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4 | SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT

A z EMIH Milton Friedman Egye-
teme 2018 novemberében létre-
hozott Magyar Zsidó Történeti

Intézetének igazgatója, Gecsényi Lajos tör-
ténész ez év júniusában benyújtotta lemon-
dását az egyetem rektorának, Szatmári Pé-
ternek és elnökének, Bodnár Dánielnek.

A lemondás oka az volt, hogy az intézet
hatfôs történészi gárdáját – kicsit csavaros
módon – be akarták vonni a Sorsok Háza
projektbe, négy történész azonban ezt elle-
nezte, mert a projekttel nem kívántak kö-
zösséget vállalni.

Ezt megerôsítette a Szombatnak Gecsé-
nyi Lajos is, aki e-mail-ben ezt közölte ve-
lünk:

A Sorsok Háza projekt vezetô kurátora,
Yitzhak Mais úr június végén meghívta a
MFE Magyar Zsidó Történeti Intézete mun-
katársait, hogy részletesen tájékoztasson
bennünket a projekt koncepciójáról. A tájé-
koztató végén, melyen mindannyian részt
vettünk, kérte, hogy a következô alkalom-

mal mondjuk el a véleményünket. Az inté-
zet munkatársainak egy része a következô
napokban jelezte, hogy nem kíván egy
újabb konzultációra eljönni és véleményt
nyilvánítani. Az intézeten belül a témában
kialakult véleménykülönbségek arra kész-
tettek, hogy kérjem a felmentésem az egye-
tem rektorától. Az elmúlt tíz napban vi-
szont az egyetem elnökével és rektorával
folytatott beszélgetéseken, elsôdlegesnek te-
kintve az intézet eddig elért eredményeinek
megôrzését és a második félévben megol-
dandó feladatokat, végül megállapodtunk
abban, hogy ügyvezetô igazgatóként folyta-
tom a munkám.

A Köves Slomó által 2018 szeptembere
óta menedzselt Sorsok Háza projekt nem
tud a honi történész szakmában komoly ne-
veket maga mellé állítani. 

A projekt 2019. június 3-i IHRA (Nemzet-
közi Holokauszt Emlékezet Szövetség) be-
mutatóján is csupán a Köves Slomó által
megtartott, vetített elôadás egyik oldalán
volt látható nyolc név a szakértôk közül.
Amikor azonban a Magyar Narancs mun-

Gadó János

A REBELLIS
TÖRTÉNÉSZEK
TÖRTÉNETE
A Sorsok Háza bonyolult históriáját már számos cikkben 
taglalta a Szombat. Az alábbiakban a nagyon hosszú történet 
egy rövid fejezetét foglaljuk össze, a honlapunkon megjelent 
ismertetô alapján. A lényeg: a Magyar Zsidó Történeti Intézet 
négy munkatársa elzárkózott attól, hogy a Sorsok Háza 
új koncepciójáról véleményt nyilvánítson és vállalták ennek
következményeit is.
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katársa megkereste ôket, közülük csak ket-
tô (Bíró Ákos és Pelle János) erôsítette meg,
hogy részt vesznek a projekt munkálatai-
ban. A többiek nem reagáltak a Narancs
megkeresésére vagy nem erôsítették meg,
hogy közremûködnek a projektben. Egyi-
kük, Kovács Tamás, a Holokauszt Doku-
mentációs Központ és Emlékhely (HDKE) je-
lenlegi igazgatója, pedig egyértelmûen kö-
zölte, hogy nincsen köze a Sorsok Házához.

A Magyar Zsidó Történeti Intézet álta-
lunk megkérdezett egyik történész munka-
társa nem talált súlyosan kifogásolható
részt az IHRA tagjainak bemutatott 30 olda-
las anyagban, de túl általánosnak nevezte
azt. Egy másik bennfentes történész vi-
szont „üres marketing szövegnek” aposzt-
rofálta az anyagot, aminek elsôszámú szer-
zôje minden bizonnyal Yitzhak Mais törté-
nész, a projekt vezetô szakértôje. (1983-
1995 között a Jad Vasem igazgatója).

Ám a gond minden bizonnyal nem csak
a tartalommal volt, hanem azzal is, hogy a
Magyar Zsidó Történeti Intézet munkatár-
sait „a hátsó ajtón keresztül” próbálták be-
húzni a projektbe: ismertették velük a kon-
cepciót, majd felkérték ôket, hogy vélemé-
nyezzék. Így nyilván attól tarthattak, hogy
afféle tanácsadó testület szerepébe kerül-
nek, amihez elôzôleg nem kérték a belee-
gyezésüket.

Sôt, mint fent idézett forrásunk tájékoz-
tatott: több történész még az Intézethez
való csatlakozáskor határozottan jelezte,
hogy az Intézet munkatársaként nem kíván
a Sorsok Háza projekttel foglalkozni. Erre

akkor ígéretet is kaptak, ám mint látható,
nem ez történt.

Ezért az Intézet hat történész munkatár-
sából négy (Konrád Miklós, Novák Attila,
Paksa Rudolf, Szécsényi András) jelezte:
nem kívánják a Sorsok Háza projektet véle-
ményezni. Értesüléseink szerint nem zárkó-
zott el Gecsényi Lajos igazgató, valamint
Veszprémy László Bernát és Zinner Tibor. 

Gecsényi Lajos errôl csak annyit közölt
velünk e-mailben, hogy „A MFE Magyar
Zsidó Történeti Intézete, miként korábban
sem, nem áll szervezeti kapcsolatban a Sor-
sok Háza projekt irányítóival.”

*
Július 31-én Elbocsájtották a Magyar

Zsidó Történeti Intézetbôl Novák Attilát, az
egyik „renitens történészt”, a négyek egyi-
két, aki nem kívánta véleményezni a Sor-
sok Háza koncepcióját. Válaszul két másik
„renitens” – Konrád Miklós és Paksa Rudolf
– felmondott.

Az elôzmény: a négy történész fent em-
lített elzárkózását az egyetem elnökének,
Bodnár Dánielnek méltatlankodó szavai kö-
vették, aki a nyilvánosság elôtt „függelem-
sértô, illojális magatartás”-ként jellemezte
a kutatók hozzáállását, és kilátásba helyez-
te, hogy a Magyar Zsidó Történeti Intézet
mûködése teljességgel átalakul, és a „kuta-
tói munkamorál egyenetlenségeit kiküszö-

bölendô”, hagyományosabb modellt fog a
jövôben követni.

Bodnár Dániel a neokohn.hu honlapon
– némileg élesebb hangot megütve – arra is
elég egyértelmûen utalt, hogy a renitens
történészek valójában csak a pénzt keves-
lik: „az intézet több munkatársa is jelezte a
most opponálók közül, hogy véleményt ki-
egészítô juttatás ellenében minden további
nélkül prezentál.”

A négy kutató július 20-án, a Szombat
honlapján tette közzé válaszát, melyben
egyebek közt emlékeztettek: „többen közü-
lünk azzal a feltétellel írtuk alá a
határozott idejû munkaszerzôdésünket,
hogy a Sorsok Házához semmi közünk nem
lesz.

Novák Attila július 31-én tájékoztatta
szerkesztôségünket, hogy munkaviszonyát
az egyetem vezetése egy hónapos határidô-
vel felmondta.

Lapunk a felmondást jegyzô Szatmári
Péter rektorhoz fordult, aki az alábbi vá-
laszt küldte:

Tisztelt Szerkesztô Úr!
Amikor a Milton Friedman Egyetem

fenntartója ez év januárjában elhatározta a
Magyar Zsidó Történeti Intézet, mint kuta-
tóintézet létrehozását nem álltak rendelke-
zésére tapasztalatok az intézet várható
személyi és dologi mûködési költségeirôl.
Így mindössze azt vehettük figyelembe,
hogy az intézet profiljának megfelelôen a
magyarországi zsidóság 19. századi eman-
cipációjától kezdôdôen a Holocaust borzal-
mait követô korszakig lehetôség szerint le-
fedjük valamennyi idôszakot. Azzal a
meghatározó célkitûzéssel, hogy kutatások
középpontjában a zsidóságnak a hazai pol-
gárosodásban betöltött szerepe áll. Munka-
társainkkal, kérésüket figyelembe véve,
határozott idejû megbízásos jogviszonyt lé-
tesítettünk, vagy a havonta benyújtott
számla alapján történô fizetésben állapod-
tunk meg. Az elmúlt hat hónapban szerzett
tapasztalatok egyértelmûvé tették, hogy az
intézet tervezett (és közzétett) programjai-
nak végrehajtása fokozott takarékosságot
kíván az egyetem részérôl. Ennek figyelem-
be vételével szüntettük meg az elôzô hónap-
ban a tudományos titkár munkakörét, most
pedig kénytelenek voltunk felül vizsgálni a
tudományos munkatársak alkalmazását.
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Novák Attila (Fotó: Ajpek Orsi)

Konrád Miklós
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Az egyes korszakokra vonatkozó kutatások
jelentôségét mérlegelve döntöttünk a leépí-
tés irányáról, figyelemmel arra is, hogy a
megbízatások megszüntetése a számlás jog-
viszonyok esetében a járható út. Legna-
gyobb sajnálatunkra így került sor jelen pil-
lanatban Novák Attila tanár úr megbízatá-
sának megszüntetésére.

Abban bízunk, hogy a jövôt tekintve is-
mét lehetôség nyílik majd az intézet létszá-
mának bôvítésére.

Üdvözlettel, 
Szatmári Péter

Novák Attila a rektor tájékoztatásra így
reflektált:

Megbízási jogviszonyomat pár nappal
ezelôtt (július 23.) levélben mondta fel a
rektor úr (30 napos határidôvel), ez semmi-
lyen indoklást nem tartalmazott, úgyhogy
érdeklôdve olvastam mondatait. Elsô ráné-
zésre csak azt mondanám, hogy bár én va-
lóban számlás szerzôdéssel rendelkezem, de
ez önmagában nem lehet a felmondás oka,

hiszen tudtommal rajtam kívül még több
(volt) kollégám is számlát nyújt be minden
hónapban – ám nekik nem mondott búcsút
az Egyetem. Csak az én jogviszonyomat
szüntették meg, mindenféle elôzetes tájékoz-
tatás, értesítés, megbeszélés nélkül. Derült
égbôl villámcsapásként ért a felmondás.

Ettôl függetlenül is furcsának tartom,
hogy éppen abban az idôben és olyannak
mond fel az Egyetem vezetése, aki nem
csak, hogy aláírója volt a Sorsok Házával
kapcsolatos négyes nyilatkozatnak, de aki-
nek – utalok itt az Intézet 2019. július 15-

én kiadott nyilatkozatára – tanulmányköte-
tét még 2 hete meg kívánta jelentetni. Ezen
kívül a féléves intézeti tervben szereplô
nemzetközi konferenciát is én szerveztem
meg, ennek témaköre a kommunista politi-
kák és a zsidóság az 1950-es években. A ta-
nulmánykötetem – amely megszerkesztett
állapotában az Intézetben van – amúgy elsô
kiadványa lett volna a Magyar Zsidó Törté-
neti Intézetnek.

Az egyetem elnöke egyébként – a
Neokohn címû honlapon, melynek tulajdo-
nosa az Egyetemhez hasonlóan az EMIH –
július 19-én már utalt bizonyos jövôbeni in-
tézkedések meghozatalának lehetôségére:
Az írás címe is beszédes: “Mi lesz a renitens
történészekkel?”

No comment.
Szerkesztôségünkhöz két nappal ez után

ért el a hír, hogy válaszul Novák Attila el-
bocsájtására, két másik „renitens” történész
– Konrád Miklós és Paksa Rudolf – is meg-
szüntette munkaviszonyát az Intézettel.
Paksa Rudolf nem kívánta kommentálni a
történteket, Konrád Miklós az alábbi közle-
ményt juttatta el hozzánk:

A Magyar Zsidó Történeti Intézet ez év
végéig szóló félállását azzal a reménnyel fo-
gadtam el, hogy tudományos kutató- és is-
meretterjesztô munkánk révén érdemben
hozzájárulhatunk a honi zsidó történet-
íráshoz és eredményei népszerûsítéséhez.
Ahelyett azonban, hogy az Intézetnek he-
lyet adó Milton Friedman Egyetem fenntar-
tója, az EMIH hagyta volna, hogy elvégez-
zük azt a munkát, amire vállalkoztunk,
igyekezett minket bevonni saját politikai
agendájának szolgálatába, nevezetesen
abba a Sorsok Háza projektbe, amelytôl a
távolmaradás – legalábbis részemrôl – az
állás elfogadásának sine qua non feltétele
volt. Miután többen elutasítottuk a Sorsok
Háza új koncepciójának a véleményezését,
vagyis tartottuk magunkat az eredetileg vál-
lalt munkatervünkhöz, az EMIH Bodnár
Dániel úr révén elôször a sajtóban intézett
ellenünk támadást, majd miután egy álta-
lam fogalmazott közleményben leszögeztük
a tényeket, retorzióként – flagránsan fals
ürüggyel – elbocsátotta Novák Attila kollé-
gánkat. Ekkor felmondtam, kollegiális szo-
lidaritásból, és hogy a magam végtelenül
szerény, de egyértelmû eszközével hangot
adjak erkölcsi tiltakozásomnak.
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„   
   

     

Paksa Rudolf

Szécsényi András
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E gy vidéki kisvárosban, Salgótarjánban
születtem, nem vallásos, ám erôs zsidó
identitású családban. Számomra sosem

volt kérdés, hova tartozom, de a zsidóságból leginkább
a szorongás volt az alapélményem, meg a Soá, és az an-
tiszemitizmus. Gyermekkoromban a nagy ünnepeket
megtartotta a hitközségünk, az istentisztelet azonban
egy általam akkor ismeretlen nyelven zajlott. Ott ültem
nagypapám mellett, és mindig vártam a sófárfúvást – lé-
gyen is bármilyen ünnep – így elég sok csalódás ért az
I’ten-tiszteleteken, hiszen az többnyire az újévi szertar-
tás tartozéka. Évrôl-évre volt persze mártír-megemléke-
zés, ahol gyermekként a kézmosásnak és a bedobható 5
forintosoknak örültem leginkább – amit persze nem min-
dig dobtam be az arra illetékes kézmosó lavórba. És a
szombatok fénye, mert a gyertyát mindig meggyújtotta
az Auschwitzból hazatért nagyanyám.

Sok-sok év elteltével, túl a kamasz és fiatal felnôtt
identitáskeresésen, úgy akarta az Örökkévaló, hogy
egy nagy hitközség elnökének választottak Pécsett.
Egy olyanénak, melynek komoly hagyományai voltak,
ahol máig minden héten van I’ten-tisztelet, ahol zsidó-
nak lenni valami polgári öntudatot és érzést ad annak,
aki a közösséghez tartozik. Egy olyan hitközség élére
álltam immár tíz éve, amelyik ebben a korszakában ve-
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vidéki
ZSIDÓ LÉT

Goldmann Tamás

„AMI NEM MÛKÖDIK,
AZZAL NINCS GOND” 
A vidéki zsidóság jelenérôl és jövôjérôl

A gyászos 1944-es évben május közepétôl mintegy 2 hónap alatt a teljes vidéki magyar zsidóság gettóba
zárása és deportálása megtörtént. Az elhurcolt 437ezer ember alig 10 százaléka lett túlélô, és tért vissza
hazájába. Arról most szó se essék, milyen fogadtatásban részesültek a javaikat és önbecsülésüket is
elvesztett emberek. A mai magyarországi vidéki hitközségek újraszervezôdése és léte szinte kész csoda, 
így annál nagyobb kincs, amit óvni, és ha szükséges, segíteni kell. 

Goldmann Tamás
(Fotó: Hatházi
Müller Andrea)
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szíti el tagságának legaktívabb tagjait, a túlélôket. Ne-
héz idôk.

„Ennek a hitközségnek egy professzionális segítôre
van szüksége” – gyôzködött Stark András, a hitközség
alelnöke, amikor átgondolva a felkérés nehézségét, dön-
tenem kellett a jelöltség elfogadásáról. Vállaltam – már
csak azért is, hogy érezzem azt a polgári öntudatot, ami
eddig kevéssé volt az enyém, és hogy kezdjek valamit ez-
zel a folyton mardosó szorongással, amit a zsidóságom
okozott. Sajnos a szorongás megmaradt, most már nem
csak amiatt ural, hogy zsidó vagyok, hanem a felelôsség
miatt is, hogy mi lesz ezzel a nagy múltú pécsi zsidóság-
gal, amely a kétezres évekre csak fogy és fogy.

Az öregek már ötven éve is azt jósolták, hogy 20 éven
belül megszûnik a hitközség, aztán mégis itt vagyunk –
szoktam válaszként kapni, ha felvetem a kérdést, hogy
mi lesz velünk. De 50 éve még ötszázan voltak nagyün-
nepen, most meg százan vendégekkel, azaz nem zsidó
barátainkkal együtt.
„Ami nem mûködik, azzal nincs gond” – hirdeti egy

pécsi graffiti, melyre nemrég talált rá Schweitzer Gábor
barátom – a szeretett és méltán híres Schweitzer József,

volt pécsi fôrabbink fia. Ha elfogadom ezt a váratlanul
ölembe esett axiómát, akkor örömmel mondhatom: van
mûködô pécsi hitközség. Hiszen másunk sincs, csak
gondunk. Gond az ünnepek megszervezésével, gond az
ingatlanok üzemeltetésével, a templom épületének ál-
lapotával, a temetôvel. És nagy feladat, a kile tagjainak
segítése. Aztán egyszer csak világos lett számomra a
feladat, amivel Stark gyôzködött. A segítés. Ha a jövô-
re gondolok, elsôsorban ezt látom, hogy meg kell szer-
veznem egy szolgáltató közösséget, amely a vallási te-
vékenységek mellett szociális, kulturális szolgáltatáso-
kat is képes nyújtani tagjainak. Mindezt úgy, azzal a ta-
pintattal és professzionalizmussal, hogy ezt az önellá-
táshoz, a segítségnyújtásához szokott közösség méltó-
ságát megôrizve el tudja fogadni. Ha ez sikerül, még jó
néhány évig lehet minjenünk, és büszkén fenn tudjuk
tartani hitközségünket. Rövid távon tehát világos a fel-
adat. Szerencsére ez a választott szakmám. Szociális és
mentálhigiénés szakember lévén közel állnak az ilyen
típusú feladatok, így azon munkálkodom nap, mint
nap, hogy megnyugtató módon lássuk el hitrokonai-
mat. Természetesen ez komoly anyagi megpróbáltatást

A pécsi zsinagóga
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is jelent számunkra. Néhol segít a Mazsihisz, de átfo-
gó vidéki koncepció híján ez csak átmeneti és eseti
könnyebbséget ad. Ha igazán fontos az országos szer-
vezetnek a vidéki hitközségek minél további fennmara-
dása, koncepciót kell kidolgoznia és elfogadnia a nem
budapesti szervezetek segítségére. Olyan koncepciót,
amit az érintett szervezetekkel kooperálva, igényeiket
meghallgatva és megértve készítenek el.

De, hogy mi lesz velünk hosszútávon? Húsz év múl-
va, vélhetôen nem fogunk megfelel-
ni a hitközségi feltételeknek, és nem
lesz minjen sem, ha a jelenlegi ten-
denciák maradnak. A legfontosabb-
nak azt érzem tehát, hogy nyomot
kell hagynunk. Ez ôseinktôl, a mél-
tán híres pécsi zsidó közösségtôl ka-
pott örökségünk. Ôk sikeresen meg-
tették ezt, hiszen olyan építészeti
emlékeket hagytak maguk után,
amelyeket ez a város sokáig ôrizni
fog. A város közepén álló gyönyörû,
és épp idén 150 éves zsinagóga, a
szépen gondozott, árnyas temetô, a
hitközség fenntartásában mûködô
szociális otthon épülete alapvetôen
határozza meg a város hangulatát.
A mi feladatunk ezen épített értékek
megóvása és élettel megtöltése, lehe-
tôségeink szerint. 

De ennél több, szerteágazóbb dol-
gunk is van. Meg kell ôriznünk a va-
laha Pécsett élt zsidóság emlékét is.
Legyenek azok történetiek, tárgyiak, vagy kulturálisak.
Összegyûjtjük és gyûjtöttük azokat az emlékeket, amelyek
fellelhetôk a városban, a levéltárakban, vagy a hitközség
tagjainak emlékezetében. Szerveztünk a hitközség köré
egy olyan baráti holdudvart különféle szakemberekbôl,
akik a pécsi zsidóság történeti emlékei iránt elkötelezettek
anélkül is, hogy a hitközség tagjai lennének. Vannak kö-
zöttük történészek, nyitott, érdeklôdô pedagógusok. Akad
köztük mûvészettörténész, helytörténész, fotográfus és
olyanok is, akik a város kulturális életének meghatározó
alakjai, szervezôi. Abban támogatjuk ôket, hogy mutassák
be saját szakterületükön a zsidó élet pécsi vonatkozási
pontjait. Egy elkötelezett helytörténész barátunk
segítségével mûködtetjük Facebook oldalunkat, melyen
minden héten legalább egy bejegyzés születik, amely be-
mutatja az évek óta tartó történeti feltáró munka eredmé-
nyeit, és napjaink ünnepi, kulturális eseményeit. 

Az ô segítségükkel szervezzük meg a Zsidó Szabad-
egyetemi elôadásokat, melyek havonta 50-100 fô érdek-
lôdését keltik fel. De szerveztünk már teljes önerôbôl a
budapesti mintára Zsidó Kulturális Fesztivált, melynek

programjaira a város lakói részérôl nagy érdeklôdés mu-
tatkozott. Kitárult a zsinagóga szárnyas kapuja, és özön-
lött a közönség a koncertekre, színházi és irodalmi
eseményekre. Ezek hosszú távú mûködtetésére azonban
már nem elégséges a saját humán erôforrásunk, itt is
több elkötelezett külsôs szervezô dolgozik. Szerencsére
nagyon jó a kapcsolatunk a társegyházakkal, például a
Szent Egyed katolikus közösség baráti kapcsolatának kö-
szönhetôen, Pécsett két alkalommal is van mártír meg-

emlékezés, a Hit Gyülekezete által fenntartott iskola di-
ákjai rendszeresen tesznek nálunk látogatást különbözô
tematikájú kulturális mûsoraikkal.

Ma Pécsett a zsidó szó leggyakrabban ebben a kontex-
tusban hangzik el: „Nem tudsz segíteni abban, hogy idôs,
elesett rokonom a zsidó szociális otthonba kerülhessen
be?” Mert szerencsére nagyon jó a híre az idôsotthoni
szakmai ellátásunknak. Nagy büszkeség, és még nagyobb
felelôsség ez számomra, az intézmény vezetôjeként is.
Öröm azért is, mert nyomot hagyni ezzel is tudunk, egy
jól mûködô szolgáltató intézménnyel. A jövôben tervez-
zük az ápolási tevékenység tovább fejlesztését is.

Sok tehát a gondunk Pécsett, ami azt mutatja, élünk
és mûködünk. Szembenézünk azonban azzal a rémmel,
ami egy nem várt, de a tendenciákat figyelve reális jövôt
mutat – megszûnhet egyszer a pécsi zsidó élet. De nem
szûnhet meg az emléke, és ezért még sok áldozatot fo-
gunk hozni.

A szerzô szociális és mentálhigiénés szakember, a Pé-
csi Zsidó Hitközség elnöke

A pécsi zsinagóga
belülrôl 
(Fotók: Cseri László)
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S zékesfehérváron vagyunk, 1981-et írunk. 10
éves vagyok ekkor. A rendszer olyan ami-
lyen, a vallásokat hallgatólagosan tolerálja,

köztük a zsidó vallást is, bár a zsidókat izraelitáknak hív-
ják. Nem beszélünk a zsidóságról, nem beszélünk a zsi-
dó vallásról. Sem nyilvánosan, sem otthon. Az imaház
ajtaján „IRODA” feliratú tábla látható. Szóval, még tit-
koljuk is. Nagyszüleim a hitközség udvarán élnek egy
szoba-konyha, komfort nélküli viskóban, vécé az udvar
végében. Szükséglakásnak hívják. Nagyanyám kóser
háztartást vezet, néha jön a sachter – az ember, aki fel
van hatalmazva arra, hogy levághatja az állatokat, és et-
tôl az kóser lesz – szárnyast vágni. Mama ôsszel egy hét-
re kiköltözik egy tákolt sátorba. Ott is alszik. Gondolom,
zakkant. Minden jel arra mutat, mert sokat jár ki az or-
vos. Hallucinálni is szokott. Kórház. Agyér elmeszesedés.
Elviszi. Szomorúak vagyunk. Pedig imádtam a tejeskávé-
ját, amit a lefôzött kávézaccból csinált, és a meséit, ami-
ket mindig fejbôl mondott, mikor néha ott hagytak a szü-
leim. Aztán jött anyám és jól megdorgálta, hogy ne trak-
táljon engem hülyeségekkel! (Késôbb derült ki számom-
ra, hogy a nagyi a bibliát mesélgette nekem, egyenesen
Mózest és társait. De hát két párttag fiának? Ugyan már!).
Aztán a játék, amit pergetni kell – tenderlinek hívjákeret-
len „rajzokkal”, és aszerint ahogy eldôl, babszemeket to-
logatunk egymásnak. Tudjátok, azok a szép nagy szemû,
tarkababok, amikbôl egészen furcsa módon, egészen fi-
nom ételt készít a nagyi. Készített… már sólet se lesz töb-
bet, legalább is olyan nem, amit már pénteken délután
berak a sütôbe, hogy Szombat délre elkészüljön.

Apropó, péntek este… péntek estéken jön sok bácsi,
köztük apu nagybátyja is IRODA”. Néha apu is megy ve-
lük. Nem nagyon szeretek náluk lenni. Nem tudom miért,

talán a puritán környezet, talán a zománcozott bili tud-
hatják meg. Persze azt igen, hogy a belvárosban laknak,
az menô. Meg hogy a nagyapám az üzletvezetô a „Fórum-
ban”, a lakótelep egyetlen ábécéjében. Persze, hogy nem
igaz, hiszen 4 órában raktáros. Kérdezitek, hogy miért
van erre szükség? Mert néhány osztálytársam piszkál. Zsi-
dózik. Már új monogramot is kaptam, ZS. J. S. És egyre
többen csatlakoznak hozzájuk az osztályból, szinte már
senki nem áll szóba velem. Van egy félig cigány fiú az
osztályban, az apukája külföldön zenél, Ford Taurusuk
van, senkinek nincs a városban. Mindig a legjobb radír-
jai vannak, meg ilyenek. Na, ôt nem bántja senki. Vele ló-
gok a suliban, ôt nem érdekli a többiek hülyesége.

A legnagyobb problémám, hogy én sem tudom, mit
akarnak. Különben is mi az, hogy zsidó? Miért közösíte-
nek ki? Más vagyok, azt tudom. Ugye a fiú vécében is lá-
tom, hogy más vagyok. Talán meg kellene kérdezni
anyuékat, de nem merem. Mint ahogy attól is rettegek,
hogy szerdán úszni megyünk tornaórán. Hogyan fogok
átöltözni, úgy, hogy ne lássanak meg… Azt hiszem in-
kább beteget jelentek, azt mondom otthon, fáj a hasam.
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Jávor Sándor

A „TÖBBIEK”
Sokszor kérdezték már tôlem, ért-e valamilyen támadás életemben zsidóságom miatt. 
Legtöbbször ezzel a kérdéssel abban a nyolc évben találkoztam, amikor Izraelben éltem.
Elmesélek hát egy történetet, amit eddig ebben a formájában és részletességében még soha 
nem tettem. Vagy, mert nem mertem, vagy, mert saját magam elôtt is szégyelltem.
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Anyu majd furcsállja, mert nem szoktam beteg lenni.
Több mint egy éve nem látott orvos, amióta meghalt a
gyerekorvosunk. Megsirattam.

Nyaranta rendszeresen Gyurinál, unokatestvéremnél
töltök 1-2 hetet. Így történt ez idén is. Néha egyedül kell
játszanom, mert hozzá jön az angol tanár, meg a talmud
tanár. Hogy ez utóbbi mi a francot taníthat neki? Valami
alef-betet, azt mondja. Tôlem aztán… Egyszer egy beszél-
getésünk közben feltett egy váratlan kérdést:

– Te meg vagy malenolva?
– Tessék?
– Hát tudod, körül vagy metélve, ahogy a zsidóknak

van?
– Ja, hát persze!
Na, innentôl kezdve tudom, hogy a „másságom” és a

zsidóságom összefügg.
Szép lassan kezdem összerakni a puzzle-t. Ha már játék-

ról van szó, még egy érdekesség. Nekem például év végén
a télapó hozza az ajándékokat. Furcsa, hogy a többiek
csak csokikat kapnak én meg kisvasutat. Biztos apu nem
tudta már kivárni vele a karácsonyt. Na, mindegy, ez leg-
alább menô, hogy én mennyi mindent kapok december 6-
án. Persze, amíg újévkor nem jön a kérdés, hogy ki mit ka-
pott karácsonyra. Azért van némi szerencsém ebben is.
Ugyan nálunk nincs karácsonyfa, csak egy fenyôág egy
vázában, de karácsony estéjét mindig Ágiéknál, unoka-
testvéreméknél töltjük, akinek az anyukája keresztény. Ô
megvendégel minket, és meg is ajándékoz. Mi is ôt.

Szóval az uszodás-hasfájós sztorit, úgy látom, nem
vették be itthon, de nem kell mennem suliba. Egyedül
maradtam itthon, szüleim dolgoznak, tesóm suliban.
Persze neki könnyû, Ô lány… Itthon ülve azon töprengek,
vajon hol rontottam el, miben hibáztam. Imádok úszni,
mégis itthon ülök egy színlelt hasfájással, amit valószínû
mindenki tud. Anyu, apu, a tornatanár a „SzadiBandi” –
aki amúgy sem kedvel olyan nagyon, mert félek a szek-
rényugrástól – és a többiek. Már most rettegek, hogy
Anyu keresztkérdéseire, mit fogok kitalálni, amikor ha-
zajön. Mert Ô jön haza elôször. Óvónô. Délelôttös, fél 2-
ig van. Ha addig valami gondom van, hívnom kell a 127-
00-át, ez a rendôrség – na nem azért, hanem, mert ez a
BM óvodája – és itt kell kérni, hogy kapcsolják az óvo-
dát. Már hozzászoktam, elsôs korom óta egyedül járok
haza a menza után, és jó darabig egyedül vagyok. A te-
sóm válogatós, nem eszi meg a menza kaját, ezért a na-
gyiékhoz jár ebédelni. Hogy, hol fog ezután enni?

Elég unalmas délutánok voltak ezek, ezért néha meg-
kértem anyut, hagy maradjak ott napköziben a többiek-
kel, mert ôk mindig fociznak leckeírás után. Egyik ilyen
alkalommal szolmizálni tanított a napközis tanító néni
a következô rigmussal: „dó, ré, mi, fá, szó, lá, ti, dó…sza-
lon-nát e-szik a zsi-dó.”. Mondhatom, marha jól esett. De
hát Ô nem tudhatta…

Kicsit elkalandoztak a gondolataim.

Hallom, hogy fordul a kulcs a zárban, megjött Anyu.
Hogylétemrôl érdeklôdik, majd rögtön a közepébe vág:

– Szoktak bántani az osztálytársaid?
– Engem? Áááááá!
– Zsidóznak???
– Dehoooogy…
– De én most jöttem hazafelé, és odakurjongattak ilyen

dolgokat a térrôl. Szóval megint megkérdezem, bántanak?
– Háááát – elsírom magam – igeeeen.
Erre felpattan, és közli, hogy nemsokára jön. Te jó ég,

most mit fog csinálni, holnaptól még nagyobb pokol lesz
az életem, ha felpiszkálja ôket.

Nem bírom kivárni, hogy hazaérjen, talán utána kelle-
ne mennem. De akkor meg lebukok, hogy csak szimulá-
lom a hasfájást. Inkább várok.

Már fél órája, hogy elment.
Fordul a kulcs a zárban, megjött. Bele is kezd, hogy el-

mesélje hol volt. Elment a „többiekhez” a térre, és jól meg-
mondta nekik a magáét. Hogy, ha ilyeneket csinálnak, ak-
kor a szüleiket megbüntethetik, meg elveszthetik a jó mun-
kahelyüket, meg ilyenek. És, ha még egyszer meghallja,
hogy bántanak, akkor a szüleiknek is szólni fog.

Na persze, majd pont ettôl fog elmúlni a több hónapja
tartó szenvedés – gondolom magamban. Mindegy, hol-
nap kiderül.

Reggel van. Tényleg fáj a hasam, gyomorgörcs, biztos
dolgozik bennem az ideg. A legközelebb lakó jogán – ter-
mészetesen nyolc elôtt két perccel – utolsónak érkezem.
Így el tudom odázni a megaláztatásokat az elsô szünet-
re. Kicsöngetnek. A „többiek” szólnak, hogy menjek már
oda, mert bocsánatot akarnak kérni, meg hát ôk nem is
úgy gondolták, meg végül is vannak itt dagadtak, meg
vesebajosok, akiket akár együtt fikázhatnánk, meg kü-
lönben is kellene egy jó léggitáros az újdonsült együtte-
sükbe. Hááát a léggitár még csak-csak, de ez a másik do-

A romkertben.
Anyu és én
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Jó, legyen 1981 decembere! 16 éves vagyok. A szo-
morúságomat erôsen áthatja a düh. Én eddig azt
hittem, hogy az én családtagjaim mind halhatat-

lanok. És akkor tessék… Nincs többé az egyik nagyma-
mám, Hacsek Rózsika (néni), akit mindenki tisztel és sze-
ret, még évtizedek múlva is, mint jámbor zsidóasszony-
ra fognak rá emlékezni. Itt állok a fura kettôs identitás-
tudatommal, és csak egy dolgot tudok a jövôre nézve:
nem fogok kitérni és nem fogok kóser háztartást vezetni
egy férfi kedvéért sem. Az elôbbi teljesen természetes, hi-
szen a nagymamának még azt is megígértem, hogy csak
zsidó fiúhoz megyek hozzá, na de a kóser háztartás…! Az
annyira macerás! (Ne feledjük, 1981-et írunk, amikor
még nem kapható Magyarországon konyhakész kóser
élelmiszer, mindent otthon kell elkészíteni, még a ház-
hoz jövô sachter által levágott baromfit is.)

Szóval, a rendszer és a kettôs identitás. Ahogy öcsém
is írta, válogatós voltam. Ez az én nagy szerencsém. Emi-

att a téli és nyári szünetekben már kicsi koromtól sok idôt
töltöttem Hódmezôvásárhelyen a nagyszülôknél, és ezért
kellett 1974-ben, amint nagyapám nyugdíjba ment, Fehér-
várra költözniük, hogy én éhen ne haljak a menzán. Én
igenis tudtam, mi az a zsidóság, és hogy mi zsidók va-
gyunk. Nemcsak messzirôl figyeltem, hogyan készülnek
az ünnepekre, de segítettem nagyapámnak a sátrat feldí-
szíteni, és közben hallgattam, miért is csináljuk ezt. Gyak-
ran láb alatt voltam a húsvéti (igen, így hívtuk!) nagyta-
karításnál, amikor mindent megtaláltunk, ami az elôzô év-
ben begurult valami mögé, alá, vagy egyszerûen csak a
fiók aljára keveredett, esetleg benne maradt egy ruha zse-
bében.

Persze errôl házon kívül nem beszéltünk. Ahogy én em-
lékszem, nem kellett görcsösen titkolni, de nem reklámoz-
tuk. Már csak azért sem, mert az szüleim mindketten párt-
tagok voltak. Annyi eszem meg már kisgyerekként is volt,
hogy nem vitatkoztam, ha valamit másképp mondtak az
iskolában, mint otthon. Márpedig szinte mindent más-
képp mondtak az iskolában és a tévében is, mint otthon.

log nekem nem menne. De mondjuk a matchbox-futta-
tós verseny érdekel, van egy pár remek példányom. Aki
nem tudná, ez egy olyan játék, hogy az iskola udvarán
van egy kis domboldal, onnan indítjuk párban az autó-
kat (csak matchbox lehet!) és akié messzebbre megy, az
nyer, és megkapja a másik autóját. Nem tudom, meddig
játszhatjuk, mikor fognak feltûnni otthon a szülôknek
a hiányok, illetve pluszok. Nekem van egy verhetetlen
Phanterám, de a „többiek” – ahová már én is tartozom
– hoztak, izé, hoztunk egy új szabályt, hogy egymás után
nem lehet ugyanazt az autót indítani.

Elgondolkoztam a történtek után, ôk vajon honnan
tudják, mi az, hogy zsidó, mikor én alig tudom. Pár hó-
napja meg gôzöm sem volt róla. Zömében értelmiségi

szülök gyerekei, néhányan fontos embereké, amolyan
elit, válogatott osztály vagyunk. Csak a szülôktôl jöhet
az infó. Még hogy nincs, nem létezik antiszemitizmus
drága, szeretett pártállamunkban. Dehogyis nincs. És
mindig is lesz, mindegy milyen a rendszer, mindig kell
valaki, akit lehet fikázni, és minket a legkönnyebb meg-
találni. Csak el kell menni uszodába…

Kíváncsi vagyok, elmúlik-e valaha ez a trauma. Ha el-
hangzik a „zsidó” szó hallótávolságon belül, a gyomrom
összeugrik, megrázkódom, a szemem megrebben (ez utób-
bi soha nem múlt el, ki lehet próbálni). Egy életre meg kell
tanulnom a zsidóságommal együtt élni, nyilván nem lesz
könnyû feladatom, de a lényeg, hogy most normális gye-
rekként élhetem tovább az életem a „többiekkel”.
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Jávor Judit

„MI” ÉS A „TÖBBIEK”
Két testvér, akik mindketten ugyanabban a meleg, szeretô családban nôttek fel, hogyan élheti meg 
ennyire különbözô módon ugyanazt a történetet? Nemrég öcsém, Jávor Sándor írta meg, 
mit érzékelt a múlt század 70-es, 80-as éveiben zsidó kisgyerekként. Az én történetem, bár ugyanaz,
mégis egészen más.
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Ettôl lett kettôs identitástudatom. Reggel nyolctól kettôig
boldogan fújtam az úttörô dalokat az iskolában, utána
mentem a nagymamához megenni a kóser ebédet, és hall-
gatni a történeteket a lánykoráról. Pénteken pedig úttö-
rônyakkendôben vonultam fel az „IRODA” feliratú ima-
terembe, mert természetes volt, hogy hazaérve rajtam ma-
radt az iskolaköpennyel együtt. Az is természetes volt,
hogy péntek este sülbe (ez is egy olyan szó, amit nem ért
senki, lehet mondani a gyerek elôtt) megyünk.

A másik nagymamámék nem vezettek kóser háztartást.
Péntek esete azért ôk is jöttek a sülbe, elôtte ô is, és a húga
is gyertyát gyújtott. Apai nagyanyám péntek délután el-
tette a keresztrejtvényt és a kézimunkát szombat estig,
neki ez volt a sabesz. Egy tûzfal választotta el ôket a hit-
község udvarától, ahol anyai nagyanyámék laktak. Egye-
dül is jöhettem mehettem. Mindkét helyen nagyon sok tör-
ténetet hallottam. Mindkét helyen éreztem a feszültséget,
a szorongást a mesélés mögött. Apukám nagynénje még
a tévét is kikapcsolta, ha elhangzott a „zsidó” szó.

EGY dologról azonban soha, egyik helyen sem esett
szó, otthon sem: a deportálásról. Pedig mindkét nagyma-
mám szült közben. Egyikük anyukámat, a másik a nagy-
nénémet. Életem végéig sajnálni fogom, hogy az ezzel
kapcsolatos kérdéseim csak a fiam születésekor, jóval
nagyapám halála után fogalmazódnak majd meg bennem,
ezért már sosem kapok rájuk választ.

Ami a bántást, a csúfolódást illeti, van nekem elég ba-
jom a göndör hajammal, meg az öt perc szünettel a két
elsô fogam között. Ki figyel ezek után arra, hogy még zsi-
dó is vagyok?! Tudom, hogy más vagyok, mint a „többi-
ek”. Máshogy nézek ki, másképp élünk a nagymamánál,
mint a „többiek”, de ez utóbbiról nem beszélünk, az elsô
meg úgyis látszik. Mindig irigyeltem az öcsémet, aki
népszerû (látszólag, ezek szerint), járnak hozzánk a bará-
tai, már az oviban összeverekedtek érte a lányok. Engem
meg nem szeret az iskolában senki. Csak a színjátszóban
jó, ott szeretnek, ott igazi közösség van, ott tanulom meg
egy életre, hogy a dráma univerzális mentális gyógymód.
Én valahogy az a ritka madár vagyok, aki tényleg azért jár
iskolába, mert sok érdekes dolgot tanulunk. Lehet, hogy
még stréber is vagyok, bár nem kitûnô tanuló. Készségtár-
gyakból mindig négyest kapok.

Sokat vagyunk otthon kettesben az öcsémmel. Jó test-
vérek vagyunk. Mindig iskolásat játszunk. Természetesen
én vagyok a tanító néni. Csak mindig le kell törölni a kré-
tát a bárszekrény ajtajáról, mire a szüleink hazaérnek. Sej-
tem, hogy ô nincs annyira benne a zsidó dolgokban, mint
én. Neki – az unokabátyáimmal ellentétben – bármicvó-
ja sem lesz, most, hogy már nem él a nagymama, aki ra-
gaszkodna hozzá. Irigylem, hogy egy csomó dolgot nem
tud, ezért nem fenyegeti a veszély, hogy elkotyogja. Az
eszembe sem jut, hogy ô meg kerülhet olyan helyzetbe,
amikor beszélnie sem kell róla.

Arra emlékszem, hogy egyszer anya tényleg nagyon

mérgesen jött haza, és elmondta, hogy megfenyegette az
egyik srácot, ha nem hagyják abba az öcsém piszkálását,
kirúgatja az apját a pártból és a munkahelyérôl is. De a
„többiek” honnan tudják ezeket a dolgokat? Azért, mert
ôk meg az antiszemitizmus felôl hallottak róla? De mi az
az antiszemitizmus? Én annyira védett világban élek,
hogy legfeljebb hallottam róla, hogy régen volt ilyen. De
ma, amikor építjük a szocializmust, ennek már vége. (Ld.
kettôs identitás) Otthon meg a már elmondottak miatt
nem beszélünk róla. Mindenkinek fáj.

Látjátok, ennyit számít, hogy valaki hajlandó-e megen-
ni a tökfôzeléket, vagy nem. Egészen más élete lesz ugyan-
abban a családban, gyökereiben más lesz a világszemléle-
te, más értékek mentén kapaszkodik a világba.

Ha visszatérek a jelenbe, csak állok, és bámulok. Az el-
ôzmények után, nagyobb meglepetés nem is érhetett vol-
na, mint amikor Sanyi bejelentette, hogy az OR-ZSE kö-
zösségszervezô szakára jár. Ô most tanulja iskolában,
könyvbôl azt, amit én otthon gyerekként az élettôl kap-
tam. Többet is fog tudni, mint én.

Ezt onnan tudom, hogy a sok betérô azokat a dolgokat
is tudja, amikrôl én azért nem hallottam, mert a nagyma-
ma mindennapjaiban nem fordult elô. Egyszer például hal-
lottam egy lányt vizsgázni. Azzal szórakoztattam magam,
hogy próbáltam fejben válaszolni a kérdésekre, amiket a
vizsgáztató feltett. Egyszer csak elhangzott a kérdés, sza-
bad-e szombaton sminkelni. Honnan tudjam, az én nagy-
mamám kedden sem sminkelt!

Vagyis a válogatásnak az az elônye, hogy az ember
benne élhet a hagyományokban, és nem kell vacak men-
zakosztot enni. Hallasz sok történetet a nagyszüleid fiatal
koráról, a Tóráról, és a nagypapádtól még sok minden
másról is (apák, nagyapák mindent tudnak, tessék rájuk fi-
gyelni, amíg van mód). Viszont hiába tudnál még ma is vá-
gástól a pörköltig feldolgozni egy csirkét kóser módon, ha
nem tudod, hogy szombaton kifestheted-e magad.

A Jávor család
egykor

Ha nem
hagyják abba
az öcsém
piszkálását,
anyám 
kirúgatja 
az apját 
a pártból
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B udapestrôl úgy látszik, mintha csak a fô-
városban volna színes és változatos zsidó
élet. A vidéki magyar zsidóság életérôl,

problémáiról, örömeirôl alig tudunk valamit. Milyen
ma Magyarországon a vidéki zsidó élet?

A történelem furcsa dolgokat képes produkálni: Ma-
gyarországon a korábban rendkívül erôs vidéki kö-
zösségek szinte megszûntek, hiszen a holokauszt során
a deportálásokat vidékrôl kezdték meg. A budapesti zsi-
dóságra azonban már nem maradt idô, így nagy része
túlélte a világégést. A második világháború után aztán 
a megmaradtak közül is sokan költöztek a fôvárosba.
Emlékszem, amikor gyerek voltam a Dohány utcai zsina-
gógában mutatta apám: „Látod fiam, ott középen ülnek
a szolnoki zsidók, baloldalon az abonyiak és a ceglédi-
ek”. Nyilván a többieknek is megvolt a pontos zsinagó-

gai lokációja. Sok helyrôl szinte
teljes megmaradt vidéki közössé-
gek költöztek fel Budapestre. 

Egyetértek azzal a meglátással,
hogy ma Budapesten rendkívül
színes, változatos, vibráló, izgal-
mas a zsidó élet. A vidéki zsidó-
ság azonban nehéz helyzetben
van, nézzük csak meg a demográ-
fiai állapotokat. Rendszeresen já-
rom a vidéki közösségeket, és lá-
tom mennyire kevés a zsidó, s
akik vannak, azok többsége is
idôs ember. Hiányoznak a fiata-
lok és a gyerekek. Elmentek, ki-
vándoroltak, sokan asszimilálód-
tak. Mindez azt vetíti elôre, hogy
lesz olyan közösségünk, amelyik
10-20 éven belül megszûnik. Zsi-
dók már csak a temetôben lesz-
nek. Nekünk feladatunk, hogy ezt
a folyamatot megpróbáljuk leg-
alább lassítani. 

De mindezt hogyan?
Például a regionális szervezôdés segítségével. Ezt még

Feldmájer Péterék indították el. Az Alföldön, Nagykôrös,
Szolnok, Kiskunhalas, Karcag és Kecskemét összefogtak,
szerveztek egy régiót. Ez a gyakorlatban annyit jelent,
hogy együtt mozognak, együtt ünnepelnek vagy elmen-
nek egymás rendezvényeire és próbálnak közös érdekvé-
delmet teremteni. Mindezt a MAZSIHISZ alapszabálya
támogatja, legális szervezôdési forma. Nyugat-Magyar-
országon, ahol talán még nehezebb a helyzet, Sopron,
Zalaegerszeg és Szombathely mozog együtt. Eljárnak
egymás szombatfogadásaira, együtt ünnepelnek, közös
programokat szerveznek. Ott is kialakult tehát egyfajta
spontán régiós együttmûködés. Azt gondolom, hogy ez
a forma a jövôben elkerülhetetlenné válik, mert ma vidé-
ken csak néhány olyan közösségünk van, ahol egyálta-
lán létezik fiatalabb korosztály. Debrecen, Szeged, Mis-
kolc, Nyíregyháza és Pécs, ezekben a városokban még
van remény. 

(Fotó: Káldori
Dániel)
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JELET HAGYNI
Interjú a vidéki zsidóság jövôjérôl 
Heisler Andrással, a Mazsihisz elnökével
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De mi a feladat?
Azoknál a vidéki közösségeknél, ahol rendkívül rossz

a demográfiai helyzet, a legfontosabb feladat, hogy je-
leket hagyjunk az adott városban. Fontos, hogy ezek a
vidéki közösségek vigyáznak a még meglévô zsinagó-
gáikra, temetôikre, emlékmûveket és jeleket tesznek le
a városban arról, hogy itt valaha létezett egy virágzó zsi-
dó közösség. Ma ez az egyik legfontosabb feladata ezek-
nek a kicsiny vidéki zsidó közösségeknek. Ezeken a te-
lepüléseken lennie kell olyan partnerüknek, aki 30 év
múlva majd vigyáz ezekre a jelekre.

Vagyis nem nagyon bôvülnek a közösségek.
Ez tévedés. Négy évvel ezelôtt a Mazsihiszinek 26 tag-

hitközsége volt, ma viszont talán 30, vagyis új közössé-
gek jöttek létre. Igaz, ezek sem fednek le teljes demográ-
fiai korfát, sokszor a „maradék maradékát” képviselik.
Így jött létre Sopronban egy hitközség, ahol ma két-há-
rom hetente péntek estét tartanak, tanulnak, tízen, hú-
szan, harmincan összejönnek, de a nagyünnepeken hat-
vanan, hetvenen is vannak. Ôk vigyáznak a temetôre, a
középkori és az újkori zsinagógára, tehát azokra a sopro-
ni „jelekre”, amelyek bizonyítják, hogy Sopronban vala-
mikor komoly zsidó élet volt. Péntek estéken majd het-
ven év szünetet követôen felhangzanak az ôsi dallamok.
Nem kis eredmény! Hasonlóan friss közösség mûködik
Érden és környékén, ahol 80-100 ezer ember él. Néhány
lelkes hívô megszervezett egy kilét, a rabbik leellenôriz-
ték, és kényelmesen megvan a tíz zsidó ember. Ôk is
rendszeresen tartanak istentiszteleteket, megemlékezése-
ket, ünnepeket. Ne feledjük el a gyöngyösi közösséget és
a szentendrei hitközséget sem. Az elinduláshoz minden-
hol szükség volt egy „megszállottra”. Sopronban példá-
ul Büchler Tamásra, aki ugyan Budapesten él, de teljes
szívvel vállalta az ottani közösség „fejlesztését”. Gyön-
gyösön Weisz Péter kellett a közösségépítéshez, aki zsi-
dó életet varázsolt a Mátra lábainál. A rabbitestület
mindegyik most létrejött közösségünket leellenôrizte és
halachikusan rendben találta. 

Van itt azonban még valami: a vidéki egyetemi váro-
sokban nem használunk ki minden lehetôséget. Ma az
egyetemeken rendkívül sok magyar és izraeli zsidó fiatal
tanul. Nekik sokkal jobban be kellene kapcsolódniuk a
közösség életébe és ezért sokkal többet kellene tenniük
az adott helyi közösségeknek, vagy legalább másképpen
csinálni valamit. Személyes megkeresések, vonzó prog-
ramok lennének szükségesek.

A fôvárosban az ember ma már minden gond nél-
kül vállalhatja zsidóságát. Mi a véleménye, nem lehet,
hogy vidéken azért nehezebb a „munka”, mert ott egy
zsidó még mindig óvatosabban, tartózkodóbban keze-
li saját zsidóságát?

Biztos, hogy vannak ilyen beidegzôdések, hiszen egy
kisebb városban mindenki ismer mindenkit. Sok helyen
azt tapasztalom – sokszor személyesen is elmondják ne-

kem –, hogy a nem zsidók sokszor tisztelik azt, ha vala-
ki vállalja vallási kisebbségi létét. Magam sok elismerést
kapok idegenektôl, bolti eladóktól, hogy vállalom zsidó-
ságunkat. Fontos lehet ez a társadalomban, nyíltan, ar-
cunkkal vállalni örökségünket. Visszatérve a beidegzô-
déshez, ezért úgy gondolom, az „elbújás” téveszme. Tör-
ténelmi tapasztalataink szerint soha nem jelentett védel-
met. Ráadásul ma Magyarországon egy zsidó nyugodtan
vállalhatja zsidóságát, fizikailag biztonságban vagyunk. 

Van-e a Síp utcának valamiféle terve, koncepciója,
elképzelése arra vonatkozóan, hogyan lehetne több
életet vinni a vidéki közösségekbe?

Van, többféle is. A napokban írtam például egy kör-
levelet a vidéki elnököknek, amelyben felajánlottam
együttmûködésünket: tartsunk másfél-két órás progra-
mokat zsinagógalátogatással és egy tájékoztatással a he-
lyi önkormányzatoknak, rendôrségnek, iskoláknak, ahol
megmutatjuk a helyi zsidóság múltját, hagyományait és
bemutatjuk a jelenlegi közösséget. Ilyen gyakorlatunk
már létezik, hiszen jómagam is oktattam már és feltehe-
tôen még fogok is, például a Külügyminisztériumban a
külszolgálatosok felkészítésekor. Van tehát egy ilyen kez-
deményezésünk, és a visszajelzések alapján örömmel fo-
gadják vidéki testvéreink. Felajánlottam, hogy igény ese-
tén személyesen is részt veszek egy ilyen programban,
sokszor vonzó lehet a MAZSIHISZ mindenkori elnöké-
nek jelenléte – ami nyilván nem személynek, hanem a
pozíciónak szól. 

Szeretnénk olyan programok megvalósulását is segí-
teni, amelyek egyfajta „egységcsomagok”. Létrehozunk
egy fotókiállítást, majd két hónap után elvisszük valame-
lyik vidéki városba, az ottani közösség kiegészíti loká-
lis ismeretekkel és értékekkel, aztán megnyitjuk, meghív-
juk a helyi vezetôket és polgárokat. Újabb két hónap múl-
va pedig átvisszük egy másik városba és így tovább.
Ilyesmikre gondoltunk, amikor 2019-et a Közösségek
Évének hirdettük meg. 

Mindazok alapján, amikrôl beszélgettünk, összessé-
gében mennyire ítéli meg reménytelennek, vagy ép-
pen reménytelinek a vidéki közösségek jövôjét?

Hosszútávon úgy gondolom, hogy néhány régió
mûködik majd Magyarországon és abban bízom, hogy 
a neológia megmarad a magyarországi zsidóság erôs
mozgalmának. Regionálisan kell szervezôdnünk, a régi-
ókat kell erôssé tennünk, miközben egymást segítjük. 
Budapestnek mind szellemileg, mind anyagilag minden-
képpen támogatnia kell a vidéki közösségek munkáját,
miközben megtartjuk a jelenlegi országos szervezô-
dést. A demográfiailag szorongatott helyeken, ahol
megszûnôben vannak a közösségeink, ez a regionalitás
tud majd segíteni. Azon kell dolgozunk, hogy segítsünk
a kapcsolatok felvételében és a programok megvalósítá-
sában. 

Bóka B. László

Középen ülnek
a szolnoki
zsidók,
baloldalon 
az abonyiak és
a ceglédiek
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A Debreceni Hitközség összesen 540 millió fo-
rint értékben három EU pályázatot nyert a
hitközségi épületek, valamint a két zsinagó-

ga (a Pásti és a Kápolnási utcai) felújítására 2012 és 2016
között. Az utolsó pillanatban, 2015 végén a hitközség el-
nöke, Horovitz Tamás, akkor még a MAZSIHISZ alelnö-
keként is egy országos vezetôségi értekezleten 95 millió
forintos kölcsönt kért, és kapott, arra való hivatkozással,
hogy különbözô vállalkozókat haladéktalanul ki kell fi-
zetnie. A pályázatok utófinanszírozásúak voltak, ez tör-
ténetünk szempontjából fontos. Ezzel kapcsolatban egy
rendôrségi dokumentum így fogalmaz: „A nyomozás so-
rán vizsgálat tárgyát képezte, hogy a kölcsön felvételé-
re miért volt szükség. Ezzel kapcsolatban, a rendelkezés-
re álló adatok alapján a kölcsön felvételét az indokolta,
hogy a projektek elszámolása kapcsán még be nem nyúj-
tott és ki nem fizetett, de teljesített számlák kifizetésére
nem volt fedezet. Ennek az volt az oka, hogy olyan kifi-
zetéseket is teljesítettek, melyek a projektekkel összefüg-
gésben merültek fel, ám nem kerültek finanszírozásra.
Elôfordult, hogy mûszaki problémák merültek fel, mely-
re póttámogatást kértek, ezt az irányító hatóság elôze-
tesen támogathatónak ítélte meg, majd késôbb kiderült,
hogy a mûszaki tartalmú változtatások nem mindegyi-
ke támogatható.”

2017 januárjában néhány hitközségi tag feljelentést
tett nagy értékre elkövetett sikkasztás ügyében. A felje-

lentések alapján a Hajdú-Bihar Megyei Rendôr-
fôkapitányság Bûnügyi Igazgatóság Gazdaságvédelmi
Osztálya megindította a nyomozást. Azt vizsgálták,
történt-e csalás, hûtlen kezelés, vagy költségvetési csa-
lás. Lefoglalták a Hitközség 2012-2016 közötti köny-
velési iratait, adatokat gyûjtöttek és igazságügyi könyv-
szakértôt is bevontak a nyomozásba. Bekérték a DZSH
bankszámláinak pénzforgalmi adatait és felvették a kap-
csolatot a Miniszterelnökség Szervezetbiztonsági Fôosz-
tályával is, ahonnét megküldték a pályázatok teljes irat-
anyagát. Több hónapnyi vizsgálódás után a rendôrség
megállapította, hogy az elnök nem sértette meg az alap-
szabályt, ugyanis a kölcsön felvételéhez nem kellett
közgyûlési határozat, mert ez rövidtávú kölcsönnek mi-
nôsül. Önmagában az alapszabály megsértése egyébként
sem lett volna bûncselekmény. A kölcsönt a rendôrség
szerint nem jogtalan haszonszerzés miatt vették fel. 
Ráadásul a minisztérium és a fejlesztési ügynökség is
mindent rendben talált a pályázat körül. A rendôrség 
tehát, mint az a hétoldalas dokumentumban olvasható,
megszüntette a nyomozást, arra való hivatkozással,
hogy nem történt bûncselekmény. 

De a felborzolt kedélyek ezek után sem nyugodtak le
a cívisvárosban. A rendôrség a lezáró határozatot termé-
szetesen megküldte az érintetteknek, amelyben a felje-
lentôk név szerint voltak megnevezve. Horovitz Tamás
elmondta, a határozatot megmutatta a hitközség tagjai-
nak, akik közül többen azt kérték tôle, „ne maradjon kö-
vetkezmények nélkül, hogy néhány ember öncélúan,
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IZZIK A PARÁZS
DEBRECENBEN
Nem nyugszanak a kedélyek a Debreceni Zsidó Hitközségben, a látszat ellenére érezhetô a feszültség. 
A debreceni egyébként is Magyarország vallási szempontból legfurcsább hitközsége, ugyanis 
nem ortodox, nem neológ és nem is status quo ante. Ôk azok, akik feltalálták a zsidó vallási öszvért, 
a negyedik magyar irányzatot. A hitközség elnöke, Horovitz Tamás elmondása szerint ôk ugyanis olyan
ortodox hitközség, amely status quo ante hagyományokat is követ. Lássuk az elôzményeket, hozzátéve,
hogy az ügy nagy nyilvánosságot kapott nem csupán a zsidó, de a teljes magyar médiában. 
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mindenféle vádaskodásokkal feljelenti a hitközséget”. A
következô elöljárósági ülésen tehát egy olyan döntést
hoztak, hogy a két feljelentô személyt, az alapszabály-
ra hivatkozva, egy éven át felfüggesztették a
közgyûlések látogatásától, vagyis nem szavazhatnak,
nem választhatóak és nem mondhatják el a véleményü-

ket. A döntés semmiféle más korlátozást nem tartalma-
zott, mondta az elnök, bármikor látogathatják a zsinagó-
gát, ennek ellenére egyáltalán nem vesznek részt a kö-
zösség életében. Ez a korlátozás idén augusztus 31-én jár
majd le.  

Kétségtelen tény azonban, akár gyanakvásra is okot
adhat, hogy a némi csúszással, 2014 szeptemberében ere-
deti állapotában helyreállított Kápolnási utcai zsinagó-
ga külsô homlokzata rettenetes állapotban van. Éppen
ezért megkerestem az építkezést kivitelezô Mester- Épí-
tô Fôvállalkozó és Kivitelezô Kft. ügyvezetô igazgatóját,
Barna Gábort. Azt szerettem volna megtudni, hogyan
történhet meg, hogy néhány évvel az átadás után gon-
dok adódnak egy teljesen felújított épülettel, amelynek
felújítási munkáira vonatkozó terveit a nagyváradi S. C.
Novartis S. R. L. cég készítette, míg a felelôs tervezô Pus-
cas Cristian volt. Az ügyvezetô igazgató írásban erôsítet-
te meg, hogy szinte az átadás pillanatától komoly prob-
lémát jelentett az épület beázása. A vizsgálatok után az
derült ki, hogy a tetô bádogos szerkezetei, a lemezfedé-
sek nem bizonyultak vízzárónak. Bár ezeket rendszere-
sen javították, mégis ismételten elôfordultak beázások.
A cég végül 2018-ban saját költségen megbízott egy
igazságügyi építési szakértôt, aki szerint a kialakult
mûszaki problémákért, vagyis az épület beázásáért egye-
temlegesen felelôs a tervezô, a kivitelezô és a mûszaki el-
lenôr. Abban állapodtak meg, hogy a tervezô új részlet-
terveket készít a javításhoz, aminek alapján a kivitele-
zô költségkalkulációt készít a helyreállítási munkákról.
A költségek ismeretében elôzetes megállapodás születik
majd a költségek megosztásáról a felelôsök között. Jelen-
leg itt tart az ügy, mindenki a tervezô kivitelezésre és a
várható költségek megállapítására alkalmas dokumentá-
cióját várja. Barna Gábor megerôsítette, mindent elkö-

A Kápolnás utcai
zsinagóga 
kívülrôl...

...és belülrôl
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vetnek, hogy a helyreállítás minél hamarabb megtör-
ténhessen. Hozzátette, ehhez azonban az is szükséges,
hogy a többi érdekelt fél is ennek megfelelôen végezze
feladatait.

Ezek után ellátogattam Debrecenbe, hogy lássam, mi-
lyen is a zsidó élet a városban. Minden érintettel sikerült
beszélnem, kivéve a rabbit, sôt részt vettem egy esti és
egy reggeli istentiszteleten is, amelynek szintén jelentô-
sége van a most folyó torzsalkodásokban. A debreceni
„ellenzékiek”, ahogyan most már önmagukat is nevezik,
pontosan ugyanazokat a dolgokat mondták el, mint amit
annak idején feljelentésükben megfogalmaztak, Horo-
vitz Tamás elnök pedig úgy reagált, a maguk részérôl tel-
jesen lezártnak tekintik az ügyet, és a továbbiakban nem
kívánnak vele foglalkozni. 

Igazságot tenni képtelenség, a rendôrség az ügyet im-
már két éve lezárta, a lezárult pályázatokkal kapcsolat-
ban más hatóságok sem emeltek kifogást, ráadásul a szó-
ban forgó kölcsönt, ha nem is a vállalt idôpontban, 2016
júniusáig, hanem jóval késôbb, de a hitközség hiányta-
lanul visszafizette a Mazsihiszinek. Az „ellenzékiek”, pél-
dául Weisz György vagy Deményi György, gyanakod-
nak, homályos befektetésekrôl és különféle céges és hit-
községi összefonódásokról beszélnek, de mindez csupán
találgatás és maguk is elismerték, semmit nem tudnak 
bizonyítani. Beszélgetéseinkben mindig ugyanazok az
évekkel ezelôtti dolgok kerültek napfényre, azok, ame-
lyekrôl a rendôrség már kijelentette: nem történt bûn-
cselekmény. 

Az „ellenzékiek” szerint alig-alig van meg az istentisz-
teletekhez szükséges minjen, én azonban azt tapasztal-
tam, hogy a péntek esti imán 16-an, míg a szombat reg-
gelin 24-en vettek részt. Az igazsághoz hozzátartozik,
hogy a szombat reggeli imán megjelent egy négytagú iz-

raeli család és egy valaha Debrecenbôl elszármazott,
Amerikában élô idôs férfi és a felesége. 

Weisz György úgy értékelte, hogy az ortodox zsinagó-
gából lényegében kultúrház lett, amit nem tart komoly
problémának, mert szerinte Debrecenben nincs szükség
két zsinagógára, mert nincs annyi vallásos zsidó. Egy év-
ben 10-12 különféle elôadást rendeznek, tette hozzá, de
ezeket alig látogatja zsidó ember. A vallási élet szerinte
nem létezik, azonnal hozzátette, nem az elnökség miatt,
egyszerûen nincs már ember. Az idôsek meghaltak, fia-
talok nincsenek. A kóser konyha mûködését pénzkido-
básnak tartja, ugyanis összesen 25-30 ebédet fôznek.
Szerinte inkább meg kellene nyitni az emberek elôtt és
olyan ételeket fôzni, amit a környezô irodaházakban dol-
gozók szívesen elfogyasztanának. Weisz György azt
mondta, a Horovitz Tamás által oly sokszor hangoztatott
mondat, mely szerint a debreceni a vidék legnagyobb zsi-
dó közössége, csupán adminisztratív szempontból hang-
zik jól. Dicsérte a kulturális és gyermekrendezvényeket,
majd így zárta a beszélgetést: igazi zsidó közösség nincs,
tehát komoly hitélet sincs. 

A másik „ellenzéki”, Deményi György azt mondta, a
Debreceni Hitközségnek a hivatalos nyilvántartások sze-
rint körülbelül 200 tagja van. Egy-egy közgyûlésen álta-
lában 50-60 ember szokott megjelenni, a többség nyug-
díjas, legtöbbjük hölgy. Az átlagéletkor 65 és 90 év kö-
zött van. Úgy véli, rabbira sem volna szükség, felesleges
pénzkidobásnak tartja. 

Beszélgetéseim közben derült ki, hogy a debreceni
rabbi, dr. Asher Ehrenfeld finoman fogalmazva is el-
lentmondásos személyiség, ezt még Horovitz Tamás
sem tagadta. Találkozni nem sikerült vele, ugyanis ép-
pen Izraelben volt. Többen hozzátették, ez nem megle-
pô, mert általában az év 365 napjából 90 napnál is ke-
vesebbet tölt Debrecenben, az elnök ugyanakkor azt
mondta, a rabbi Debrecenben tölti az év felét. Úgy tud-
ni, többen miatta nem járnak zsinagógába. Ehrenfeld,
aki egyébként Romániában született, mindig azt mond-
ta a hitközségi tagoknak, hogy ô az izraeli hadsereg
dandártábornoka. Egyszer néhányan megkérték, le-
gyen kedves megmutatni a doktori disszertációját és a
diplomáit, mert azt állítja, hogy több is van. Azt felel-
te, ez nem tartozik a hitközség tagjaira. Megtudtam,
hogy még az országos rabbitestületnek sincs joga be-
kérni a papírjait, ezt egyedül a Mazsihisz vezetôi tehet-
nék meg. Forrásaim csak annyit erôsítettek meg, hogy
dr. Asher Ehrenfeld rabbinikus ismeretei valóban hagy-
nak bizonyos kívánnivalót maguk után. Ugyanakkor az
is kétségtelen tény, és ezt a Szombat is megírta, hogy
a rabbi munkájáért két évvel ezelôtt Jeruzsálemben az
ortodox rabbik kongresszusán elismerô oklevelet vett
át 40 éves rabbi-szolgálatáért.

Visszatérve az „ellenzékiek” felfüggesztésére, amit
egyébként Horovitz Tamás elnök is megerôsített, a há-

Horovitz Tamás
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rom érintett rabbinikus bírósághoz (bész din) fordult. A
határozatot aláíró három fôrabbi az „ellenzékieknek”
adott igazat és arra kötelezte a hitközség felfüggesztést
aláíró vezetôit, hogy kérjenek bocsánatot. Semmi sem
történt azonban, mert dr. Asher Ehrenfeld rabbi úgy ér-
telmezte, hogy ôt, mint ortodox rabbit ne utasítgassa egy
neológ rabbinikus bíróság. 

Természetesen megkérdeztem a Debreceni Hitközség
elnökét is, az idén tavasszal, nagy többséggel újraválasz-
tott Horovitz Tamást is, hogyan látja a debreceni zsidó
életet. Az elnök szerint Debrecenben, ahol a háború elôtt
nagy zsidó közösség élt, reneszánszát éli a zsidóság. Úgy
gondolja, igenis Debrecen a vidék legnagyobb hitközsé-
ge, ahol nagyon komoly a vallási élet. Szerinte ez azért
fontos, mert ahol vallási élet van, ott van lehetôség és
jövô. Az elnök azt mondta, minden híreszteléssel ellen-
tétben élénk a zsinagógai élet, mindennap van reggeli,
délutáni és esti ima is. Hozzátette, kétségtelen, nem túl
nagy a hétköznaponként templomba járók száma, de a
péntek és a szombati istentiszteleteket szép számban lá-
togatják. 

Megemlítette, hogy Debrecenben közel 300 izraeli
diák tanul, akik ugyancsak együttmûködnek a hitközség-
gel, ôk is járnak a zsinagógába. 

Horovitz Tamás elmondta, 2017-tôl fontos szerep jut
életükben a turisztikának is, hiszen ebben az évben in-
dult meg a Debrecen–Tel-Aviv járat. A mindennapokban
tapasztalják, mennyire sokan érkeznek, akik általában
felkeresik a zsinagógát is. Az elnök leszögezte, a város
vezetésével közösen azt szeretnék, ha Debrecen a keleti
régió turisztikai központja lenne. A környéken, tette hoz-
zá, nagyon sok olyan hely van, ahová a zsidó emberek
szívesen ellátogatnak, például Bodrogkeresztúr, Sátoral-
jaújhely vagy Nagykálló. Amikor megjegyzem, hogy a
környéken az EMIH is jelentôs turisztikai tevékenységet
végez, akkor Horovitz Tamás röviden azt mondta, ez 
teljesen független az EMIH-tôl, mert az EMIH-es prog-
ramok jórészt Tokaj-Hegyaljáról szólnak, míg az övék
Debrecenrôl és Nagykállóról. Azonban hozzátette azt 
is, úgy látja, a turisztikában nem megkerülhetô az
együttmûködés az EMIH-hel. Azt vallják, mindenkit 
szívesen látnak, aki idejön, legyen az ortodox, neológ,
a Chabadtól, vagy bármilyen más közösségtôl. Mi, mond-
ta Horovitz Tamás, eddig sem tettünk különbséget, mert
a Debreceni Zsidó Hitközség minden zsidó ember elôtt
nyitva áll. 

Megkérdeztem, mekkora a közösség Debrecenben,
mire azt elnök azt felelte, nagyjából ezer fô, bár az aktí-
vak száma körülbelül 200-250, és akik rendszeresen jár-
nak zsinagógába az 20-25 ember. Horovitz Tamás bízik
abban, és erre szerinte már vannak bizonyos jelek is,
hogy az idetelepülô nagy cégek és fejlesztések kapcsán
több zsidó család érkezik majd a városba. Úgy gondol-
ja, ettôl a hitközség élete is pezsgôbb lesz, és a fiatalabb

generációk is megjelennek. Elmondta azt is, hogy Debre-
cenben nincs nyoma semmiféle antiszemitizmusnak. 

Kérdésemre, hogyan mutatják meg magukat a debre-
cenieknek a valláson túl, Horovitz Tamás azt mondta, ez
nagyon fontos kérdés, hiszen ettôl a város részei, illetve,
hogy nyitott hitközségként szeretnék élni az életüket.
Úgy látja, zsidók és nem zsidók egyaránt meg tudják néz-
ni az itteni zsidónegyedet, mert szerinte a debreceni zsi-
dónegyednek van láthatósága. Úgy vélte, mindezeken
túl a kultúra és a mûvészet bemutatása fontos. Éppen
ezért lett a Pásti utcai ortodox zsinagóga multifunkcio-
nális színhely. Ebben a zsinagógában meg tudják tarta-
ni a nagyünnepeket, de tudnak koncerteket és összejöve-
teleket is rendezni, egyben a galéria rész kiállítási hely-
ként funkcionál. 

Zárásképpen elmondta, azon dolgoznak közösen a vá-
rossal, hogy a zsinagógát és az itteni zsidónegyedet egy
jól szervezett oktatási – kulturális – mûvészeti központ-
tá tegyék. Ehhez csatlakozik az a tervük, hogy a hitköz-
ség tulajdonában lévô területen, a Pásti és Bajcsy-Zsi-
linszky utca sarkán, ahol most romos épületek állnak,
azok lebontása után egy Kárpát-medencei oktatási és
kulturális központot hozzanak létre. A terv az önkor-
mányzattól már megkapta a támogatást az elôkészítés-
hez. Megkezdôdött a tervezés, sôt már látványtervekkel
is rendelkeznek, jövôre szeretnének nekikezdeni a beru-
házásnak. Ez az elnök szerint egy olyan unikális intéz-
mény lesz, amelyhez hasonló sincs egyelôre egész Euró-
pában. Leszögezte, nagyon komoly és átgondolt koncep-
cióval álltak neki a tervezésnek, biztosak benne, ôk nem
fognak úgy járni, mint a Sorsok Háza projekt. Megvan
a koncepció, megvan az elôkészület és mindenben meg-
van az egyetértés. 

A Pásti utcai 
zsinagóga
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M ikor és kinek pattant ki a fejébôl 
a Csodarabbik útja zarándokút 
ötlete?

Ez nem valakinek a fejébôl pattant ki, ez történelmi
dolog. Tokaj-Hegyalján és környékén, általában Észak-
Kelet-Magyarországon a XIX. század végén és a XX. szá-
zad elején sok olyan rabbi volt, aki közel került a haszi-
dizmushoz és akit rebbének vagy csodarabbinak tisztel-
tek. Ezeknek a szent embereknek a sírjait még a szocia-
lizmus idején is sokan látogatták. A rendszerváltozás
után ez még inkább felgyorsult. Az, hogy ebbôl egy
olyan intézményt hozzunk létre, ami egyrészt a vallásos
zarándokoknak is megkönnyíti az idejutást, másrészt fel-
hívja a figyelmet erre a különleges környékre az az én
gondolatom volt. Ezt részben az stimulálta, hogy a 2010
évek elején több olyan pályázat is megjelent, amely kife-
jezetten zarándokutakról szólt. Ekkor elgondolkodtunk
azon, hogy milyen kiaknázatlan zsidó zarándokutak
vannak, amelyekre fel lehetne hívni a figyelmet. 

Ha jól tudom 2016-ban lett teljes a zarándokút. 
Amit mi csináltunk az részben Mádra, részben Olasz-

liszkára koncentrálódott. Mindezt 2014-ben azzal kezd-
tük el, hogy Mádon felújítottuk a rabbiházat és jesivát.
Ez egy nagyon különleges hely, mert a mádi az egyetlen
késô barokk, copf stílusú zsinagóga, amely megmaradt
a környéken. Ezt 2004-ben az állam eredeti állapotában
felújította, de ugyanezen a telken eredeti formájában
fennmaradt a rabbiház is, amely egyben jesiva is volt.
Mindezeket felújítottuk, kialakítottunk egy zarándok-
szállást, ami egyben egy múzeum is. Ezzel párhuzamo-
san, de ettôl látszólag függetlenül Bodrogkeresztúron be-
indult egy hatalmas turisztikai élet. Itt élt ugyanis az
utolsó csodarabbi, Steiner Sáje. A legutolsó évfordulón
25-30 ezer ember volt ott egyetlen nap alatt. Az év egyéb

napjain átlagosan 100-200 ember érkezik, ráadásul van
két mûködô zsinagóga is. A két dolog így egymást erô-
sítette. Mi azonban nem csupán a vallásos zsidókra kon-
centrálunk. Következô lépésben Olaszliszkán, ahol meg-
volt még a zsinagóga romja, kiástuk a teljes zsinagógát,
egy falat pedig rekonstruáltunk, így próbáltunk egy em-
lékhelyet kialakítani. Erdôbényén van egy mikve mégpe-
dig Közép-Európa egyetlen szabadfolyásos mikvéje,
amit forrásvíz táplál. Idôközben annyira látogatott lett a
mádi zarándokszállás, hogy hamarosan építünk egy bô-
vítést hozzá. Nagyjából egy hónapja avattuk fel a mádi
csodarabbi sírjára épített zarándokhelyet. Ezt a rabbi
amerikai leszármazottai finanszírozták, akik még egy kis
imaházat is létrehoztak benne. Világosan látszik, hogy
egyre nagyobb az érdeklôdés Mád, Olaszliszka, Bodrog-
keresztúr, egyáltalán Tokajhegyalja iránt. Bárki megy is
Mádra, mindenki elámul, mert annyira megérint minden-
kit a hely spiritualitása. 

Mit gondol, minek köszönhetô a siker, a látogatott-
ság? 

Két-három dolog „tüzeli” az érdeklôdést, ami a Csoda-
rabbik útja iránt megnyilvánul. Szerencsére Magyaror-
szágon egyre inkább megkapja az ôt megilletô helyet a
vidéki zsidóság, a vidéki zsidóság emléke és értékei. Na-
gyon hosszú idôn keresztül a holokauszt traumája miatt,
ami elsôsorban a vidéki zsidóságot érintette, és amiatt
a hirtelenség miatt, ahogy egy-egy vidéki település
lakóinak 20-30%-a eltûnt és utána vákuum keletkezett,
mély hallgatásba zuhantak ezeket a települések. Ma már
egyre többen kezdik felismerni, hogy a magyar zsidóság
értékei és emlékei nem Budapestre koncentrálódnak. A
vidéki zsidóság, különösen Kelet-Magyarországon sok-
kal hagyományôrzôbb, zsidóságához sokkal jobban ra-
gaszkodó. A másik, ami fontos, hogy különösen Izrael-
ben, de még inkább az Egyesült Államokban a családfa-
kutatásnak és a gyökerek megtalálásának egyre nagyobb
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a tradíciója és a tudatosság is egyre erôsebb. Mindez szé-
pen lassan beszivárog Magyarországra is, egyre többen
kutatják az ôseiket. Mindez külföldrôl egyre több embert
vonz és egyre könnyebb is hozzánk eljönni. A harmadik:
a zsidó vallásos világban egyre kevesebb élô csodarab-
bi van, aki nem csak nevében az, hanem ki is érdemli ezt
a nevet. Ezt pótolni kell, és ezt olyan dolgokkal tesszük,
mint egy valaha élt csodarabbi sírja. Ebben egy olyan
környék, mint Mád, Bodrogkeresztúr, vagy eleve Tokaj-
Hegyalja, melyek turisztikailag és spirituálisan is értékel-
hetô helyek, rendkívül felkapott lesz. Csak, hogy érzékel-
tessem, Tokaj-Hegyalja az évi 40-50 ezer zarándok láto-
gatóval, az egyik leglátogatottabb zsidó vallási zarán-
dokhely ma a világon. Nem sok ilyet lehet találni. 

Hogyan él ma a vidéki zsidóság, bôvül-e a közösség,
vannak-e fiatalok? Mert Budapestrôl úgy tûnik, hogy
egyfajta zsidó reneszánsz csak a fôvárosban van.

A vidéki zsidósággal kapcsolatban valóban az él a
köztudatban, hogy vidéken nincsenek zsidók és
megszûnt az élet. Személy szerint ellentmondásosak a ta-
pasztalataim. Egyfelôl természetesen vannak zsidók vi-
déken, például a nagyobb vidéki városokban, ám az egy
másik kérdés, hogy nagy részük nem kapcsolódik a helyi
hitközséghez. Ennek megvan a maga oka, ami több do-
logra is visszavezethetô. Például arra, hogy a kisebb te-
lepüléseken él még a félelem: megbélyegzik az embert,
ha kiderül, hogy zsidó. Vidéken úgy 20-30 évvel va-
gyunk lemaradva a fôvároshoz képest. Másrészt arra,
hogy a legtöbb helyen vallási vezetés nélkül maradt a kö-
zösség. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy akár Miskol-
con, akár Debrecenben, de fôképpen Miskolcon, sok
olyan zsidót találni, aki a helyi, hivatalos zsinagógába
nem teszi be a lábát. Nos, ezeket az embereket meg lehet
találni és vissza lehet vezeti ôket a közösséghez. Az
EMIH-nek Miskolcon és Debrecenben is van rabbija, sôt
Debrecenben van egy kis óvodánk is, ahová csak helyi
gyerekek járnak. Terveink szerint mindkét városban egy-
másfél éven belül nagyobb központot fogunk nyitni, oly-
annyira, hogy már mindkét városban megvan az ingat-
lan, csak az építkezés húzódik még. Tervezett központja-
inkban mindkét városban lesz zsinagóga, kóser étterem,
közösségi tér, illetve bölcsôde és óvoda. Az a tapaszta-
latunk, hogy ezek azok a dolgok, amelyekkel egy vidé-
ki közösséget meg lehet szólítani. Az persze már egy má-
sik kérdés, hogy a vidéki városokban egyébként sem
könnyû a fiatal értelmiségiek helyzete, akik ezért leg-
többször elmennek és vagy Budapestre költöznek vagy
külföldre távoznak. 

Amit még érdemes megemlíteni, ha vidékrôl beszé-
lünk, hogy a valamikori történelmi Magyarország terü-
letén is van látható zsidó élet. A Chabad itt is igyekszik
élen járni: Munkácson, Ungváron van zsidó közössé-
günk. Munkácson egyik nagy támogatónk, aki maga is
munkácsi, Alexander Rovt az, aki az ottani zsinagógát

felújította és támogatja a helyi közösséget. A munkácsi
rebbe, Moshe Leib Rabinovich, aki Amerikában él, rend-
szeresen visszalátogat. Ungváron van egy lubavicsi rab-
bi, akinek van egy zsinagógája és egy óvodája és nagyon
szép munkát végez, Kolozsvárra is most érkezett egy lu-
bavicsi rabbi. Fontos hangsúlyozni, hogy Kárpátalján és
Erdélyben is ôk az egyedüli rabbik. Kolozsváron nagyon
sok az izraeli diák, így a rabbi ideje nagy részében ve-
lük foglalkozik. Lehet, hogy meglepô, de Pöstyénben is
van lubavicsi rabbi, aki Kassán is szolgál. Mindezeket
azért mondtam el, mert a történet teljességéhez, ezek is
hozzátartoznak. 

Bóka B. László

(Fotó: Káldori
Dániel)
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Tokaj-Hegyalja és vidéke, a környék, ami egy-
kor gazdag és virágzó zsidó közösségeknek
adott otthont, ismét gyakori jiddis nyelvû

társalgástól és a héber imádkozástól hangos. Ugyanis év-
rôl évre egyre többen érkeznek külföldrôl Sátoraljaúj-
helyre, Bodrogkeresztúrra, Mádra vagy épp Nagykállóra,
hogy felkeressék az itt élt csodarabbik sírjait. A látoga-
tók elsôsorban különbözô haszid zsidó irányzatok köve-
tôi, akik számára vallási kötelesség és hagyomány a
nagy elôdök nyughelyének meglátogatása.

„Nyaralás” spirituális 
tartalommal

Gepoilt ales gits! – hangzik mindenfelé jiddisül a jó-
kívánság (jelentése nagyjából: legyen minden jó végre-
hajtva) az újhelyi csodarabbi jahrzeitján, vagyis halálo-
zási évfordulójának napján a helyi zsidó temetôben. A
fenti kifejezés magába is foglalja a haszidok látogatásá-
nak egyik okát is: a cádik (igaz/szent ember) sírjánál el-
mondott ima és az ott elhelyezett kvitli (kérôcédula) jobb
eséllyel talál meghallgatásra az Örökkévalónál. A látoga-
tók Amerikából, Izraelbôl, Angliából, Belgiumból, sôt
akár még Dél-Amerikából is érkeznek ezekre a kicsi, ke-
let-magyarországi településekre, hogy a szentéletû reb-
bék sírjainál mondhassák el imáikat. Kérdésemre a zarán-
dokok közül néhányan azt is elárulták, milyen kérések-
kel fordulnak a cádikhoz. Talán meglepô módon elsôsor-
ban nem is saját személyes életük megsegítését kérik
ilyenkor, hanem másokért, a család, a közösség jólétéért
imádkoznak, vagy akár éppen olyan aktuális ügyekben
is kérik a fenti hatalmak segítségét, mint a kötelezô ka-
tonai szolgálat elkerülése, vagy akár Donald Trump hiva-
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talban maradása, aki egy Angliából érkezett haszid úr
szerint „jó a zsidóknak”. Ezen túl még azt is megtudtam
tôlük, hogy egy kabbalisztikus elképzelés szerint az egy-
kori cádik lelke a jahrzeit napján pontosan sírja felett je-
lenik meg, ezért is érdemes és hatásosabb ezen a napon
imát mondani az óhel-nél (haszid rabbi sírja fölé emelt
kis épület). Ugyanakkor nem kötelezô kizárólag az évfor-
duló napján látogatni a sírhelyet, Bodrogkeresztúrra és
Újhelyre, valamint a többi környékbeli temetôbe is egész
évben érkeznek kisebb-nagyobb számban zarándokok,
éves szinten pedig akár százezer ember is megfordul er-
refelé sírlátogatás céljával.

A legnépszerûbb a tokaj-hegyaljai zarándokhelyek kö-
zül messze Bodrogkeresztúr, ahol a jótékonyságáról híres
Reb Sájele sírja található a szôlôhegy oldalában. A Steiner
Jesájá néven született keresztúri csodarabbit annak elle-
nére, hogy némiképp szokatlan módon életében egyetlen
könyvet sem írt, sem saját mozgalmat nem alapított, való-
ságos kultusz övezi a haszid világon belül, ami különösen
az utóbbi néhány évben kapott igazán erôre. Köszönhe-
tô ez alighanem annak, hogy a rendbe tett zsinagóga és te-
metô, valamint az emlékház mellett kialakított mikve mi-
att egyre többen kezdtek el zarándokolni a településre és
hírét vinni az ott élt csodarabbi legendájának, aki egész

életében önzetlen jótékonysággal segítette a közösségét.
Így a rebbe legendája gyorsan elterjedt a nagyon vallásos
körökben. Így lett aztán Reb Sájele a cedaka (adakozás) és
a heszed (jótékonyság) micváit megtestesítô szimbolikus
figura a haszidok között szerte a világon, akivel még szá-
mos adakozásra ösztönzô reklámot is találni az interneten.
A mádi zarándokszállást üzemeltetô Frank Mariann ezzel
kapcsolatban egy történetet is megosztott egy olyan ha-
szid vendéggel kapcsolatban, aki minden pénz nélkül pró-
bált eljutni Keresztúrra, csupán az Örökkévaló és Reb Sá-
jele segítségében bízva – ami végül aztán a helyiek köz-
benjárásával tényleg sikerült neki.

Reb Sájele mellett a másik igazán jelentôs rebbéje a
környéknek az újhelyi Teitelbaum Mózes, akihez a haszi-
dizmus magyarországi terjesztése köthetô, és akinek le-
származottai késôbb megalapították és a mai napig irá-
nyítják a szatmári haszidok mozgalmát. Hozzá kapcso-
lódó legenda, hogy a gyermek Kossuth Lajost is meggyó-
gyította, és késôbbi pályáját megjövendölte – igaz, ezt
a történetet az általam megkérdezett helyi lakosok – né-
hány kivételtôl eltekintve – sajnos már nem ismerik.

A zarándoklatra érkezôk majd mindegyike valami-
lyen haszid irányzathoz tartozik, legnagyobb számban
talán a szatmáriak képviselik magukat, de jönnek a belz,

(A szerzô
felvételei)

SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT | 23

vidéki
ZSIDÓ LÉT

 

 
 

 

Szombat_2019_07_szeptember_MENT_OK_Szombat_Lacinak.qxd  2019.08.22.  13:27  Page 23



ger, vizsnic irányzat követôi is. Kisebb számban a haszi-
dok hajdani ellenlábasai, a litvis zsidók is látogatják a
rebe sírját. Sokan olyan több napos sírlátogató utazást
szerveznek, amelynek során bejárják a környék temetô-
it. A már említett helyeken túl pl. Mádon, Olaszliszkán
vagy Nagykállón is megfordulnak, de felkeresnek síro-
kat többek között Munkácson, Szatmárnémetiben, Le-
zajsk-ban (Lengyelország), Medzhybizh-ben, Umanyban
(Ukrajna). Ezek az utazások, ahogy a zarándokok el-
mondták, számukra kizárólag az imádkozásról, a spiritu-
ális feltöltôdésrôl és micvák gyakorlásáról szólnak, vá-
rosnézés és a környék felfedezése egyáltalán nem része
a programjuknak. Ugyanakkor sokuknak, különösen a
szegényebb haszidok számára ezek az utak jelentik az
utazást, az otthonról kimozdulást, más szóval a „nyara-
lást”, amely során a megszokott környezetbôl kiszakad-
va új helyekre látogatnak el – noha ennek az utazásnak
esetükben kizárólag spirituális motivációi vannak. Az
eddig említetteken túl a zarándokok gyakran még egy
okot említenek: sokan közülük részben magyar szárma-
zásúak révén saját elôdeik, nagyszülôik, dédszüleik
nyughelyét is felkeresik a környéken. A sírlátogatás nap-
ja gyakorlatilag egy egész napos imádkozással telik el, a
szokásos napi háromszori imádkozás mellett még külön

imákat mondanak el a sírnál a cádik emlékére és segítsé-
gét kérve, valamint a mikvébe is szokás ellátogatni ilyen-
kor. Jellemzôen nagyobb csoportokban jönnek az ember-
ek egy-egy jahrzeitra, akár egész jesivák összes tanuló-
jukkal, zsinagógai közösségek illetve családok közösen.

Vár állott, most kôhalom
Tokaj-hegyalja egykoron virágzó és rendkívül gazdag

zsidó életnek adott otthont. A 18.századtól kezdve teleped-
tek le itt a Kárpátokon túlról érkezve elsôsorban haszid zsi-
dók, akik fôképp borkereskedéssel, kiskereskedelemmel
foglalkoztak. A Holocaust után alig maradtak zsidók a me-
gyében, az egykori zsinagógákat, jesivákat lerombolták
vagy átépítették, késôbb más funkciót kaptak. Sátoraljaúj-
helyen járva a helyiek útbaigazítását követve találtam
meg a város két egykori zsinagógáját. A status quo közös-
ség imaházát a Dózsa György utcában lakberendezési áru-
házzá alakították át a szocializmus idején, majd a rend-
szerváltás után rövid idôn belül megszûnt a bolt is, ami
azóta is zárva tart. Ma már csak egy tábla emlékeztet az
épület falán arra, hogy itt egykor zsinagóga mûködött.
Nem messze ettôl, a szomszéd utcában ennél megrázóbb
élményben volt részem, amikor az egykori ortodox zsina-
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góga elzárt, derékig érô gazzal körülvett épületébe sikerült
bejutnom. Az imaházból szinte már csak a falak maradtak
meg, a frigyszekrény egykori helye, a mezuzák nyomai az
ajtókon és néhány törött héber feliratos tábla jelzi, hogy
az épület egy zsinagóga volt hajdanán. Annak tudatában,
hogy milyen, a mai napig is jelentôs zsidó közösség élt itt
és indult el innen egykor, különösen fájdalmas volt látni,
hogy szó szerint semmi nem maradt már az újhelyi zsidó
örökségbôl. Az önkormányzat elmondása szerint ugyan
történtek erôfeszítések a zsidó épületek megmentésére, ám
ennek kevés jelét tapasztaltam a helyszínen. Remélhetô-
leg a jövôben történik majd pozitív változás ezen a téren.
Van ugyanakkor legalább alkalmanként mûködô zsinagó-
ga a városban, hiszen a zarándoklatra érkezôk a sírhely
melletti vendégház épületében kialakított szoba-zsinagó-
gában tudnak imádkozni, ahol természetesen Tóra-tekercs
is megtalálható.

Emlékezés és felejtés egy zsidó
közösség kapcsán

Sátoraljaújhelyen járva sok helyi lakost kérdeztem ar-
ról, mit tudnak a város zsidó örökségérôl, az itt élt közös-
ségrôl és a csodarabbiról. Több megkérdezett elmondta,

hogy a város lakosságának majdnem fele zsidó szárma-
zású volt a háború elôtt, és többnyire ismerték is az egy-
kori zsidó épületek, zsinagógák, temetôk, iskola helyszí-
neit is, bár mélyebb ismeretekkel nem rendelkeztek a zsi-
dó kultúra mibenlétével kapcsolatban. Az idôsebb lako-
sok felelevenítették saját, a helyi zsidósághoz köthetô
gyermekkori emlékeiket, mint mesélték, a boltok nagy
része zsidó tulajdonú volt a városban, ahol sok keresz-
ténynek is adtak munkát. Minden válaszadó egyöntetû
véleménye szerint a zsidó boltosok nagyon rendesek,
korrektek voltak, a kapcsolat a város zsidó és nem-zsidó
lakossága között pedig kiváló volt. Egy úr még azt is hoz-
zátette: „bárcsak a mostani eladók is ilyenek lennének,
mint ôk voltak.” A deportálások idején a legtöbb beszél-
getôtársam még nem élt, és késôbb szüleiktôl sem igazán
hallottak a történtekrôl, sikerült azonban egy idôsebb
hölggyel beszélni, aki így emlékezett vissza: „bizony-bi-
zony a csencselések mentek, hozták a zsidóknak a hagya-
tékát, amit lehetett elhozták, úgyhogy nagyon keserves
volt... volt egy olyan eset, amikor mentem az utcán és ak-
kor tömegével mentek a zsidók... nôk, érdekes módon
csak a nôk! Ôket vitték abban az idôben, szerencsétlenek
nem tudták hová mennek, mert azért beszélgettek, vihán-
coltak, minden, azt hitték, hogy ez majd egy felvonulás
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lesz vagy valami…nem tudom, hogy mit gondoltak...”
Egy másik hölgy a szüleivel kapcsolatban mesélte el: „az
én szüleim...igen, gondoskodtak a zsidókról...mikor vit-
ték is ôket el, hát anyukám teljesen bele volt betegedve...”

Ugyancsak egybehangzó véleményeket hallottam a
háború utáni élettel kapcsolatban. Mint megtudtam, a
családi beszélgetéseknél, illetve a város közéletében
egyáltalán nem volt téma sem a városból eltûnt egyko-
ri zsidó élet, sem a háborúban történtek. Arra kérdésem-
re, hogy jelenleg Sátoraljaújhely életében milyen szere-
pet tölt be a város zsidó öröksége, illetve hogyan emlé-
keznek az egykori közösségre a helyiek, kevés választ
kaptam. Egy középkorú asszony szerint korábban nem
igazán volt ilyen, de az utóbbi idôben több esemény és
kutatás is történt, míg egy úr a helyi Holokauszt-emlék-
nap kapcsán azt jegyezte meg, hogy szerinte „Újhelynek
majdnem a fele zsidó volt, és majdnem a felét elvitték...
azért többet kéne itt foglalkozni vele...” Az önkormány-
zattól a témával kapcsolatos a kérdésemre azt a választ
kaptam, hogy „a városban mûködô civil szervezetek – az
önkormányzat mellett – könyvkiadással, emlékhelyek
(táblák, emlékkô) létesítésével, konferenciák szervezésé-
vel ôrzik a zsidóság emlékét, értékeit.”

Interjúim alapján Teitelbaum Mózes csodarabbiról

elég vegyes ismeretekkel rendelkeznek a sátoraljaújhelyi
lakosok – egyesek hallottak a rebbe személyérôl, néhány
esetben ismerték is a Kossuth meggyógyításáról szóló le-
gendát, ugyanakkor többeket újdonságként ért, amikor
meséltem nekik az itt élt cádikról. A városba érkezô za-
rándoklatot természetesen minden megkérdezett látta
már, illetve hallott róla, ahogy például ennek kapcsán
volt, akitôl azt is megtudtam, hogy a helyi Chevra Kadi-
sa Egyesület hosszú idôre kibérelte Újhely egyik patinás
épületét, a Zója Leánykollégiumot, ami a zarándokok
szállásául szolgál. A zsidók sírlátogatásának okairól
azonban már keveset tudtak az interjúalanyok, noha leg-
többjük számára a városban megjelenô kaftános ortodo-
xok látványa megszokott lehet, feltehetôen kevés inter-
akció történik a két csoport között – részben abból a már
említett okból kifolyólag, hogy a zarándokok nem érdek-
lôdnek a helyi látványosságok iránt.

Két világ, egy település
Mint írtam egy korábbi cikkben, a keresztúri zarán-

doklat nem folyt teljesen feszültségmentesen, ami talán
az odalátogató ortodoxok magas számával is magyaráz-
ható. Ezzel szemben ugyanakkor Újhelyen szinte alig

A sátoraljaújhelyi
zsinagóga belseje
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van kapcsolat a helyiek és haszidok között, mivel itt a za-
rándokok inkább csak az elkerített sírhelynél illetve a
szálláson tartózkodnak. Azonban mint azt Frank Mari-
anntól megtudtam, a látogatók szállítására Keresztúron
már szinte egy „iparág” épült fel, hiszen a vendégek
ilyenkor szeretnek több sírhoz is ellátogatni a környéken,
amihez a helyiek szolgáltatásait veszik igénybe – mivel
egy hétvége alatt akár 10-15.000 haszid is megfordul 
az egyébként ezer fôt számláló településen, ezért sokak
számára jelent ez helyben bevételi forrást. Néha azonban
a vidékiek számára meglepô szituációk állnak elô,
ugyanis a zarándokok nem ritkán kérnek fuvart akár 
Ukrajnába is...

Ugyancsak sokan segédkeznek az évforduló napján a
látogatók ellátásában, amely során bepillantást is nyer-
hetnek néhány zsidó szokásba és a kóser ételek világába,
amit a helyiek igen érdekesnek találnak. Ezzel kapcsolat-
ban azért fontosnak érzem említeni egy általam, és az el-
mondottak szerint a helyi segítôk által is többször tapasz-
talt, kevésbé pozitív aspektusát az ilyen haszid esemé-
nyeknek – a pazarlást. Noha a környezettudatosság, a
szerény életmód és fogyasztás nemcsak hogy össze-
egyeztethetô a judaizmus tanításaival, hanem annak in-
tegráns része is lenne, az ilyen jahrzeitokon egyrészt

elképesztô mennyiségû ételt dobnak ki. Ezen, érthetô mó-
don, megdöbbennek a helyiek és én is, míg a környezet-
védôk (ha járnának ilyen eseményekre) az indokolatlan
mennyiségû mûanyagfogyasztás fölött szörnyülködhet-
nének. De ha már az étkezésrôl beszélünk, azért jegyez-
zük meg azt is, hogy Keresztúron jótékonyságból kerül
az asztalra mindenki számára ingyen étel, mint megtud-
tam a szervezésben résztvevô egyik segítôtôl, ugyanis a
leszármazottak családja missziójának tekinti, hogy a cso-
darabbi sírjához legalább annyian tudjanak ellátogatni,
mint ahányan a cádikot még életében felkeresték, így ôk
biztosítják (szintén adományokból) az ellátást.

Van, hogy a zarándokok akár több napra is maradnak
Keresztúron, jellemzôen akkor, ha a szombatot is ott kí-
vánják tölteni. Ilyenkor minden kiadó szobát, önkor-
mányzati vendégházat, panziót és motelt igénybe vesz-
nek, illetve ezeken kívül hatalmas sátorban alszanak a
zarándokok, mert annyi szálláshely nem áll rendelkezés-
re a faluban, mint amennyire szükség volna. A szálláshe-
lyekkel kapcsolatban azt is megtudtam, hogy az EMIH ál-
tal üzemeltetett Csodarabbik útja projekt keretein belül
Mádon terveznek a már meglévô mellé új szállást létesí-
teni, illetve újabb környékbeli településeket vonnának
be a zarándokútba. A látogatók száma ugyanis évrôl-

SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT | 27

vidéki
ZSIDÓ LÉT

Szombat_2019_07_szeptember_MENT_OK_Szombat_Lacinak.qxd  2019.08.22.  13:27  Page 27



évre növekszik, és a jövôben alighanem a korábbinál
még több zarándokra lehet számítani, sôt, még hallani
olyan haszidokról is, akik házat vásárolnak letelepedés
céljából a környéken.

Itt a zárszó helyett engedtessék még meg a szerzô né-
hány gondolata a témával kapcsolatban. Lenyûgözô az
a – világban egyre ritkábban tapasztalható – spirituális
elkötelezôdés és hagyománytisztelet számomra, ami mi-
att haszidok a világ másik felérôl felkeresik ezeket a ki-
csiny magyar településeket. Nagy szerencse, hogy ez így
van, hiszen egyébként e helyek zsidó öröksége talán vég-
leg elpusztulna, vagy feledésbe merülne. Mivel azonban
ez a veszély láthatólag nem fenyeget, e zarándoklatok jó
alkalmak lehetnének arra is, hogy e települések köztuda-
tában a helyek zsidó öröksége és történelme mélyebben
beépüljön. Hiszen a Soá pusztítása nem csak, sôt azt is

lehet állítani, hogy történelmi távlatból nézve nem is el-
sôsorban az itt élt haszid zsidó közösségeket érintette –
hiszen a hatalmas veszteség ellenére is a haszid mozga-
lom ma is él, mi több, virágzik és egyre több követôje
van. Azonban az olyan települések életébôl és kultúrájá-
ból, mint Sátoraljaújhely vagy Bodrogkeresztúr, a
zsidóság véglegesen eltûnt és olyan hatalmas ûrt hagyott
maga után, amit ugyan pótolni nem lehet, de aktív emlé-
kezéssel és a másik megismerésével úgy gondolom, érde-
mes lenne a helyiek köztudatába beépíteni – erre pedig
a jahrzeitok pont megfelelô alkalmak lennének a váro-
sok és faluk életében.

A szerzô által a zarándoklatokon készített fotókból és
a felvett interjúkból szerkesztett hanginstallációból ki-
állítás nyílik 2020. február 13-án a Csányi5-ben.
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HELLER
ÁGNES —
UNGVÁRI
TAMÁS
Két nagy magyar zsidó szellem távozott a nyáron,
akik írásaikkal folyóiratunkat is gazdagították.

Alkotókra legméltóbban úgy emlékezhetünk, ha
olvassuk ôket, s ha nem is mindenben értünk egyet
velük, mérlegeljük állításaikat, érveiket.

Így teszünk, tegyenek így Önök is.
Búcsúzunk Heller Ágnestôl és Ungvári Tamástól,

akik a huszadik századi Magyarország elszenvedôi,
tanúi, megörökítôi és vitapartnerei voltak.

Búcsúzunk, de nem felejtjük ôket és mûveiket.
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Ekkor még nem értettem a jelenséget, ami
nyilvánvalóan áthatotta a mûvészek és
mûvészetkedvelôk beszédtémáit; szokás

volt egy-egy színházi vagy zenei est után arról csacsog-
ni, hogy ki zsidó és ki nem zsidó.

Ennek hatására kialakult bennem egy misztikus kép er-
rôl a gyakran emlegetett fogalomról – „zsidó”. De még-
is, kik a zsidók? Miért taszítja vagy épp ellenkezôleg, mi-
ért vonzza ennyire az embereket ez a téma? Azok a
mûvészek, akik szerettek vélekedni errôl, szinte sosem be-
széltek vallásról, zsinagógáról vagy Istenrôl. Bennem vi-
szont – beállítottságomnál fogva – megszületett az igény,
hogy eljussak egy zsinagógai istentiszteletre, amire hu-
szonéves koromig nem volt még példa. Egy vallásos isme-
rôsöm invitálására a Vasvári Pál utcai zsinagógában tör-
tént a “beavatásom”, egy szombatfogadás alkalmával.

Rohangáló pajeszos gyerekek, kaftános és szakállas
férfiak, spirituális kántálás egy furcsa nyelven. Nem is-
mertem senkit, és nem értettem semmit abból, ami körül-
öttem zajlott, mégis furcsán otthonosan éreztem magam
a zsinagóga falai közt. Csak ücsörögtem a padban, és
hallgattam az imádkozást. „Oké, ez tetszik”- gondoltam.
Hazamentem a pesti albérletembe, és elkezdtem olvas-
ni. Meg kell tudnom, hogy mirôl is szól ez az egész. 
Akkor még nem tudtam, hogy mekkora fába vágom 
a fejszémet.

Budapesten élve, nem volt nehéz dolgom ismereteket
szerezni a témakörben, egyik közösség után következett
a másik, idôvel pedig a bátorságomat összeszedve már
egyedül is elmentem egy-egy istentiszteletre. Ebbôl az
ide-oda járkálásból születtek barátságok, vitaestek, izra-
eli utak és a velejáró számtalan élmény.

Aztán egy barátnôm felhívott, hogy a rabbiképzôbe
jár, menjek el velük Bécsbe egy tanulmányi útra. Mi
több, ha szeretnék, jelentkezhetek is a suliba. Igent
mondtam. Az út különösen jól sikerült: tanulás, buli, ér-
dekes beszélgetések, jó fej egyetemi tanárok. A kirándu-
lás után egyszerre csak azon vettem észre magam, hogy
a szabadidôm legtöbbjét a zsidóság tanulmányozásával
töltöm, az egyetem honlapján pedig naponta olvasom el
a képzési lehetôségeket, így szinte kikövezett út vezetett
az Országos Rabbiképzô – Zsidó Egyetem felé. Ez rövi-
den annak a története, hogy egy szolnoki születésû, nem
zsidó neveltetésû ember hogyan keveredik pár hónap
alatt egy szekuláris, származásával büszkélkedô mûvész-
közegbôl a kipát hordó, vallásos emberek közé. A folya-
mat önmagát generálta.

Eközben a családom persze meglepve figyelte, hogy
miféle „hóbortnak” hódolok, de én töretlenül jártam ezt
az utat, mígnem felvételt nyertem az egyetem „zsidó kö-
zösségszervezô” szakára.

Idôközben visszaköltöztem Szolnokra. Levelezô tagoza-
tos hallgatóként immár második éve járok hetente egyszer,
hétfônként Pestre, az egyetemre. Vagyis a zsidósággal kap-
csolatos óráim legtöbbjét vidéken töltöm. Egy olyan város-
ban, ahol egykor 2500 zsidó élt, ahol két zsinagóga
(ortodox és neológ) is mûködött, ahol a hitközség iskolát
üzemeltetett, és ahol a zsidóság szerves része volt a váro-
si életnek. Egy olyan városban, ahol a ma mûködô hitköz-
ség már a kihalás szélén áll, tagjai idôsek és betegek.

Magányos út ez. Nem tudom, hogy rajtam kívül hány
ember foglalkozik ilyen mélységben a zsidósággal a kör-
nyezetemben, ugyanis valami oknál fogva nem fúj össze
velük a szél. Ezért köteles vagyok a zsidóság iránt tanú-
sított tiszteletemet, kritikai gondolkodásomat és szenve-
délyes kutatószándékomat a saját lelki és anyagi erôm-
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Novák Zsombor Péter

JÉZUSOM, ZSIDÓK
SZOLNOKON?!
Csupán másfél órányi autóútra lakom országunk fôvárosától. Velem is úgy esett a gimnázium befejezte
után, ahogyan a legtöbb korombelivel. Az önállósodás és “nagybetûs élet” reményében elhagytam szülô-
városomat, és Budapestre költöztem. Kerestem a helyemet, és a sorsom a pesti mûvészvilágba vezetett.
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bôl támogatni. Jó kapcsolatban vagyok a helyi hitközség
elnökével, aki gyakorlatilag egy személyben vezeti ezt a
gyengélkedô közösséget. Ô és felesége idônként felhív-
nak, érdeklôdnek a családom hogyléte felôl, meghívnak
az ünnepi és emlék-istentiszteletekre, megkérdezik, hogy
mi a helyzet az egyetemen, küldenek egy kalácsot ott-
honra, „hogy jóllakjon a család” – ahogy szokták mon-
dani. Ilyenkor jó érzés tölt el, viszont zsidó fiatalok, és
aktív zsinagógai élet hiányában kijelenthetem, hogy
Szolnokon egyedül járom ezt az utat.

És hogyan reagál erre a környezetem? A teljesség igé-
nye nélkül néhány történettel szeretnék válaszolni erre
a kérdésre, melyekbôl a tisztelt olvasó is le tudja
magának szûrni, hogy mivel jár a mai magyarországi vi-
déken egy nyitott fiatalember számára képviselni olyas-
valamit, ami még 2019-ben is (amikor már könnyebben
szerezhetô személyes tapasztalat idegen kultúrákról,
akár a zsidóságról is) gyakran furcsálkodás tárgya.

Egy haverom házasodni készült, legénybúcsút szervez-
tünk neki. Sportoló társaság, egykori jó barátok és cimbo-
rák, alkohol, vicces feladatok a városban. Bemegyünk egy

helyi kocsmába, és úgy gondoltam, meghívom a még ga-
ratra felhajtani képeseket egy italra. Az ünnepelt részeg-
ségében odakiabálja a pultosnak, akinek éppen fizetni sze-
rettem volna a kört: “zsidókkal nem barátkozom”.

Összetalálkozom a masszôrömmel az utcán. Beszélge-
tésbe elegyedünk, furcsa spirituális dolgokat kezd el ne-
kem magyarázni angyalokról, meg a közeledô változás-
ról. Én lelkesen bólogatok, majd így szól: “te ezt bizto-
san tanulod az egyetemen, elvégre pap leszel, nem?!”

Múzeumok éjszakáján kinyitottuk a ma galériaként
üzemelô, egykori nagyzsinagóga mellett található imater-
met, ami múzeum és az alkalmankénti istentiszteletek
helyszíne egyben. Meglepôen sok látogató tért be az éjsza-
ka során a hangulatos kis-zsinagógába. Érkezik egy nô,
látja, hogy kipa van a fejünkön, és megkérdezi: “Ti tény-
leg zsidók vagytok? Szolnokon vannak zsidók? Idejárok
évtizedek óta a szomszédos épületbe sörözni, de még csak
nem is hallottam arról, hogy itt lennének zsidók.” (Az ima-
terem egy épületben található a vendéglátó hellyel.)

Az egykori fônököm megkérdezi, hogy haladok a su-
lival. Örülök a kérdésnek, és elmondom neki, hogy na-

Jó napot kívánok! Novák Zsombor Péter vagyok,
az Országos Rabbiképzô – Zsidó Egyetem hallga-
tója. Van pár perce részt venni egy névtelen köz-

vélemény-kutatásban?
Nem szokványos mondatok hangoztak el május else-

jén a szolnoki Tiszavirág-hídon. Elôzô cikkemben arról
számoltam be, hogy tanulmányaimat és szenvedélyemet
nyíltan vállalva milyen reakciókat tapasztaltam a köz-
vetlen környezetemben. Ekkor elkövettem egy módszer-
tani hibát: nem védtem kellôképpen az idézett személyek
anonimitását. Egy ilyen kisvárosban, mint Szolnok, akár
beazonosíthatóak is lehetnének a véleménygazdák. Ez
hiba volt a részemrôl. Ebbôl tanulva, és a megfogal-

mazott célkitûzésemnek megfelelôen – miszerint igyek-
szem a szolnoki polgártársaimat érzékenyíteni a zsidó-
ság irányába – ezúttal arra vállalkoztam, hogy az utca
emberét kérdezem a témában. Tettem ezt azért, mert az
elmúlt hetekben megannyi biztatást kaptam a magyar
zsidóság vallási és világi vezetôitôl, egyetemi tanáraim-
tól, szaktársaimtól és barátaimtól, akik hasonlóan szük-
ségét látják annak, hogy végre ne csak a fôvároson le-
gyen a fókusz, ha a hazai zsidóságról van szó. Az pedig
nem is kérdéses, hogy a többségi és a kisebbségi társadal-
mi csoportok közötti barátságos közeledést elô kell se-
gíteni, melyhez jómagam a közösségszervezô szakon
szerzett ismeretekkel is igyekszem hozzájárulni. 

Munkámhoz a május elsejei tömegbôl merítettem az ala-
nyokat. Sok órás kint tartózkodásom eredményeként a
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„MI JUT ÖNNEK ESZÉBE 
A ZSIDÓSÁGRÓL?”
Helyzetjelentés Szolnokról
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majd száz megszólítottból mindösszesen harminc ember
válaszolt kérdéseimre. A részvétel önkéntes és névtelen
volt, a válaszolóktól csupán a legmagasabb iskolai végzett-
ségüket kérdeztem, a válaszokat is e szempontból csopor-
tosítottam. Figyelem, nem tudományos adatokat közlök! 

Íme, az eredmény:

1. kérdés: Ismer-e helyi vonatkozású zsidó épületet,
emlékhelyet, intézményt? Ha igen, mit, és hol találha-
tó?

Iskolai végzettségtôl függetlenül a szolnoki lakosság
túlnyomó többsége tudja, hogy a belváros szívében ta-
lálható Szolnoki Galéria épületében egykor zsidó hitélet
zajlott. Csak két résztvevô nem tudott válaszolni az elsô
kérdésre, egyébként szinte mindenki a zsinagógát emlí-
tette elsô helyen, mint ismert helyi zsidó épületet. A vá-
rosi kulturális közegben máig egyenlô mértékben hasz-
nálatos kifejezések a “galéria, zsini és zsinagóga” szavak.
A 120. jubileumát ünneplô Baumhorn Lipót remekmû je-
lenleg a város tulajdonában van, mely nívós kiállítások-
nak és kulturális programoknak ad otthont. 

Ezen felül négyen azt is tudták, hogy a városi élet köz-
kedvelt helyszínének épületében, a TISZApART MOZI-
ban található a kis-zsinagógaként becézett Hôsök zsina-
gógája. A szakrális helyen a mai napig van alkalomad-
tán istentisztelet, emellett múzeumi funkciót is ellát az
imaterem. E különleges hangulatú hellyel legnagyobb
számban pedig a Múzeumok Éjszakája nevû programon

ismerkedhetnek meg a látogatók. A ma moziként
mûködô hely falai közt valaha héder, vagyis az általános
iskolának megfelelô oktatási intézmény mûködött. 

2. kérdés: Ismer-e valamilyen zsidó ünnepet? Ha igen,
melyiket és mit tud róla?

Hála a karácsonynak, a válaszadók fele a Hanukáról
már hallott, mivel a két ünnep – bár tartalmilag nincs
bennük közös – általában közel esik egymáshoz. Re-
ménykeltô, hogy hárman ismerettel is rendelkeztek a
fény ünnepérôl, emellett elenyészô számban szóba került
a pészach és a sábát is. Elgondolkodtató, hogy a fenn-
hangon és büszkén vállalt keresztény kultúránk gyöke-
reirôl vajmi keveset tudnak az emberek. Reményeim sze-
rint a (fôként keresztény egyházak által fenntartott) ok-
tatási intézmények képesek lesznek orvosolni e hiányo-
kat, hiszen nem csak a két vallás, hanem a két kultúrkör
is számos közös értékkel, hagyománnyal és szokással
rendelkezik. Ez akkor is így van, ha valamilyen oknál
fogva e szétválaszthatatlan kapocsról néhányan nem
szeretnének tudomást venni.

3. kérdés: Mi jut elôször eszébe a zsidóságról?
Talán a legbátrabb kérdésem volt ez. E pontra érkez-

ve emlékeztettem a résztvevôket, hogy a kutatás névte-
lenül zajlik, legyenek szívesek ôszintén válaszolni. A kö-
vetkezô ábrában azokat a kifejezéseket helyeztem el, me-
lyek legelôször jutottak eszükbe a kérdés hallatán. 

gyon szeretek errôl tanulni. Erre ô: „Ez még jól jöhet ne-
künk, úgyis a zsidóknál van a pénz”.

Ha édesanyám (aki egyébként nem zsidó) testvérével
találkozom, amint meglát, a “Salom alechem” címû dalt
kezdi énekelni. Egykori edzôm – erôs nacionalista
érzelmû ember – hangosan rászól az egyik általános is-
kolás növendékére, aki sapkában, állva eszik a Tisza-par-
ton: „vedd le a sapkát fiam, mi vagy te, zsidó?!”

Tanítási nap után utazom vonattal késôn este haza
Szolnokra. Egy MÁV-os dolgozóval kerültem egy kocsiba.
Az út során beszélgetésbe elegyedtünk, hétköznapi témák-
ról volt szó. Már szállunk le a vonatról, mikor megkérdi:
„Te zsidó vagy? Olyanok a vonásaid.” Meglepett a kérdés,
hiszen ilyesmirôl nem esett szó. Mondom neki, hogy tanu-
lok a zsidóságról. Láthatóan örül a válasznak, érzem rajta,
hogy folytatni szeretné a beszélgetést. Kérdez vallásról, Iz-
raelrôl, nyelvrôl, Bibliáról. Különösen boldognak érzem
magam, hogy a városomba visszatérve, késôn este, egy is-
meretlennel beszélgethetek a szenvedélyemrôl, minden
kérdésének örülök. Ez az idegen – aki egyébként a legna-
gyobb magyarországi kisebbséghez tartozik – szinte hazá-

ig kísér. Hálát adok az égieknek azért, hogy egy ilyen jóízû
beszélgetésnek örvendhetek, és azért, hogy nem érzem hi-
ábavalónak a tanulmányaimat.

Mit lehet mindezekbôl leszûrni? Butaság lenne a ré-
szemrôl, ha az általam néhol elszomorító, néhol remény-
keltô tapasztalások felett azonnali ítéletet hirdetnék. De
valami mégiscsak érik bennem ezek hatására. Tudom,
hogy az emberi mûködés alapvetô tulajdonságai közé
tartozik az idegenek megkülönböztetése, melynek
egyszerûen önvédelmi okai vannak. Mégsem értelmetlen
azért küzdeni, hogy embertársaink – a véletlenül mel-
lénk szegôdôk, a bebetonozott véleménnyel rendelkezôk,
a nyitott gondolkodásúak, az anti- és filoszemiták, a ne-
utrálisok, a hangoskodók, a túl csendesek, az istenhívôk
és másban hívôk – észrevegyék a világ sokszínûségét, a
másságban rejlô tanulási lehetôséget, az önkritika szük-
ségességét, és azt, hogy az emberi fajnak ezen a bolygón,
egymás mellett élve kell helytállnia a jövôben. Én arra
vállalkoztam, hogy ezt a célt a zsidóságon keresztül szol-
gáljam Szolnokon. Erre pedig – idônkénti félelmeim és
csalódásaim ellenére – egyre büszkébb vagyok.

Vedd le 
a sapkát fiam,
mi vagy te,
zsidó?
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A leggyakrabban az alábbiak jutottak a válaszolók
eszébe:

„Holokauszt”: 5 alkalommal
„Pénz”: 3 alkalommal
„Fukar/kapzsi”: 3 alkalommal 
“Ugyanolyan ember, mint más”: 2 alkalommal
“Második világháború”: 2 alkalommal 

Az ábrán látható többi fogalom egyszer fordult elô.

4. kérdés: Vett-e már részt korábban bármilyen zsidó-
sággal kapcsolatos eseményen? Ha igen, mi volt az?

Öten vettek részt zsidósággal kapcsolatos eseményen,
melyek a következôk voltak: temetés, koncert, istentisz-
telet. Tény és való, hogy Szolnok nem a zsidó kultúra pa-
radicsoma, de idônként akad egy-egy esemény, mely al-
kalmával bárki betekintést nyerhet a zsidó hagyomá-
nyokba. Bízom abban, hogy ha egy év múlva végzek ha-
sonló kutatást a városomban, e kérdésre már többen vá-
laszolnak igennel. 

5. kérdés: Ismer-e személyesen zsidó embert?
Kapaszkodjanak! A harminc emberbôl négyen ismer-

nek a közvetlen környezetükben zsidó embert. Mi több,
az egyik válaszadó maga is zsidó volt. Az ô résztvétele is
mutatja, hogy Szolnokon bizony vannak zsidók, akik vá-
roslakókként ugyanúgy szerves részei a helyi életnek,
mint bárki más. 

Ez utóbbi két kérdés eredményei elgondolkoztatóak:
a média hatásaitól eltekintve az emberek többsége úgy
alkot véleményt a zsidóságról, hogy semmilyen ezzel
kapcsolatos programon nem vett részt, és még zsidó em-
bert sem ismer.

A közvélemény-kutatás során semmiféle atrocitás
nem ért. Egyedül (önként és dalolva), mosollyal arco-
mon, kedvességem teljében megkérdeztem néhány vá-
roslakót a zsidóságról. És békésen válaszoltak. 

Novák Zsombor Péter
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Emminek

A z elegánsan terített asztalok azonban foglal-
tak voltak. A fôpincér meglátott amint bi-
zonytalanul álldogáltam az ajtóban, intett, és

odavezetett egy ablak melletti kétszemélyes asztalhoz,
ahol már egy hölgy ült, aki elmélyedve újságot olvasott.

Köszöntem, amire ô csak éppen, hogy visszabiccen-
tett, és visszatért az Süddeutsche Zeitung-jához. Igyekez-
tem nem zavarni, kínosan érezve magam, hogy szinte rá-
tukmálták a társaságomat, és megfogadtam, hogy nem
fogom megszólítani. Ennek ellenére, nem tudtam meg-
állni, hogy az étlap felett ne vessek rá egy-egy pillantást.
Azonnal láttam, hogy a sors büntetésként éppen azzal az
öregedô német nôtípussal ültettek össze, akire „rá volt
írva,” hogy lánykorában nyilván a Bund Deutscher Mä-
del tagja volt, és imádta a Führert. Testes alakján szür-
ke kosztüm, kis vadászkalapján havasi gyopár bross, és
nem kellett az asztal alá néznem, hogy lássam a vastag
bokákat a trottôr cipôben. Jobb kezén két jegygyûrû,
egymás felett, nyilván özvegy, a férje biztos hôsként halt
meg az orosz fronton, vagy talán éppen az én családom
kiirtásában segédkezett.

A nô összehajtotta az újságot, letette az asztalra és
maga elé nézett. Egyszerre kövér könnyek jelentek meg
a szemében és csurogni kezdtek lefelé az arcán. Nem ál-
lította meg ôket; mintha nem is tudta volna, hogy sír. A
cseppek lassan siklottak lefelé a ráncok között. Rettenetes
zavarba jöttem, és megkérdeztem, hogy rosszul van-e,

kérhetek-e neki vizet, mit tegyek. Rám nézett, és mint-
ha elmosolyodott volna, azt mondta: Maga még nagyon
fiatal. Nem tudja, hogy mi történik, minek a kezdete, ami
megint történt. Rámutatott az újság címlapján az óriási

Marianna D. 
Birnbaum 
(Fotó: Valuska 
Gábor)
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Marianna D. Birnbaum

NÉMET 
VONATON
1972. szeptember 7-én, Németországon keresztül utaztam egy vonaton, 
amelyen Frankfurtból Münchenbe készültem. A hosszú utat ebéddel akartam rövidíteni, 
és felkerestem a tôlem két-három kocsira lévô éttermet.
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betûkre, amelyek közölték velünk, hogy mind a tizenegy
izraeli atlétát megölték a palesztin terroristák.

(Talán még van, aki emlékszik rá, hogy 1972. augusz-
tus 26-án kezdôdtek a müncheni olimpiai játékok, ame-
lyeken 121 ország vett részt. Szeptember 5-én, kora reg-
gel, a magát Fekete Szeptembernek nevezô palesztin ter-
rorista szervezet nyolc tagja megostromolta az olimpiai
falut, és betört a 31-es épületbe, az izraeli atléták szállá-
sára. Két sportolót azonnal megöltek, kilencet elraboltak,
hogy követeléseiket túszokkal erôsítsék. Kétszáz-har-
mincnégy palesztin és két német terrorista1 szabadon bo-
csátását követelték – az utóbbiak német börtönben vol-
tak. A német rendôrség beavatkozására a müncheni re-
pülôtéren, a terroristák mind a kilenc foglyot megölték.
A tûzharcban öt terrorista és egy német rendôr is meg-
halt).

Frau Friedmann, mert addigra bemutatkoztunk egy-
másnak, elmondta, hogy a legrémesebb déjà vu érzései
vannak, mert ilyen borzalmakkal kezdôdött a nácizmus
is, és attól fél, hogy most a lappangó erôk bátorságra
kapnak, és az anticionistának álcázott szélsôjobb- és bal-
oldal elkezdi a Németországban élô zsidók elleni atroci-
tásokat.

Hirtelen eszembe jutott, hogy a Friedmann zsidó ve-
zetéknév, így megkérdeztem, hogy zsidó-e, és azért van-
nak-e ilyen elôérzetei. 1972-ben már több ezer zsidó élt
újra Németországban, elsôsorban kelet-európai menekül-
tek, vagy akiknek a táborokból nem volt hová hazamen-
niük. Nem, Frau Friedmann nem volt zsidó, de a néhai
férje, és most újra könnybe lábadt a szeme, az volt. Meg-
kérdeztem, és ezt a kérdést sem lehet tapintatosan felten-
ni, hogy a férjét a nácik ölték-e meg. „Nem, ôt sikerült ki-
mentenünk a Rosenstrassé-ról” – felelte. Az arcomon ül-
hetett, hogy fogalmam sem volt, hogy mi történt a Ro-
senstrassé-n, de Frau Friedmann nem csodálkozott, és rö-
viden elmesélte. Berlinben történt:

1943-ig, noha sok meghurcoltatással, megaláztatás-
sal, sárga csillaggal, Herr Friedmann, mint a többi árja-
párja, nem esett a deportálási törvények alá, mert a há-
zastársaik nem voltak hajlandók eleget tenni a nácik kö-
vetelésének, hogy elváljanak tôlük. De február 27-én le-
tartóztatták az eddig „privilegizált” zsidó férfiakat, és
vagy 1,800-at, köztükHerr Friedmannt, ideiglenesen be-
zárták a Rosenstrasse 2-4-es épületbe, hogy onnan de-
portálják ôket. Börtönükben olyan zsúfoltság volt, hogy
felváltva ültek le az emberek a földre, hogy egy kicsit pi-
hentessék a lábaikat.

És ekkor született meg a náci rémuralom tizenkét éve
alatt az egyetlen spontán tüntetés: az elhurcoltak fele-
ségei, megtudva, hogy hol tartják fogva a férjeiket, oda-
mentek a börtön elé, hogy a férfiak kibocsátását köve-
teljék. Elôször kevesen voltak, azután egyre nôtt a szá-
muk, barátok, rokonok csatlakoztak hozzájuk, sôt idôn-
ként egy-egy arra járó is megállt és egy darabig velük

maradt. Gyakran többszázan voltak. Állandóan ott áll-
tak, esôben, a bombatámadások alatt, világossá téve,
hogy készek meghalni a férjeikért. Az SS többször meg-
jelent, ijesztgette ôket, sôt, március 5-én géppisztolyos
ütegeket állítottak fel, a fegyvereiket a nôkre irányítva,
de nem lôttek. Március 6-án, váratlanul, „ideiglenesen”
kiengedték a férfiakat. Állítólag Goebbels úgy döntött,
hogy rossz propaganda a város közepén, az Alexander
Platz mellett, egy ilyen tüntetés, és majd késôbb,
kevésbé feltûnô módon, elintézik azokat a zsidókat is.
De ez nem történt meg, helyette, egy április 18-án hozott
törvénnyel levetették róluk a csillagot, hogy a berliniek
ne lássák, hogy a fôváros még mindig nem lett teljesen
zsidótlanítva. Herr Friedmann így élte túl a nácizmust,
és pár évvel ezelôtt halt meg, a saját ágyában. A Ro-
senstrasse 2-4-es számot más épülettel együtt, a Szövet-
ségesek lebombázták.

Döbbenten hallgattam a történetet, mert amióta csak
felnôttem, mindent igyekeztem errôl az idôrôl elolvasni,
de a Rosenstrasse hôsnôirôl sosem hallottam.2 Meg is
kérdeztem Frau Friedmanntól, hogy hogyan lehetséges,
hogy errôl nem beszéltek, nem írtak, pedig a németek
számára is milyen fontos lenne bemutatni, hogy volt egy
ilyen nyilvános, spontán ellenállás, vagyis nem minden-
ki szolgálta ki a rendszert! Szomorúan nézett rám: „Tud-
ja miért? Mert sikerült, amit csináltunk, és ez azt bizo-
nyítja, hogy másoknak is sikerülhetett volna, ha megpró-
bálják, és ha az elején állnak ki, talán sok minden nem is
történt volna! A Rosenstrasse története megszégyeníti
azokat, akik azzal az érvvel, hogy úgysem lehet semmin
sem változtatni, semmit sem tettek. És ilyenek nagyon
sokan vannak: a vezetôk között is.”

Meleg szavakkal búcsúztunk, amikor Augsburgban
kiszállt. Férje halála óta ott lakott a szintén özvegy nô-
vérénél, aki ugyan nagyon tisztességes ember, de már
többször kérte, hogy az ottaniak miatt, Friedmann he-
lyett, inkább a lánykori nevét használja.

JEGYZETEK

1 Az Andreas Baader és Ulrike Meinhof által 1970-ben alapí-
tott és vezetett Rote Armee Fraktion, szélsôbaloldali német
terrorszervezet volt. Ôk ketten voltak a német foglyok, aki-
ket a palesztin terroristák követeltek.

2 Ruth Andreas Friedrich, egy német, antináci ellenálló, meg-
említi a Rosenstrassé-t az 1947-ben megjelent naplójában.
Elôször az Amerikában élô történész Nathan Stolzfuss hoz-
ta nyilvánosságra, Resistance of the Heart: Intermarriage
and the Rosenstrasse Protest in Nazi Germany c. munkájá-
ban (1993). Végül 1995-ben Ingeborg Hunzinger, zsidó szár-
mazású német szobrásznô (1915-2005) szoborcsoportját
– Block der Frauen – állították fel a Rosenstrassé-n, az asszo-
nyok emlékére. 2003-ban Margarethe von Trotta filmet ké-
szített a történetbôl.
Lásd még a témában: 1943: A Rosenstrasse-i asszonytün-
tetés; Szombat, 1993. november

A Rosenstrasse
hôsnôirôl

sosem 
hallottam
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