
Az év végéhez közeledünk, a zsinagógai év utolsó hónapjának, elul
havának a napjai követik egymás. Ideális esetben ebben a hónapban
az egész elmúlt év napjait felidézzük gondolatban, az egész évben
tett cselekedeteim peregnek a lelki szemeim előtt. A zsidó vallás a
nefes chesbon pszichológiai eszközével él: a kifejezés magyarul ta-
lán a „lelki egyenleg”, a „lélek számlája” fordításaként adható visz-
sza.Ajóváírások és terhelések, a ki- és befizetések adják egy szám-
la egyenlegét. Az iskolában a bizonyítvány, az egyetemen a lecke-
könyv tartalmazza a sikereket, a bukásokat, a kitűnő eredményt, az
egész éves teljesítményt. Hasonló allegóriával fejezzük ki, tesszük
plasztikusan érthetővé magunk számára, amiben hiszünk: jelesül
abban, hogy a Mindenható vezeti a névre
szóló számlánkat, a kontó tartalmazza a jó
és rossz cselekedeteinket. „Tarts észben há-
rom dolgot és nem követsz el bűnt: mi van
feletted? Látó szem, halló fül és mindent,
amit teszel, feljegyzik egy könyvbe (Misna,
Az atyák bölcs mondásai 2:1).” Mivel szá-
mot vetünk, visszatekintünk az évre és a jó
út felé irányítjuk magunkat, elult a megtérés
hónapjaként szokás aposztrofálni. Miben
állhat a megtérés?

Abban hiszek, hogy az elvont fogalmak
(„A megtérés”) helyett a fogalmakat látha-
tóvá tevő cselekedetek a fontosak. Nem a
fogalmakról szóló diskurzus a legfonto-
sabb, hanem azok a gyakorlati lépések,
amelyek azt mások számára érzékelhetővé
teszik. Nem a fogalmak, a nagy szavak, ha-
nem a hétköznapi apróságok, a mások által
érzékelhető cselekedetek az elsődlegesek.A
megtérés a tetteken keresztül válik látható-
vá. A megvalósult cselekedetek tükrén keresztül válaszolható meg
az a kérdés, hogy valaki elindult-e a megtérés irányába.

Ráv Jehosua Alt (kortárs jeruzsálemi rabbi) mutat rá, hogy az
elul szó betűit ( ) találjuk elrejtve Eszter könyvében אֹלוֹל:(9:22)
„egymásnak ajándékokat, a szegényeknek pedig adományokat
küldenek”. Az idézet héberül . Azָֹלֶֽאְביִֹנֽים ָּת֖נֹות ּומַק הּו ְֹלֵרֵע֔ יׁש ִא֣ ָמנֹו֙ת ּוִמׁשְ֤"חַק
utolsó négy szó kezdőbetűi az betűk. Szerinte az elul hó-א-ֹל-ו-ֹל
napban szükséges megtéréshez kiváló lehetőséget nyújt, ha kézzel-
fogható segítséggel (adományokkal) járulunk hozzá a rászorulók
napjainak kellemesebbé tételéhez.

Az apró tettek is óriási változásokat generálhatnak: 1938-ban a
franciaországi Evianban több tucatnyi ország képviselője gyűlt
össze Roosevelt amerikai elnök kezdeményezésére azzal a céllal,
hogy megtárgyalják a náci üldözés elől menekülni akaró zsidók
más országokba történő letelepítésének kérdését. Nem sikerült
megegyezni az egyes országok által befogadandó emberek számá-
ról: sem a kötelező, sem az önkéntesen vállalt kvótákat nem fogad-
ták el. A résztvevő harminckét országból egy kivételével senki nem

fogadott be zsidót: 31 ország elutasította, hogy az üldözött zsidók-
nak segítséget nyújtson. Ekkor már hatályos volt a nürnbergi faji
törvény, látszott, hogy Németország teljes gőzzel rohan a háború és
az Endlösung felé. Az Egyesült Államokban már hosszú évek óta
hatályban volt a kvóta-törvény, amely jelentős mértékben korlá-
tozta az európaiak (és köztük természetesen a zsidók) USA-ba
vándorlását.

Amit a résztvevők nem tudtak: támmuz 16-án ért véget a kon-
ferencia. Mivel támmuz 17-én kezdődik a , a tisá beávdrájvochen
előtti háromhetes gyászidőszak, amely a (a szentély le-churbán
rombolása) miatti gyásznappal (áv 9.) zárul, az időzítés és a kon-

ferencia totális kudarca szinte előre jelké-
pezte a világ későbbi magatartását és a zsi-
dóság küszöbön álló tragédiáját.

Egyetlen ország volt az eviani konferen-
cián, amelyik azt mondta, hogy hajlandó se-
gíteni: ez az ország Dominika volt.Az orszá-
got akkor irányító diktátor, az El jefe („A
főnök”) néven emlegetett Rafael Trujillo
egy aprónak tűnő momentum miatt mondott
igent: a gyereke Franciaországban tanult, a
franciák a dominikai idegent ridegen fogad-
ták: csak egy osztálytársa volt, aki barátsá-
gosan, kedvesen viselkedett vele, segítette,
támogatta. A diktátor gyereke tudta, hogy ez
az osztálytársa zsidó volt. Mesélte az apjá-
nak, hogy csak egy barátja van az iskolában,
aki történetesen zsidó. Ezért az apja miatta
jóindulattal közelített a zsidó közösséghez,
az egy személy alapján kialakított szimpáti-
áját kivetítette az egész zsidóságra. Sajnos
ennek a zsidó osztálytársnak a neve nem ma-

radt fenn, így tehát azt sem tudjuk, mi lett a sorsa a háború alatt, de
neki köszönhető 800 zsidó Dominikába történő menekülése (és
közvetve ezen 800 ember több ezer utódjának, gyerekének és uno-
kájának a megszületése). Az ember mindennapi viselkedése, egy-
szerű, a semmibe nem kerülő kedvességek, az apró figyelmességek
is óriási hatást válthatnak ki.Akörnyezetre nagy hatással lehet lenni
apróságokkal is.

A megtéréshez vezető egyik eszköz a zsidó hagyomány szerint
az adakozás, a másik ember segítése.

A rabbinikus hagyomány részletesen tárgyalja a jótékonykodás
szabályait. A zsidó vallásban az adakozásra pontosan kidolgozott
szabályok vonatkoznak: mértéke, módja pontosan meghatározott.
ATalmud szerint a zsidó ember három tulajdonságról ismerhető fel:
az adakozás, a szemérmesség és a könyörületesség ezek a jellem-
vonások.

Egy embernek jól ment a fogadója, amit üzemeltetett, és ada-
kozott is annak rendje-módja szerint, ahogy az egy zsidóhoz illik.
Egy idő után azonban még jobban beindult az üzlet, kibővítette a
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fogadót, sokkal több pénzt keresett, de ezután nem többet ada-
kozott, hanem éppen ellenkezőleg: felhagyott ezzel a micvával, be-
szüntette a szegények támogatását. Amikor a rabbija elment hozzá,
és azt mondta neki: gyere az ablakhoz, nézz ki. Mit látsz? „Embere-
ket látok, amint sétálnak a járdán.” Mire a rabbi: „akkor gyere a tü-
körhöz, most mit látsz?” A fogadós így válaszolt: „Hát, mit látnék?
Magamat látom a tükörben”.Azt válaszolta a rabbi: „az ablak, amin
keresztül kinéztél az utcára és a tükör ugyanabból az anyagból ké-
szültek. Mindkettő ugyanaz az üveg, csak a tükör hátoldalán van
egy vékony ezüst réteg. Látod, lett egy kis ezüstöd és már nem ve-
szed észre az embereket, hanem csak magadat látod.”

A három esszenciális tulajdonság egyike a jótékonykodás, a rá-
szorulók segítése. Az i. sz. 2. századtól
kezdődően – egészen az 5. századig – a
Római Birodalom központjában és a
keleti tartományban, Judeában markáns
trend volt jellemző a nem zsidók között:
tömegesen tértek át a zsidó vallásra a
nemzsidónak születettek (valószínűleg
pl. Néró császár felesége is). A nép kö-
rében ennek a tendenciának az oka az
volt, hogy egyetlen nép, vallás vagy
más közösség sem gondoskodott úgy a
szegényekről, árvákról, özvegyekről,
ahogy azt a Tóra a zsidóknak előírja.
Aranyszájú Szent János, Konstantiná-
poly püspöke (4. század második fele)
élesen támadja a zsidókat: homíliáit va-
lójában nem (csak) a zsidók ellen írja,
hanem a zsidó hitre tért keresztények el-
len. A 4. században még nem vált el egymástól teljesen a zsidó és a
keresztény vallás a hívők mindennapi életében: sok keresztény járt
zsinagógába, keresztény ünnepet (húsvét) zsidó ünnep (peszách)
napján ülték meg. A keresztények zsidó közösséghez húzásának
egyik oka a rászorulók teljes skálájáról (özvegyek, árvák, szegé-
nyek, rokkantak) való zsidó közösségi gondoskodás volt.

Quintus Tineius Rufus konzul (i. sz. 1-2 század fordulója) azzal a
kérdéssel fordult rabbi Akivához (i. sz. 50-135): ha Isten szereti a
szegényeket, miért nem gondoskodik róluk? „Ha abban hisztek,
hogy az Örökkévaló szereti őket, akkor miért hagyja őket szegény-
ségben tengődni?” Akiva válasza szerint Isten azért tesz embereket
szűkölködővé, hogy lehetőséget adjon a tehetőseknek az adako-
zásra és ezzel megmentse a gazdagokat a pokoltól. AVilág Királya
ezzel ad lehetőséget az embernek, hogy folytassa a teremtés művét,
formálja a világot, alakítson rajta, tegye jobbá. Ha az ember segít a
másik emberen, óriási változást hoz létre a világban.Avilág alakítá-
sa az ember egyik feladata. Ehhez nemcsak a tenni akarás szüksé-
ges, hanem a folyamatok lényegének a megértése. Egyszer egy
ember elment a chászid rebbéhez: „rabbi, én a te chászidod akarok
lenni, milyen kalapot, milyen kaftánt kell felvennem?”Aválasz így
hangzott: „nem a külsőség a lényeg.Aki reggel úgy kel fel, hogy azt
mondja magának: ma alkotok valami értékeset, a magam lehető-
ségei szerint jobbá teszem a környezetemet, az az én chászidom.”

A héberben minden szó visszavezethető egy legtöbbször három-,
néha négybetűs szótőre: a cedáká (adakozás) töve a C-D-K betűk,
ugyanez a három betű az alapja a cedek (igazság) szónak. Az ada-
kozás és az igazság etimológiája azonos: az ember az adakozással
teremti meg a hiányzó igazságot: az adakozás bizonyos értelemben
igazságtalanságot szüntet meg. Igazságtalanság, hogy egyesek dús-
kálnak a javakban, mások szűkölködnek: aki adakozik, ezt a két
végletet hozza közelebb egymáshoz, a két pólust hozza egy kicsit
egyensúlyba. Az ember csodálkozik: miért kellene adnia másnak a
sajátjából, hiszen a pénzért keményen megdolgozott, ez az ő keze
munkájának az eredménye. Sok tanulás, munka, befektetett energia
kellett, hogy megkeresse a pénzt, miért adná másnak?

A válasz röviden az, hogy rossz a kiindulás, mert ez a pénz nem

azé, aki megkereste. Aki jómódú, valójában más pénzének az
őrzője.Apénz csak letétben van nála, annak egy részét oda kell adni
a rászorulóknak. A Talmud Bává Bátrá (131) egy öröklésjogi sza-
bályt hoz: akinek több gyereke van és az összes vagyont egyikükre
hagyta, ezt az intézkedést nem úgy kell érteni, hogy ez az egy gye-
rek örököl mindent, hanem minden leszármazó egyenlő arányban
örököl, csak az egyiknél van ideiglenesen letétben a pénz. Ugyanez
a helyzet a jómódú és a rászoruló relációjában is: az első csak őrzi,
amíg oda nem adja az utóbbinak.

A Teremtés könyve 7. fejezet 1. versében Isten azt parancsolja
Noáchnak, hogy „menj be a bárkába”. Ugyanannak a szónak két je-
lentése van. A szó egyik jelentése „bárka”, a másik jelentése „leírt

szó”. Bál Sém Tov magyarázata szerint
a „menj be a bárkába” akként is
értelmezhető, hogy „menj be a szavak
közé”, menj a Tóra és az ima szavaiba.
Ahogyan a bárka megvéd a , azmábul
özönvíz veszélyeitől, a pusztulástól,
ugyanúgy véd meg a Tóra és az ima,
hogy (átvitt értelemben) elsodorjon az
élet.

A ros hásánával kezdődő őszi ünne-
peknek hadd ismertessem egy kevéssé
ismert interpretációját: az Énekek éne-
kéből vett „én a kedvesemé, a kedve-
sem az enyém” idézet héber szavainak
kezdőbetűi az elul szót adják ki. Ros
hásánával új év, új lehetőségek, új

fejezet kezdődik, ahogy a házasság is új
fejezet az ember életében. Ez a málchut

sámájim, az Égiek uralkodása elfogadásának az ideje: elfogadjuk,
hogy Isten kormányozza a világot, irányítja a teremtményeit, ő az
egyetlen, aki felettünk van. Elfogadjuk az egyetlen entitást: „vá-
lasztunk egy párt” magunknak, ahogy feleséget és férjet választunk.
Következnek ászeret jámé hátsuvá, a megtérés napjai, a ros hásáná
és a jom kipur közötti időszak, amely az utóbbira való felkészülés
jegyében telik: felkészülés az esküvőre, készülődés a nagy napra.
Jom kipurkor böjtölünk, vidujt (bűnbánó imát) mondunk, éppen
úgy, ahogy az esküvő napján is böjtölünk és viduj imát mondunk. A
következő ünnep szukot 7 napja, más néven zmán szimcháténu
(örömünk ideje), amely a sevá bróchesz, az esküvői áldások 7
napon át történő ismétlésének az allegóriája. Ezután jön semini
ácereret, mely az intimitás, a jihud (a házasságkötés utáni együttlét)
szimbóluma. A jeruzsálemi szentélyben 70 áldozatot mutattak be a
világ népeinek szukotkor, míg smini áceretkor a főpap már nem a
világ népeiért, hanem csak a zsidókért mutatott be 7 áldozatot, azaz
ekkor már magunkban voltunk, mint a jihud szobában a házaspár.

Semini áceretkor a vízért is
imádkozunk, amely megter-
mékenyíti a földet, amelyből
aztán gyümölcsfa fog terem-
ni. Szerencsés esetben a há-
zasság „gyümölcse” is meg-
születik. Következnek az ün-
nepek után chesván hónap
napjai: ebben a hónapban
nincs ünnep, ez az együttélés
– nem szürke, hanem színes,
bár néha borús, de alapvetően
boldog, néha fárasztó, egy-
szer-egyszer türelmetlen, de
legtöbbször fantasztikus és
inspiráló – hétköznapjait
jelképezi.

Kurucz Ákos
Fotó: Tóth-Ábri Péter

Jakub Weinles: Jom Kipur
(Forrás: https://pl.wikipediaorg/wiki/Jom_Kipur)
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KAPPORO
Babonás hitben gyökerező szokás szerint némelyek az engesztelő nap
előtt kakast forgatnak fejük fölött, majd levágatják, és a szegényeknek
ajándékozzák. „Ha van mellett szóló angyal, egy az ezer közül, hogy
valljon az ember mellett egyenességéről, akkor megkegyelmez neki és
mondja: szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba, találtam váltsá-
got”: (Jób, 33. 23-24.)
Ros hásáná, az év feje, a zsinagógai újév beköszönte

� Erev ros hásán, az ünnep első estéje: 2021. szeptember 06.
hétfő, 19:00 óra

� Ros hásáná I. napja: szeptember 07. kedd, délelőtt 9:00 óra, az
ünnep második estéje,19:00 óra

� Ros hasana II. napja: szeptember 08. szerda, délelőtt 9:00 óra,
19:00 óra

� Mindkét napon sófárfúvás és a kohaniták áldása

Jom kipur, az engesztelés napja
� Az ünnep előestéje: 2021. szeptember 15. szerda, 18.30
� Jom kipur: szeptember 16. csütörtök, délelőtt 9:00 óra
� MÁZKIR: 11 óra, az ünnep kimenetele 19.34

„Sátrakban lakjatok hét napon át, minden honos Izraelben lakjék sát-
rakban.” (Mózes III. 23. 42.) „S vegyetek magatoknak az első napon dí-
szes fagyümölcsöt, pálmaágakat, és sűrű lombú fáknak meg a fűzfá-
nak a gallyát, és örvendezzetek az Úr, a ti Isteneketek előtt hét napon
át.” (Mózes III. 23. 40.) A sátorban, amelyben az aratóünnep emlékez-
tetőjéül egyes helyeken, más díszek közt bort és olajat is elhelyeznek,
veszi kémagyarázó szöveg forrása:zbe az imádkozó a ünnepi csokor
alkotórészét: „a díszes gyümölcsöt”, az etrogot.
Szukkot, a sátorok örömünnepe

� Az ünnep előestéje: 2021. szeptember 20. hétfő, 18:30
� Szukkot I. napja: szeptember 21. kedd, délelőtt 9:00 óra, este

18:30
� Szukkot II. napja: szeptember 22. szerda, délelőtt 9:00 óra, este

18:30
Hosáná rábá, a „nagy hosáná” örömünnepe, szukkot ünnepének
lezárása:

� 2021. szeptember 27. hétfő, 9:00 óra

Smini áceret, a gyülekezet marasztalásának ünnepe, az őszi
ünnepek lezárása

� Ünnep előestéje: szeptember 27. hétfő, 18:30
� Smini aceret: szeptember 27. kedd, 9:00 óra, MÁZKIR: 11 óra,

este a tóra örömünnepe, a szimhat torá előestéje, 18.30
� Szimhát torá: október 11. vasárnap, délelőtt 9 óra, kohaniták ál-

dása: este 18 óra

ÜNNEPI IMAREND 5782

Ámos Imre: Kapporó

Ámos Imre: Sátoros ünnep

Hitközségünk vezetősége felemelő, boldog ünnepet kíván közösségünk tagjainak egy boldog új
esztendő reményében. Lássuk egymást az ünnepek alatt is gyönyörű zsinagógánkban.

Az ünnepi kalács átvételére szeptember 6-án hétfőn és 15-én szerdán 8–12 óra között
várjuk a hitközség tagjait.

A képek és a képek melletti magyarázó
szövegek forrása:

Ámos Imre
14 eredeti metszete. Budapest, 1940.

SÁTOROS ÜNNEP
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2021. június 20-án, a pandémia miatt egy év kényszerű, törvényes
halasztást követően hitközségünk megtartotta éves rendes köz-
gyűlését. A meghívó az Alapszabály előírásai szerint kellő időben
és tartalommal jutott el a tagokhoz. A szavazatképes közgyűlés a
napirendi pontoknak megfelelően meghallgatta a vezetőség szóbeli
kiegészítését a 2019-2020-i zárszámadásról, majd a 2021. évi ter-
vekről, programokról és költségvetésről. A közgyűlés élénk vita
után mindkét beszámolót elfogadta. Döntött arról is, hogy a hitköz-
ség vagyongazdálkodásával kapcsolatban a vezetőség ez év októ-
berében újabb közgyűlést köteles összehívni.

A hitközség Alapszabálya értelmében vezetőségválasztásra ke-
rült sor, mivel a vezetőség mandátuma 2020-ban lejárt.A választási
bizottság a szavazás menetének ismertetése, a jelöltállítás, a sza-
vazólapok kiosztása, a titkos szavazás lefolytatása, majd a szava-
zatszámlálás után kihirdette a szavazás érvényességét és eredmé-
nyét.

Aközgyűlés 26 jelenlévő tagja 24 igen, 1 nem és 1 érvénytelen
szavazat alapján 2024-ig bizalmat szavazott Färber György
elnöknek, Fényes György alelnöknek és György Miklós vezető-
ségi tagnak.

Hitk zs gi h rmond , kult r lis beharangozö é í ó u á ó

Arégi-új vezetőségnek gratulálunk, munkájukat kísérje a Min-
denható áldása.
(A közgyűlés hitelesített jegyzőkönyve a hitközség hivatalos helyi-
ségében kifüggesztésre került.)

Fotó: Tóth-Ábri Péter

Közgyűlést tartott a Hitközség

2021. július 11-én zsinagógánk tudományos előadásnak adott helyet.A
rendezvényről készült fotósorozat és videófelvétel, hitközségünk Fa-
cebook- és weboldalán megtekinthető. Ehhez néhány kiegészítés: az
előadó, dr. Balázs Gábor eszmetörténész, egyetemi tanár, az OR-ZSE
rektorhelyettese volt. Előadásának már a címe sem hétköznapi: Azsidó
Tízparancsolat – az ismeretlen ismerős. Az előadó feltételezhette a
viszonylag nagyszámú hallgatóság felkészültségét, mivel nem népsze-
rűsítő módon, hanem az egyetemi előadásain tőle megszokott stílusban
fejtette ki gondolatatit. Sokak számára meglepő lehetett, hogy az elő-
adó nem a hit és a vallás oldaláról közelítette meg a témát, nem a berög-
zült sémákban gondolkodik, sőt, ezekkel látszólag vitatkozik. Holott –
véleményem szerint – arról van szó, hogy a Tízparancsolatot kiemeli a
sztereotip értelmezésekből, és egyedi megközelítésével átláthatóbbá
teszi azt.

A videófelvételről lemaradt zsinagógánk másik illusztris vendé-
gének bemutatása. A fotón látható hölgy dr. Komoróczy Szonja Ráhel,
a jiddis nyelv és a zsidó kultúrtörténet elismert tudósa, aki az előadást
megelőzően bemutatta zsinagógánkat.

Dr. Balázs Gábor előadása a zsinagógában

Fotók: Tóth -Ábri Péter
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Nyári és őszi kulturális események

„A tehetséges gyerekek szülei mindig hisznek az örök-
léstanban“ – vallja G. B. Shaw, a világhírű angol drá-
maíró, aki Shakespeare után a legtöbbet játszott szín-
padi szerző.

Dr. Nógrádi Gergely főkántor esetében ez egyér-
telmű, hiszen zenei tehetségét anyai, az irodalmit apai
ágon örökölte, és sikeresen kamatoztatja. Legújabb
irodalmi alkotására hívom fel olvasóink figyelmét.
Amikor ez a tudósítás megjelenik, már kijött a nyom-
dából új könyve, az Ünnepi Könyvhét szenzációja, a
Brunár – A Mirrén titka c. regénye. A mű egy törté-
nelmi könyvsorozat első eposza, mely 800 esztendőt

repíti vissza az időben az olvasót. Hogy van-e a re-
génynek zsidó vonatkozása? Kellő mértékben van, de
nem a szerző származása, zsidó főkántori hivatása
okán, hanem azért, mert a zsidóság már nyolcszáz év-
vel ezelőtt is megkerülhetetlen, sajnos olykor tragikus
szereplője volt a magyar történelemnek. Elárulok egy
„titkot”: Mordecháj, a zsidó orvos története hepiend-
del végződik.

Aregény a Líra Könyvkiadó gondozásában jelenik
meg.

A főkántor úr 10 évvel ezelőtt mutatkozott be a nyíregyházi közön-
ség előtt, amikor kántortársaival nagy sikerű koncertet adtak zsi-
nagógánkban.Améltán világhírű eladó nemcsak a liturgikus műfaj,
hanem az operett és a slágerek világában is nagy sikerrel kalauzolja
közönségét. Legújabb, Zsidó örökzöldek-Ábrahámtól Zerkovitzig
című műsoruk a közelmúltban CD-n is megjelent. Partnerei rend-
kívüli tehetséggel megáldott, sokoldalú művészek: Kun Anna Ág-
nes református lelkész, a Magyar Állami Operaház magánénekese,
Teszter Nelli zongoraművész, a hazai és külföldi szólisták megbe-
csült kísérője, a Táncművészeti Egyetem tanszékvezető mesterok-
tatója. G. B. Shaw állítása a hölgyekre is érvényes, hiszen Anna
gyermekkorától, szülei irányítása mellett két kanállal itta a zenét, de
Nelli sem esett messze a fájától, lévén édesanyja zongoratanárnő.

2021. október 03-án, vasárnap, 17 órai kezdettel a Szabolcsi Kon-
cert Fúvószenekar ismét előadást tart a zsinagógánkban. A kon-
certenAdrew Lloyd Webber, a 20. század legismertebb színházi ze-
neszerző műveinek egyvelege lesz hallható. Az együttes karnagya:
Bakó Levente Liszt-díjas trombitaművész, városunk díszpolgára.
(Az együttes művészeti titkára várja hitközségünk tagjait, szá-
mukra a belépés ingyenes.)

Ha augusztus, akkor ismét Vidor! 30-
án, hétfőn, 19 órakor a Klájzburgtól a
Marseillesig címen világhírű ma-
gyar, héber, jiddis és angol nyelvű
örökzöldek hangzanak el zsinagó-
gánkban, olyan ismert, neves elő-
adók fellépésével, mint Falusi Ma-
riann énekesnő, aki először tiszteli
meg zsinagógánkat, valamint Nógrá-
di Gergely főkántor és Teszter Nelli
zongoraművész.

Csatlós Tamás, hitközségünk tagja nem először tartja tiszteletben
azt a régi, kissé feledett hagyományt, miszerint a zsinagógának el-
sősorban adni kell, nem várni tőle. (Más kérdés az, hogy a zsina-
gógai közösségek sokféle módon támogatják rászorult tagjaikat.)
Tamás adománya egy játszóház, ami az itt látható fotó alapján találó
név. Már csak az utolsó simításokra vár, hogy a gyermekek birtok-
ba vegyék, akiknek a zsinagógához való kötődését segítheti a játé-
kosság is.
Gyermek vagyok, gyermek lettem újra,/ Lovagolok fűzfasípot fúj-
va... – írja Petőfi a Szülőföldemen c. csodálatos versében. Hogy mi
jut erről eszembe? A régi futballcsatáink a templomudvaron, tanu-
lás közben… vagy helyett? No és mi történik, ha futball helyett ki-
próbáljuk a hintát? Merthogy felmászni a játszó tetejére?! Tamás-
nak pedig nagy-nagy skajach!

A rovatot összeállította és írta: Kertész Gábor
Fotó: Kertész Gábor

A CD bemutató koncertjét a Zsidó Nyári Fesztivál keretében au-
gusztus 29-én, a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában rendezik. Je-
gyek már online rendelhetők.

Játszóház a zsinagóga udvarán
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Történetünk kezdete a régmúltba nyúlik, amikor még a covid előtti
időkben ismeretbővítés és csapatépítés céljából sikerült forrást ta-
lálnunk egy jó kis utazásra. Miután mindenki beoltotta magát, és
megszerezte a védettségit, megszületett a döntés: irány Szabadka és
Szeged.

Az első programpont nem az örömé, hanem az öntudaté volt.
Szembenéztünk mindannyiónk legnagyobb tragédiájának egy sze-
letével a szegedi mártíristentiszteleten, és újra bebizonyítottuk: a
fájdalmunk közös, átível kilométereket. A világi beszédek után
KendruszAttila kádisának fájdalmas hangjait visszhangozták a zsi-
nagóga csodás falai, mintha felvillantották volna a régi, gyötrelmes
kopottságukat, s mögötte az életet, mely egykoron volt.

A gyökereink, a közösségi emlékezet egybekovácsolja a mara-
dékot. Míg könnyes szemmel néztük a velünk utazó gyermekek já-
tékát a világ egyik legszebb zsinagógájának gondosan ápolt park-
jában, a múlt fájdalmát a jövő kacagásának hangjai vigasztalták.

A délután, az este a városé volt. Együtt voltunk tipikus turisták,
ahogy egy „kisvonaton” utazva meghallgattuk a város történtét,
megcsodálva épületeit és a bennük élők, őket építők históriáit, él-
veztük a nyári hőséget oldó szellőt. Majd ki-ki kedve szerint mehe-
tett volna, mégis, ha kétfelé válva is, de együtt maradt a csapat. A
fiatalabbak elmélyültek az élvezetekben, szó szerint és átvitt érte-
lemben is, ugyanis felkeresték Szeged Aquapolisát. A tárasaság
nyugodtabb fele együtt sétálgatott, kávézott, folytatta a turistalétet,
majd a vacsora ürügyén újra egyesült a banda.

Aközös esti barangolás egy izgalmas fogyásba torkollt. Na, nem
kilókban – sajnos, véljük sokan –, hanem létszámban.ATisza Hotel
ágyai felé lassan elszivárgó közösség maradéka végül a székes-
egyháznál kötött ki, ahol a beszélgetés elkanyarodott az ókori Izra-
elre. A művészettörténeti, történelmi és akár a gnosztikus ismere-
teinket összeillesztve próbáltuk megfejteni az esti sötétségben fel-
sejlő szobrokat, frízeket.

Másnap értük el utunk fénypontját. Szabadka a tipikus álmos,
nyári kisváros arcát mutatta. A boltok legtöbbje hétfői álmát aludta,
mint kiderült, ott a hétfői nap a pihenésé. Az utcákon elvétve bo-
lyongtak, az autók is lassan gurultak. Mintha egy másik időbe csöp-
pentünk volna.

A szabadkai zsinagógában várt minket Illés Hajnalka, a Sza-
badkai Zsinagógáért Alapítvány képviseletében. Érdekfeszítő elő-
adást hallottunk erről a népi-szecessziós csodás épületről. Megtud-
tuk, hogy a szabadkai zsinagóga tervét eredetileg a szegedi zsina-
góga pályázatára készítette el Jakab Dezső és Komor Marcell. (A
szegedi – mely az ország második, a világ negyedik legnagyobb
zsinagógája – Baumhorn Lipót tervei alapján épült fel.)Aszabadkai
zsinagóga építészeinek célja művükkel nem a szokásos elámítás,
nem a grandiozitás vagy épp modernitás bemutatása volt. Ők a ju-
daizmus akkor népszerű vonala mentén a derű és öröm érzetét akar-
ták kelteni, hisz örülünk, mikor Teremtőnkkel lépünk kapcsolatba,
örülünk, amikor ezt saját közösségünkkel együtt tesszük. Örülünk,
hogy élünk és ahogy élünk. A négy égtájat képviselő négy kupola
tekintetünket az égként fölénk boruló nagykupolára tereli, s lassan
körbejár.Aszínek harmóniája, a szecesszió ívei, a színes ablakokon
beözönlő fény, mind-mind derűt sugároznak. Érzzük, hogy jó élni,
és még jobb zsidóként élni, közösségben.

És hogy ez mennyire így van, rögtön a zsinagógából kilépve ta-
pasztaltuk. Összeálltunk egy közös fényképezkedésre, igen ám, de
kell egy fotós is. Nelli angolul kérte meg az első arra jövő párt, hogy
készítsen pár fotót. A férj kedves mosollyal ráállt, majd a feleség
szólt neki: „! ”Azaz készíts még egyet!Az ivritre fordulóאחִד עוִד תעש
társalgásból kiderült: a hölgy szabadkai születésű doktornő, aki
Izraelbe aliázva ismerkedett meg férjével, majd együtt tértek vissza
nem olyan rég a városba. Hát, igen…

A csapat felfrissülve és elámulva a tapasztaltaktól a realitásba
váltott, megkíséreltünk pár ajándékot beszerezni a helyi piacok
kevés nyitva lévő bódéjában. Majd elindultunk visszafelé. A rövid-
ke út Szegedig hosszú várakozássá változott a határon, így a négy-
órás szünet alatt volt időnk ki-, el- és átbeszélni élményeinket, ta-
pasztalatainkat. Végül megállapítottuk: kellenek az ilyen közös él-
mények. Mi már alig várjuk a következőt, reméljük, még többen
még többfelé utazva.

Frölich Erika
Fotók: Spiró Gábor és Teszter Nelli

Beszámoló két csodás napról

A szegedi zsinagógában

A szabadkai zsinagóga

Közös fényképezkedés a zsinagóga előtt



zösségért végzett több évtizedes alázatos
munkája úgyszintén.

Mikor a díjátadó után gratuláltam Bozo-
rády úrnak azt mondta, hogy az érdem nem
az övé, hiszen minden jó a Teremtőtől ér-
kezik. Azonban az isteni jóságot az embe-
rek között csak egy arra érdemes, szeretet-
tel, alázattal és jósággal teli, emberek javát
szolgáló csatorna tudja továbbadni, és püs-
pökhelyettes úrnál megfelelőbb választott-
ja erre a feladatra nem is lehetett volna az
Örökkévalónak

Ezen példaképek munkáját szem előtt
tartva, a nagyapai örökségét tovább víve,
gyarapítva a kapott talentumainkat építjük
unokaként a „Mi XXI. századunkat”, re-
mélve, hogy ennek az évszázadnak a tole-
rancia, a békés együttélés és az egymás
iránti felelősségvállalás lesz a mottója.

Köszönöm családom nevében is a Nyír-
egyházi Zsidó Hitközségnek és elnökének,
Färber György úrnak, a debreceni és a mis-
kolci hitközség tagjainak, Petrasovits An-
nának és Szedő Miklósnak a Keren
HaYesod Alapítványtól, Szócska Ábel gö-
rögkatolikus megyés püspöknek, Kósa
László református lelkésznek, dr. Kurucz
Ákos rabbinak, Kondás Sándor görögka-
tolikus tisztelendő úrnak, aki videófelvé-
telen örökítette meg az emléklapátadó ün-
nep eseményeit és minden kedves megje-
lentnek, hogy megemlékezésükkel, a to-
lerancia nevében elmondott beszédeikkel,
illetve részvételükkel megtiszteltek ben-
nünket. Külön köszönetet szeretnék mon-
dani Mohai Gábor művész úrnak, hogy
annyi szeretettel és odafigyeléssel, művészi
módon moderálta családtagként és előadó-
művészként is a délutánt, és tolmácsolta
édesapám írásait.

Szeretettel gratulálok Bozorády Zoltán
lelkész úrnak az emléklaphoz, nagyon jó
egészséget kívánok neki.

Dolinay Eszter
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A Dr. Dolinay Vladimir-emléklap átadása
A Nyíregyházi Zsidó Hitközség és édes-
apám, dr. Dolinay Tamás 2020-ban, a pan-
démia előtt közvetlenül döntött közösen ar-
ról, hogy nagyapám, dr. Dolinay Vladimir
emlékére minden évben hanukakor emlék-
lapot adjanak át egy olyan személynek, aki a
vallások békés együttélését, az egymásért
való felelősségvállalást egész életében szív-
ügyének tekintette, ezen a téren kiemelke-
dő példát mutatott.Adíjazottakról döntő ku-
ratórium tagjai: dr. Klein Éva, Fényes
György és dr. Dolinay Tamás.

Természetesen itt is igaz, hogy „ember
tervez, Isten végez”, így az első emléklap
átadására 2020 hanukája helyett idén nyá-
ron, 2021. július 11-én került sor. Bozorády
Zoltán, evangélikus lelkész úr, nyugalma-
zott püspökhelyettes lett az első díjazott,
akinek élete, tiszta szíve és az emberekért
végzett áldozatos munkája mindenki szá-
mára követendő példa.

Bozorády lelkész úr idén múlt 80 éves. A
debreceni Református Gimnáziumban érett-
ségizett, majd teológiát tanult. Egyetemi ta-
nulmányai alatt ismerkedett meg szintén lel-
kész hivatású felségével, Lőrincsik Judittal,
később négy gyermekük született. A lel-
készházaspár 1978 óta szolgál Nyíregyhá-
zán, öt évtizedes munkájuk alatt épült –
többek között – az EMMAUS Evangélikus
Szeretetotthon, amelynek püspökhelyettes
úr lett a lelkész-igazgatója.

Amikor édesapámmal arról beszélget-
tünk, hogy az emléklap átadására rendezen-
dő eseményen pár szót kellene szólnom,
tinikorom első meghatározó filmélménye,
Enyedi Ildikó címűAz én XX. századom
filmje ugrott be. Nagyapám élete és örök-
sége számomra személyesen is megtestesíti
a XX. századot, annak minden ellentmon-
dásával, csodás felfedezésével, tragikus
népirtásával, Európa darabokra hullásával
és újraegyesülésével.

Dr. Dolinay Vladimir Kárpátaljáról szár-
mazott, és anélkül, hogy sokat kellett volna
csomagolnia és költöznie, pár évtized alatt
három különböző ország állampolgárává
vált. Édesapja görögkatolikus pap volt,
gyermekként soknyelvű, sokvallású és
színes kultúrájú közegben nőtt fel. Beszélt
négy nyelven és azok keverékén, hogy min-
den környékbeli gyerekkel tudjon játszani
és barátkozni. Az orvosi egyetemet Debre-
cenben végezte el, ahol már korán „volt al-
kalma” filoszemita-emberbarát személyi-
ségét megmutatni: az antiszemita profesz-
szorok előadásáról a zsidó diákokkal együtt
távozott önszántából, szolidaritásból. Nem
sokkal később, mikor már elvégezte az
egyetemet, találkozott a koncentrációs
tábort megjárt nagymamámmal. Nagyma-
mám volt a tűz, az olaszos stílusú vitázó,
szép nő, nagyapám a nyugalom szigete, a
nagy integráló és mediátor.

Bozorády Zoltán lelkész úr beszédet mond
a mártírok emléknapján

a nyíregyházi zsidó temetőben
(2019. június 16.)

Nagyapám számára a vallási, nemzeti,
kulturális háttér csak érdekes adalék volt
egy-egy ember megítélésekor. Az igazi és
egyetlen szempont az volt, hogy valaki jó
ember-e vagy sem. Ebben az elfogadó és
befogadó légkörben nőtt fel édesapám és
testvére, Ágnes és mi, a négy unoka, Dóri,
Zsófi, Tomi és én, Eszter. Ahogy Zsófi és
Dóri megfogalmazták az ünnepségen,
nagyapa olyan volt mindenki számára, mint
egy nagy tölgyfa, ami biztonságot és meg-
nyugvást árasztott magából. Nem kellett
ehhez hangosan megszólalnia, vagy kikö-
vetelnie a tiszteletet, szeretetet, magától ér-
tetődően járt neki a megbecsülés. A zsidók
és nem zsidók bőrgyógyász orvosa egy-
szerre volt, ez a szétválasztás eszébe sem
jutott, értelmezhetetlen volt számára, egy-
szerűen csak a legnagyobb szeretettel és
odaadással, szakmailag a legmagasabb
szinten akarta szolgálni azokat, akiknek
szükségük volt rá.

Nekünk, unokáknak sokszor mondott
örökre belénk rögzült mondatokat, amiket
most mi adunk tovább a saját gyerekeink-
nek. Talán egyik legfontosabb ezek közül a
talentumokra vonatkozó, Bibliából szár-
mazó tanítás volt, amiből megtanultuk,
hogy egész életünkben arra kell töreked-
nünk, hogy a kapott képességeket, lehető-
ségeket – legyen az több vagy kevesebb –
kamatoztatnunk kell, folyamatosan dol-
goznunk kell azért, hogy másokat segítve
éljünk, nem szabad ezeket elrejteni, hanem
élni kell velük a jó érdekében.

Nagyszüleim és szüleim, dr. Pethő Ág-
nes és dr. Dolinay Tamás öcsémet és engem
is ebben a légkörben neveltek fel, tisztel-
jünk minden emberi értéket, fogadjuk el, és
éljünk békében együtt, ne csak egymás
mellett azokkal, akik mások, akár nemzeti,
akár vallási vagy bármilyen alapon. Való-
színűleg ebből adódott, hogy a négy unoka
a mai napon is négyféleképpen éli meg
identitását. Saját gyökereket eresztettünk a
világ más-más részein, de a családi örök-
séget mindannyian büszkén valljuk magun-
kénak, és próbálunk méltó utódként élni.
Unokatestvéreim Magyarországon marad-
tak, itt végezték el az egyetemet, itt alapí-
tottak családot. Testvérem, Tomi, Los An-
gelesben él amerikai feleségével és két kis-
fiával, orvosként dolgozik. Én jogász let-
tem, kivándoroltam Izraelbe, ott találkoz-
tam férjemmel, Itayjal és 25 éve zsidóként
élünk, ma már itt, Budapesten. Otthon hé-
berül beszélünk gyermekeinkkel, Julival és
Benivel, a zsidó ünnepeket ünnepeljük.
2020 óta a Keren HaYesod Hungaria Ala-
pítvány kurátora vagyok, amely szervezet
Izrael legrégebbi alapítványa.

Dr. Dolinay Vladimir igazi példakép
lehet mindannyiunk számára. Bozorády
Zoltán lelkész úr élete és embersége, a kö-



8

Beszédes színgazdagságról, a francia Cé-
zanne stílusának továbbörökítéséről, a tár-
gyak által közvetített érzések megragadá-
sáról és egy sajátos kifejezésmód megjele-
néséről számol be Kassák Lajos a Munka
című folyóirat hasábjain, amikor Diener-
Dénes Rudolf művészetét méltatja az 1937-
es kiállítása után. De ki is volt ez a művész,1

vajon mi rejlik az idáig vezetett útja mö-
gött, és hogyan folytatódott tovább?

Diener-Dénes Rudolf (némely forrás
szerint Diener-Dénes Rezső) Nyíregyhá-
zán látta meg a napvilágot 1889. január 28-
án Diener Márton és Klein Pepi fiaként. A
szegény sorsú zsidó család gyermeke szü-
lővárosában borbély-, nyomdász- és paszo-
mányinasként kereste meg a pénzt ahhoz,
hogy Budapesten folytathassa tanulmá-
nyait. Először az Iparrajziskolában, majd
az Iparművészeti Iskola esti tanfolyamán
kezdett, aztán Ferenczy Károly növendéke
lett a Magyar Képzőművészeti Főiskolán
1909-1910-ben. 1911-től képei már kiállí-
tásokon vettek részt, majd egy ideig Bécs-
ben képezte tovább magát. Hazatérve Ivá-
nyi-Grünwald Béla és Rippl-Rónai József
iskolájában tanult. 1919-től a nyergesújfa-
lui, majd a kecskeméti művésztelepen dol-

gozott. Kecskemét városa számára megter-
vezte a kétkoronás szükségpénzt, s a mű-
vésztelepen töltött évek alatt készült képein
már érződik az impresszionizmus, poszt-
impresszionizmus hatása: a fények felbont-
ják a színeket, a levegő rezgése megtöri a
szilárd körvonalakat, a pillanatot az adott
benyomás örökíti meg.

Művészetének további irányvonalát
azonban a Párizsban töltött évek határozták
meg. 1924 és 1931 között érték ott a város
impulzusai, melyek elősegítették tehetsé-
gének kibontakoztatását. Magánéletében is
jelentős állomáshoz érkezett ekkor, itt vette
feleségül 1929-ben Salamon Bertát, Sala-
mon Bélának, a korszak egyik legkiválóbb
színészének és humoristájának húgát.
Házasságukból egy fiuk és egy lányuk szü-
letett. A párizsi évek során ábrázolásaiban
elszakad a valóságtól, és egyedi látásmód-
jával tükrözi vissza a számára lényeges dol-
gokat, érzéseket, hangulatokat.3

A jobb élet reményében tért haza 1931-
ben, s lassan úgy tűnt, hogy az egyre sikere-
sebbnek bizonyuló és pozitív visszhango-
kat elnyerő kiállításai rendezésével megva-
lósult volna révbe érése. Tájképei, csend-
életei, melyeket leginkább pasztell és ak-
varell technikával készített, igencsak kere-
settek lettek. Neve beivódott a köztudatba,
ismert és szeretett művésszé vált. Ám a há-
ború közbeszólt…

1944-ben a deportálási menetből szökött
meg, és Hatvanból gyalogolt vissza Buda-
pestre. Ott, a pesti gettóban egy pincében
bujkálva az éhhalál szélén érte a felszaba-
dulás. Fiát és lányát ez idő alatt festőmű-
vész társai mentették meg a haláltól, és tar-
tották életben: Kmetty János, Szőnyi István
és családja és Dési-Huber István özvegye.

A háború után előbb Budapesten, majd
élete végéig Szentendrén alkotott, ahol tag-
ja volt a Szentendrei Régi Művésztelepnek.
1946-ban elnyerte a Szinyei Társaság
Nagydíját, 1949-ben Pro Arte díjjal tüntet-
ték ki. Még 1947-ben megrendezi utolsó
önálló kiállítását, majd visszavonulva
csendes alkotóként tevékenykedik, mivel
nem kívánt a kommunista éra kiszolgálója
lenni. 1956. augusztus 3-án már hiába várta
haza a felesége a szentendrei állomáson, a
buszon szívroham érte.

Munkái napjainkban is gyakran szere-
pelnek budapesti aukciókon. Fia, Diener-
Dénes Péter a dél-francia toulouse-i egye-
tem professzoraként a városban édesapja
emléke előtt tisztelegve létrehozott egy
emlékházat, ahol különböző tárlatok kere-
tében kerül sor festményeinek bemutatá-
sára, művészetének ismertetésére. Nyír-
egyházán 2014-ben, Diener-Dénes Rudolf
születésének 125. évfordulóján a Vidor
Fesztivál keretein belül a Jósa András Mú-
zeumban alkotásaiból egy kiállításra került
sor, melyen lánya is személyesen vett részt.

Orbán Eszter

Emlékképpé alakított hangulatok
Egy nyíregyházi zsidó festőművész: Diener-Dénes Rudolf

Halászfalu 2

Párizsi utca ősszel 4

Asztali csendélet 5

Szentendrei utcarészlet virágzó fákkal 6

1 Diener-Dénes Rudolf. Kortárs Magyar Művészeti Lexikon
I-III., Enciklopédia Kiadó, 1999.
2 http://www.festmenyek.hu/tajkep/514-halaszfalu.html
3 A hét művésze: Diener-Dénes Rudolf festőművész. In:
http://www.hirosnaptar.hu/index.php?oldal=cikk&cikk=a_h
et_muvesze__diener-denes_rudolf_festomuvesz
4 https://feherhajogaleria.hu/alkoto/783/Diener-
Denes_Rudolf
5 https://feherhajogaleria.hu/alkoto/783/Diener-
Denes_Rudolf
6 https://feherhajogaleria.hu/alkoto/783/Diener-
Denes_Rudolf

(Diener-Dénes Rudolf arcképének forrása:
http://omike.hu/omike/muveszek/diener-denes-rudolf/55 )
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NYÍREGYHÁZA ELSŐ FŐRABBIJA
Friedman Jakab Károly (1830–1905)

Nyíregyháza első főrabbija 40 évig szolgálta hitközségét. Jelentős
történelmi és egyháztörténeti fordulópontok idején volt a nyír-
egyházi zsidó hitközség meghatározó alakja, mégis nagyon keveset
olvashatunk róla. Eddig még az sem volt ismert, hogy a Kótaji úti
zsidó temetőben melyik sírkő alatt nyugszik…

Friedman Károly (Carl Friedman) a most Ausztriához tartozó Moson1

megyei Boldogasszony (Frauenkirchen) nevű településen született
1830-ban. Az 1840-es népszámláláskor a kis mezőváros lakosságának
31%-a (571 fő) volt izraelita. Carl Friedman ebből a nagy zsidó kö-2

zösségből került az „ortodoxia metropolisá”-ba, a híres pozsonyi je-
sivába, melyet ez időszakban a nagy nevű Szófer-rabbidinasztia máso-
dik tagja, Kszav Szófer vezetett. Az európai hírű talmudiskola a ha-
gyományokhoz szigorúan ragaszkodó tudósokat nevelt, akik a zsidó tu-
dományok mellett a zsidó etikát is tanították.3

Carl 1856 januárjában, 26 évesen kötötte össze az életét a 20 esz-
tendős Spiegel Julival, akivel bőséges gyermekáldásnak örvendhet-4

tek. A házasság első három évéről nincsenek adataink, a fellehető ké-
sőbbi anyakönyvek szerint 12 gyermekük született: három lány és ki-
lenc fiú.

A jesivából kikerült ifjú rabbi a Győr megyei Gyömöre községben
kezdte pályafutását nagy valószínűséggel 1859-ben (legalábbis ettől
az évtől szerepel a neve a helyi matrikulában). 1865. december 8-án
még itt esketett meg egy fiatal párt, de a nyíregyházi hitközség meg-
választott rabbijaként hamarosan a szabolcsi városba költözött csa-
ládjával együtt.

1865 fordulópont volt a nyíregyházi zsidók életében: a nagykállói
rabbinátusból való kiválásuk után létrehozták az önálló izraelita hit-
községet, melynek imaháza már volt, s döntöttek egy négyosztályos
tanoda megalapításáról is.Az év végén pedig megkezdte működését a
hitközség jellegét meghatározó, nagy tudású rabbi, Carl Friedman is.5

Nyíregyháza nagy előrelépést jelentett számára, hiszen egy 200-250
zsidó lakossal rendelkező faluból került egy akkor már több mint6

1100 izraelitát számláló, szépen fejlődő városba s egy létszámában7

folyamatosan gyarapodó hitközségbe.
Friedman rabbi nem mindennapi történelmi eseményeket élt meg

nyíregyházi munkálkodásának 40 éve alatt. Idekerülése után másfél-
két év múlva az 1867-es év hozott mind Magyarország, mind pedig a
magyar zsidók életében jelentős változást: a magyarok és a Habsburg-
ház között megtörtént a kiegyezés, s még ugyanez év decemberében
Ferenc József aláírta a zsidók polgári egyenjogúsításáról szóló tör-
vényt. 1868. január 8-án – az emancipációs törvény szentesítése után
nem egészen két héttel – Nyíregyháza városa az országban elsőként
tiszteletbeli képviselőnek választott kilenc izraelita polgárt, köztük
Friedman Károly rabbit is.

Még ez év végén Eötvös József összehívta az első zsidókong-
resszust azzal a céllal, hogy a polgári jogokat elnyert zsidóknak a
magyar államba való intézményes integrálódását is megteremtsék.
Az egyetemes gyűlésen a Bogdányi járás képviselőjeként Friedman
Károly is részt vett. Akongresszuson azonban a hagyományokat őrző8

ortodox és a modern korhoz alkalmazkodni akaró neológ irányzat
képviselői nem tudtak egyezségre jutni, minek következtében 1871-
ben bekövetkezett a magyar zsidóság szétválása ortodox és kong-
resszusi (neológ) irányzatra. Voltak azonban olyan hitközségek, me-
lyek nem akartak egyikhez sem csatlakozni, hanem a kongresszus
előtti állapotot szerették volna továbbra is fenntartani, és saját magu-
kat „status quo ante” ('azt megelőző állapot') irányzatnak nevezték.9

Nyíregyházán az addig egységes izraelita hitközségnek is dön-
tenie kellett a hogyan tovább kérdésében. A hitközségi elöljárók a
rabbival egyetértésben úgy határoztak, hogy sem az ortodoxokhoz,
sem a neológokhoz nem kívánnak tartozni, hanem a kongresszus előt-
ti állapotnál maradnak. Néhányan az ortodox irányt választva kilép-
tek az anyahitközségből, és 1878-ban rabbit is választottak Friedman
Ignácz Károlyszemélyében. Friedman pedig a többségben lévő status

quo hitközség rabbijaként szolgált tovább. (Az azonos vezetéknév a
mai napig félreértésre ad okot, gyakran összetévesztik a két rabbit.)
Bár a megalakulást 1877-től datálták, az alapszabály többszöri átdol-
gozás után csak 1882-ben vált véglegessé. Ebben lefektették, hogy a
hitközség tagjai vallási tekintetben a Sulchán Áruch szabályait kö-10

vetik.11

Természetes, hogy a pozsonyi jesivában képzett Friedman Károly
kezdettől fogva határozottan konzervatív szellemben irányította gyü-
lekezetét. Ám a templomi rend betartása nem mindenkinek lehetett
könnyű, különösen azoknak, akik már inkább a modernebb formák-
hoz vonzódtak. 1868-ban például büntetést is ki kellett szabni két tag-
ra, akik vétettek a templomi rend ellen. Ez a helyzet tette szükségessé
egy szabályzat kidolgozását, ami 1880 augusztusára készült el, és 50
pontból állt.12

De nemcsak egy templomi rend megalkotására volt szükség, ha-
nem az egyre növekvő létszámú hitközségnek egy nagyobb templom-
ra is.Az új zsinagógát 1880 nyarán 57 nap alatt építették föl. Bár a belső
festés még hátra volt, az őszi ünnepeket már ebben tarthatták. A temp-
lom belső terét is a Sulchán Áruch szabályai szerint alakították ki: az
almemort (a Tóra felolvasására szolgáló emelvényt) középen helyezték
el, a karzaton ülő nőket pedig sűrű, magas rács takarta el a férfiak szeme
elől. Az új templomba egy év múlva főkántort is hoztak: Lieber Saul
Lengyelországból érkezett, és magával hozta fiúkórusát is. Az isten-
tiszteletek hétköznap és szombaton egyaránt a hagyományokat követve
zajlottak, semmiféle újítás nem történt.13

Friedman Károly – hitelveihez hűen – minden tekintetben őrizte a
konzervatív formákat a meglehetősen heterogén összetételű hit-
községben. Silberfeld Jakab, aki 1905 elejétől a hitközség alkalma-
zásában állt, visszaemlékezésében ad képet erről a közösségről: a14

tagságnak egy része, noha a szombatot nem tartotta, az otthonában
szigorúan a vallási hagyományok szerint élt, egy másik része, a zsidó
értelmiségiek és a földbirtokosok, földbérlők viszont már nem voltak
vallásosak, és a végleges asszimilációhoz közeledtek.

Friedman Károly tántoríthatatlan ragaszkodása a tradíciókhoz és
ellenállása a vallásos életet érintő reformokkal szemben egyre több
konfliktus forrása lett közte és a hitközség tagjai között, mely a zsi-
nagógai nyelvhasználat kérdésében éleződött ki.Afőrabbi német anya-
nyelvű volt, nem csupán zsidósága, de ausztriai származása okán is. A15

magyart csak törve beszélte, a hitszónoklatait németül tartotta a temp-
lomban és más alkalmakkor egyaránt. Az 1880-as évek elejétől azon-
ban egyre több támadásnak volt emiatt kitéve a hitközség vezetői és
tagjai részéről, de még egyházon kívülről is. Az emancipált, modern
gondolkodású zsidókban erősen élt a magyarosodás igénye, s azt is
szerették volna, ha a felnövekvő és már magyarul beszélő generáció ha-
zai nyelven jutna hozzá a vallási ismeretekhez. Több ízben felszólí-
tották a rabbit, hogy tanuljon meg magyarul, hogy ezen a nyelven ol-
vashassa föl a beszédeit, de ez soha nem valósult meg. A vita 1899 au-
gusztusában és szeptemberében különösen kiélezetté vált, amikor a
Nyírvidék hasábjain a nyilvánosság előtt zajlott.Aközvetlen kiváltó ok

A Szarvas utcai zsinagóga (1880-1944)
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az volt, hogy dr. Kelemen Adolf magyar nyelvű rabbit és hitszónokot
alkalmazták a hitoktatói és iskolaigazgatói állásra, ám a tagok szerették
volna, ha a templomban magyar hitszónoklatot is tart. Ezt azonban
Friedman rabbi nem engedélyezte. Bár a konkrét kifogásokat nem is-
merjük, véleménye szerint Kelemen nem felelt meg azoknak a hit-
törvényeknek, melyeken a hitközség szervezete alapult, s a rabbi féltet-
te a közösséget alapjainak megrendülésétől, illetve a vallási háborús-
kodástól. A vita végül kompromisszummal zárult: a hitközség kép-16

viseleti gyűlése megállapodott abban, hogy meghirdetnek egy magyar
hitszónoki állást, s amíg azt be nem töltik, Kelemen Adolf alkalman-
ként magyar hitszónoklatot tart, s a diákoknak a templomban magyar
nyelven hirdeti az igét. A főrabbinak pedig a „a szóban forgó ügyben
követett magatartásáért rosszallását” fejezte ki a testület.17

KelemenAdolf 1904 őszén távozott Nyíregyházáról, s 1905. január-
jában megérkezett a szintén rabbi képesítéssel is rendelkező magyar
hitszónok, dr. Silberfeld Jakab. Egy évig szolgált együtt a főrabbival,
akivel – noha nem túl nagy örömmel fogadta őt – sikerült jó viszonyt
kialakítania, és mindvégig kellő tisztelettel és tapintattal alkalmaz-
kodott hozzá. Gyakran működtek
együtt esküvőkön, temetéseken,
egyéb eseményeken. Beszélgeté-
seik során a fiatal hitszónok
közelebbről is megismerte az öreg
főrabbit: „Nagy tudós volt a Tal-
mud terén, mély és igaz vallásos-
ság lengte át egész lényét” – írja a
már említett visszaemlékezésében.
Ugyancsak itt írja le, hogy a fő-
rabbi hogyan értelmezte Az Atyák
bölcs mondásainak első szakaszá-
ból azt a szentenciát, miszerint
három dolgon áll a világ: a Tórán, a
szentélybeli szolgálaton és a jó
cselekedeteken. A főrabbi ezt így
magyarázta: „minden változik e
földön, a világ mindenben alá van
vetve a változásnak, csak e három
dologban nincs átalakulás, e három dolog tekintetében mintegy megáll
a világ: a tóra, az Isten imádata és a kegyes cselekedetek terén.”18

Ez az álláspont talán magyarázatot ad arra is, miért ragaszkodott a
főrabbi a támadások dacára is olyan kitartóan a német szóhoz a zsi-
nagógában. A zsidó vallásos élet ugyanis Magyarországon nagyon
régtől fogva összekapcsolódott a német, illetve a jiddis („rontott
német”) nyelvvel. Erre a nyelvre fordították le a szent iratokat, ma-
gyarázták a talmudot, mondták a hitszónoklatokat. Ez az összefor-
rottság azt eredményezte, hogy „a vallás nimbuszából valami átszállt
az azt magyarázó nyelvfélére is és bizonyos tekintetben része lett
maga is a vallásos életnek” – írja Szabolcsi Miksa annak magya-
rázataként, miért nem tudták elképzelni a szigorúan konzervatív zsi-
dók német nyelv nélkül a zsinagógai szolgálatot. Ebből a megköze-19

lítésből talán könnyebben érthető, hogy a konzekvensen hagyomány-
őrző Friedman főrabbi miért ellenezte a templomi szolgálat megszo-
kott rendjének megváltoztatását. De nem csupán a német nyelv ha-
gyományához való hűsége lehetett annak oka, hogy nem mondott
magyar nyelven hitszónoklatokat. Idős korban már nagyon nehéz
megtanulni úgy egy idegen (és meglehetősen nehéz) nyelvet, hogy
azon tartalmában és hatásában egyaránt színvonalas beszédet lehes-
sen tartani. Templomi prédikáció esetében egy rossz magyarsággal,
nyelvi hibákkal elmondott beszéd óhatatlanul is a magasztosság, il-
letve a papi méltóság rovására megy. Egy mélyen vallásos rabbitól azt
kérni, hogy egy ilyen helyzetet vállaljon, szinte teljesíthetetlen elvá-
rás volt.

A hitközség életének más területein azonban Friedman Károly
alkalmazkodott a korszellem elvárásaihoz. A rabbihivatalt magyarul
vezette, a jegyzőkönyveket magyarul írták, a templomban elmondott
hitközségi hirdetések nyelve is magyar volt, az iskolában a bibliafor-
dításokkal szintén a hazai nyelven ismerkedhettek a tanulók. Azoknak20

pedig, akik a főrabbit hazafiatlansággal vádolták, a védelmében meg-

szólaló hívei így válaszoltak: „Ha valaki egész életét a tudományos-
ságnak, sok ezer ember erkölcsi élete szabályozásának, az ember-
szeretet legáltalánosabb formájában való gyakorlásának, a haza iránti
hű ragaszkodásra való tanításnak szenteli, az hű hazafi, jó magyar
ember még akkor is, ha életviszonyainál fogva nézeteit és eszméit nem
Arany és Petőfi nyelvén adja elő.” 21

A lapok híradásai is arról tanúskodnak, hogy a hitközség a ha-
zafias ünnepekről is mindig méltóképpen emlékezett meg az is-
kolában és a templomban egyaránt.

Friedman Károly 1905. december 24-én bekövetkezett haláláig
kereken 40 éven át szolgálta gyülekezetét.Amagyar zsidóságnak egy
olyan korszakában, melyben nemcsak a polgári és vallási emanci-
páció öröme, de a magyar izraeliták irányzatokra szakadásának kese-
rűsége és a tiszaeszlári per okozta megrázkódtatás is benne volt. Egy
korszakváltás idején élt, melyet a magyar zsidóság jelentős része a
lehetőségek kapujának tekintett, de Friedman rabbinak megpróbál-
tatásokat, konfliktusokat, küzdelmet hozott. Ő még olyan mesterek
tanítványa volt, akik a zsidóságot nem csupán vallásnak, hanem nép-

nek tekintették, s hitték, hogy
fennmaradásának egyetlen bizto-
sítéka, ha hű marad hagyomá-
nyaihoz. Ő hűségesen őrizte a né-
pét összetartó és megtartó, írott és
íratlan törvényeket, miközben nap
mint nap szembesülnie kellett
azzal, hogy e nép már egy új világ
értékrendjét, a fennmaradásnak
egy új útját követi…

Friedman Károlyról méltatla-
nul elfeledkezett az utókor.

Emlékezzünk rá egy küzdel-
mes életpályát és egy hitéhez
mindhalálig hű papot megillető
tisztelettel.

Utóhang: Gyermekei közül
legkisebb fia, Vilmos választotta

az ő hivatását. Dr. Bernstein Béla nyíregyházi főrabbi mellett szolgált
helyettes rabbiként élete végéig. Friedman Károly legkisebb lánya,
Hermin Rosenblüh Jenő, szászvárosi rabbihoz ment feleségül. Lá-
nyuk, Rosenblüh (Roboz) Erzsébet világhírű tudós lett, akit Albert
Einstein fia vett feleségül. A róla szóló írást e számunk 8-9. oldalán
olvashatják.

Urbán Terézia
Köszönjük dr. Verő Tamás főrabbinak a héber nyelvű sírfelirat lefordítását.

1 A vezetéknév írásmódjában a főrabbi saját kezű aláírásait vettem alapiul.
2 https://library.hungaricana.hu/en/view/NEDA_nemzetisegi_Zsido_1840
1941/?pg=425&layout=s&query=Boldogasszony
3 https://mek.oszk.hu/04000/04093/html/szocikk/13968.htm
4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89G9-F1R?i=60&cat=258006
5 Bernstein Béla: Die Anfänge der Judengemeinde in Nyíregyháza. Magyar Zsidó Szemle 63.
53.
6 https://library.hungaricana.hu/en/view/NEDA_nemzetisegi_Zsido_1840-
1941/?pg=157&layout=s&query=Gy%C3%B6m%C3%B6re
7 https://library.hungaricana.hu/en/view/NEDA_nemzetisegi_Zsido_1840-
1941/?pg=259&layout=s&query=ny%C3%ADregyh%C3%A1za
8 Nyír, 1868. nov. 21.
9 1890 körüli adatok szerint a magyarországi hitközségek taglétszámának 54,8%-a tartozott
az ortodox, 40,2%-a a neológ és mindössze 5%-a a status quo
irányzathoz.(http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=33
9:ortodox-es-neolog-hitkoezsegek-aranya-1890-koeruel&catid=40:extrak&Itemid=208)
10 Sulchán Áruch: 16. századi zsidó törvény- és szertartásgyűjtemény
11 Bernstein Béla: I. m. 55.
12 Bernstein Béla: I. m. 54.
13 Bernstein Béla: I. m. 53-54.
14 Silberfeld Jakab: Harsonazengés. Zsidó tárgyú felolvasások, előadások, beszédek, imák 2.
Békéscsaba, 1928. 10-11.
15 Boldogasszony településre az alsó-ausztriai heiligenkreuzi apátság barátudvari birtokairól a
17. században telepítette át Esterházy Pál a zsidókat.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Boldogasszony_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
16 Nyírvidék, 1899. 09. 3. 2.
17 Nyírvidék, 1899. szept. 10. 2-3.
18 Silberfeld Jakab: I. m. 15.
19 Szabolcsi Miksa: Magyarság és zsinagóga. Egyenlőség, 1899. szept. 24. 4.
20 Nyírvidék, 1899. aug. 20. 4.
21 Nyírvidék, 1899. 09. 3. 2.



A fiatal lány tehetsége már tizenévesen egyértelművé vált, hi-
szen kitűnő érettségivel zárta a szászvárosi Református Kún-Kol-
légiumban megkezdett, de a nyíregyházi Evangélikus Főgimnázi-
umban zárt középiskolai éveket. Hazai továbbtanulása elé azonban
a magyar állam gördített akadályt: épp a vizsgái évében, 1920-ban
született meg a nyolc éven át érvényben lévő numerus clausus-tör-
vény, ami korlátozta az egyetemek számos szakára felvehető zsidó
vallásúak számát. Erzsébet épp ezért a Bécsi Egyetemre felvételi-
zett, ahol előbb summa cum laude diplomát szerzett, majd 1928-
ban szerves kémiából doktorált.

A harmincas években egyre erősödő antiszemitizmust saját bő-
rén érző fiatal kutatónő növénytudósként indította a karrierjét. E-
gyetemi évei alatt Bécsben a növények biokémiáját tanulmányozta,
majd Magyarországra való visszatérése után, 1929-ben pedig az
1894 óta létező Kaposvári Cukorgyár gyári laboratóriumának, il-
letve talajlaboratóriumának vezetőjévé vált, ahol Vavrinecz Gá-
bor (1896–1979) vegyészmérnökkel egy évtizeden át folytatta a
nemzetközi szinten is jegyzett kutatásait, főleg a növényfiziológia,
a talajvizsgálat, a bakteriológia, illetve az agrokémia területén –
derül ki Tudós-emlékhelyek Kaposváron című, 2003-Rosta István
ban megjelent tanulmányából.

Rosenblüh Erzsébet jó eséllyel másoddiplomát is szerzett: a Bu-
dapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem (a mai
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Világhírű magyar tudósnőt vett feleségül Einstein legidősebb fia

A Rosenblüh Erzsébetből lett Elizabeth Roboz-Einstein kivételes
életútja nélkül számos betegség leküzdése vált volna jóval nehe-
zebbé.

Albert Einstein (1879–1955) a XX. század egyértelműen legis-
mertebb tudósa, hiszen a relativitáselmélet számos tudományág
fejlődéséből részt vállaló elméleti fizikus nevét mindenki ismeri,
épp hetven évvel ezelőtt, 1951 márciusában született ikonikus
nyelvnyújtós fotója pedig plakátokon, pólókon vagy épp graffiti-
művészek által meglátogatott falakon tűntek fel.

Családjáról azonban a legtöbben igen keveset tudnak: első fele-
sége, (1875–1948) például az akkori MagyarországMileva Marić
területén – a Vajdaságban fekvő Titelen –, magyar anyától, illetve
gazdag szerb ortodox kereskedő apától született, két asszisztense
pedig szintén magyar volt: (1926–2003) ésBalázs Nándor John
G. Kemeny Kemény János( , 1926–1992) a Princetonon dolgoztak
mellette.

Amagyarokkal való kapcsolata ennyiben azonban nem állt meg,
hiszen a zürichi diáktársából lett első feleségétől, Marićtól született
legidősebb fia, (1904–1973) egy zseniális magyar tu-Hans Albert
dósnőt vett feleségül.

Afiú nem lépett szülei nyomdokaiba, hiszen nem a fizika, hanem
a mérnöki tudományok érdekelték. 1926-ban építőmérnöki diplo-
mát, 1936-ban pedig doktorátust szerzett, majd két évvel később
követte apját a tengerentúlra.Amerikai tartózkodásának első öt évét
a US Department of Agriculture-nek szentelte, ahol az üledékek
áramlásával foglalkozott. 1943-ban a California Institute of Tech-
nology tanári karának tagja lett, majd a háború után lassan elindult
felfelé a ranglétrán: előbb docensi, majd professzori, végül pedig
professor emeritusi rang állt a neve mellett.

A világ legkülönbözőbb részein tartott szakmai konferenciákon
feltűnő – sőt, később épp egy ilyen rendezvényen elhunyt –, a hidro-
lógia fejlődéséért rengeteget tett HansAlbert négy, Frieda Knecht-
től Bernhardszületett gyermeke közül csak kettő, (1930–2008),
illetve az örökbefogadott (1941–2011) élte meg a felnőtt-Evelyn
kort, így a család bemutatásánál leginkább róluk esik szó, második,
ötvenes évei derekán feleségül vett társával azonban csak kevesen
foglalkoznak, hiszen közös gyermekük nem született. Kár, hiszen
Elizabeth Roboz-Einstein (1904–1995) saját jogán, a XX. század
egyik fontos biokémikusaként és idegkutatójaként is megérdemel-
né, hogy minél többen ismerjék a nevét.

Az akkor még negyedrészt magyarok által lakott erdélyi Szász-
városban, a középiskolai tanárként is működő városi főrabbi lánya-
ként született tízévesen vesztette el édesapját,Rosenblüh Erzsébet
anyja pedig öt testvérével együtt Nyíregyházára költözött velük.

A szászvárosi neológ zsinagóga egy századfordulós képeslapon

Az Egyenlőség (1928. április 2.) beszámolója
Rosenblüh Erzsébet vegyészdoktorrá való avatásáról



Egyesült Államok állami orvostudományi kutatóügynöksége, a
National Institutes of Health (NIH) által támogatott kutatásai során
felismerte, hogy a myelin* bázikus proteinnak (MBP), illetve az el-
lene termelt antitesteknek kulcsszerepe lehet a sclerosis multiplex,
illetve más, hasonló mielinpusztulással járó betegségek kialakulá-
sában.

A felfedezésnek köszönhetően a demyelinizációt eredményező
betegségek modellje jóval pontosabbá vált, és megnyílt az út a kí-
sérleti immunoterápiák felé.

Amyelin
Az idegsejtek közti elektromos jelek szigetelésében, így azok

mozgásában fontos szerepet játszó myelin az idegsejtek nyúlvá-
nyait veszi körbe, védve azt.

Roboz-Einstein és kollégái az amerikai Nemzeti Sclerosis Mul-
tiplex Társaság (National Multiple Sclerosis Society) által 1968-
ban megítélt kutatóösztöndíjnak köszönhetően azt is felismerték,
hogy a myelin bázikus protein agy-gerincvelői folyadékban való
koncentrációja egyértelmű fokmérője a páciens állapotának, de
módszereket dolgoztak ki az immunrendszer egyensúlyát segítő
immunoglobinok, illetve glikoproteinek ugyanebből a folyadékból
való mérésére is.

Az 1961–1962-ben a Bangkoki Egyetemen két szemesztert töltő
Roboz-Einstein a helyi Pasteur Intézetben a veszettség elleni vé-
dőoltás beadását követően igen ritkán fellépő agy- és gerincvelő-
gyulladás (enkefalomielitisz) okait kereste, választott hazájába
visszatérve pedig az idegrendszer fejlődésének megértésében, illet-
ve az agyér-elmeszesedés okainak felderítésében és kontrollálá-
sában segítette az orvostudományt.

Nélküle a pajzs-mirigyhormonok újszülöttek myelin-fejlő-
désében játszot t
szerepét sem ismer-
nénk, így a veleszü-
letett pajzsmi-rigy-
alulműködést javító
hormonpótló keze-
lések megszületése
is váratott volna ma-
gára.

Roboz és férje
tizennégy évet töl-
töttek együtt. Kap-
csolatuknak a nő
1992-ben írt köny-
ve, a Hans Albert
Einstein: Remini-
scencses of his Life
and our Life To-
gether állított emlé-
ket.

Az 1995 január-
jában, röviddel ki-
lencvenegyedik szü-
letésnapja előtt el-

hunyt, Rosenblüh Erzsébetként felnőtt tudós nevét ma a University
of California egy 1982 óta fiatal idegkutatóknak adományozott ösz-
töndíja, az Elizabeth Roboz Einstein Fellowship őrzi, a kaposvári
cukorgyár kiskastélyként emlegetett épületének falán pedig 2002
óta méretes kőtábla emlékeztet rá, noha az egyszerűen csak ve-
gyészmérnökként hivatkozik rá, és a halálozási éve helyett is csak
egy kérdőjel látszik.

* A myelin az idegsejtek közti elektromos jelek szigetelésében,
így azok mozgásában fontos szerepet játszó myelin az idegsejtek
nyúlványait veszi körbe, védve azt.

Vincze Miklós
(A cikk a 24.hu 2021. március 8-i számában jelent meg.)
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ELTE) 1934–1937 közt megjelent almanachjai szerint a Bölcsé-
szettudományi Karnak volt azonos nevű – Rosenblüh és Roboz né-
ven egyaránt említett – hallgatója.

Az évről évre egyre erősebbé váló antiszemitizmus, illetve a há-
ború elől a kutatónő 1940-ben az Egyesült Államokba költözött,
ahol mezőgazdasági szakértelme miatt kapott vízumot.

Családja Magyarországon maradt – édesanyja a háború alatt
hunyt el, az egyik testvérével, , valamint két sógorával aKárollyal
nyilasok végeztek.

Három testvére azonban biztosan túlélte a vészkorszakot: aEdit
kommunista hatalomátvétel után Amerika felé indult, és előbb Er-
zsébet Palo Altóban lévő otthonában, majd a nyolcvanas évek haj-
nalán egy másik húgával együtt Washingtonban élt, bátyja, Ottó
pedig – az Amerikai Magyar Népszava (1979. márc. 16.) szerint –
eredeti szakmáját, a közgazdaságtant hátrahagyva egy, szintén a
fővárosban működő műszervállalat igazgatója lett.

Az 1940-ben vált Roboz Erzsébet a ka-Elizabeth Robozzá
lifornia Stockton egy burgonya-feldolgozó üzemben nyitotta meg
az első tengerentúli laboratóriumát, 1942-ben azonban végleg sza-
kított a mezőgazdasági cégekkel: a California Institute of Tech-
nology (Caltech) tudományos segédmunkatársává vált, ahol a hol-
land biokémikussal, a légszennyezettség visszaszorításáért folyta-
tott harc későbbi úttörőjével, a biokémikus Arie Jan Haagen-
Smittel (1900–1977) együtt többek közt az aloe verát tanulmá-
nyozták.

Rövidesen kutatási munkatárssá akarták előléptetni, a Caltech
azonban ekkor még nem nyitotta meg a kapuit a női professzorok
előtt, így 1945-től három évre a Wyomingi Egyetem kémia szaká-
nak egyetemi docense, illetve kutatóvegyésze lett. 1948-ban el-
hagyta a Sziklás-hegység által átszelt államot, és visszatért Kali-
forniába, ahol a Stanford Egyetem kutatója lett, de ezzel egyidőben
az egyetemi kutatóintézet élelmiszer-kutatási laboratóriumában is
munkát vállalt.

Karrierjét a következő munkahelyváltása határozta meg: 1952-
ben a Georgetown University biokémiai intézetének docensi po-
zícióját töltötte be. Nem csak orvostanhallgatókat tanított, de az
amerikai veteránoknak egészségügyi ellátást nyújtó kórházak egyi-
kében is tartott képzéseket. Itt keltette fel az érdeklődését a válto-
zatos idegrendszeri tünetekkel – fizikai, mentális vagy akár pszichi-
átriai problémákkal – járó sclerosis multiplex, aminek megismeré-
séből a következő két évtizedben fontos részt vállalt.

A Stanfordra való 1958-as visszatérése – és egyben az újonnan
létrehozott Koshland Laboratory of Neurochemistry fejévé válása –
után a neurológia és orvosi mikrobiológia docense lett, de alig egy
év után elhagyta a kampuszt az otthonához jóval közelebb fekvő
University of California kedvéért, aminek Berkeley-ben található
kampuszán a hidrogénbomba atyjaként emlegetett Teller Ede
(1908–2003) is dolgozott.

Itt találkozott Hans Albert Einsteinnel, aki 1959 júniusában fe-
leségül vette, de itt születtek meg a legfontosabb felfedezései is: az

A költözésről szóló hír az Uj-Somogy 1940. január 5-i számában

Elizabeth Roboz Einstein (1904-1995)
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Van úgy, amikor a múlt hosszú időre ho-
mályba burkolózik, és néma marad. Aztán
lassan ébred fel Csipkerózsa-álmából, s vé-
gül mesélni kezd… Így volt ez nálunk is.

Az élő történelem utolsó láncszeme
1919-re vezethető vissza. Ebben az évben
született nagyanyám, Polatsek Mária egy
népes ortodox zsidó család nyolcadik gyer-
mekeként Ibrányban.Az egyetlen lett a csa-
ládjából, aki túlélte a pusztító gyűlöletet, a
holokausztot, s mint ahogy az lenni szokott,
évtizedeken át hallgatott nemcsak az ese-
ményről, de a családtagokról és a hozzájuk
fűződő történetekről is. Ám faggatózó uno-
ka voltam, aki tudni és ismerni akarta előd-
jei múltját, s bár a nagymamám szívén esett
sebek sosem gyógyultak be, idővel meg-
nyílt az a száj, és beszélni kezdett. Életké-
peket, pillanatokat, hangulatokat idézett fel
a békés, idilli gyermekkorából…

Édesapja, Polatsek Herman kiskereske-
dőként többek között az ibrányi közösség
vallási vezetője is volt. Az I. világháború-
ban az orosz fronton harcolt, hadifogságba
esett, de hazatért. Szeretett feleségétől, Klein
Zsenitől, aki 7 gyermekének édesanyja volt,
ezután született meg legkisebb lánya, Mária,
aki a Civje basz Hanne nevet kapta. A kis
Civje a család liblingje lett, bátyjai, nővérei
rajongásig szerették, s ő sötétbarna mandula-
szemeiben őrizte meg szeretteinek arcát,
gesztusaikat, szavaikat, tetteiket. Mert a
vészkorszak mindent elpusztított. Elvette az
életek mellett a tárgyi emlékeket is. Nem ha-
gyott meg semmit, csak pár fotót, néhány hi-
vatalos iraton szereplő nevet és évszámot.
Így a meglévő csekély adattal a kezemben a
nagymamám elbeszélései alapján kezdtem
el kutatni a rokonokat. Összerakni az emlé-
kek puzzle-darabkájából egy képet, mely
kép sosem lesz teljes, de bizonyos részei lát-
hatóvá váltak, hogy az utódok emlékezeté-
ben tovább éljenek.

Történetfoszlányok maradtak fenn a
nagymama nővéreiről: a mindig segítő-
kész, elsőszülött Rózáról (Róhel), a csen-
des és visszafogott Szerénről (Szóre). Fivé-
reiről: a Pestre költözött Lajosról (Lípe),
aki szintén kiskereskedőként ott próbált
boldogulni, a szelíd és jámbor Jenőről (Jan-
kel), aki szorgalmas jesivabóher volt és me-
lamed (tanító) lett, Dezsőről (Duved), aki
családjával Hajdúnánáson kötött ki, és Jó-
zsefről (Naftóle), akit mindig Tollinak hí-
vott a héber nevét becézve, aki az 1920-as
években Amerikába vándorolt ki, és ott te-
lepedett le. Őt, mivel a másik kontinensen
tartózkodott, nem érte el a soá. Az 1950-es
években a Vöröskereszt segítsége által
nagymamám megtalálta a család egyetlen
életben maradt tagját, Tollit, aki hazauta-
zott hozzá Magyarországra, hogy láthassa
szeretett húgát. Ekkor találkoztak utoljára.
Tolli visszamentAmerikába, és nem sokkal
később Auschwitzot megjárt lengyel fele-
ségével Izraelbe utaztak, ahol Tolli infark-
tust kapott és meghalt. Netanyán lett elte-
metve.

Dédapám, Polatsek Herman 15 testvér-
rel büszkélkedhetett. Nagykállóban éltek,
ahol Polatsekéknek „neve volt”. Herman és
fivérei mind Nagyváradon tanultak jesivá-
ban, és tanulmányaik befejeztével szinte ki-
vétel nélkül visszatértek Nagykállóba, ahol
a vallási élet oszlopos tagjai lettek. Édesap-
juknak, Polatsek Ábrahámnak a város fő-
terén állt az üzlete: fűszer-, rövidárú-,
könyv- és papírkereskedése volt. Ráter-
mettségével, meggyőzőkészségével és ta-
lálékonyságával a nagy lélekszámú család-
jának képes volt megteremteni a minden-
napi élethez szükséges feltételeket. 16
gyermeke közül egyik lánya Amerikában
kötött ki, oda ment férjhez. Később nagy-
mamám testvérét, Tollit is ők fogadták ma-
gukhoz, és segítették az új hazában való
talpraállásban. A család ezen amerikai ága
maradt az egyetlen, melyet nem ért el a té-
bolyodott nácizmus őrülete…

Nagymamám, aki végül a holokauszt
után Debrecenben kezdett új életet, időn-
ként említette, hogy az ő nagyapja, Ábra-
hám sírja a nagykállói zsidó temetőben van.
Már ő is csak hallomásból ismerhette a
nagyapját, aki 1922-ben hunyt el. A
helyzetek, a körülmények úgy hozták, hogy
sokáig nem tudtam felkeresni ezt a sírt, de
az a bizonyos „belső hang” mindig
megszólalt bennem, hogy egyszer el kell
mennem. S mivel nem volt kiindulási ala-
pom, csak egy polgári név és egy halálozási
dátum, az internet világában kutakodtam,
vajon merre és hogyan induljak el. Így fe-
deztem fel nemrégiben egy családfakereső
oldalon ükapám nevét, sírját, ahol minden

Őseink nyomában
Emlékkockák a Polatsek családról

adat és hozzá tartozó név, dátum megegye-
zett. Ekkor tudtam: eljött az idő. Augusztus
elején a fiammal mentünk el a nagykállói új
zsidó temetőbe, ahol megtaláltuk a sokat
emlegetett sírkövet. Ahogy láttam a fiamat
a szépapja sírja mellett, békés mosoly ült
arcomra: milyen gyönyörű látvány is az,
amikor a múlt összekapcsolódik a jövővel,
s a szétgurult gyöngyszemek újra egy füzé-
ren vannak…

Orbán Eszter

Anya sokat szokott mesélni a holo-
kauszt-túlélő dédimről. Én már nem emlék-
szem rá, csak anya mondta, hogy a dédi
még a kezében tartott engem, amikor 3 hó-
napos voltam (most 12 éves vagyok). Hal-
lomásból tudom azt is, hogy sokan voltak
testvérek, hogy mindenkit deportáltak
Auschwitzba, és senki nem élte túl, egyedül
a dédim. Őt nem vitték el, hanem munka-
szolgálatos lett, és elkerült a pesti gettóba,
ahonnan meg tudott szökni, és túlélte a
háborút. Amikor az iskolánkban holo-
kauszt-megemlékezések vannak, már volt
alkalmam többször is elmesélni az osztá-
lyomnak és tanáraimnak, hogy hogyan me-
nekült meg a dédim. Ilyenkor otthon is min-
dig mécsest gyújtunk az elpusztított család-
tagjaink emlékére. Bár senkit nem ismer-
hettem személyesen, mégis örülök annak,
ha újabb és újabb ősömet fedezhetem fel.
Izgatottan és kíváncsian vártam én is a
nagykállói zsidó temető meglátogatását,
hogy vajon megtaláljuk-e a szépapám sír-
ját. Szerencsénkre volt egy fotónk a sírkő-
ről, így a gondnok bácsi segítségével pil-
lanatok alatt meglett a sír. Örültem neki, a-
mikor megláttam, mert jó érzés volt, ami-
kor a szépapám sírja mellett állhattam. Vá-
rom, hogy tovább kutathassunk anyával, s
remélem, tudjuk majd újabb nevekkel is
bővíteni a családfát.

Orbán Izsák

Polatsek Mária 1935 környékén

Polatsek Ábrahám sírkövénél
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Túlélők Rorschach mutatóinak vizsgálata

Virág Teréz arra is felfigyelt, hogy a túlélők és leszármazottaik Ror-
schach-teszt válaszaiban is megjelenik az öröklött társadalmi trau-
matizáció.ARorschach teszt egy komplex pszichológiai, diagnosz-
tikai mérőeszköz, a teszt tíz táblából áll, melyeken tintafoltok lát-
hatóak. A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támoga-
tásával elindított egy kutatást, amelynek távlati célkitűzése volt,
hogy a klinikai vizsgálatokkal egybevetve a Rorschach-mutatókat,
kidolgozzanak egy diagnosztikai skálát, amely alkalmas a holo-
kauszt-szindróma kimutatására, diagnosztizálására. A vizsgálatok
során arra kereste a választ, hogy a holokauszt-trauma, mint megha-
tározott kóros folyamat, megjelenik-e a képzetáramlásban. 50 túl-
élő jegyzőkönyvét vetették össze 50 egészséges emberével. Össze-
sen 250 Rorschach jegyet vizsgált. Az összehasonlítás szerint a túl-
élők esetében a tartalmi körökből kiemelkednek a következő vála-
szok: szörny, vér, szex, jármű, ruha, szem, és tőr. Ezek a tartalmak
külön-külön is beszédesek, együttesen pedig meghökkentő módon
reprezentálják a népirtásra jellemző fogalmakat.

Az említett Rorschach jegyek a személyiség identifikációs zavarát
jelzik.Aholokauszt alapjaiban lerombolta a külvilág iránti alapvető
bizalmat, a jövőbe vetett hitet, a biztos élet reményét. A kutatás
eredménye azt mutatja, hogy a holokauszt visszaemlékezések a
második és harmadik generációnál is megjelennek a képzetáram-
lásban, és ez alátámasztja azokat a klinikai megfigyeléseket, hogy
az első generációs túlélők – feltehetőleg az utalás mechanizmusán
keresztül – továbbadják életük pszichés kríziseiből eredendő iden-
titásválságot gyermekeiknek és unokáiknak.

Az emlékmécses szerep

Dina Wardi, akiről már esett szó, emlékmécseseknek nevezte a
másodgenerációs gyermekeket. A holokauszt előtt a családokat a
kötődés és az azonosulás hozzákapcsolta a tágabb családhoz, a kö-
zösséghez, a környező világhoz, és az egész zsidó néphez, ezzel
egyidejűleg a szülők és gyermekek nemzedékéhez. A holokauszt
annyira szétrombolta e lánc szemeit, hogy szinte semmi nem marad
belőle, ezért az emlékmécses gyerekek szülei tudat alatt azt a ki nem
mondott elvárást támasztották velük szemben, hogy helyettesítőül
szolgáljanak a megölt családtagokért, a szülők korábbi életéért, és

új értelmet is adjanak az életüknek. Bár a szülők nagyon keveset
osztottak meg gyermekeikkel abból, amin keresztülmentek, az em-
lékmécsesek szerepe mégis az volt, hogy megőrizzék a szülők sze-
mélyes élettörténetét és a holokauszt során átélt élményeiket. Az
ilyen gyermekeknek nem csupán hatalmas érzelmi űrt kellett betöl-
teniük, hanem egymaguknak kellett visszaállítaniuk a teljes család
folytonosságát, és rejtett kapcsolatot kellett teremteniük a holo-
kauszt során elveszített családtagokkal. Ezek a gyerekek gyakran a
meggyilkolt hozzátartozók nevét kapták, és a ki nem mondott fel-
adat óriási teherként nehezedett rájuk. Sokszor tudattalanul azono-
sultak az elhunyt családtagok sorsával, amely tragikus következ-
ményekhez vezetett. Virág Teréz praxisában több ilyen eset is elő-
fordult, most egy különösen megrázó esetet emelnék ki. A Margit
nevű páciens 18 évesen a háború vége felé 3 napot töltött Ausch-
witzban a gázkamrába zárva, mert a bombázások miatt nem érke-
zett meg a Zyklon B utánpótlás. Körülötte sokan meghaltak vagy
megőrültek. Egyedüli túlélő volt a családjából, édesanyja elvesz-
tését sosem heverte ki, és amikor a háború után ellátogatott Ausch-
witzba, azért fohászkodott, hogy lánya legyen, akinek tovább-
adhatja édesanyja nevét. Ezután a látogatás után 9 hónappal szü-
letett meg Judit, akiben beteljesedett a nagymama tragikus sorsa.
Tizenéves korától kezdve öngyilkossági kísérletei voltak, gyógy-
szereket szedett, és hónapokat töltött pszichiátrián. Amikor Margit
Virág Terézhez került a KÚT rendelőbe, elvitte Judit zárójelenté-
seit, amelyben egyetlen utalás se volt a családi tragédiára, az anya
rettenetes sorsára, Judit és mártír nagyanyja közti névazonosságra.
Judit kapcsolata az anyjával ambivalens volt, sokszor meséltette
nagyszüleiről, elveszített családjáról, a lágeréletről. Ezeket a har-
monikus együttléteket erősen agresszív korszakok szakítják meg.A
gyógyszerek hatására Juditnál gyógyszerfüggőség alakult ki, majd
1994 júniusában gyógyszerek túladagolásával öngyilkosságot kö-
vetett el.

Virág Teréz úgy tapasztalta, hogy a holokauszt-túlélő családok
legdrámaibb pszichés tünete a pszeudopszichózis, és ezekben az
esetekben a legfontosabb feladatnak tartotta felismerni a családi is-
métlési kényszert, a halálvágy-halálkívánság megjelenését a má-
sodik, harmadik generációs túlélő családoknál.

Agyógyulás útja

Virág Teréz saját esetei alapján arra jutott, hogy az emlékmécses
szereptől úgy lehet megszabadulni, ha a gyerekek felismerik szü-

leik tudattalan elvárását, hogy
összekössék a múltat a jövő-
vel, és törekszenek rá, hogy az
elveszítetteknek ne a halott,
hanem az élő emlékét hagyo-
mányozzák át a következő
nemzedékre, és megtalálják
szüleik és családjuk valódi
gyökereit.

Úgy tapasztalta, hogy az a
kivezető út a generációkon
keresztül működő trauma-
átadásból a másod- és harmad-
generációs túlélők számára,

Virág Teréz szerepe az első- és másodgenerációs
holokauszttrauma kutatásában és gyógyításában 2.

( )Az írás első része a Sófár 2021. júniusi számában olvasható.

A Rorschach-teszt IV. táblája (Forrás: Wikipédia)

Virág Teréz
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Hogyan legyünk magyar költő?
Szülessünk egyszerű Glatternek Pesten. Édesanyánk, ikertestvé-
rünk haljon e szülésbe bele.

Tizenhárom évesen árvuljunk egészen el.
Járjunk egyetemre – részben a numerus clausus okán is – Sze-

gedre. Itt találjunk társakra végre. Találjunk zsidó származású kato-
likus pap példakép-professzort.

Tanuljunk meg minden megtanulhatót.
Anévváltoztatást kérjük a szigorlat idején.
„Védettség”-re hivatkozva csak a „Radnóczi”-t

engedélyezze a hivatal.
Mi használjuk azért is a zsidó nagyapa szülőhely-

nevét.
Aharmincas évek második felétől készüljünk a ha-

lálra szépen.
Legyünk tökéletesek. Éljünk és írjunk hibátlanul.
Ne nagyon írjunk újságot, nagyregényt, heti kri-

tikát.
Ne törődjünk többé semmi mással, csak azzal,

hogy a dolgot tökélyre vigyük. A dolog nem az élet.
Az nem érdekes. Csak egy fontos dolog van már, csak
egy dolog van már: magyar költőnek lenni.

Ahogy ez egyre nehezebb lesz, úgy legyen ez
egyre magától értetődőbb.

Amikor városunk leendő gyilkosaink kezén van, azoknak kezén,
kik minket már törvények segedelmével taszítottak – volna – ki a
magyarság kebeléből, és emiatt bombázni kezdik, akkor dacolva
barátaink felháborodásával írjunk verset Nem tudhatom címmel.

Amagyar zsidó költők antológiájába sajnáljuk, de nem adhatunk
verset.

A kicsiny dolgokat szeressük: a hitvest, a diót, a békét, az al-
mafát.

1944 májusában vonuljunk be munkaszolgálatra. Harmadszorra
is.

Dolgozzunk a bori Heidenau-lágerben, ahol nincsen egyetlen-
egy francia, lengyel, hangos olasz, szakadár szerb sem – kizárólag
méla zsidó és lezsidózott magyar.

Szedjünk sok szedret, csipkebogyót, írjunk szép, meg nem rez-

hogy úgy kell beszélni a múlt szenvedéseiről, mint ami már lezárult,
és közben át kell élni a jelen örömeit, és a jövő ígéretét. Véleménye
szerint a terapeuta is csak akkor tud segíteni a múlt szavakba ön-
tésében, ha ő maga – függetlenül attól, hogy az áldozatok közé tar-
tozik-e, vagy sem – meggyászolta a holokauszt mártírjait, majd el-
jutott a túlélés öröméhez.

Virág Teréz halála előtt két héttel egy KÚT konferencián olvasta
fel egyik utolsó tanulmányát. Előadását a következő szavakkal zár-
ta:

„Negyven évig nem voltak szavaink a fájdalmas múlt kifeje-
zésére. Több, mint fél évszázaddal a vészkorszak után arra kell
szavakat találnunk, hogy kifejezzük a túlélés örömét. Ennek hiá-
nyában nem tudunk gyerekeinknek, unokáinknak pozitív jövőképet
adni. A KÚT rendelőben arra törekszünk, hogy a hozzánk fordulók
képessé váljanak az élet örömeit megtalálni, átélni, és pozitív ér-
zelmeiket szavakban kifejezni.”

Virág Teréz élete végéig ezzel az optimizmussal gyógyította
betegeit, és igyekezett a benne rejlő életörömöt minél több ember-
nek átadni. A másod- és harmadgenerációs holokauszt trauma ku-
tatása terén maradandó és kiemelkedő tevékenységet folytatott,
munkája a mai napig kiindulási alapként szolgál a kutatók, pszicho-
terapeuták, és szociális munkások számára is a jelenkor traumáinak
megfelelő kezeléséhez.

AKÚT rendelő 2015-ig működött Virág Teréz lánya, Bárdos Ka-
talin vezetésével. Ő jelenleg túlélőkkel foglalkozik, és az Országos

Rabbiképző – Zsidó Egyetemen vezeti a Virág Teréz Traumakutató
Csoportot, amely édesanyja szellemi örökségét hivatott tovább-
vinni.

Tamásné Jámbor Andrea
Irodalom:
Békés Vera (2008): A trauma reprezentációjának változásai Ho-
lokauszt-narratívákban
PhD szakdolgozat, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi
Kar, Pszichológiai Doktori Iskola
Online:https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/15167/bekes-
vera-phd-2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Frankl, Viktor (2019) Európa Könyv-Mégis mondj igent az életre!
kiadó, Budapest
László Klári (1995. szerk.) Magyar emlékmécsesek – Tanulmányok
a KÚT pszichoterápiás rendelő gyakorlatából: holocaust túlélők és
leszármazottaik terápiája, SOTE Magatartástudományi Intézet –
MAPET - VégekenAlapítvány, Budapest
Virág Teréz (1996) Animula Kiadó, Bu-Emlékezés egy szederfára,
dapest
Virág Teréz (2001) Animula Kiadó, Buda-„Mély kútba tekinték...”
pest
Wardi, Dina (1995) – A ExEmlékmécsesek holocaust gyermekei
Libris Kiadó, Budapest
(Virág Teréz arcképének forrása: Népszabadság, 1997.
Fotó: Teknős Miklós)

zenő, fegyelmezett betűkkel a kis füzetbe, hogy majd akkor is ol-
vasható legyen, ha szétáztatja lapjait a sár, a vér, a testünk min-
denféle nedve.

Ilyenkor már ne nagyon javítgassunk.
Elmosolyodhatunk egy pillanatra azon, milyen szép íróasztalt

csináltattunk magunknak a Pozsonyi útra, aztán ír-
junk a tenyerünkben tartott fekete füzetbe tovább.

Vegyünk részt a cionisták kultúrdélutánjain, de
szereplést – sajnáljuk – itt sem vállalhatunk. Máshol,
más alkalommal a Szondi két apródját szavaljuk fő-
ként, mert azt szeretjük a legjobban éppen.

1944 augusztusának végén induljunk meg „ha-
zafelé”". Hazafelé.

Előtte, útközben, minden lehető alkalommal adjuk
át verseink másolatát minden barátnak, ismerősnek -
hátha megrongálódna, elkallódna a kis füzet.

Szegedi utászokból álljon ki keretünk.
Nézzük, ahogy bajtársainkat kezdik ölni.
Nézzük, ahogy nem engedik a szerbeknek, hogy

nekünk enni adjanak.
Nézzük, ahogy Titelnél, a magyar határnál a keret-

legények agyonverik azon bajtársainkat, akik a ma-
gyar himnuszt kezdik dünnyögni.

Lépjünk társaink holttestén keresztül.
Szenvedjünk el minden szenvedhetőt.
Nézzük, ahogy a végén két emberséges ember legyen a keretben:

két német szakács. Több német ne legyen köröttünk.
Gyilkosunk szájába német szavakat adjunk.
Nézzük – segíteni már nincs erőnk –, ahogy bajtársunk sírunkat

megássa.
Legyen rajtunk bricsesznadrág, világosszürke zakó, tépett

viharkabát.
Legyünk nyugodtak: megkerülünk.”

Bächer Iván

A kép forrása:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Radn%C3%B3ti_Mikl%C3%B3s
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Temetői nyitvatartás
A vasárnapi és pénteki nyitvatartás évszaktól függetlenül 9.00–12.00-
ig. Hétfőtől csütörtökig április 01. és október 14. között 9.00–16.00-ig,
október 15. és március 31. között 9.00– 12.00-ig látogatható. Zsidó és
állami ünnepeken zárva van, az állami ünnepeken vagy a hivatalos
nyitvatartási időtől eltérő időpontokban a temető gondnokával
történő megállapodás alapján látogatható.
Csalószki István temetőgondnok elérhetősége: 0620 4977 532.

Kabos Gyula (1887-1941)
Idén 80 éve, hogy szívrohamban meghalt Kabos Gyula, de a ha-
zájától távol, Amerikában – holott a szülőhazáját annyira szerette,
hogy egy olaszországi forgatásról egy hét után a honvágy miatt uta-
zott haza.

– Én nem tudok máshol élni, mint Pesten! – nyilatkozta utána, s
lám, mégis külföldön halt meg, mert magyar zsidónak született.
Pedig még életében olyan neves lapok méltatják, mint a Nyugat, s
olyan klasszikusok zengik dicséretét, mint Ambrus Zoltán, Ignotus
Pál, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső vagy SchöpflinAladár.

1887-ben Kann Gyula néven született egy hatgyermekes pesti
zsidó családban a pesti Király utcában. Őt, a legidősebb fiút köny-
velőnek szánta az apja, így hát gimnáziumba, majd Kereskedelmi
Akadémiára küldték tanulni – s
mit sem sejtett róla a szegény apa,
hogy a családban Gyulusnak hí-
vott fiúnak esze ágában sincs
könyvelőnek állni. Gyerekkorá-
ban a Városligetbe nem azért járt,
hogy körhintázzon, hanem azért,
mert nyaranta ott működött a Ma-
gyar Műszínkör, amely „Gyulust”
teljesen megbabonázta, tizenöt é-
vesen a Népszínházban még sta-
tisztált is a Bob hercegben az ak-
kor szintén ismeretlen Gózon
Gyulával együtt. De nem merte
apjának elárulni, hogy miközben a
Kereskedelmi Akadémiát végzi,
titokban Solymosi Elek színiisko-
lájában készül a művészi pályára – ezt majd csak akkor mondta meg
odahaza, amikor az akadémiát elvégezve közölte: ő bizony szí-
nésznek áll. Nem szerzett vele örömöt...

Mivel a pesti színházaknál a Solymosi-féle színitanoda oklevele
fecnit sem ért, 1905-ben Kann Gyula – aki hivatalosan 1918-lett
Kabos – először Szabadkán kezdett, majd 1910-ben a már említett
Gózon Gyula révén került a nagyváradi színházhoz, ahol Gózon
akkor már 2 éve játszott. Kabos számára ez hatalmas előrelépés
volt, hiszen a szabadkai társulattal voltaképpen a kisebb városokat
és a falvakat járta, fellépett Szatmárnémetiben, Mátészalkán, Nagy-
becskereken, Kisvárdán, Lugoson, Versecen, Léván, és bizony:
még Nyíregyházán is! Nagyváradon hamar felfigyeltek arra a rend-
kívüli képességére, hogy a legkisebb szerepekben is magára tudta
vonni a nézők figyelmét egy-egy általa kitalált grimasszal, moz-
dulattal. 1912-ben már úgy írnak róla, mint „a színház legkedve-
sebb operett-buffójáról”.

A nagyváradi siker 1913-ban visszaröpíti Pestre, ahol először a
Király utcai színház tagja lesz, majd közbeszól a nagy háború, a-
mely két évre elszólítja a színpadtól. Hazatérve pár év alatt színház-
ról-színházra jár, mint aki nem leli a helyét: dolgozik a Royal
Orfeumban, a Fővárosi Orfeumban, az Andrássy úti Színházban, a

Revű Színházban, a Belvárosi Színházban, a Renaissance Színház-
ban, a Budai Színkörben, s nemcsak játszik, hanem rendez, da-
rabokat ír, sőt, Honthy Hannával még táncduettet is előad. Felfigyel
rá a közönség és a kritika, a neve egybeforr a született komikus to-
poszával. Hogy mi a titka? Erről ő maga így nyilatkozott: „A színé-
szetet nem a külsőségekben kell keresni, nem az orr, a szem, a száj a
fontos, hanem a belső humor, hogy meg kell találni az embert, és az
ember igazi torzságait kell a színpadra vetíteni”. A másik titok: a
szakadatlan gyakorlás. Kevesen tudják Kabos Gyuláról, hogy má-
niákusan alapos ember volt: hogy színészi játékát tökéletesítse, fia-
talabb korában napi 4-5 órát edzett, nagyszerű tornásszá lett, meg-
tanult bokszolni, lovagolni, gitározni, gépírni, kártyatrükköket elő-

adni, rengeteget olvasott, s mivel
érdekelték az újdonságok, 1912-
ben az elsők között szerzett autó-
vezetői jogosítványt.

1925-ben az ország legrango-
sabb színháza, a Víg szerződteti,
de 1926-ban innen is továbbáll a
Nagymező utcai Fővárosi Operett
Színházba, ahol sikert sikerre hal-
moz. Rengeteget dolgozik, 40 é-
vesen már 60-nak nézett ki.

Az 1931-ben bemutatott Hyp-
polit sikeréig a film olyannyira
nem érdekelte, hogy először el
sem akarta fogadni Schneider úr
szerepét, a rendezőnek azt mond-
ta: a filmszínészet nem igazi színé-

szi produkció, úgyhogy a szerepet csak a gázsi miatt vállalta. Mégis
a korszak legkeresettebb filmsztárja lett. 1934-ben hat filmjét mu-
tatták be, 1935-ben szintén hatot, 1937-ben pedig már tizenöt (!) já-
tékfilmben és egy rövidfilmben játszott főszerepet.

A zsidótörvények miatt azonban minden munkalehetőségét el-
veszítette. „Eleget játszottam másodrendű állampolgárokat a fil-
mekben. Nem akarok a valóságban harmadrendű állampolgár len-
ni” – mondta 1938-ban.Amerikába megy, de ottani működése teljes
kudarc: kis mozikban haknizik kinti magyarok előtt nevetséges gá-
zsiért. Megélhetési gondokkal küzd, kedélye elborul, és egy kis
brooklyni színpadon a nézők előtt kap infarktust. Ezt még túléli, de
a harmadikat már nem.

Megrendítő az ajánlás, amely azAmerikában kiadott könyve ele-
jén olvasható: „Első könyvemet ajánlottam egy lánynak, aki azóta a
feleségem lett. Második könyvemet ajánlottam a fiamnak, aki min-
denem lett. Ezt a harmadikat neked ajánlom, Kedves Magyar Olva-
sóm, aki testvérem voltál, vagy és leszel”.

Kácsor Zsolt
(Kárpáti György: A vándorkomédiás című, az Ország-Világ magazinban
1986-87-ben megjelent sorozatának felhasználásával. A kép forrása:
Ország-Világ, 1987/7. 11.)


