gát a kormány a hozzátartozó négy emeletes utcai
épületszárnnyal az eredeti mûemlék-mivoltában állítja
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Kiss Henriett

RUMBACH 
— AVAGY HOGYAN
ÉL(J)ÜNK 
EGYÜTT?
A Rumbach utcai zsinagógát 1988-ban adta el a Magyar Izraeliták Országos Képviselete (MIOK) akkori
vezetôsége, hatmillió forintért. Jogutóda, a Mazsihisz 2005-ben szerezte vissza, s azóta nyitott kérdés,
hogy mihez is kezdjenek az épülettel.
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helyre, a MAZSIHISZ pedig ezt az értéket olyan tartalom-
mal teszi látogathatóvá, hogy abban mindenki, a külön-
bözôségeinkbôl fakadó értékeket ismerje fel. Ezzel a tu-
dással tekintsen körül az idelátogató és pillantson a múlt-
ba, melyben felmenôink éltek együtt hol békében, hol
gyûlöletben, szeretetben és pusztításban. Pont úgy,
ahogy mi, most. Mindezt együtt kell megélnünk kérdése-
ink mentén, elôítéletek nélkül.

De hogyan? A megnyíló Együttélés Háza egy multi-
funkcionális térként fog mûködni, melyben a vallásos ér-
tékeket is szolgáló zsinagógai tér mellett állandó és idô-
szakos múzeumi kiállítással, rendezvényekkel és pedagó-
giai foglalkozásokkal is találkoznak majd az ideérkezôk.
A zsinagógai funkció azért lesz egyedi, mert maga a Ház
egyetlen budapesti zsinagógai közösségnek sem lesz a
birtokában, ugyanakkor minden közösség zsinagógája
lesz. Esküvôk, bar micvók, közös széderek és chanukai
rendezvények mellett arra is nyitott lesz a tér, hogy kül-
földrôl Budapestre érkezô közösségek alkalmilag helyet
kapjanak benne, hogy a szombatfogadás kötelmét mél-
tó körülmények között ünnepeljék. És ha nincs zsidó ün-
nep és ehhez kapcsolódó rendezvény? Nos, akkor a zsi-
nagógai tér közepén elhelyezkedô bima egy hidraulikus
szerkezet segítségével a mélybe süllyed, és a zsinagóga
a hely szelleméhez méltó kulturális esemény befogadó
helyévé válik.

Az egykori nôi karzat funkciót vált. A látogató itt egy
különleges technikai megoldás segítségével megismerhe-
ti Otto Wagner munkásságát és a zsinagóga történetét,
miközben az épületet a maga pompájában csodálhatja.
Ezen a szinten kap helyet az együttélés tematikáját meg-
jelenítô állandó kiállítás: egy családtörténet a Politzerek-
rôl. Az ô több százéves történetük nem csak az újkori zsi-
dóság történetét teszi személyesebbé, de az egykori tör-
ténelmi Magyarország és az Osztrák-Magyar Monarchia
etnikai és kulturális sokszínûségét is elénk varázsolja. Az
ugyanezen a szinten található múzeumi foglalkoztató-
ban pedig a kiállításhoz és a Ház tematikájához kapcso-
lódóan óvodástól 100 éves korig találhatnak majd érdek-
lôdésüknek megfelelô programot.

A második emeleten egy kávézóba érkeznek a látoga-
tók, ami bár kényeztetô finomságokkal segíti a megpihe-
nésüket, a kezük ügyében lévô informatikai eszköz a tu-
domány és kultúra világának érdekességeit meséli el a
tárgyakon keresztül. A szék, a használatban lévô bank-
kártyánk, a toll, de még a süteményben található édes
élesztô is különleges történet hordozója, és ha közel
ülünk egy hangernyôhöz, akkor biztosan egy szép san-
zont hallunk majd, amit egy zsidó származású ember
szerzett. Esténként azonban szalonná alakul, ahol a pes-
ti zsidó humor, az egykori kávéházak kulturális pezsgé-
se, irodalom és az elmaradhatatlan zene kap szerepet.

A harmadik emelet az idôsszaki kiállítások tere lesz.
160 m2-nyi kiállítótér a kortárs kultúra megjelenési he-

lye lesz, erôsen kötôdve a judaizmus sokszínûségéhez és
a más országokban élô zsidó közösségekhez. Az elsô ki-
állítás egy, a Ház tiszteletére elkészülô különleges instal-
láció lesz.

A negyedik emelet a látogatók elôtt már zárt lesz. Itt
kap helyet a Ház mûködéséért felelôs állandó személyzet
és azon civil szervezetek, akik aktivitásukkal a Ház tar-
talmi részét is színesítik majd.

Az egyik legfontosabb része a Háznak azonban az in-
formatikai infrastruktúra, ami lehetôvé teszi, hogy a lá-
togatók a személyes érdeklôdésük mentén fedezzék fel a
tereket és ismerkedjenek a zsidó és nem-zsidó együttélés
minden egyes felületével. Ezzel egy idôben egy virtuá-
lis, folyamatosan növekvô közösséget teremt a Házban
megfordulókból, hiszen az együttélés lényege az az akti-
vitás, amit egy házban közösen megélünk. Az archívu-
munk nem csak a tanároknak jelentenek majd segítséget
a tanításhoz, de egy foglalkozás résztvevôje bármikor
megkeresheti majd személyes, Házhoz kötôdô emlékét,
természetesen a megfelelô személyiségi védelem mellett.
Az erre a rendszerre épülô technikai felszereltség segít-
ségével pedig a Ház bármikor rugalmas térré válhat,
melynek minden egyes helyisége egy-egy különleges be-
fogadói térré válik, hogy egy „ott és akkor” típusú
mûvészi tartalom valósággá váljon.

Kiket vár a Ház? A zsidó kultúra iránt érdeklôdôket,
saját zsidóságukat keresôket, a kortárs mûvészet kedve-
lôit, a történelem szerelmeseit, az építészet és szépség el-
kötelezetteit, olvasókat, zenerajongókat, kíváncsiakat és
kétkedôket. A Ház már mindent látott, így mindenkit be-
fogadni képes.

A fenti koncepció részleteit firtató kérdéseinket és
Kiss Henriett válaszait következô cikkünkben olvas-
hatják.

A Rumbach utcai
zsinagóga belülrôl
(Fotó: Kallos Bea,
MTI)
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A z Együttélés háza eredetileg hasonló nagy-
koncepciójú terv volt, mint a Terror háza
vagy a Páva utcai emlékközpont. Miért

zsugorodott ilyen szerény méretûre a magyar-zsidó
együttélést bemutató kiállítás?

Ezt a kérdést nem igazán tudom értelmezni. Egyrész-
rôl azért, mert fogalmam sincs arról, hogy e két egymás-
sal sem összehasonlítható intézményt hogyan kapcsol-
jam a Rumbach zsinagóga megújulásához. Másrészrôl
pedig azért, mert Rumbach koncepcióját 2015 júniusa és
2016 áprilisa közötti idôszakban kellett véglegesíteni a
támogatási szerzôdés elôírása szerint. Azóta ez csak gya-
rapodott – már csak ha a papírmennyiséget tekintem –

hiszen az egyes területek felelôsei által elkészített terve-
zetek tovább bôvítették és nem „zsugorították az eredeti
méretet”. Azonban a Ház bizonyosan nem fog a zsidó-
magyar együttélésrôl szólni, ugyanis ennek a fogalom-
párnak a létezését történeti hagyományaink miatt nem
fogadjuk el. A történelmi Magyarország területén élô zsi-
dó emberek magukat izraelita vallású magyarnak vallot-
ták. Ennek a megértetése és bemutatása viszont kiemelt
helyet kap.

A Rumbach felújítása évek óta zajlik, a Mazsihisz
legalább öt éve tervezi a reprezentatív épület újranyi-
tását. Ennyi idô alatt az itt olvashatónál részletesebb
koncepció is készült? Ha igen vajon hozzáférhetô-e?

A Rumbach felújítása 2016 júniusa óta zajlik. A pro-
jekt maga 2015 júniusa óta létezik, elôtte csak álmodo-
zásról beszélhetünk, ugyanis a zsinagóga tulajdonjogát
alig 10 éve kapta vissza a Budapesti Zsidó Hitközség. A
hozzáférhetôséggel kapcsolatban én szeretnék visszakér-
dezni: Melyik területtel kapcsolatban szeretnének még
további információkat?

A Politzer családról szóló kiállításnak van az itt le-
írtnál részletesebb koncepciója, illetve forgatókönyve?
Ha igen, ki készítette ezeket és milyen szakmai kontr-
ollon esett át?

A Politzer-család történetére támaszkodó kiállítás
részletesebb koncepciója már készen van. Toronyi Zsu-
zsanna vezetésével egy szakemberekbôl álló csoport dol-
gozott és dolgozik ezen. A teljes tervet pedig egy függet-
len szakemberekbôl felálló kuratórium fogja kontrollál-
ni december végéig.

Kiss Henriett
(Fotó: Mazsihisz)
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Az informatikai infrastruktúráról szóló részt kicsit
nehéz értelmezni. Lehetne errôl konkrétabb leírást
kapni?

Ha valaki valaha már próbálkozott pokémonok vadá-
szatával vagy legalább olvasott róla, annak nagyon is-
merôs lesz a felhasználói felület, amivel látogatóként ta-
lálkozik. A belépéskor a látogató egy olyan informatikai
eszközt fog kézhez kapni, ami érzékeli, hogy éppen me-
lyik helyiségben áll, és ehhez igazítva nyújt tartalmakat.
A helyiségekben elhelyezett kódokat felismerve akár
múltbéli képek kúszhatnak a kijelzôre, vagy egy megidé-
zett rabbi mesél el a részlethez kapcsolódó ismereteket.
Képes lesz tárgyak felismerésére, melyeknek története
szintén az együttéléshez kapcsolódó tartalmat árnyalják
majd tovább. Képes lesz közvetlen visszajelzések adásá-
ra és követô statisztikák generálásra, hogy mi jobban fi-
gyelhessünk az igényekre. A szoftver rugalmasságából
következôen az idôszaki kiállításokhoz és az egyes ren-
dezvényekhez kapcsolódóan is képes lesz kiegészítô tar-
talmakat közvetíteni.

A leírásból az derül ki, hogy a Rumbach multifunk-
ciós közösségi központ (community center) lesz, fel-
adataiban nagyon hasonló a Bálint házhoz. Szükség
van még egy hasonló intézményre?

A leírásból az derül ki, hogy a megújuló Rumbach
zsinagóga egy, közmûvelôdési tartalmakat létrehozó és
közvetítô intézmény lesz, melynek szerves része egy zsi-
nagógai tér is. Nem zsidó közösségi központ lesz, hanem
egy zsidó felekezet által fenntartott kulturális-rendez-
vény központ és zsinagóga-mindenkinek.

A Páva utcai zsinagóga emlékközponttá alakult, de
egy kisebb imahelyiség megmaradt, ahol egy gyüleke-
zet rendszeresen tart istentiszteletet, rabbi és kántor
közremûködésével. A Rumbach esetében ez a lehetô-
ség felmerült-e?

A halachikus felügyeletet a MAZSHISZ rabbinátusa
látja majd el, de a Rumbach nem egy közösség zsinagó-
gája lesz, hanem mindenkié. Beleértve a külföldrôl hoz-
zánk érkezô közösségeket is.

Mikorra készül el teljes épület, mikor lesz az ünne-
pélyes átadás?

Elôreláthatóan a teljes felújítás 2019 I. félévében be-
fejezôdik, innentôl csak a zsinagógatér látogathatóvá vá-
lik. Az utcafront felôli épületszárnyban a kiállítások és a
további helyiségek berendezése történik majd az év to-
vábbi részében. A Ház teljes megnyitása 2019 utolsó ne-
gyedében várható.

Bóka B. László

A hatalom által elismert egyházak/felekezetek
ma bôvelkednek állami támogatásokban. A
vallást legitimációként használó kormánypo-

litika keretében a zsidó felekezetek is súlyos összegeket
kapnak intézményeik mûködtetésére, sôt, gyarapítására.
Ennek keretében újul meg 3.2 milliárdos büdzsébôl a
Rumbach utcai zsinagóga is, amely 2005-ben került (is-
mét) a zsidó hitközség tulajdonába. Az elmúlt 13 évben

az épület legfeljebb alkalmi kulturális rendezvényeknek
adott otthont, gyakorlatilag üresen állt. 2006-ban még
„kulturális célokra is alkalmas zsinagóga” volt az épüle-
tet visszaszerzô Mazsihisz célkitûzése, ám ennek megva-
lósítása érdekében nem tettek semmi érdemlegeset. 

Mostanra „zsinagógai célokra alkalmas kulturális
központ”-ként lehetne leírni a mûszaki átadás elôtt álló
épületet, amelynek hivatalos neve Együttélés háza. 

A Mazsihisz azzal, hogy közösségi házzá alakítja a
patinás zsinagógát, láthatólag a szükségbôl csinál
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erényt. Mûködô zsinagógára nincs igény, nincs se közös-
ség, se rabbi. Ami azért meglepô: egy rabbi sem akad,
akit vonzana a kihívás, hogy a patinás zsinagógában, a
zsidónegyed szívében építhet közösséget? Vagy közös
megállapodás volt, hogy „a zsinagóga mindenkié”?

De kétségkívül: a közösségi ház az asszimiláns zsidók
szemében ma vonzóbb hely, mint a zsinagóga. 

*
Az Együttélés háza elnevezés akkor került forgalom-

ba, amikor a Holokauszt-emlékezet körüli viták tetô-
pontra hágtak. E viták a magyar állam és társadalom
Holokausztban viselt felelôssége körül robbantak ki, s
a Szabadság téri emlékmû, valamint a Sorsok háza kö-
rül tetôztek. Miután ezekben az ügyekben patthelyzet
alakult ki a zsidó közösség és az államhatalom között,
a Mazsihisz köreiben felmerült a megfontolás: ha a Ho-
lokauszt kérdésében nem tudnak egyetérteni, talán le-
hetséges ez a magyar-zsidó együttélés szebb idôszaka-
it tekintve. 

Ehhez a 19. századba kellett visszamenni: a Monar-
chia korszaka, a mából visszatekintve aranykor mind a
két fél szemében. Zsidó szempontból a befogadás és a li-
berális korszellem, a nacionalista kormány nézôpontból
pedig a történelmi Magyarország, a nemzeti nagyság
idôszaka vonzó.

Az elnevezés talán a Terror háza, Sorsok háza nevek
nyomán merült fel. Ezek az intézmények nagyszabású,
látványos, az eredeti épület architektúráját teljesen fel-
forgató módon fogalmazzák/fogalmaznák újra a 20. szá-
zadi magyar történelem drámai idôszakait – a nemzeti
konzervatív államhatalom nézôpontjából. A reprezen-
táció drámai erejû – miközben az üzenet megkérdôje-
lezhetô. 

A Mazsihisz szellemiségétôl azonban távol áll a lázas,
felforgató újítás, így eleve az épület egyik szintjét jelöl-
ték ki a kiállítás céljaira. Ennél pontosabbat a közelmúl-
tig nem lehetett tudni. A lapunknak nyilatkozó König Ta-
más, a munkákat tervezô építésziroda egyik vezetôje
még egy hónappal ezelôtt azt mondta, „úgy tudni, hogy
az épületben jórészt múzeum lesz… s ebben a múzeum-
ban a legfontosabb kiállítási tárgy maga az épületbelsô
lesz”. 

Hogy az együttélés tematikáját egyetlen család, a Po-
litzerek történetén keresztül mutatják majd be, szintén
csak november közepén vált a nyilvánosság számára is-
mertté.

Szépen hangzik a kiállításról, szuper-korszerû elekt-
ronikai eszközökrôl szóló beharangozó, de az alulinfor-
máltság azt sejteti, hogy a Mazsihisz illetékesei erôs ké-
sésben vannak, és valójában most alakul ki, hogy mivel
is töltsék meg a 3.2 milliárdból felújított épület múzeu-
mi célra szánt részét.

Ezt sejteti a Kibic magazin tudósításában elhangzott

óvatos utalás: „A kivitelezés lassúsága miatt… a Mazsihisz
csak most jutott el odáig, hogy a funkciók tervezésével
mélyrehatóbban tudjon foglalkozni.” A kegyes kibúvó
nem egészen helytálló: a lassú mûszaki kivitelezés nem le-
hetett akadálya a kiállítási koncepció elkészítésének. 

*
Többen rámutattak, hogy némi hasonlóság mutatko-

zik a Sorsok háza projektjével: a felelôsök titkolóznak,
információmorzsákat szórnak szét, nemhogy a kiállítás
forgatókönyvét, de még egy összeszedett koncepciót sem
láthatnak a hozzáértôk - a nagyközönségrôl nem is
beszélve. A közremûködô szakértôk nevét is homály fedi. 

A hasonlóság okai és következményei persze mások
a két esetben. A Sorsok háza projekt gazdáinak minden
bizonnyal van koncepciójuk. Ezt megismerhettük a Ter-
ror háza esetében, amelynek technikai kivitelezése impo-
náló, politikai üzenete pedig az, hogy a magyarok az ide-
gen szuronyokkal az országra kényszerített, kétfajta to-
talitarizmus áldozatai voltak, ezért nem felelôsek azért,
ami 1944 és 1989 között történt. Ez megfelel a mostani,
nemzeti, sérelmi politika szellemének. 

A Holokauszt és az ezért viselt felelôsség azonban a
21. századi nyugati történelemfelfogás és önkép sarok-
köve. A magyar zsidó közvélemény és a nemzetközi zsi-
dó szervezetek élnek a gyanúperrel, hogy a Sorsok háza
is a magyar felelôsség megkerülésérôl szól majd, ezért
követelik a részletes koncepciót és ezért fogadták felhá-
borodással, amikor Köves Slomó zsidó részrôl kiállt a
gyanús projekt mellett. Ez sokak szemében a zsidó ügy
elárulásának tûnt. A téma hallatlanul szenzitív volta mi-
att az ügybôl nemzetközi botrány lett és ma azt sem le-
het tudni, hogy a projekt készül, avagy ismét leállt. A tit-
kolózás oka feltehetôleg az, hogy a projekt gazdái szeret-
nék elkerülni a felháborodást, amit a koncepció nyilvá-
nosságra hozatala kiváltana. Egyszerûbb, gondolhatják,
kész tények elé állítani a közvéleményt. Akkor már hiá-
ba lesz botrány, úgysem fogják bezárni az intézményt. 

Az Együttélés háza esetében viszont nem a politikai
hátsó szándék a titkolózás oka, hanem vélhetôleg a kifor-
rott koncepció hiánya. A Mazsihisz vezetôinek és szak-
értôinek e téren semmiképpen nem kell botránytól tarta-
niuk. A zsidó közösség vezetôit senki sem vádolja hamis
koncepciók kreálásával. A Mazsihisznek inkább fantázi-
átlanságot és a víziók hiányát szokták szemére vetni.
Ezek azonban bocsánatos bûnök. 

A kormány által felügyelt Sorsok háza esetében tehát
van koncepció, de az a fôsodrú zsidó és európai nézô-
pontból is hamis, ezért felháborodás a reakció.

A Mazsihisz által felügyelt Együttélés háza esetében
egyelôre nincs látható koncepció. Ezen háborodnak fel
kevésbé.

*

Egy rabbi sem
akad, akit 
vonzana 
a kihívás, 

hogy a patinás
zsinagógában,
a zsidónegyed

szívében 
építhet

közösséget?
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Mi az oka ennek a koncepciótlanságnak? 
Egyrészt a neológia, korábbi cikkeinkben már tár-

gyalt identitásválsága: nincs válasz arra a kérdésre, hogy
a Holokauszt után mi maradt a hazához és annak
vezetôjéhez hû magyar zsidóság eszméjébôl. Mi a neo-
lóg zsidóság identitása a 21. században? Hogyan mutas-
sák be a 19. századi aranykort úgy, hogy közben jól tud-
ják, a 20. században mi volt a végkifejlet? Utóbbi terén
nincs semmi közös nevezô kormány és zsidóság között.

Ennél fogva a magyar neológia, vagyis a Mazsihisz
mozgástere nagyon szûk. Tagsága és szélesebb bázisa, a
magyar zsidó közösség élesen kormányellenes, nem
szenvedheti a Fidesz nacionalista sérelmi politikáját. A
mai magyar zsidó identitás legerôsebb eleme a „Soha
többé!” gondolata: szembenállás a nacionalizmussal, a
bezárkózással, küzdelem a progresszív értékekért, mint
amilyen a befogadás, a kisebbségvédelem, az antirassziz-
mus, stb. Mint láthattuk, a Mazsihiszt is ezek az értékek
mozgatják meg legerôsebben: az óvatos vezetés a Holo-
kauszt-emlékezet ügyében hajlandó volt komoly kocká-
zatot vállalva élesen szembefordulni a kormánnyal. 

Ugyanakkor, érthetô módon, a Mazsihisz nem kon-
frontálódhat állandóan azzal a kormánnyal, amely nagy-
vonalúan finanszírozza intézményei fenntartá-
sát és hárommilliárddal támogatja éppen a szó-
ban forgó Rumbach zsinagóga felújítását. A
nagy kérdés mármost az, hogy hogyan csinál-
janak olyan kiállítást a magyar-zsidó (hivatalo-
san: zsidó – nem zsidó) együttélésrôl, amely a
nacionalista kormányt és a magyar nacionaliz-
mustól irtózó zsidókat is kielégíti? 

Egy másik ok a tudományos háttérre vezet-
hetô vissza. Az elôzô századforduló éveiben a
neológ zsidóság rabbiképzôje volt a Wissens-
chaft des Judentums, a zsidóság tudományos
kutatásának honi fellegvára. A Holokauszt rop-
pant vérveszteségei, majd az utána következô,
a vallási hagyományt elnyomó rendszer azt
eredményezték, hogy a rabbiképzô tudomá-
nyos tartalékai elfogytak. Az utolsó rabbi, aki
szenvedéllyel ûzte a tudományos kutatást, az
1985-ben elhunyt Scheiber Sándor volt. A
rabbiképzô azóta is mûködik, idôközben egye-
temmé bôvült, ellátja szakképzô feladatkörét,
de szellemi mûhelyként nem tudott magára ta-
lálni. 

A Wissenschaft des Judentums ma virágko-
rát éli Magyarországon. Soha ennyit nem fog-
lalkoztak zsidó történelemmel, kultúrával, ha-
gyománnyal. Ebben azonban javarészt az asszi-
milált zsidóké a fôszerep.1 A Rabbiképzô és a
neológia részesedése ebben csekély. Az intéz-
mény kapcsolatai is meglazultak az egyetemi-
akadémiai világgal. (A most hivatalba lépett új

vezetésnek jutott a kihívás, hogy ezt a trendet megfordít-
sa.) Pedig tucatjával akadnak kiváló történészek, iroda-
lomtörténészek, muzeológusok akik nyilván örömest
részt vettek volna a kiállítás koncepciójának, majd for-
gatókönyvének elkészítésében, vagy akárcsak annak ér-
demi vitájában. Ám ilyesmirôl semmit sem lehet tudni.
A kiállításon dolgozó „ szakemberekbôl álló csoport ”,
valamint az ô munkájukat felügyelô  „független szakem-
berekbôl felálló kuratórium”(ahogy Kiss Henriett fogal-
mazott)  teljes anonimitásban dolgozik.

Kívánjuk, hogy a fent leírt kedvezôtlen körülmények
és elôjelek dacára színvonalas és tartalmas kiállítással
nyíljon meg az Együttélés háza 2019 vége felé, amint azt
beharangozták.

Gadó János

JEGYZETEK

1 És feltétlenül említendô a zsidóság kutatásának egyik
legkomolyabb hazai mûhelye, a Komoróczy Géza által lét-
rehozott ELTE Judaisztikai kutatócsoport, amely a rabbikép-
zô legjobb hagyományaiból merít. A zsidóság kutatásának
emblematikus mûve a Komoróczy Géza által írt opus mag-
num: A zsidók története Magyarországon.

A közösségi
ház 
az asszimiláns
zsidók
szemében 
ma vonzóbb
hely, mint 
a zsinagóga
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Frankfurt a láthatatlan zsinagógák és a szerte-
ágazó (hálóként jelenlévô) emlékezet-terek
modern nagyvárosa.

Max Beckmann
1919-ben készült, a Börneplatzon áll(t) zsinagógát ábrá-
zoló festménye páratlan képi emléke a Kristályéjszakán
porrá égetett épületnek. A Städel múzeumban ôrzött kép
cseppnyit beavatkozik a topográfiai valóságba. A festmé-
nyen éppen hátradôlni készül a masszív zsinagóga, a tér
házai, ablakai, a lámpaoszlopok a kerítéssel és hirdetô
oszloppal együtt legyintenek a gravitációra. A mûvész
másra figyelt. Szimbólumok lebegnek drámaian a vász-

non: tölcsér és üveggömbök, mintha egy va-
rázsló ejtette volna le ôket az égbôl. Az úttes-
ten óriási macska fixíroz valamit: figyelmes
szemlélô, talán a festô (burkolt) önarcképe. Rej-
télyes csapdakép ez a holdas éggel, geometriai
alakzatok ejtik a tekintetet fogságba, minden
egyes részlet zavarba hoz. Emlékmû ez fest-
mény, nem más.

De most ugorjunk a múzeumi komplexum-
ra, a zsidó kultúrának szentelt központra,
melynek missziója az interkulturális megértés
erôsítése és azon fáradozás, hogy hogyan tehe-
tô a zsidó történelem és kultúra, a múlt és
egyáltalán a zsidó élet sokfélesége vizuálisan
és emocionálisan kézzelfoghatóvá a jelenben.

Egy múzeum két épületben: a Frankfurter
Jüdisches Museum és alegysége, a Museum Ju-
dengasse egymás (kronologikus) kiegészítése. 

Az egykori Rotschild-palota
a fô épülete a legrégebbi német múzeumnak, amely a né-
met-zsidó kulturális emlékek gyûjtésére és megôrzésére
alakult, továbbá arra, hogy a zsidó múltat és jelent a nyil-
vánosság felé közvetítse. A frankfurti zsidó múzeum
2018-ban a 30. születésnapját ünnepli és sokszínû pro-
jekttel készül a 2019 nyarára tervezett újranyitásra; hisz
2015 óta felújítják és átalakítják, bár zárt állapota ellené-
re is aktívan menedzsel kiállításokat külsô helyszíneken.
A kényszerszünet után megnyílik a renovált Rotschild-
palota, az újragondolt állandó kiállítás helyszíne. Ehhez
csatlakozik  egy új épületszárny, mely az idôszaki kiál-
lításoknak szán több mint 600 négyzetmétert az alagsor-
ban. Ennek emeletén lesz az új könyvtár és a múzeum ar-
chívuma. A frissített honlapon (mely a Jüdisches Muse-

Beckmann 
festménye 
a zsinagógáról
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um és a Museum Judangasse közös weboldala) kirajzo-
lódik, hogy jelentôs esemény(ek)nek lesz tanúja a szak-
ma és a közönség. Az (állandó) kiállítás koncepciója – a
zsidó történet és kultúra 1800- tól napjainkig – a frank-
furti zsidók történetét az 1800-as évektôl, az emancipá-
ció korától mutatja be három emeleten, tematikus súly-
pontokban. Hangsúlyt kapnak híres frankfurti családok,
mint pl. a Rothschild, a Senger és a Frank, és a palotában
lesz látható a múzeum judaika gyûjteménye is. A
múzeumnak hat nagy gyûjteményi egysége van: a
képzômûvészeti (gyûjtôköre leginkább Moritz Daniel Op-
penheim, Jakob Nussbaum és Ludwig Meidner munkái),
a judaika, a kortárs kultúra, mindennapi tárgyak, doku-
mentumok és fotográfiák, kéziratok és nyomatok
gyûjteménye.

A zsidó történelem kihívásait három szinten más né-
zôpontokból közelítik: a  történelmi események és konf-
liktusok, a vallási kérdések és egyes családok kontextu-
sában. Hogyan változott az élet, miután a 19. század ele-
jén már nem kellett a Judengasse-n, a gettóban élniük?
Miképp változott a zsidó állampolgár önképe és öntuda-
ta a 19. században? Hogyan szürkült a zsidó hagyomány
„csak” vallássá? Milyen következményekkel járt a nem-
zeti szocialista rezsim a frankfurti zsidók számára? Sok
más kérdést jár körül az újragondolt tárlat a dokumen-
tumok, a mûvészet, a hétköznapi tárgyak, a személyes
történetek, fotók és filmek segítségével.

Reagál a jelen idejû kérdésekre, melyek a zsidó és nem
zsidó Frankfurtot foglalkoztatják, pl. a kirekesztés keze-
lésére. Nem véletlen, hogy idôszaki kiállítóként kortárs
mûvészcsoportokat és köztéri projekteket is szeretettel
látnak a kurátorok.

Európa elsô gettójának 
autentikus panoráma-
metszete
tárul elénk a régészeti maradványok között. Az 1992-ben
nyitott Museum Judengasse kiállítása a Battonnstrasse-
n már 2016-ban megújult, elnyerve jelentôs múzeumi dí-
jakat. Most is látogatható, ez tkp. az állandó kiállítás elsô
része. A frankfurti zsidók történelmét és kultúráját tár-
gyalja a középkorban és koraújkorban, rituális tárgyak,
dokumentumok és a mindennapi élet eszközeinek bemu-
tatásával, az 1987-ben feltárt leletek alapján. Az egyko-
ri Judengasse területén öt ház maradványfalai labirintu-
sában rendezôdik a kiállítás (és ne felejtsük a két mikvét).
Mindez életszerû betekintést kínál Európa elsô zsidó get-
tójának mindennapi életébe, melybe 1462-ben költöztet-
ték a zsidókat és ahol 1796-ig kényszerültek lakni. A get-
tóban közel 2700 ember élt, különbözô foglalkozásokat
ûzve. A kiállítás bemutatja a sokoldalú kapcsolatokat a
Judengasse és a város keresztény lakói között, a politikai

viszonyokat a városi tanáccsal és a császárral. A gettó
egyszerre volt a rabság és a védelem különös vegyüléke
sajátos mikrovilággal, ahol zárt térben annál inkább
szárnyalt a képzelet. Az 5 házból 4 faszerkezetes, az
egyetlen kôház tehetôs tulajdonosa saját mikvével is ren-
delkezett. De van itt talmudiskola is romjaiban. Fókusz-
pontban áll a jiddis irodalom –  minden, amit itt olvas-
tak és nyomtattak, valamint  a gettó zenei világa is.

Más emlékhelyek / múzeumi
kezelésben

Friedberger Anlage – ahol állt egy zsinagóga, hisz az
Ostend 1931-ig Frankfurt egykor zömében zsidók lakta
városrésze volt. Itt, a Friedberger Parkban áll a náci re-
zsim alatt emelt Hochbunker, rajta óriás transzparens
egy zsinagóga belsô terét ábrázoló fotóval és szöveggel.
Tavasztól vasárnaponként vezetéssel látogatható a bun-

A Rotschild-
palota (fent)

A hochbunker
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kerben a múzeum kiállítása az Ostend-rôl és a város Ju-
gendstil elemekben dúskáló hajdani legnagyobb ortodox
zsinagógájáról, amelyet 1907-ben adtak át. A zsinagó-
gát, ahol lent 1000 fônek, a galérián 600 nônek jutott
hely, 1938 novemberében a Kristályéjszakán a „forgató-
könyv” szerint felgyújtottak. A város nem sokkal késôbb
eltávolította a zsinagóga maradékát is, melynek alapja-
in 1942/43-ban felépült a Hochbunker a légvédelmi
program részeként. Idegen test volt az Ostendben. A há-
ború utolsó két évében a polgári lakosságot védte a szö-
vetséges légi csapásoktól.

1988 óta a bunker az emlékezés és a tanulás helye: a
„November 9” kezdeményezés és a múzeum közösen
szervez itt kiállításokat, eseményeket.

A régi frankfurti 
Großmarkthalle, 
a deportálások helyszíne
2015-ben lett emlékhely. Martin Elsaesser építész az
1920-as évek közepén tervezte a nagycsarnokot a mo-
dern gyümölcs- és zöldségkereskedelem zökkenômentes
bonyolítására rakodórámpákkal, hûtött tárolóval és vas-
úti összeköttetésekkel. A Gestapo és az náci körzetveze-
tés 1941-tôl kihasználta az épület funkcionalitását a zsi-
dók tömeges deportálásához; kibérelték a keleti pincék
területét a deportálások végrehajtásához. A szomszédos
piaci placcokon zavartalan volt az élet, minden a nyilvá-
nosság elôtt zajlott. Amúgy  nemcsak a Gestapo tisztvi-
selôi és pártfunkcionáriusok, hanem rendôrök, pénzügyi
és vasúti tisztviselôk, és más városi alkalmazottak is
részt vettek a deportálásban.

A Marcus Kaiser és Tobias Katz építészeti iroda de-
sign-tervei alapján az emlékhelyen a deportálások tanú-
itól származó idézetek rajzolják ki az események drama-
turgiáját, idôrendben a padló és a falfelületekbe ágyaz-
va.

Az emlékhely egy része az Európai Központi Bank te-
rületén található és szervezett túrák keretében
látogatható.

Az új Börneplatz emlékmû
a Soá frankfurti áldozatainak emlékére épült. A Börnep-

latz-konfliktus 1987 néven elhíresült várostör-
téneti epizód arról szólt, hogy mi legyen az egy-
kori Judengasse maradványaival. Emlékezetpo-
likai csatamezôvé alakult a terület. Tüntetôk
léptek fel a régészeti leletek eltávolítása ellen.
A konfliktus kompromisszummal zárult: az
egykori Judengasse öt házának alapjait, a két
mikvét és más maradványokat helyreállították:
ezek az Museum Judengasse központi részei.

Az 1996-ban – több mint tízévi tervezés
után – elkészült emlékmû nagy egysége a régi
zsidó temetô külsô falán lévô fríz, melyen
11957 apró névtábla emlékezik az elpusztított
frankfurti zsidó közösségre.

A Börneplatz emlékfái közepén óriási kôkoc-
ka tartalmazza az egykori gettó maradványa-
it. A földön fémsínek jelzik az 1938-ban elpusz-
tított Börneplatz-zsinagóga alaprajzát (Az
1882-ben emelt reprezentatív, ortodox zsinagó-
gát Siegfried Kusnitzky tervezte Markus Horo-
witz rabbi ízlése szerint, 1901-ben bôvítették:
400 fôt tudott befogadni.  Tegyük hozzá: Horo-
witz rabbi 1844-ben született Tokajban és 1910-
ben hunyt el Frankfurtban.)

Börneplatz 
emlékhely

Museum 
Judengasse
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2018. március 7-én Mateusz Morawiecki miniszterelnök
és Piotr Glinski hivatalosan bejelentették, hogy az egy-
kori gettó falain belül lévô, 2013-ig mûködô, jelenleg
üres Bersohn és Bauman gyermekkórház épületében lesz
majd a varsói gettó múzeuma. 

A múzeum igazgatója Dr. Albert Stankowski lengyel
zsidó történész lesz, a varsói Zsidó Történeti Intézet mun-
katársa, aki korábban a Lengyel Zsidóság Történeti
Múzeumának, a ma már világhírû POLIN-nak a létreho-
zásában is részt vett. Stankowski ez év október 19-én,
egy kulcsátadási ceremónián a helyszínen aláírta a len-
gyel kormánnyal az épületre vonatkozó 30 éves bérleti
szerzôdést. 

Az állandó kiállítás a tervek szerint 2023 áprilisában
nyílik – a varsói gettófelkelés 80.évfordulóján. A forga-

tókönyv elkészítésében és a szervezési munkákban a Zsi-
dó Történeti Intézet is közremûködik, ami, ha a POLIN
példáját nézzük, nem szokványos kiállítást és látványvi-
lágot vetít elôre. 

Az ötlet, hogy az egykori kórház épületébôl alakítsa-
nak múzeumot, Pawel Spiewak-nak, a Zsidó Történeti In-
tézet vezetôjének köszönhetô.

Az épülettömb a Sliska utca 51 és a Sienna utca 60 kö-
zötti telken áll: az emlékezés szempontjából kiemelt he-
lyen, hiszen a Sienna utcában található az 1940-ben
emelt gettófal két máig meglévô darabja.

A gettó múzeum honlapja a www.1943.pl egyelôre
sok információval nem szolgál, de ahhoz, hogy a tevé-
kenységet megkezdték, nem fér kétség: szerveztek egy, a
kórház kerítésén körbefutó, archív fotókkal illusztrált

A régi zsidó temetô 
a Battonnstraßén
a második legrégebbi az országban, csak a worms-i el-

ôzi meg. A legkorábbi fennmaradt sírkô 1272-bôl szár-
mazik. A temetô eredetileg a városon kívül volt, és csak
1333-ban került a városfalon belülre. A 16. századig a
környéken élô közösségek temetkezôhelye is volt. A
frankfurti zsidók 1828-ig használták.

1939-ben a közösségnek más ingatlanával együtt a te-
metôt is el kellett adnia potom áron a náci városvezetés-
nek. Éveken át folyt a sírkövek megsemmisítése, bár 175
kiválasztott, történelmi vagy mûvészi szempontból érté-
kes sírköveket a Rat-Beil-Straße (zsidó) temetôjébe vit-
tek. A bombázások alatt a temetôt törmeléklerakónak
használtak. Több mint 2000 sírkô egyben megmaradt,

több ezer a töredék. A háború után a temetôt visszakap-
ta az újraalakult közösség. Az épen maradt, Rat-Beil-
Straße temetôbe vitt sírkövek visszakerültek, a belsô fal-
nál lettek elhelyezve, mivel eredeti helyüket nem ismer-
ték. A déli fal egyik sarkában fontos személyiségek, pél-
dául Mayer Amschel Rothschild vagy Nathan Adler rab-
bi sírkövei állnak. 1991 és 1999 között a temetôt vizuá-
lisan és szövegesen dokumentálták. A sírköveket és azok
feliratait fordításokkal és megjegyzésekkel látták el az es-
seni Salamon Ludwig Steinheim Intézetben.

A temetô az egész frankfurti zsidó emlékmû együt-
tes szakrális középpontja. Absztrakt, többértelmû emlé-
kezetterek ezek, ahol fal választja el a múltat a közel-
múlttól, és a markánsan zsidót a keresztény antijudaiz-
mustól.

Szarka Zsuzsa
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plakátkiállítást, mely beszámol az intézmény megrázó
történetérôl.

*
Megtudhatjuk többek között, hogy az intézmény ado-

mányokból és két befolyásos zsidó család hagyatékából
épült 1876-78-ban; róluk nevezték el Bersohn és Bau-
man gyermekkórháznak. Zsidó és keresztény gyermek-
eket egyaránt kezeltek itt, fôleg tuberkulózisban szenve-
dôket. Számos híres orvos praktizált e helyen, mint pl.
Henryk Goldszmidt (Janusz Korczak) 1905 és 1912 kö-
zött.
Kezdetben 24 ágy jutott a betegeknek, de a kórház az

1930-as években kibôvült és a II. világháború kitörése-
kor már 250 ággyal rendelkezett, így egyike volt Lengyel-

ország legmodernebb gyermekkórházainak. Ez a két igaz-
gatónak köszönhetô: Dr. Anna Braude-Hellerowa és
Henryk Kroszczor 1942-ig töltötték be tisztségüket.

Az épületet Varsó 1939. szeptemberi ostromakor
nem érte kár. A német megszállók kinevezték a kórház
élére a lengyel Waclaw Skonieczny-t, aki a személyét il-
letô kezdeti aggodalmak ellenére barátságos volt az ott
dolgozókkal, sôt – az ekkor kórházi hírvivôként mûködô
Marek Edelman emlékei szerint – támogatta a titkos po-
litikai tevékenységeket a varsói gettóban. 
A megszállás elsô hónapjait a kórházi személyzet ru-

tinosan kezelte, a gettó létrehozása azonban elképzelhe-
tetlen humanitárius válságot hozott; a gettófalak mögött
az éhezés, a szélsôséges túlzsúfoltság és az alapvetô
egészségügyi feltételek hiánya miatt a kórházban gyer-
mekek ezrei feküdtek, és a tuberkulózis, az éhezés, a tí-
fusz és más betegségek következtében tömegesen haltak
meg.
1942-ben a kórházi orvosai az éhezést tudományos

szempontból kezdték vizsgálni. Munkájuk részletes ered-
ményei a Dr. Emil Apfelbaum által szerkesztett kötetben
a háború után jelentek meg.
1942. augusztus 12-én a kis gettó felszámolása miatt

bezárták a kórházat. A kis pácienseket az 1941 októbe-
rében létesített Zelazna utca és Leszno utca sarkán lévô
kórházi szárnyba szállították át, ahol, hogy a treblinkai
haláltáborba való elhurcolást elkerüljék, az orvosok so-
kukat morfiummal segítettek a halálba.
1944 augusztusában, a varsói felkelés kitörését kö-

vetôen a létesítményt a Honi Hadsereg a katonai sebészet
igényeihez igazította; ezekben a hónapokban 2000 sebes-
ültet kezeltek. A súlyos harcok ellenére az épület túlél-
te a háborút.

*
A múzeum intézménye a tervek szerint kiállítást és

kutatóintézetet is magában foglal majd. Elôbbi bemutat-
ja majd a gettó lakóinak mindennapi életét és tragikus
halálát, az életmentést a kórházon belül, megemlékezik
az 1943-os gettófelkelésrôl, a jó szomszédok által nyúj-
tott segítségrôl, és azokról a szomszédokról is, akik kö-
zömbösnek sôt, gonosznak bizonyultak. Emléket állít az
1944-es varsói felkelés hôsei közül azoknak, akiket a kór-
házban kezeltek. Szándéka, hogy megôrizze a gettó tör-
ténelmi emlékeit, és ápolja a gyermekkórház alapítóinak
és Varsó zsidó közösségének emlékezetét.

Stankowski szeretné, ha amerikai és izraeli tudósok is
részt vennének a varsói zsidó közösséget megmozgató
projektben. Céljuk egyfajta kontroll: az elmúlt évek isme-
retében feltehetô, hogy a kormány képviselôinek az új
intézmény kialakításánál (is) szándékában állhat a len-
gyel lakosság világháború alatti nem túl dicsô szerepé-
nek a megszépítése. 

Szarka Zsuzsa

A kórház 
egy 1942-es
felvételen

Anna Braude
Hellerowa, 
a kórház 
egyik vezetôje
1939 elôtt

28 | SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT

A gettó
FANTOMJA

Szombat_2018_09_december_Szombat_Lacinak.qxd  2018.12.03.  18:51  Page 28



H ajléktalanokról szóló új versesköteted, az
angyalvakond, pont azokban a napokban
jelent meg, amikor a kormány Magyar-

ország Alaptörvényének módosításával tette büntethe-
tôvé a közterületen történô, életvitelszerû tartózkodást. 

Ez a véletlen mûve. A hajléktalanság kriminalizálása et-
tôl függetlenül természetesen elfogadhatatlan. És mélyen
alkotmányellenes. Épp azért módosítják az Alaptörvényt,
hogy az Alkotmánybíróságnak kuss legyen.

Újszerû a könyv terjesztésének módja.
Decemberig kizárólag a Fedél Nélkül terjesztôi árusítják

a kötetet, a boltinál kedvezôbb áron, 2290 helyett 1990 fo-
rintért. Egy utcalap 45 forintjába kerül a terjesztônek, s ál-
talában egy kétszázast kap érte. Egy angyalvakondot elad-
va ennek a sokszorosát megkeresi majd, hisz a bevételen
csak ô és a lap osztoznak. Így jól járnak ôk, de jól jár a kö-
tet is, hisz olyanokhoz is eljuthat, akik nem föltétlen néz-
nek be, vagy ha be is néznek egy könyvesboltba, koránt-
sem biztos, hogy a magyar költészet polcait böngészik.

Gazdag, de fájdalmas élmény a kötet, amit az eddigi
folyóiratközlések alapján tudni lehet róla.

A hajléktalanságnál nemigen van megalázóbb, veszé-
lyesebb életforma. Van, akit összevernek, van, akit lehu-
gyoznak, van, akire pitbullt eresztenek. A minap épp föl-
gyújtottak valakit. S ami a legszomorúbb, hogy a saját kö-
reiken belül is rengeteg a lopás, az erôszak.

Kortárs magyar írók tiltakoztak a Kossuth-téren a tör-
vény hatályba lépése ellen.

Igazuk van. Az helyes persze, ha az állam biztosítja vá-
rosai nyugalmát és tisztaságát. Ha eltereli a hajléktalano-
kat bizonyos területekrôl. Adott esetben szükségessé vál-
hat a rendészeti fellépés is. Erkölcsi alapja azonban csak

akkor lenne bárminemû szigorításnak, ha az Alaptörvény
kérdéses cikkelyének elsô két pontját is módosítanák
egyidejûleg, tehát ha a kormány a szigorítást olyan pozi-
tív, konkrét vállalások Alaptörvénybe iktatásával ellensú-
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lyozná, melyek az eddigieknél érzékelhetôen több törôdést,
férôhelyet, melegedôt és orvosi ellátást biztosítanának a rá-
szorulóknak. Errôl azonban nincs szó. A nemrég elfogadott
300 milliós tartalékalap üdvözlendô, ám egyszeri lépés,
ami a jövôre nézve semmiféle garanciát nem nyújt.

Láthatóan képben vagy.
Érdekel a dolog. New Yorkban is, itt is. Szívesen meg-

kérdezném a képviselôt, aki e javaslattal elôállt, hogy hová
menjenek, például, a zacisok, az állami gondozottak, ami-
kor tizennyolc évesen kipottyannak a nagybetûsbe? Min-
den évben van belôlük pár ezer. Ebbôl a pár ezerbôl lesz,
aki talál magának fix munkát, s hozzá megfizethetô albér-
letet, és lesz, aki nem. Ez utóbbiak egy jelentôs része az ut-
cán köt majd ki. Mostantól egy agyalágyult bíró büntetett
elôéletûvé teheti ôket csak azért, mert rendôri felszólítás-
ra sem keltek föl egy padról a Népligetben. Én nem vagyok
érzelgôs, még csak baloldali sem, ám ezt akárhonnan is né-
zem, agyrém. Nettó kegyetlenség.

S ehhez nem kell még csak zacisnak sem lenni. Elég, ha
egy fiatal a vidék egyik válságövezetébôl kíván kitörni,
mondjuk, egy borsodi vagy szabolcsi faluból, ahol munkát
már évtizedek óta ötven kilométeres körzetben nem láttak.
Hisz egy állami gondozott, pusztán anyagi értelemben,
kedvezôbb helyzetben van mélyszegénységben élô nemze-
déktársainál. Nos, vegyünk egy ilyen sorsa jobbrafordulá-
sáért szerencsét próbált Tisza-parti vagy viharsarki sihe-
dert. Belôlük már nem pár ezer, hanem sokkal több ezer
van. Valóban bíróság elé kell rángatni egy ilyen srácot csak
azért, mert nyáron egy parkban húzta meg magát?

Honnan a ragaszkodás a témához?
Fölháborodás ez inkább, bár már kezdek letenni arról

a mind gyermetegebbnek bizonyuló utópiámról, hogy az
emberiség egyszer majd valóban képes lesz felszámolni a
nyomort, amely a tudományos-technológiai fejlôdésnek
ezen a pontján már lassan önmagában véve is perverzió. A
dolgok jelen állása szerint nagyon is úgy fest, hogy a haj-
léktalanság kiküszöbölhetetlen velejárója a kapreálnak,
hogy Balassa Péter szép szavával éljek. Egyedül New York-
ban több mint hatvanezer ember él menhelyen, egyharma-
duk kiskorú.

És hát van ebben persze bûntudat is bôven. Rühellem
magam, amint naponta hetvenhétszer jó elôre elfordítom
a tekintetem, vagy ha a szemkontaktus már létrejött, ahogy
ugyanazzal a bárgyú, bocsánatkérô mosollyal sasszézom
el mellettük, míg ôk felhúzott térdekkel a falnak dôlve ül-
nek, vagy épp magzatpózban fekszenek egy hullámpapí-
ron. Az idôs hajléktalanok látványa borít ki a leginkább.
Ezzel nyilván mindenki így van. Legutóbb egy szépkorú,
palócosan beszélô nénike kért meg, hogy csavarjam le a ku-
pakot a vizespalackjáról. Már nem volt hozzá ereje.

Terepeztél?
Nem. Sok hajléktalant ismerek. Az egyik elsô Puczi Béla

volt, a marosvásárhelyi fekete vasárnap egyik letartózta-
tottja. Hét napig verték a kihallgatói, de nem vallott sen-

kire. Szabadulása után Párizsban, majd Pesten csövezett.
Napokon át kísérgettem mindenhová. Tulajdonképpen ô
avatott be engem ebbe a szubkultúrába.

Késôbb Manhattanben évekig overnight volunteerkod-
tam egy éjjeli menedékhely második emeletén. Este 9-tôl
reggel 6-ig minden csütörtökön én tartottam a frontot. Ki-
osztottam a vaságyakat, a vacsorát, a törülközôt, elvégez-
tem az adminisztrációt, aztán beültem hozzájuk tévézni.
Csillagsok lecsúszástörténetet hallottam tehát, bár volt
olyan is nem egy, aki úri passzióból választotta ezt az élet-
formát, mint az öngyilkosság legköltségkímélôbb alter-
natíváját. Egyszerûen ki akart szállni. Kockázatos játék,
hisz egy idô után a hajléktalanságból sincs visszaút.

Egyébként az én szememet minderre a szívjó Pik Kati
nyitotta föl még az átkosban. Egy haverommal fölmentünk
Solt Ottiliáék Komjádi utcai lakásába, ahol Kati egyszer s
mindenkorra a fejünkbe véste, hogy a hajléktalanság csu-
pán a jéghegy csúcsa. A végállomás. Az igazi probléma a
mélyszegénység. A télen megfagyók kilencven százaléka
nem közterületen, hanem a saját ágyában dermed halálra.

Hajléktalanok a világ minden nagyvárosában vannak,
még Genfben is. Mi a megoldás erre a problémára?

A hajléktalanság következmény. A jelenség eredôit
kéne orvosolni. A kreatív lakásprogramok, a piacképes
szakmák hiányát. Az alkoholizmust. A gyermekotthonok-
ban szerzett intézményfüggést, és általában minden szo-
cializációt, mely olyan súlyos ismeret- és készséghiányok-
kal röppenti ki a felnôttkorba a serdülôt, hogy az önálló
életvitelre még egyáltalán nem alkalmas. Az igazolhatóan
nincsteleneknek széles körben hozzáférhetô, ingyenes jog-
segélyszolgálat hiányát közüzemi díjtartozások, illetve vá-
lóperek esetén. A többségi társadalom érzékenyítését segí-
tô, valamint a romák fölemelkedését célzó projektek drasz-
tikus leépítését. Vagy a családvédelem hiányzó elemeit. Ez-
zel kapcsolatban volna is rögtön egy ötletem. Megosztha-
tom itt? Hátha ezt az interjút olvasva fölfigyel rá valaki a
parlamentben. Sose lehet tudni.

Persze, mondd.
Fontos lenne szerintem egy olyan törvény megalkotása,

mely azt mondja ki, hogy az a szülô, aki önszántából és
rendszeresen nem jelenik meg a gyermeke láthatásán, fi-
zessen tizenöt százalékkal magasabb gyerektartást. Fair?

Megfontolandó. Akkor ezt most ezennel vitára bo-
csájtjuk, remélve, hogy fölvetésed eljut a megfelelô fóru-
mokhoz. 

Köszi.
Én még emlékszem, fiatalon jobban érdekelt a po-

litika. 
Rég volt. S különben is, Magyarország ebbôl a szem-

pontból kifújt. Egyetlen vállalható párttal sem rendelkezik.
A politikát egy jó ideig most megette a fene, de hát az élet
ezerszer fontosabb és szebb annál, mintsem hogy állandó-
an ezen keseregjünk. Nekünk magunknak kell végül kézbe
vennünk ezt is, a felsôbbség tesz az elesettekre, hisz beáraz-

Több törôdést,
férôhelyet,
melegedôt 

és orvosi 
ellátást
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ta ôket, s tudja jól, nem szavaznak. Döbbenetesen agresz-
szív hozzáállásokba lehet belefutni hajléktalanügyben, ám
én úgy tapasztalom, a többség, pártállástól függetlenül,
szolidáris velük. Rengetegen élnek ugyanis közöttünk,
akiknek nincs egy fillér félretett pénzük sem, akiket min-
dig csak a következô fizó választ el az utcára kerüléstôl. A
bátyám és a felesége is egy bérleménybôl indulnak el a
gyárba minden reggel, a nôvérem pedig most, hatvan éve-
sen ment ki egy szó némettudás nélkül dolgozni Ausztriá-
ba, mert bár tizennyolc éves kora óta folyamatos a munka-
viszonya, annyit sosem tudott összerakni, hogy akár egy
garzont is vehessen. Ôrájuk számíthat a leginkább a hajlék-
talan, a veszélyeztetettekre. Többnyire ôk azok, akik levisz-
nek nekik egy befôttesüveg bablevest.

Szép a könyv ajánlása: Azoknak, akik vigyáznak rájuk.
Ezt Szilasitól kölcsönöztem. Ô biggyesztette ezt A har-

madik híd elé. Az ellátórendszer összes dolgozója elôtt pe-
dig tényleg le a kalappal. Most gondold meg, mennyivel
könnyebb és nyugisabb lenne átigazolniuk egy magán
idôsotthonba. A pénzrôl nem is szólva. Ezt tényleg csak el-
hivatottságból lehet csinálni.

Vagy hitbôl.
Igaz, bár a szenvedés nem csak társadalmi, de akut val-

lási probléma is. Nem vet jó fényt az Irgalmasra ennyi ir-
galmatlanság. Ott vannak ugyanakkor a civil szervezetek,
a Budapest Bike Maffiától a Máltai Szeretetszolgálaton át
egészen az Oltalom Alapítványig, tele buzgó önkéntesek-
kel. Az ô példamutatásuk megrendítô. Reményre ad okot.

Bibliatanár vagy. Hogy viszonyul mindehhez a Szent-
írás?

Azzal, hogy Isten minden egyes embert a saját képmá-
sára teremtett, a Biblia rögtön a legelején kezünkbe adja
a kulcsot, hisz ez a négy héber szó, böcelem Elokim bárá
oto, azóta is az egyenlôségért és az emberi méltóságért küz-
dôk elsôszámú bázisszövege, ha tudnak róla, ha nem. A
Írás nyelvhasználata ugyanakkor eltér a ma uralkodó be-
szédmódtól. A Tórában ugyanis nem jogai, hanem köteles-
ségei vannak az embernek. A hangsúlyt tehát nem a rászo-
rulókra, hanem az értük felelôsséggel tartozókra helyezi a
szöveg. Így kerüli el az illetékesség, a hatáskörök elmasza-
tolódását. Ha ugyanis jogokról beszélne a Biblia, mint
mondjuk az ENSZ, akkor mindig föltehetô, sôt fölteendô
maradna a kérdés, hogy vajon kinek a feladata biztosíta-
ni azt, hogy én a jogaimmal élhessek. Ellenben ha köteles-
ségeket fogalmazunk meg, akkor azt minden esetben
napnál világosabban egyértelmûsíteni kell, kinek, mikor,
kivel szemben és mi a kötelessége. Célravezetôbb ez a mód-
szer, hiszen ha a segítségnyújtás parancsolata személy sze-
rint rám vonatkozik, akkor én azt, jó lelkiismerettel leg-
alábbis, semmi szín alatt nem háríthatom át másra. A lak-
hatás biztosítása tehát a rabbinikus irodalomban nem mint
jog, hanem mint chijuv, kötelesség jelenik meg, mégpedig
a cedáká, tehát az igazságosság parancsolatának egyik ele-
meként. A zsidó társadalom mint egész, illetve a zsidó em-

ber mint rész együtt feleltek azért, hogy az országban sen-
ki ne válhassék hajléktalanná. Amire, tudtunkkal, soha
nem is volt példa. Minden földönfutóvá lettet azonnal el
tudtak helyezni.

El tudtak helyezni, de hová? Összevetve azt, mondjuk,
egy mai menhellyel.

Érdemes ebbe is belemenni. Az ünnepi sátor, vagy a me-
züze, a háztetôre építendô korlát, a má’áke, és más törvé-
nyek paramétereibôl jól összerakható, a törvény szerint mi-
lyen ismérvek tesznek egy helyiséget adekvát, valódi ott-
honná. Szerepet játszik ebben az eredeti funkció, vagyis
hogy minek szánták az épületet, a méret, a fôzési, étkezé-
si, valamint tisztálkodási lehetôség éppúgy, mint a bizton-
sági szempontok, vagy a házaséletre való alkalmatosság.
Ami a legszebb azonban, és ami teljességgel elképzelhetet-
len ma, hogy anno még azt is figyelembe vették a döntés-
hozók, a rászoruló milyen körülmények közül érkezett. A
neki járó segítség ugyanis a Tóra szerint déj máchszoro, te-
hát az eddigi életszínvonalának megfelelô kell legyen,
hogy hiányt ne szenvedjen. Magyarán, mondja a Toszef-
ta, ha eddig volt lova, áfilu szusz lo, akkor ezután is bizto-
sítani kell számára egy lovat. Úgyhogy, láthatod, hipermo-
dern korunk e tekintetben sajna nem jön ki túl jól az óko-
ri helyzettel való összehasonlításból. Manapság már ko-
rántsem törôdünk egymással ennyire. Gondolj bele, ha az
elmúlt kétezer év alatt nem fejlôdtünk volna egy centit
sem, s kizárólag a szociális háló akkori szintjét tudtuk vol-
na csak megôrizni, akkor Haifán ma még egy kocsit is kap-
na a külön bejáratú szállása mellé egy tavaly még jobb
módban élt izraeli hajléktalan.

Hm. Hát igen, ettôl elég messze vagyunk. Térjünk
még vissza egy kicsit az angyalvakondhoz. Kíméletlen
megfigyelô vagy. Photoshop nélkül dolgozol. Mint
kívülálló számára, mi a legszörnyûbb számodra a hajlék-
talanságban?

Suhanckoromban láttam egy Tom Jonest Kaposváron,
Gazdag Gyula rendezte, ha jól emlékszem. A díszlet végig
emberekbôl állt. Ez nagyon megfogott. A másik asztalának,
székének, fogasának, falának lenni. Sok mindent kibír az
ember, ha közösségben teheti. A hajléktalanságban, azt hi-
szem, az a legborzasztóbb, hogy ôk igazán még egymás-
ban sem igen bízhatnak. Túl sokan vannak ehhez, és túl
esetleges is ahhoz minden, hogy mélyebb, valódibb kapcso-
latok is kialakulhassanak. Talán ez a széthomoklottság, ez
a rájuk guanósodó egyedüllét a legszörnyûbb az egészben.

A kötet mottója is beszédes: Története annak van, aki
eltört.

Van a törés egy lehetséges fenomenológiájára egy per-
ced? Akkor elmondom. Kicsit technikai az eleje, de tarts ki,
mert megérkezünk majd vele valahová, ígérem. Szóval.
Ádámot a föld porából teremtette Isten. Innen a neve is,
hisz ádámá földet, ádom pedig vöröset jelent, amibôl úgy
tanulják a mesterek, hogy Ádám gólemjét vörös földbôl,
azaz agyagból gyúrta az Örökkévaló. Mármost a tisztasági

A rájuk 
guanósodó
egyedüllét 
a legszörnyûbb
az egészben
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törvények elôírásai szerint van olyan eszköz, melyet az
anyagától, illetve a nemkívánatos behatás mértékétôl és
módjától függôen csak élôvízzel, és van olyan, amelyet
csak izzítással lehet kikóserolni. A 3Móz 6:21-bôl viszont
arról értesülünk, hogy u’chli cheresz áser tövusál bo jisá-
vér, tehát a tisztátalanná lett égetett cserépedényt össze kell
törni, mivel azt sem vízzel, sem tûzzel nem lehet már kóser-
rá tenni. Összezúzzák hát, nehogy valaki jóhiszemûen újra
fölhasználja azt. Eddig világos. Most jön, amire vártunk.
Minthogy az ember égetett cserépedény, hisz agyagból
gyúrta ôt Isten, és amíg él, a lélek tüze lobog benne, ha tisz-
tátalanná vált, ô is, éppúgy mint egy kancsó vagy egy csu-
por, összetöretik. Ez a törvény. És ez alól nincs kivétel. El-
ôbb-utóbb mindannyiunk szívére sor kerül. Ám szemben
a kancsóval, a megtört ember nekiállhat és összeragaszt-
hatja a ripityáit, hisz azok, épp a törés által, immár újból
tiszták. Ezért mondja Salamon király, hogy ki seva jipol cá-
dik v’kájám u’resájim jikaslu v’ráá.Mert ha hétszer elesik
is az igaz, fölkel, míg a bûnösök elbuknak a bajban.

Ámen. A kötet kerek ötven hajléktalan portréja. Mi je-
lentette a versek megírásában a legnagyobb nehézséget?

Eljutni az ábrázolástól a gondolatiságig. Elrugaszkodni
a puszta realizmustól, metaforává emelni a konkrétumot.
A szociografikus hitelesség szükséges bár, de nem elégsé-
ges az ilyesféle lírához.

Megmutatnál a Szombat olvasóinak egyet az ötvenbôl?
Örömmel. Álljon itt akkor a kötet nyitóverse. Vigyázat,

hosszú!

dezsô bácsi

1

elmondanám ezt néked ha nem unnád

nemrég a fûben
egy este elterültem
fáradt voltam az idô is jó volt
köröttem már mindenki horkolt
csak nekem nem jött álom a szememre

mint borját nyalta föl a holdat
lassacskán a lenyugvó nap
s a csillagok
mint egy szétkergetett banda
bevárták egymást a megbeszélt égen

egy foltos kérgû platán alatt
kissé kábultan
fekve bámultam
ahogy kiveri a házak szemét az ûr
amint elsötétül a lakótelep

fölment az utolsó gördeszkázó gyerek
bezárt a sörözô a happy end is

emlékek vettek elô
meggyûrûzhetetlen komisz emlékek
akár egy óriási térképet
próbáltam a múltat összehajtogatni

apadt horpaszú felhôk bordáit számolgattam
lestem ahogy mint egy boríték enyvcsíkja
átmászik a mindenségen épp egy csiga

hívtam az álmot így és úgy
nem sikerült elaludnom mégsem

egy fészekkel bôven megáldott fát néztem
aztán láttam nem fészkek azok: szétnyílt tobozok
egy tûlevele hullt halott fenyôfán

egypettyû katicabogárszemekkel
két pimasz galamb szállt le mellém
’lúzer’ álltak tovább csalódottan

hát fölkelek gondoltam nem bánom az egészet
bezzeg aki részeg
ô már tátott szájjal húzhatja a lóbôrt

cuccom egy bokor alá rejtve
mozgó graffitiként róttam az utcákat

s mert részvétünk csak akkor lehet a világé
ha nekünk épp nincs szükségünk az övére
sok mindent észre vettem én akkor

a kóbor kutyák összeszagoltak
barnán fénylett az égbolt mint a máj
messzi egy riasztó dallamkürtje száll

a kocsik csukott visszapillantókkal szenderegtek
egy biztonsági öv egy taxi ajtajába csípôdött
így szorultam én is valahogy kívülre
mindegy amíg nem találtak rám kihûlve
addig van remény

bóklásztam csellengtem mint ki mást nem is tehet

a járdába szikkadt sötét rágókból hetet
krétával úgy kötött össze valaki
hogy az a göncöl szekerét formázza

néhány iparvágányon átvágva újpestre értem

egy madáretetôbôl hisz idelát
kilôtték a kamerát

Ha hétszer 
elesik is az
igaz, fölkel,

míg a bûnösök
elbuknak 
a bajban
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disznók faltak ott egy koporsóból
eres fülük elfödte szemüket
jobb ha most visszafordulok
nem értettem mit skandál a tömeg

a járdán félmeztelen fiú feküdt
még a cipôjét is elvitték
olajtócsák freskóin keresztül
hamar kereket oldottam innét

akár sínkô a töltésrôl: egy könnycsepp lepereg
a bodzák lombja tökmagként köpte a verebet
üresre nyomott fogamzásgátló
használt pébépalackok egy ketrecbe tömve
mint repi pálinkás üvegben a körte
szennyét e környék már a testébe nôtte

odébb
rántottát sütve egy parabola antennában
iddogáltak énekeltek páran

jó szaga volt de féltem odamenni

2

visszabattyogtam hát s ledôltem újra
a millió dudva
nevétsetudomka
nemosztnemszorozka közé

fetrengtem egy ideig a lombok alatt
kedvetlen akár egy kôje kélt foglalat

tücskök zengtek
egy sünre görény támadt
elmotyogtam imámat

aludnom még mindig sem sikerült

tán a csallóközi darvak egy vonuló éke
krúgatva húzott el a magasban délre

a hold meg úgy tespedt moccanatlan
akár a vécésnénik üres tányérjára
pillanatragasztózott euró

mély volt az ég
s oly tiszta éppen
a hullócsillagokat már-már hallani is véltem
ember nagyságúra csonkolt
piás akácok jöttek
s vérzô ágaikkal összekapaszkodva
dervisként keringtek bôgtek az arcomba

gyomrom szûkölt
nem ettem aznap
gyorsúszásban mérgesen forgolódtam csak

zsibbadtan a sötétséggel szemeztem
félvén csak nem felejtettél el engem

mikor egy vakond föltúrta a hátam

’a szent félvállról veszi a keresztjét
így a másikon is vihet egyet még
pontos a pác testreszabott a gond’

mondta a bársonybundás kis vakond
s rögvest visszafúródott a földbe

hogy is kezdjem hogy magyarázzam?
honnan tudta hogy ott van a hátam?
tuncsi orrával tûfejnyi szemmel
honnan tudta ez a pöttöm henger
s vajon miért épp hozzám küldted ôt?

3

hisz akár egy dísztárcsa a sztrádán
én már leváltam valahol
iszom de nem hat rám az alkohol

van nálam
ám nincs bennem élet
mint gyufa mely másnak tud csak tüzet adni

egy éve vagyok mindössze az utcán
de az idegtôl hogy nincsen visszaút
már nem hurkás a bélsaram
fosok a szó minden értelmében

pedig magamra még nem csöviként tekintek
ahhoz engem túl forrón dajkált egy szép és dendi 

gyermekkor
lelkében a betonkeverô is légvédelmi reflektor

ôrzöm tehát ami maradt belôlem
az eltaposott csikket nem emelem föl
nem anyázom ha rugdos a rendôr
s aggastyán létemre letegez

balga fejjel úgy véltem anno
mindenkinek van jövôje ha jól tanul
mondd miképp vessek horgonyt hajótlanul?
idén hol fogom kihúzni a telet?
taníts meg úgy enni hogy ne magamból egyek
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mint mágnespor a vasreszelékkel
eggyé válnék ha tudnék az éggel
hogy tavirózsaként
mely fönt ring a
g
y
ö
k
e
r
é
tôl oly távol
csak szívem lenne kicsit messzebb a világtól
s elhordoznám én ezt is

4

az éj szirmain átszúrt a virradat
egy trafó vad kattogásba kezdett
az eddig fej nélkül gubbadó galambok
burrogva bosszúsan ébredeztek

5

szóval bevallom
elvástam

mellkasomban mind gyakrabban gerjed a légszomj
egyre többször kell a világûrbe harapnom
s bár hiszem hogy én is az éden kertjébôl valék
itt és most csak afféle szerves hulladék
kit nem véd se nô se vers

üss ha jó erôsre versz
én majd olykor felvonítok
elnyeli a hangom a szmog
felállok lassan elszántan
az is lehet hogy már megkrepáltam
hogy ma tényleg végleg kiütöttél
elmetszve csüng mind a négy ringkötél

az utolsó gong csak az igazaknak jár

6

ritkán halunk bele néha
jöjj vakvezetô hiéna
lábhoz! két szép ôrangyalom
nagy vizek robaját hallom
a tér akár egy rossz pulóver
szikrát szór ahogy múlok el
mint pörköléskor kocaemlôk
elvillannak az esztendôk
csillagtetvek az éj hajában

7

nézd csak tudom hogy ingyen kell hinnem
s hogy mindjárt el kell mennem innen
ám a titkos küldönc ki hajnalban rám tört
bizony mégiscsak úgy érzem én felség
bár nem lebegett s hófehér szárnyai se voltak
angyal jelent meg ott nekem a kárhozottnak
egy angyalvakond ama mennyei országból
kiben minthogy a szellem csipketüze lángol
nincs tér sem idô se éhség se közöny

ám sorsomat én a porhoz kötözöm
hisz annak aki tényleg a te szolgád
ez a bolondok háza a mennyország
mert kinek s ugyan mit adhatunk a másvilágon?

így – bár fájni is tudsz – élet
neked még sincs ellenséged
mindenki csak téged akar
nem is lehet akkora baj
hogy téged szív ne szeressen
balhézunk itt a zsebedben
fecsketorkok engem! engem!
kurjongatunk telhetetlen
mi a titkod? hogy csinálod?
aki élt az élni vágyott
élni az utolsó percig
ki az kit nem ez az elv szít?
a remény hogy utánad is még te jössz
megszülsz megölsz megszülsz megölsz

8

lét és nemlét közt a pelyvát kihányom
verset ejt velem Isten a világon
oly sós a könnyem hogy járni tudnék rajta
felség csak te vagy ki megvigasztalhatna

nyugtatgattak engem is már jámbor emberek
hogy kegy sôt ajándék a te ránk emelt kezed
’jól elver az igaz de csak mint az asszony
álruhában áld ô itt minket állkapcson
most még fáj de holnap már ünnep
oltókéssel ontja vérünket’

nem tudom
nem tudom
semmit sem tudok

ám szolgádnak ha végül arra vinne útja
színed elôtt Atyám homlokig borulna
homlokig borulna s hebegve megköszönné
hogy eldobott rágókból összeállt göncöllé
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A Szombat Alapítvány kurátorai, 
Forrás-Biró Aletta pszichológus, Heller Ágnes filozófus, 
Komoróczy Szonja Ráhel hebraista és Kovács András 

szociológus is arra biztatják Önt, hogy 

2019-re is fizessen elô
a Szombatra!

Neve és postacíme megjelölésével, 
legalább 5950 Ft telebankos vagy internetes átutalásával 

a Mazsike Szombat Szerkesztôsége 
11709002-20066703 számlaszámára 

közvetlenül is intézheti elôfizetését.
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