
Az európai zsidósággal szemben a történelmi tapasztalatok tanú-
sága szerint gyakran alkalmaztak diszkriminációt vagy erőszakot,
de hiába próbálták időről időre elpusztítani, ez a törekvés sikertelen
maradt. Két évezreden át újra és újra próbálták ezt a célkitűzést
megvalósítani különböző korokban, különböző helyeken, csak a
motiváció és a cél volt változatlan. Az egyik leegyszerűsítő, ezért
félrevezető vélemény szerint a zsidóság történelme az üldöztetések
történelme: kétségtelen, hogy sok helyen, számtalanszor üldözték a
zsidókat, de ennél sokkal komplexebb a zsidó történelem.

Ez a vélemény egysíkú, mert a zsidó történelem például a vallási
előírások folyamatos interpretálásának és újra értelmezésének, a
vallásjogi innovációknak, az előírások új
tartalommal való megtöltésének a történel-
me is: a risonim, a legnagyobb koraközép-
kori rabbik (a 14. századból fennmaradt vé-
lemények szerint) arról vitáztak, hogy pu-
rimkor az Eszter tekercsét a nők csak fel-
olvashatják-e a férfiaknak, amivel a férfiak
szabályosan eleget tesznek a szöveg meg-
hallgatására irányuló kötelezettségüknek
(hiszen a zsidó férfiak döntő többsége a hé-
ber betűkhöz ugyanúgy analfabéta volt,
mint ma Magyarországon), vagy ezen felül
bele is számíthatók-e a nők a minjenbe a
megilát Eszter olvasásának idejére. A 16-
17. század fordulóján élt egyik rabbi, Leon
de Modena írta valószínűleg a Kol száhál
(Az őrült hangja) címen azt a művet, amely
megkérdőjelezi a Szóbeli Tan (Talmud) lét-
jogosultságát, mivel álláspontja szerint
olyan mértékben értelmezte át a Tórát, il-
letve tartalmazott jogi újításokat, ami már a
„ne adj hozzá” tórai tilalom megsértését valósította meg (azért csak
valószínű a szerzősége, mert álnéven írta ezt a művet). A 17.
században Jáir Chájim Báchrách rabbi az egyik responsumában1

felidézi azt „az Amszterdamban történt jól ismert esetet”, amikor
egy férfi halála után az egyetlen gyereke, a lánya mondott kádist és
ez ellen „a rabbik és a közösség vezetői nem emeltek kifogást”,
amivel ő is egyetértett, mivel „az Örökkévaló nevének megszente-
lése a nőknek is kötelessége”.

Azsidó történelem éppen ennyire a ciklikus – legalább részleges
– akkulturáció, illetve asszimiláció történelme is. A hellenizáció
idején a zsidó papi elit és társadalom egy része a görög kulturális
befolyás erősödése érdekében tevékenykedett, azaz a Makkabeus
szabadságharc, bármennyire is meglepő vagy szomorú, részben a
hellenizált zsidók, és nem a görögök ellen irányult. Az időszámítás
szerinti 1-2. századból fennmaradt olyan ketuba (házasságlevél),
amelyen egyetlen mondat kivételével a teljes szöveg arámi helyett
görög nyelvű, a házasságlevél a görög, és nem zsidó jog szabá-
lyainak megfelelő, még az ifjú párnak is a polgári (görög), nem

pedig a héber (zsidó) neve szerepel ezen a jogi dokumentumon. A2

tudományos feltételezések szerint valószínűleg a középkorban
Nyugat-Európában a világi (állami) bíróságokon is pereskedtek
zsidók (zsidók közötti jogvitában a nem zsidó bírói fórum igény-
bevétele elvileg tilos).

A 18. századtól kezdődően megjelent, majd a 19. századtól ki-
szélesedett és többirányúvá vált az asszimiláció folyamata, ami
egyszerre jelentett szekularizációt, akkulturalizációt és a többségi
társadalomba történő integrációt, de a modern világ ezek ellenpó-
lusaként, ezekkel ellentétes irányú folyamat eredményeként kata-
lizálta az ortodoxia és a chászidizmus kialakulását is. Mindkét

utóbbi irányzat a premodernből a modern
társadalomba való átmenet idején alakult ki,
tehát az „igazi” vagy „eredeti” irányzatnak
gondolt ortodoxia a chászidizmussal együtt
csak a modern kor terméke. Előtte nyilván
nem léteztek, mert mindkettő az újító vallási
értelmezésen alapuló mozgalmakra adott
válaszként jelent meg. Folyamatos volt a
változás és folyamatos a szabályok modifi-
kált tartalmat eredményező interpretációja.

A zsidók többségi társadalmakban való
létezése különböző mértékű lenyomatot ha-
gyott a zsidó életen. (Elég csak a kaftánra
gondolni, ami lengyel nemesi viselet.) A ki-
sebbségi lét eredményezett bizonyos mérté-
kű folyamatos hasonulást, ami alakította a
vallási gyakorlatot, de ez a hatás nem törölte
el, nem fenyegette létében a zsidóságot.

A kisebbségi lét magával hozta a táma-
dások megjelenését, amelyek alatt részben
fizikai, részben szellemi támadásokat kell

érteni. A fizikai támadások nem tudták az összzsidóság létét ve-
szélyeztetni. A lokális közösségeket megtizedelték, a kilék egy
része menekülni kényszerült, másik része a barbár támadások ál-
dozatává esett. Ilyen helyzetben az is több helyen előfordult, hogy
egész régiók teljes zsidóságát irtották ki, például a városnevek
héber kezdőbetűje alapján SUM-városoknak nevezett Speyer,
Worms és Mainz esetében.3

Aközépkorban a spanyolországi zsidóság volt vallási, kulturális,
anyagi értelemben a zsidó világ vezető közössége.Azsidók Ibériai-
félszigetről történt kiűzése a legsúlyosabb csapások egyike volt,
olyan, mintha kettétörték volna a fa törzsét. Gyakorlatilag meg-
szűnt létezni a spanyol és portugál zsidóság, amely addig az első
számú szellemi központja volt a judaizmusnak. Ez a trauma olyan
hatalmas volt, amilyenre a második Szentély lerombolása és a di-
aszpóra kialakulása óta nem volt példa a zsidó történelemben. Ez az
égbekiáltó fájdalom évszázadokra ható változásokat hozott a zsidó
vallásban: ennek köszönhetően erősödött meg a kelet-európai
diaszpóra, és vette át a vezető spirituális szerepet. A közösségek
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más helyen kaptak új erőre.Amennyiben nem születtek újjá, és nem
eresztettek új gyökeret más földrajzi térségekben, hanem tragikus
módon végleg eltörölték őket, akkor is csak egyes közösségek sem-
misültek meg. A fájdalmas veszteség nem járt a teljes zsidóság
megsemmisülésével. Szomorú események voltak ezek, de a többi
közösség ezekről csak korlátozottan szerzett tudomást: nehézkes,
rendkívül lassú, illetve fragmentált volt az információ áramlása, te-
hát sok esetben még a pusztítás híre sem jutott el a távoli közös-
ségekhez, nemhogy egyéb negatív hatást gyakorolt volna rájuk. (a
lengyel közösségeknek aligha lehetett naprakész információja a
Rajna-vidék zsidóüldözéséiről, ahogy valószínűleg az elzászi hit-
községek sem rendelkeztek jelentős ismeretekkel a magyar, görög
vagy litván közösségek helyzetéről. A zsidóság mint egész entitás
fennmaradását nem befolyásolták ezek a tragédiák.

A legnagyobb veszély a szellemi megsemmisítésre törekvés
volt.Akármilyen brutális volt a fizikai támadás, az csak partikuláris
veszteséget tudott okozni, a zsidóság mint egész nem volt reális
veszélyben. Purimkor azt ünnepeljük, hogy a perzsa zsidóság
megmenekült az ellene elrendelt totális fizikai megsemmisítéstől:
mindenki célpont volt, akár felnőtt, akár gyerek volt. Senki nem
volt biztonságban: „Pusztítsanak el, gyilkoljanak le és semmisít-
senek meg minden zsidót: ifjakat és öregeket, gyermekeket és nőket
egyaránt, vagyonuk pedig legyen szabad prédává”. Az igazi ve-4

szély azonban nem ez volt, hanem a spirituális fenyegetés.Az egyik
kortárs rabbi szerint a kétféle fenyegetés egymáshoz viszonyított
arányait jól jelzi, hogy míg purim egy-, addig chanuka nyolcnapos
ünnep.

A Berésit (Genezis) könyvében, a világ teremtésének elején
(1:2) azt olvassuk, hogy „a föld még formátlan és üres volt, sötétség
volt a mélység felett, és Isten lehelte lebegett a víz felszínén”. Ez a5

négy negatív konnotációjú szó (formátlan, üres, sötétség, mélység)
annak a négy birodalomnak a jelképe, akik a zsidóságot a törté-
nelme során sanyargatták és az elpusztításával fenyegették. Ezek
közül a harmadik, a sötétség az ókori Görögország.

Ez azért meglepő, mert az antik Görögországra mint a tör-
ténelem kiemelkedő teljesítményű, bizonyos tekintetben utolérhe-
tetlen csodákat produkáló korszakára tekintünk. Az újkori olimpia
nem a modern kor találmánya, hanem az ókori görög játékok fel-
újított változata. Hérodotosz, a történetírás atyja, „találta fel” a
történelem tudományát azzal, hogy objektíven rögzítette a meg-
történt eseményeket, egyúttal a saját szemével látottak szerint inter-
pretálta. Az évezredek óta létező varázslat, a soha el nem
halványuló népszerűségű színház múzsái a világtörténelemben első
alkalommal itt ihlették meg a színpadra lépőket. A görögök ma-
radandót alkottak a természettudományokban, felfedezték a fizika
és a matematika alapvető törvényszerűségeit. Az államot úgy szer-
vezték, ahogy előtte soha az emberiség történelmében: kidolgozták
az elméleti hátterét, a filozófiai alapjait egy új típusú közjogi rend-
szernek, és ennek megfelelően a gyakorlatban is megvalósították a
demokráciát, azt az új típusú államot, amelyben a démosz, a nép a
hatalom letéteményese. A filozófiában bizonyos tekintetben azóta
sem tudta az ember túlszárnyalni a görögöket: az európai civilizáció
három alappilléren nyugszik, a másik kettő a római jog és a zsidó-
keresztény Biblia. Akár a természet, akár a társadalomtudományo-
kat nézzük, alkotásaik nélkül nem tárgyalható az európai esz-
metörténet. Görögország az európai kultúra egyik bölcsője. Akkor
viszont miért azonosítja a vallásos zsidóság a „sötétség” nem éppen
ragyogó szellemi teljesítményekre utaló jelzőjével Görögországot?
A világi műveltséget jelentő „chochmá jávánit” („görög bölcses-
ség”) kifejezés miért érdemelt ki a rabbiktól negatív jelzőt?

Ahéberben a „sötétség” és az „elfelejteni” szavakat ugyanazok a
betűk alkotják, csak más sorrendben következnek a betűk: a sö-
tétség a - - , az „elfelejteni” a - - .Agörög kultúra a zsidó vallásח ש כ ש כ ח
fundamentumát akarta elfeledtetni: a filozófiai iskoláik tanítása
szerint az ember a teremtés koronája, az emberi individuum alap-
vetően korlátozhatatlan, uralkodik a világ és annak teremtményei

felett. Vizsgálódásuk fontos része volt az emberi lélek, morál és
tudás. Az Embert gondolták a világban létező legfontosabb en-
titásnak és emelték minden fölé.

Ezzel szemben a zsidóság a filozófiáját arra az alapelvre építette
fel, hogy mindennek az oka az Örökkévaló, ő az, aki megteremtette
és azóta is folyamatosan működteti, kormányozza a világot, irá-
nyítja minden ember lépéseit. Az ember csak egyike az irányított
lényeknek, semmilyen befolyásoló szerepe nincs az embernek a
világ működésére. Héberül az áldásokban „a világ királya” ki-
fejezéssel szólítjuk meg a Mindenhatót, ez fejezi ki legjobban az az
alattvalói pozíciót, ami az ember osztályrésze.

Az ember téved, amikor azt gondolja, hogy önmaga érhet el
bármit, hiszen mindent a Mindenható tesz lehetővé. Amikor az
ember valamit létrehoz az életében, akkor az a teljesítmény csupán
az Örökkévaló által kijelölt feladat megvalósítása.

Alapvetően tér el a görög és a zsidó filozófiában az ember és a
világ viszonya, az ember helye az univerzumban. Létre kell hoz-
nunk azokat az alkotásokat, amelyek előre viszik a világot, ennek
szimbóluma a kiszlév hónapban, nem sokkal chanuka előtt olvasott
álomjelenet, amelyben az angyalok először felmennek a földről,
majd lejönnek az égből. Lehetőleg mindent meg kell tennünk,6

hogy a nekünk ajándékozott néhány évtizednyi idő alatt meg-
valósítsuk a ránk bízott feladatokat, ehhez segítséget, minden fel-
tételt biztosít Isten, de ezeket a feladatokat nem az ember jelölte ki
és nem önerőből valósítja meg. Minden, ami történik, azért – és
azért éppen úgy – történik, mert a Mindenható azt és éppen úgy
akarja. Az ember csak azt tudja véghezvinni, amire a Mindenható
engedélyt ad neki.

A chanukai fények a zsidó filozófia túlélésének a szimbólumai.
Az (egyik) első kultúrharc helyszíne az ókori zsidó állam volt: két
kizárólagosságra törekvő világszemlélet ütközött. A Makkabeusok
jöttek ki belőle győztesen, ez tette lehetővé a zsidóság fennmara-
dását.

Kurucz Ákos

1 Responsa Havot Jáir 222.
2 Christine Hayes (szerk.): The Cambridge Companion to Judaism and Law. Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge, 2017.
3A https://whc.unesco.org/en/list/1636/ cím alatt rövid, lényegre törő összefoglaló olvasható.
4 Megilát Eszter 3:13 (Magyar Bibliatársulat 2014-es fordítása).
5 A fordítás, amely az Or-Zse rektorhelyettese, dr. Balázs Gábor PhD. munkája, az Or-Zse által
koordinált, szerkesztés alatt lévő új héber-magyar nyelvű Biblia-kiadásból származik.
6 Berésit 28:12

„Meséld el gyermekeidnek!”
( )Fotó: Kertész Máté
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שמח! חנוכה חג
Hanuka lángjai az 5782. évben is felelevenítik a zsidóság küzdelmeit

hitéért és fizikai megmaradásáért.

A fény ünnepén a csodára, a győzelemre, a remény erejére emlékezünk.

2011. december 21.

2013. december 01.

2015. december 13.

2017. december 18.2012. december 13.
Fotók: Tóth-Ábri Péter
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Gyanítom, hogy a tisztelt olvasó aligha hallott a címben lévő sze-
mélyről, hacsak nem kisvárdai lokálpatrióta, avagy nem mutat kü-
lönös érdeklődést a sportlövészet iránt, netán annak művelője. Ez a
feltételezés nemigen állná meg a helyét, ha Halasy Gyula a futball-,
az úszó- és vízilabdasport vagy más közismertebb sportág olimpiai
bajnoka lett volna. Halasy azonban 1924-ben a párizsi olimpián az
agyaggalamb-lövészet bajnokaként állt a dobogó legfelső fokára.
Ez a sportág, a koronglövészet – az olimpic trap – máig is olimpiai
versenyszám, a kezdetekben élőgalamb-, majd később agyagga-
lamb-lövészet utóda. E győzelemnek különös hangsúlyt ad az,
hogy 1920-ban Magyarország nem indulhatott olimpián.

Dr. Halasy Gyula életrajzát Néző István kisvárdai helytörténész
dolgozta fel a tanul-Puskák és galambok: dr. Halasy Gyula élete c.
mányában, mely 2019-ben 1. díjat kapott a Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Levéltár helytörténeti pályázatán, majd ez év január-
jában megjelentette a SzSzBM-i Szemle. (A szerzőnek a kisvárdai
Rosenbaum-rabbidinasztiáról szóló írásaival korábban találkoz-
hattak olvasóink.) A tanulmány elsősorban sporttörténeti tárgyú,
némi történelmi kitekintéssel.

A részletes tanulmányból megismerhető Halasy Gyula családi
háttere is. Nagyapja a nagykállói Fisch Áron még Taub Eizik, a cso-
darabbi környezetében élt. Fisch Áron fia, Fisch Izrael és felesége
Unger Katalin szintén, de egyik fiuk, Simon, 1888-ban bekövet-
kezett korai haláláról már a korabeli kisvárdai sajtó híradása számol
be. Az elhunyt ekkor már Halasi vezetéknévvel szerepel. A gyászo-
lók között volt Halasi Mór, az elhunyt testvére, aki terménykeres-
kedő céget alapított az 1870-es években a Kisvárdai Takarékpénz-
tár igazgatójaként.Az ő házasságából született Halasy Gyula 1891-
ben. Megjegyzem, a magyarosítás akkortájt nem volt ritkaság, ösz-
szefüggött a zsidóság polgárosodásával, az egzisztenciális té-

Dr. Halasy Gyula (1891-1970) életéről
egy tanulmány tükrében

nyezőkkel, az azt elősegítő emancipációs törvényekkel, a kor-
szellemmel, bár a 19-20. században szekularizálódott zsidó réteg
tagjai számosan megtartották őseik II. József által rendeletileg elő-
írt németes hangzású családnevüket. A Halasi család társadalmi
helyzetét a tanulmányból kiemelt meseszerű idézet szemlélteti, bár
lehet, hogy a szerző elsősorban Halasy sportlövészi jövőjére utal.
„...hatéves korában elcsente az édesapja vadászfegyverét szabolcsi
birtokukon és sorra lövöldözte a verebeket és ürgéket. Délben,
amikor spárgára felfűzve húzta be zsákmányát, jóságos pofonokkal
jutalmazták ügyességét”. A gyerek- és ifjúkorú Gyula szellemi-
fizikai fejlődésnek nem volt anyagi akadálya. A kisvárdai polgá-
riban, de különösen a Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Fő-
gimnáziumban kiválóan teljesített a tanulmányi munkában, va-
lamint a sport- és a diákközélet terén is. Ekkor még, 1908-táján a
gimnáziumi iratokban izraelita vallásúként szerepelt. Ezt követően
különböző egyetemeken kereskedelmi oklevelet, jog- és államtu-
dományi doktorátust, agrárdiplomát is szerzett, de tudatosan hódolt
vadászszenvedélyének is. A tanulmány érthetően nem bocsátkozik
feltételezésekbe, gyanítható, hogy a Halasy családnév jogi dokto-
rátusával függ össze.

Az I. világháború kitörésekor 23 évesen diplomás, tartalékos
hadnagyként vonult be frontszolgálatra. Talán nem túlzás azt mon-
dani, hogy háborús hős volt, hiszen a tanulmányból kiderül, hogy
kilenc érdemrenddel tüntették ki. Ez sorsának további alakulása
szempontjából lényeges lehetett, mint az is, hogy valamikor áttért a
római katolikus hitre. Nem derül ki azonban, hogy áttérésének mik
voltak a kiváltó okai. 1941–42-ig érvényes katonakönyvvel rendel-
kezett tartalékos századosi állományban. Életének 1941–45. kö-
zötti időszakáról a tanulmány nem közöl adatokat, de feltehetőleg
mentessége volt a munkaszolgálat alól.

Néző István tanulmányának egy látszólag apró részlete, a két
testvér (Margit és Gyula) keresztény hitre való áttérésének em-
lítése, bennem azt a kérdést indította el, hogy vajon miért volt oly
nagyarányú – bár a zsidóság demográfiai arányára kevéssel bíró – a
kitérés már a reformkorban, majd az emancipációt követően és a 20.
század első évtizedeiben. Ez már a kezdetekben is foglalkoztatta a
zsidó vallástudósokat. Egy a közelmúltban megjelent dolgozat
bevezetőjében ezt olvashatjuk: „Ha van nép e földgömbön, amely a
század fordulóján magába szállhat, bizonyára a zsidó nép az, mert
a végére járó században oly átalakuláson ment keresztül, a mi-
lyenre a népek történetében nincsen példa és a milyent saját
múltjában is csak egyet talál: az alexandriai korszakot.” E sorokat
Blau Lajos, a Magyar-Zsidó Szemle szerkesztője vetette papírra a
folyóirat 1900-as évfolyamának első számát bevezető cikke nyitá-
nyaként. A 19. századot, vélte a tudós rabbi, „a »kikeresztelkedés
századának«” lehetne nevezni.1 Tovább árnyalhatja Halasy meg-
ítélését, a zsidóságához való viszonyát egy bulvárnak tűnő sajtóhír,
melyet a tanulmány az Új Kelet című, Kolozsvárott megjelentetett
zsidó politikai napilapnak tulajdonít, holott az előzőleg több lapban
is megjelent, azaz lehet valóságtartalma. A történet szerint a párizsi
olimpia sikerét követően a kormányzó fogadást adott Halasy
tiszteletére. A fogadáson felszólalt egy későbbi miniszterelnök, aki
már a húszas években a fajvédelem lelkes híveként vált ismertté, aki
„Trianont” a „zsidó szabadkőművesek” nyakába varrta. Halasy
tiszteletére elmondott laudációjában hangsúlyozta, hogy a verseny
megmutatta a keresztény faj felsőbbrendűségét. Halasy megkö-
szönve a dicséretet, megkérte az urakat, hogy a laudációt juttassák
el apjának, Fischer Lipót kisvárdai rabbinak! Ez a blöff – ha így
történt – becsületére váljon, hiszen nincs tudomásunk részéről
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helyreigazításról. A zsidóság attól a korszaktól kezdve, amikor
sötét felhők gyülekeztek Európa egén, amikor az asszimilálódott
magyar zsidóság elleni negatív közhangulat érzékelhetővé vált,
amikor megjelentek a kirekesztő, majd faji rendeletek, ezek a zsidó
intellektuális réteg részéről egyfajta önigazoló ellenreakciót vált-
hattak ki. Számomra ezt jelenti a vélt-valós hír, ellentétben a tanul-
mány szerzőjével, aki szerint mindkét oldal sajtója saját szimpa-
tizánsaik ír.hergeléséről

A tanulmány igen részletesen taglalja Halasy hazai és nem-
zetközi sikereit, ennek sajtóvisszhangját, szakmai publicisztikai és
közéleti tevékenységét, ezért különösen érdemes elolvasni a sport-
ág, illetve a vadászat iránt érdeklődőnek. A kiváló sportoló nem
feledve ifjúkorát, támogatta Kisvárda és Nyíregyháza sportéletét is,
nem volt rest kisebb vidéki versenyek renoméját részvételével
emelni.

Sportpályafutása első része 1938-ban megszakadt, mivel mint
tartalékos tiszt aktívan részt vett a bécsi döntést követő katonai
akciókban. 1939-ben és 1941-ben a Felvidék és Erdély visszacsa-
tolása okán további kitüntetéseket kapott, sőt az Országos Vitézi
Széktől az első világháborús érdemeiért Háborús Emlékérmet –
mint az a tanulmányban olvasható.

Sem közvetlenül 1945 után, sem a Rákosi-rendszerben nem érte
Halasyt semmiféle atrocitás – eltekintve egy banális valutarejte-
getési ügytől 1947-ben. Néző tanulmánya igen részletesen leírja
versenyzői, edzői, tanácsadói sportpályafutása második, szinte ha-
láláig folytatott szakaszát, melyet ő és csapattársai már nem a be-
tiltott polgári klubokban, hanem a fegyveres testületek lövész-
klubjaiban folytattak töretlen lelkesedéssel. Ez a lelkesedés egy
alkalommal az 1956-os melbourne-i olimpián szenvedett csorbát, a
csapat a hazai események hírének hallatán gyengébben szerepelt.

Halasy pályafutásáról halála után a MOB és a Magyar Sportlövő
Szövetség az alább olvasható nekrológban emlékezik meg. Mind-
két szervezet saját halottjának tekintette. Dr. Halasy Gyula életének
80. évében, hosszas betegség után, december 20-án elhunyt. Te-
metéséről később történik intézkedés. Az elhunyt a magyar sport-

lövészet egyik legkiemelkedőbb egyénisége volt. Nemcsak eredmé-
nyeivel vívott ki nagy megbecsülést, hanem hatalmas tudásával,
ügyszeretetével, szerénységével és kedves humorával is. …Miután
visszavonult az aktív versenyzéstől, beválasztották a szövetség el-
nökségébe, amelynek évtizedeken keresztül tagja maradt. Később a
koronglövők edzőjeként kamatoztatta nagy tudását és kitűnő pe-
dagógiai képességeit. A legutóbbi időkig szaktanácsadóként vett
részt a szövetség munkájában. Tökéletes angol, francia, német
nyelvtudása révén sok külföldi szakcikket fordított. Halálával nagy
veszteség érte családját, barátait és az egész magyar sportéletet.”

Felesége, dr. Schischa Klára belgyógyász 1998-ban, közel 100
évesen hunyt el. Házasságukból gyermek nem született.

Szerkesztőségünk köszönetét fejezi Néző Istvánnak Halasy
Gyula életének összegző feltárásáért, mellyel egyben bemutatja a
zsidó származású magyar híresség éltének társadalmi beágya-
zódását két, politikailag igen különböző korszakban is.

Kertész Gábor

Halasy, a publicista
Volt egyszer egy Politika című hetilap, mely induló számának vezércikkében az alábbi elvek olvashatók: antifasizmus, független, szabad népi
demokrácia, lelkiismereti és gondolatszabadság. Alap 1947-1949 között jelent meg, megszűnésének okát ne találgassuk.1

1948-ban Halasy nyolc írást jegyzett a lapban, melyből három külpolitikai tartalmú. A kiváló nyelvismerettel rendelkező Halasy tényeket
közöl, nem politikai megrendelésre ír.

A írásának forrása a propagandaminiszter korábban meghamisított, eredeti naplója. Halasy szerint kiábrándító azokHogy látta Göbbels c.
számára, akik valaha Göbbelst nagy formátumú politikusnak tartották. A pártvezér éveken keresztül napi fél órát szentelt naplójának. Halasy
mesterien ábrázolja Göbbels katonai és politikai tévedéseit, téveszméit, arcátlan hazugságait, a birodalom politikai ellenfelei, de elsősorban a
zsidók megsemmisítésének eszméjét, vezéréhez fűződő, olykor ellentmondásos viszonyát, a végórákban Führere iránt érzett, megbomlott agyú
ragaszkodását. Halasy frappánsan fejezi be a cikket azzal, hogy Göbbels halála után is öngyilkosságot követett el naplójával.2

A „ című írásában, az idézőjeles szó fonetikusan „geng”, a magyar nyelvben is meghonosodott gengszter szó rövidGang” vagy Demokrácia
alakja, mely bandát jelent. A szerző amerikai vizekre evez a This Week (E hét) című lap cikkének elemzésével. A cikk utolsó bekezdése árulkodó:
„Ha valaki azt kérdezné — folytatja a This Week —, hogy történhetett meg, hogy az Egyesült Államok kellős közepén egy szervezett rablóbanda 16
éven keresztül hitleri módszerekkel büntetlenül terrorizálhatott egy egész várost, csak azt felelhetjük, hogy nem egy város van még ma is, ahol a
helyzet nem sokban különbözik az Augustaitól.” Az amerikai sajtó azt feszegeti, hogy jónéhány település, így New York vagy Augusta kisváros
teljes közigazgatását uralták és uralják politikai pártoknak álcázott bandák, melyek hamisított választói névjegyzékkel, protekcionizmussal, az
ellenfeleik terrorizálásával évtizedekig komoly anyagi haszonszerzés jegyében működtek. A cikk szerint bukásuk a háborúból hazatért tömegek
és bátor újságírók együttes fellépésének köszönhető, bár nem ment viharos gyorsasággal, a harc jelenleg is folyik.3

Az cím első pillantásra dermesztően hat három évvel a hitleráj pusztulása után. A cikk egy könyv alakbanÚj „Mein Kampf” Németországban
megjelent, látszólag politikai pártoktól független német „szakemberek” elemzését taglalja, akik szerint a háborús jóvátétel a nemzetközi joggal és
erkölcsi normákkal ellentétes. Halasy rávilágít, hogy a németek igyekeznek kihasználni a szövetségesek között ez időben már jól érzékelhető
politikai ellentéteket, elhallgatják, hogy a birodalom néhány évtizeden belül kétszer okozott világégést. Halasy azt a következtetés vonja le, hogy a
brit-amerikai megszállók nem teljesítették a német népesség átnevelésének feladatát. A cikk nem tér ki arra, hogy miután az NSZK hajlandó volt
az amerikaiakkal együttműködni, az 1947-ben kidolgozott Marshall-terv alapján hatalmas összegű újjáépítési segélyt kapott.4

Kertész Gábor

1 Konrád Miklós: Zsidóságon innen és túl MTA BTK Budapest 2014. 7.o.

Politika, 1947.04.05.1

uo. 1948. 04. 27.2

3 uo. 1948. 06. 19.
uo. 1948. 07. 10.4

A fotók forrása: https://bennemeloeredet.hu/2021/09/01/hitlerrel-
es-horthyval-is-jattolt-kisvarda-olimpiai-bajnoka/
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Amikor Isaac Bashevis Singer 1978. decem-
ber 8-án Stockholmban átvette az irodalmi
Nobel-díjat, előadásában arra utalt, hogy a
Svéd Akadémia megtiszteltetése nemcsak
neki, hanem a jiddis nyelvnek is szólt: – A
nekem adott magas kitüntetéssel a Svéd
Akadémia elismerte a jiddis nyelvet – a
száműzetés nyelvét, amelyhez nem tartozik
sem föld, sem országhatár, és nem áll mögötte
semmiféle kormányzat, a nyelvet, amelynek
nincsenek szavai a fegyverekre, a lőszerre, a
hadgyakorlatokra, a háborús taktikákra, azt a
nyelvet, amelyet a nem zsidók és az emanci-
pált zsidók egyaránt megvetettek …Vannak,
akik a jiddist holt nyelvnek tartják, de kétezer
évig a hébert is annak tartották, korunkban
mégis feltámasztották figyelemre méltó,
csaknem csodával határos módon… A jiddis
még nem mondta ki az utolsó szót. Olyan ér-
tékeket tartalékol, amelyeket még nem tártak
a világ szeme elé.

A lengyelországi származású zsidó író, aki
minden művét jiddisül írta, 1935-ben a szin-
tén irodalmár, író bátyját, Israel Joshua Sin-
gert követve emigrált Amerikába, s 1991-ben
bekövetkezett haláláig NewYorkban alkotott.
Bashevis Singer 31 éves koráig a modern jid-
dis irodalom európai központjának számító
Varsóban élt. Lengyelországban az idő tájt
több mint 200 folyóirat, 20 napilap jelent meg
jiddisül, és olvasótáborukba a mélyen vallá-
sos lengyel zsidók és az ateisták tartoztak. A
két világháború közötti időszakban Lengyel-
országban élt hárommillió zsidó számára a
jiddis kvázi új nemzeti nyelvnek számított.

A jiddis (a német Jude-ból lett a jiddis Jid,
magyarul zsidó) az askenázi zsidók elmúlt
ezer évben beszélt nyelve, amely a X–XIII.
században német városok, köztük Speier,
Worms, Mainz, illetve Regensburg környé-
kén alakult ki a helyi középfelnémet dialektus
zsidó változataként. A jiddist a köznyelvben
elrontott németként is emlegették. Más,
vagyis a zsidók korábbi vándorlásai során a
környező népektől felvett – például a judeo-
francia vagy a judeo-görög – nyelvekkel el-
lentétben a jiddis túlélte a zsidók vándorlá-
sait. Kelet-Európában a szláv nyelvterülete-
ken szláv elemek épültek bele, és ekkor ala-
kult ki a jiddis nyelv két fő dialektusa: a nyu-
gati és a keleti.AXVI–XVII. századra Európa
jelentős részén a jiddis lett a zsidóság általá-
nosan beszélt nyelve.AXIX. században azon-
ban ez a helyzet az emancipáció és az asszi-
miláció hatására kezdett megváltozni: „Nyu-
gat-Európában a felvilágosodással egy idő-
ben a nyelvi asszimiláció volt a jellemző: a
zsidó társadalom minden rétege a jiddis he-
lyett egyre inkább a környezet nyelvét, a né-
metet használta beszélt nyelvként, és ennek
hatására német nyelvterületeken a jiddis a
XIX. század második felére gyakorlatilag
kihalt. Ugyanakkor Kelet-Európában a jiddis

Ki ölte meg a jiddist?
A fal, amely véd az asszimilációtól

nyelv virágzásnak indult, a vallásos és a sze-
kuláris világban egyaránt”, írta a Tudatos
nyelvi disszimiláció: Jiddis a magyarországi
ultraorthodox zsidó eszme endszerben címűr
tanulmányában Komoróczy Szonja Ráhel, a
jiddis nyelv és kultúra egyik hazai oktatója és
kutatója aki 2012-ben jelentette meg a ma-
gyar jiddis nyomtatás bibliográfiáját (Yiddish
Printing in Hungary: An Annotated Biblio-
graphy), 800 tétellel.

A jiddis ugyanakkor – ahogy azt I. B. Sin-
ger stockholmi Nobel-beszédében is említette
– lenézett nyelvnek számított. A tanulatlan,

egyszerű emberek eleinte kizárólag csak
beszélték, írásra, olvasásra, de főleg imádko-
zásra és tanulásra a hébert és az arámit, vagyis
a szent nyelveket használták.

A hagyományos patriarchális zsidó társa-
dalomban a jiddis eredetileg főleg a nők be-
szélt nyelve volt, és azoké a tudatlan férfiaké,
akik – legalábbis így emlegették őket –
„olyanok (tudniillik műveletlenek) voltak,
mint a nők”. Ugyanakkor a XVIII. században
kialakult a mélyen vallásos haszid mozgalom,
amelyet az akkori délkeleti lengyel (később
ukrán, majd orosz fennhatóságú) területen,
Podóliában született Jiszrael Ba'al Sem Tov,
eredeti nevén Jiszrael ben Eliezer alapított.
Ennek célkitűzése az volt, hogy megszólítsa
az egyszerű emberek tömegeit. Ezért aztán a
jiddis használatára ösztönözte a híveket. Míg
korábban héberül imádkoztak, addig erre az
időre tanításaikat már nemcsak jiddisül
mondták el, hanem azokat közzé is tették, az-
az meg is jelentették jiddisül.

Érdekes, hogy amikor a zsidók a német
nyelvterülettől keletre, vagyis szláv nyelvte-
rületekre kerültek, bár szláv jövevényszavak-
kal keverték, bővítették, mégis megtartották a
jiddist. Ennek egyik magyarázata lehet,
mondta Komoróczy Szonja Ráhel, hogy a
XIII–XIV. században – a keresztes háborúk, a
pestisjárvány, az antiszemita, kútmérgezési
vádakkal összefüggő elűzetésük miatt – a zsi-
dók Nyugat-Európából a német kultúra és bi-
rodalmi felsőbbrendűség hatása alatt, mint-
egy kulturális fölényük tudatában érkeztek
meg a „barbár” Kelet-Európába, ahonnan az-
tán a XIX. században a pogromok miatt kel-
lett újra továbbmenekülniük. Erről szól az uk-
rá jiddis író, Sólem Aleichem, eredeti nevénn
Sholem Rabinovitz ismert műve is, A Tóbiás,
a tejesember, amelyből a 60-as években kész-
ült a Hegedűs a háztetőn című musical.

A XIX. századi Kelet-Európában egyéb
fontos szempontok is magyarázzák a jiddis
nyelv megőrzését, a jiddishez való ragasz-
kodást: Nyugat-Európában a felvilágosodás
hatására az emancipációs, asszimilációs tö-
rekvések miatt a jiddis helyett egyre inkább a
német nyelv került előtérbe. Ennek következ-
tében a nyugati jiddis dialektus az 1820-as,
30-as évekre gyakorlatilag kihalt. – Ezért
amit ma jiddisként ismerünk, az a keleti dia-
lektus. A dialektusok között nagyon nagy kü-
lönbségek vannak szókincsben és kiejtésben
is – mondta a kutató. A nyugat-európai nyelvi
asszimilációban igen nagy veszélyt láttak a
kelet-európai zsidó vallási vezetők. A nyelvi
asszimiláció ugyanis szerintük közvetlenül
maga után vonja a kulturális és vallási asszi-
milációt is. Ezért is tartották fontosnak az or-
todox rabbik a jiddis nyelv megőrzését.

A jiddis nyelv és kultúra szempontjából a
Nyugat és Kelet határán fekvő Magyaror-
szágon egészen különleges helyzet alakult ki
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a XIX. század második felére – állapította
meg Komoróczy Szonja Ráhel. Az ortodoxia
vezetői közelről láthatták a társadalmi, vallási
és nyelvi változásokat Nyugat- és Kelet-Eu-
rópában, és levonták a maguk következte-
téseit: a magyarországi ortodox rabbik jelen-
tős szerepet tulajdonítottak a beszélt nyelv-
nek, ezért harcba szálltak a jiddis védelmé-
ben. A vallási reform és asszimiláció elleni
legbefolyásosabb rabbi Mose Szofer (alias
Moses Schreiber) volt. Frankfurt am Mainban
született, ahol híresen szigorú rabbik tanítvá-
nya volt. 1806-ban nevezték ki Pozsonyba
rabbinak, ahol több mint 30 éven át, haláláig
szolgált. Hatam Szofer válaszai, döntései, a
zsidó törvényekről, zsidó életről és politikáról
megfogalmazott véleménye meghatározó
szerepet játszott a későbbi ultraortodox, ha-
redi zsidóság kialakulásában. Szofer elítélte
és ellenezte a modernizáció és az asszimiláció
minden megnyilvánulását,elutasította az
emancipációs törekvéseket. Meggyőződése
szerint a zsinagógai reformok, a vallási újítá-
sok idővel lerombolják a falat a zsidóság és a
környező világ között. Tiltotta a nem zsidó
nyelvek használatát azért, hogy megakadá-
lyozza a nyelvi és kulturális asszimilációt. A
jiddis használata szerinte „fontos eleme
annak a falnak, amely a zsidóságot az asz-
szimilációtól és az akkulturációtól, szellemi
elidegenedéstől hivatott megóvni”. Hatam
Szofer sokat idézett, jiddisül és héberül is
kiadott végrendelete egyfajta erkölcsi útmu-
tató az eljövendő generációknak: „Óvakodja-
tok attól, hogy megváltoztassátok neveteket,
nyelveteket, öltözeteteket a nem zsidó szo-
kásokhoz hasonlóra!”

A kelet-európai zsidóság elpusztítása a
holokauszt alatt lényegében a jiddis nyelv
számára is megsemmisítő csapást jelentett. A
jiddisül beszélők millióinak legyilkolása „a
legnagyobb veszteséget a vallásos askenázi
zsidóságnak okozta, mivel a túlélési arány a
különböző reform- vagy ateista zsidó közös-
ségekben valamivel nagyobb volt”, írta
Words on Fire: The Unfinished Story of Yid-
dish (Szavak a máglyán: A jiddis befejezetlen
története) című művében Dovid Katz törté-
nész, hozzátéve, hogy a jiddis válsága a holo-
kauszt óta máig tart. Ugyanakkor a jiddis ku-
tatók egyetértenek abban, hogy jelenleg a
jiddis nem halott, hanem inkább veszélyez-
tetett nyelvnek számít, hiszen – egy amerikai
statisztika szerint – legalább 200 ezerre tehető
a világon ma jiddisül beszélők száma. Gya-
korlatilag 100 százalékban haszid zsidókról
van szó.

A jiddis nyelv ma gyakorlatilag csak az
ultraortodox közösségekben maradt meg,
mint élő nyelv, és ezen belül is elsősorban a
magyar haszid közösségekben. Jeruzsá-
lemben a Mea Searim negyedben, Bné Brak-
ban, továbbá Antwerpenben, a londoni Stam-
ford Hillen, Montrealban és a New York-i
Brooklyn Williamsburg és Borough Park ne-
gyedeiben. Ezeken a helyeken az utcákon sé-
tálva egy sajátos Magyarország kép rajzoló- -
dik ki előttünk: magyar helységneveket
olvashatunk – héber betűkkel – zsinagógák,
éttermek, iskolák falain. Ezen vallási közös-

Illusztrációk Nagyszombati Izsák (Ajzik Tirna)
szokáskönyvének jiddis adaptációjához 1593-ból

ségek tagjai közül a túlélők egy része nem tért
haza a vészkorszak után, másik része pedig
1948-ban, majd 1956-ban, és a 60-as években
elhagyta Magyarországot – írta Komoróczy
Szonja Ráhel, aki jelenleg Jeruzsálemben
egyéves kutatói tanulmányúton van, azzal a
céllal, hogy a magyar jiddis kultúra történetét
kutassa. Hozzátette: ezekben az új haszid kö-
zösségekben magyar jiddist beszélnek otthon
és az utcán, az iskolákban jiddisül tanítanak.
Minden tőlük telhetőt megtesznek a nyelv
megőrzéséért. Közösségükben ellenzik az an-
gol, illetve Izraelben a modern héber haszná-
latát, mivel számukra ez egyenlő lenne annak
a bizonyos falnak a lerombolásával, a világi

kultúra befogadásával. Ezeknek a haszid kö-
zösségeknek a tagjai magyar zsidókként (in-
gerise jidn) definiálják magukat, és nagy
hangsúlyt helyeznek a magyar zsidó vallási
hagyományok megőrzésére.

A magyar irodalom jiddis fordításainak
legfontosabb alakja Holder József (1893–
1945) jiddis költő. Egyik remeke Madách Im-
re Az ember tragédiája jiddis fordítása, amely
csupán kéziratban maradt fenn. Holder – más
nagy magyar költők mellett – számos Ady-
verset is lefordított.Arany JánosAwalesi bár-
dok című költeményének jiddis adaptációja a
Di chazónen fin Velsz, illetve Di chasónem
vün Wales (magyarul A walesi kántorok) cí-
mű jiddis ballada.

Bőhm Ágnes

(A cikk a Népszabadság 2012. október 27-i
számában megjelent írás szerkesztett válto-
zata.)

BALHÉ: botrány
: értéktelenBÓVLI
: rosszul érzi magátCEFET

: baj, rosszCÓRESZ
: csak azért isDAFKE

: tanács, ötletÉCA
: megszabadul valakiELPATEROL

valamitől
: férfiHAPSI
: barátHAVER

: okoskodásHOCHMEC
: kézfogás, megvesztegetés,JATT

hálapénz
: megfigyelő, kívülállóKIBIC

: jó, megfelelőKÓSER
: lopni, kéregetniLEJMOLNI

: munkaMELÓ
: beárul, elárul, följelentMÓSZEROL

: pofa, személyPÓNEM
: szolga, segédSAMESZ
: szerencsétlen flótásSLEMIL
: fösvény, spórolósSMUCIG
: fecsegSMÚZOL
: pénzt kéregetTARHÁL

: rongyos, hanyagul öltözöttTOPIS
TRÓGER: alkalmi szállító munkás,

.hitvány alak

A magyar köznyelvben előforduló
jiddis szavak eredetét nem mindenki
ismeri. Ezek a szavak, mivel java ré-
szük az argóban használatos, főleg a
városi, a budapesti nyelvben léteznek.
Az argó szókincs nagy része jiddis ere-
detű.

Egy kis példatár:

Szószedet
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Már a város neve is szép, bizalmat keltő, vonzó, becéző: Szabadka.
A jónéhány évvel ezelőtti, egynapos látogatás csak kóstolónak volt
elegendő Kosztolányi, Csáth Géza városában, már akkor nyilván-
valóvá vált, ide vissza kell jönni: újra megcsodálni a varázslatos
szépségű szecessziós városházát, az ugyancsak art nouveau (ju-
gendstil) Raichle- és Sonnenberg-palotát (ma a magyar konzulátus
lakik benne), s persze a káprázatos zsinagógát. Utóbbi akkor (2016-
ban) leromlott állapotában is csodát ígért, jóllehet még malteros-
ládák között bukdácsolva bámultuk.A2014-ben elkezdődött felújí-
tás 2018 májusára fejeződött be, s vált az épület ismét imahellyé.

S most hátráljunk vissza az időben mintegy 120-130 évet!Asza-
badkai közgyűlés 1894-ben határozott úgy, hogy „nélkülözhetet-
lenné vált az új, neológ zsinagóga felépítése”, ezt a hitközség lét-
számának növekedése indokolta. Itt mondjuk el, hogy az 1910-es
népszámláláskor Szabadkát 94 ezren lakták (ezzel Budapest és
Szeged után a harmadik legnépesebb város volt a királyi Magyar-
országon!), csaknem 60 százalékuk vallotta magát magyar anya-
nyelvűnek. Ekkoriban az izraeliták száma 3400-ra tehető. A II. vi-
lágháború idején a zsidóság már 6000 főt számlált, többségük
Auschwitzban végezte… Ma a város lélekszáma mintegy százezer,
s alig 300 zsidó él itt.

A kiírt pályázatra – mások mellett – benyújtotta elképzeléseit
Komor Marcell és Jakab Dezső Lechner Ödönis (mindketten tanít-
ványai). A két budapesti műépítész eredetileg a szegedi zsinagóga
megépítésére adta be pályázatát 1899-ben, ám ott és akkor a dön-
téshozók hagyományosabb, kevésbé extravagánsBaumhorn Lipót
tervét fogadták el. Az építkezés hamarosan elkezdődött, s 1902
szeptemberében már fel is szentelték a történelmi Magyarország
második legnagyobb, 1600 hívő (a földszinten 850 férfi, a galérián
550 nő) befogadására alkalmas zsinagógáját. Az épület, annak lát-
ványa hűen tükrözi a szabadkai zsidó polgárság prosperitását, azo-
nosulását a kor legmodernebbnek számító építészeti irányzatával.

Már a szerkezete is különleges: az épületet a laza talaj miatt a
földbe süllyesztett betonoszlopok tartják, s a XX. század elején
avantgárdnak számított a hatalmas, 23 méter belmagasságú (a zsidó
egyetemességet szimbolizáló, az Örökkévalóval fennálló, soha
nem szűnő kapcsolatot jelentő) kupolát tartó vasszerkezet is. A
négyszögletes alaprajzú templom 776 négyzetméter alapterületű.A
négy kisebb kupola a négy égtájat jelképezi.

S most lépjünk be a magyar szecesszió jegyében épült zsi-
nagógába (ahol egykoron a névre hallgató su-Rosenfeld Mátyás
hanc, a későbbi is megfordult)!Rákosi Mátyás

Máris szemünkbe tűnnek a stilizált növényi díszítőelemek, a
magyaros népi motívumok (pávatoll, tulipán, liliom, rózsa minden
variációban). Nem annyira a megilletődöttség, mint inkább az öröm

Szabadka megújult zsinagógája:
a „templompalota”

érzését keltik a káprázatos színek: a földszinti rész okkerbarna,
fölfelé haladva rózsaszín, majd világoskékbe fordul, hogy aztán a
kupola magasságában a mélykék váljék uralkodóvá. Monumentális
szépségét a napkorong zárja, s pompázatos virágsátorként borul a
hívek fölé. Az aranyozott, domborműves nyolc fémoszlop a zsidó
szellemi gazdagságot jelképezi. Gyönyörűséges az ünnepélyesen
aláereszkedő, barokkos csillár. Pávaszemet formázó hatalmas
üvegablakait pesti műtermében dolgozták ki, s ra-Róth Miksa
gyogják be a teret lila, piros, sárga, kék tulipánjaival, liliomaival,
szekfűivel leveleivel. A kék, zöld, okker színű homlokzati dekorá-
ció és a cserepek pedig a pécsi zsolnai Porcelángyárban készültek.
A sötétzöld színű tölgyfapadok még őrzik a Halbrohr, a Klein, a
Hartmann, a Ruff család emlékét.

A „templompalota” – ahogy a hitközség egykoriMilkó Izidor,
elnöke rajongással említi – a II. világháború után elhagyatottan állt,
állapota gyors ütemben romlott, fennmaradása is kétségessé vált
(egy időben a szabadkai színháznak adott otthont), mígnem az
UNESCO javaslatára kiemelt jelentőségű műemlékké nyilvání-
tották. Felújítása magyar, szerb és uniós támogatással történt meg, s
áll ma régi pompájában, hogy hirdesse, jelképezze az emanci-
pálódott magyar zsidóság erejét, gazdagságát.

Fekete Antal

A képek forrása: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Synagogue_in_Subotica.jpg
https://www.hirosveny.hu/hirek/egykori-tundoklo-pompajaban-
szabadkai-zsinagoga
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Magyarország 20. századi történelmében az 1944–1947 közötti
sorsfordító évek új korszak kezdetét jelentették. Az ország foko-
zatosan megszabadult ugyan a nyilas rémuralomtól és a német
megszállástól, de egy pillanatra sem nyerte vissza függetlenségét: a
szovjet hadsereg előrenyomulása következtében 1944 őszétől
hadműveleti területté s ezzel együtt – nemzetközi jogi értelemben is
– újból megszállt térséggé vált. Márai Sándor szavaival élve: az
orosz katonák sokak számára egyféle felszabadulást is hoztak,
menekülést a náci terror elől. De szabadságot nem hozhattak,
mert az nekik sem volt.

Az ország területén folyó harcok elhúzódtak. Budapest ostroma
hosszabb ideig folyt, mint amennyi ideig a francia csapatok letették
a fegyvert a Wehrmacht előtt. A szovjet katonai veszteség száz-
ezernyi volt. A hadimorál értelmében, mely beépült a nemzetközi
jogba, az elesett katona nem ellenség, síremlékét ápolni kell. Ez a
törvény hazánkban már 1947-ben életbe lépett, majd 1995-ben az
Orosz Föderációval kölcsönösségi megállapodás született erre néz-
ve, melyet a felek példásan betartanak.

A Nyírség 1944 októberében, az alföldi páncéloscsatában sú-
lyos, nagyszámú katonai és polgári áldozattal járó harcok színte-
révé vált. Ennek különleges tárgyi emléke hitközségünk temető-
jében látható. Az 1944-ben elesett Vulf Mengyelejevics Gam-
merstein főhadnagy itt nyerte el végső nyughelyét. A szovjet rend-
szerben a személyi igazolványokban, így a katonaiban is benne volt
a nemzetisége: jivréj, azaz zsidó. A legenda szerint zsebében hor-
dott egy papírdarabot, melyben leírta, hogy halála estén izraelita
temetőben temessék el. A holokauszt áldozatainak emlékfala mö-1

gött (mely pár évvel később került oda, mint a szovjet katona sír-
köve) található különleges formájú, cirill betűs, ötágú csillaggal
díszített síremlék igen feltűnő. 2007. őszén egy ismerősöm azután
érdeklődött, hogy látogatják-e a katona sírját. Nemleges válaszom-
mal egyidőben született meg bennem a kérdés: ha voltak hozzá-
tartozói, eljutott-e hozzájuk a hivatalos értesítés arról, hogy és hol
esett el, hol alussza örök álmát?

A Sófár 2008. márciusi számában jelentettük meg a hitközség
felhívását a síremlék fotójával, de igazán nem bíztunk ennek si-
kerében. Így kérésemre a Frankfurtban élő Stompf Klára asszony
kutatásba kezdett. A nagy műveltségű, széles látókörű hölgy ha-
marosan jelentkezett. A Claims Conference kijevi nyilvántartásá-
ban megtalálták Svetlana Boriszkovát, született Gammersteint, aki

Harkovban, nagy szegénységben, egyedül élt, s nem tudott arról,
hogy rokonai élnének valahol.Anehezen kommunikáló asszony te-
lefonon annyit közölt, hogy tudja, hogy egy rokona Magyarorszá-
gon esett el. Eközben Klára asszony jó érzékkel Izrael felé vette az
irányt, a sírkő fotóját elküldte Shiri Zsuzsa újságírónak, aki feltette
a felhívást egy Izraelben megjelenő orosz nyelvű honlapra. Hihetet-
len volt, hogy hamarosan jelentkezett egy Sderotban élő Arkagyij
Vlagyimirovics Gammerstein nevű férfi, aki 2005-ben járt Magyar-
országon, de nagyapja keresésében nem tudta merre induljon el.
Személyes hangú magyar nyelvre lefordított levelében az alábbi
részleteket olvashatjuk.

.... Amit én tudok, az édesapám, Gamerstein Vlagyimir Áro-
novics és Gamerstein Rozália Naumova, nagymamám elbeszé-
lésein alapul. Édesapám és nagymamám vezetéknevének a helyes-
írása Gammerstein volt... Nagymamám, aki 1912-ben született, ko-
rán, 16 évesen ment férjhez. Az ő férjét, az én nagyapámat Gam-
merstein Áron Vulf Mengyelevicsnek hívták. Édesapám, Gamer-
stein Vlagyimir Áronovics 1930-ban született, és jól emlékezett az
apjára, az én nagyapámra. A háborúig Leningrád mellett egy fa-
luban laktak. A háborúban nagyapám az első naptól be lett híva, és
már június 23-án a Szesztra folyó túloldalán volt a város védel-
mében.... Édesapámmal és a nagymamámmal 1942-ben Kraszno-
darban (?) találkoztak, és néhány napot együtt töltöttek... Ez a
találkozás számukra az utolsó volt. Nagymama és édesapám Lenin-
grádba kerültek, elkezdődött a blokád, ahonnan kb. a blokád köze-
pe táján őket Közép-Ázsiába, Andizsán városba evakuálták (1943-
44). Ezen a ponton meg is szakadt a kapcsolatuk véglegesen
nagyapával. 1946-ban (?) a többszöri keresésre azt a választ kap-
ták, hogy nagyapa „nyom nélkül eltűnt”. Édesapám keresése nagy-
apa után 1966-ig folytatódott. Ilyen nevű embert sehol sem találtak.
Ismételten hangsúlyozom, hogy ilyen nevű zsidó embert sem én, sem
a rokonaim, sem az ismerőseim és barátaim soha sehol sem ismer-
tek!!! .... Tisztelt Kertész Úr! Azok az adatok, amelyeket Ön tájé-
koztatásomra adott, egybeesnek három névrészletben az egykori
Szovjetunióbeli rokonaim nevével és a nevek írott alakjával – Vulf
Mengyelejevics Gammerstein. Az Áron név nyilván a tipikus hiba
miatt szokatlan volt, és ezért elhagyták (például édesapám nagyapa
emlékére Áronnak akart engem is hívni, de a név szokatlansága mi-
att végül Arkagyijnak neveztek el). Az ön által megadott adatokban
van egy tényező, amely kétségeket vált ki bennem. Ez a születési
dátum – 1914. Nem vagyok benne biztos, és nem tudom nagyapa
igazi születési dátumát, de azt feltételezem, hogy ez 1904 lehetett...
Tisztelt Kertész Úr! Lehetséges, hogy nem voltam teljesen
következetes, és annyira világos, amennyire szerettem volna. Sze-
mélyesen én azt érzem, hogy ez az ember a nagyapám. Túlságosan
is sok az egybeesés! Mennyire szerette volna elhunyt édesapám
megtalálni őt! Én szintén gyakran szenvedtem emiatt.

Mihail Solohov Emberi sors című regényében a hazatérő katona
családja pusztulásával szembesül. A Gammerstein család azzal,
hogy egy ilyen ritka nevű katona halálának körülményeiről a had-
sereg nem tudott semmit annak ellenére, hogy megadták neki a
végtisztességet.

Háború és béke? A világhírű orosz regényben, a történelmi leírá-
sokban a logika szerint nem kérdőjelezhető meg a béke, de az elesett
hősök és a polgári áldozatok hozzátartozói szívében megmarad az
örök kérdőjel. Nem tudjuk, mikor temették Gammerstein – ejtsd:
Hammerstein – főhadnagyot. Temetésén csak 1945-ben vehettek
részt a túlélő zsidók. Talán ekkor kaphatott egy olyan díszsírhelyet,
mely egyértelműen az Auschwitzban mártírhalált halt Róna Sándor
sírköves üzeméből származott, kinek jónéhány remekművű munkája
található temetőnkben. De ez legyen egy másik történet.

Kertész Gábor

Ballada a szovjet hadsereg zsid katon j r ló á á ó

1 Stier Gábor Hol sírjaik domborulnak #moszkvater.com
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A magyar üvegfestészet legkiemelkedőbb
alakja (1865-1944), aki a his-Róth Miksa
torizmustól a szecesszión át az art deco-ig
több stíluskorszakban alkotott. Méltán1

nevezhetjük a 20. század legtermékenyebb
és legnagyobb iparművészének, mert az
akkori idők világkiállításaira vitt üvegfest-
ményeivel sorra szerezte meg a legjelen-
tősebb kitüntetéseket. Három nagy alkotói
korszakában nyomon követhető szakmai
életpályája, fejlődése, kiteljesedése. Alko-
tásai, s köztük ismertebb remekművei, mint
az Országház, a Szent István Bazilika, a
Gresham-palota, a Zeneakadémia, az Or-
szágos Levéltár üvegablakai és mozaikal-
kotásai mind magukon hordozzák e három
korszak jellegzetes jegyeit. A modern mo-
zaiktechnika megújítójaként világhírnévre
tett szert, itthon azonban inkább üvegfes-
tészete által lett közismert. Róth zsidó csa-2

ládból származott, s bár kikeresztelkedett,3

művészetében mégis felfedezhetőek a zsi-
dóságra utaló indirekt szimbólumok.

1899 a változások éve lesz Róth életé-
ben, többek között művészetében is. Egy új
stílus, egy új irány vette kezdetét: az opa-
lescens – vagy ismertebb nevén „Tiffany” –
üveg alkalmazása, mely elindította két év-
tizeden át tartó szecessziós korszakát. Róth4

azzal kísérletezett, hogy mindenki mástól
eltérő módon alkalmazta az opalescens
technikát: nagyméretű lapokat használt,
szemben Tiffanyval és társaival, akik apró,
színes ékkőszerű darabokból építették fel
műveiket. Ezen időszakának legismertebb5

kompozíciója az ,Éjszakai táj liliomokkal
melynek technikai kivitelezésében távlatok
nyílnak meg számára, s új módszerek fel-
használására késztették: új utakat, s egyben
művészetének megújulását is látta a Tiffa-
ny-üvegben.Az alkotó művész szabadsága,
a színek végelláthatatlan spektruma ígérke-
zett ebben a különleges üvegben és annak
alkalmazásában. Ennek lett ékes példája az
Éjszakai táj liliomokkal is.

A képen az éjszaka sötétjét a Hold fénye
töri meg, mely a vízfelszínen, ám még in-
kább a kép előterében lévő fehér liliomo-
kon tükröződik vissza. De vajon miért pont
a fehér liliom jelenik meg ebben az éjsza-
kában, és miért pont 5 szál?Aválasz a zsidó
hagyományban és történelemben rejlik.

A bibliai időkben bizonyos zsidó csalá-
doknak és nemzetségeknek saját jelképeik
voltak. Így az i.e. 2–1. században élt Has-
moneus családnak is, akik mint zsidó sza-
badságharcosok vonultak be a történelem-
be. Nevük egybefűződött ünnepé-hanuka
vel. A dinasztia legidősebb tagja, Matitjáhu
pap, felkelést robbantott ki 5 fiával együtt
az országot megszálló hellén erőszakos tér-

hódítás ellen: a bálványimádást megtagad-
ta, az idegen oltárokat lerombolta, s hű-
séggel állt ki a Tóra tanulása és megtartása
mellett élete kockáztatása árán is. Később
fiai erős hadsereget hoztak létre, az ország
egy részéről kiűzték a szír–görög hadakat,
visszaállították a Tóra rendjét, felavatták
újra a Szentélyt. A Hasmoneus-felkelők6

kék – fehér zászlajának egyik oldalán kö-
zépen a családi címer állt: a liliom, míg
másikon a felirat. Róth képén„Makkabi” 7

az 5 szál liliom utal az 5 Hasmoneus fivérre.
Megfigyelhető azonban, hogy 2 szál el-
különül a többi 3-tól. Jelképes ez is.Az 5 fiú
közül 3 vezető szerepet tölt be Izrael törté-
nelmében: Júda, Jonatán és Simon lesznek
azok, akik elérik a zsidóság újbóli vallási,
majd politikai függetlenségét.8

A képen alapvetően a sötét tónusok je-
lennek meg, jól érzékeltetve az éjszaka mi-
lyenségét. Ám két fénylő pont észlelhető
rajta: a Hold és a liliomok fénye. A fény és
árnyék használata itt is jelképes. A vilá-
gosság forrása a Hold lesz, mely a liliomok
szimbolikájában visszatükröződve a sza-

badságeszmét jelképezi. Ez a szabadság
megtestesült és valósággá vált az 5 Hasmo-
neus fivérben. A fény áttör a sziklákon, túl-
jut a víz tükrén és végül a liliomok szirmai-
ban bontakozik ki.

Róth eredeti tervkartonján újabb szim-
bólmok fedezhetőek fel.

Sajnos ez a gyönyörű kidolgozottsággal
megmunkált, rendkívül részletgazdag keret
ma már nem látható, de a kartonrajz alapján
még így is számos zsidóságra utaló motí-
vumkincs figyelhető meg rajta. Két oldalán
6–6 virágmotívum található egy-egy kör
alakú emblémában, mintegy jelvényre cél-
zó ábrázolást kiadva. Ez a 12 virág emlé-
keztet Izrael 12 törzsére. A keret alján 5 vi-
rágornamentika van, de ezek már más for-
mában jelennek meg, mint az oldalsók, egy
boltív alakú keretben találhatóak. Ismét egy
utalás az 5 Hasmoneus fivérre. A kép kere-
tének felső részében 2 oldalon páva motí-
vum rajzolódik ki, ahol a középen lévő kör-
ben a pávatollakra emlékeztető ornamen-
tika bukkan elő. A páva képe a zsidó folk-
lórban, különösen a jiddis irodalomban és
dalokban többször is előkerül „az arany pá-
va”, „ ” formában, melyrőldi gilderne pave
az orosz folklorista Zinoviy Kiselgof (1878-
1939) a következő metaforikus értelmezést
adja: „Az arany páva a zsidó nép allego-
rikus szimbóluma, az arany pávatollak pe-
dig a mi Szent Tanunk, a Tóra. ”9 A középen
megjelenő 9 pávatollból kirajzolódó hanu-

Róth Miksa:
Éjszakai táj liliomokkal – opalescens

Forrás: Róth Miksa Emlékház –
a szerző saját fotója

Éjszakai táj liliomokkal eredeti kartonja
Forrás: http://gyujtemeny.imm.hu/gyujtemeny/

kiallitasfoto-ejszakai-taj-liliomokkal-c-
festett-uvegablak-az-iparmuveszeti-

tarsulat-1900-evi-karacs/5229?i=419

Egy üvegfestmény rejtett üzenete
- avagy megbújó zsidó motívumkincsek Róth Miksa muvészetében
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kija motívum szorosan összekapcsolódik a
Tóra iránti hűséggel, a szabadság esz-
méjével. A 12 virág, mint a 12 törzs, az 5
virág, mint a Hasmóneus fivérek, a 2 páva
és a 9 pávatoll, mint a szabadság szim-
bólumai mind-mind emlékeztetnek a Has-
moneus hősökre, a függetlenségért harco-
lókra, a győzelem fényeire. 4 különböző

elem, mégis mind egy történethez fűződik,
s egy történet köré épül fel: a szabadság
eszméje, a küzdelmek jutalma, a csoda
győzelme köré.

Róthnak ebben az alkotásában erőtelje-
sen fellelhető a szabadságmotívum, mely-
nek kifejezésére a zsidó szimbólumvilág
eszközeit használja fel: a liliom ornamen-

tika, a fény és árnyék használata összekap-
csolódik a zsidó történelem során fontos
szerepet betöltő Hasmoneus családdal és a
hőstettük által kialakult ünnepkörrel, ám
tovább is lép rajtuk. Távlatokat nyit ki ez-
zel. A gondolat, a képzelet, a döntés, vagyis
az alkotás és művészet szabadságát repre-
zentálja.

Orbán Eszter

1 Gottdank Tibor: A magyar zsidó építőművészek öröksége – Lajtán innen és Lajtán túl. Budapest, K.u.K. Könyvkiadó, 2018. p. 161.
2 Fényi Tibor: Róth Miksa üvegfestményei a historizmustól a szecesszióig. Budapest, Róth Miksa Emlékház, 2005. p. 5.
3 Uo.
4 Uo. p. 58.
5 Uo. p. 71.
6 Oláh János: Judaisztika. Budapest, Bookmaker, 2005. p. 69.
7 Raj Tamás: Zsidó eszmék és jelképek – A zsidóság hitvilága és közgondolkodásának filozófiája. Budapest, SAXUM, 2002. p. 202.
8 Jacob Allerhand: A zsidóság története. Budapest, Makkabi Kiadó Kft., 1993. p. 98.
9 Jewish Folk Songs, The Golden Peacock. In: http://www.jewishfolksongs.com/en/golden-peacock

Szántó T. Gábor regénye a diktatúráról és a huszadik századi
zsidó válaszutakról szól.

Az 1949-es Rajk-per idején játszódó cselekmény közép-
pontjában a végsőkig meggyötört Friedmann Benjámin és
kihallgatója, Benedek György államvédelmi tiszt története
áll. Küzdelmük hátterében asszonyaik sorsát is feldúlja a po-
litika férfivilága.

Széthulló életek és családok: hatalmukban tobzódó kom-
munisták, kivándorlásra váró cionisták, talajvesztett pesti
polgárok, betiltott írók, Garay téri kereskedők, besúgóktól
rettegő, hitükbe kapaszkodó vagy hitehagyott túlélők tűnnek
fel a regény lapjain.

A szerző úgy tárja fel az embertelenség, a kétségbeesés és
a megalkuvás mozgatórugóit, hogy mindvégig megőrzi tár-
gyilagosságát. Önvizsgálatra ösztönző számvetésének célja
nem az indulatoktól fűtött ítélkezés, hanem annak megértése,
hogyan őröl fel végül kíméletlenül mindent és mindenkit –
áldozatot és bűnöst egyaránt – bármely diktatúra.

Aregény második, javított kiadásban jelenik meg a Scolar
Kiadónál.

Bächer Iván (1957–2003) író, újságíró, tanár

újságíróBőhm Ágnes
közgazdászDemeter Katalin

nyugdíjas gyermekorvosDr. Berend Katalin
nyugdíjas főorvosDr. Dolinay Tamás

történészDr. Klacsmann Bori
egyetemi hallgatóJámbor Andrea

jogász, rabbijelöltKurucz Ákos
nyugdíjas villamosmérnökFehér Tamás
újságíróFekete Antal

Frölich Erika
Glück Gábor nyugdíjas gépészmérnök

újságíró, íróKácsor Zsolt
főrabbi, főszerkesztőKardos Péter

nyugdíjas gépészmérnök, tanárKertész Gábor
a Nyírkarászi ÖnkormányzatKosztig Csilla

család- és gyermekjóléti szolgálatának

munkatársa

kultúratörténész,Orbán Eszter
közösségszervező, szociális munkás

tanulóOrbán Izsák
jogászPolivodáné dr. Dolinay Eszter

irodalomtörténész,Praznovszky Mihály
muzeológus

hebraista, misnakutató,Sturovics Andrea
egyetemi oktató, a Pilpul zsidó életmódmagazin

szerkesztője

nyugdíjas középiskolai tanárUrbán Terézia
újságíró (24.hu)Vincze Miklós

A Sófár szerkesztősége hálásan köszöni
ez évi szerzőinek önzetlen munkájukat.
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a Nyíregyházi Zsidó Hitközség folyóirata
4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 6.Postacím:

sofarnyzsh@gmail.com Tel./fax: (36)-42-417-939   Web: www.sofar-ujsag.huE-mail:
Gprint Iroda (4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 37/A)Tördelés, nyomtatás:

A folyóirat ingyenes!

SÓFÁR

Számlaszám: OTP 11744003-20331427
Tóth-Ábri PéterLapalapító és fotók:

Kertész GáborSzerkesztő:
Felelős kiadó a Nyíregyházi Zsidó Hitközség

IBAN: HU56 1174 4003 2033 1427      SWIFT CODE: OTPVHUHB
A lap MAZSÖK támogatásból valósult meg.

IRODALMI ARCKÉPCSARNOK 15.

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: 06-20-4977-532

Anéma levente, VII. Emánuel és kora,Az obsitos. Vitéz Háry János
újabb tettei, A masamód, a Kacsóh Pongrácz-féle János vitéz című
daljáték versei, A tündérlaki lányok, A gyilkos is ember, Írók, szí-
nésznők és más csirkefogók,Akirályné apródja.

Ki ne ismerné ezeket a műveket?
Sőt, ki ne ismerte volna ezeket a műveket a második világháború

előtt, amikor a magyarországi színházak műsorárólAnéma leventét
éveken át szinte le sem lehetett venni, a Háry Jánosról és a János
vitézről már nem is beszélve?Anéma levente,
a Háry János és a János vitéz című daljáték
Heltai által költött versei a második világhá-
ború előtt a „magyar népi kultúra” népszerű
és sikeres műveivé lettek, holott a szerzőjük
egy Herzl Eugen néven született zsidó fiatal-
ember volt, az Izrael államot megálmodó,
nagy Herzl Tivadar unokatestvére.

Könnyű kezű költő- és írózseninek indult,
és szerencsére meg is maradt annak, holott a
magas ízlésű irodalmi szakma, amely szereti
fenn hordani az orrát, a hozzá hasonlóan
könnyű kezű zseniket gyanakodva szokta mé-
regetni. Még kamasz volt, amikor már or-
szágos lapok publikálták a verseit, aztán – ó,
szentséges ég! – a költő nem átallott újság-
írónak állni! A sznob irodalmi szakma ezt is
nehezen tűri, és nehezen nézi el… Holott
Herzl Eugen – aki viszonylag későn, 1913-
ban változtatta nevét Heltaira – kora legszín-
vonalasabb lapjainak dolgozott: A Hétnek, a
Pesti Hírlapnak, a Pesti Naplónak. Közben
bejárta Európát, és nyelveket tanult: élt Bécs-
ben, Londonban és Párizsban, megismerke-
dett a francia színjátszással, tudását idehaza a
Vígszínházban, a Belvárosi Színházban, a
Magyar Színházban kamatoztatta. A már
említett A néma levente című darabját 1936-ban mutatták be, azóta
számtalan színházban mulattatta a nézőket, később tévéjátékok,
filmek is születtek belőle. A harmincas-negyvenes évek fordulójára
verseit és dalait milliók fújták fejből ebben az országban, hu-
moreszkjein generációk nevettek és nevetnek ma is – s mégis, még-
is: mennyire mélységesen tragikus, hogy mire a Heltai Jenő néven
országszerte elhíresült író, újságíró, színműíró betöltötte a hetven-
edik életévét, ez az ország, amelynek ő csak adott, amelyet ő a mű-
veivel csak gyarapított, megfosztotta őt magyarságától, és másod-
rendű állampolgárrá degradálta.

Tessék csak elolvasni a nemrégiben kiadott, 1944-45-ös napló-
ját! Mennyire megkeseredett attól, amivé a szülőhazája vált! Meg
kellett érnie, hogy az a magyar társadalom, amelynek XX. századi
irodalma Heltai Jenő művei nélkül elképzelhetetlen, milyen halálos
közönnyel nézte végig a zsidók meghurcolását. Heltai a saját sze-

mével látta ezt, és meg is írta, hogy ebben az országban milyen so-
kan asszisztáltak a gyilkosoknak azzal, hogy csöndben voltak és
hallgattak. Heltai megírja, hogy a vele valaha oly kedves trafikos
többé nem ad szivart a zsidóknak, a vele valaha oly szívélyes bor-
bély többé nem borotvál zsidót, és a valaha oly jól neveltnek tűnő,
magyar keresztény úrinőből előjön a mocskos szájú antiszemita.
Megírja persze azt is, hogy kevesen ugyan, de akadnak a villamo-
son olyan urak, akik átadják a helyüket olyan hölgyeknek is, akik

sárga csillaggal jártak. Mármint amíg
hagyták őket járni.

A Heltai-napló ugyanolyan igazi iroda-
lom, mint az összes többi műve, amit ez a köl-
tő-dalszerző-író zseni papírra vetett. Heltai
Jenő műve a napló műfajában ugyanolyan ki-
hagyhatatlan és megkerülhetetlen a XX. szá-
zadi magyar társadalom működéséről, ter-
mészetéről, mint Márai Sándor önéletírása.

A néhány éve előkerült, 1944-45-ös nap-
lóján kívül másik nagy kedvencem tőle a VII.
Emánuel és kora című szatirikus regény,
amely egy fiktív kelet-európai államban
(értsd: Magyarországon) játszódik és hihetet-
len szellemességgel, lényeglátó érzékkel mu-
tatja be egy kicsiny, szánalmas „banánkirály-
ság” elitjének életét. A műben a Dunát Zu-
nának hívják, Magyarországot Illyriának, a
trón várományosát pedig VII. Emánuelnek,
és miközben sírva röhögünk ezen a képzelet-
beli országon, igazából saját magunkon röhö-
günk. Magyarország-Illyria ebben a regény-
ben korrupt, kapzsi, felelőtlen, könnyelmű,
kalandvágyó, urizáló, hazug senkik által ve-
zetett királyság, aminek a működése pilla-
natnyi szeszélyektől függ: az olvasónak az az
érzése, hogy ezt az országot – ami sokaknak

maga a szülőhaza, egyeseknek pedig csak egy lenyúlható kassza –
VII. Emánuel és a többi „arisztokrata” legszívesebben a ruletten is
megjátszaná Monte-Carlóban, ha biztos volna benne, hogy bejön a
piros. Vagy a fekete. Mindegy, csak hajtson hasznot. Ebből a re-
gényből tévéjáték is készült valamikor nagyon régen, még a het-
venes években, amit valamikor a nyolcvanas években láttam, de
úgy emlékszem, nem volt jó. Hiányzott belőle Heltai könnyedsége,
szivarfüstjének illata és tekintetének komolysága. Heltai vérbeli
nevettető volt, és a vérbeli nevettetők voltaképpen nagyon komoly
és keserű emberek tudnak lenni.

Tán neki is jobb lett volna, ha száműzi magát Párizsba, ahová
halhatatlan hősét, VII. Emánuelt száműzte, s ahol az egykori király
végre magának való munkát talált: szállodát igazgatott.

Olvassanak Heltait, és ha nevetni támad kedvük, akkor sírjanak.
Kácsor Zsolt

Heltai Jenő (1871-1957)

A kép forrása: https://commons.wikimediaorg/wiki
/File:Heltai_Jen%C5%91.jpg


