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A Nyíregyházi Zsidó Hitközség lapja

GIDEON GREIF:
KÖNNYEK NÉLKÜL SÍRTUNK
RÉSZLETEK
2016 áprilisában jelenteti meg az Európa Könyvkiadó Gideon Greif interjúkötetét, amely a Saul fia című film
alapjául szolgált. Greif (sz. 1951.)
történelemprofesszor, mintegy 30
éven át dolgozott a jeruzsálemi Jad
Va’sem Intézet és Emlékmúzeum
munkatársaként. Könyvei mellett
több holokauszt témájú rádióműsort
is szerkesztett és vezetett. 1988-ban
Szaloniki-Auschwitz című műsoráért
Szokolov díjat kapott. Könnyek nélkül sírtunk című kötete, amely az
auschwitzi Sonderkommando egykori tagjaival készített interjúkat tartalmaz, 1995-ben jelent meg.
Köszönet az Európa Könyvkiadónak, amiért engedélyezte a könyv
részleteinek közlését. Köszönet Szántó Juditnak, a kötet fordítójának.

Abraham és Slomo Dragon
(testvérek; Lengyelország)
– A vetkőzőben végzett munka idejéből melyik csoportra emlékszik a legtisztábban?
SLOMO: Akkor hadd beszéljek egy
fura transzportról, amely 1943 végén
vagy 1944 elején érkezett. Akkoriban
nagyon sok transzport jött, és a barakkszolgálatosoknak is munkába kellett
állniuk. Egy szép napon nagyon furcsa
transzport érkezett; addig még hasonlót sem láttunk. Az emberek egészen
másként néztek ki, mint a gettókból

jött zsidók. Különleges ruhákat viseltek, és látszott, hogy addig semmiben
nem szenvedtek szükséget. Jól voltak
eleresztve. Némelyik nő szőrmebundát
viselt, és arany ékszerei voltak; a retiküljük valódi bőrből volt. Csupa kifinomult teremtés. Úgy festettek, mintha
egy egészen más világból jöttek volna.
– Hová valók voltak ezek a zsidók?
SLOMO: Először mi se tudtuk. Angolul és franciául beszéltek. Később
hallottuk, hogy amerikai és francia állampolgárok, akik a háború kitörése
idején véletlenül Lengyelországban tartózkodtak. A németek elfogták és koncentrációs táborba szállították őket.
– Hányan voltak ebben a csoportban?
SLOMO: Úgy százhúsz és kétszáz
között.
– Hogyan hozták őket a krematóriumba?
SLOMO: Teherautókon, mint a többieket, de másként bántak velük. A németek először udvariasan és barátságosan viselkedtek.
– Hol találkozott ezzel a csoporttal?
SLOMO: Az I. (II.) krematórium
udvarán. (Egytől négyig a birkenaui
krematóriumokat számozták, ötödiknek
időnként beszámították a régi auschwitzi krematóriumot is. Sz. J.)
– Maga mit csinált ott?
SLOMO: Ekkoriban történt, hogy
a németek a barakkszolgálatosokat is a
krematóriumokhoz irányították. Minden
épületre jutott belőlünk. Ilyen helyzetekben, amikor csúcsra járt a munka, mindig
a krematóriumokhoz rendeltek minket.
– Folytassa, kérem. Mondja el, mi történt ezzel a különös transzporttal.

A könyv héber kiadásának borítója

SLOMO: Emlékezetes maradt számunkra ez a társaság. A németek az I.
(II.) krematórium alagsorába vezették
őket, ahol levetkőztek. Amikor sokan
már a gázkamrában voltak, de a többiek még vetkőztek – vagyis mielőtt
a gázkamra ajtaját rájuk zárták volna
–, a sonderkommandósok parancsot
kaptak, hogy szedjék össze a vetkőzőben maradt holmit. Egy elegánsan
öltözött nő állt a helyiségben a lányával. Schillinger, az SS tiszt is éppen ott
időzött. A nő nem akart meztelenre
vetkőzni; a melltartóját és a bugyiját
magán tartotta. Schillinger odafordult,
és ráordított: „Nem! Vetkőzzön le teljesen!” – és a melltartójára szögezte a
pisztolyát. A nő kikapcsolta a melltar-
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tót, meglengette Schillinger orra előtt,
és a karjára ütött. A pisztoly a földre
esett. A nő gyorsan lehajolt, felkapta a
pisztolyt, célba vette Schillingert, és lelőtte.
– Ki volt ez a Schillinger?
SLOMO: A tábor Rapportführere (állományfelelős, aki a táborparancsnoknak jelentett). Különlegesen kegyetlen
alak. Csak sajnálni lehetett azt, akit a
markába kaparintott. Félholtra verte az
embereket, és iszonyatos, rémisztő szadista volt.
– Tud róla, hogy ölt-e a saját kezével is?
SLOMO: Mi sem természetesebb.
Az egész tábor úgy ismerte, mint véres
kezű gyilkost.
– Magát is megütötte?
SLOMO: Igen, engem is.
– Térjünk vissza Schillinger és a nő
epizódjához. Mi történt ezután?
SLOMO: Nagy felfordulás támadt a
vetkőzőben. A németek féltek, hogy a
nő őket is célba veszi. Mindenkit kikergettek a helyiségből, és lelőtték a nőt. A
sonderkommandósokat is csak ezután
engedték vissza. A nő holtteste ott terült
el a padlón, Schillingeré mellett. Amikor Schillinger halálának híre ment, a
tábor ujjongott örömében. Amikor vis�szamentünk a sonderkommandós barakkokba, és beszámoltunk Schillinger
haláláról, a többiek igazi ünnepséget
rendeztek.
– Milyen messze volt a nőtől, amikor
ez történt?
SLOMO: Egész közel voltam, talán
öt méterre. Addigra már nem sokan
maradtak a helyiségben; a nő az utolsók
egyike volt. Így egész közelről láttam,
mi történt.
– Megtudta, ki volt ez a nő?
SLOMO: Azt beszélték, színésznő
volt, de részleteket nem hallottunk.

Ja’akov Gabai (Görögország)
– Előfordult, hogy a sonderkom
mandósok rokonokkal találkoztak?
– Ez, a magyarországi zsidók transzportjainak kivételével, bármikor megeshetett. A feleségem is a táborban raboskodott, és mindenki, aki hasonló
helyzetben volt, örökös félelemben élt.
Rettegtem, hogy a feleségemet is itt, a
krematóriumban gyilkolják meg, és
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A Dragon fivérek

azon rágódtam, mit tennék, ha ez bekövetkezne. Szerencsére erre nem került
sor, de 1944. október 31-én, amikor az
utolsó négyszáz „muzulmánt” kísérték
a halálba, köztük volt két unokafivérem
is, aki a birkenaui D munkatáborban
dolgozott. Leültünk a vetkőzőben, és
két órán át beszélgettünk.
– Tehát tudta, hogy az unokatestvéreire halál vár.
– Persze hogy tudtam. A németek
parancsaiból értesültünk róla, kikkel
fognak végezni. Amikor a fogolynak le
kellett vetkőznie, és kapott egy pokrócot, egy kevés kenyeret és némi margarint, ez azt jelentette, hogy hamarosan
viszik a krematóriumba.
– Miről beszélgettek?
– Megkérdeztem, hogy lehet az,
hogy éppen ők, akik mindig olyan bátrak és élelmesek voltak, ebbe a helyzetbe kerültek. Azt felelték: „Ezt a sorsot
szánta nekünk a végzet, nem térhetünk
ki előle.”
Ettek és cigarettáztunk, amíg el nem
jött számukra az indulás ideje. „Itt az
idő, hogy végezzünk veletek” – mondta
az egyik német, én pedig azt mondtam
nekik: „Valami szörnyűt akarok mondani nektek; de nem fogtok szenvedni.”
A gázkamrához vezettem őket, és megmutattam, hol töltik be a gázt. „Ha ide
ültök, egy másodpercig se szenvedtek
majd.” Amikor elmentem, azt mondta a német katona: „Csak így tovább –
neked aztán van vér a pucádban!” Azt
feleltem: „Miért kellene olyan sokat
szenvedniük?” Aznap a meggyilkoltak
közül tízen görögországi ismerősök és
családtagok voltak.

Mire mind a 390 holttestet elhamvasztottuk, ki-ki közülünk hamuvá változtatott néhány rokont és ismerőst. Az
egyes áldozatok maradványait elkülönítettük, és pléhdobozokban eltemettük;
továbbá feljegyeztük a halottak nevét,
valamint születésük és meggyilkolásuk
dátumát. Még kaddist is mondtunk
fölöttük. Most aztán értünk ki mond
majd kaddist? – tűnődtünk… Hallottam, hogy amikor bejöttek az oroszok,
megtalálták a dobozokat.

Eliezer Eisenschmidt
(belorussziai litván)
– Mit csináltak „szabad” óráikban,
amikor nem érkeztek transzportok
Birkenauba?
– Kerestünk magunknak mindenféle elfoglaltságot – például víznek való
medencéket ástunk, ide-oda szállítottunk dolgokat, szóval ezzel is, azzal is
próbálkoztunk. A lényeg az volt, hogy
ne lógjunk tétlenül. Amikor a németek
rájöttek, hogy értek a gyomláláshoz,
adtak egy sarlót, hogy megtisztítsam
az udvart. A gyomot halomba kellett
raknom. Utána kényszermunkásokat
küldtek Auschwitzból, akik elvitték a
gyomot a lovaknak. Voltak szabóink
is, akik varrtak az SS-nek, és susztereink, akik cipőt és csizmát készítettek
nekik.
– A jelenetek, amelyeket elbeszélt, a
hely, ahol tartózkodott, tele voltak holttestekkel és halállal. Hogyan tudott élni
ebben a környezetben?
– Megszoktuk ezt a taposómalmot,
hiszen nem volt más választásunk. Vé-
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gül teljesen normálisnak tűnt, mintha
az élet valóban ilyen volna. Amellett
az SS-ek nem is hagytak időt gondolkodásra. Ők ellenőrizték a munkát.
Tíz centit sem mozdulhatott az ember,
anélkül, hogy az SS ne figyelné. A IV.
(V.) krematóriumban laktunk, és még
a mellettünk lévő III. (IV.) krematóriumba se mehettünk át. Az SS-ek egész
nap körülöttünk cirkáltak, és a kutyáik
a legkisebb jelre is bárkire rávethették
volna magukat. Láttuk, hogyan idomították őket az épületünk mögötti erdőben. Az idomítóik, csupa SS-legény,
rabruhát viseltek, alatta vastag vászonréteggel, hogy a kutyák ne ejtsenek sebet rajtuk.
Meg kell mondanom, hogy már
egyikünk se volt ura a gondolatainak.
Krematóriumi munkánkat egész közönséges foglalkozásnak tekintettük.
Úgy végeztük, akár például egy sírásó.
Ha egy átlagos ember elkísér valakit az
utolsó útjára, érzelgős lesz, mikor a koporsót leeresztik, de a sírásónak eszébe
se jut, hogy minden alkalommal megsirassa az elhunytat. Nahát ugyanígy
voltak ezzel a sonderkommandósok.
– És rögtön hozzászoktak ehhez a
helyzethez, vagy sokáig tartott?
– Természetesen elég sokáig tartott.
Az első néhány napot teljes sokkban
csináltuk végig. Emlékszem, mind a
százötvenen munkába mentünk, és 1215 SS kísért a kutyáival. Egy ilyen kutya félelmetesebb volt, mint három SSlegény. Így hát szóba se jöhetett, hogy
gondolkodjunk. A németek terrorral
fojtották el a gondolatainkat és az érzéseinket. Az első napokban munka
közben állandóan korbáccsal vertek.
Egyetlen önálló kezdeményezésünk az
volt, hogy elhajoltunk a rémisztő ütlegek elől. A verést akartuk megúszni,
minden egyebet gondolkodás nélkül
tettünk.
Előbb-utóbb aztán megszoktuk az
ismétlődő napirendet. Lelkiállapotunkat leginkább a „közöny” szó jellemzi.
Igaz, ezt a „közönyt” se meghatározni,
se megérteni nem tudtuk volna, ha
meggondoljuk, mivel foglalkoztunk
nap mint nap.
– Ha valaki menekülni akart ebből a
valóságból, volt egy biztos, de tragikus
kiútja: öngyilkos lett. A barátai körében
előfordult öngyilkosság?
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Eliezer Eisenschmidt

– A sonderkommandósoknál ilyen
alig fordult elő. Csak három esetet
tudok felidézni. Volt egy Makowba való zsidó rendőr, aki húsz
Luminal-tablettát nyelt le, de életben maradt. És 1944. október 7-én, a
Sonderkommando felkelése közben,
két zsidó orvos lett öngyilkos.
– Volt valaha alkalma, hogy valakivel komolyan vagy elmélyültebben beszélgessen?
– Ugyan mi a csudáról beszélgettünk volna? Mindnyájunknak megvolt
a maga baja vagy tragédiája, az épp
eléggé lefoglalta. Csaknem valamen�nyien a magunk családjának egyedüli túlélői voltunk. Mint például én is.
Kivételes esetekben egy-egy testvérpár
is életben maradt. Az ilyesmi a szerencsén is múlt. Ismertem három fivért
Janowkából, meg a két Dragon-fivért,
Slomót és Abrahamot. Abraham volt
az idősebb. A Sonderkommando felkelése közben lábon lőtték; az auschwitzi
kórházba vitték, és ott maradt, amíg
jobban nem lett. Amikor elindult a
halálmenet, organizáltunk egy kocsit,
beleültettük, és vontattuk. Slomónak,
az öccsének sikerült megszöknie a halálmenetből.
Ami a kérdést illeti, volt köztünk egy Slojme De-Geller nevű fickó, egy szőke wolkowiski ügyvéd. Ő
meg a két sógora együtt szolgált a

Sonderkommandóban, és mind a hárman a mi csapatunkban. Néha hosszú
beszélgetéseket folytattak, különböző
témákról. Érdekes beszélgetések voltak, és időnként én is részt vettem bennük.
Egy este, amikor együtt ültünk,
amerikai gépek szálltak el a tábor fölött; bombázni mentek Gleiwitz felé.
A krematóriumok kéményeiből még
gomolygott a füst, és megjegyeztük:
„Bárcsak ezek a gépek ez egyszer a
birkenaui krematóriumokat is bombáznák.” Annyira reménykedtünk,
hogy egyszer így lesz. Persze nem tudtuk, mi történik a fronton. Nem volt
rádiónk, nem voltak újságjaink. Megvitattuk, hogy ilyen vagy olyan esetben
hogyan viselkedjünk.
Egy napon egy teherautó néhány
nőt szállított a táborból a krematóriumba. Beteg női muzulmánok voltak,
inkább holtak, mint élők. Dolgoztatni
már nem lehetett őket, ezért a németek
el akarták őket gázosítani. Egy lány, aki
még tudott állni és beszélni, egy Jankl
nevű sonderkommandóshoz fordult,
egy magas, erős fiúhoz, megragadta a
kezét, és azt mondta: „Tizennyolc éves
vagyok, és még soha nem aludtam
férfival. Szeretném ezt megélni, mielőtt meghalok. Megtenné nekem ezt a
végső szívességet?” Jankl félrelökte, és
elbújt, nehogy a lány még egyszer erre
kérje. Úgy érezte, képtelen megtenni,
amit a lány kíván, és ha megtenné, az
erkölcsileg nem lenne helyes.
Amikor elmesélte nekünk a dolgot,
nyilvános vitát rendeztünk: jól tette-e
a fiú, hogy megtagadta a lány utolsó
kérését, vagy teljesítenie kellett volna.
A vélemények megoszlottak, és a vita
igencsak szenvedélyes volt. Jankl így
szólt: „Nem vagytok észnél! Muzulmán volt, piszkos és büdös. Mi több,
tudtam, hogy a gázkamrába viszik! Ki
az, aki ebben a helyzetben gondolni is
tudna ilyesmire?”
Hát ilyen ügyekről vitáztunk. A legtöbben úgy vélték, Jankl helyesen cselekedett, amikor ilyen körülmények
között nem teljesítette a lány kérését.
Szántó Judit fordítása
Folytatás a következő számban.
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JANICS ATTILA: AZ ÉLŐ MÚLT FOTÓSA
Mondandóm elején hadd legyek ezúttal
(is) kissé (?) szubjektív. Janics Attilát
idestova másfél évtizede ismerem, kapcsolatunk a 90-es évek második felére
nyúlik vissza. Akkortájt volt szerencsém
szerkeszteni a Nagykállói Hírmondót, a
város önkormányzatának lapját, s egy
idő után ő szállította nekem az újságba
szánt képeket. Mi tagadás, az akkor alig
húsz éves srác – fogalmazzunk eufemisztikusan – nem volt a pontosság, a
megbízhatóság mintaképe, személyisége inkább szertelen, mint kiforrott volt.
Aztán 2007-ben a helyi hatalom fura
urai úgy döntöttek, másra bízzák a lap
készítését… Kapcsolatunk Attilával ettől kezdve elhalványult, találkozásaink
megritkultak, esetlegessé váltak. Munkáit viszont láttam a Kelet-Magyarországban, két éve a Korzóban mutatkozott be Színek, arcok, mozdulatok című,
szebbnél szebb, 18–20 éves lányokat
láttató képeivel (ebben sminkes és mesterfodrász segítette). Idén ugyancsak
a Korzóban láthattuk Harcosok című,
rákbetegségükből talpra állt nőket (és
egy férfit) bemutató, rendkívül erős,
életigenlő kiállítását (fontosnak tartja
megjegyezni, hogy – bár a képeket ő készítette – ezúttal is többen segítették).
Az igazi meglepetést azonban számomra az okozta, amikor ez év január
27-én, a holokauszt és az AuschwitzBirkenaui tábor felszabadulásának 70.
évfordulója alkalmából sokadmagammal megtekinthettem A9318 című tárlatát a nyíregyházi zsinagógában.
És most adjuk át a szót neki!
„Fotós pályafutásom első állomása 1988 volt, amikor tíz évesen szüleim
megajándékoztak egy Praktica fényképezőgéppel. Az érettségi után, 1999-től dolgoztam fényképészként, 2003-ban pedig
diplomát szereztem a Bálint György Újságíró Akadémián. Óriási segítséget kaptam, amikor Németországban, a Stuttgart közeli kisvárosban, Metzingenben
gyakornokként dolgozhattam, és sokat
tanultam.
Engem a folyamatos megújulás igénye,
az egyedi ötletek, kreatív megoldások keresése nyugtalanít, ez az, ami előre visz a
munkám során. Egy barátom azt mondta

egyszer: Amikor elindulsz otthonról fotózni, már akkor is tudd, hogy most olyat
fogsz alkotni, hogy a világ beleremeg.”
Ha a világ nem is, mi beleremegtünk
abba, amit azon a délutánon a zsidó hitközség áldozatokra emlékező tárlatán
láttunk. Szememben Attila ekkor lett
szakmáját értő, a világ dolgairól felelősen gondolkodó, az érzelmeknek magát
átadni engedő, érett felnőtté.
„Egy Kanadában élő barátom,
Schramm András work shopján vettem
részt 2012-ben, s mivel foglalkoztatta a
holokauszt témája, rá egy évre megkért,
kísérjem el Auschwitzba, készítsek róla
werkfotókat. Igent mondtam, ugyanak-

fogadni sokak biztatását, támogatását,
elismerését.
Az új, immár kibővített anyagból október 20-án este 6 órakor nyílt kiállítás
Az élő múlt címmel a nyíregyházi Váci
Mihály Kulturális Központban. Ez a tárlat oktatási célokat is szolgál, a képeken
kívül ugyanis filmet is forgattak, interjúk
készültek túlélőkkel. Már több, nem csupán megyénkbeli város, iskola jelezte,
kész fogadni.
Befejezésül álljon itt néhány gondolat
a megnyitón elhangzottakból!
Dr.Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere történészként fogalmazta
meg, hogy csak az a múlt, amire emlék-

kor a magam számára is csináltam képeket, amelyek közül vagy húszat a facebook
oldalamra is kitettem. Kollégám, Csutkai
Csaba biztatott arra, kezdjünk valamit az
anyaggal, s ő hozott össze Somos Péterrel
is. Közös döntésünkből született a kiállítás
gondolata.
Nekem azonban hiányérzetem volt,
nem éreztem teljesnek a kollekciót, ezért
feleségemmel Mikuláskor felkerekedtünk, s hajnalban megérkeztünk Auschwitzba. Mínusz tíz fok, köd fogadott
bennünket, amikor reggel munkához
láttunk. Két napon keresztül fotóztam,
sok mindent egészen másképp láttam,
mint az első alkalommal. Megdöbbentő
volt ezek után itthon azzal szembesülni,
hogy vannak olyanok, akik tagadják a
holokauszt megtörténtét, érezni, hogy a
gratulálók némelyikének vegyes érzései,
fenntartásai voltak. Jó volt ugyanakkor

szünk. Ő a képekben nyomasztó szépséget lát, ezért kedvence a rózsát ábrázoló,
amely egyszerre idézi fel benne a szépséget és az elmúlást.
Szirbek István művészettörténész a
felcsillanó remény szálait véli felfedezni
e rettenetes vidéken. Számára a feketefehér képek a múltat, a színesek a jelent,
az életet üzenik. Attila nem hagy meg
bennünket kívülálló szemlélőnek, mi is
ott vagyunk a síneken, a vagonokban, a
szögesdrót mögött, a barakkokban, részesei vagyunk a rémséges történetnek – tette
hozzá.
A mi dolgunk pedig a hír továbbadása, a látogatásra való ösztönzés, az ügy
fontosságának tudatosítása. És persze a
köszönet, az elismerő kalaplengetés Attilának.
Fekete Antal
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„VALAKI AZ ÉRTŐL INDUL EL …” 6.
Dániel Miklósné Lengyel
Laura (Pollák Laura) író,
kritikus.
Újfehértón
született 1874. március 28-án. Édesapja
Pollák Henrik, édesanyja Katz Nina, aki
Benedikt
Márkus
nikolsburgi főrabbi
leánya volt. Házasságukból négy gyermek
született: Laura, Sándor, Miklós és Jenő.
Szülei válása után Debrecenbe költöztek, majd
Szegedre, a tanítóképzőt
Budapesten végezte.1
„Talán onnan származik az
a sötét, néha kissé keserű hang írásaiban, hogy ez a fiatal, gyöngédlelkű
leány majdnem gyerekkora óta egész
erővel és energiával küzdi az élet nehéz küzdelmeit és mint egy bátor, fiatal katona állja meg a helyét. Maga is
még egészen gyermek volt, mikor árvaságra jutva, föladatául tűzte magának, hogy kis öccseit föl fogja nevelni.
És a magára vállalt nehéz kötelességet
híven teljesítette… A mai magyar írók
legkiválóbb talentuma Lengyel Laura, az író, s a budapesti társaság egyik
legkedvesebb, legvonzóbb alakja ez az
érdekes arcú, szerény, egyszerű modorú, minden föltünést, minden zajos érvényesülést szinte ijedten kerülő
fiatal leány, akiről mindnyájan, akik
ismerik, tudják, hogy maga a jóság, a
gyöngédség és szeretet.”2
Dosztojevszkij Raszkolnyikovjáról
szóló első tanulmánya az Élet c. folyóiratban jelent meg 1895-ben. Később a
Budapesti Hírlap kritikusa, 1912-től az
irodalmi és színházi rovat vezetője lett.
1927-től a Pesti Hírlapnál dolgozott. Regényeket, novellákat publikált. Néhány
drámáját játszották is: A császár anyja
(1921) c. darabot a Magyar Színház, a
1

h t t p : / / w w w. t u d a s h a l o. e u /
hu/szemelvenyek-a-megyetortenetebol/304-danieine-lengyel-laura

2

ÚJ IDŐK, 1901. 7. évf. p.229.

Tűzhalál (1923) művét a
Nemzeti Színház mutatta be. Bocsánat,
felség! (1928) címmel zenés vígjátékot is írt.
Lengyel Laura első könyve
1898-ban látott
napvilágot, s a
következő esztendőben
ezt
újabb meg újabb kötetek
követték. 1907-ben férjhez
ment Dániel Miklóshoz, a
következő évben megszületett
lánya, Anna.
A korszak szinte valamennyi
ifjúsági sorozatában szerepelt, némelyikben több kötettel is. Jó néhány kötete több kiadást is megért.
Történelmi témájú művei: A fejedelemasszony (1928), Rákóczi fejedelem
a napkirály udvarában, (1929), Bethlen Gábor udvarában (1931), A zsibói
vár ura (1932); Mikes menyasszonya
(1932); Az utolsó Hunyadi (1933).
Magyar testőrök Bécsben (1936) című
írása Bessenyei György életregénye,
melyből nemcsak a költő pályájának
történetét, hanem a Mária Terézia korabeli Bécs udvari életét is megismerhetjük.
Novelláiból mindössze két kötet látott napvilágot: Elbeszélések (1907),
Máb királyné (1911).
Az utóbbi kötetnek is jó fogadtatása
volt. A Hétben Cholnoky Viktor, a Világban Benedek Marcell, a Vasárnapi
Újságban Schöpflin Aladár, a Nyugatban pedig Kaffka Margit írt róla elismerően.
Benedek Marcell szeretettel figyelte
Dánielné Lengyel Laura pályafutását
a fiatalkori Álmok-tól és Dénes Olga
házasságá-tól kezdve. „Mindig szerettem előkelő, kulturált hangját, tiszta és
nemes erkölcsi felfogását.”3
1925-ben a Nyugat c. folyóirat novellapályázatán Dánielné Lengyel Lau3

ÚJ IDŐK, 1940. 46. évf. p.218.

ra második díjat nyert Madaleine című
elbeszélésével.
Részlet Az áldozat c. elbeszélésből:
„Az élet nyomorúságainak – mondta
Bartos Ferenc – egyik, talán legfőbb
oka, hogy az emberek semmiképpen
sem akarják megérteni azt az egyszerű és világos igazságot, hogy az élettel
együtt senki sem ígért nekünk örömet,
vagy boldogságot, s így nincs is kin
követelőznünk. Pedig a legtöbb ember
követelődzik, mohón, keményen, parancsolóan, vagy sírva.(…) Pedig voltaképpen úgy áll a dolog, hogy az élet nem
is adhatja meg, amit mi várunk, kérünk
vagy követelünk tőle. Nem jóakaratán
múlik a dolog, hanem a szegénységén.
A modern emberben semmiféle érzés
nincs annyira kifejlődve, mint az egoizmus. Olyan nagymértékben megnőtt
az önzése, hogy szinte szenvedelemmé
vált. A szenvedelem pedig többnyire
öntudatlan. Mi már csak kérni, követelőzni, várni tudunk az élettől, az egy
pillanatig sem jut eszünkbe, hogy talán
tartozunk is neki valamivel.”
1940-ben jelent meg utolsó regénye,
a Hágár a pusztában.
Az újfehértói óvoda 1999-ben vette fel Lengyel Laura írónő nevét, akire
pedagógus mivolta, írói pályafutása, a
család iránt érzett szeretete, felelősségérzete, önzetlensége, a hagyományok
ápolása, a múlt értékeinek megőrzésére való törekvése miatt esett a választás. Minden év márciusában – az írónő
születésnapja tájékán – megrendezik a
Lengyel Laura Napokat.
Timár Éva
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VANNAK MÉG TANÚK XXIX.
Heisler Lászlóné Perényi Rózsa

mi olyan örömmel mentünk, mint aki
hazamegy. Visszavittek Langenbielauba
és dolgoztunk tovább a szövőgyárban. A
A láger elég messze volt a gyártól, gyalog zalmas hely volt, ott tényleg csak meghal- nővéremmel végig együtt voltunk. Ahogy
mentünk minden este a facipőnkben, ni lehetett. Három emelet magasan voltak mondtam, nem volt ez sem könnyű, de
amire télen rátapadt a hó. Olyan volt, a priccsek. Ha valaki beteg volt, feltették életben maradtunk. 1945. május 9-én szamintha hóbuckákon jártunk volna. Im- egy kocsira, elvitték, többet nem láttuk. badultunk fel.
bolyogtunk, bukdácsoltunk, mellettünk Sáncot ástunk a kőkemény fagyott földbe.
A lágernek volt egy óriási udvara, amin
a kutyák, mert itt is őriztek bennünket. Teljesen értelmetlen volt, csak azért dol- május 9. előtti napokon lovak legelésztek.
Borzalmas volt, de ebben a borzalomban goztattak bennünket, hogy még jobban Fel voltak nyergelve, ott bóklásztak az udis a nővéremmel, ha felnéztünk a hegyek- szenvedjünk. Mikor este visszamentünk varon, aztán május 9-én csak azt láttuk,
re, gyönyörködtünk bennük, hogy mi- a lágerbe, ennivaló már nem volt. Állan- hogy nyitva van a láger kapuja, a lovak
lyen csodálatosan szépek a hóval borított dóan éhesek voltunk, így aztán „szóban” pedig eltűntek. Kifutott az egész társaság
sziklák.
főztünk finomabbnál finomabb ételeket. a városba, és ekkor tudtuk meg, hogy a
A hosszú éjszakai műszakban, ha ki kelKözeledett március 18., a szüleink há- háborúnak vége.
lett mennünk a WC-re, az Aufseherinek zassági évfordulója. Mondtam a nővéAz oroszok szabadítottak fel bennünnem engedtek, csak akkor, amikor ők remnek „Ne félj Lilike, március 18-án mi ket. Nem engedtek azonban nyomban
akarták. Enni adtak ebben a lágerben, de már megszabadulunk.” Nem hagyott el az haza, azt mondták, hogy addig dolgozpersze nem eleget, tisztálkodási lehetőség optimizmusom.
nunk kell a gyárban, amíg a német munis volt, jéghideg vízben. A nővéremmel
El is érkezett március 18. Dolgoztunk kások vissza nem jönnek. Körülbelül még
minden nap megmosakodtunk, ennek egész nap. Jött a reggel, a dél, az este, egy hónapig dolgoztunk, amikor a szláv
ellenére eltetvesedtünk. Szedtük ki a ha- ahogy az imádság mondja. Besötétedett. nyelven tudó társaink mentek a parancsjunkból a serkéket, amelyik hajszálunkon Mondta a nővérem, hiába reményked- nokhoz, hogy engedjenek haza. Ekkor
találtunk, azt kitéptük, mást nem tudtunk tünk, nem történt semmi. Én azonban már nem a lágerben laktunk, hanem eltenni. A gyaloglás nap mint nap a hóban, biztattam: ”Lilike még nincs éjfél”. És helyeztek bennünket Langenbielauban
az állandó éjszakai 8-10 órás műszak el- nem csalatkoztam. Mi volt ez a megér- családoknál. Mi egy fiatalasszonyhoz kecsigázott bennünket. Állandóan féltünk, zés? ma sem tudom. Este 11 órakor jött rültünk, Frau Junghoz. Nagyon rendes,
hogy elalszunk munka közben, ezért fo- a langenbielaui gyárból a legfőbb főnök kedves asszony volt. Annak idején nem
lyamatosan figyeltük egymást. Ha észre- papírlapokkal a kezében. Elkezdte sorol- engedte, hogy a fia, Rudi bevonuljon az
vettük, hogy valamelyikünk elbóbiskol, ni a számokat. Fel voltak neki írva a leg- SS-ekhez, bújtatta végig a háború alatt.
felráztuk. Német polgári munkások na- jobb szövőnők számai, és mi is közöttük
Az oroszok írtak nekünk gyönyörű elgyon kevesen voltak a gyárban.
voltunk. Felraktak bennünket egy nyitott bocsátó levelet, hogy mehetünk és minEzzel kapcsolatban van egy jó emlé- teherautóra, egy pokrócot kaptunk, de denki segítsen minket. Hát a kis orosz
kem. Volt egy fiatal nékatonák sok lányt meg
met munkás a folyosó
is „segítettek”, hogy így
másik oldalán. Ő is dolfogalmazzak, mi a nővégozott a gépénél, és ha az
remmel szerencsére ezt
Aufseherin eltávolodott,
megúsztuk. Nem volt elég
akkor gyorsan átszaladt
az egy évig tartó szenvea mi oldalunkra és letett a
dés, most a másik oldaltól
gépre egy almát, vagy egy
is félni kellett.
fésűt. Ezek olyan kincsek
Július elején indultunk
voltak, mint a gyémánt
haza. Elindultunk a kis
vagy a briliáns.
motyónkkal, körülbelül
1945. februárban már
tíz lány. Felszálltunk egy
közeledtek az oroszok,
vonatra, ott ültünk a vaezért Langenbielauból
gonban, amikor az egyik
evakuálták a lágert. Gyalány elkiáltotta magát,
log mentünk hóban,
hogy gyerekek, ez a vonat
fagyban, öt nap, öt éjjel
visszafelé megy, nem MaCsaládi fotó. Középen katonaruhában az édesapa, Perényi Jenő
Parschnitzba. Az egy borgyarországra. Gyorsan

(Az előző számban megjelent történet befejező része)
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leugráltunk és már nem emlékszem, hogyan, de találtunk egy olyan vonatot, ami
a helyes irányba indult el. Megérkeztünk
Brünnbe, tele volt az állomás orosz katonákkal, nagyon féltünk. Estefelé érkezett
meg egy zsúfolt szerelvény, aminek az ablakán jutottunk fel, valahogy bepréselődtünk. Két nap, két éjszaka alatt érkezett
meg ez a vonat végül Budapestre.
Volt a Bethlen téren egy központ, ahol
adtak igazolást a visszatérőknek. Itt volt
a hazajövetelem után az első rossz élményem a hazámban.
A Bethlen téren volt arra lehetőség,
hogy megfürödjünk, voltak tusolók. Mi
lányok, akik már túl voltunk a megkopaszításon, a tömeges fertőtlenítésen meztelenül, a durva katonák jelenlétében, az
egy évig tartó egy szál rongyban járáson
fehérnemű nélkül, a hóba ragadt facipőkön, a sok szenvedésen, megaláztatáson,
mikor megláttuk a tusolókat, hánytuk le
magunkról a ruhákat és eufórikus örömmel, fesztelenül fürödtünk a nyitott ablakoknál. Nem volt bennünk szégyenérzet,
nem törődtünk semmivel, örültünk a jó
meleg tusnak. Az ablak előtt mentek el az
emberek és megbotránkoztak, hogy micsoda szégyentelen népség. Nagyon fájt
ez akkor, hiszen mit tudták ők, mit jelentett nekünk a szabadság, az itthonlét, az
emberi körülmények.
A Bethlen térre minden nap jöttek
zsidó emberek és érdeklődtek, kik jöttek
haza, van-e ismerősük. Így látott meg
minket a nővéremmel egy Ceglédről
származó földink, aki elvitt bennünket
először a budapesti lakásába, majd onnan
lovas szekérrel indultunk haza Ceglédre.
Nekem volt egy hátizsákom, amiben volt
valami kis ruhanemű. A szekeret megállította az orosz járőr, ”davaj-davaj”, és mindenünket elvették, de szerencsére minket
nem bántottak. Nagyon örültünk, hogy
ennyivel megúsztuk.
Megérkeztünk Ceglédre. Tudtuk a pesti ismerőstől, hogy apuka már otthon van.
Mentünk a régi házunkhoz, ott árválkodott üresen, se ajtaja, se ablaka. Apuka
a szomszédban Berkesiéknél – akiknél
menedéket kapott – állt a kapuban, mert
minden nap várt bennünk. Mikor meglátott engem és Lilit, az volt az első szava:
„Hová tettétek anyukát, hol hagytátok
anyukát?”.
Ez volt életem legszörnyűbb élménye.
Édesapám egész életében nem tudta el-
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Heisler László 1942-ben

fogadni, hogy anyuka odamaradt. Apuka
élt 87 évet, nem volt hajlandó anyukát
holttá nyilváníttatni, majd csak az élete vége felé, valami hivatalos ügy miatt.
Várta, várta haza és mondogatta: „Nem
létezik, hogy anyuka meghalt, vissza fog
jönni”. De nem jött vissza soha többé.
Újrakezdtük az életünket. Édesapám
rendbe hozta a házat és felépített egy gyönyörű, modern ecetüzemet. Az üzem a
háború előtt a nagypapáé volt Mieselbach
és társai néven, a „társai” anyuka volt.
Ezt a vállalkozást folytatta apám. Aztán a
szép, modern gépekkel felszerelt ecetüzemet 1950-ben államosították.
A férjem, Heisler László 1918-ban született, nyolc év volt közöttünk. Ismertük
egymást Cegléden távolabbról már a háború előtt is, szigorúan „kezét csókólom”ot köszönt nekem. Öten voltak testvérek,
mind az öten megmaradtak, és az édesapjuk is csodálatos módon. Az édesanyja és
a nagymama a gázban végezte.
A férjem 1940-től volt munkaszolgálatos. Eleinte még ez azt jelentette, hogy pár
hónapot bent volt, aztán hazajött. Aztán
kivezényelték az ő századát is a frontra,
ott volt a doni ütközetnél, és a vereség
után több társával átszökött az oroszokhoz. Azt gondolták, „Ott haj de jó dolguk
lesz ”. Na, olyan jó lett, hogy az oroszok
elvitték őket, mint hadifoglyokat Szibériába. Időtlen időkig ment a vonat a szibériai fagyban, ő leszállt a vonatról mikor
az megállt és megmosakodott a hóban.
„Udmuszkájá SZSZSZR”, mindig ezt emlegette, mi úgy értelmeztük, hogy ott volt
a fogolytábor. Persze a férjem szépen haladt előre a munkája révén, a végén ő lett
ott a hadifogoly lágerben a „nacsalnyik”.
Annyira ragaszkodtak hozzá, hogy hat

évig volt a fogságban, 1948-ban jött haza.
Mikor megérkezett Ceglédre, végigvizitálta a zsidó családokat, eljött hozzánk is.
A látogatás végén illő módon kikísértem.
A kapuban azzal köszönt el, hogy „Mi
még nagyon sokat fogunk beszélgetni”.
Hát így is történt, addig beszélgettünk,
hogy szerelmesek lettünk egymásba és
1949-ben összeházasodtunk. 1950-ben
született a kislányom, Katika. l953-ban
költöztünk fel Budapestre, apuka is utánunk jött 1955-ben. A férjem fiatal korában kitanulta a villanyszerelő szakmát.
Mindent meg tudott itthon csinálni, de
ugyanúgy utálta, mint én a varrást. Már
a család mellett tanult tovább és a szövetkezeti mozgalomban tevékenykedett, a
SZÖVOSZ-nak lett a főosztályvezetője.
Az ötvenes években is tartottuk a vallást, amit apukának köszönhetek, hiszen
ő ragaszkodott hozzá minden körülmények között. András fiam már itt született Budapesten 1955-ben. Kati lányom
Kanadában élt, de nyugdíjas korában
alijázott Israelbe. Cfatban lakik.
Négy unokám van: Andrásnál két fiú,
Katikának pedig két lánya van. Sajnos a
családunk szétszakadt, hiszen az unokáim közül csak egy maradt itt Magyarországon, ketten Israelben, Katika egyik
lánya pedig Kanadában él.
Férjemmel egész életünkben a neológ
zsidó hagyományoknak megfelelően éltünk. Ő 1988-tól a Budapesti Zsidó Hitközség Dohány utcai templomkörzetének
volt az elnöke. 2005-ben elnyerte Budapest Erzsébetváros díszpolgári címét. 90.
születésnapján az ORZSE Rektori Tanácsának Díszoklevelét vehette át áldozatos
munkájának elismeréseként. Közösségi
munkájáért kormánykitüntetésekben is
részesült. Először a Kiskeresztet, később
életművéért a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét vehette át.
Még meg tudtuk ünnepelni a 60. házassági évfordulónkat egy csodálatos, felejthetetlen szertartás keretében a Dohány
utcai zsinagógában. Együtt örülhettek a
családtagok, a sok-sok barát és tisztelő.
Sajnos még abban az évben, 2009-ben,
92 éves korában, mint a Dohány utcai
templomkörzet örökös tiszteletbeli elnöke meghalt. Az ő szellemi hagyatékát viszi tovább a fiam, András, akire nagyon
büszke vagyok.
Klein Éva
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ZSIDÓK TOKAJBAN

Tokaj városának nevéről mindenkinek
a bor jut eszébe. A zsidók is a bor révén kerültek kapcsolatba a településsel.
A tizennyolcadik század elején már élt
néhány zsidó Tokajban, de a század második felétől kezdtek növekvő számban
megjelenni. Lengyelországból jöttek,
kóser bor beszerzése céljából. A tokaji
borvidék a szőlőtermő terület legészakiabb része, innen északabbra már jó
minőségű borszőlő nem terem. Észak
felől jőve itt találtak először megfelelő
szőlőt a kóser bor készítéséhez. Megvásárolták a szőlőt, és maguk gondoskodtak arról, hogy abból kóser bor legyen.
Később, ahogy az őket korlátozó szabályok az Osztrák-Magyar Monarchiában
enyhültek, nemesi árendákat, szeszégetést, korcsmállást béreltek, és ahogy a
számuk növekedett, megszervezték a
közösségi életüket is. A bor és az egyéb
kereskedelem görög kereskedők kezében volt; ma is látható Tokajban néhány
szép ház, mely az ő tulajdonuk volt.
Ahogyan gazdagodtak és a nemességgel házasságok révén rokonságba kerültek, egyre kevésbé foglalkoztak az
üzlettel, így lassan a zsidók vették át a
szerepüket.
Az első zsinagóga, mely egy szerény
épület volt, a tizenkilencedik század
első felében épült, és az 1890. augusztus 25-én keletkezett tűzvész martaléka
lett. A tűzben megsemmisült Tokaj teljes belvárosa. Az újjáépítést támogató
nemzetközi segélyakció vezetője báró
Hirsch Mór (Mose ben Joszef) bankár,
ismert mecénás volt, akinek első nagy
vállalkozása a híres Orient Expressz
elindítása, amire 1883-ban kapott koncessziót a török kormánytól. Állítólag
szerepe volt az új zsinagóga felépítésében. A zsidó közösség létszámban és
gazdaságilag a kiegyezés után fejlődésnek indult. Az új zsinagógát Baumhorn
Lipót tervezte, 1898-ra készült el. Felépülését a hívek rendkívüli áldozatvállalása tette lehetővé. Mikor elkészült, az
a hír járta, hogy Kassa és Szeged között
nincs párja. Az épület ma is áll, konferenciaközpontként működik.
Tokaj regionális központ, járási székhely volt; főszolgabírói hivatal, járásbíróság, állampénztár, sóhivatal volt a

városban. Ezzel együtt járt, hogy különböző rangú állami hivatalnokok és
jelentős értelmiségi réteg élt családostól a városban. A város körül jó néhány
falu található, ahol jelentős kisparaszti
népesség élt. Ők a tokaji piacon értékesítették a termékeiket. Bevásárlóközpontok híján az emberek akkor még a
piacon vették a zöldséget, gyümölcsöt,
a tejet, tejtermékeket, tojást, és a hús jelentős részét élő állat formájában. (Ezt a
húst nem lehetett a szavatosság lejárta
után átcímkézni). A falusi lakosság a
pénzét a tokaji üzletekben költötte el.
A hivatalnokréteg és az értelmiség fogyasztóként jelent meg, kiknek az igényeit a helyi kereskedők, iparosok elégítették ki. A kereskedők többsége zsidó
volt, és jelentős számú zsidó iparos is élt
a városban.

Ziener bornagykereskedő háza,
háttérben az ortodox keresztény
templom tornya

A boldog békeidőket elsöpörte a
Nagy Háború. A Monarchia toleráns
világa nem tért vissza, de azért 1938-ig
még lehetett a zsidóknak létezni.
Lőwy Henriknek nagy rőfös üzlete volt a Városházával szemben. Ő a
nagyapja annak a Lőwy Lajosnak, aki
2011-ben halt meg, és sokat tett azért,
hogy a tokaji zsidó múlt ne süllyedjen
a feledés homályába. A szomszédjukban Weisz Vilmosnak volt ugyancsak
rőfös üzlete. Ha jött egy parasztszekér,
hogy a menyasszonynak a stafírungot
megvásárolják, Lőwyné a vevő egyik
karját húzta, Weiszné a másikat. Lőwy
Henriknek volt egy testvére, Zsigmond.

Sófár
Ő vak volt, a feleségével a rőfös üzlet
melletti rövidáru boltból éltek. A Seiler
vasüzlet országos hírű volt. A főtéri
Aranysas szálloda épülete ma üresen áll
és pusztul. Valaha szebb időket látott.
A Wassermann család tulajdona volt.
Nagytermében világra szóló szüreti bálokat rendeztek, melyeken a helyi notabilitásoknak illett részt venni. A szálloda nem a turizmust szolgálta, nem ám.
Sokkal hétköznapibb feladata volt. A
mindennapi munka igényeit elégítette
ki. Ugyanis az ügynökök, akiket akkor
utazóknak hívtak, a tokaji üzletekben
egymás kezébe adták a kilincset. Két
kezükben cipelték a bőröndöket, melyekben a bemutatni kívánt árukollekciót tartották. (Jut eszembe az anekdota
az utazóról: Bemegy az utazó a boltba,
keresi a főnököt: nézze, kedves Grün úr,
lenne egy vagon fehér borom jutányos
áron. Nem kell – mondja a boltos. –
Nézze, nem kell most kifizetni, ráér később. – Értse meg, nem kell. – De elég
a felét átvenni, és részletekben is lehet
fizetni. – Mondtam már, nem veszek az
árujából. – Nézze, Grün úr, itt hagyok
egy ládával ingyen. A boltos fogja az
utazót, és kidobja a boltból. Ez felkel a
járdáról, leporolja magát, és visszamegy
a boltba: Hát jó, Grün úr, ennyit a fehér
borról. Van vörösborom is...) Többnyire
ők voltak az Aranysas vendégei. Engel
Sándornak (Slajme Engel) fűszer nagykereskedése volt. Nála volt segéd Glück
László, e sorok írójának apja. Volt a
városban egy koldus, akiről mindenki
tudta, hogy amit kap, rögtön a kocsmába viszi. Ez a koldus egyszer bejött
a boltba kéregetni. Apám elzavarta. A
főnök, aki a raktárból csak a szóváltást
hallotta, kijött, megkérdezte apámat,
mi történt. Ő elmondta. Slajme Engel
leakasztott a polcról egy koszorú fügét,
apám kezébe adta, és azt mondta neki,
hogy aki kér, annak adni kell, nem a mi
dolgunk ítélkezni. Elküldte a koldus
után azzal, hogy adja neki a fügét. Ezért
én az utamba kerülő minden koldusnak
szoktam valamit adni. Weisz Dávid, az
anyai nagyapám bádogos mester volt,
sok gyerekkel, a nagyanyámmal meg
a szegénységgel élt egy fedél alatt. Két
fia vele dolgozott, vásárról vásárra járva keresték meg a szűkös megélhetésre
valót. (Lehet, nem tudta, hogy csak a
bőrét kellene megkarcolni, már dőlne is
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az arany, hiszen a zsidónak a bőre alatt
is pénz van). Az a mondás járta, hogy a
zsidók csak a napos oldalon szeretnek
járni. A Magyar ipar almanachja című
két háború közti kiadvány Tokaj fejezete említést tesz egy Auspitz Emil nevű
épület- és díszműbádogos mesterről,
aki specialista toronymunkákban. Ez
az ember nem más, mint a jelenlegi
tokaji hitközségi elnök, Kalmanovits
Miklós édesapjának a nagybátyja. Miklós édesapja a nagybácsi tanoncaként
vizsgamunka gyanánt kapta feladatul
a tokaji ortodox templom tornyának
bádoggal való befedését Miklós nagyanyja, Auspitz Feliz elmondása szerint.
Hát valóban, a torony tetején jó időben
könnyű a napos oldalon lenni...
Tokajban két helyi alapítású bank
volt, mind a kettő igazgató tanácsában jelentős szerepet játszottak a zsidó
üzletemberek, bankárok. Az egyik a
Tokaj-Hegyaljai Takarékpénztár, a másik a Tokaj-Vidéki Hitelbank. Utóbbit
Reisman Marcell vezette két fiával. Az
1930-ban megjelent Tokaj monográfia
szerint mindkét bank a helyi ipart és
kereskedelmet támogatta korrekt módon. A nagy világgazdasági válság idején a részvényesek és az igazgatótanács
mindent megtett a talpon maradásért
és azért, hogy a betétesek pénzét megmentsék, és ez sikerült is nekik. Grosz
Izrael a XIX. század utolsó évtizedében gyufagyárat alapított, mely 1929-ig
működött, akkor megvette a svéd gyufatröszt, és bezárta. (Az embernek tisztára deja vu érzése van). Volt a városban zsidó üzletemberek által alapított
konyakgyár és ecetgyár is, és a Tiszán
leúsztatott fára alapozott fűrésztelep,
melyet generációkon át a Lazarovits
család működtetett.
Az anyagi helyzete a helyi zsidóknak
a koldustól az igen jómódúig a teljes
skálát átfogta. Ha egy üzletbe bement
egy szegény zsidó kéregetni (tarhálni),
az úgy történt, hogy megvárta, míg senki nincs az üzletben, és akkor lehajolt
a zokniját megigazítani. Ez volt a jel.
Kéregetni szégyen volt. Sokszor a boltosnak is üres volt a kasszája, akkor a
kéregető természetben kapott valamit.
A kereskedők között a konkurenciaharc
éles volt, de azért sábeszra mindenkinek került barchesz az asztalára. Erről
a közösség gondoskodott. Úgy mond-
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ták, a zsidó sem élni, sem meghalni
nem hagyja a másikat. (Kohn kiírja a
bótajtóra: savanyú káposzta 20 fillér/kg.
A szemben levő Grün ajtaján megjelenik: 15 fillér/kg. Erre Kohn: 13 fillér/
kg. Grün: 10 fillér/kg. Így megy ez egy
darabig, aztán Kohn átmegy Grünhöz:
Mit csinálsz, hát mindketten tönkremegyünk?! Grün: Nu, hát én nem, legfeljebb te. Kohn: Hogyhogy? Ilyen olcsón
veszed a káposztát? Grün: Egy frászt.
Nem is tartok káposztát).
A zsidó családok általában sok gyereket neveltek. Súlyt helyeztek rá, hogy
amennyire lehetőségeik engedik, taníttassák gyermekeiket. Ez a legtöbb
esetben azt jelentette, hogy kereskedő- vagy iparos tanoncoknak adták
őket, de sokan tanultak polgári iskolában, vagy felső kereskedelmit végeztek. Érettségit kevesen tettek, egyetemekre még kevesebben jutottak el. Az
én Zsiga nagybátyám, áldott legyen az
emléke, négy elemit végzett. A háború
alatt elvesztek a papírok, így az iskolai
végzettséget a munkahelyén bemondás
alapján elfogadták. Ő meg hat elemit
mondott. Kérdeztem, hát ez meg hogy
van? Erre ő: nézd, az elsőt meg a harmadikat kétszer jártam, az összesen hat.
(Őróla a későbbiekben még lesz szó). A
lányoknak illett időben férjhez menni.
A szülők úgy segítették az ifjú házasokat, ahogyan tudták. Weisz nagyapám,
mikor a legidősebb lánya férjhez ment,
a ház melletti nagykapu helyére egy üzlethelységet építtetett, ahol Kreisler Jó-

zsef, a vő, nyitott egy szatócsboltot. A
szépséghiba mindössze az volt, hogy a
közvetlen szomszédban Baluék laktak,
és Blau Jenőnek is szatócsboltja volt.
Valami csoda folytán azért mindkét
bolt úgy-ahogy megélt.
A zsinagóga melletti egyemeletes
épület volt a közösség szellemi központja. Itt volt az iskola (a hájder) és a
jesiva. Itt laktak a tanítók és Lefkovits
Henrik, az iskola igazgatója. A két sakter, a samesz és a rabbi is itt lakott. Érdekes, hogy a tokajiak papnak hívták a
rabbit. A földszinten volt a mikve, amit
még szerencsém volt látni. Komoly kazánháza volt, és a rituális medencén
kívül tisztasági fürdő is állt a közönség
rendelkezésére, több fürdőkáddal. A
medencét a Bodrogból idevezetett természetes vízzel látták el.
Az udvaron volt pászkasütő, vágóhíd
a baromfi vágására, kóser mészárszék és
egy ház a gondnoki teendőket ellátó keresztény család számára. Szalaiék voltak ők, és még él Szalai Bandi bácsi, aki
gyermekkorában a mikve kazánját fűtötte. A kóser mészárszéket Stuhlberger
Sámuel vezette. Felesége, Kohn Szerén, a virilista Kohn Herman hentes és
mészáros testvére volt. A Stuhlberger
család a fapiacon lakott, a mázsaház
mellett. Erzsébet leányuk, aki túlélte
Auschwitzot, ma kilencvenhárom éves,
és Nyíregyházán él.
A főépülettel van összeépítve a kis
bét hamidrás (helyi kiejtésben: böszö
medris), mely a húszas években épült.
A tokaji közösség askenáz volt. Érkezett
a városba egy szefárd hittudós, ő győzött meg néhány vallásos embert a szefárd irányzat követésére, ők építtették a
böszömedrist. Ma ez a kis épület szolgál
zsinagógaként.
Tokajban két zsidó temető van. A régit, mely a Bodrog túlsó partján van, a
XVIII. század közepe táján nyitották, és
a XIX. század hetvenes éveiben zárták
be. Itt nyugszik Hochman Sámuel is, aki
rabbihelyettesként működött Tokajban
a XIX. század közepe táján. Ide temették
a környék településeiről is az elhunytakat, mert nem mindenütt volt zsidó temető. Az új temető a Bodrogkeresztúri
úton van. Azt beszélik, hogy az első ember, akit oda temettek, Fonfeider Simon
Júda rabbi volt, és az ő sírja fölé emelték az ajhelt (ohel). Az ajhelben még
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két rabbi van eltemetve, David (Duved)
Schück, és Strasser Akiba. Akiba rabbi
a múlt század húszas évei közepe táján
halt meg, utóda veje, Jungreiss Nándor
lett. Ő családja számos tagjával együtt
Auschwitzban pusztult el. Az ajhelben
van egy negyedik sír is, nem tisztázott,
kit takar, nincs hozzá sírkő. Állítólag a
régi temetőből valamely nagy árvíz által
kimosott csontokat temették ide.
1944. április 17-e hétfőre esett. Ezen
a napon szedték össze a tokaji zsidókat,
és gyűjtötték össze őket a zsinagógában,
és az iskolában. Innen a Sátoraljaújhelyi

A zsinagóga épülete. Mindhárom felvételt a szerző készítette.

gettóba vitték őket, ahonnan egyenesen
az Auschwitz birkenaui rámpáig zakatolt velük a vonat…

HOKEDLI
A hokedli festett zöld fedőlapjával, vajszínű lábaival a konyhabútor szerves része volt, de mindig különálló helyen, az ablak alatt állt, mert a vendég részére
volt fenntartva. Anyám egy karitatív lény volt, olykor 5-6 kosztos is megfordult
nálunk. Néha, mikor megtértem az iskolából, nehezen találtam helyet magam
számára a konyhában. Anyám jól főzött és mindig bőségesen, számítva egy-két
betévedő éhes szájra, akik fennen dicsérték a főztjét. Gyakori vendég volt a tisztelendő úr, egyébként rokon apai ágon. Egyedül élt, nehezen; anyám empátiával
követte a sorsát. Isten nyugosztalja.
Laci bácsi még az elborzasztó diszkrimináció idején volt barátja anyám első
férjének. Ő szerencsésen megtért a munkaszolgálatból és mindig volt miről beszélni, emlékezni. A másik tiszteletes úr protestáns volt és anyám lelki támogatója. Tragikus sorsot szánt családjának egy külföldi házasság, amely jól indult a
lányának és katasztrofálisan ért véget.
Lalit gyermekként istápolta anyám. A Partiumból jött át, nehezen találta a
helyét. Még asszonyt is szerzett neki anyám. Egy tragikus balesetben hunyt el.
Pisti, a mindenes: a kertész, a villanyszerelő, a bejárónő, de mindenekelőtt
masszív alkoholista, remegő kezekkel, halk, olykor érthetetlen beszéddel. Haragszom rá, mert meglopta az özvegy apámat.
Piroska néni nagyságos asszonynak szólította anyámat. Ő vasalta az ágyneműt, az abroszokat, a törlőket és beszélt, csak beszélt elrontott életéről, gyerekeiről, nyomorék férjéről.
Gyuszi a család barátja, a legendás nagy erejű bohém, a női szívek megdobogtatója. többször hetekre is eltűnt, olykor barátokkal vagy egyedül. Felesége
végigbóklászta a várost, de sehol sem találta; ha a pénze elfogyott, hamarosan
hazatalált.
Pakoltunk a garázsban, kellett a hely az unokák biciklijének. Hogy-hogy
nem, előkerült a hokedli épségben, kicsit festékhiányosan. Megsimogattam és
letakartam egy kendővel.

Glück Gábor

Dr. Dolinay Tamás

KÖZEPES MAGYAR PORNOGRÁFIA
Jó sorsom Mádra vitt a feleségem jóvoltából. Ha már itt vagyunk, természetesen megnézzük a híres mádi zsinagógát.
1726-ban telepedtek le itt az első zsidó családok. Feltehető-

en Galíciából jöttek, bortermeléssel és borkereskedelemmel
foglalkoztak. A zsinagóga 1795-ben épült fel. A hitközségben
híres jesiva is működött a 19. század végén.
Tehát eljöttünk megnézni a zsinagógát. Belépve a faluba,
szembe ötlött az utcanévtábla: Vöröshadsereg útja. Hmmm.
Tovább kanyarodva még megdöbbentőbb utcanévtábla:
Wass Albert utca. Innen pár méterre van a zsinagóga. „Köszönhetően” az 1941-es ukrajnai munkaszolgálatnak majd a
holokauszt szörnyűségeinek, Mád teljes zsidó lakossága elpusztult. A zsinagóga közel 50 évig használaton kívül állt. A
tűzáldozat 60. évfordulójára 2004-ben helyreállították minőségi munkával. A zsidóság emlékét őrzi 336 áldozat nevével
nyolc márványtábla a zsinagóga falán.
Dr. Dolinay Tamás
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IZRAELI ÉLET ÉS IRODALOM
J. K. Rowling, a Harry Potter regények
szerzője egyike azon alig több mint 150
aláírónak, akik a Guardianban publikálták levelüket. A levél válasz volt egy
700 művész által aláírt, Izrael elleni kulturális bojkottra tett felhívásra. Rowling
társaival együtt elismeri, hogy Izrael
megosztó és diszkriminatív, továbbá
nem segíti elő a békekötést. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a kultúra
hidat képez, táplálja a szabadságot és
pozitív változásokat segíthet elő. Sok
mindennel nem értenek egyet Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel, mégsem hiszik, hogy a művészek
által kezdeményezett kulturális bojkott
segíti a miniszterelnök elmozdítását.
A világhírű írónő leszögezi, hogy „a
művészet és irodalom határokon túli
terjesztése hatalmas erőt adott a jóságnak ezen a világon”. A levél ugyanakkor
útjára indítja az Együttélés Kultúrája
mozgalmat, melynek célja, hogy informáljon, továbbá egy szélesebb, kreatív
közösségben bátorítsa a párbeszédet Izraelről és a palesztinokról.
Rowling azért is ellenzi a bojkottot, mert úgy véli, hogy azoknak az
izraelieknek, akik nem szavaztak
Netanyahura, jogukban áll megkérdezni, miért nincs hasonló kulturális
elhatárolódás pl. Észak-Koreától vagy
Zimbabwétől, amely országok vezetőit
szintén nem nevezhetjük éppen példaképnek. A művészet civilizál, kihívások
elé állít és emlékeztet minket közös emberi gyökereinkre. Egy olyan korban,
amikor vallások és etnikumok megbélyegzése felerősödik, hiszem, hogy a
kulturális párbeszéd és az együttműködés fontosabbak, mint valaha, szemben
a kulturális bojkottal, amely megosztó,
diszkriminatív és kontraproduktív –
mondotta az írónő.
Egy palesztin olvasója kérdésére
adott válaszában Rowling kifejti, hogy
hisz a palesztinok jogaiban és sajnálatosnak tartja a megszállást, azonban attól tart, hogy egy kulturális bojkott az
izraeli kormányon belüli kritikus hangok ellen is irányulna.
Etgar Keret izraeli író reméli, hogy
új könyve, a The Seven Good Years (Hét

jó év) fárszi (perzsa) nyelvre fordítása
segít majd néhány iráni olvasójának
megérteni, hogy az izraeli emberek is
törékeny entitások, nem pedig halálos
ellenségek.
Az afgán író és újságíró, Aziz
Hakimi, Keret könyvének fordítója szerint csaknem példa nélküli, hogy izraeli szerző munkáját
fordítják le fárszi nyelvre. Az iráni rendeletek miatt Keret könyve
nem jelenhet meg eredeti címmel
Iránban, viszont a fárszi változatot
kiadták Londonban, és november
1-jétől elérhető Afganisztánban az
iráni piac számára. Digitális formában is fogják árusítani.
A perzsa könyvpiac meglehetősen behatárolt, és a tény, hogy
Keret könyvét nem engedik Iránban
kiadni, még inkább megnehezíti az olvasók elérését hagyományos módon,
azaz könyvesboltokon keresztül. A fordító becslése szerint kb. 4000 darabot
adnak majd el online megrendelések
útján nyomtatott és digitális formában,
további ezret pedig a kabuli kiadón keresztül.
„Minden iráni szerző, akinek művét
nem lehet Iránban kiadni, Afganisztánon keresztül jelenteti meg azt. Ezeket a
könyveket aztán becsempészik Iránba,
ahol illegális hálózatokon keresztül terjesztik. Bár az iráni hatóságok tiltják a
jóvá nem hagyott könyvek terjesztését,
és pár esetben letartóztatások és boltbezárások is történtek, biztos vagyok
benne, hogy Etgar könyve eljut majd az
olvasóihoz” – nyilatkozta Hakimi.
A könyv személyes hangú esszék
gyűjteménye Keret fiának születésétől
kezdve apjáig, aki terrortámadásban
halt meg. Hakimi és Keret remélik,
hogy az izraeli mindennapi élet bemutatása valamilyen mértékben megváltoztatja az olvasók látásmódját.
„Iránban nőttem fel, ahol az embereket
Izrael ellenes propagandával traktálják,
emellett mindenféle irodalmi forrást
elzárnak, ami az engedélyezettől eltérő
véleményt sugall. Amikor iráni vezetők
azt ígérik, hogy Izrael már csak 25 évig
fog fennállni, bölcs és szellemes történetek izraeli családokról és életekről

fontos szálat képezhetnek a két ország
között. Biztos vagyok abban, hogy ezek
a történetek meg fogják változtatni az
irániak (és afgánok) véleményét az izraeli emberekről” – mondta Hakimi.

Etgar Keret

A perzsa író azt tervezi, hogy további műveket fordít le Kerettől, valamint
más izraeli íróktól. „Muszlim családba
születtem, de hiszem, hogy a fő probléma itt a Közel-Keleten az, hogy tele
vagyunk propagandákkal és összeesküvés-elméletekkel, és nem tudjuk elhinni, hogy akár tévedhetünk is. A politika
és maguk a politikusok is e probléma
részének bizonyulnak. Talán rajtunk,
közönséges polgárokon a sor, hogy leüljünk és beszélgessünk egymással.”
Keret szerint van abban valami csodálatos, hogy ő maga nem juthat el Teheránba, de a történetei igen. Úgy véli,
hogy ha képesek vagyunk egymást emberszámba venni, akkor minden problémát meg lehet oldani.
Az izraeli író legjobb könyveit 38
nyelvre fordították le, de ő a fárszi fordítást tartja a leginkább megindítónak.
Ugyanakkor nem becsüli túl az irodalom erejét; tudja, hogy egy könyv sem
tud megállítani egy golyót. „Ám az irodalom olyan, mint a suttogás. Ha nagyon
figyelsz, megváltozhatsz. Ha nem akarsz
figyelni, könnyen megteheted. Szerintem van itt valami lehetőség és ez az, ami
nagyon fontos” – mondotta Keret.
Az oldalt a The Guardian honlapján
2015.11.07-én elérhető Alison Food cikkek alapján
Sugár Károly
szerkesztette
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A SELYEMCUKORKA ÍZE
A minap a szupermarket pénztáránál sorban állva észrevettem gyerekkorom kedvenc csokoládéjának nosztalgiaváltozatát. Miután elmajszoltam, nem a több tízszeres ára okozott
csalódást, hanem az egykori, hatvan éve elfeledett, ám a lélek kifürkészhetetlen bugyraiba mélyen beívódott élmény
pótolhatatlan hiánya. Eszembe jutott, amikor a nyolcvanas
években Izraelbe készültünk, a nagynéném csak annyit kért,
vigyek neki egy zacskó töltetlen savanyú cukorkát. Több tízszeres árat figyelmen kívül hagyva hiába vittem azt is és sok
egyéb, akkor még hungarikumnak számító édességet, észrevehető csalódást okoztam. Anyu mosolygott a történeten. Elmesélte, hogy ez a nővére még nála is jobban restellte az akkori mértékkel mérve is iszonyú mélyszegénységet, amiben
felnőttek. Pirinek az övénél is nagyobb komplexust okozott
az a körülmény, amibe beleszülettek. Ezen csodálkoztam,
hisz baráti társaságban többször szóba került, hogy deportálás után a nulláról újrakezdve ugyanolyan bölcsességgel,
mérhetetlen emberi értékekkel élték mindennapjaikat, nevelték gyerekeiket, mint egykoron főúri gazdagságból, hírneves iskolákból Auschwitzba toloncolt sorstársaik. Hozzátette:
„Piri azt az ízt keresi, amit akkor éreztek, mikor a nagyobb
testvérek, akik már inasok voltak vagy már dolgoztak, péntek
délután betértek a zsidó tulajdonban lévő cukrászdába és jutányos áron megvették a selyemcukorka törmeléket.” Hazavitték a kicsiknek, akik tovább darabolták, hogy igazságosan
eloszthassák egymás között. Annak a selyemcukorkának az
íze már soha nem fog visszatérni, de az általa a lélek kifürkészhetetlen bugyraiba ívódott családi összetartozás élményétől én és még sok generáció lett gazdagabb.
Szukotkor Izraelből látogatóba érkezett unokatestvéremmel gyerekkori emlékeken nosztalgiázás közben szóba
került, hogy a nővére sokat emlegette – mert valószínűleg
mély nyomott hagyott benne –, hogy amikor kislánykorában
nálunk nyaralt, egyik este, mikor Anyuék moziba mentek,
másnap reggel arra ébredt, hogy minden gyerek ágya mellett
volt egy szelet csokoládé. Az unokanővéremet azóta a súlyos
betegség sajnos elragadta népes családja, sok gyereke és még
több unokája köréből, kiknek központja, igazi jiddise mamája volt, de hiszem, hogy leszármazottai lelkük kiszámíthatatlan bugyraiban tovább örökítik a selyemcukorka ízét. Az
egykori és a már több tízszeres ár idővel a pénztárgép szalagján sem hagy nyomot.
Sárosi György
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