
Kolozsvár iskolaváros. Elsõsorban három
nagy, több évszázados múlttal büszkélkedõ
felekezeti tanintézetéért és egyeteméért tart-
ják így számon. Ezek mindegyikének impo-
záns épülete van, mely a város egy részét
uralja, könnyen azonosítható. Volt azonban
a kincses városnak egy olyan felekezeti isko-
lája is, melyet csak kevesen ismertek, tarta-
nak számon, mindössze tizenhárom évre
terjed története, s ez is három korszakhoz,
több épülethez kötõdik. Ez a Zsidó Gimná-
zium. Nem elkülönülési vágyból, a hagyo-
mányok ápolásáért született, hanem a kire-
kesztõ állami politika, a törvények kénysze-
re hozta létre. Történetének mindössze né-
hány évkönyvben, leírt visszaemlékezésben
maradt nyoma, s az utolsó szakaszairól a
még élõ tanítványok tehetnek vallomást. Ti-
bori Szabó Zoltán e gimnáziumnak, fõleg
utolsó éveinek állított emléket kétnyelvû
kötetével. 

A tanítványok csak „Zsidlic”-nek becéz-
ték intézetüket. A zsidóság körében foga-
lommá vált e szó. Így emlegetik a ma még
élõ utolsó tanítványok, s így adják tovább
emlékét gyermekeiknek és unokáiknak.
Hogy emléke a tanítványok kihalása után is
megmaradjon, ápolható legyen, ezt a célt
szolgálja a kötet. Mûfaját tekintve iskolatör-
ténet is, de még inkább emlékkönyv; úgy
megírva, hogy a témában alig jártas is meg-
értse az iskola keletkezési és mûködési kö-
rülményeit, az elõzményeket és a tragikus
fejleményeket. Nem csak a helybéli olvasók-
ra számít, hanem a tanítványok leszárma-
zottjaira, kik közül már csak kevesen tud-
nak magyarul, s a judaisztikai szakkörökre,
melyek ma már túlnyomóan az angolt hasz-
nálják köznyelvül. 

A kötet három részre oszlik. Elõször a
zsidóság erdélyi és kiemelten kolozsvári tör-
ténetét foglalja össze a közkézen forgó hazai

és a kevésbé ismert nemzetközi szakiroda-
lom alapján. A kezdeteket Bethlen Gábor fe-
jedelem 1623-as zsidó kereskedõknek ki-
adott kiváltságleveléig szokták visszavezet-
ni. „Aranykorszak”-ként emlegeti az 1867-
es kiegyezéstõl és emancipációtól az elsõ vi-
lágháború végéig tartó idõszakot, amelynek
lezárultakor Erdélyben már 180 000 fõ körü-
li zsidóság élt. Következik a „kettõs kisebb-
ség” korszaka romániai viszonyok közt és az
antiszemita diskurzus fokozatos felerõsödé-
se. Árnyaltan tárgyalja a második bécsi dön-
tés utáni éveket: Észak-Erdély és Dél-Erdély
viszonylatában is rámutat a zsidóság meg-
próbáltatásaira. A holokauszt tulajdonkép-
pen már 1940 õszén megkezdõdik kisebb-
nagyobb létszámú deportálásokkal, munka-
szolgálattal. Részletesebben bemutatja az
1944-es gettózás és deportálás körülménye-
it, a néhány kivételnek tekinthetõ kereszté-
nyi segítségnyújtást. Külön fejezetben fog-
lalkozik a zsidóság emberveszteségét tükrö-
zõ számokkal. Több forrás más-más adato-
kat közöl. Összegezõ megállapítása: a
holokausztot „a vészkorszak elõtti 192–200
ezres erdélyi zsidó közösségbõl (a vészkor-
szakot követõen a haláltáborokból egyene-
sen Nyugatra távozottakkal együtt) hozzáve-
tõleg 75–80 ezer személy élte túl. A soa
összerdélyi áldozatainak száma e hozzáve-
tõleges számítások alapján 120 ezer körülire
tehetõ. Az észak-erdélyi zsidóság háromne-
gyede, az összerdélyi zsidóságnak pedig két-
harmada megsemmisült.”

A fejedelemség korában az erdélyi váro-
sok közül csak Gyulafehérváron teleped-
hettek le zsidók. Így Kolozsvárt is csak a 19.
századtól kezdve beszélhetünk zsidó lako-
sokról, rendre kialakuló közösségrõl. Az
1810-es években már rabbiról és ideiglenes
zsinagógáról is van adatunk, 1836-ban pe-
dig megalakul a Chevra Kadisa, a temetke-
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zési és betegsegélyezõ egylet. 1846-ban még
csak negyven zsidó család él a városban,
1851-ben felépül az elsõ kõzsinagóga.
1878-tól a Glasner-dinasztia tagjai foglalják
el a rabbiszéket. A hagyományos ortodox
hitközség mellett az 1880-as években meg-
jelenik a status quo ante, majd neológ hit-
község, s felépíti a Ferenc József úti zsina-
gógáját, melynek aztán Eisler Mátyás lesz a
nagy tudású rabbija. A fejezet kitér a cionis-
ta mozgalomra, a zsidó oktatás kezdeteire, a
vallásos egyletekre, a sajtóra, az iparra. Tri-
anon táján tízezer zsidó lakosa van a város-
nak. Az elsõ világháború utáni idõkbõl ki-
emeli a zsidó kórház 1928-as megalapítá-
sát, a Haggibor sportegylet és a Goldmark-
zenekar létesítését. 1920-ban kezdõdnek az
elsõ antiszemita megnyilvánulások, melyek
az 1930-as években felerõsödnek. A kolozs-
vári zsidóság lelkesedéssel fogadja a máso-
dik bécsi döntést követõen berendezkedõ új
hatalmat, de aztán ugyancsak csalódnia
kell elvárásaiban. Jönnek a zsidótörvények,
bevezetik a numerus clausust. A város terü-
letén 16 750 személyt kényszerítenek sárga
csillag viselésére. A német bevonulást kö-
vetõen a gettósítást a magyar tisztviselõk a
Zsidó Tanács segítségével mintaszerû pon-
tossággal hajtják végre. Csak nagyon kevés
személy mer elszökni, vagy jut kereszté-
nyek oltalmába. Márton Áron püspök fellé-
pése, tiltakozása alig talál követõkre. A tég-
lagyári gettóban vidékrõl is összegyûjtött
16–18 000 személy (a szakirodalomban
több adat is forog) nagy többségét hat halál-
vonattal deportálják Auschwitzba. Mind-
össze egy 388 fõs ún. Kasztner-csoportot si-
kerül Svájcba juttatni. 

A világháború vészkorszaka után a vá-
rosból deportált zsidóságnak legfeljebb
10–15 százaléka tért vissza Kolozsvárra,
mert sok túlélõ a nyugati államok valame-
lyikét vagy Palesztinát választotta további
otthonául. 1945 márciusában mintegy száz
taggal alakult újjá a neológ hitközség. Meg-
alakították a Demokrata Zsidó Népközössé-
get is mint érdekvédelmi szervezetet. 1947-
ben már 6500 zsidó élt a városban. 1959-ig
volt saját rabbija a hitközségnek. 1958-tól
kezdõdõen tömegesen – egy idõben fejpénz
ellenében – vándorolt ki a zsidóság az õsha-
zába. Úgyhogy a 2002-es népszámlálás csak
226 zsidót talált Kolozsvárt. A fejezet szól az
1946-ban megindított ún. gettóperrõl,
amelyben a gettósításban és deportálásban
bûnösöket helyezték vád alá. Jó részüket tá-
vollétükben ítélték el, s a börtönbe kerülõk
is néhány év elteltével kiszabadultak. Még
eredménytelenebb volt a zsidó javak vissza-
szolgáltatására irányuló követelés. Sem az
elkobzott vagyont, sem pedig a bankokban

letétbe helyezett pénzt nem sikerült vissza-
szerezni. 

A második rész a kolozsvári zsidó tanin-
tézetekkel foglalkozik. Az elemi szintû okta-
tás 1875-ben indul meg 40 diákkal és két ta-
nítóval. Majd ortodox leányiskola is létesül
1908-ban. A neológok 1904-ben nyitnak ele-
mi iskolát, mely mellett óvodát is mûködtet-
nek. A középfokú tanulmányokat Trianon
elõtt a zsidó diákok valamelyik felekezeti
tanintézetben végezték. Különösen az Uni-
tárius Kollégiumba iratkoztak be nagy szám-
ban. A zsidóság vezetõi 1920-ban úgy vél-
ték, hogy eljött az ideje saját tanintézet ala-
pításának. Az ortodoxok fiúgimnázium, a
neológok leánygimnázium alapítására kér-
tek és kaptak engedélyt. A két iskola közös
vezetésére 1920 szeptemberében létrehoz-
ták a Tarbut Országos Zsidó Iskolaegyesüle-
tet, melyben mindkét hitközség fele-fele
arányban képviseltette magát. Az új intéz-
mény igazgatójává Antal Márk emigráns-
ként itt letelepedõ tudós matematikatanárt
nevezik ki. Ez a tanintézet 1927-ig mûkö-
dik, akkor a hatóságok bezáratják. A közép-
fokú oktatás második fejezetét az
1940–1944 között mûködõ Zsidó Gimnázi-
um jelenti, a harmadikat a vészkorszak után
újralétesített, két évig – 1946–1948 között –
fennálló Zsidó Líceum. 

A Tarbut történetével már többen foglal-
koztak, nyomtatott értesítõi maradtak fenn.
Az 1940/41-es Értesítõ bevezetõjében pedig
Antal Márk foglalta össze a szervezet rövid
történetét. A szerzõ erre alapozva mutatja
be az iskola hét esztendejét. Az iskola tulaj-
donképpen a magyar anyanyelvû, de vallá-
sához ragaszkodó zsidó fiatalokat akarta
összegyûjteni és együtt képezni. A román
hatalom azonban rövidesen céljául tûzte ki,
hogy a magyar érzelmû és kultúrájú zsidó-
kat leválassza a magyarságról. Így a Tarbut
számára is elõírta, hogy abban az oktatás
vagy héberül, vagy románul folyjék. A tanu-
lók, de a tanárok sem tudtak akkoriban e
nyelveken. Eleinte még „kisegítõ nyelv”-
ként megtûrték a magyart, de a nemzeti tár-
gyakat csak románul lehetett oktatni. A ha-
tóságok állandóan ellenõrizték az iskolát,
hol az épületet kifogásolták, hol a tanárok
képesítésében találtak hiányosságokat, vagy
állampolgárságukat firtatták. Végül a ható-
ság kimondta az iskola nyilvánossági jogá-
nak megvonását. A helyzetet az is súlyosbí-
totta, hogy a magyar felekezeti iskoláknak
megtiltották izraelita diákok felvételét.

A Tarbutról szóló fejezet éppen csak
vázlat, a hangsúly a következõ, 1940–1944
közötti idõszakot bemutató részre esik. Az
elsõ három tanévnek fennmaradt a nyomta-
tott értesítõje, s még a tanítványok sorából is
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többen nyilatkozhattak. A második bécsi
döntést követõen Észak-Erdélyben is beve-
zették a „numerus clausus”-t, vagyis a tan-
intézetekben 6 százalékra korlátozták a zsi-
dó diákok arányát. Ezért a kolozsvári két hit-
község vezetõi úgy találták, hogy a legjobb
megoldás volna az 1927-ben bezáratott zsi-
dó tanintézet újraindítása. Közös küldöttsé-
get menesztettek a fõvárosba, s ott meghall-
gatásra találtak. Külön leány- és külön fiú-
gimnázium nyitására kaptak engedélyt. A
kettõ fölé helyezték a Kolozsvári Zsidó Kö-
zépiskolák Kuratóriumát. A szervezõmunka
java részét ezúttal is Antal Márk matemati-
katanárra bízták. 1940. november 3-án az
ünnepélyes megnyitóra is sor került. Vagy
négy helyszínen is folyt az oktatás, de a
központi épület az igazgatói irodával a
Nagyszamos utcában volt, éppen abban a
házban, ahol sokáig a Korunk és a Helikon
szerkesztõsége is mûködött a kilencvenes
években. A továbbiakban tanévrõl tanévre
követhetjük az iskola életét, tanári karának
és diáknépességének változását. 1941-ben
egyesült a fiú- és a leányiskola, létrehozva a
Kolozsvári Izraelita Koedukációs Gimnázi-
umot. Az elsõ évtõl 1942-ben bekövetkezett
haláláig Antal Márk töltötte be az igazgatói
széket, mellette Rosenfeldné Winkler Janka
helyettes igazgatóként vezette a leánygim-
náziumot. Antal utóda dr. Bach Endre
nyelvtanár lett, dr. Goitein György aligazga-
tói beosztást kapott. Ekkoriban már a férfi-
ak többségét munkaszolgálatra sorozták be,
úgyhogy a tanárnõkre hárult az óráik he-
lyettesítése. 

Az értesítõk mindegyikébõl kicsendül
az erõltetett hûség kinyilatkoztatása az or-
szág kormányzójához, a magyar kultúra ha-
gyományaihoz. A Goldzieher Ignác és Kár-
mán Mór önképzõkörökben a fiúk, illetve a
lányok díszüléseken emlékeznek meg az ál-
lami ünnepekrõl és a kormányzó születés-
napjáról. Vörösmarty-és Móricz-darabokat
mutatnak be, Tóth Árpád és Kosztolányi
költészetét elemzik, foglalkoznak az erdélyi
regényirodalommal. Még gimnáziumi diák-
naptárt is megjelentetnek. A Sportkört
Komjádi Béláról nevezik el, szakosztályai
mûködnek. A zenei életükre jellemzõ, hogy
zenekart alapítanak, melynek karmestere az
utóbb világhírûvé vált Ligeti György lesz. 

Az iskola fontosságát leginkább a lét-
számstatisztika bizonyítja. Évente közel 600
fiút és 550 leányt tanítottak, vagyis több
mint 1100 diákot. A négy év alatt összesen
„majdnem 1300 diák lépte át” az iskola kü-
szöbét, állapítja meg a szerzõ. 

Az 1943/44-es tanévet még sikerült le-
zárni s az érettségit is megtartani, hogy az-
tán a diákok és tanárok szinte testületileg

kerüljenek a gettóba. A 41 fõs tanári karból
öten a munkaszolgálatban, tizenöten a ha-
láltáborokban pusztultak el. Soknak a sor-
sa ismeretlen maradt. A Kasztner-
csoportba került 41 gyermeken kívül a töb-
biek nagy része odaveszett. A 14 éven alu-
liakat egyenesen a gázkamrákba küldték. A
korábban munkaszolgálatra behívott fiúk
közül menekültek meg néhányan. Tibori
Szabó összesítése szerint az utolsó tanév
mintegy 1300 diákjának körülbelül 70 szá-
zaléka pusztult el. 

Az iskolatörténet harmadik fejezete a
második világháború utáni két esztendõre
vonatkozik. A hazatértek 1945 õszén az Eöt-
vös utca sarkán lévõ egykori elemi iskola
épületében beindították az alsó tagozatot
(az épületet idén nyáron bontották le). 1946
áprilisában a Kolozsvári Zsidó Líceum is új-
jáalakult, s Bráver Samu, aztán Nichtburg
Erzsébet igazgatása alatt mûködött. A né-
hány visszatért tanárhoz újabbak csatlakoz-
tak. Köztük Vágó Béla történész, Ditrói Er-
vin mûvészettörténész is feltûnik. A koráb-
bi diákokból csak kevesen jelentkeztek újra,
a fiatalok többsége dél-erdélyi családból
származott, de akadt néhány román zsidó
családból való tanuló is, akik itt tanultak
meg magyarul. Az 1948-as tanügyi reform
valamennyi felekezeti iskolát megszüntette,
így véget vetett a Zsidlic történetének is. 

A kötet harmadik része egészen új kele-
tû eseménysort örökít meg: Az iskola világta-
lálkozóinak történetét. Más iskolákban osz-
tálytalálkozókat szerveznek, de itt a kevés
túlélõ, bármelyik osztályba járt is, a közös-
séghez tartozónak érezte magát. 1979-tõl a
volt tanárok rendeztek találkozókat Kolozs-
várt, rendszerint Wiesel Matild latintanárnõ
lakásán. Az elsõ „világtalálkozót” 1980-ban
Wiesel Matild hozta össze szintén Kolozs-
várt, ezen már diákok is részt vettek. Aztán
tíz év múlva, 1990-ben a Tel-Avivtól északra
fekvõ Sfájim kibucban rendezték a legnépe-
sebb világtalálkozót Vágó Lídia és Mendel
Áron véndiákok szervezésében. A harmadik
találkozó 1994-ben szintén Sfájimban volt.
A negyedik 1996-ban Kolozsvárt, ezt
Mureºanné Kertész Judit és informatikus lá-
nya szervezte. Az ötödikre is itt került sor
2002-ben. Aztán Sfájim (2004, 2006), Ko-
lozsvár (2008), Sfájim (2010) és Ramat Gan
(2012) következett. Idõközben az egykori
véndiákok jó része meghalt, s érdekes jelen-
ségre került sor: a találkozókra a véndiákok
gyermekei, sõt unokái kezdtek eljárni. Már
többször kimondták, hogy az utolsó találko-
zót szervezik, de úgy tûnik, hogy az utódok
tovább éltetik a találkozókat. 

A kötethez ötfejezetes függelék járul. Az
elsõ Kolozsvár összlakosságának és izraelita124
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125lakosainak összehasonlító táblázata 1850-
tõl 2002-ig. A második táblázat Kolozs me-
gye zsidóságát veszi számba járásonként.
Újabb táblázatban a Zsidó Gimnázium
1940–1944 közötti tanári karának 41 tagja
névsorát kapjuk besorolása, szakja, szolgá-
lati beosztása feltüntetésével és sorsa vész-
korszaki alakulásával. Másik két táblázat a
596 fiútanuló, valamint 549 leánytanuló
adatait és sorsának alakulását összesíti
ugyancsak a fenti négy esztendõbõl. Az
utolsó táblázat az osztályfõnököket veszi
számba. A kötetet Antal Márk portréja,
érettségi tablók másolata, régi és a találkozó-
kon készült csoportképek zárják. 

Kétségtelenül nyereség ez a kötet. Egy
tragikus sorsú iskola történetét, szellemisé-

gét örökíti meg – mondhatni az utolsó
percben, az utolsó tanítványok életében.
Mégis teljesebb lehetett volna. A Tarbut
hétéves történetét az értesítõk, a rá vonat-
kozó irodalom segítségével jóval átfogób-
ban tárgyalhatta volna. Az 1946–1948 kö-
zötti korszaknak pedig vagy az Állami Le-
véltárban, vagy valamelyik iskolánál bizo-
nyára fellelhetõk az iratai, legalábbis az
anyakönyvei. Úgyhogy onnan a diáknévso-
rokat is ki lehetett volna másolni. Talán
egy újabb, bõvített kiadás alkalmával ezek-
re is sor kerül. Tibori Szabó Zoltán ezzel a
kötetével is hozzájárul az erdélyi zsidó
múlt jobb, alaposabb megismeréséhez. 

Gaal György


