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A Nyíregyházi Zsidó Hitközség lapja

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ

Ez év március 5-én hitközségünk közgyűlése új vezetőséget választott, melynek tagjait
a mellékelt fotókon láthatják.
Az új vezetőség megválasztásával sikerült teljesen feloldanunk azt a patthelyzetet, amely a múlt év szeptemberig hosszú

látták-tapasztalták meg a vallás alapjait.
A mi gyerekkorunkban ez már nem volt
ilyen egyértelmű. Voltak hagyományőrző
családok, voltak, akik rendszeresen vagy
alkalmanként részt vettek a közösségi hitéletben, de olyanok is, akik következetesen

tonóm Ortodox Izraelita Hitközségtől; ezúton is köszönjük elnöküknek, Deblinger
Eduárd elnök úrnak az önzetlen segítséget.
Van néhány elbírálásra váró pályázatunk, a
legutóbbit konzorciumi tagként nyújtottuk
be egy helyi civil szervezettel közösen. Vannak ötleteink, amelyek kivitelezéséhez elő
kell teremteni az anyagi eszközöket. Fontos jó kapcsolatot ápolni a várossal, ennek

Färber György elnök, Somos Péter alelnök, Erdei Istvánné, Fényes György és György András vezetőségi tagok. Tóth-Ábri Péter felvételei

hónapokon át jellemezte hitközségünket,
valamint biztosítani a hitközségi élet zavartalan folytatását az előző elnök, Dr. Ungvári
Istvánné Dr. Klein Éva tavaly novemberi lemondását követően. A helyzet megoldására
célszerűnek láttuk az előzőleg háromtagú
vezetőség öt főre bővítését, és az erre tett
javaslatot a közgyűlés elfogadta.
Kétségtelen, hogy a munkát öt ember
között jobban meg lehet osztani, de élni is
kell a lehetőséggel. Főként szervezőmunkára van szükség, ez most a legfontosabb.
A rendszeres hitélet összetartja ugyan ezt
a kis közösséget, de jobb lenne, ha gyakrabban, más alkalmakkor is találkoznánk.
A klubdélutánok mellett vissza lehetne állítani a nőegylet működését, ha a mi korosztályunk hölgytagjai igénylik. Emellett
van még néhány elképzelésünk, amelyek
megvalósításához természetesen a tagság
aktivitása szükséges.
Elsősorban a saját portánkon kell rendet rakni. A háború előtt, amikor közel
ötezer zsidó élt a városban, a gyerekek, a
fiatalok akarva-akaratlanul megismerték
a hagyományokat, hiszen családi körben

távol tartották magukat és gyerekeiket a
hitközségtől. Ráadásul Nyíregyházát sok
hittestvérünk hagyta el még az utóbbi kéthárom évtizedben is, hogy máshol találjon
megélhetést. Budapesten nem probléma
zsidó iskolát, zsidó nevelést biztosítani a
gyerekeknek, nálunk ez közel sem olyan
egyszerű. Azzal együtt megtörténik a fordítottja is: akadnak olyanok, akik nálunk
találták meg a helyüket.
Essék néhány szó az új vezetőség eddigi
rövid működése alatt elért eredményekről.
A szervezőmunkának köszönhetően az
idei széder estén a megszokott éves átlagnál jóval többen vettünk részt: nemcsak
az ország más megyéiből, de Szlovákiából,
Angliából és Izraelből is érkeztek vendégek. Örvendetes, hogy gyerekek is ültek az
ünnepi asztaloknál. Ami a rendszeres szellemi életet illeti: a szombati rendezvények
továbbra is nagyon sikeresek. Tóramagyarázatok mellett folytatni szeretnénk vallási
alapfogalmak ismertetését, mivel a vis�szajelzések szerint van igény az ismeretek
bővítésére. Kaptunk ajándékba jónéhány
szefárd imakönyvet a Magyarországi Au-

jegyében Dr. Kovács Ferenc polgármester
úrral közel egyórás megbeszélést folytattunk hivatalában. Bízunk benne, hogy
kérdéseinkre pozitív válaszokat kapunk a
közeljövőben. Jövőre lesz az 1848-as szabadságharc 170. és egyben Dr. Bernstein
Béla főrabbi születésének 150. évfordulója.
Mint ismeretes, Bernstein Béla 1848 és a
magyar zsidók című könyvéhez Jókai Mór
írt előszót. A kettős évforduló alkalmából
többek között konferenciát szeretnénk
szervezni rangos előadókkal és természetesen a nagyközönség bevonásával. Ebből az
alkalomból tervezzük a Nyíregyházáról és
környékéről elszármazott zsidók újabb világtalálkozóját; az érdeklődők máris jelentkezhetnek az impresszumban feltüntetett
elérhetőségeken, hogy megbeszéljük a részleteket és közösen alakítsuk ki a programot.
Tervekben tehát nem szűkölködünk.
Aztán hogy mindazt, amit elképzeltünk,
véghez tudjuk-e vinni, majd eldönti az idő.
Färber György
elnök
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A CENTROPA ALAPÍTVÁNYRÓL

Sófár

– KENESEI MARCELL ELŐADÁSA

A Centropa 2001-ben alakult nemzetközi nonprofit szervezetként. A középkelet európai régióban összesen 1300
életút-interjút készítettünk holokauszttúlélő zsidókkal, akiknek nemcsak a
történetüket rögzítettük, hanem a családi fényképeiket is elkezdtük digitalizálni. A XXI. század elején kezdtünk
el ezzel a feldolgozással foglalkozni,
majdnem tíz évvel azután, hogy a volt
szocialista országokban egyszer csak
lehetőség nyílt arra, hogy a túlélők dokumentálva is elmondják történeteiket.
Talán sokan ismerik a Soá Alapítvány
vagy a Spielberg Alapítvány nagyon
fontos, hiánypótló munkáját, ahol
videóinterjúkat készítettek holokauszttúlélőkkel, rögzítették az emlékeiket:
leginkább a II. világháború alatt zajlott
szörnyűségeket, de az előzményeket és
az utóhatásokat is. Amit mi csináltunk,
az más. Mi nem interjúkat akartunk készíteni, hanem arra fókuszáltunk, hogy
olyan emberekkel, akik a holokausztot
átélték, megpróbáljunk képet festeni
arról, ahogyan leélték az életüket, arról,
hogy milyen volt az a világ, ahonnan ők
származnak. Milyen volt az a zsidó élet,
az a zsidó kultúra, az a zsidó hagyomány, azok a zsidó közösségek, ahonnan ők jöttek, és túlélőkként hogyan
tudnak erre visszaemlékezni, hogyan
viszonyulnak a saját múltjukhoz, hogyan változott meg az életük a háború
hatására. Nyilvánvalóan minden egyes
interjúnak elég meghatározó része a
holokauszt, de mivel nem forszíroztuk
ezt a témát, olyan részletekbe tudtunk
belemenni, amik korábban egy picit
hiányát képezték ezeknek a történeteknek... Arra voltunk kíváncsiak, hogy
mi az a világ, ami majdnem elpusztult, nem pedig csak arra, hogy hogyan
pusztult el.
Ha ma Magyarországon a zsidóság témakörében megkérdezünk egy átlag
magyar állampolgárt, a legtöbben a holokausztot az első három fogalom közé
fogják tenni. Valami tragédia biztos,
hogy benne van az első kettő vagy az
első három dolog között, ami bizonyos

értelemben természetes is, mert a XX.
században, nem is olyan rég történt ez
az esemény. Viszont itt van valami hiány, és amikor mi összegyűjtöttük ezeket a történeteket, akkor nagyon különböző élethelyzeteket is megpróbáltunk
bemutatni. Ehhez az 1300 interjúhoz,
amit készítettünk, digitalizáltunk több,

Kenesei Marcell, a Centropa Alapítvány
igazgatója. Tóth-Ábri Péter felvétele

mint 22.000 családi fotót.
A mi történeteink nagy része különböző mértékben asszimilálódott zsidó
családokról szól. Nagyon fontos aláhúznom: az a kijelentés, hogy a zsidóság asszimilálódott, így önmagában
eléggé általánosító. Az asszimilációnak
is voltak különböző stációi. Ahány család, annyiféle módon közelített saját
zsidó identitásához. Nyilván vannak
nagyobb közösségek, amikkel kapcsolatban már olyan általános dolgokat
fogalmazhatunk meg, mint például:
Magyarországon tényleg jellemző volt
valamilyen formájú beilleszkedés. Paradox módon ez leginkább ahhoz köthető, hogy a zsidóság a kiegyezés után
egyre több jogot és lehetőséget kapott,
hogy részt vehessen a társadalmi életben különböző szinteken. Ez az a pont,

ami nagyon fontos fordulópont volt a
zsidóság és Magyarország történetében. Ezt megelőzően eléggé hullámzó
volt a kapcsolat, amelyben az uralkodó kénye-kedve szerint alakította a
zsidókhoz való viszonyt. Viszont a kiegyezés után akár még a felsőházba is
bekerülhet rabbi, és ezzel újabb szintre
lép a zsidóság társadalmi elfogadottsága – ami ugyanakkor elindít egy olyan
folyamatot, amelynek a kifejlete nagyon
különböző. Van, aki teljesen elhagyja a
zsidóságot. Radnóti Miklós például kikeresztelkedik, és nem elsősorban az üldöztetés miatt. Vannak olyan családok,
akik a nagyobb ünnepeken megtartják
a hagyományokat, de magyarosítják a
nevüket, vagy például már nem minden péntek este járnak el a zsinagógába,
hanem csak nagyobb ünnepekkor. Különböző úton-módon zajlik ez a történet, ugyanez figyelhető meg a családok
öltözködésében is. Ha valaki megnézi a
Centropa honlapját, láthatja az összes
interjút, amit készítettünk. A hozzá tartozó családi fényképek kereshetők az
internetes adatbázisunkban, és ehhez
kapcsolódó oktatási anyagok is vannak,
ezeken felül vándorkiállítások és még
sokféle lehetőség. A magyar zsidóság
történetével foglalkozunk, de ugyanakkor azzal is, hogy különböző kultúrák,
különböző népcsoportok a történelem
különböző korszakaiban hogyan tudtak
egymás mellett élni. Ha valaki angolul
is ért, akkor még több anyaghoz férhet
hozzá.
Az oktatásban is érdemes a személyes
történeteket elővenni, mert a száraz
adatok meg az évszámok, amik nagyon
lényegesek persze, lexikális tudásunk
részét képezik, de nem ez a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy értelmezni tudjuk a történelmi korszakot,
és ezt csak úgy tudjuk megtenni, illetve könnyebben tudjuk úgy megtenni
– főként középiskolás diákként –, ha
valami olyasmihez kötjük, ami kicsit
hozzánk is szól. Például ez a szerelmes
történet, amelyben valaki elvesz vagy el
akar venni egy lányt, akinek a családja

Sófár
nem járul hozzá, de aztán mégis feleségül veszi... Egyébként ha figyeljük a
filmet, el sem hangzik benne a „zsidó”
szó. És ha eljutunk addig, hogy majdnem húsz évig voltak együtt, akkor
felmerülhet a kérdés, hogy miért csak
húsz évig? Akkor jöhetnek a tippek;
kitalálja-e a középiskolás diák, hogy
mi történhetett. Akkor már egész más
kapun mentünk be, mint hogyha azt
mondjuk: holokauszt-megemlékezés
van, és mindenki sajnálja szegény zsidó
honfitársainkat. Nagyon nehéz empátiát érezni egy közösség, egy népcsoport
iránt úgy, hogy nem is ismerjük, nem
is tudjuk, hogy mi az, hogy csak hírekből, csak a ködből jövő félinformációk
alapján próbálunk tájékozódni. Ha egy
konkrét arccal állunk szemben, akkor
már sokkal nehezebb ezeket az általánosító megfogalmazásokat és definíciókat ráhúzni a különböző emberekre. Ha
csak három történetet ismerünk meg,
azokból már látjuk, hogy eléggé különböznek egymástól… Aztán a háború
után is megtörtént ez a dolog velük,
valamiféle negatív identifikáció, ami
egyébként jellemző sok történetre. Például Munkácson Walter Ernő elmondja, hogy ő hogyan járt jesivába, hogyan
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kapott vallásos nevelést, mi történt vele
a háborúban. A szocializmus évei alatt
majdnem teljesen elhagyják a vallást,
utána pedig egyszerűen visszatérnek a
hagyományokhoz. A kilencvenes években tehát a visszatérés is a történetük
részét képezi, így nem állunk le a holokausztnál. Ne csak a pusztításról beszéljünk. Fontos elmondani a részleteit, de
nézzük meg azt is, hogyan bontakozott
ki azoknak az embereknek az élete, akik
utána visszatértek. Nagyon sokszor a
legnagyobb arculcsapást akkor kapták,
mikor visszatértek abba a közösségbe,
ahonnan elvitték őket. Azt látták, hogy
a házuk már nem volt meg, vagy valaki
más lakott benne. Kertész Imre művében, a Sorstalanságban is a legutolsó
rész, a visszatérés a legnehezebb…
Nagyon nehéz holokausztról beszélni úgy, hogy az valamilyen távoli, elérhetetlen dolog számunkra, és adatokkal
nehéz úgy megértetni a diákokkal, hogy
nekik ehhez bármilyen közük legyen.
Több, mint fél évszázada történt, valószínűleg nekik nincs is kapcsolatuk ehhez az egész témához. Hogyan tudom
vele megértetni mégis, hogy ezzel fontos foglalkozni, amikor a mindennapi
életben logikus kapcsolatot nem lát? Ha

megnézünk egy-egy ilyen családi történetet, a látszólag lényegtelen dolgok által fog érdekessé válni. Például kiderül,
hová jártak nyaralni a húszas-harmincas
években. Mesélnek arról, milyen csinos
fürdőruhákban jártak, és még képek is
lesznek. Persze a kamaszok röhögnek,
mert az akkori csinos fürdőruha elég
viccesen néz ki. De ezzel már beindítunk valami érdeklődést, felcsillan a szemük, és mint minden egészséges emberi
lénynek, úgy a gyereknek is az érzelem
felől fog kinyílni az értelem felé a gondolkodása, mert először valahogy érzelmileg kell kötődnie ahhoz, hogy igazán
érdeklődjék. Hiába várjuk, hogy érdekelje a történelem, ha nem adunk neki
segítséget ahhoz, hogy feltámadjon az
érdeklődése. Éppen ezért ezt a nagyon
nehéz korszakot, nehéz témát, mint a
XX. századi zsidóság bemutatását, érdemes földhözragadt dolgokon keresztül megközelíteni, amik nem is annyira
földhözragadtak, ha egy kicsit jobban
elmélyedünk bennük és részletesen foglalkozunk a témával.
Elhangzott 2017. április 3-án Újfehértón, „A zsidó múlt és emlékezet” témájában rendezett konferencián.

EGY TÖRTÉNET
23 éves vagyok, Tiszalökön lakom. Tizenévesen már érdekelt a történelem. Dédnagymamám elmondta nekem,
hogyan deportálták a tiszalöki zsidó családokat. Mesélte:
itt Tiszalökön senkinek nem volt baja a helyi izraelitákkal;
gazdálkodtak, kereskedtek egymással. Mindennapos kapcsolatban voltak, nem fordultak el egymástól csak azért,
mert más volt a hitük vagy a szokásaik. 1943-ban dédnagyanyám ott volt egy zsidó család esküvőjén.
1944 áprilisában aztán kijárási tilalmat rendeltek el Tiszalökön. Április 20. körül történt, hogy a Neuwirt család
üzent dédmamámnak, hogy az élelmiszerük fogytán van.
Többen figyelmeztették: Zsuzsi, ne csinálj semmit, mert
agyonvernek a csendőrök! –, de őt nem érdekelte a kijárási tilalom. Kockáztatva a saját életét és azt, hogy a kéthónapos lánya elveszítheti az édesanyját, az éj leple alatt egy
mózeskosárban elvitt egy kacsát és becsúsztatta a kibontott
kerítésen keresztül. Pár napra rá a csendőrség összeterelte
a családokat a zsinagógába, majd gyalog elindították őket
Nyíregyházára. 1944. április 23. estére már egyetlen zsidó
család sem volt Tiszalökön… Auschwitz 1945. január 27-i

felszabadulása után az egykori 345 fős tiszalöki zsidóságból
mintegy 48-an tértek haza. Köztük volt Neuwirt „Pöszi”, aki
megkereste a dédmamámat és elmondta neki, hogy a kacsa
volt az utolsó étel, amit a családdal együtt elfogyasztottak;
még Auschwitzban, a szenvedések közepette is emlegették.
Aztán elbúcsúzott dédmamámtól és kiment Amerikába.
Nemrég került elő ez a pergamendarab. Elhoztam a nyíregyházi hitközséghez, gondolom, itt van a legjobb helyen.
Feltehetően ez az egyetlen tárgyi emlék, ami a tiszaköki zsidóság után maradt…
Nagy Ferenc
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A FÜHRER CSALÁD
A család a legfontosabb: megértő, összetartó, szeretettel teli, erősítő,
védő… Vidám gyerekek, elégedett szülők, bölcs nagyszülők, közös csodák, közös csapdák, örök vég és örök kezdet. A pillanat egyszerre magával ragadó és szívbemarkoló, boldogságot sugároz – és mégis elszomorít. Nem tudhatták, hogy kit hová sodor az élet és vajon együtt lehetnek-e
még, megölelhetik-e egymást valaha …
A kiterjedt rokonságú Führer család 1939. november 5. napján aranylakodalmat ünnepelt Nyíregyházán, az Egyház u. 24. sz. házban.
Ki a kép közepén látható ünnepelt pár?
Führer Mihály (Ladamoc, 1860 – Nyíregyháza, 1943) vállalkozó, sok éven át a
nyíregyházi status quo
hitközség alelnöke, a
Chevra Kadisa alelnöke, a Terménycsarnok
pénztárnoka volt, aki
nemcsak a hitközségért, de a városért is
lelkesedéssel és odaadással élt. Édesapja,
Führer Zsigmond az
1870-es években nyitott bodrogkeresztúri
bányájából1 az egész
megyét ellátta útépítőjavító kövekkel. Egyik
őse már 200 évvel ezelőtt is útburkolással
foglalkozott.
Führer
Mihály vállalkozásában
épült a NyíregyházaNagykálló-Szakoly és a
Debrecen-Nyíregyháza
közötti műút.2
Felesége, Führer Mihályné sz:
Polacsek Malvin 1869-ben Nyíregyházán született és 1944-ben Auschwitzban
halt meg. Férjével négy gyermeket neveltek: Ellát, Arankát, Margitot és Bélát.
Családi kötelékek:
A középső sor bal szélén, férje mellett
ül Führer Ella (Nyíregyháza, 1893 –
London, 1983), aki Nyíregyházán ment
nőül Grünfeld Pálhoz (Serke, 1891
1
2

dr. Izsó István A miskolci bányakapitányság kerületének bányaipara, Miskolc 2011. p.22.
Neumann Albert: Szabolcsi zsidók
p.13.

– Német Birodalom, 1944). Két gyermekük született: 1926-ban József (lent

balról az első), 1930-ban Magda (lent
középen). A család Miskolcra (1931),
majd Budapestre (1938) költözött.
Grünfeld József 1944 júniusától
szeptemberéig a bori munkatáborban
volt. Budapestre 1945. február 4-én tért
vissza. 1956-ig ott élt, majd elhagyta
Magyarországot és Londonba ment.
Tavaly töltötte be 90. életévét.
Grünfeld Magda (Hannah Bolgar)
útja Izraelbe (1949), majd Angliába (1957) vezetett, itt halt meg
Harpendenben 2015-ben, 85 évesen.
Führer Mihály jobbján lánya, Margit, asszonynevén Vértes Manóné
(Nyíregyháza, 1890 – Auschwitz, 1944).
Az ő gyermeke gyermeke Vértes János
(hátsó sorban balról az első) 1921-ben

Beregszászon született, deportálták,
1945-ben halt meg.
Führer mihályné balján lánya, Aranka, aki 1892-ben Nyíregyházán született, férje (fent jobbról a 3.) dr. Fuchs
Lajos ügyvéd volt. Gyermekeik Fuchs
Anna (Anikó – édesanyja mellett –
1924) és Fuchs Miklós (1926 , alsó sor
jobb szélen). A Nyíregyháza, Bencs
László tér 13. sz. alatt élő család minden
tagját Auschwitzba deportálták, egyedül Anna tért vissza 1945-ben, majd
1947-ben Palesztinába települt.
Fent jobb szélen Führer Béla okl.
gépészmérnök. Szintén Nyíregyházán
született (1905) és lakott feleségével,
Reich Olgával (férje előtt ül) a Luther

ház A. II. 1.-ben addig, amíg 1944-ben
elhurcolták őket Auschwitzba. Csak
Béla élte túl, 1945-ben szabadult, de
még abban az évben meghalt Linzben.
A kép hátsó sora balról jobbra:
2. Partos Jenő m. áll. vasúti hivatalnok (Führer Mihályné bátyja) Nyíregyházán született és Nagyváradon halt
meg 1942-ben.
3. Partos Jenőné sz: Goldstein Szeréna Auschwitzban halt meg.
4. Hevesi Simonné sz: Polacsek Mária (Führer Mihályné nővére) Tálya –
Auschwitz.
5. dr. Polacsek Sándorné sz: Adler
Vilma Auschwitzban ölték meg.

Sófár
6. Partos Géza (Führer Mihályné
bátyja) Budapest ostroma alatt halt meg
(1945).
7. dr. Polacsek Sándor (führer Mihályné bátyja) vm. főorvos Auschwitzban lelte halálát.
8. Winter Adolfné sz: Polacsek Bella
(Führer Mihályné nővére) Auschwitzban ölték meg.
9.Führer Zsigmond György (Führer Mihály unokaöccse) Nyíregyhá-
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zán született és munkaszolgálatban
hunyt el.
10. Partos Eta (Führer Mihályné nővére) Pöstyénbe költözött (1910), ott is
halt meg 1971-ben.
11. Führer Adolfné sz: Ruzicska
Mária (Führer Mihály testvérének felesége) Auschwitzban hunyt el.
12. Führer Bözsi (Führer Mihály
unokahúga) Nyíregyházán született és
halt meg 1948-ban.

13. és 15. sz. személyek neve nem ismert.
A pillanat varázsa elillant, szertefoszlott és soha többé nem tér vissza, maradt a
néma csend és ez a fénykép… emlékezni.
Ezúton is szeretném megköszönni
Grünfeld József úrnak, hogy bepillanthattunk családja történetébe.
Timár Éva

EMLÉKMŰAVATÁS BAKTALÓRÁNTHÁZÁN
2017. április 23-án a MAZSIHISZ, a baktalórántházi önkormányzat és a Nyíregyházi Zsidó Hitközség szervezésében emlékművet avattak fel Baktalórántházán a zsidó
temetőben. Az emlékmű egyik oldalán a helyi temetőben
nyugvó, a másik oldalán a vészkorszakban elpusztított volt
baktalórántházi zsidó lakosok nevei olvashatók. Az avató
ünnepségen beszédet mondott Nagy Lajos polgármester és
Somos Péter, a Nyíregyházi Zsidó Hitközség alelnöke, aki
többek között egy túlélő, Rákos Imre visszaemlékezéséből
idézett. Ebből olvashatnak az alábbiakban:
Úgy jó nyolcvan éve gyerekkorom
nyarait Baktán töltöttem, anyai
nagyanyám csodálatos szeretetének bűvkörében. Most annyi,
mindent felforgató évtized múltán
is felejthetetlen maradt a település
akkori életének rendje, természeti
adottságainak egyedülálló szépsége. Nem vállalkozhatom itt és
most a teljesség felelevenítésére. Az
a tény azonban, hogy a zsidó temetőt felújították és kegyeleti emlékhelyként most felavatjuk az emlékművet az akkori időkre
emlékezve, aktuálissá teszi a kérdést az együttélésről.
Emlékeim sorában elsőként kell említenem azt a csodálatos
látványt, amelyet a nyári hetekben a gazdák portája nyújtott,
amelyet a toronyként magasodó, művészi formában megkötött kévék látványa jelentett. A gyerekek kíváncsian nézték,
mikor az Auslander fiúk traktorhoz csatolt cséplőgépe zajosan öntötte zsákokba az aranyló búza- és gabonaszemeket,
ahogy ott, akkor mondták: az életet.
Mi lett a sorsa a sok millió gabonaszemnek? Lisztté őrölte a zsidó Stern malma, hogy aztán a háziasszonyok nagy
hozzáértéssel tésztává dagasszák, és Schwartz, a pék kenyeret
süssön belőle. Így adatott meg mindnyájunk mindennapi kenyere, emberi létezésünk legalapvetőbb feltétele.
Az ember azonban nem csak kenyéren él. Mindennapi
szükségletünkhöz tartozik például a ruházkodás, kinek-kinek

tehetsége és ízlése szerint. Volt Baktán egy másik Schwartz
nevű zsidó ember, aki konfekcióruhákat készített és árult,
míg a módosabb emberek ruházatát Weinberger mértékutáni
szabó kreálta.
A lábbeli is fontos kelléke az öltözködésnek. Emlékeimben
csak egy suszter maradt fenn: Vakondok Samu (csak erre a
csúfnévre emlékszem). A szakma azon iparosaihoz tartozott,
akik „fót-hátán-fót” rendszerben hosszabbították meg a szegény ember lábbelijének életét.
Abban az időben a családi háztartások szinte kizárólagosan egyedüli formái voltak az ételkészítésnek és a létezés
minden egyéb kellékének. Só, cukor, liszt, petróleum, sokféle fűszer
mindennapos használatára volt
szükség, ezekhez a kereskedők révén jutottak hozzá. Baktán ezt a
szerepet hosszú éveken át töltötte
be a zsidó vallású Feldman, Alter
és Grósz Miklós. Nem kellett távoli
településekre fáradni, hogy a háziasszonyok ilyen irányú szükségleteikhez hozzájussanak.
Ha pedig úgy adódott, hogy az
ember a szomját kívánta csillapítani és nem vízzel, hát bor,
sör és pálinka után sem kellett a szomszéd faluba menni. Ott
volt helyben a vasútállomásnál a Grósz kocsma, Lórántházán
pedig Kepecs korcsmáros szombat kivételével minden nap fogadta a kuncsaftokat.
Így volt hát szerves része a zsidó lakosság Baktalórántháza
mindennapjainak.
1944 áprilisban a baktalórántházi zsidókat előbb a kisvárdai
gettóba, majd onnan május végén Auschwitzba hurcolták.
Az 1944-ben 151 tagot számláló ortodox hitközség tagjai
közül a háború után öt férfi tért haza a munkaszolgálatból
és 12 nő az auschwitzi haláltáborból.
Ma már, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több településéhez hasonlóan, egyetlen zsidó lakos sem él a több mintegy
4.300 fős járási székhelyen.
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Emlékezés
dr. Bleuer Miklósra
(1815–1900)

Tavaly nyáron a nyíregyházi zsidó temetőben rácsodálkoztam egy
18 évesen elhunyt lány, Bleuer Rózsa gyönyörű síremlékére. Ennek a
pillanatnak több folytatása is lett: egyrészt született egy Sófár-cikk
az ő rövid, megrendítő életének történetéből; másrészt megismerkedtem és összebarátkoztam a Bleuer család ma élő kedves, rokonszenves két tagjával, Demeter Katalinnal, majd dr. Berend Katalinnal;
harmadrészt pedig a kutatás és a leszármazottakkal való beszélgetés, levelezés során kibontakozott előttem egy olyan család – sikerekkel és tragédiákkal kísért – története, melynek számos tagja
elévülhetetlen érdemeket szerzett Szabolcs megye, sőt az egész ország gazdasági, kulturális és egészségügyi életének fölemelésében,
gazdagításában, a közjó szolgálatában. Ennek a családnak volt tagja a nagykállói dr. Bleuer Miklós, akinek halálakor a Magyar Királyi
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium rendeletben fejezte ki részvétét, Szabolcs vármegye közönsége pedig a közgyűlés jegyzőkönyvében örökítette meg emlékét. S részvétnyilvánító levelet küldött a
feleségnek Damjanich Jánosné, a vértanú tábornok özvegye is. 1
Ki volt ez az ember, akit megye- és országszerte ekkora tisztelet övezett? Akit Jósa
András „testi lelki öreg zsidó barátjának”
nevezett, s gyakran emlegetett nagy szeretettel és tisztelettel visszaemlékezéseiben. S
akire az a megye és az a város, ahol áldásos
tevékenységét kifejtette, talán már nem is
emlékszik…
Bleuer Miklós a Szabolcs megyei Karászon született 1815-ben egy földbérlő zsidó házaspár, Bleuer Sámuel és Klein Eleonóra gyermekeként. 1844-ben orvostudori
diplomát szerzett a pesti orvosi egyetemen,
s ettől kezdve haláláig Nagykállóban élt.
1846-ban vette feleségül Bleuer Annát, akivel két évtizedig tartó házasságát szép gyermekáldás kísérte. A hat gyermekből négyen
érték meg a felnőttkort: Berta, Béla, Lenke
és Ilka, két kis sírkő pedig arról tanúskodik
a nagykállói zsidó temetőben, hogy két fiacskájuk még gyermekkorában meghalt.
1867-ben az édesanya is követte őket, s a
megözvegyült Bleuer Miklós egy keresztény
lánnyal, Láng Máriával kötötte össze az életét. De mivel az akkori törvény a zsidók és
nem zsidók házasságát nem engedélyezte,
hivatalosan nem léphettek frigyre. Erre csak
1895. október 1-jén kerülhetett sor, a polgári házasságról szóló törvény életbe lépé-
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Nyírvidék, 1900. márc. 11. és ápr. 22.

sének napján. Kapcsolatukból három gyermek született: Miklós, László és Margit.2
Gyermekei és azok leszármazottai
között találunk kiválóan gazdálkodó
földbirtokosokat, neves ügyvédet, egyetemi tanárt, híres orvosokat, szépírói,
illetve szakírói vénával rendelkező embereket, az első világháborúban kitüntetett hősöket, díszpolgárrá választott
lokálpatriótát, aktív közéleti személyiségeket. De bármilyen munkát is végeztek
e nagy család tagjai, közös jellemzője volt
valamennyiüknek az emberi jóság, a nehéz helyzetben lévőkön való segítés, annak a szűkebb és tágabb közösségnek az
önzetlen szolgálata, amelyben éltek.
Bleuer Miklós Nagykállóba kerülése
után törvényszéki orvosként dolgozott,
a szabadságharc idején ő volt a nyíregyházi honvédkórház főorvosa, majd ő lett
Szabolcs megye főorvosa.3 Később pedig
a körorvosok és járásorvosok nehéz munkáját végezte lelkiismeretesen és nagy
szaktudással. A különböző betegségek
gyógyítása közben szerzett tapasztalatait
időnként az Orvosi Hetilapban is megosztotta. Hivatását második házasságából
született két fia folytatta, majd egyikük
2
3

h t t p s : / / w w w. g e n i . c o m / p e o p l e /
Mikl%C3%B3s-Bleuer-Dr/
6000000020707013904
Budapesti Hírlap, 1900. márc. 4. 10.
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gyermeke és unokája is – megteremtve
ezzel egy neves orvosdinasztiát.
1863-ban a nagykállói születésű és ekkor ott tevékenykedő dr. Korányi Frigyes
egy szükségkórház létrehozását kezdeményezte a városban. Az e célra megalakult
„Szabolcsmegyei Kórház-egyletet”-be rendes tagként természetesen belépett Bleuer
Miklós is, s ezzel kötelezettséget vállalt
hat éven át a kórház anyagi támogatására.4 A későbbi igazgató, dr. Jósa András
áldozatos munkával megyei kórházzá fejlesztette az intézetet, s e szervező munkában és a kórház anyagi segítésében Bleuer
Miklósnak is jelentős szerepe volt.
A fővárosból vidékre visszakerült, széles látókörű, nagy intelligenciával, tenni
akarással és kitűnő szervezőkészséggel
rendelkező Bleuer doktor, aki diákként
közvetlen közelről tapasztalta meg a reformkori pezsgést, azonnal fölismerte,
milyen feladatok várnak a város fejlődéséért és a közjóért munkálkodni akaró
értelmiségire. Erre az egyik lehetőséget
a hivatásától szokatlanul különböző területen találta meg: 1865-ben két társával megalapította Szabolcs vármegye
második takarékpénztárát, melynek évtizedekig ő volt az igazgatója. Az 1900
körül megjelent megyei monográfia így
jellemezte az intézetet: „E takarékpénztár
valóságos kultúrhistóriai feladatot töltött
be. A mellett, hogy főfeladatát szem előtt
tartva, részvényesei részére szolid, alapos
munkával elért nagy osztalékot biztosított,
az emberbaráti, jótékonysági és a művelődés előmozdítására irányuló alapításoknak
és adakozásoknak egész seregét létesítette…”5
Bleuer Miklós és társai tudták, hogy
a polgárosodás, a széleskörű művelődés
egyik alapfeltételét kell mindenekelőtt
megteremteni, s ez egy állami középiskola. Ezért kezdeményezték 1868-ban egy
minden hitfelekezet számára közös reáliskola megalapítását, s ezért vállaltak érte
a létrehozásakor és működése során is jelentős anyagi áldozatokat. A kállóiak által
csak „Érdekeltség”-nek nevezett iskolatámogatói kör, melynek egyik leglelkesebb,
legaktívabb tagja Bleuer Miklós volt, példátlan szívóssággal, elszántsággal és nem
mindennapi áldozatokat hozva küzdött
hosszú éveken át azért, hogy ez az iskola
az állami támogatás hiányában is fennmaradjon, sőt bővüljön. Ehhez biztosíta4
5

Dr. Fazekas Árpád: Korányi Szükségkórházának alapítási okmányai. Orvosi Hetilap,
1986. 46. 2821-22.
Magyarország vármegyéi és városai. Szabolcs vármegye. Szerk. Borovszky Samu.
Budapest, é. n. 322.
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ni kellett a lehetőséget arra, hogy a szegényebb sorsú gyerekek is tanulhassanak.
E célból alakult meg 1878 tavaszán dr.
Bleuer Miklós felhívására a Főreáltanodai
Segélyegylet, melynek elnöke is ő lett.6 Ehhez társult a Takarékpénztár azzal, hogy
4–6 szegény tanuló teljes ellátását magára vállalta.7 Bleuer Miklós ugyanis nem
csupán okos reformer, de – Jósa András
szavaival élve – „aranyszívű”, szociálisan
érzékeny ember is volt. Az iskola diákjait
magánemberként is rendszeres jutalmakkal ösztönözte jó tanulásra. A Nyírvidék
évről évre beszámol azokról az aranypénzben kiosztott jutalmakról, melyeket
a legjobb bizonyítványt elérő, legjobb
magaviseletű növendék, a legszorgalmasabb tornász vagy éppen a németből
legjobb fordítást készítő diák kapott tőle
teljesítményéért. 1881-ben a reáltanodának ajándékozta 72 darabból álló értékes
éremgyűjteményét is. A vallás- és közoktatásügyi miniszter leiratban fejezte ki az
adakozónak „meleg köszönetét és elismerését a közművelődésnek újabban hozott áldozatáért.”8 1895-ben az iskola jövőjének
biztosítása érdekében mozgalmat indítottak, hogy a szűkebb körű képzést nyújtó
reáliskola algimnáziummá alakulhasson.
Az akkor már 80 esztendős Bleuer Miklós vezetésével küldöttség ment Kállay
András főispánhoz, hogy támogatását
megnyerjék, majd pedig a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez küldték el kérvényüket, melynek egyik aláírója szintén
Bleuer Miklós volt. Szándékukat siker
koronázta: 1896-tól a nagykállói középiskola algimnáziumként működött tovább.9
Az idős orvos a gimnázium tanulói számára 1898-ban 125 forint10 alaptőkével
egy jutalomdíj alapítványt hozott létre.11
Bleuer doktor korát meghazudtoló,
csodálatra méltó erővel, lelkesedéssel és
áldozatkészséggel munkálkodott még
élete alkonyán is. Hazafias és emberbaráti érzéseinek egyik szép megnyilvánulása volt a millennium évében hozott
intézkedése. A Takarékpénztár a nemzeti ünnep alkalmából elhatározta, hogy
májusban az összes alkalmazottjának
kéthavi fizetést ad, s a nyugdíjalapba az
6
7

Nyírvidék, 1880. aug. 8.
Lipcsey Zoltán: A nagykállói gimnázium
története. A nagykállói járás múltja és jelene. Bp., 1970. 166.
8 Nyírvidék, 1880. aug. 8., 1881. júl. 17.,
szept. 29., 1883. ápr. 15., 1894. júl 1.
9 Lipcsey Zoltán: I. m. 170.
10 Dr. Bleuer Miklós évi orvosi fizetése 1893ban (49 szolgálati év után) 600 forint volt.
(Nyírvidék, 1893. 05. 28.)
11 Hivatalos Közlöny, 1898. febr. 1. 46.
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1896-os esztendőt háromszorosan tudja be. Bleuer Miklós vezérigazgató ezt a
második fizetését nem vette föl, hanem
alapítványként a nagykállói középiskolának ajándékozta olyan céllal, hogy ennek
az összegnek évi kamatait a magyar történelemből legjobb előmenetelt tanúsító
növendék kapja.12
Segítő keze mindig ott volt, ha fontos
ügyet kellett szolgálni. 1897-ben dr. Jósa
András és dr. Hampel József ásatásokat tervezett a Nagykálló határában lévő
Nagy-Korhány nevezetű halomban. A
hely nevéből ugyanis azt sejtették, hogy
ott hun eredetű leleteket találnak. Ám
valakinek fedeznie kellett e régészeti

Dr. Bleuer Miklós síremléke
(Csanádi Gábor fotója)

munka költségeit. Jósa András egy szaklapban így számol be erről: „A nagykállói
Korhány fölásása dr. Bleuer Miklós úrnak
köszönhető, a ki a közélet terén hazafias érzelemmel, önzetlenül, buzgalommal
és eredményesen működik. A nagykállói
Nagy-Korhánynak 200 frtnál többre rugó
ásatási költségeit nagy részben sajátjából
fedezte.”13
De a város határain túl is felkarolta a
jó ügyeket. A Takarékpénztár nagylelkűen hozzájárult a magyar iparos ifjúság
Párizsban építendő menházának alapításához,14 rendszeres támogatást küldött a
magyar írók segélyegyletének,15 s Bleuer
Miklós kezdeményezésére – még mielőtt
12 Nyírvidék, 1896. máj. 24.
13 Jósa András: Szabolcsmegyei őshalmok.
Archeológiai Értesítő, 1897. 4. füzet. 320.
14 Fővárosi Lapok, 1877. szept. 13. 1007.
15 Fővárosi Lapok, 1881. febr. 18. 203.

a felhívás megjelent volna – elsőként küldött segélyt a pátrohai tűzvész károsultjainak.16
Hosszan lehetne sorolni, hogy a fentieken kívül még hány és hány területen szolgálta városát, szűkebb és tágabb hazáját: a
kaszinó elnökeként, a kaszinói könyvtár
egyik létrehozójaként, a műkedvelő társulat alelnökeként, a megyei bizottság és
az állandó választmány tagjaként, vagy
akkor, amikor a Nyíregyháza – mátészalkai vasút létrehozásán fáradozott…
Kivételesen gazdag életútja azt igazolja,
hogy hű magyarként és lokálpatriótaként
fölismerte a küldetését, s volt benne „ész,
erő és szent akarat”, hogy maradéktalanul
és példamutató tisztességgel be is töltse
azt. És volt benne szív, mely a segítségre
szoruló embertársai felé mindig nyitott
volt. S mindezt tette zsidóként, Szabolcs
megyében, egy olyan időszakban, amikor zsidónak lenni különösen nehéz volt.
De akik őt ismerték, azokat nem befolyásolták az akkori társadalmi közviszonyok. Ezt igazolja az a példátlan tisztelet
és szeretet, mely őt saját korában övezte.
Ember és magyar volt a szó legnemesebb
értelmében, akit 50 éves orvosi jubileumán zsidó és keresztény barátai, tisztelői,
Nagykálló városa és a vármegye méltán
köszöntött a köztisztelet koszorújával.17
„A leghívebbek közül való, és talán ezek
közül is az első” – írta a Nyírvidék a haláláról tudósító hírében.18 Bleuer Miklós
önzetlen munkával telt élete 1900. március 2-án ért véget. Temetésén dr. Kelemen
Adolf nyíregyházi rabbi tartotta a gyászbeszédet, magyar nyelven méltatva az elhunyt érdemeit.19
Bleuer Miklós földi maradványait a
nagykállói zsidó temetőben helyezték
örök nyugalomra.
•••
Ma, amikor elfordítjuk a fejünket, ha egy
koldus mellett megyünk el, amikor arra
várunk, hogy majd mások megoldják
a problémákat, amikor önigazolásokat
gyártunk, hogy miért nem adakozunk
jótékony célokra, olyan jó tudni, hogy
voltak – és remélem, vannak még – olyan
emberek, akik önérdek nélkül igyekeztek
jobbá, szebbé és élhetőbbé tenni ezt a világot.
Nyíregyháza, 2017. március 30.
Urbán Terézia
16
17
18
19

Nyírvidék, 1898. szept. 18.
Nyírvidék, 1894. febr. 25.
Nyírvidék, 1900. márc. 4.
Nyírvidék, 1900. márc. 11.
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A BARKOCHBA JÁTÉK EREDETE

A társasjáték ifjú koromban széles körben
ismert volt.
Stella Adorján így határozta meg: „A
zsidó nép utolsó, szerencsétlen véget ért
szabadságharcosáról elnevezett divatos,
elmeélesítő játék, amelyben a kérdésekre
csak igennel vagy nemmel szabad felelni.”
Külföldön később kezdték játszani,
nyilvánvalóan magyar mintára. Sokan
elöször Karinthy Frigyesre gondoltak,
mint a játék feltalálójára.
József Attila egy barkochba játéka a
magyar irodalomban is megerősítést
nyert. Erre különböző források vannak:
József Jolán elmondja, hogy Szántó
Judit 1933-ban öngyilkosságot kísérelt meg és kórházba szállították, majd
így folytatja: „Amikor Juditot elvitték
a mentők, komor, sötét hangulatában
senkivel sem akart találkozni. Felment
Németh Andorékhoz. Ott alig köszönt,
végignyújtozott a pamlagon, és szótlanul
bámulta a mennyezetet. Németh Andor
és felesége faggatták. Érezték, hogy valami rendkívüli történt vele. Attila nem
szólt semmit, összeráncolta homlokát és
tovább bámult komor tekintettel a menynyezetre, mintha onnan várná, hogy egy
hang egyszer csak megszólal a feje felett:
nyugodj meg, nincs semmi baj. A dolgok
elsimulnak. Németh Andor, aki talán
legjobban ismerte Attilát, lefeküdt melléje a díványra. Ki fogom barkochbázni, hogy mi történt veled – mondta. Jó
– felelte Attila összeszoritott fogai közül.
Németh felesége, Juci némán hallgatta a
nyugtalanító játékot. Attila tompán felelt
a feltett kérdésekre: igen, nem. Megdöbbenve hallgattak el, mikor elhangzott az
utolsó igen.”
Később elmondták Kosztolányinak ezt
a jelenetet, aki megírta Barkochba című
novellájában. Kosztolányi ezen szavakkal
festette a játék szenvedélyét: „Játszottak
barkochbát, a tökély elképzelhetetlen fokára emelve ezt az elmemozdító tornát,
s a fogalmak körét szűkítve, a felelgető
igenjeiből és nemjeiből a legrövidebb
idő alatt kitaláltak minden lehető és lehetetlen dolgot, például Poincaré legelső öngyújtójának tűzkövét, vagy magának Ödipusnak jól megtermett, izmos
Ödipus–komplexusát… Jancsi (ez a neve
József Attilának a novellában – H. S.) a

barkochba legszigorúbb szabályai szerint
tárgyilagosan közölte a tényállást, ők pedig ezt éppily tárgyilagosan fogadták.”
Ezt a történetet Arthur Koestler is elmondja, mely változatban ő barkochbázza ki József Attila feldúltságának okát, s
a külföldi olvasók számára elmagyarázza
az előttük ismeretlen játékot. Az író egy
mondára hivatkozik – ezt ismerték a játék nevének magyarázatául Budapesten
–, amely szerint Bar Kochba kémét a rómaiak elfogták, kivágták a nyelvét, s úgy
küldték vissza megbízójához. A kém Bar
Kochba kérdésére csak a szemével tudott
igent vagy nemet jelezni.
A Bar Kochbára vonatkozó források
gyérek. A 135-ben balul végződött szabadságharcért nem lelkesedtek az utódok,
innen a héber kútfők szűkszavúsága. Hasonlóak a latin és görög nyelvű történeti
értesítések is. A változást a Holt-tenger
parti barlangok átvizsgálása után egy barlangban az utolsó zsidó szabadságharcra
talált utalás hozta 1952 januárjában. Emberi csontmaradványokra is bukkantak,
amelyek bizonyították, hogy innen törtek
ki a szabadságharcosok a rómaiakra, oda
vonultak vissza előlük és ott pusztulhattak
éhen. Két papiruszlevél is akadt, amely a
felkeléssel függ össze. Az egyik egy tehén
elkötésével kapcsolatos panasz, amelynek vége utal az ellenség közeledésére. A
másik Bar Kochba autográf levele, amely
katonásan kemény és szűkszavú, s amelyben felszólítja egyik hadvezérét, Jésua ben
Gilgolát, hogy mindenkit tartson vissza a
Galilea lakóival (újkeresztényekkel) való
együttműködéstől, különben vasra vereti őket. De találtak ott dárdákat is fekete és vörös nyelekkel, melyek mutatják,
hogy egy szabadcsapat szállása lehetett
ott. 1960 áprilisában egy Maszada és Én
Gedi közötti barlangban egy kecskebőr
tartóban 15 Bár Kochba levélre leltek, s
fény derült a nagyszabású katonai vállalkozásra, amely megrengette a római
világbirodalmat. Az is kitűnt, hogy leverésében milyen mértékben vettek részt
különböző provinciák légiói, többek közt
a pannóniaiak.
Bár Kochba nevét Magyarországon
egy színdarab vihette be a köztudatba.
A Vígszínház 1900. április 6-án mutatta be Goldfaden (1840–1908 ) jiddis író
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négyfelvonásos drámáját A csillag fia
(Bar–Kochba) Keleti daljáték címmel.
A játékot Harsányi Pál 1833-ban mutatta be „Szó-kitalálás” címen, s nagyjából
az volt a menete, mint ma.
József Attila híres barkochbázását Déry
Tibor (Ítélet nincs, Bp. 1969.) is megörökítette, de rajta kívül említi a játékot Zilahy
Lajos (Ararát Bp. 1947.): „Barkochbát
játszottak… Ezt a játékot ezekben az
években a magyar éjszakák fejlesztették
tökéletessé, mint a kecskeméti kertek a

Bar Kochba. Henryk Glitzenstein
szobrának részlete

világhírű barackpálinkát. Valaki kiment,
a többiek feladtak egy szót, amit az illetőnek ki kellett találni. Ha tizenöt perc alatt
kitalálta, övé volt az asztalra tett húsz
pengő, ha nem, akkor neki kellett fizetnie
tizet… Gyors kérdéseire csak igennel és
nemmel lehetett válaszolni. A kérdések,
mint fejszecsapások hatoltak a mag felé,
egyre keményebb anyagban. A rejtett szó
felkutatása a kizárás módszerével történt.
Ha nem személy, csak tárgy vagy fogalom
lehet. Ha se nem szilárd, se nem légnemű,
akkor folyékony, stb.”
S még hosszan lehetne sorolni írók
műveit, akik említették.
Királyhegyi Pál Karinthyék otthonával emlegeti (Csak te! És ők, Bp. 1974.)
„…Uzsonna közben még két vendég érkezett, nem emlékszem, kik voltak, és
barkochbázni kezdtünk, ami akkor olyan
népszerű volt, mint most. Karinthy istenien kérdezett, és mindent kitalált.”
Milyen jó lenne, ha e játék ismét ismert
és népszerű lenne!
Halmos Sándor
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A PULITZER-ÜGY

Pulitzer József 1847-ben született Makón, tehetős zsidó családból. Meghalt
1911-ben Charlestonban, az Egyesült
Államokban. 1864-ben, azaz 17 évesen
kivándorolt Amerikába, ekkor még nem
ismerte az angol nyelvet, német tudásával igyekezett kapcsolatokat teremteni
magának. Először St. Louis lapjait vásárolta fel. Mint a tényfeltáró újságírás
úttörője tette le a névjegyét, majd képregényekkel, sport- és divatrovatokkal
színesítette a tájékoztatást és az informálást. 1882-ben New Yorkban folytatta újságkiadói tevékenységét. 64 évet élt.

évente több kategóriában
kerül kiosztásra.
„A Pulitzer-ügy” címmel Sándor Anna írónő
Végrendeletével megalapídokumentumdrámát írt,
totta a Pulitzer-díjat, melyet
melyet a Spinoza Színház
évente egyszer adnak ki az
mutatott be, Fodor Taújságírásban, az irodalomban
más, Makranczi Zalán és
és a zenében kimagasló telSzinetár Dóra színművéjesítményeket nyújtó szemészek előadásában. A kivályiségeknek. Az újságírásban
ló Czeizel Gábor rendezte
14, az irodalomban 6, a zenenagy sikerrel.
művészetben 1 érdemesnek
Hatalmas értékek szóJoseph Pulitzer
ítéltet honorálnak. A díj 3000
ródtak szét a kis Magyardollár, emellett 4 ösztöndíjat
országból a világba. Kezdjük értékeinket
is kiosztanak.
A magyar Pulitzer emlékdíjat Fábry felfedezni, becsülni, nem kis büszkeséggel.
Dr. Dolinay Tamás
Pál üzletember alapította 1989-ben, mely

KORREFERÁTUM A PULITZER ÜGYHÖZ
és a zene területén pedig csak amerikai ál- merjük véleményét az életről, a politikáról,
lampolgárok kaphatják a díjat.
az újságírás feladatáról, a korrupcióról.
Mi minden kapcsolódik még Pulitzer
S végül néhány a Pulitzer díjas műveknevéhez? Részt vett az amerikai polgárhá- ből: Margaret Mitchell: Elfújta a szél (1937),
borúban az északiak oldalán, alig 22 évesen John Steinbeck: Érik a gyümölcs (1940), Erbeválasztották Missouri állam törvényhozá- nest Hemingway: Az öreg halász és a tenger
sába republikánus jelöltként egy demokrata (1953), Bernard Malamud: A mesterember
körzetben. Ő az első magyar, aki bejutott az (1967).
Egyesült Államok Kongresszusába. Nevét
A magyar Pulitzer emlékdíj néhány díjaemléktábla őrzi a Szabadság szobor lábánál, zottja: Faludy György, Fejtő Ferenc, Kálmán
ugyanis az általa meghirdetett gyűjtés ered- Olga, Váncsa István és sokan mások.
ményeként jött össze az a százezer dollár,
Dr. Klein Éva
ami a talapzat megépítéséhez szükséges volt.
1886-ban ő szervezte
Munkácsy Mihály ameriA JDC-MAZS Alapítvány
a hazai zsidó közösségért dolgozó,
kai látogatását.
a nyitottság és együttműködés
Miről szól a Pulitzer
iránt elkötelezett, politikamentes
ügy című darab? Joseph
nemzetközi szervezet.
Pulitzer pert indított
Theodore Roosevelt, az
Szociális, közösségépítő,
Amerikai Egyesült Állaegészségmegőrző és humanitárius
programjaival sok ezer ember
mok elnöke ellen. Azzal
életét teszi teljesebbé.
vádolta meg, hogy a Panama-csatorna építése
során az elnök tudtával és
beleegyezésével a munkálatokra szánt közpénz
egy része illegális módon,
titkos utakon magánzsebekbe vándorolt. Roosevelt viszont válaszul rágalmazásért perelte be
az akkor már multimilliomos sajtómágnást. A két
ügyet összevonva tárgyalta a bíróság. A per során
képet kapunk Pulitzer
szarvastabor.hu jdc-mazs.hu
judafest.hu
jdc-mazs.hu balinthaz.hu
jaffe.hu
mellrakellen.hu narancs-liget.hu mozaikhub.hu
életfilozófiájáról, megis-
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Mint ahogy az előző írásból kiderül, Sándor
Anna dokudrámáját Budapesten a Spinoza
színházban játsszák. De mi is ez a Spinoza
színház?
Akik ismerik Pesten a Godzsu udvar
környékén a bulinegyedet és eléggé figyelmesek, a Dob utcában hamar észrevehetik
a kiszűrődő zongoraszóról és a terjengő finom illatokról. Ugyan mit keresnek ételek
egy színházban? Sándor Anna – aki egy
tökéletes reneszánsz ember – hozta létre a
zsidó kultúra felébresztésének szándékával
a 2000-es évek elején a Spinozát. Étterem,
kávéház és színház egyben.
Az előadások a piciny intim színházteremben 19 órakor kezdődnek, de érdemes
korábban érkezni és előtte elfogyasztani valami frissítőt vagy kávét. A színházi nézőtér
aprócska, akkora sincs, mint egy luxusvilla
nappalija. Persze ez is hozzájárul a színházi élmények különlegességéhez. A műsor
után megvacsorázhatunk a Spinoza éttermében, ahol tradicionális zsidó ételeket,
hagymás tojást, húslevest maceszgombóccal, libasültet és flódnit fogyaszthatunk. A
hangulat kitűnő, az étterem esténként tele
van külföldiekkel, mint ahogy az jellemző a
bulinegyedre.
2017. április 10-én ünnepelhetjük Pulitzer József születésének 140. évfordulóját, és
az általa alapított díj idén lesz 100 éves.
Pulitzer József nevéhez fűződik a világ
első újságíró iskolájának megalapítása, ami
az általa adományozott kétmillió dollár
felhasználásával jött létre 1912-ben a Columbia Egyetemen. Az alapító végakarata
szerint a Pulitzer díj amerikai napilapok és
hetilapok újságíróinak adható, az irodalom
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„A Dávid titka hárfa volt, mondják, az Úr örült, Fleetwood Mac elveszítette a blues
mellett elkötelezett frontemberét,
ha szólt.” (L.Cohen: Hallelujah)

Zsidórock
Azt szoktam mondani, hogy ami másoknak a bélyeggyűjtés, a pecázás vagy az ultizás, az nekem a rockzene. Ennek a hobbinak (mániának, szenvedélynek ) generációs gyökere van, hiszen az én korosztályom a Beatlesen, a 60-as, 70-es évek zenéjén nőtt fel, szeretek
azzal hízelegni magamnak, hogy a miénk Woodstock nemzedéke.
Mindezt azért mondtam el, mert ezúttal – a könyvek, film, kiállítás után – zenét szeretnék a figyelmükbe ajánlani. A rockzenét,
amelynek a zsidóság is számos nagyszerű művészt adott. Lássunk
erre néhány példát – ahogy mondani szokták – a teljesség igénye
nélkül!
Itt van mindjárt a nemrég elhunyt Leonard Cohen (1934-2016)
kanadai költő (tucatnyi kötete jelent meg) és dalszövegíró, énekes
(mintegy húsz nagylemez fűződik a nevéhez). Lengyel-litván eredetű, középosztálybeli zsidó családban született Montrealban. Apja,
Nathan Cohen tehetős üzletember volt, aki – mint a legtöbb Cohen,
Kohn, Katz, Kagan nevű zsidó család – a kohaniták (Lévi törzsének
egyik ága) ivadékának tartotta magát. Ezért is mondhatta emberünk: „Nagyon messianisztikus gyerekkorom volt. Azt mondták, hogy
Áron főpap leszármazottja vagyok.” Cohen a folk-rock, a country jegyében kezdte zenei pályáját, később azonban a pop felé fordult. Az
évek múltával dalai egyre súlyosabbak, komplexebbek lettek, szövegeiben mind gyakrabban jelent meg a vallás, a bibliai próféciák
szóhasználata (legismertebb ezek közül a Halleluja). Hozzátesszük
még, hogy 1998-ban Kern András egy teljes lemezt adott ki dalaiból
Engem vársz címmel, a legismertebb feldolgozás pedig a Zorán által
előadott Volt egy tánc című, Cohen zenéjére írott szám, amelyhez
Dusán szerzett magyar szöveget. A művész 2009 augusztusában
tomboló sikerrel koncertezett a Budapest Sportarénában.
A legutóbbi irodalmi Nobel-díjas Bob Dylan (1941-), az Oscar-,
Golden Globe-, 13-szor Grammy-díjjal kitüntetett amerikai énekes,
dalszerző, zenész, költő Minnesota állam Duluth nevű városkájában született. Nagyszülei Litvániából, Oroszországból, Ukrajnából
kivándorolt zsidók voltak. Apja, Abraham Zimmermann és anyja,
Beatrice Stone a helyi zsidó közösség tagjai voltak. Hősünk Robert
Zimmermann néven látta meg a napvilágot, a Bob Dylan nevet
csak húszéves kora körül vette fel. Egy 1965-ös interjúban arról
beszél, hogy „az igazi nevem Knyevevics volt.” Később (1968-ban)
azt mondja: „Az őseim oroszok voltak, nem tudom, miért volt német
nevük, ha egyszer Oroszországból jöttek. Lehet, hogy akkor kapták
ezt a nevet, amikor leszálltak a hajóról. Mit tudom én.” Hát akkor
mi honnan tudjuk…? – teszem hozzá én. Ráadásul 1978-ban ekként elmélkedik: „Nem is tudom, hogy tényleg zsidó vagyok-e. Nézd
meg a szemem: ez olyan oroszos. Valami másfajta vér is folyik bennem.” Akárhogy is van, a Blowin’ in the Wind, a The Times They Are
A-Changin, a Like a Rolling Stone, a Mr.Tambourine Man és a többi
dala örökzölddé lett, s az is marad az idők végezetéig. A 75 éves Dylan március végén Triplicate címmel jelentette meg 38. stúdióalbumát, amely harminc klasszikus amerikai dalt tartalmaz.
Volt egyszer egy Fleetwood Mac nevű londoni zenekar, amelyet
Peter Green (1946-), egy zsidó középosztálybeli srác alapított 1967ben. A kitűnő gitáros, szerző eredetileg Greenbaum volt, nevét később „zöldítette” meg. Amikor 1970-ben búcsút intett a bandának, a

s amit a „maradék” ezután művelt,
az megcsúfolása a rocknak, nem
más, mint showbiznisz, szimpla,
hülye slágerzene. Jegyezzük meg,
hogy emblematikus számuk, a
később Carlos Santana által is feldolgozott Black Magic Woman a
magyar gitárművész, Szabó Gábor
(1936-1982) szerzeménye volt!
Említsük meg még Lenny
Kravitz (1964-) nevét, aki afroBob Dylan
amerikai anya és orosz zsidó
származású apa gyermeke. A különböző műfajokban – hard rock, funky, soul, rhytm and blues –
otthonosan mozgó zenész négy Grammy-díjat gyűjtött be.
Az önpusztító brit énekes, Amy Winehouse (1983-2011) zsidó
muzsikus családban nőtt fel, mígnem a lány karrierjét kettétörte
az alkohol és a drog, mértéktelen fogyasztásuk fiatalon végzett vele
(lásd Janis Joplin, Jimmy Hendrix, Jim Morrison és a többi). Rövid
élete alatt megjelent két stúdiólemezén kívül azóta kiadtak három
posztumusz LP-t is. Tehetségét hat Grammy-díjjal ismerték el.
Az alább következő rockzenei kiválóságok számunkra azért különösen érdekesek, mert felmenőik magyarországi zsidók.
Alighanem mindenki ismeri az amerikai Paul Simont (1941), a
Simon and Garfunkel duó egyik „felét”, a 12-szeres Grammy-díjas
énekest, gitárost, dalszerzőt. Apja – Simon Lajos – főiskolai tanár
volt, nagybőgőn, basszusgitáron játszott, tánczenekart vezetett, később nyelvészetből doktorált. Anyja tanítónő volt, 97 éves korában
hunyt el. A duó legismertebb dalai: The Sound of Silence (A csend
hangja), a Bridge over Troubled Water (Híd a zavaros víz fölött), Mrs.
Robinson (a Diploma előtt című filmből ismerjük), El Condor Pasa,
Cecilia.
A műfaj egy egészen más ága a hard rock, a heavy metal, ennek
jeles művelője az 1973-ban alapított amerikai KISS együttes. A bas�szusgitár forgatója Gene Simmons (1949-) Chaim Witz néven született Izraelben, szülei magyar zsidók: apja Witz Ferenc, édesanyja Kovács Flóra. A basszista – bár nem járt Magyarországon – kitűnően
beszél magyarul. A KISS többszöri szétválása és újbóli összeállása
alatt 24 nagylemezt adott ki, Simmons szólólemezeket jelentetett
meg s tucatnyi filmben szerepelt.
A Dire Straits brit rockegyüttes, amelyet 1977-ben alapított Mark
Knopfler (1949-). A sajátos gitártechnikájáról elhíresült zenész
(pengető nélkül, ujjal játszik) apja Erwin Knopfler, akinek politikai
nézetei miatt kellett távoznia hazánkból. Anyja angol. Zenekarával – melynek testvére, David is tagja volt – 1995-ig hat stúdió- és
három koncertalbumot adtak ki összesen 120 millió példányban.
Eközben Mark több filmzenét írt, sorra jelentek meg szólólemezei.
Erdélyi Tamás (1949–2014) a holokausztot túlélő, 1956-ban
emigrált zsidó család sarja New-York-ban nőtt fel, s lett Tommy
Ramones néven az egyik legnevesebb punkrock zenekar, a Ramones
dobosa, később producere. Ő az egyetlen magyar származású zenész (eddig), aki bekerült a rock and roll halhatatlanjai közé. 2016
szeptemberében emléktáblát avattak egykori szülőháza falán a Lipótvárosban.
Hogy mi a tanulság a leírtakból? Leginkább az, hogy hallgassunk
sok-sok rockzenét!
Dr. Fekete Antal
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APA LÁNYA
Az európai szélsőbal és szélsőjobb
pártok közös jellemzője az utálat és a
rasszizmus. Még ha a szélsőjobboldali
pártok el is határolják magukat az antiszemita véleményektől, a felmérések
azt igazolják, hogy a muszlimgyűlölet
zsidógyűlölet is egyben.
Éveken át próbálta Marine Le Pen elmagyarázni a világnak, hogy nem követi apja, Jean-Marie Le Pen nyomdokait,
aki megalapította a Nemzeti Front nevű
pártot, és akit a francia bíróság elítélt
azon nyilatkozatáért, miszerint a holokauszt idején működtetett gázkamrák
apróbetűs epizódjai voltak a történelemnek. Miután lányát megválasztották
a párt elnökének és folytatta félreérthető megjegyzéseit, Marine Le Pen azonnal eltávolította apját a párt tiszteletbeli
elnöki székéből.
Ma már Marine Le Pen maga hangoztatja azt az antiszemita körökben elterjedt véleményt, hogy Franciaország
nem volt felelős a zsidó lakosság náci
haláltáborokba való elhurcolásában.
A Nemzeti Front sok szempontból
kifejezi azt a változást, ami Európában
épp végbemegy. A közvélemény-kutatások szerint az európaiak gondolkodása közelebb áll Trump amerikai elnök
nézőpontjához, mint maguké az amerikaiaké. Nyolc vezető országban élő
európaiak 55%-a támogatja a muszlim
bevándorlást korlátozó intézkedéseket.
Németországban, ahol a migránshullám
leginkább érzékelhető, az arány 51%.
A konzervatív tendenciákra és a
jobbra tolódásra az izraeli jobboldal
nem titkolt szimpátiával tekint. Az eu-
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rópai jobboldal Izraelt érintő álláspontja ésszerű és néha még előnyös is. Geert
Wilders holland politikus amellett,
hogy szélsőjobboldali politikus, egyben lelkes támogatója Izraelnek, és nem
antiszemita. A kép azonban közel sem
ilyen rózsás. A legtöbb szélsőjobboldali
pártban fellelhető az antiszemitizmus
bizonyos mértékig. A legrosszabbak a
görög Arany Hajnal és a magyar Jobbik.
Őket követi az osztrák Szabadság párt,
amely majdnem megnyerte az elnökválasztást.
Néhányan
ezen pártok
közül megpróbálják
lerázni magukról a múlt
örökségét, ám
ez nem mindig működik.
A
Nemzeti
Front
például az antiszemitizmus
keltetőgépe maradt Marine Le Pen állítólagos változásának ellenére. A zsidók
már kezdték azt hinni, hogy ezek valódi változások. Egy felmérés szerint a
francia zsidó lakosság 7-8%-a Le Penre
szavazott a legutóbbi elnökválasztáson.
Kiderült azonban, hogy a lány, apjához
hasonlóan, ugyanattól az ősi európai
kórtól szenved. Ő is antiszemita.
Sokkal fontosabb ugyanakkor az,
hogy noha az európai szélsőjobbos vezetők elhatárolódnak az antiszemita
véleményektől, Európában az elmúlt
években elvégzett különböző felmérések azt mutatják, hogy akik a muszlimokat utálják, azok a zsidókat is utálják. Valamint azok páran, akik Izraelt

lelkes támogatásukról biztosítják, leginkább olyan országként utalnak rá, mint
amely felveszi a harcot a muszlimok ellen, nem pedig zsidó és demokratikus
államként tekintenek Erecre.
Az európai baloldal sem különb.
Míg az európai jobboldal próbálja lerázni magáról az antiszemita jellemzőt,
sokszor sikertelenül, az európai baloldal mintha épp az ellenkező irányba
mozdult volna el. A brit Munkáspárt
esetében eltűnni látszik az a vonal, ami
elválasztotta az anticionizmust az anti-

szemitizmustól – vagy legalábbis az a
hozzáállás van leáldozóban, hogy egy
ilyen vonal egyáltalán létezik.
Egyszóval a radikális bal- és jobboldalnak van közös nevezője: a gyűlölet és
a rasszizmus, tekintet nélkül arra, hogy
muszlimokkal vagy zsidókkal szembeni gyűlöletről beszélünk. A rasszizmus
az rasszizmus, a gyűlölet az gyűlölet.
Az iszlamofóbia pedig közelebb áll az
antiszemitizmushoz, mint a cionizmus
támogatásához.
Az oldalt a ynetnews.com-on 2017.
április 18-án megjelent Ben-Dror
Yemini cikke alapján Sugár Károly szerkesztette.
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NEHÉZ…

Nehéz az elválás, ugye? – kérdezi Jákov, a taxisofőr, miután
visszaülök mellé. Integetek az ablakon át a lányomnak, közben bólogatok. Amint Eszter eltűnik a látószögünkből, Jákov,
aki évek óta percre pontosan jön értem a reptérre, aztán néhány nappal később
a ház elé, hogy viszszavigyen, belekezd a
mondókájába. Hogy
nehéz, egyre nehezebb. Néhány hete
indítottak egy buszjáratot a reptér és Jeruzsálem között, mindössze 16 sékelbe kerül
egy irányba, szemben az iránytaxi 64 és a magántaxi 2-300
sékeles árával. Ki fog velem utazni? – kérdezi, közben reménykedve néz rám: Kivéve persze a hozzád hasonlókat, akik valami miatt nem bírják cipelni a bőröndöket… Aztán elmeséli,
milyen kedvező biztosítást kötött 30 évvel ezelőtt, így most, 61
évesen nem kell attól tartania, hogy ha munkaképtelenné válna, bevétel nélkül marad. Amúgy nemsokára úgyis leáldozik a
napunk – folytatja szomorúan –, mert külföldön már feltalálták a sofőr nélküli taxit: csak beül az utas, betáplálja a címet a
számítógépbe, kifizeti a viteldíjat, és a kocsi magától odatalál.
Nyugtatom, hogy ez még a jövő zenéje, nem valószínű, hogy
lesz ilyen szolgáltatás, amíg ő dolgozik. Hiszi is, nem is. Nem
elég, hogy korruptak a politikusaink, hogy a terrornak sose
lesz vége, hogy borzasztóan megdrágult az élet, még a tisztességes megélhetést is elvennék tőlünk? – elégedetlenkedik. Nincsenek ellenérveim. Rövid hallgatás után mesélek neki a mi
kis nyíregyházi hitközségünkről. Csupa szépet és jót mondok,
nem is kell hozzá sokat lódítanom, mert ilyen távolságból az a
néhány probléma semminek tűnik. Figyelmesen hallgat, látom
az arcán a kételkedést, de nem szól közbe. Később megint Izrael a téma. Jákov jól látja a visszásságokat, megoldást persze ő
sem tud a bajokra. Így társalogva érünk a repülőtérre.
Hozom a kulikocsit, Jákov ráemeli a bőröndömet. Aztán kezet nyújt. Mikor jössz? – kérdezi. Kábé fél év múlva – felelem
–, de ha lehet, nem öt, hanem legalább tíz napra. Tudod te jól,
hogy nem úgy értem – szorongatja tovább a kezem –, mikor
jössz haza… végleg?...
Somos Péter

Május 14-én vasárnap
kegyeleti látogatást szervezünk
a felsősimai, a nyírjespusztai,
az orosi és a harangodi emlékhelyekre.
Indulás 10 órakor a hitközség épülete elől.
Visszaérkezés után 12 órai kezdettel
a hitközség udvarán
lag ba’omeri ebéden látjuk vendégül
hitközségünk tagjait és családtagjaikat.

Sófár

Május 30. kedd 19.00: mincha, maariv
Május 31. szerda 8.30: sachrit
19.00: mincha, maariv
Június 1. csütörtök 8.30: sachrit – mazkir

MÁRTÍROK EMLÉKNAPJA
A Nyíregyházi Zsidó Hitközség meghívja
hagyományos évi megemlékezésére
a hitközség tagjait, nyíregyházi kötődésű hittestvéreit
és mindazokat, akik együttérzésüket
kívánják kifejezni.
2017. június 11-én vasárnap 10 órakor
találkozunk a városi emlékműnél,
11 órakor a Kótaji út 5. sz. alatti temetőben.

TEMETŐI NYITVA TARTÁS
Április 1-től október 14-ig:
hétfőtől csütörtökig 9-től 16 óráig
vasárnap 9-től 12-ig.
Pénteken és szombaton,
állami és zsidó vallási ünnepeken,
valamint munkaszüneti napokon zárva.
Elérhetőség: +36-30-490-0084

SÓFÁR
A Nyíregyházi Zsidó Hitközség folyóirata
Postacím:
4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 6.
E-mail: sofarujsag@gmail.com
Tel./Fax: (36)-42-417-939
Web: www.sofar-ujsag.hu
Számlaszám: OTP 11744003-20331427

Főszerkesztő: Somos Péter
Felelős kiadó a Nyíregyházi Zsidó Hitközség.
Typográfiai munkák:
Talpas Sándor (www.talpasdesign.hu)
Készült a Gprint Iroda digitális
nyomdájában
(4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 7/A)
A folyóirat ingyenes!
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VOLTAK VIEDEREK ÉS KATZOK
– A ZSIDÓ MÚLT ÉS EMLÉKEZET
Kiállítás és konferencia Újfehértón
Erdős Róbert Zebulon előadása
az újfehértói Kupferstein-Békés családról

Először is szeretném megköszönni,
hogy itt lehetek és lehetőséget kaptam
arra, hogy beszélhetek a családról itt
Újfehértón, ahol nagymamám, dédszüleim és más felmenők éltek (és most
nyugszanak egy rendezett temetőben).
Egy levelet tartok a kezemben. Kelt Újfehértón, majdhogynem pont 90 éve, és
így kezdődik:
„Kedves Fiam!
Leszögezem, hogy csakis Anyád unszolására, állandóan tartó forszírozására írok neked és hangsúlyozom,
terhemre van. Nem úgy jártál el, nem
úgy cselekedtél, amint hozzád, az én
fiamhoz illenek és tudod jól, hogy én
nehezen felejtek…
Te egy olyan dolgot cselekedtél,
ami hozzád nem méltó és szeretném
úgy látni, érezni, mintha nem megfontoltan, komolyan, hanem hebehurgyán, tőled megszokott felületességgel
tetted… Így se nagy dicsőség, de az
adott helyzetben mégis azt venném
szívesebben, ha nem meggondoltság
irányította volna tetted.
A debreceni állomáson azzal forszíroztál ki Anyádtól 50 frankot, hogy
azt én mondottam. Tudtad pedig,
hogy ez – nem felelt meg a valóságnak. Ez nem illik hozzád és nem az én
fiamhoz! Megmondtam sokszor, aki
valótlant mond, az később csal, majd
lop és végül a jóég tudja, mit csinál.”
Ezeket az indulatos sorokat az én dédnagypapám, Békés Gyula írta a fiának,
az akkor 17 éves Lacinak. De ki is volt
ő, akinek a sorain keresztül még ma is
érezzük határozott személyiségét? Milyen ember? Megvoltak a maga titkai,

és még a legszűkebb családja sem tudhatott mindent róla.
Volt olyan mélyen őrzött, súlyos titka, amire csak néhány hónappal ezelőtt
derült fény.
Született ezernyolcszáz… hát várjunk,
talán még azt sem tudjuk, hogy mikor?
Békés Gyula színész volt, vérbeli színész,
és a szakmájával járó hiúság nem hiányzott belőle. Ezért senki sem tudhatta az
életkorát. A családi legenda szerint ő
még az anyakönyvet is meghamisította.
Ahány lexikon, annyi születési évszám,
és a sírfeliraton is csak a halálozás napja
szerepel: 1933. május 25.

élet körül forogtak. De a huszadik század hajnalán visszaköltözött szülővárosába, Debrecenbe. Itt a színészkedés
mellett rendezett, majd igazgatói titkár
volt, és egy rövid ideig az ország legfiatalabb színigazgatója lett. Mindez addig
tartott, amíg megismerkedett a gazdag
újfehértói földbirtokos, Kupferstein Jakab egyetlen gyermekével, Vilmával.
A házasságkötésnek azonban volt egy
igencsak súlyos feltétele.
Szakítania kellett addigi bohém
életével, a színházzal. Egy új, minden
korábbinál nehezebb szerep várt rá: a
gazdálkodóé. Ezt a jelmezt már nem
lehetett előadás után levenni, levedleni;
reflektorfény és színpad helyett a birtokon kellett teljesítenie. A Békés családban a színházi tehetség több generációban újraéledt. Először unokaöccse,
Békés István, majd az ő gyerekei követték: Békés Rita és az ikertestvérek, Békés András és Itala. Az örök fiatal Italát
kevesebb, mint két hete köszöntötték a
90-edik születésnapján.

Békés Gyula

Békés Gyula először Erdélyben érezhette az esténkénti siker és a vastaps mámorító ízét, ahol többek között Aradon
és Nagyváradon volt tagja a színháznak.
Napjai akkor a művészet és a társasági

Békés Itala

Békés Gyula új élete másféle sikerekkel és gondokkal járt. Mint virilista,
több igazgatótanács és felügyelőbizott-
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ság tagja volt. Itt Újfehértón sok száz
hektáron gazdálkodott. Erről is beszámol fiának:
„A gazdasági munkák most néhány
nap óta tűrhetően folynak, mert az
idő, amely két hétig esős volt, jobbra
fordult. Dolgozunk is őrült iramban.
Ma is 52 napszámos volt. Csépeltünk is egyúttal, de a behordás most
égetőbb. Jegünk is volt, 50%-ot elvitt
megint. Biztosítva nem volt. Gyümölcs
csak alma lesz, no meg szőlő. Persze a
fagyás figyelembevételével.”
Számára ilyen volt az élet 90 éve Újfehértón. De nem csak gazdálkodó volt
dédapám, hanem családfő, családapa is.

egyetlen fiát, aztán államosították a házait Debrecenben, és végül elvesztette
lakását a feje fölül.
Vilma 1968-ban halt meg, de még az
utolsó percéig is kötelező volt, hogy az
asztalán legyen libamáj, meg persze egy
pohár Egri Medoc Noir.
Kupferstein Vilma édesapja, Kup
fers
tein Jakab túlélte a háborút, elmúlt már 80 éves, amikor visszatért a
therezienstadti koncentrációs táborból súlyos betegen, flekktífuszból alig
kigyógyulva. Ez a szemüvegrecept az
utolsó dokumentumunk a 83 éves Jakab bácsi életéből.

„Hogy te onnan augusztus 8-án, vagy
akár 18-án is eljöjj, szó sem lehet.
Anyád, aki szegény most is Debrecenben van, amint hazajön és nem
cibálják megint – pontosan megír
mindent. Azt azonban már én is jelezhetem, hogy nem egy hónapra mentél
Walterékhez.”
Kupferstein Vilma 1889. május
1-jén itt született Újfehértón. Lacinak
az anyukája volt, és nekem a dédnagymamám. Személyiségét nehéz megítélnem, de feszült, konfliktusos volt a kapcsolata még a legszűkebb családjával is.
Ahogy ma mondják, nehéz természete
volt. Vilmát jól jellemzi, amit nagymamám egyszer elmondott róla: „Anyukám kétlovas hintóban sosem ült, csakis négylovasban.”

Középen Vilma

Tehát Újfehértóról Debrecenbe vagy
Gyuri, a parádés kocsis vitte a négylovas hintón, vagy nyáridőben a környék
egyik első autójában, egy Buickban ült
büszkén és gyönyörködött a szabolcsi
és Hajdú-Bihar megyei tájban. A zsidótörvények következményeként elvették
a földjeit, a háborúban meggyilkolták

mazású nevelőnője, a levélben is szereplő Sophie Boxenhorn.

Klára gyerekkorában

Nagymamám, akivel én is találkozhattam, szintén megjelenik a levélben.
Idézem:
„Klári, drága, édes. Ünnep, amikor
írsz neki. Folyton és állandóan említ.
Számtalanszor naponta emleget –
minden út Rómába, azaz hozzád vezet. Mindent veled kapcsolatosan idéz
és mond. A rádió kitűnő, a megtöltés
volt a hiány. Sophy jól van, egészséges,
de elmeneteled óta is sikerült néhány
kilót leadni magáról.”
Békés Klára született 1917. június
4-én, hetek híján 100 éve. Nagyon boldogságos gyerekkora volt itt Újfehértón. Élvezte a természet közelségét,
hajnalonként együtt kelt az aratókkal,
imádott lovagolni és azt is tudta, hogyan kell a lovakat gondozni. Hamarabb tanult meg németül beszélni, mint
magyarul, hiszen volt egy német szár-

Nagymamám, Klári a nyarakat itt töltötte Újfehértón. Az év többi részében
Debrecenbe járt iskolába, a Dóczyba.
Padtársa Szabó Magda volt, aki több
könyvben megörökítette osztálytársait.
Klára 16 évesen elveszítette apukáját.
Ettől kezdve neki is részt kellett vennie a mindennapi ügyek intézésében.
Amikor eljött az ideje, hogy egyetemre
járjon, természetes volt a döntése: agrá-

Dr. Erdős Imre
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riumot fog tanulni. Újfehértón ennek
vehetik a leginkább hasznát.
A szerelem is Újfehértóhoz kapcsolódik. Egy fiatal debreceni ügyvédet, dr.
Erdős Imrét bízta meg Vilma és Laci a
birtok és a haszonbérlet ügyeinek kezelésével.
Debrecenben a promenádon, a
Csonkatemplomnál került sor az első
találkozásra a negyvenes évek elején
Klári és Imre között.
1944-ben mindenkit deportáltak.
Klárát, Vilmát és Jakab bácsit Ausztriába hurcolták kényszermunkára. Onnan a családot Theresienstadtba vitték
1945 februárjában. A levél címzettjét,
Békés Lászlót egy erőltetett menetben,
Mauthausen felé gyilkolták meg.
Nagypapám, Erdős Imre megszökött
a munkaszolgálatból. A századból ketten
maradtak életben. A szökésben a társa
Frank Pál volt, akinek itt ül az unokája,
Ádám, aki az én unokatestvérem.
Imre és Klára tehát túlélték a háborút, én sem lehetnék ma itt, ha nem ők
lennének a kevés szerencsés kivétel.
Hazaérkezésük után nem egy fényes,
nagy esküvőt tartottak, hiszen titokban
kellett tartani Vilma elől a házasságukat. Még a háború sem tudta megtörni
Vilma ellenállását, úgy ítélte meg, hogy
lánya rangon alul megy férjhez. Megszületett 1946 márciusában Ádám, őt
követte 47-ben Éva, és 1954-ben megszületett az én édesapám, Erdős Ákos.

Anzixra, különösen külföldről érkezőre nem szokott senki válaszolni, mint
egy jóleső figyelmet megőrzi, de válaszadásnak nincs is értelme.”

Most térjünk vissza a levélre és Lászlóra.

Hat évvel azután, hogy ez a levél íródott, Gyula szívelégtelenségben meghalt. A családfői felelősséget átvette
Laci, attól kezdve a tanyát, a birtokot is
ő vezette. Komoly, megbízható fiatalember lett belőle.
Békés Gyula színházi élete véget ért
a házasságával, de volt még egy másik,
nagyonis titokzatos élete. A családban
fennmaradt legenda szerint nem sokkal
azelőtt, hogy meghalt dédapám, Vilmának és a gyerekeinek átadott egy pár
fehér cérnakesztyűt a következő szavak
kíséretében: Ha bajba kerültök és segítségre lesz szükségetek, mutassátok fel a
kesztyűt a debreceni polgármesternek.
És a kesztyű valóban segített, ha csak
átmenetileg is. Amikor az első zsidótörvények hatályba léptek, akkor a polgármester közbenjárására sikerült megtartani a Buickot.

„Annak sincs semmi értelme, hogy
akár Lausanne-ba, akár más helyre
menj. Új hely, új körülmények, stb., új
és megtakarítható költségek. És légy
már egyszer tisztában azzal, hogy te
nem mulatni mentél, hanem reparálni a két betegség által megviselt
egészségedet. És edzeni szervezetedet,
hogy az érettségi évedet megrázkódtatások nélkül ússzad meg. Ezért, és
csak ezért mentél Svájcba. Nyugodj
bele tehát a megváltoztathatatlanba,
és Walteréknél húzd ki azt a két hónapot.
Hogy a leányok nem írnak, érthető. Lilla Újtátrafüreden van (Lujza Villa 8) és Giza, amióta elmentél,
beteg, fekszik. Napok óta lázas is.

Amit a család csak sejthetett, abból
nemrég, 2016 decemberében lett bizonyosság, köszönhetően Dr. Mazsu
Jánosnak, a debreceni egyetem profes�szorának. Íme:
„Felvételi Kérvény:
Alulírott szabad és független akaratomból kérem a Debreczeni Haladás
czimű szabadkőműves páholyt, hogy
engem tagjai sorába vegyen fel.”

Békés László

Békés Gyula így zárta sorait:
„Na de Isten áldjon! Ha tíz levelet írsz még, az se tesz összesen annyit,
mint ez egy.
Legyél jó – magadhoz és vigyázz
egészségedre. Ma Déryné Őnagyságának is írok.
Csókol Apád”

A kérvényező, Békés Gyula leírja,
hogy az aradi szabadkőműves páholy,
az Összetartás tagja.
A saját kezűleg írt önéletrajzból kiderül az is, hogy két évet külföldön töltött,
hogy színházi tapasztalatokat szerezzen. „Mellesleg pedig Szabolcs Megyei
birtokomon gazdálkodom,” írja, „két és
fél év előtt nősültem és van egy 1½ éves
kisfiam.” Majd így folytatja: „Testvéreim
közül ketten szabadkőművesek. 1905ben láttam meg Aradon a világosságot
és vagyok az ottani Összetartás páholy
tagja. Mély tisztelettel kérem felvételemet a Debreczen kebelén dolgozó Haladás páholyba. Aláírás: Békés Gyula.”
Nemcsak titkos, hanem veszélyes is
volt ez a társaság, hiszen a szabadkőműveseket üldözték és büntették. A titkot
jól sikerült megőrizni, hiszen több mint
száz év után kerültek elő ezek a dokumentumok. Talán ez a legizgalmasabb
családi titok, amivel eddig találkoztam.
A Nobel díjas francia író, Patrick
Modiano így vall egy interjúban:
„Egyetlen dolog érdekel: az, hogy mi
történt a születésemig.”
Számomra talán nem ez az egyetlen,
ami izgalmas, de megértem Modianot.
Ha a születésem előtt máshogy alakulnak a dolgok, akkor ma nem lehetek itt.
Ha Békés Klára nem ilyen szerencsés
Theresienstadtban, ha nagyapámnak
nem sikerül a szökés a munkaszolgálatból…
Ezek az egyszerű tények. Meg sem
születhettem volna, ha máshogy történnek az események. De nem akarom
leegyszerűsíteni ezt a kérdést ennyire.
Azt gondolom, hogy mindaz, amiről
most beszélhettem, valamilyen módon
hatott rám és bennem van, s hogy ez a
tudatomban vagy éppen a tudatalattimban?… arra nem tudom a választ.

Sófár
Amit én teszek, ami velem történik, az nem választható el a múlttól.
Kupferstein Vilma, Békés Gyula, Erdős Imre, Jakab bácsi, Klára, Laci és
a többiek mindig bennem vannak,
velem vannak. Bár nem ismerhettem
őket, mégis kísérői, részesei életemnek. Minden apró felfedezés, minden
új dokumentum egy kicsit kiegészíti az
ő portréjukat.
Végül: Suhajné Szoka Margit, a konferencia szervezője témamegjelölésében azt javasolta, beszéljek arról, mit
jelent nekem, mint fiatalnak a zsidóság.

Megpróbálom megválaszolni, hogy mit
jelent nekem zsidónak lenni Brooklineban, ahol élek. Ez az önálló város Boston
folytatása nyugati irányban, lakossága
körülbelül 60 ezer, egyharmaduk zsidó.
Leghíresebb szülöttje John Fitzgerald
Kennedy.
Ideutazásunk előtti csütörtökön történelemórán a fekete halálról tanultunk.
Mr. Kahrl, a tanárunk arról beszélt, hogy
a pestisjárvány elterjedéséért sokfelé a
zsidókat okolták, Franciaországban és
Spanyolországban emiatt zsidókat égettek meg. Osztálytársaimnak egy része

nem értette, hogy miért pont a zsidók
lettek a bűnbakok, ha ők is európaiak
és áldozatok voltak. Szóval egy olyan
generáció tagja vagyok Amerikában,
amelynek szerencsére soha semmilyen
személyes élménye nem volt az antiszemitizmusról. Így hát nekik és nekem is a
zsidóság kulturális és/vagy vallási hovatartozást, összetartozást jelent.
Már csak egy hét választ el minket
peszachtól. Az első estén hagyományosan körbeüljük a széder vacsorára
terített asztalt, és a családtagok felváltva felolvassák a Hágádát, az egyiptomi
kivonulás történetét.
Én ilyenkor odaképzelem azokat az
embereket, arcokat, akikről ma beszélhettem.
Elgondolkozom, milyen is lehetett száz évvel ezelőtt itt Újfehértón a
peszach, amikor felhangzott a hagyományos kérdés: miben különbözik ez a
nap a többitől:
Má nistana ha’lajla ha’ze mi’kol
ha’leilot...
Nagyon szépen köszönöm, hogy
meghallgattak, köszönöm megtisztelő
figyelmüket.

Erdős Róbert Zebulon (bal szélen) a konferencia résztvevőivel

Elhangzott 2017. április 3-án az újfehértói Zajti Ferenc Kulturális Központban

