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A zágrábi zsidó közösség újjáéledése
a nyolcvanas években

AII. világháború elõtt a zágrábi zsidó közösségnek kb. 12.000 tagja
volt. 1937-ben, mikor a jeruzsálemi Dr. Rahela Klompus – miu-

tán bejárta a nagyobb európai központok mindegyikét – hosszabb ideig Zág-
rábban tartózkodott, így búcsúzott: „Bejártam Európa csaknem minden na-
gyobb városát, de egyetlen városban sem értem meg azt, hogy hasonló viszo-
nyok és körülmények között ilyen minden irányban kiterjedt, intenzív zsi-
dó-életet éljenek, mint Zágrábban”.1

A háború alatt 7000–8000 zágrábi zsidó veszítette el életét.2 Zágrábban
a háborút kb. ezren élték túl, többnyire azért, mert vegyes házasságban éltek,
szakemberként voltak nélkülözhetetlenek, vagy a katolikus egyház közbe-
njárt értük. A túlélõk fele rövidebb vagy hosszabb ideig részt vett az antifasisz-
ta harcban vagy családjával a felszabadított területen tartózkodott. Számará-
nyát tekintve – Európa azon részeiben, amelyek a Tengelyhatalmak ellenõr-
zése alatt álltak – itt vettek a legtömegesebb részt az ellenállási mozgalomban
zsidók, és egyben – az antifasiszta mozgalomnak köszönhetõen – itt is mene-
kültek meg a legtöbben az üldöztetések elõl.

Az 1945-ös felszabadulás után Zágrábba visszatért vagy oda telepedett
kb. 2.000 zsidó, így a zsidó közösség lélekszáma kb. 3.000 tagra szaporodott.
Tekintettel arra, hogy Izrael létrehozása után a jugoszláv kormány engedé-
lyezte az emigrálást mindazon zsidóknak, akik lemondanak ingatlanaikról,
a zsidóknak mintegy fele kivándorolt. Akik itt maradtak, szinte törvényszerû-
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en integrálódtak a hazai közegbe. A háborút követõ három évtizedre a hitköz-
ség relatív passzivitása jellemzõ. Jelentõsebb tevékenységet csak a belgrádi
székhelyû Jugoszláv Zsidó Hitközségek Szövetsége folytatott.3

Sok zsidó távol tartotta magát a zágrábi zsidó hitközségtõl, sõt még magá-
tól az ötlettõl is, hogy tevékenykedhetnének a zsidó újság kiadása körül.
Ennek oka részben az Izrael felé irányuló jugoszláv ellenséges külpolitika,
részben pedig a kommunista ideológia volt, vagy pedig egyszerûen az az élet-
felfogás, hogy a zsidó származás magánügy, amelyrõl többnyire csak a legszû-
kebb baráti körben lehet beszélgetni.

A jugoszláv kommunista hatalom viszonya a zsidó közösséghez lényege-
sen különbözött a többi szocialista országétól. Elõször is a zsidók polgári egyen-
jogúságát 1945 sem kérdõjelezték meg semmilyen módon sem, mi több, gyak-
ran lehetett érezni egyfajta szimpátiát is, amely segítette a mindennapi életet.
„Anticionista” kilengések, amelyek könnyen antiszimitizmussá erõsödte, csu-
pán 1967 után jelentkeztek, miután Jugoszlávia megszakította diplomáciai kap-
csolatát Izraellel. Ezt leszámítva, a jugoszláv hatóság nem gátolta meg (szem-
bern a többi kelet-európai országgal) a zsidókat abban, hogy 1948 után Izraelbe
alijázzanak, továbbá nem akadályozták a nemzetközi zsidó szervezeteknek kap-
csolatfelvételi kísérleteit sem a jugoszláviai zsidókkal. E szervezeteknek már
1944-tõl engedélyezték a belépést Jugoszláviába, így a rákövetkezõ évtõl kül-
földrõl a jugoszláviai és zágrábi zsidóknak élelmiszer- és gyógyszersegélyek ér-
keztek. Zágrábban és más jugoszláv városokban ilyen módon szervezték meg
a menhelyeket és étkezdéket is. A tartós béke megteremtésével ez a segítség az
idõsek és gyengék, hadiárvák, és általában a jugoszláviai háború zsidó áldozatai-
nak nyújtott rendszeres pénzügyi támogatássá alakult át. E segítség legnagyobb
része a Joint közvetítésével érkezett, amelynek elsõ háború utáni jugoszláviai
képviselõjét, Frederick White-ot 1950-ben Josip Broz Tito államelnök magas-
rangú állami kitüntetésben részesítette, ily módon is elismerve a Joint munká-
ját Jugoszlávia területén. A Zsidó Hitközségek Szövetsége a hatvanas évek dere-
káig teljesen szabadon alakította ki kapcsolatait a Jointon kívül más nemzetközi
zsidó szervezettel, többek között a Emlékezet a Zsidó Kultúráért alapítvánnyal.
E támogatások a Szövetség finanszírozásának döntõ forrását képezték – így
ezek például a Szövetség 1962-es évi költségvetésének javaslatában a szükséges
összeg 91 százalékát képezték.4
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Úgy tûnik, hogy az 1983-as év nevezhetõ a közösségi aktivitás felújulása
évének: azon év végén, csupán néhány nappal a Makabi alapítása 70. évfordu-
lójának megünneplése után kezdte meg munkáját – sok év után – a héber
nyelvtanfolyam Stojan De Prato vezetése alatt. Akkor 19-en jelentkeztek,
többnyire fiatalok és középkorúak, a tanítást heti egy-két alkalommal tartot-
ták. Nemsokára rá, Šula Steiner vezetésével megkezdõdtek a Tora-tanfolya-
mok is, amelyekre más – a zsidóság és a zsidó hagyományok iránt – érdeklõ-
dõk is ellátogattak.

1984. tavaszán az Ifjúsági klub kiadta az elsõ háború utáni ifjúsági kiad-
ványt Zágrábban – ez az „1. maces knedla” értesítõ volt, amelyben többek kö-
zött a Pészách alkalmából elkészítendõ ételekrõl, és Ephraim Kishonról jelen-
tek meg írások. 1984 õszén megnyílt az Úttörõ klub, a 7–14 év közti gyerekek
nevelését és oktatását szervezték meg. A találkozókra érkezõk száma 15–25
között mozgott, ezeken bibliai meséket, a zsidó történelem alapjait, zsidó ün-
nepeket, szimbólumokat, a héber nyelv alapjait, stb. tanították.5

A zsidóság zágrábi és horvátországi érvényesülésének további ösztönzé-
séhez hozzájárult a „Judaica Zágrábban” címû kiállítás, amelyet 1984 február-
jában nyitottak meg a Szépmûvészeti és Kézmûipari Múzeumban. 190 da-
rab, zsidó és nem-zsidó intézménybõl származó tárgyat állítottak ki. A meg-
nyitón nagyszámú közéleti személyiség jelent meg, a kiállítást pedig több
mint százezren látogatták meg.6 A zsidóság több évtized után elõször mutat-
kozott be a zágrábi és horvátországi közönségnek.

1985. folyamán a közösségi aktivitás még intenzívebbé vált, új programo-
kat is indítottak – egyre gyakoribbá váltak az elõadások, filmvetítések, szerve-
zõdött az ún. közép-nemzedék, kiállítások nyíltak meg.7

Az aktivitásban fellendülések és hanyatlások is voltak – így például 1985.
márciusában a hitközségben csupán 4 rendezvény megszervezésére került
sor: két purimi ünnepség (gyerekeknek és felnõtteknek), a gyermekcsoport
teadélutánja és egy elõadás. Ezen kívül, azt állítják, hogy „A hitközség 600
meghívót küldött ki minden egyes rendezvényre a tagjainak...”, de „sajnálat-
tal kellett megállapítani, hogy tagságnak csupán 10–15 százaléka jelent meg
a rendezvényeken”. Így határoztak arról, hogy csak azoknak a tagoknak külde-
nek meghívót, akik rendszeren befizetik a tagsági hozzájárulásukat.8
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Ennek ellenére az ugyanazon év decemberében megtartott Hanuka-ren-
dezvény már nagyobb közönséget vonzott. Még a gyermekek részére szerve-
zett Hanuka-ünnepségen is kb. hatvan gyerek jelent meg, jelentõsen több,
mint az elõzõ években.9 Az 1986-as év folyamán is növekedett a különbözõ
oktatási (az ifjúsági és úttörõ klubban), kulturális és társadalmi programok
száma.10 1986 folyamán az Ifjúsági klubban már minden héten szerveztek elõ-
adásokat a zsidó hagyományok különbözõ aspektusairól.11 Októberben meg-
nyílt a „Szerdai klub”, amely késõbb, többnyire a „Miroslav Šalom Freiber-
ger” egyesület tevékenységén keresztül, általános kulturális tevékenységgé
vált a hitközség tagjai és a szélesebb nyilvánosság részére.12 Ugyanakkor az
újonnan megnyitott könyvtárban megindult az író-olvasótalálkozók és az
„Irodalmi mozaik” címû irodalmi viták egész sorozata. Ezek a hónapok ké-
pezték a Nõi csoport „termékeny” idõszakát is.13

Ekkoriban jelent meg tehát elõször a judaizmus és zsidóság a horvát nyil-
vánosság elõtt: a Start beszélgetéseket közölt David Albahari belgrádi íróval,
útleírások jelentek meg Jeruzsálemrõl és a Szentföldrõl.14 Még a katolikus
Glas koncila is affirmatív módon ír az ótestamentumi témákról és a zsidókról
a „Nostra aetate” enciklika szellemében, amelyben támogatást nyer a türel-
messég szelleme és a kereszténység zsidó gyökerekbõl való származása.15

A zsidó közösség nagy publicitást kapott 1986 elsõ felében, amikor az
USA kiadatta Andrija Artukoviæot, az ún. Független Horvát Állam (FHÁ)
egykori belügyminiszterét. Az Artukoviæ-tárgyalás a zágrábi Körzeti bíróság
elõtt zajlott. Halálra ítélték, de betegségére és magas életkorára való tekintet-
tel a büntetést nem hajtották végre. (Artukoviæ 1988-ban halt meg a börtön-
ben.) Egy olyan helyzet volt ez, amikor minden médiában információk jelen-
tek meg az usztasa-rezsim természetérõl, a gyûjtõtáborokról, valamint té-
nyek a FHÁ-ban végrehajtott népirtásról a zsidók ellen.16

1986 novemberében megszervezték a zágrábi hitközség alapítása 180. és
az elsõ zsidók Zágrábba települése 200. évfordulójának megünneplését.
Nagyszámú vendég érkezett erre az eseményre más jugoszláviai zsidó hitköz-
ségbõl, valamint külföldrõl is. Több, mint 50 év után érkezett Zágrábba
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a Shaar Haamakim kibucból Hilel Livni (1906–1993) is, az egyik legidõsebb
emigráns, aki Zágrábban a harmincas évek kiemelkedõ cionista aktivistája
volt.17 Miután csütörtökön, november 6-án sajtótájékoztatót tartottak, ame-
lyen 18 zágrábi, de belgrádi és ljubljanai újságíró is jelen volt, továbbá megje-
lentek az egyházi sajtó képviselõi is, az ünnepségsorozat a „Nabucco” elõadá-
sával kezdõdött a Horvát Nemzeti Színházban, amelyre a Hitközség megvá-
sárolta az összes jegyet. A Zsidó Hitközség Tanácsának ünnepi ülése után,
amelyen több mint 300 tag és vendég volt jelen, az est csúcspontja az ünnepi
Erev Sabat szertartás lebonyolítása volt. Szombaton különbözõ gyûléseket tar-
tottak meg, valamint megnyitották a felújított hitközségi könyvtárat,18 szom-
baton este pedig sor került az ünnepi akadémiai ülésre a Horvát Zenei Inté-
zetben. Mindegyik rendezvény rendkívül toleráns és szívélyes hangulatban
zajlott le, amelyen csupán az akkori fõpolgármesternek (illetve a Városi Képvi-
selõtestület elnökének), Mate Mikiænek elmaradása rontott egy kicsit, aki for-
mális elnézést kért távolléte miatt. A rendezvényeken jelen volt a helyettese.
Az ünnepség csúcspontja volt a Praška utca 2-es száma alatti ház falán felállí-
tott emléktábla leleplezése, a zsinagóga üres parcellája mellett. Ez a parcella
akkor is, és a kilencvenes években is parkolóként szolgált. A táblán héber és
horvát nyelven a következõk olvashatók:

„Ezen a helyen állt a zágrábi zsidó közösség zsinagógája, amelyet 1867-ben építettek, és
1941-ben leromboltatott a fasiszta hatalom által.”

Nagyon sok javaslat és ötlet született azzal kapcsolatban, hogy mit kelle-
ne tenni e területtel: állítsanak fel itt egy emlékmûvet a zágrábi zsidók ezrei-
nek tiszteletére, akiket meggyilkoltak a holokauszt idején; legyen itt egy em-
lékközpont, amelyben különbözõ tartalmak lennének megtalálhatók (kisebb
zsinagóga, múzeum, könyvtár, stb.), egészen odáig, hogy fel kellene építeni
az 1867-es zsinagóga mását. A zágrábi zsidók egyöntetûen felfogták az elpusz-
tult zsinagóga szimbolikus jelentõségét, és már a ZZsH Hírmondója 1987. de-
cemberében megjelentetett elsõ számában javaslatok egész sorával álltak elõ,
hogy az egykori zsinagóga helyén mit kellene építeni.19 A zsidó hitközség az
1987/88-as évfordulón az illetékes intézményeknek részletes indoklást nyúj-
tott be – „egyházi funkció szempontjából nincs szükség ilyen nagy zsinagóga
felújítására, mert a zsidó hitközség 1035 tagja közül csak 30-an szigorúan val-
lásosak, további 100 tag a zsinagógába csak a legnagyobb ünnepek alkalmával
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jön el. A zágrábi Zsidó Hitközség Végrehajtó Bizottsága mégis olyan vélemé-
nyen van, hogy az egykori zsinagóga helyén zsidó kulturális szimbólumokkal
ellátott épület épüljön egy kisebb területtel a zsinagóga részére is. Ok erre
mindenek elõtt a tisztelet a községnek 1941 és 1945 között meggyilkolt 8000
tagja elõtt...” A tervezet megkapta a Horvát Szábor (parlament), a Végrehajtó
Tanács és mások támogatását.20 A belgrádi Zsidó Hitközségek Szövetsége is
üdvözölte a javaslatot, hangsúlyozva, hogy „figyelemben kell tartani azt,
hogy elvárandó, hogy ehhez hozzájáruljon Zágráb városa és Horvátország,
mert csak akkor volna jogos elvárni a segítséget zsidó szervezetektõl és egyé-
nektõl a világból...”21 A zágrábi sajtóban egy sor – valósban pozitív hangvétel-
ben megírt – cikk jelent meg arról, hogy mi fog épülni a Praška utcában,22 sõt
még olyanok is pozitívan értékelték a kezdeményezést, akik pesszimistán
úgy vélték, hogy az egész tervezet valamilyen fiókba fog kerülni.23 1989-ben
a Városi Képviselõtestület Végrehajtó tanácsa vitázott „Donji grad” Végrehajtá-
si városrendezési tervrõl, a praškai területre egy „paizzeta”-stílusú teret java-
soltak, egyszerû és domináns emlékoszloppal. Errõl a megoldásról nem kon-
zultáltak a Zsidó Hitközséggel, ezért a projektumot elvetették.24 Végül, négy-
évnyi várakozás után, 1990. szeptemberében a „Zsidó kultúrközpont
zsinagógával” terve megkapta a Zágrábi Városi Képviselõtestület jóváhagyá-
sát. A terv szerint 4.500 m2 területnek kellett volna felépülnie négy szinten
a föld felett és egy szinten a föld alatt, zsinagógával, emlék-helyiséggel, tanul-
mányi és kölcsönkönyvtárral, kamara-elõadásokra szolgáló teremmel, zsidó
információs központtal és más közérdekû és kulturális tartalommal.25 A pro-
jektum további megvalósítása azonban lelassult a parcella tisztázatlan tulaj-
donjogi viszonyai miatt. Végül is mindent leállított a háború, különösen
1991-ben a robbanás a hitközség épületében. Ezután már az is nagy erõfeszí-
tésbe került, hogy az épület eredeti állapotát visszaállítsák, s rendeltetési
céljának újra megfeleljen.

A Zsidó Hitközség alapítása 180. évfordulójának megünneplése elsõren-
dû publicitást kapott Zágrábban és Horvátországban. Kitört a névtelenségbõl
és polgárjogra tett szert a zágrábi környezetében, sõt általában Horvátország-
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ban is, sok évre elõre.26 Sokakat arra serkentett, hogy jobban vegyék ki részü-
ket a hitközség tevékenységében, másokat pedig arra, hogy belépjenek a tag-
ság soraiba, mivel hosszabb ideje távol maradtak tõle, vagy egyáltalán nem vál-
lalták tartozásukat a zsidó közösséghez.

Az ünnepség szervezése, a hosszan tartó elõkészületek (az elsõ felhíváso-
kat a zsidó közösséggel való együttmûködésre még 1985 elején küldték ki)27

megmutatták azt, hogy a zsidó hitközségben megért a helyzet az ilyen és ha-
sonló, rendkívül összetett projektumok realizálására. Ezekben az években so-
kan újból tagjai lettek a hitközségnek, így a tagság létszáma 1000-rõl majd-
nem 1500-ra növekedett. Ez a létszám ma is.

A zágrábi hitközség 1986-os affirmációja részben a hitközségen belüli ön-
tudat, de egyúttal a nyolcvanas évek specifikus fejlõdésének is eredménye:
a fegyelem, egy bizonyos általános önmegtagadás, amelyet a kommunizmus
íratlan szabályként erõszakolt rá mindenkire, már eltûnõben volt. A különbö-
zõségre való jogot a kommunista-szocialista ideológiája szóban sohasem elle-
nezte, mégis a különbözõség túlhangsúlyozását, ha nem is nem kívánatos-
nak, de mégiscsak nem odaillõnek tartották. Azon kívül, ez volt az az idõszak,
amikor a jugoszláv föderáción belül politikai téren is erõs decentralizációs fo-
lyamat zajlott: ezért logikus volt, hogy érlelõdött annak felismerése is, hogy
Zágráb és Horvátország mindennemû viszonyát, így a zsidó közösséggel való
viszonyait is képes és köteles egyedül megoldani.

A nyolcvanas évek közepétõl a hitközség erõteljesen kezdett megnyílni
a nyilvánosság felé: majdnem fél évszázaddal a holokauszt után a zsidó közös-
ség megérezte, hogy a nyilvánosság elõtt kell megmutatnia és megerõsítenie
saját identitását, valamint kultúrájának eredményeit. Azt is meg akarta mutat-
ni, hogy a holokauszt tragédiájának ellenére továbbra is létezik Zágráb és Hor-
vátország életében. Mindebben a nyolcvanas évek derekától „elkerülhetetlen
szerepe volt Slavko Goldsteinnak, a hitközség elnökének 1986-tól 1990-ig”.28

Goldsteint 1986. májusában választották meg elnöknek, amikor a Tanács ülé-
sén õt és az addigi elnököt, Dragan Volnert jelölték. Elhatározták, hogy a válasz-
tást titkos szavazással döntik el, amire Dragan Volner visszavonta jelölését.
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Goldsteint közfelkiáltással választották meg, Volner pedig a hitközség tiszte-
letbeli elnöke lett.29

Miután 1987 elején 26 zsidó nemzetiségû kultúrmunkás indítványt nyúj-
tott be, amelyet a Zágrábi Zsidó Hitközség Tanácsa támogatott, 1988. novem-
berében megkapták az összes, a törvény által elõírt jóváhagyást a „Miroslav
Šalom Freiberger” Zsidó Kultúregyesület megalakítására. Az alapító közgyû-
lésre 1989. májusában került sor.30 Az egyesület alaptevékenysége a könyvtá-
ri, tanulmányi, tudományos kutatói, informatív és múzeumi tevékenység tá-
mogatása, fejlesztése és lebonyolítása a zsidó kultúra és mûvészet területén.
Az egyesület elõadások, nyilvános viták, kerekasztal-beszélgetések, stb. meg-
szervezését tervezi. Elsõ elnökének dr. Željko Fuksot választották. Mivel
õ 1990-ben Belgrádba költözött, az egyesület elnöke Slavko Goldstein lett. 31

Az új irányt mutatja a Purim megünneplésének új helye is: 1987 elején
ugyanis kemény vita zajlott azok között, akik azt szerették volna, hogy a ha-
gyományos Purim-ünnepséget a hitközség épületének elsõ emeleti (rossz ál-
lapotú és silány) termében tartsák meg, és azok között, akik azon a vélemé-
nyen voltak, hogy nagyobb és kényelmesebb helyiségre van szükség. Komp-
romisszum született, így az ünnepséget a hitközségben és az Esplanade
Szálló Smaragd-termében is megtartották. A tagság közül sokan azon a véle-
ményen voltak, hogy mindkét ünnepségen meg kell jelenniük. A Sma-
ragd-terem tele volt, nem csak zsidókkal, hanem a hitközség barátaival is.32

Látványos eseménnyé alakult át – gazdag tombola volt (fõnyeremény: repülõ-
jegyek külföldi utazásra), már az eljövetelt is presztízskérdésnek tartották.
Az üldöztetések évei, majd az önmegtagadás és névtelenség idõszaka után
Zágrábban „elõkelõ” dolog lett zsidónak lenni, vagy legalább egy zsidó szár-
mazású nagymamával vagy nagynénivel rendelkezni. A rákövetkezõ évi puri-
mi ünnepséget az ugyancsak elõkelõ Intercontinental Szállóban tartották, de
ez a szokás a kilencvenes évek elején, a háború kitörésével elhalt.

Az Adria Airways szlovén légitársaság 1987 végén bevezette a Ljublja-
na-Tel Aviv közvetlen repülõjáratot, majd nemsokára rá a Zágráb-Tel Aviv
járatot is, amely sokkal kifizetõdõbbnek bizonyult.33 Ilyen módon a zágrábi
hitközség kapcsolatai Izraellel sokkal intenzívebbek lettek, mert jelentõsen
megnövekedett a kölcsönös látogatások száma. Gyarapodott a Zágrábba és
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Horvátországba látogató izraeli turisták száma is, akár végsõ úticélként, akár
csak átutazási helyként. Azok, akik rövidebb vagy hosszabb ideig maradtak
Horvátországban többnyire az Adriára utaztak, elsõsorban Dubrovnikba, de
közülük sokan Zágrábot bevásárlási céllal keresték fel. Mindez többfélekép-
pen is kedvezõ hatással volt a hitközség és a zsidók helyzetére Zágrábban és
Horvátországban.

Úgy tûnt, hogy ez jó alapul szolgálhat a jugoszláv-izraeli diplomáciai kap-
csolatok megteremtésére, ami a zágrábi, horvátországi és jugoszláviai zsidók
nagy vágyainak egyike volt. Errõl a témáról rendkívül pozitív hangulatban vi-
táztak a médiákban is, sõt még a Knesszetben és a jugoszláv országgyûlésben
is. Tárgyalások is folytak a viszonyok normalizációjáról, de egyezmény meg-
kötésére nem került sor, csupán megállapították, hogy a gazdasági, kulturális,
sport- és idegenforgalmi kapcsolatok és együttmûködés zavartalan.34

1988-ban a Zágrábi Zsidó Hitközség és a Múzeumi Központ indítványá-
ra, valamint a belgrádi Zsidó Történelmi Múzeummal és a Zsidó Hitközsé-
gek Szövetségével együttmûködve megszervezték a „Zsidók Jugoszlávia terü-
letén” címû kiállítást, amely a jugoszláviai zsidó közösségek történelmi és kul-
turális emlékeinek legrészletesebb áttekintése volt, kezdve az ókortól a 20.
század második feléig. A kiállítás nagy visszhangot keltett Zágrábban, Horvát-
országban és egész Jugoszláviában, sõt még külföldön is, hiszen összehason-
líthatatlan volt bármilyen a zsidó közösséggel kapcsolatos eseménnyel, me-
lyet a múltban, a szocialista hatalom ideje alatt rendeztek. A nyomtatott anya-
gok, különösen a „Zsidók Jugoszlávia területén” kiállítás katalógusa (amelyet
lefordítottak angol nyelvre is) a legjobb információs anyagává váltak a jugosz-
láviai zsidóságnak. A katalógust elnevezték „a zsidó történelem és kultúra tan-
könyvének”. A kiállítást késõbb felállították még Szarajevóban, Belgrádban
és Újvidéken is.35

Slobodan Miloševiæ 1987-es szerbiai hatalomra jutása és a nacionalista ki-
rohanások, amelyekre a szerbiai nyilvánosságban sor került, kisebb mérték-
ben hatottak a szerbiai zsidó közösségben lezajló eseményekre is. A belgrádi
és más szerbiai hitközségek vezetõségei, azonban – éppúgy, mint a Zsidó Hit-
községek Szövetségének vezetõsége is – nem engedték meg, hogy a politika
ilyen módon rontsa el az egyébként jó viszonyokat, amelyek a különbözõ köz-
társaságok hitközségei között uralkodtak. Voltak kísérletek a Szövetségen be-
lül és kívül is, hogy annak szervei közvetlenül vagy közvetve segítsenek egy
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nacionalista politikát, de ezek nem leltek támogatásra a zsidóság körében. Így
például, a Jugoszláviai Zsidó Hitközségek Szövetsége Tanácsának 1989. máju-
sában megtartott ülésén feltették azt a kérdést, hogy a zsidók képviseljék-e
magukat az ellenzéki, illetve nem kommunista pártokban. E konkrét esetben
a kérdés a zágrábi hitközség elnökére, Slavko Goldsteinra vonatkozott, aki ab-
ban az idõben (1989. májusa – 1990. májusa) a Horvát Szociál-Liberális Párt
(HSLS), az elsõ horvátországi nem kommunista párt (1989. májusában alapít-
ották) elnöki tisztét is betöltötte. A határozatok burkoltak voltak, nem sértet-
tek senkit, de tükrözték a zsidó közösség hagyományos óvatosságát: „a zsidó
közösséget érintõ eseményekrõl szóló politikai véleményekkel kapcsolato-
san, valamint a szélesebb nyilvánosság felé nyilatkozva, a zsidó közösséget és
annak minden részét a zsidó közösség becsülete és integritása védelmének kö-
telessége fogja vezérelni... abban az esetben, amikor a zsidó hitközségek vagy
a Szövetség tisztségviselõitõl nyilatkozatot kérnek, és amikor az említettek
ilyen tisztségben lépnek nyilvánosság elé, azt csak a hitközségükkel, illetve
a Szövetséggel egyetértésben tehetik meg, követelve a megjelentetésre szánt
szöveg autorizációját...”36 Az 1990. márciusában Belgrádban megtartott ta-
nácskozáson az egyre „sûrûbben és intenzívebben kifejtett antiszemitizmus”
általános elítélése után egyhangúlag döntöttek arról, hogy „nem megkérdõje-
lezve a zsidó közösségek tagjainak teljes jogát a szabad politikai hovatartozás-
ról, az a véleményünk, hogy a zsidó közösségek tisztségviselõinek nem kelle-
ne vállalniuk vezetõ szerepeket politikai mozgalmakban, mert ezzel a teljes
zsidó közösséget kiteszik azon veszélynek, hogy egy bizonyos nemzettel, il-
letve párttal azonosítsák azt. A jugoszláviai zsidó közösség egységének megõr-
zése közösségünk minden szervének és tagjának elsõdleges célja kell marad-
jon...”37 Mindez azonban sokkal inkább a többpártrendszerhez való ügyetlen
alkalmazkodással, mintsem rosszindulattal magyarázható. A Szövetség szer-
veiben a többség, élén Lavoslav Kadelborg elnökkel, többször elutasította
a belgrádi közösség soraiból érkezõ indítványt a Milosevics-párti politika tá-
mogatását illetõen. Álláspontját elsõsorban azzal indokolta, hogy a Szövetség
semmilyen módon sem foglalkozhat politikával. Ezen kívül, a Szövetség el-
sõdleges célja az általa képviselt zsidó közösség egységének és összetartásának
megõrzése; mindennemû részérdek kihangsúlyozása ezt az egységet veszé-
lyeztetheti. 1990. júniusában, azonban, amikor Slavko Goldstein már elhagy-
ta a vezetõ funkciót a HSLS-ben, a Zsidó Hitközségek konferenciáján
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Belgrádban megszavazták, hogy „a közösség tagjai szabadon dönthetnek poli-
tikai hovatartozásukról, de a zsidó hitközségek tisztségviselõinek képviselete
politikai pártok vezetõ funkcióiban és a pártharcokban az országban össze-
egyeztethetetlen...”38

Mégis, a különbözõ hitközségek tagjai között a nyilvánosság elõtt is vol-
tak kellemetlen és illetlen politikai mellékzörejekkel járó „skandálások”:
mindez mégis sportvetélkedõk keretei között történt, amikor az 1989-es évi
hvári Makabiáda végén a zágrábi kosarazóknak elõször a belgrádiak, majd
a szarajevóiak felett aratott gyõzelme után a belgrádi, szarajevói és újvidéki
hitközség mintegy ötvenfõs csoportja, valódi ok nélkül, néhány percig felhe-
vülten kiabálta „Ua, Zagreb!”.39

1987 végén megindult a Bilten Židovske opæine Zagreb (A Zágrábi Zsidó
Hitközség Értesítõje) kiadása. Ez volt az elsõ közlönye a horvátországi zsidó
közösségnek a világháború óta (mert a kiadói tevékenység kizárólagosan Bel-
grádban volt összpontosítva). Az Értesítõ aktuális kíván lenni, követi az
összes eseményt a hitközségben és akörül, valamint gyakran kifejti a zágrábi
és horvátországi zsidó közösség véleményét: „még a szerény Értesítõ elneve-
zés sem titkolhatja el a kezdeményezõ szerkesztõk ambícióját: 46 éves meg-
szakítás után a zágrábi zsidó hitközségnek saját közlönye van” – írja a szerkesz-
tõi rovatban Slavko Goldstein, a Zágrábi Zsidó Hitközség akkori elnöke.
A szerkesztõség tagjainak példaképe a háború elõtti Židov (Zsidó), a Jugosz-
láv Cionista Szövetség közlönye volt, amely 1917-ig, majd 1941-ig jelent
meg, és a legolvasottabb és legnagyobb befolyással bíró hetilap volt ezen a te-
rületen a zsidóság történelme folyamán. Habár szerény pénzügyi támogatás-
sal bírt, és az elsõ két száma írógépen készült, a szerkesztõk és az Értesítõ meg-
jelenését indítványozó és szervezõ kör nem titkolta azt a vágyát, hogy az újsá-
guk koncepcióban és külsõben is a háború elõtti Židov-ra emlékeztessen.40

Az újság, azonban az Értesítõ nevet kapta, mert „ezt volt a legegyszerûbb
adni, mert nem kötelez, viszont ki tudja, hogy a kísérlet hogyan fog végzõdni,
és megjelenik-e a második szám”, emlékszik vissza akkori fõszerkesztõje, Vlas-
ta Kovaè.41 1997-tõl az Értesítõt átnevezték Ha-kol-ra (Héber hang), és hivatalo-
san is közlönye nemcsak a Zágrábi Zsidó Hitközségnek, hanem az egész hor-
vátországi zsidó közösségnek: a valamivel több, mint ezer példány legnagyobb
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részét eljuttatják a zágrábi és más horvátországi hitközségek tagságához. Hozzá-
vetõleg 200 példányt küldenek horvát politikusoknak és más, befolyással bíró
személyeknek, a maradék Izraelbe, az USA-ba és más, a Tengerentúlon és
Európában élõ elõfizetõknek megy (utóbbiak esetéban többnyire Horvátor-
szágban született zsidókról van szó42). Az Értesítõt kéthavonta megjelenõ folyó-
iratként képzelték el, és 1997-ig 48 szám jelent meg, tehát évente átlagosan öt.

1989. októberében újra megnyílt a hitközség épületének harmadik eme-
letén az óvoda, amelyet november 1-én szenteltek fel. A pénzügyi segély az
amerikai Joint szervezettõl érkezett.43

1984 óta zajlanak a Zágrábi Zsidó Hitközségben az elsõ sportesemények is:
elõször a hitközség épületének pincéjében felállítottak egy asztalt asztalitenisz-
nek.44 Késõbb heti egy alkalommal játszottak teremfocit. A Makabi asztalite-
nisz-csapata Pavle Goldstein vezetésével 1984. õszétõl kezdett játszani a zágrábi al-
sófokú városibajnokságokban.A rákövetkezõ években két asztalitenisz-csapat mû-
ködött, rekreációs jelleggel labdarúgással is foglalkoztak,45 ami a zágrábi Makabi
munkájának – igaz szerény jellegû – felújítását jelentette 43 éves szünet után.

A jugoszláviai zsidó közösségen belüli egyik legsikeresebb sporteseményt
a hetvenes évek második felében, de különösen a nyolcvanas években az ún.
Kis makabiádák jelentették, sportjátékok, amelyeken kb. nyolc sportágban zaj-
lottak a vetélkedõk. Azon kívül, a „társalgást” és a vidám hangulatot kulturá-
lis-oktatási és szórakoztató jellegû programok egészítették ki, ahol a fiatalok ta-
nultak, az idõsebb korosztály pedig visszaemlékezett arra, amit fiatalkorában
megtanult, és megmutatta azt. A Makabiádákat hagyományosan a május elsejei
ünnepek körül szervezték meg; három-négy napig tartottak. A nyolcvanas
évek derekán a Makabiádák elérték csúcspontjukat, az 1985-ös évi Braè szigeti
Supetarban megtartott Makabiádán 420 résztvevõ volt egész Jugoszlávia terüle-
térõl, több mint bármikor elõtte vagy utána. Ugyanakkor, ez volt az elsõ, ame-
lyen jelentõsebb mértékben vett részt a zágrábi közösség is, amely egy teremfo-
ci-csapatot is megszervezett, és azonnal meg is nyerte a versenyt.46 Egészen
1989-ig a zágrábi hitközség képviselõi gyõztek teremfociban, kosárlabdában,
asztaliteniszben, mezei futóversenyben és még néhány más sportszámban is.47
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Az utolsó ilyen Makabiádát az 1990-es május elsejei ünnepek alatt szer-
vezték meg Supetarban, Braè szigetén.48 1991 elején megszervezték az elsõ
közös tartózkodást egy síközpontban – a gorski kotari Bjelolasicán, mert „kel-
lemes volt élvezni a téli ambientum áldásait, és közben zsidó módra barátkoz-
ni...”49 A rákövetkezõ években az ilyen együttléteket – fõleg a háború miatt –
nem szervezték meg, a hagyományt csak 1999 elején újították fel.

A jugoszláviai zsidók a zágrábi (és horvátországi) makabeusok jelentõs hoz-
zájárulásával 1965 óta részt vettek az Izraelben szervezendõ Világmakabiádákon.
1985-tõl, azonban, ez a részvétel létszámban nagyobb és jelentõsebb.50 A részvé-
telt megismételték 1989-ben is, valamint az Európai Makabiádán 1987-ben Kop-
penhágában. Az 1989-es évi Makabiádán a labdarúgó csapat 8. helyezést ért el
a 16 csapatos mezõnyben, ahol sokkal nagyobb és gazdagabb közösségek képvi-
seltették magukat. Az izraeli Világmakabiádákon 1993-ban és 1997-ben, vala-
mint az Európai Makabiádán Stirlingban (Skócia) 1999-ben fellépett a horvát
csapat a zágrábiversenyzõk még jelentõsebb részvételével.Teremfociban nem ér-
tek el jelentõsebb eredményt, éppúgy, mint asztaliteniszben, de Silvija Kozloviæ
(1981) a serdülõ korosztályban karatéban bronzérmes lett. Ez volt az elsõ érem,
amelyet a zágrábi éshorvátországi zsidó közösség színeiben nyert meg valaki.51

1991 õszén a hitközség Jevrej-rõl Zsidóra változtatta a nevét (Zágrábi Zsi-
dó Hitközség), – így járt el egyébként a többi horvátországi hitközség is –, az-
zal érvelve, hogy a megváltoztatott név jobban felel meg a horvát nyelvi nor-
mának. A zsidó elnevezés, ugyanis, a második világháború alatt pejoratív jel-
leggel is bírt, így a jevrej (a zsidó szerb nyelvû megjelölése) elnevezés
menekülés volt a FHÁ súlyos mindennapjaitól. Ugyanakkor Zsidó volt
a neve a legismertebb horvátországi zsidó lapnak, a hetvenes és nyolcvanas
években pedig a „zsidó” fogalom neutrálisként érvényesült Horvátország-
ban, teljesen kiszorítva a „jevrej” elnevezést.52

Fordította: Szekeres Péter
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48 Bilten ŽOZ 15/1990.
49 Bilten ŽOZ 18/1991.
50 JP 7–8/1985.
51 Bilten ŽOZ 31–2/1993.
52 Lásd, ezekrõl a dilemmákról, Goldstein, S.: Potomstvo naroda izabranoga (Biblija i opsta-

nak židovskog naroda). In: Kritika 12, Zagreb 1970, 287–301 old.; JP 1970/9–10. Az írás
élénk vitát keltett a zsidó és nem zsidó körökben, lásd: S. Rendiæ, O imenu Židova, Kriti-
ka 12, Zagreb 1970, 406–410.; Rendiæ, S.: O Hrvatima, svetištima i Židovima. In: Kritika
17, 1971 március-április; Mošiæ, A.: „Židov” ili „ Jevrej”?, JP 11–12/1970, 8–9 old.; NIN,
Beograd, 1971. jan. 17.; JP 1–2, 5–6/1971. A két világháború közötti idõszak dilemmáiról
Goldstein: Židovi u Zagrebu… 9–12.



A ZÁGRÁBI ZSIDÓ HITKÖZSÉG ÖNÁLLÓ ÉS MÁS KIADÓKKAL VALÓ EGYÜTT-
MÛKÖDÉSBEN MEGJELENT KIADVÁNYAI

200 godina Židova u Zagrebu (Referati i govori sa proslave 180 godišnjice
Židovske opæine Zagreb 6. do 9. XI. 1987.), Zagreb 1988. [A zsidók 200 éve
Zágrábban (Beszámolók és beszédek a Zágrábi Zsidó Hitközség alapítása 180.
évfordulójának megünneplésén, 1987. november 6. és 9. között)].

Židovi na tlu Jugoslavije. Katalog izložbe u Muzejskom prostoru Zagreb, Jezuitski
trg 4, 14.travnja do 12. lipnja 1988. Izdavaè Muzejski prostor Zagreb, urednik
Slavko Goldstein.[A zsidók Jugoszlávia területén. A Múzeumi Központban,
Zágráb, Jezuitski trg 4, 1988. április 14-e és június 12-e között felállított kiállí-
tás katalógusa]

Dr Stulli, Bernard: Židovi u Dubrovniku [A zsidók Dubrovnikban] izdavaèi:
Židovska opæina Zagreb, KD Miroslav Šalom Freiberger i Nakladni zavod
Matice Hrvatske, Zagreb 1989.

Žerjaviæ, Vladimir: Gubici stanovništva Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu -
[Jugoszlávia lakosságának veszteségei a II. világháborúban] Zagreb 1989.

Reprint molitvenika dr. Miroslava Šaloma Freibergera iz 1938. godine [Dr. Miros-
lav Šalom Freiberger 1938-as évi imakönyve, reprint] izdavaèi: Židovska opæi-
na Zagreb i KD Miroslav Šalom Freiberger, Zagreb 1994. urednice Vlasta
Kovaè i Dunja Šprajc.

Obitelj – zbirka židovskih obiteljskih povijesti [Család – zsidó családi történetek
gyûjteménye] priredila: Jasminka Domaš. Izdavaèi: KD Miroslav Šalom Frei-
berger i Novi liber, Zagreb 1996.

Švob, Melita: Židovi u Hrvatskoj. Migracije i promjene u židovskoj populaciji [A zsi-
dók Horvátországban. Migrációk és változások a zsidó népességben] izdavaèi:
Židovska opæina Zagreb i KD Miroslav Šalom Freiberger, Zagreb 1997.

Antisemitizam Holokaust Antifašizam. Zbornik simpozija, Židovska opæina Zag-
reb 1996. Englesko izdanje 1997. [Antiszemitizmus Holokauszt Antifasiz-
mus, a szimpózium gyûjteménye, Zágrábi Zsidó Hitközség, 1996. Angol nyel-
vû kiadás 1997.]

Dva stoljeæa povijesti i kulture Židova u Zagrebu i Hrvatskoj, zbornik simpozija
[A zágrábi és horvátországi zsidók két évszázados történelme és kultúrája,
a szimpózium gyûjteménye] Židovska opæina Zagreb 1998.

Koš, Julija: Alef bet židovstva. Pogled u krug židovske povijesti, religije i obièaja. -
[A zsidóság Alef bet-je. Betekintés a zsidó történelem, vallás és szokások köré-
be] Nakladnik: Julija Koš, Zagreb 1999.

Domaš, Jasminka: Šabat Šalom. Židovska opæina Zagreb i KD Miroslav Šalom Frei-
berger, Zagreb 1999.

Zagrebaèka sinagoga – reliquiae reliquiarum, katalog u povodu izložbe, tekst: Snješ-
ka Kneževiæ, izdavaè: Židovska opæina Zagreb; hrvatsko i englesko izdanje.
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[A zágrábi zsinagóga – reliquiae reliquiarum, a kiállítás katalógusa, szöveg: Snješ-
ka Kneževiæ, kiadó: Zágrábi Zsidó Hitközség, horvát és angol nyelvû kiadás].

Dimitrijeviæ, Mira Kolar: Društvo èovjeènosti 1846–1946, prvo zagrebaèo dobrot-
vorno društvo [Az emberségesség egyesülete 1846–1946, az elsõ zágrábi jóté-
konysági egyesület], izdavaèi: Židovska opæina Zagreb i Kulturno društvo
Miroslav Šalom Freiberger, Zagreb 1998.

Gruden, Živko: Peraèi crnih košulja, kronika novopovijesti 1990–2000 [A fekete in-
gek mosói, az újkori történelem krónikája 1990–2000], izdavaèi: Izvori i
Židovska opæina Zagreb, 2001.

Žugaj, Vjekoslav: Židovi novogradiškog kraja, povijesni prilozi [A Nova Gradiška kör-
nyéki zsidóság, történelmi adalékok], izdavaè: Židovska opæina Zagreb 2001.

Sinagoga i Zagreb, izložbeni katalog [A zsinagóga és Zágráb, a kiállítás katalógusa],
Židovska opæina Zagreb 2001.

Goldstein, Ivo: Holokaust u Zagrebu [A holokauszt Zágrábban] (suautor Slavko
Goldstein), izdavaèi: Novi Liber i Židovska opæina Zagreb, Zagreb 2001.

Samokovlija, Sonja: Židovska kuharica [Zsidó szakácskönyv]. Izdavaè: KD Miros-
lav Šalom Freiberger, Zagreb 2000.

Samokovlija, Sonja: Rjeènik duše, zbirka židovskih pojmova [A lélek szótára, a zsi-
dó fogalmak gyûjteménye]. Zagreb 2002.

SZÉPIRODALOM

Domaš, Jasminka: Biblijske prièe [Bibliai mesék], Zágrábi Zsidó Hitközség és
Miroslav Šalom Freiberger KE, Zágráb, 2000.

Domaš, Jasminka: Rebeka / U nutrini duše [Rebeka / A lélek mélyén], Zágráb 2001.
Dirnbach, Zora: Dnevnik jednog èudovišta [Egy szörny naplója], Miroslav Šalom

Freiberger KE, Zágráb, 1997.
Dirnbach, Zora: Kao mraz, roman o nestajanju [Mint a fagy, egy regény az eltûnés-

rõl]. Novi liber és Eszéki Zsidó Hitközség, 2000.

ÚJSÁGOK ÉS FOLYÓIRATOK

Ha-kol, régebben a Zágrábi Zsidó Hitközség Értesítõje, a Horvátországi Zsidó Közös-
ség hírlapja, 1987 óta jelenik meg, az utóbbi idõben kéthavonta; eddig 74 szám
jelent meg, elõkészületben a 75. szám. Fõszerkesztõ: Vlasta Kovaè.

Voice, a Zsidó Közösség angol nyelvû hírlapja, válogatás a Ha-kol legérdekesebb írásai-
ból, külföldnek szánt, kétévente jelenik meg; elõkészületben a negyedik szám.

Novi Omanut, zsidó történelmi és kulturális folyóirat, 1993 óta jelenik meg kétha-
vonta. Fõszerkesztõ: Branko Poliæ.

Motek, ifjúsági hírlap, megjelenik idõnként.
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EGYÉB KIADVÁNYOK

Jewish Heritage in Zagreb and Croatia (=Zsidó hagyományok Zágrábban és Horvátor-
szágban), angol nyelvû illusztrált idegenforgalmi kézikönyv a horvátországi
zsidók nyomában, kiadó: Zágrábi Zsidó Hitközség és Miroslav Šalom Freiber-
ger KE, szerkesztõ: Vlasta Kovaè, Zágráb 1993.
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