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Aert de Gelder: Eszter és Mordecháj

„Ira pedig Eszter királyné, Abihail leánya és a zsidó Márdokeus egész hatalommal, hogy megerősítsék e
második levelet a Púrimról. És külde leveleket minden zsidónak Ahasvérus országának százhuszonhét
tartományába, békességes és igazságos szavakkal; Hogy megerősíttessenek ezek a Púrim napjai,
meghatározott idejökben, a miképen meghagyta nékik a zsidó Márdokeus és Eszter királyné, és a mint
elrendelték magokra és ivadékaikra a bőjtölés és jajkiáltás dolgát. És Eszter beszéde megerősíté ezt a
Púrim történetét, és könyvbe iraték.”
(Eszter könyve 9, 29-32)

P

urimi ünnepségünket március 10-én, kedden 16.30 órakor kezdjük Eszter könyvének
meghallgatásával, majd folytatjuk a purimi vigassággal. A musoron – melynek lelke Teszter
Nelli – élo és gépzene, kvízjáték és természetesen a kötelezo „slachmonesz”-fogyasztás
szerepel mérsékelt alkoholfogyasztással együtt! Jelmez viselése ugyancsak kötelezo!!!
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Akik megrengették a világot
Jézus, Mohamed, Luther Márton, Karl
Marx, Charles Darwin, Mahátma Gandhi,
Augustus császár, Montesquieu, II. János
Pál, Mihail Gorbacsov. Mi a közös bennük? Egy dolog biztosan: valamennyien óriási hatással voltak az emberiség történetére. Felbermann Endre, a Deák Ferenc Akadémia Egyesület elnöke ezúttal azt vette a
fejébe, hogy a fenti történelmi személyiségek köré épít egy tíz előadásból álló sorozatot, amely az elmúlt év őszén hangzott el.
Természetesen a tíz név kiválasztása vitatható, bizonyára tudnánk még (joggal!)
további személyiségeket bevenni a „szaknévsorba”, illetve másokat kihagyni abból.
A tíz este közös vonása volt, hogy valamennyi „főhősről” a legavatottabb szakemberek – egyetemi tanárok, akadémikusok –
tartottak roppant színvonalas, gazdagon illusztrált előadást, s az is, hogy a megyei
könyvtárban mindannyiszor telt ház (mintegy 100-120 érdeklődő) fogadta őket, jutalmuk pedig vastaps volt.
Reménytelen vállalkozás lenne összefoglalót adni valamennyi témáról (már csak
terjedelmi okokból is), ezért vállaltan szubjektív módon csak néhány számomra és reményeim szerint a Sófár olvasói számára is
érdekes gondolatot emelek ki.
Gábor György, a zsidó vallástudomány
doktora, Schreiber Sándor-díjas vallásﬁlozófus, az Országos Rabbiképző Zsidó
Egyetem tanszékvezető tanára hangsúlyozottan a történelmi (és nem a hitbéli) Jézusról tartott rendkívül informatív, ugyanakkor szórakoztató előadást. A szerinte is
lehetetlen vállalkozást úgy oldotta meg,
hogy azokat a kérdéseket tette fel, amelye-

ket a rendőr szokott egy közúti ellenőrzés
alkalmával (neve, születési helye, ideje,
anyja, apja neve, foglalkozása stb.?) Megtudhattuk, hogy Jézus az egyik leggyakoribb zsidó név, hogy körülmetélt zsidó volt
(akinek férﬁasságát ábrázolásakor lepel takarja, „zsidó mivoltát zárójelbe tették”),
hogy József (aki örökbe fogadta) nem ács,
hanem tudós, tanult ember, mester volt (a
keresztények nem tudtak héberül, ezért a
szavakat, fogalmakat félreértették, átértelmezték, így lett a pogányokból lett keresztényeknél ács). Beszélt arról, hogy valószínűleg i.e. 7-ben született és nőtlen volt,
hogy Názáret nevű helység csak kb. a 4.

századtól létezett (a szó jelző, jelentése:
őrző), hogy Jeruzsálemben 29-30 körül
mondta ki Pilátus a halálos ítéletet (Jézus a
zsidó nagytanács elé került, ők hallgatták ki
éjszaka, kimondták, hogy bűnös, mert Messiásnak tekinti magát, de átadták a rómaiaknak, mert egy lázadóról nekik kell ítéletet
mondani).
Mit képviselt? Jézus nem vallásalapító,
hanem az egyik korabeli zsidó szekta vezetője, vándor prédikátor, tanító, orvos, radikális „forradalmár”, zsidó gondolkodó, aki
a próféciákat akarta beteljesíteni. Jézus volt
az, aki a szeretet elvét (ami a héber bibliából ered) parttalanná, mindenkire vonatkozóvá, aranyszabállyá tette. Ha egy mondatban kell elmondani a zsidó tanítás lényegét,
az így hangzik: „Amit nem akarod, hogy
megtegyenek veled, te se tedd másokkal!”
Ebből fakad az is, hogy a másik ember sohasem eszköz!
„Egyesek szerint az újkor Luther Mártonnal kezdődik” – emelte ki Béres Tamás
református lelkész, iszlámkutató, főiskolai
tanár. Ezt igazolandó beszélt a bibliafordítóról, a szakrális dalok szerzőjéről, a keresztény szabadságról értekező ﬁlozófusról,
s persze a katolikus egyház visszaéléseinek
leleplezőjéről, a nagy hatású reformátorról,
a protestantizmus szellemi „atyjáról”.
Sokunknak okozott meglepetést a „kétarcú” Mahatma Gandhiról szóló előadásával az indiai származású Byrappa Ramachandra történész, az ELTE adjunktusa.
Köztudott, hogy Gandhi az indiai függetlenségi mozgalom vezéralakja, ugyanakkor a békés ellenállás, az erőszakmentesség
jelképe, hirdetője.Az elmondottakból kiderült, hogy krízishelyzetekben rendre a britek mellé állt (például Hitler ellenében), s
ellentmondásos viszonyt ápolt az angolokkal. Az ő feladata volt az indiai lakosság feletti kontroll („a britek ellen nem alkalmazunk erőszakot”), a birodalmat szolgálja, a
helyi kis angol elitnek kedves az erőszakmentesség hirdetésével. A brit érdekeket
szolgálta az iparosítás elleni fellépése is, az
az álláspontja, hogy modernizáció helyett a
kis falvak, a szegény falusi közösségek maradjanak meg a kézműiparnál. Megítélése
Indiában is ellentmondásos: vagy szélsőségesen kedvelik vagy gyűlölik, bírálói szerint mást prédikál és mást tesz… Az előadó
ezek után egy meglehetősen pesszimista jövőképet vázolt fel...
Hahner Péter történész, tanszékvezető
egyetemi docens meggyőzte hallgatóságát
arról, hogy Montesquieu („egy taláros nemesi család sarja”), a felvilágosodás kori ﬁlozófus, író, gondolkodó méltán szerepel a
„tízek” között. Bizonyíték arra egyebek között az, hogy a Perzsa levelekben (1748) kiáll a nők egyenjogúsága mellett, s e nem
mellesleg korántsem száraz, unalmas, ha-

nem remek humorról tanúskodó levélregényben görbe tükröt állít XIV. Lajos korának, mégpedig tiszteletlen, bátor, tekintélyt
nem ismerő módon („nagyon rossz véleménye volt a pápaságról”).

A törvények szelleme (1748) című hatalmas munkájában, mintegy ezer oldalon,
óriási ismeretanyagra támaszkodva foglalja össze a politikai rendszereket és a hatalomgyakorlás elvét, megalkotva ezzel a
jog- és politikaelmélet egyik legnagyobb
hatású művét. Elsöprő hatását igazolja,
hogy az amerikai alkotmány kidolgozói a
modern alkotmányozás alapjaként használták fel, s könyve az alkotmányok megtervezéséhez világszerte használt hatalmi ágak
(törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás) megosztásának elméletéről vált
ismertté. Hangsúlyozta, hogy az abszolút
hatalom veszélyes, „a hatalom szabjon határt a hatalomnak”. (Az elképesztő sikert
igazolja, hogy műve egy év alatt 22 kiadást
ért meg!). Jellemzőek halála előtt mondott
szavai: „Ez a pillanat nem is olyan szörnyű,
mint az ember gondolná.”
Végezetül essék még szó Romsics Ignác
akadémikus előadásáról, aki kortársunkról,
Mihail Gorbacsovról bizonyította be, hogy
a világtörténelem legnagyobb hatású
alakjai közé tartozik. Az 1931-ben, az
észak-kaukázusi Privolnoje faluban született, ukrán-orosz felmenőktől származó
„háborús gyerek” traktoros, kombájnosból
lett moszkvai joghallgató, aki végig járva a
ranglétrát lett 1985-ben az SZKP főtitkára.
Az „uszkorényije” (gyorsítás), a „peresztrojka” (átalakítás, átépítés), a „glasznoszty” (nyilvánosság, átláthatóság) és a
„demokratizacija” meghirdetője világpolitikai jelentőségű tetteket vitt véghez:
szabaddá tette Kelet-Európát, döntően járult hozzá a német egység megteremtéséhez, s mint az előadó fogalmazott „tévedéseivel együtt is hálásak lehetünk neki”.
1990-ben megkapta a Nobel-békedíjat, az
pedig – tehetjük hozzá – hogy senki sem lehet próféta a saját hazájában – nem ismeretlen számunkra sem…
Már csak „egy gondolat bánt engemet”:
mi az oka annak, hogy ebben a válogatásban egyetlen nő sem kapott helyet? Volna
ötletük?
Fekete Antal
(Fotók: Felbermann Endre)
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„S elhulltanak legjobbjaink…”
Szomorú aktualitást adnak Vörösmarty szavai annak a dermesztő,
sorozatos veszteségnek, amelyek az elmúlt hónapokban értek
bennünket. Eltávoztak közülünk szellemi életünk olyan kiválóságai, mint Ungvári Tamás és Konrád György, Rajk László és
Sára Sándor, Karinthy Márton és Vekerdy Tamás, a történész
Ormos Mária és a szobrász Varga Imre és néhány héttel 90. születésnapja után Heller Ágnes.
Utóbbiról Szabadon élni címmel nemrég jelent meg egy karcsú,
alig több, mint 200 oldalas könyv,
melyben 40 pályatársa, kollégája, barátja, tanítványa, tisztelője idézi fel felejthetetlen alakját. Az alábbiakban
segítségükkel emlékezünk meg nem
annyira a világhírű, tudós ﬁlozófusról,
mint inkább színes, vibráló egyéniségéről.
A kolléga, barátnő Ludassy Mária Az
utolsó úszás Almádiban címmel írja le a
július 19-ei, végzetes pénteket. „A
délelőtt tíz órai úszást semmi sem akadályozhatta meg, ragaszkodott a másfél
órás úszáshoz. A kora délutáni vihar elvonultával „jelezte, hogy idő van, a délutáni szakrális úszás ideje.” A szem- és
fültanú szerint ezek voltak utolsó szavai:
„A vihar miatt nagyon lehűlt a víz.” Fél
6 körül már úgy gondolták, nagy baj
lehet, s „nemsokára vészjósló kiáltásokat hallottam… akkor találták meg
Ágit.”
Iványi Gábor lelkész így ír a történtekről: „Elindult úszva, az éjszaka pedig
fénylett, mint a nappal.”
Tamás Gáspár Miklós szerint „Heller Ágnes beleúszott az éjszakába. Úgy halt meg, mint romantikus ﬁatal lány egy Schumanndalban. Nem várta meg a hanyatlást és a késő aggkort, meghalt ez a
makkegészséges, kilencvenéves fruska, kicselezve a hosszú
szenvedést. És őrületbe fog kergetni mindenkit avval, hogy kiderül
róla: halhatatlan. Az elnyomhatatlan és lebírhatatlan életerő jutott
ennek a pesti zsidó lánynak.”
Bitó György, a kiváló kutatóorvos, író szavai: „Azzal a tudattal
ment be a vízbe, hogy talán megadatik neki, amit jó ideje remélt,
élete beteljesüléseként tiszta tudattal ér el a halál küszöbéhez.
Valószínűnek tartom, hogy testi és szellemi képességeinek a
birtokában akart szembenézni a halállal, az élet beteljesülésével. A
sors különös kegyének tarthatjuk, hogy kilépése az életből abban a

természetes közegben adatott meg neki, amelytől oly sok gyönyörűséget kapott élete során.”
S milyen volt ez a hosszú élet? A 168 órának adott születésnapi
interjújában beszél arról, hogy 1944-45 telén háromszor vitték le és
állították sorba a nyilasok, s megmenekülésekor határozta el, hogy
soha többé nem fog félni semmitől. „Ha az embert majdnem megölik, onnantól nem fog tudni félni, mitől féljen már? Ami a holokausztban történt, az nem volt az élet rendje, hogy apám meghalt, az
nem volt az élet rendje, hogy a 16 éves
barátaimat megölték, az nem volt az élet
rendje.” Itt említi azt is, hogy „Életemben
nem voltam fáradt. Álmos igen, de fáradt
nem.” Emlékeztet arra, hogy naponta
tornázott, hogy 15 éves koráig mozdulatművészeti iskolába járt, tehetséges táncos
volt.
Gábor György ﬁlozófus így jellemzi:
„Egyszerű, magunkfajta, közönséges halandók számára érthetetlenül teljes életet
élt. A kis testben a világ egésze megfért, s
a kis test, ha belépett valahová, minden
teret betöltött.” Ugyancsak ő ír arról,
hogy: „Magyar zsidó volt… Hitt-e Isten
létezésében vagy sem? De nem is ezt tartotta fontosnak. Istent nem az érdekli,
hogy hiszünk-e benne, hanem az, hogy
törekszünk-e betartani morális parancsolatait.”
Ugyanerről Iványi Gábor: „Nekem is
elmondta, hogy gyerekkorában mit válaszolt neki a rabbi, amikor kisdiákként elé
állva kijelentette, hogy nem hisz Istenben.
Vallástanára feleletét (Az Örökkévaló
nem azt kéri, hogy higgy a létezésében, hanem hogy tartsd meg a
parancsolatait) élete végéig komolyan vette.
Arádiós Váradi Júlia szerint „okos volt és világos, mint a nap.”
Földink, a színész Hegedűs D. Géza: „Heller Ágnes, e bátor,
tiszta, jó és igaz ember halála nem megsemmisülés. Hanem ﬁgyelmeztetés. Filozóﬁai, szellemi hagyatéka a szabadság eszméjének
őrzője, a fény hordozója.”
Tamás Gáspár Miklós: „Nem mondom, hogy nyugodjék békében, mert úgyse fog.”
Gábor György: „Intő keze és mosolya a lassan ránk telepedő sötétségben egyre halványuló ugyan, ám mégis biztos jel. Hűvösödik.”
Fekete Antal

A kép forrása: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%81gnes_Heller_G%C3%B6teborg_Book_Fair_2015.jpg

„Amikor ott lőtték agyon a Duna-parton előttem az embereket, akkor én mereven
néztem a Dunát, és arra összpontosítottam, mikor fogok beleugrani, merthogy nem
volt kérdés, hogy bele fogok ugrani. Jó úszó voltam. Hosszú évek múlva, az ötvenes
évek végén jött ki, hogy nem tudtam végigmenni a hídon, mert mindig úgy éreztem,
hogy bele kell ugranom a Dunába. Ezért nem mentem végig gyalog, villamosra szálltam, vagy a villamos mellett mentem, és arra néztem, nem a víz felé. Elmentem egy
pszichológushoz (…), és elmondtam neki a tünetet és azt, hogy mi történt velem '45ben. Azt mondta, hogy ő ezen nem tud segíteni. Adhat nekem nyugtatót, de inkább azt
ajánlja, hogy legyek úrrá magamon, és ez is történt. Addig szoktattam magam, míg
úrrá nem lettem ezen a traumán. Először villamoson mentem, aztán végigmentem a
villamos mellett úgy, hogy időnként a víz felé is néztem, aztán már a járdán. Eltartott
egy ideig.”
(Részlet a 168 óra XXXI/2. 2019. május 16-i számában megjelent interjúból. Szerző:
Dorogi Katalin)

75 éve, 1945. január 27-én szabadult fel
Auschwitz-Birkenau.
(Fotó: Urbán T.)
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195 éve született Jókai Mór
1825. február 18-án, 195 évvel ezelőtt született Jókai Mór regényíró, a márciusi ifjak egyike, országgyűlési képviselő, főrendiházi tag. Korának azon nagy személyiségei közé tartozott, aki kiállt a zsidók
egyenjogúsítása mellett, regényeiben is csaknem mindig találunk zsidó vonatkozásokat, szereplőket.
Nagy tisztelettel adózott a zsidók hazaﬁsága előtt, melyet az 1848/49-es szabadságharcban tanúsítottak. Nem véletlen, hogy dr. Bernstein Béla őt kérte föl „Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz és
a zsidók” című könyve előszavának megírására. Most Jókai Mórra emlékezve egy írásának1 részletét
közöljük, melyben arról vall, hogyan vált a kezdetben antiszemita gyerekből ﬁloszemitává.

Én és a zsidók
(…)
Zsidó diákkal még mindaddig az ideig nem találkoztam se líceumban, se gimnáziumban, de csak egy szállal sem. Minek is tanult
volna a zsidó diákul? Hivatalt nem viselhetett, ügyvéddé, mérnökké nem lehetett. Mire való volna neki a diák nyelv. (…)
Csupán egy tudományos pálya volt a zsidók számára nyitva, az
orvosi, vagy mint akkor hívták, a doktori pálya. (…)
Egyszer aztán, mikor éppen a poétai klasszist2 frekventáltuk,3
megtörtént az a csoda, hogy egy zsidó diák iratkozott be a klaszszisunkba.
Koricsánernek hívták.
Nem volt már ﬁatal legény: a negyvenet meghaladta. Eddig az
ideig a kalligráﬁa mestere volt: szépírást tanított, gratuláló iratokat
másolt acélmetszéssel vetekedő módon. Biz ez sovány kenyér volt.
Hajlott korára támadt az az ambíciója, hogy orvossá legyen: evégett
előbb a humaniorákat kellett elvégeznie. A grammatikát, szintaxist
megtanulta otthon, iskolába járás nélkül, ami óriási szorgalmába
kerülhetett; mert nem volt valami különös gyors eszű. (…)
Egyszer összedisputáltunk4 iskola-óra előtt: az öreg Koricsáner
meg én.
Az volt a vitás kérdés, hogy vajon a magyar mértékes versben a
„h” betű mássalhangzó-e, vagy nem?
Én azt állítottam, hogy igen, ő meg azt, hogy nem. Én utoljára azt
vágtam neki oda, hogy „Mit tudsz te ehhez? Te zsidó vagy!” Erre ő
nekem azzal döfött vissza, hogy: „Te pedig csak gyerek vagy!”
Borzasztó megbántás! Egy 14 éves férﬁúnak azt mondani, hogy ő
gyerek! Mai napság ezért párbajra hívnák a sértőt. Akkoriban
rövidebben bántak el vele. Ő 41 éves volt, én 14. De én magyar
voltam, ő pedig csak zsidó! Ok és jogcím arra, hogy megfogjam a
gallérját, s jó sort verjek a hátára ököllel.
Mikor akként magyaráznám a „h” betű mássalhangzóságát a
zsidó iskolatárs hátán, éppen akkor nyit be a tanárunk az iskolaterembe.
Szigorú és igazságszerető derék ember volt: engem (pedig sógora
voltam) e kihágásért megbüntetett; ott marasztott az iskolában: csak
este volt szabad hazamennem. Ami nagy szégyen volt. Otthon pedig az anyám fogott elő.
Boldogult jó szülőm áldott jó szívű volt, de amellett szigorú, katonás természet. Kérdé, hol maradtam. Megmondám, nagy méltatlankodva, hogy milyen igazságtalanság történt velem (…): valaki
ellentmondott, azért megütöttem egyszer-kétszer: ezért ott marasztott a professzor.
– De hát ezért minek kellett valakit megütni? – kérdé az anyám.
– Hiszen csak egy zsidó volt!
– Mit? – kiálta fel az anyám. – Te azt mondod, hogy csak egy zsidó
volt. Hát teelőtted a zsidó nem olyan ember, mint más? Te lenézesz
mást a vallása miatt? Te elfelejted, hogy a „mi” vallásunkat még ötven év előtt éppen így üldözték ebben a városban, ahogy te üldözöd
most a zsidót? Ezt nem tanultad te éntőlem, se boldogult édes1

2
3
4

https://www.arcanumhu/hu/online-kiadvanyok/Jokaijokai-mor-osszes-muvei-1/eletembol37C73/en-es-a-zsidok-3820E/ Hozzáférés: 2020. 01. 09.
poétai klasszis = poétai osztály
frekventál = látogat
összedisputál = összevitatkozik
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konszonáns = mássalhangzó
poética licentia = költői szabadság
kommilitó = bajtárs

apádtól! – Most rögtön eredj, és keresd fel azt a zsidó diákot, akit
megütlegeltél, kérj tőle bocsánatot, és hozd tőle nekem írásban,
hogy teneked megbocsátott.
– Én megalázzam magamat az előtt a zsidó előtt?
– Megalázod magad az Isten előtt, aki a zsidót veled egyenlőnek
teremtette.
– Hol keressem én azt most a városban?
– Az a te dolgod. Tudod jól, hogy melyik utcában laknak a zsidók.
Járj végig házról házra, míg rátalálsz: nyisd fel a szádat, kérdezősködjél, Komárom nem nagy erdő. – De nekem a nélkül az írás nélkül a szemem elejbe ne kerülj.
Ez volt az ultimátum.
Fatális állapot.
Az ebédet már elmulasztottam, most még vacsorát sem kapok.
De nem lehetett apellálni, se az országgyűlésen interpelláltatni az
ügyemben; meg kellett törnöm magamat. Nekifanyalodtam, hogy
hát megyek Koricsánert keresni a város végére, ott lakott.
Hát amint az utcaajtót nyitom, valaki ugyanazt kívülről tolja befelé, s amint az ajtó kitárul, ott áll előttem az én kis Koricsánerem. A
két vállát behúzva, a fejét szomorúan félrehajtva, azt kérdi tőlem a
küszöbön megállva, szelíd, reszketeg szóval:
– Irasceris mihi? (Haragszol rám?)
Hogy én haragszom-e ő rá?
S azzal alázatosan levéve a kalapját, azt mondja:
–Azért jöttem hozzád, hogy bocsánatot kérjek tőled.
Ő, a megvert ember, jön bocsánatot kérni az inzultálójához! Pedig
őt nem kényszeríti erre odahaza senki. Neki nincsen erős ítéletet
osztó édesanyja, aki hozzám küldje, hatalmas parancsolattal! S ő
keres fel engem.
Nekem a könny kicsordult a szememből, nyakába borultam, megöleltem.
– Nem te kérsz éntőlem bocsánatot, hanem én tetőled; s már most
jöjj be az anyámhoz, s mondjuk el neki, hogy kibékültünk, megbecsüljük egymást.
– Hiszen azért jöttem éppen hozzátok.
Azzal bejött velem az anyámhoz, s így szólt:
– Eljöttem bocsánatot kérni a nagyasszonytól, hogy így megbántottam. Én vagyok a hibás, elismerem. Mert amiről disputáltunk, abban neki van igaza, a Móricnak. A „h” betű csakugyan konszonáns,5 csak poética licentiából6 néha lesz belőle hehentés. Ezt
megmagyarázta a professzor úr nekem. Azért bocsánatot kérek,
hogy okot szolgáltattam Móricnak, hogy engem megüssön. De énnekem nem fájt, mert neki van igazsága, és van jó ökle. Majd azzal
az öklével meg fogja ő védelmezni a zsidót, mikor a zsidónak lesz
igazsága.
Ettől a perctől fogva lettem én ﬁloszemitává.
S nemcsak ideális frázis volt ez nálam: átment az életbe is.
Ahol csak iskolába jártam, mindenütt azon törekedtem, hogy
iskolatársaim a zsidó kommilitókat7 becsülettel traktálják. S ehhez
nem kell egyéb, csak jó példaadás. A szeretetnek is van hódító ereje.
(…)
Jókai Mór
(Akép forrása: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Nefelejts_1867/?pg=
78&layout=s Hozzáférés: 2020. 01. 09.)

Szerkesztette: Urbán T.
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„MÉLYSÉGES MÉLY A MÚLTNAK KÚTJA”
„Mélységes mély a múltnak kútja.” Ezzel a mondattal indítja Thomas Mann híres tetralógiáját, a József és testvéreit.
Majd így folytatja: „Ne mondjuk inkább feneketlennek? Feneketlennek még akkor is és talán éppen akkor, ha kizárólag
és egyedül az ember az, akinek múltjáról kérdés és szó esik.” 1
A Sófár rendszeres olvasói tapasztalhatták, hogy korábbi számainkban is igyekeztünk ebből a gazdag kútból meríteni,
és bemutattunk olyan embereket, akiket méltatlanul elfeledett az utókor, vagy ma már kevésbé ismert a tevékenységük.
Olyan személyiségeket, akik életükkel kiérdemelték, hogy a ma embere is tisztelettel gondoljon rájuk. Mostani számunkban először Oppenheimer Sámuelre, a 17. században élt bécsi bankárra emlékezünk, akinek hadiszállítóként fontos szerepe volt Buda visszafoglalásában. Alakját Glück Gábor idézi meg. Ezt követően a 20. században élt nem mindennapi asszony, Goldzieher Klára életútját követi végig Urbán József. Írása a tudományos megközelítésű magyar
grafológia és az íráskutatás tudományos alapjainak megteremtőjét mutatja be az olvasóknak. Végül Kiss Gábor emlékezik egy Nagykállóból elszármazott, nemes szívű clevelandi ügyvédre, Harry Polatsekre, aki távol hazájától sem feledkezett meg szülővárosáról, és példamutató tanúbizonyságát adta segítőkészségének.

Aki nélkül összeomlott volna a birodalom
Kara Musztafa pasa egyenes derékkal ült
fekete kancáján. A hatalmas turbán csak
részben takarta el barázdált homlokát. A
barázdák nem titkolt fenyegetést jelentettek azok számára, akiket illetett. Ő volt
az, akire IV. Mehmet szultán a százhúszezer fős hadsereget bízta azzal a céllal,
hogy bevegye a Habsburg császárság büszkeségét, Bécs városát, és ezzel leszámoljon
a Porta a keresztény nagyhatalommal.
1683. júliusát mutatta a naptár. A hatalmas török sereg megkezdte Bécs ostromát. I. Lipót császárt segítette a lengyel
király, Sobieski János, aki kiváló hadvezér
volt. A császári sereget a nem különben tehetséges Lotharingiai Károly vezette, a
körülzárt város védelmét Rüdiger Starhemberg hercegre bízta a császár. Ezeknek a
kiváló parancsnokoknak a vezetésével a
hősiesen küzdő keresztény hadak a saubergi csatában végül megverték a törököket, akik fejvesztve menekültek, Belgrádig
meg sem álltak. Kara Musztafa nagyvezír
ott kapta meg a szultántól a selyemzsinórt.
De... vajon honnan volt a Habsburg császárnak a háborúhoz pénze, paripája,
fegyvere?
1670-ben I. Lipót kiűzte a zsidókat
Bécsből és Alsó Ausztriából. Nem valamely bűnük miatt űzte őket el, Őfelsége útlevelet is adott nekik, amivel ezt igazolhatták ott, ahol menedéket próbáltak találni.
Akinek volt, a vagyonát is magával vihette.
(Azért az eljárást a zsidók nagyon sérelmezték, ők nem tudhatták, hogy kései utódaikkal egy huszadik századi diktátor egészen másként fog majd elbánni. Lám-lám,
minden relatív.). De volt egy zsidó, aki különleges engedéllyel Bécsben lakhatott a
családjával. A martalócokat, akik egyszer
1

Thomas Mann: József és testvérei. Budapest, 1975. 7.

Samuel Oppenheimer
Lithographie von Josef Kriehuber,
1846,
(Forrás: Eigenes Foto einer
Originallithographie der Albertina, Bécs)

betörtek hozzá és a házát kirabolták, elfogatásuk után kivégezték, és a házat ezután
császári katonák őrizték.
Ezt az embert Oppenheimer Sámuelnek
hívták. 1677 óta nagy nehézségek árán tartotta fenn bankházát, de már 1672 óta adott
kölcsönöket az udvarnak. Az ostromlott
Bécs ellátását már ő szervezte meg. A török
elleni háború tovább folyt, Budát 1686-ban
foglalta vissza a császári sereg. És a hadsereg ellátásának legfőbb, legmegbízhatóbb szervezője, szállítója Oppenheimer

Sámuel volt. Élelmiszert, puskaport, fegyvert, ruházatot, lovakat, mindent szállított
amire a seregnek szüksége volt. Bankárként a háború költségeinek előteremtésében is óriási szerepet vállalt. Londoni,
brüsszeli, amszterdami bankoktól szerzett
nagy kölcsönöket az udvar számára. A kölcsönök fedezetére rövidebb-hosszabb ideig
a kincstári jövedelemforrások egész sorátadók, bányák, regálék- bevételeit kötötte le.
Az ő személyes megbízhatósága, pontos ﬁzetőképessége volt a nagy bankházak számára a garancia, ezért magas kamatokkal
dolgozott.
Nagy szerepe volt a dunai ﬂottilla kiépítésében, a hidak alkatrészeinek a beszerzésében. Egyes katonai egységek hadszíntérre való juttatását is vállalta. Lipót császár
bizalmasai előtt egy alkalommal azt a kijelentést tette, hogy enélkül a zsidó nélkül
összeomlana a birodalom. 1684-től az
ugyancsak zsidó Wertheimer Sámson
Oppenheimer üzlettársa lett. Az 1702-től
folyó spanyol örökösödési háború költségeit már együtt teremtik elő, de az óriási
terhek már Oppenheimer lehetőségeit kezdik kimeríteni. 1703. május 3.-án Bécsben
hirtelen meghal.
Ezután az udvar pénzügyeit Wertheimer
Sámson császári udvari főintéző irányítja
rendkívüli tehetséggel. Az ő élete is különleges, de az már egy másik történet.
Glück Gábor
Felhasznált irodalom: Andel, Horst J.: Die
Araber, Europas Nachbarn: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Frankfurt am
Main: Fischer-Taschenbuch-Verlag, 1978
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Románné Goldzieher Klára
Részletek a leírt szó világhírű vizsgálójának életéből 1
A tudományos megközelítésű magyar grafológia az 1920-as évek közepén Románné
Goldzieher Klára első könyvével vette igazán kezdetét, megnyitva a magyar grafológia máig ható intenzív fejlődését. De vajon
ki is volt ez a minden szakmabeli számára
ismert nő – erre próbál adalékokkal szolgálni az alábbi írás.
AGoldzieherek
A Goldzieherek hiteles nyoma a 16. század végére vezethető vissza, ekkor telepedtek le Hamburg Altona városrészében az
Ibériai-félszigetről elvonuló spanyol-portugál marranók. Közöttük viszonylag kevés olyan zsidó család volt, akik már ekkor
családnevet viseltek, a Goldzieherek ezek
közé tartoztak. (Ismeretes, hogy családnévviselésre II. József császár kötelezte az önmagukat addig csak apai név alapján megkülönböztető zsidó családokat 1788-tól
kezdődően.) A főként kereskedelemmel
foglalkozó Goldzieherek a 18. század elejétől Hamburgon túl is letelepedtek, így került Goldzieher Mózes bőrkereskedő 1735ben Köpcsénybe. Az ő leszármazottja Godzieher Vitus, akinek két híres unokája
Goldzieher Vilmos (1849-1916) szemész
orvos, egyetemi tanár, valamint Goldziher
Ignác (1850-1927) világhírű orientalista,
egyetemi tanár. Ők azonban nem testvérek,
hanem unokatestvérek voltak, mivel Vilmos édesapja a köpcsényi Goldzieher Izsák
(1820-1892) volt, Ignácé pedig a Székesfehérvárra költözött Goldziher Adolf
(1811-1874). A családnevek különböző
írásmódját Büchler Sándor, a Goldzieher
család kutatója azzal magyarázza, hogy a
Goldzieher írásmód a német ortográﬁának
felel, meg, míg a Goldziher a héber betűírás
( )גוֹלִדציהרszerinti változat.

Szülei:
Goldzieher Vilmos és Freund Berta
(Forrás: http://pc.cd/avg7)

1

Goldzieher Klára édesapja, Goldzieher
Vilmos maga is Köpcsényben született. Orvosi diplomát Bécsben szerzett 1871-ben,
majd 1874-ben Budapesten telepedett le,
ahol gyakorló szemorvosként dolgozott.
1878-tól tanított a Budapesti Egyetemen,
amelynek 1895-ben professzora lett. Egyetemista korától fogva publikált főként német nyelven, munkássága során több nagy
jelentőségű könyve jelent meg a szembetegségek gyógyításáról német és magyar
nyelven. A már ismert szemorvos 1881.
február 27-én kötött házasságot Freund
Henrik földbirtokos lányával, Bertával. Ekkor a Kishíd (ma Türr István) utca 9. szám
alatt laktak, ide született lányuk, Klára is.
Ez az impozáns épület jelenleg a magyar
Külkereskedelmi Bank ﬁókja.

Férj és házasság
Goldzieher Klára férje, Román Aurél
1874. március 8-án született mint Rosenberg Aurél. Apja Rosenberg Károly kereskedő, anyja Maerle Ilka volt. Egy leánytestvére volt Paula Dóra, aki az ismert építészhez királyhalmi Kőrössy Albert Kálmánhoz ment feleségül. Az ismert építész
Hauszmann Alajos és Lechner Ödön irányzatának követőjeként számos szecessziós
épületet tervezett, mint például a budapesti
Kölcsey Gimnázium, a Könyves Kálmán
körúti gimnázium (ma Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum). Kőrössy Albert
az első világháború után 1955-ben bekövetkezett haláláig már nem folytatott építészi tevékenységet.

Klára és Miksa

(Forrás: Michele Goldzieher Shedlin)

Klára és Aurél
(Forrás: Michele Goldzieher Shedlin)

Klára után 1883-ban született egy ﬁuk,
Miksa, aki apja nyomdokait követve szintén orvos lett. A szakmában később Max
Alexander Goldzieher néven közismertté
vált patológus, endokrinológus 1925-ben
vándorolt ki családjával Amerikába, és
New Yorkban telepedett le. Még Magyarországon a budapesti Strasser Margitot vette
feleségül, és három gyermekük született:
Lucia – 1912, Beatrix – 1914, József –
1919. A Goldzieher család ma is élő ágát
ők, illetve leszármazottjaik alkotják, ezen
belül József (Joseph William Goldzieher)
és lánya Michele Goldzieher Shedlin szintén orvos-kutató munkásságukkal szereztek magunknak hírnevet. Őket tekintjük ma
Goldzieher Klára örököseinek, tekintettel
arra, hogy neki sajnos nem szület(het)ett
gyermeke.
Goldzieher Klára 1881. december 24-én
látott napvilágot, abban az esztendőben,
amikor édesapjának első könyve a Therapie
der Augenkrankheiten fur praktische Arzte
und Studirende megjelent Stuttgartban.

Goldzieher Klára még 20 éves sem volt,
amikor az Andrássy út 43. sz. alatti házban
lakó és műszaki vállalkozóként dolgozó
Román Aurél feleségül vette. Ebben az
Andrássy úti épületben volt Budapest leghíresebb kávéháza a Japán Kávéház, a kor
legnevesebb festőművészeinek és irodalmárainak gyülekezőhelye. Klára már ﬁatalon érdeklődést mutatott a festőművészet
iránt, és nem lehet tudni, hogy a találkozásukhoz nem éppen e művész kávéház segített hozzá. A házaspár kezdetben a város
különböző helyein (Tükör, ma Tüköry u. 2.,
Akadémia u. 5., Damjanich u. 47., Honvéd
u. 1. sz. alatt), végül az 1910-es évek elejétől a Csáky (ma Hegedűs Gyula) u. 14. sz.
alatt laktak. Román Aurél később banktisztviselő, majd részvénytársasági igazgató lett. A fennmaradt levéltári iratokból
megállapítható, hogy Aurél és Klára nagyon ragaszkodtak egymáshoz, és mindenképpen szerettek volna gyermeket is. Az
1925. február 12-én megfogalmazott közös
végrendeletükben szerepel az „amennyiben házasságunkból született gyermek

Az írás hosszabb változata a Grafológia 2012/2. március-áprilisi számában jelent meg „Eddig ismeretlen fejezetek Románné
Goldzieher Klára életéből. Kutatás a magyar tudományos grafológia kezdeteiről” címmel.
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hátrahagyásával halnának el” megfogalmazás, amely arra utal, hogy a 43 éves Klára és
csaknem 51 éves férje még mindig reménykedtek a közös gyermekben. Klára életében
azonban talán mégsem ez volt a legnagyobb tragédia, hanem férjének elvesztése.
Román Aurélt 1944. október 20-án a nyilasok sáncmunkára elhurcolták, majd novemberben Komáromból nyugati irányban
deportálták, ahol nyoma veszett. A hivatalos iratok halálának időpontjaként 1944.
december 15-ét említik meg. Román Aurél
neve a budapesti Holokauszt Emlékközpont 8 méter magas üvegfalán az első sor
hatodik oszlopának közepén olvasható.
Goldzieher Klára a budapesti gettóból hihetetlennek tűnő szerencsével menekült
meg, hogy aztán egy második életet kezdjen a tengerentúlon.
Elcsábító grafológia
Goldziher Klára kezdetben festészettel
foglalkozott, jóllehet a pszichológia mindig
is érdekelte. Életének e kezdeti időszakáról
viszonylag kevés információ áll rendelkezésre, az azonban bizonyos, hogy a festészeten belül a textilművészet területén jeleskedett. A német nyelvű Pester Lloyd
1912. augusztus 10-i számának címlapján
jelenik meg egy írása „Batik” címmel. A
Magyarországon addig kevésbé ismert batikművészet és technológia hazai elterjesztésében Goldziher Klárának meghatározó
szerepe volt. E cél érdekében 1914-ben Hollandiába utazott, hogy alaposabb ismeretekre és gyakorlatra tegyen szert e területen.
Eközben 1913-ban két neves iparművészszel, Kozma Lajossal és Lakatos Artúrral
együtt megalapította a Budapesti Textilművészeti Műhelyt, melynek lakóháza, a Csáky u. 14. sz. ház szolgált székhelyül. Ugyanebben az éven közös kiállításon vett részt az
Ernst Múzeumban. A kiállításról szóló beszámolójában a Nyugat és a Magyar Iparművészet egyaránt külön kiemeli Goldzieher Klára rendkívül ízléses batikmunkáit.

Románné Goldzieher Klára
(A kép a szerző tulajdona)
A pszichológiához fűződő korábban
fennálló érdeklődése, az orvos apai környezet, valamint az emberi kéz lenyomatának
tekintendő textilfestészet szinte törvényszerűen vezethetett át a kézírás vizsgálatához,

az emberi jellem feltáráshoz vezető egyik lehetséges út megismeréséhez.

gül is visszatért Európába, hogy elérhető
közelünkben nyugodhasson.

Újrakezdett élet
Ahozzá legközelebb álló egyetlen szeretett személy elvesztése után Goldzieher
Klára 66 évesen 1947-ben új életet kezdett
az Egyesült Államokban. A németül és angolul is kiválóan beszélő grafológus számára további segítségül szolgált az, hogy
öccse, Miksa ekkor már több mint 20 éve
kint élt családjával, így tősgyökeres amerikainak számított. Egy ízben, 1935 májusában Klára már meglátogatta őket, de a magyar grafológusi pályájának csúcsán úgy
tűnik nem gondolkodott a kinti letelepedésben. Ezt végül maga sors kényszerített
ki, s Goldzieher Klára ﬁatalokat megszégyenítő elszántsággal és lendülettel vágott
bele amerikai karrierjének építésébe. Kedvenc grafodinját is magával vitte, és túl az
európai iskola képviseletén megkísérelte a
magyar grafológia ezen fontos eszközét
amerikai körülmények között is kamatoztatni. Magas szakmai ismereteinek köszönhetően hamar sikerült beilleszkednie az
amerikai tudományos kutatói környezetbe,
és számos elfoglaltsága mellett leginkább
az akkreditált grafológiai képzésben való
aktív részvételt tartotta nagyon fontosnak.
Miközben a Miksával és családjával közeli
kapcsolatban állt, önállóan élt New York-i
lakásában az East 30th Street 27. sz. alatt.
Időközben megjelent angol nyelvű könyvét
követően Amerika legnevesebb grafológusai között tartották számon. A 8. évtizedének végén járó Goldzieher Klára még a korábbiaknál is intenzívebben dolgozott utolsó nagy művén, a grafológia nagy enciklopédiáján, ám 1962 tavaszán egészségi állapota megromlott. Úgy döntött, hogy nyáron
egy európai gyógyüdülőben regenerálódik,
majd ősszel folytatja a megkezdett munkát.
Pihenőhelyül a Bécs melletti Baden egyik
kastélyszállóját választotta, de visszatérésére sajnos már nem került sor. 1962. augusztus 8-án reggel 7 órakor tüdőembóliában elhunyt.

Érdemek
Magyarországon:
A batikfestés művészetének és technológiájának meghonosítása; a magyar tudományos grafológia fejlődő pályára állítása, a
magyar terminológia pontosítása; az íráskutatás tudományos alapjainak megteremtése, az irányelvek meghatározása; aktív
közreműködés az íráskutatás intézményiszervezeti kereteinek létrehozásában (Magyar Írástanulmányi Társaság, Íráskutató
Intézet); aktív közreműködés az írásvizsgálat mérőeszközének kifejlesztésében és
annak felhasználásában (grafodin); a
beszéd és a kézírás kapcsolatának vizsgálata, sérült emberek írásának vizsgálata; a
kézírásvizsgálat integrálása az ikerkutatásba és az öröklődéskutatásba; a balkezesség vizsgálata a kézírásban.
Az USA-ban:
A magyar és az európai grafológia (német iskola) képviselete; reumás betegek
kézírásának vizsgálata; az akkreditált grafológiaoktatás beindításában való részvétel; oktatható elemzési módszertan kidolgozása (munkalap, pszichogram); a kortárs
amerikai holisztikus grafológia alapjainak
megteremtése; a beszéd és az írás összefüggéseinek kutatása; a grafológiai ismeretek
összegzése, fogalmak tisztázása.
Urbán József

Epilógus
Románné Goldzieher Klárát itthon és
határainkon túl is a legnagyobbak között
tartották, tartják számon. Ám azt, hogy e
kiemelkedő személyiség hol, mikor, milyen körülmények között hunyt el, és hamvai hol nyugszanak, eddig nem tudta senki.
E cikk szerzője, sok egyéb irányú indíttatás
mellett ennek feltárást is célul tűzte ki kutatómunkájának kezdetén. A fáradozás nem
bizonyult hiábavalónak, mert ennek köszönhetően tudhatjuk többek között azt,
hogy Goldzieher Klára hamvait 1962-ben a
bécsi Feuerhalle Simmering temető ML
169/1-es kolumbáriumhelyén helyezték
örök nyugalomra. A magyar tudományos
grafológia szülőanyja, aki nevével együtt a
magyar grafológiát nemcsak Amerikában,
hanem az egész világon tette ismertté, vé-

A cikk szerzője mintegy 60 év után elsőként rója le tiszteletét a bécsi temetőben
(Fotó: a szerző)
Források: Dr. Büchler Sándor. A Goldzieherék családfájáról, kézirat, 1939, 39 p.
Budapest Főváros Levéltárának egyes
anyagai
Klara. G. Roman (Ed. by Rose Wolfson and
Maurice Edwards): Encyclopedia of the
Written Word, Frederick Ungar Punlishing
Cp., New York, 1968, 554 p.
http://www.ancestry.com/ internetes adatbázis
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„Emlékezz az elfelejtett emberre”
Egy korabeli újság (Egyenlőség 1930. augusztus 2.) cikkéből
megtudtam róla, hogy a nagykállói zsidó iskola alapkőletételi ünnepségének nagy tisztelettel fogadott közreműködője volt. Amit
aligha lehet csodálni, ha a község országgyűlési képviselőjének
méltatásából az is kiderül, hogy ez az Amerikába elszármazott kállói polgár egyedül állta az iskolaépítés költségének több mint 50
százalékát. Ez alkalomból ráadásul még alapítványt is tett. SzánKedves Barátom!
Olvasom a rossz hírt, hogy Magyarországot szokatlan hideg láto- dékai szerint azért, hogy ilyen módon gondoskodjon az iskolába
gatta meg. A szomorú hír olvasása bizony nem nagyon kellemes, de járó szegény gyerekek – felekezeti hovatartozásától függetlenül –
bizony felkelti a vágyat bennem, hogy legalább egy pár didergő uzsonnatejjel való ellátásáról.
Polatsek Harry tehetséges
iskolás gyermeknek segítségére
felmenői között egy köztiszsiessek. Ezért itt mellékelek egy
teletben álló kállói zsidó szabóötszáz pengős csekket avval a
mesterről tud az írásos emlékéréssel, hogy kegyeskedj az
kezet. Ennyi elég is a késő króösszeget legjobb belátásod szenikás számára, hogy a Cleverint iskolás gyerekek segítségére
landbe elszármazott ügyvéd
fordítani.
példáját az utókor ﬁgyelmébe
Mivel azon iskolának gyerajánlja.
mekeiről, melynek egyszer én is
Egyébként pedig az időszerű
tagja voltam már mint tudod,
tanulságok mindenféle szájbakülön gondoskodtam, az itt külrágó, didaktikus túlbeszélése fedött összeget a többi iskolába
lesleges. Huszonkilenc és harjáró gyermekek segítségére
minc a nagy világgazdasági válszántam, felekezeten kívül. Mert
ság dideregtető, sok nyomorúsose volt ez, sose lesz érdem és
sággal terhes, legsúlyosabb két
dicsőség, sosem volt és sose lesz
Nagykálló az 1930-as években (korabeli képeslap)
esztendeje. A kikecmergés roohátrány, ha valaki egyik vagy
sevelti programja ez idő tájt hirmásik felekezethez tartozik.
Légy szíves használd fel ahogy te legjobbnak látod, de ne gon- dette meg Amerikában a „Remember the forgotten man” –
dold, hogy nem irigylem tőled, mikor egy kisegített gyermek mo- „Emlékezz az elfelejtett emberre” – (vagyis a szegényekre és kisolyát látod, mert ha azt mondanám, hogy nem irigylem, hát ha- semmizettekre) jelszavát. S ez nem csupán a jótékonykodás, emzudnék. Ne nézd a rossz kifejezéseket, mert te tudod jól, hogy 36 év berbaráti elveken alapuló segélyezés kegyes gesztusát jelentette
előtt se tudtam sokat, azóta meg már sokat felejtettem. Előre is már akkor sem, hanem egy olyan közgazdasági gondolkodás észszerűségét is, amely felismerte: az anyagi felemelkedés elsősorban
fogadd hálás köszönetemet fáradozásodért.
új társadalomszervezési modell kialakításától függ. Ám ez a szeMaradok kiváló tisztelettel, őszinte barátod.
génység állami eszközökkel biztosított enyhítését éppen úgy kell
Ezt a kortörténeti dokumentumot időtleníti az adományozó jelentse, mint a közösségvállalás, szolidaritás megnyilvánulásainak
gesztus egyszeriségén túlmutató példázatos gondolkodás, a belső szükségletté vállalását a magánemberi cselekvésekben.
Minden más levonható tanulságot meg gondoljon végig a kedves
levélíró erkölcsi emelkedettsége. Erről az emberről a véletlen rábukkanást követően is alig tudok valamivel többet, ám teljességgel olvasó. Az Emlékezz az elfelejtett emberre lelket melegítő progelegendő ahhoz, hogy az utókor tiszteletére és emlékezetére mél- ramjának minden lehetséges értelmében.
Kiss Gábor
tónak gondoljam.
Ifjabb Görömbei Péter, volt nagykállói református lelkipásztor hagyatékában bogarászva egy 1929. február 29-én kelt levél akadt a
kezembe. Írója Harry Polatsek clevelandi ügyvéd. Tanulságos dokumentum, közﬁgyelemre ma különösen érdemes. Szövege a következő:

Ünnepi rendezvényeink
Mózes születésének és

Szeretettel várjuk hitközségünk tagjait február 10-én,
kedden Tu B'shvat, a fák új évének ünnepségére. A széder a
délelotti minjan után várhatóan 12.00 óra körül kezdodik

halálának évfordulóján,
Adar 7. napján, március
03-án, kedden, 17.00 órára
várjuk hitközségünk tagjait
a hagyományos zajin adari
ünnepségre. A Nagy
Tanítóról dr. Kurucz Ákos
rabbijelölt fog
megemlékezni, melyet
halvacsora követ.
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Hanukát ünnepeltük
vető igen színes kulturális programban hallhattuk György Paula
szóló, valamint Teszter Nellivel előadott négykezes zongorajátékát,
majd az alig néhány napja alakult hitközségi kórus (tagjai: Glück
Gábor, György Miklós, dr. Szepesiné Ida, Kertész Gábor) Teszter
Nelli vezetésével és zongorakíséretével egy vidám éneket adott elő.
A zenés program közepette a hitközség vezetősége gratulált és
ajándékot adott át Urbán Teréznek az alkalomból, hogy lapunk sok
éve hűséges cikkírója december 15-én átvette Heisler Andrástól és
Kunos Pétertől a Magyar Zsidóságért Díjat. Ezúton is gratulálunk.

Az idei zsinagógai évben kiszlév 14-én, december 29-én gyújtottuk
meg zsinagógánkban a hanuka nyolc lángját. Előimádkozónk,
Gervai Lajos és kántorunk, Rosenfeld Dániel imái közben gyerekek
gyújtották meg – kisebb-nagyobb segítséggel – a hanukija lángjait,
majd közösen elénekeltük a Maoz cur kezdetű éneket. (A dal, mely
a XIII. században a keresztes háborúk idején született, a kezdő szavairól kapta a címét: máoz cur, vagyis sziklaszirt. Ez a kifejezés Istenre utal, akire mindig és minden esetben biztonsággal támaszkodhatunk. A dallal az Örökkévalóhoz, a zsidó nép mentsvárához fordulunk, és azért imádkozunk, hogy épüljön újjá a jeruzsálemi
Szentély. A szöveg ezután felsorolja a zsidó nép történelmének néhány epizódját. Az öt versszak kezdőbetűi Mordechaj nevét jelenítik meg.)
A kultúrtermeink zsúfolásig megteltek, mikor dr. Kurucz Ákos
rabbijelölt aktualizálta beszédében az ünnep jelentőségét. Ezt kö-

A kulturális program „fő attrakciója” Polnauer Flóra és Rosenfeld Dániel vastapsokkal kísért színes koncertje volt, melybe egy
szám erejéig „beszállt” Markovics Zsolt főrabbi is mint vendégművész. A koncert, de az egész kulturális program lelke, fő szervezője és zongorakísérője Teszter Nelli zongoraművész volt.
Kertész Gábor

(Fotók: Tóth-Ábri Péter, Urbán József)
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FORGÁCSAIM 5.

A verklis – egy régi emlék
Anyám mesélte, hogy vasárnaponként megjelent a verklis piros
mellényben, mókás sapkában, betolta a bérház udvarának közepébe
a verklit, és volt egy tölcséres szócsöve is. Tudtára adatta a mélyen
tisztelt lakóknak, hogy a legjobb minőségben fogja a divatos világslágereket forgatni mindenki üdvére.
Persze a részeges házmester igen zokon vette, hogy már 10 órakor felébresztik. Hasonlóan a kártyázásból hajnalban mérgesen hazabotorkált agglegény sem örült a verklisnek, de az emberek többsége úgy érezte, hogy ez a vasárnapi műsor jár nekik. Többen a
templom helyett a verklis zenéjét választották. A gyerekek szépen
felöltözve kacarásztak, visongtak ilyenkor. Az anyukák papírba
csavartan kikészítették a kis aprópénzt, amit a verklisnek szántak.
Sokszor együtt dúdolták a szomszédokkal a világslágereket. Bepárásodott szemmel emlegették a sohasem volt sikeres randevúk emlékét, é ledobálták a pénzeket. A verklis minden adomány után mélyen meghajolt, és újabb zenét kezdett forgatni. A részeges házmester is megjuhászodott, mikor ő is kapott némi pénzt a verklistől.
Az idilli képbe két lovas csendőr ugratott be hatalmas ordítással.
Körbefogták a verklist, felborították a masináját, nagyokat röhögtek, és azt ordították: „Emberek, vége a cirkusznak, mindenki menjen a dolgára!”
A verklisre rásóztak néhányat a bikacsökkel, és azt kiabálták:
„Takarodj, büdös zsidó, haza a kölykeidhez, ne szégyenítsd meg a
vasárnapot!”

Hamarosan velőt fagyasztó csend lett. Néhány perc múlva kibotorkált a még bódult agglegény, és örömmel nyugtázta, hogy
nyugodtan alhat tovább.

Lángok és lángocskák
Pici volt a rőzsecsomó, egy szál égő gyufa is elég volt, hogy
lángra lobbantsa. Ott ültem mellette dideregve, hogy felmelegedjenek az ujjaim és a tenyerem. Persze féltem, hogy meglátják a szüleim, hiszen ﬁgyelmeztettek, hogy ne tüzeskedjek, mert nagyon
veszélyes, és ez igaz is volt.
Később a táborban már termetesebb farönkök is meggyulladtak
és lángoltak. Mi, „a nagyok” körbe ültünk és énekeltünk, már aki
merte kiengedni a hangját. Ekkor kutattam először egy lány keze
után, hogy megszorítsam és ő viszont szorítsa, csak a fele sikerült,
mert ridegen eltolta a kezemet. A láng pedig lobogott késő estig
tovább.
Lobogó fahasábok színezték a nyári éjszakát. Ekkor már majdnem felnőttek voltunk, érettek, megtaláltuk egymás tekintetét. Hamarosan összébb húzódtunk, és éreztük, hogy ebből lehet valamiféle összetartozás.
Fiatal házasok voltunk, és már domborodott az utód. Csillogott a
szemünk, irigyeltek a barátok – úgy hittük.
Boldogok voltunk, mikor kertünkben lobbant fel először a tábortűz. Hatalmas hangzavar kerekedett körülötte. A barátok ugyan
már pocakosodva, a nők egyre szebben és büszkén nevettek a gyerekeikre, és mi is a mieinkre. Egymás után mondtuk, kértük: „Vigyázzatok, gyerekek, a tűz nem játék!” – persze az élet sem az.
Meghatódottan fogtuk egymás kezét, néztük a lobogó tűz felvillanásait, néztük a gyerekek serénykedését, hogy örömet szerezzenek nekünk. Alig hittük el, hogy nagyok lettek, felnőttek, tele
világmegváltó gondolatokkal.
Ketten melegszünk, dörzsöljük tenyerünket, felváltva teszünk
egy-egy ágacskát a tűzre, belekap a szél, fel-fellobban a láng. Beszélgetünk, vagy csak magunknak mondjuk: „Szép ez az őszi este.”
Mindkettőnk gondolata már messze jár, néhány száz kilométerre,
vagy nagyon messze, Amerikában. Egy nagyobb fuvallat belekap a
parázsba, felizzik, jólesik a meleg.
Dr. Dolinay Tamás
A kép forrása: Fortepan/Adományozó: Hangosﬁlm
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Két zsidó utazik a vonaton
Szomorúan tapasztalom, hogy egyre kevesebb zsidó vicc születik
mostanában, éppolyan hiányát érzem, mintha egy értékes nemzeti
hagyományunk veszne ki. Mindig is azt tartottam, hogy a magyar
folklórhoz tartoznak ezek a viccek, melyeket zömében nem is a
zsidók találtak ki, eredetüket a békebeli dzsentroid világban kell
keresnünk, a vidéki tükrös kávéházak törzsvendégeinek borközi
anekdotázásában. Kohn és Grün mitikus alakját a régi vágású –
mondhatnám mikszáthi –, szelíd antiszemitizmus szülte, amely
még úgy ítélt a kényes faji kérdésben: zsidó, de igaza van. (Ellentétben a későbbi szemlélettel: igaza van, de zsidó.)
Reb Menachem Cziczesbeiszer szörnyű átkozódásai a századvégi Borsszem Jankóban mindig valamiféle társadalmi fonákságról
rántották le a leplet, akárcsak Seiffensteiner Salamon politikai jellegű tűnődései, melyeken ma is elgondolkodhatunk, mint például
annak az egyszeri izraelitának esetén, aki a következő sürgönyt
küldte a feleségének: – Gratulálj! Lettem főkántorApostagon.
Afeleség nagyon megijedt és visszasürgönyzött:
– Hiszen neked nincs egy csöpp hangod sem. Megbolondultál?
– Én nem bolondultam meg – jött a dróton a válasz –, de megbolondultApostag.
Pontosan idézve a Borsszem Jankót: Én nem balandultam meg,
de megbalandulta o Opostog.
Úgy hiszem, nem kell sokáig keresgélnünk, hogy a tanmesének
is beillő viccre mai alaphelyzetet találjunk.
Minden klasszikus zsidó vicc alapjában véve tanmese, az egyik
legszebbet Esterházy Pétertől olvastam, miszerint a háború végén
nem igazolják Kohn politikai feddhetetlenségét, ugyanis 1944
őszén látták őt a Duna-parton két nyilas társaságában.
De hát alig találunk az újságban olyan napihírt, amelyre ne húzhatnánk rá – a dolgok jobb megértése okából – egy-egy zsidó viccet.
Mondok erre egy aktuális példát: Valamely külföldi tőkéscsoport lemondott egyik jó hírű üzemünk megvásárlásáról, mert ráﬁzetésesnek találta.
Nem volt ellenérvünk, pedig lehetett volna.
Grün meg akar nősülni, elmegy a házasságközvetítőhöz, aki egy
sánta nőt ajánl neki. Grün haragra gerjed: – Maga tényleg azt akarja,
hogy egy sánta nőt vegyek feleségül?
– Nem úgy kell ezt nézni – csitítja a házasságközvetítő. – Képzelje el, hogy maga elvesz egy nőt, akinek mindkét lába úgy áll,
mint egy oszlop. Elindulnak nászútra Velencébe. A feleség lába a
vonat lépcsőjén megbicsaklik, még szerencse, hogy maga ott van,
elkapja. De az asszony lába, leider, eltörött. Nászútnak fuccs, mentők, gipsz, kórház, hetekig tartó ápolás, az orvosok nyelik a pénzt.
Amikor leveszik a gipszet, kiderül, hogy a csont rosszul forrott öszsze, újra el kell törni, platinával megszegecselik, mit mondjak, maga annyit ﬁzet, hogy az még a Rothschildnak is sok. Újabb hetek
telnek el, maga már a csőd szélén van, mire a csont összeforr. Azt
hiszi, ezzel vége? A csont összeforrt, de az asszony sánta marad. Na
látja! Most megkaphatja tőlem az egészet készen…
Arra is van egy történetem, hogy mennyire a látszat rabjai vagyunk mindannyian. Kivéve, persze, egyes rendkívüli egyéniséget,
mint például a kitűnő pártelnököt, aki minden látszat ellenére azt
állította az árpádsávos zászlót lengető Szabó Albertről, hogy izraeli
ügynök. Mivel e kijelentés peres útra terelődött, nem szeretnék a bírósági döntésig elhamarkodottan állást foglalni, csupán ﬁgyelmébe
ajánlom a pártelnöknek az alábbi tanmesét:
A brit szigetország egyik vasúti járatán ugyanazon kupéban utazik egy előkelő skót úr és egy kaftános zsidó. A skót úr bizalmatlanul méregeti útitársát, majd megkérdezi:
– Maga hova utazik?
– Hát hova utazhatom? Glasgow-ba…
– Mit keres maga Glasgow-ban?
– Mi az, hogy mit keresek Glasgow-ban? Vagyok egy tősgyökeres glasgow-i…

– Na, ne mondja, maga egy tősgyökeres glasgow-i?
– Nem tudom, mit csodálkozik, van egy szép patrícius üzletem
Glasgow-ban, Kohn és Mackenzie. No, de most fog maga csodálkozni, ebből én vagyok a Mackenzie…
Végül azért térjünk vissza a magyar gazdasághoz, ami mindennél fontosabb manapság. A magyar gazdaságot a legkiválóbb szakemberek irányítják, külföldön is elismert közgazdászok, bankárok.
Minden intézkedésük megalapozott, döntéseik csalhatatlanok.
Mégis úgy tetszik, hogy az eredmény nem a legtökéletesebb. Miért
van ez? Vajon milyen választ találunk erre a zsidó viccek mérhetetlen tárházában?
Kohn elmegy a rabbihoz, és azt mondja neki szemrehányóan:
– Rabbi, te arra tanítottál bennünket, hogy a vajas kenyér, ha
leejtik, mindig a vajas oldalára esik.
– Ez úgy van – helyesel a rabbi.
– Na, akkor képzeld el, hogy tegnap leejtettem egy vajas kenyeret, és nem a vajas oldalára esett.
A rabbi hallgat egy ideig, majd mélyen elgondolkodva megszólal: – Mondd Kohn, jó oldalon kented meg azt a kenyeret?…
Remélem, nem bántottam meg senkit, de ha megbántottam
volna, forduljon nyugodtan a bírósághoz, úgy öt-hat év múlva talán
határozat is születik. Ez esetben újra időszerű lesz Reb Menachem
Cziczesbeiszer egyik szörnyű átka:
– Ledjél te egy álomögyész és indítsál sajtópürt Magyarországon!
1997. március 13.
Kardos G. György
(Kardos G. György: Csak úgy mesélek. Budapest, 2000. 103-7.
A megjelenést az író örökösei engedélyezték.)

(Forrás: Borsszem Jankó, 1884. június 29. 4.
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IRODALMI ARCKÉPCSARNOK 9.
Idenézek, odanézek: jé, a Nógrádi!
Egy életre hálával tartozom Nógrádi Gábornak az Idenézek, odanézek című kötetéért, hiszen a most hat és fél éves kislányom évek óta ebből tanulja a KRESZ-t.
Nem tudom, hogy a kacskarímekbe foglalt
és Cakó Ferenc jellegzetes rajzaival díszített szabálymagyarázatok hány kisgyerek
életét mentették meg, de az én kincsemét
egészen biztosan. Hányszor megtörtént,
hogy álltunk Pesten a zebránál, és egyszerre csak dúdolni kezdett mellettem a gyerek:
„Mit jelent a piros kerek? / és a csíkos,
hogyha kék? / Most az úton átmehetek, /
vagy várjak egy kicsikét?”.
Szóval, ha a kortárs magyar irodalomnak ez a magányos, örökké a saját útján járó
bölénye ezt az egy könyvet tette volna le az
asztalra, már megérdemelné, hogy irodalmi
sorozatunkban megemlékezzünk róla. De
Nógrádi Gábor szerencsére – szerencsénkre – jóval termékenyebb szerző. Nem tudnám összeszámlálni, hogy mennyi kötetnél
jár, de ugyanilyen nehéz volna felsorolni az
összes műnemet és műfajt, amiben alkot: írt
és ír újságcikkeket, kisprózákat, novellákat, regényeket, színjátékokat, tévéjátékokat, riportokat, hangjátékokat, verseket, ﬁlmeket, dalszövegeket, musicaleket – de
nem folytatom, így is biztosan kihagytam
valamit. De sokan ismerhetjük a tévéből és
a moziból is, hiszen ő írta a Gyerekrablás a
Palánk utcában, a Sose halunk meg vagy az
Egy szoknya, egy nadrág című sikerﬁlmek
forgatókönyvét. Ezek közül a Koltai Róberttel közösen írt Sose halunk meg volt az,
amely a magyar ﬁlmtörténet kimagaslóan
sikeres alkotásává vált, zenéjét a mai napig
mindenki betéve tudja.
De azt hiszem, hogy Nógrádi Gábor
Nyíregyházán nem szorul különösebb bemutatásra, hiszen a szülővárosáról van szó,
amelyhez ezer szállal kötődik. Az itt szerkesztett megyei napilapban, a Kelet-Magyarországban jelent meg az első verse
1964-ben, azaz mindössze 17 éves korában, ami akkoriban nagy szó volt, elvégre a

múlt században megyei napilapok színvonalasan, igazi szakmai műgonddal készült
kulturális mellékleteit még százezrek olvasták.
Nógrádi Gábor az érettségi után került
Budapestre, ahol végre belevethette magát
az irodalmi és újságírói életbe. Évekig
dolgozott az Új Tükör című lapnak, rendszeres szerzője volt az Élet és Irodalomnak,
valamint a nagyobb irodalmi folyóiratoknak – majd elkezdte magából ontani a
könyveket. Ifjúsági regényeivel generációkat vett rá az olvasásra, történetein egész
nemzedékek nőttek föl.
Nagy öröm számomra, hogy ismerhetem a nagyobbik ﬁát, Gergelyt, aki a Frankel zsinagóga főkántora olyan hangbéli
adottságokkal, hogy ha kiereszti a torkát,
leszakad tőle a plafon. Többször láttamhallottam különböző fellépéseken, s mindig megragadott, hogy milyen professzionálisan, mégis ösztönösen képes bánni a
közönséggel. Ezt alighanem az édesapjától
tanulta, hiszen Nógrádi Gáborban is az ösztönös proﬁt látom: megérzi, hogy merre
kell menni, de ha irányba áll, a továbbiakat
már nem bízza a véletlenre. Nógrádi Gergely ebben a tekintetben is az apja ﬁa. Éle-
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tes, karakteres, nagy ﬁgurák mind a ketten.
Talán nem véletlen, hogy Nyíregyházáról
származtak el, a keleti végekről, arról a vidékről, ahonnan Krúdy Gyula, Móricz
Zsigmond vagy a ma már megkopott hírnevű Ratkó József származott. Hiszen furcsa föld ez, egyszerre marasztal és elűz,
egyszerre képes a keblére ölelni és másnap
megrúgni. Ilyen a szabolcsi, szatmári,
beregi táj: egyszerre hegyvidék és síkság,
szárazulat és folyóvölgy, aszályok és országos árvizek hazája, cifra nyomorúság. Ennek az ambivalens, soha nem nyugvó, homokdűneszerűen változatos tájnak a szülötte Nógrádi Gábor, s tán ebben rejtőzik a
titka is: soha nem egyforma és soha nem
ugyanolyan. Mint a Tisza, ha a Beregben
áradni készül: nem képes megnyugodni,
valami titokzatos, nagy és rejtélyes erő űzi
és hajtja előre.
Szimbolikusnak érzem, hogy a Sose halunk meg című remekmű halhatatlan főszereplőjének, Gyuszi bácsinak a jellemrajzát Nógrádi Gábor formálta. Alighanem
beleírta ebbe a ﬁgurába a mások elől rejtegetett, titkolt, eltakart énjét is, azt a kedves
szélhámos kalandort, aki mindig magabiztosan indul neki az ismeretlennek, mivel a
szótárából jó előre kitörölte azt a szót: lehetetlen. Nógrádi számára sincsen lehetetlen. S habár ő nem vállfákkal házal, mint
emlékezetes hőse, hanem történetekkel,
ezek a történetek a valóságban is oda repítették őt, ahová Gyuszi bácsit a saját képzelete: a megvalósult álomvilágba. Hiszen
hol másutt élne a Gyerekrablás a Palánk
utcában című mű szerzője, ha nem a saját
megvalósult álmában?
Egy kisgyerek Nyíregyházán valaha arról álmodott, hogy író lesz belőle és a Duna
partján fog élni. Most a Duna partján él egy
öreg író, akiben ott lakik az a kisgyerek, és
ámultan néz mindennap körbe. Idenéz,
odanéz, és közben jóízűen nevet. Hiszen ő
már tudja a nagy titkot: sose halunk meg.
Kácsor Zsolt
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