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Kísért és tanít a múlt
Gondolatok egy emléknap

és egy új könyv megjelenése alkalmából

1. Az Emlékezés Napját Sátoraljaújhelyen 2017-ben egy új könyv megjelenése színesítet-
te. A támogatók jóvoltából a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Juhász 
István ügyvezető igazgató kezdeményezésére kiadhatta dr. Csorba Csaba könyvét a sátor- 
aljaújhelyi zsidóság történetéről.1 Hézagpótló műről van szó, amely arra vállalkozik, hogy 
tények, ismeretek nyújtásával hozza közelebb a mai olvasóhoz egy népcsoportnak, egy ősi 
vallás híveinek életmódját, hitvilágát, szokásait. Mégpedig egy város, Sátoraljaújhely ke-
reteihez, társadalmi-gazdasági sajátosságaihoz igazodva, s ezzel közelebb hozva a témát 
a mai városlakókhoz. Nem túl gazdag e tárgykör regionális irodalma, de vannak példák, 
amelyek azt jelzik, hogy él az igény mind a szerzők, mind a helyi közösségek részéről a 
megismerésre, a tisztánlátásra. Megyénkben az utóbbi években megjelent Miskolc (2011), 
Abaújszántó (2013), Ónod és Tokaj (2014) zsidó közösségének története, ebbe a sorba he-
lyezhető Csorba Csaba munkája. Az e témával foglalkozó művek szomorú tanulsága, hogy 
színes kép rajzolható fel a zsidóság helyi történeti útjáról, szerepéről, de kevés a monda-
nivaló a jelenről, s kétségesnek látszik a jövő. Hogy a helyzet így alakul, abban három fő 
tényező játszik szerepet: a vészkorszak okozta nagyarányú vérveszteség, amely a vidéki zsi-
dóság sorsát megpecsételte; a hitélet sorvadása, amely asszimilációhoz vezetett; valamint 
az önálló zsidó állam megteremtése, amely sokakat vonzott oda a zempléni régió túlélői  
közül a biztonság reményében. A zsidó lakosság megfogyatkozása azonban nem jelentheti 
azt, hogy megfeledkezzünk a hazai társadalom egy érdekes eleméről.

Egyre kevesebb a tárgyi emlék; városunkban eltűnt két zsinagóga, a harmadik pedig 
elcsúfítva hirdeti a tragikus fordulatot. Teitelbaum Mózes sírja, két temető, egy kicsinyke 
imaház és az egykori zsidó iskola épülete tanúskodik még arról, hogy a zsidóság Újhely tár-
sadalmának meghatározó tényezője volt. Régi képeslapok örökítik meg az egykori boltokat, 
vannak emléktáblák, amelyek elgondolkoztathatják a mai újhelyieket, múzeumi kiállítás 
elevenítette meg egy sajátos kultúra tárgyi-képi emlékeit, a Kazinczy Társaság évkönyvei-
ben néhány közlemény foglalkozott a zsidók sorsával, a Zemplén Televízió egyórás doku-
mentumfi lmet szentelt a témának. Ez az idei alkalom, Az Emlékezés Napja ezt folytatta, s 
a szervezők átgondolt programja a rendszeressé tétel ígéretét sejteti. Lám, van egy szilárd 
pont, egy sátoraljaújhelyi épület, amelyben 105 éven át zsidó fi úkat és leányokat neveltek, 
s amely önkéntes munkatársak fáradozása nyomán már második alkalommal ad otthont 
egy eltűnt társadalmi réteg múltját megidéző tanácskozásnak. Megkeresték az iskolalapító 
Kaesztenbaum Márton sírját, reprintben kiadták az iskola centenáriuma alkalmából 1938-
ban megjelent könyvet, és a korábbi gesztusok után most itt az újabb eredmény: Csorba 
Csaba könyve.

A szerző felkészült történész, számos publikáció írója, Sátoraljaújhely történeti 
monográfi ájának alkotója, s ha a most reá bízott téma nem is tartozik szűkebb tudományos 
szakterületéhez, tudni lehetett, hogy a rendelkezésére álló tényanyag, dokumentumok ta-

1 „Szerettem volna, ha nem kísért a múlt.” Sátoraljaújhely zsidóságának története. Zempléni RVA, Sátoraljaújhely, 
2017. 224 old. + DVD-mell.
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nulmányozásával viszonylag rövid idő alatt elkészül e művel. Nehéz feladatra vállalko-
zott, mert nem támaszkodhatott kiterjedt előmunkálatokra, és mert a népirtás árnyékában 
csapdákat rejtő területen kellett elindulnia. Bátor vállalkozás tehát az övé, olyan érzé-
keny pontokkal találkozott, amelyek igénylik ugyan a szembenézést, de amelyek kapcsán 
a kibeszélést több tényező korlátozza. „Szerettem volna, ha nem kísért a múlt”, olvassuk 
könyve címlapján, mert túl közel vagyunk egy tragédiához, amely sok mindent felülírt. A 
gázkamrák fojtogató füstje ma is könnyet fakaszt szemünkben, s elhomályosítja tekinte-
tünket, amikor a múltba nézünk. De addig is szólnunk kell, mondanunk kell valamit, míg 
az utókor majd harag és elfogultság nélkül képes lesz leírni a múltat.

2. Hogyan tekinthetünk mi, úgynevezett „kívülállók” a zsidóságra? Mi alakítja róluk ki-
alakult képünket? Megpróbálok ‒ részben személyes benyomásaim, emlékeim alapján ‒ e 
kérdéscsoportra válaszolni. Vannak élményeink, vannak neveltetésünk és tanulmányaink 
keretében szerzett ismereteink.

Zsidó emberrel már gyermekkoromban találkoztam, Schwarcz bácsi volt szülőfalumban 
a boltos. Háza a falu közepén, utak találkozásánál, jól megközelíthető helyen állt, s eltért 
formájában a gazdák portáitól: nem merőlegesen, hanem párhuzamosan állt az utcavonal-
hoz képest. Szélső helyisége volt az üzlet, ahol némi zsúfoltsággal egymás mellett sorako-
zott mindaz az áruféleség, amire egy falusi embernek szüksége lehetett, amit nem tudott 
megtermelni magának, a petróleumtól és szerszámoktól kezdve a cukorig. Engem is el-
küldtek néha élesztőért, valamilyen fűszerért, s ma is érzem a helyiség szagát, magam előtt 
látom sokpolcos, sokfi ókos berendezését. Ostorhoz való szíjat is vettem ott, nemcsak cu-
korkát. Szombaton a bolt zárva volt, egyszer azonban sürgősen szükségünk volt valamire 
a háztartásban, bekopogtattam Schwarcz bácsi lakásának ajtaján. Lakószobáján keresztül 
kísért be a bolthelyiségbe, ideadta, amit kértem, de pénzt nem vett el, azt tiltotta a vallása. 
Azután megismertem a szomszéd faluban élő Jónap doktort, aki családunk kiváló orvosa 
volt. Jártam egyszer-kétszer nagyanyámmal Kassán a Fényes nevű ügyvéd lakásán, akire 
nyugodtan rá lehetett bízni a család ügyes-bajos dolgait. Azután jött a zsidóüldözés, én már 
nem éltem falunkban, csak hallottam, hogy Schwarcz bácsi és családja odaveszett valame-
lyik lágerben, Fényes ügyvéd úr a feleségével öngyilkos lett, amikor be kellett volna men-
niük a gettóba, Jónap doktor hazatérhetett ugyan, de visszavonult, nem folytatta praxisát.

Gimnazista éveimben olvasmányaimban találkoztam zsidó szereplőkkel, sőt, magával a 
zsidókérdéssel, hiszen az 1930-as években közéleti-irodalmi téma volt, hogy a magyarság 
szellemi értelemben saját hazájában kisebbségbe szorul a német befolyás, a kozmopoli-
tizmus terjedése és a zsidóság terjeszkedése miatt. Azután hallottam a zsidótörvényekről, 
állásfoglalásokról, amelyek fokozatosan szűkítették e réteg mozgásterét, egészen a „végső 
megoldásig”. Családunkban nem észleltem a durva antiszemitizmus jeleit, sőt, egyik nagy-
bátyámat, dr. Zsedényi Bélát – aki 1944-ben az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnöke, majd a 
személyi kultusz áldozata lett ‒ zsidóbarátként emlegették. Őszinte sajnálat kísérte a sze-
mélyes ismerősök tragédiáját, azt valahogy úgy éltük át, mint a háborús veszteségeket, nem 
fogtuk fel az események népirtás jellegét. A koncentrációs táborok rettenetét jóval később 
érezhettem meg, amikor családommal Auschwitzba zarándokoltunk. 

1948-ban kerültem a budapesti bölcsészkarra, abban az évben, amikor Rákosiék átvették 
a teljhatalmat, s durván élesedni kezdett az osztályharc. Voltak fővárosi zsidó hallgatótár-
saim, s azt fi gyeltem meg, hogy magatartásukban meglehetősen eltérő vonások mutatkoz-
nak. Néhányan kihasználták kapcsolataikat, s vezető szerepet kaptak a tanulókörökben 
meg az ifj úsági szervezetben; „külsősként” feladathoz jutottak a sajtóban, rádióban, s már 
egyetemistaként megalapozták jövőjüket. Ugyanakkor elismeréssel tekintettem azokra, 
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akik kitűntek olvasottságukkal, szellemi frissességükkel, tehetségükkel. Egyikük önzet-
lenül kórust szervezett, másikuk elmélyedt szakja tudományában, s később elismert pro-
fesszor lett, harmadikuk biztos idegennyelvtudásával építhetett magának karriert. Tehát a 
zsidó emberek világát éppolyan diff erenciáltnak láttam, mint más népcsoportokét. Később 
bodrogközi néprajzi gyűjtésem során is azt tapasztaltam, hogy nem egynemű közegről 
van szó. Adatközlőim szavaiból megismertem a zsidók helyét, szerepvállalását a falvakban. 
Az is kiderült, hogy elhurcolásuk után sokan kapva kaptak az elhagyott zsidó értékeken, 
erősebb volt a nyereségvágy a humánumnál. Elmondták azonban azt is, hogy a málenkij 
robotba kényszerített falusi fi atalok elhurcolásában a munkaszolgálatból hazatért bosszúra 
vágyó emberek segédkeztek a szovjet katonák mellett. Nem volt könnyű a 40-es éveknek 
sem az első, sem a második felében szuverén személyként igaznak maradni. Ennyit szemé-
lyes emlékeimből.

3. Csorba Csaba könyve érzékelteti a többségi magyar társadalom passzivitását, az igaz-
ságtalanul üldözöttek melletti széles körű kiállás hiányát, amiben szerepe volt a korabeli 
propagandának. Ahol zsidóság él, ott az antiszemitizmus is megjelenik, állítja egy zsidó 
tudós. Ez tehát „természetes” jelenség, de eltérő változatai vannak. A Habsburg-biroda-
lomba, Magyarországra települő zsidóság Galíciából nem ellenséges közegbe érkezett, sőt, 
menekültként otthonra lelt a Kárpát-medencében, s jól megfi gyelhető a fokozatos befo-
gadás mind a rájuk vonatkozó jogszabályokban, mind a társadalmi munkamegosztás-
ban. Sajátos vallási kultúrájuk, öltözködésük, szokásaik, bizonyos fokú bezárkózottságuk 
ébreszthetett idegenkedést velük szemben, de – különösen a kiegyezést követően ‒ nem 
érezhettek hátrányos megkülönböztetést, és újabb nemzedékeik a társadalom legfelső 
rétegeibe is beépülhettek, főnemesi rangot szerezhettek, a hadseregben akár a tábornoki 
rangig juthattak, s a pénzpiac, az orvoslás, a jogászélet terén meghatározó szerepet játszot-
tak. Vagyis az adott kor viszonyai között nyitottak voltak lehetőségeik. A zsidóság nagy 
többsége magyarnak vallotta magát, lelkesen csatlakozott az I. világháború frontra induló 
katonáihoz. A háborút követő forradalmak és a Tanácsköztársaság vörös terrorja hozott 
azután gyökeres változást.

A szerző arra is kitér könyvében, hogy az 1919-es kommunista uralom vezető alakjai 
között a zsidó származású emberek voltak nagy többségben. Ez a tény alkalmat és ürügyet 
adott az ellenhatásként kialakult fehérterror kilengéseire, az antiszemitizmus fellángolá-
sára. Az kevéssé élt a köztudatban, hogy a Tanácsköztárság elnyomottjai, áldozatai között 
zsidó honfi társak is szenvedtek. Jellemző újhelyi adalék ehhez, hogy amikor 1919 áprilisá-
ban a diktatúrával nem rokonszenvező tekintélyes polgárokat túszként letartóztatták és 
Budapestre deportálták, közöttük ‒ mint a könyvben olvashatjuk ‒ tizenhatan zsidó embe-
rek voltak. Azt is megtudjuk, hogy amikor 1918 őszén erőszakkal dr. Bettelheim Ernő zsidó 
ügyvédet akarták Dókus Gyula helyett az alispáni székbe ültetni, akkor az ugyancsak zsi-
dó ügyvéd, dr. Székely Albert határozottan szembeszegült a törvénytelen erőszakkal. Töb-
bek között ezekkel a határozott szavakkal: „én, mint zsidó ember, ünnepélyesen kijelentem, 
hogy a leghatározottabban tiltakozom az ellen, hogy egy ilyen fi atal zsidó vallású fi skális, ősi 
alkotmányunk autonómiájának megsértésével, terrorral akarja feltolni magát az alispáni 
székbe…” Vagyis nem ítélhetünk el általánosítva egy társadalmi csoportot, vallásfelekeze-
tet, a valóság sokkal bonyolultabb, összetettebb. Nem kerülhetnek végső nyugvópontra a 
magyar‒zsidó viszony körüli viták, ha nem valós tényekre alapozva, a történelmi folyama-
tokat teljes körűen feltárva, elemezve nyilatkozunk meg.

A holokauszt tragédiája ‒ érthető módon ‒ feledtetheti a tényt, hogy a zsidóság nem 
homogén társadalmi alakulat, éles ellentétek húzódnak meg közegén belül. Hallunk ar-
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ról, hogy részben a zsidó nagytőke segítette győzelemre jutni Lenint és a bolsevizmust 
Oroszországban, Hitlert és a nácizmust Németországban. Vannak összeesküvéselméletek, 
amelyek szerint ma is valamilyen világerő irányítja a történéseket, amelyben a zsidó pénz-
hatalom domináns szerephez jut. Nem tudhatjuk pontosan, mi zajlik a kulisszák mögött, 
attól azonban óvakodnunk kell, hogy leegyszerűsítsük, zsidókérdéssé szűkítsük ezeket az 
ellentmondásos jelenségeket. Hadd emlékeztessek a cionizmusnak legismertebb, Budapes-
ten született vezéralakjának, Herzl Tivadarnak a szavaira, aki már 1896-ban rámutatott a 
zsidó társadalom kettősségére, bonyolultságára. Idézem őt: „A művelt és vagyontalan zsi-
dók most mind a szocializmus karjaiba kerülnek. A szociális háborúnak ezért mindenesetre 
a mi hátunkon kellene lefolynia, mert úgy a kapitalista, mint a szocialista táborban a legex-
ponáltabb pontokon mi állunk.”

Vita volt és lehet a zsidóságon belül a követendő stratégia meghatározásában. A II. világ-
háború előtt az volt a fő tendencia, hogy a világ zsidóságának elsősorban hazájuk társadal-
mába kell minél szervesebben beilleszkednie. Ez a törekvés a társadalmi mozgásokban Sá-
toraljaújhelyen is megfi gyelhető. A már idézett Herzl Tivadar egy teljesen más álláspontot 
képviselt: „Nép vagyunk, mert külső ellenségeink kovácsoltak bennünket egy összetartozó 
néppé... Asszimilálódni nem tudunk és nem fogunk soha, mert a népek ezt lehetetlenné te-
szik számunkra... Az antiszemitizmust leküzdeni nem lehet, mert ott, ahol zsidók nagyobb 
számban élnek, ott az antiszemitizmus okait megszüntetni nem lehet... A megoldás csak 
egy lehet: az önálló zsidóállam!” Ez az állam, Izrael 1948 tavaszán létrejött. Az államiságot 
kivívó cionista mozgalom minősítése mégis vitát vált ki mindmáig. Az Egyesült Nemzetek 
Szervezete 1975-ben olyan határozatot, hozott amelynek értelmében „A cionizmus a rasz-
szizmus és a faji megkülönböztetés egyik formája.” 1991-ben ezt a határozatot visszavonták 
ugyan, továbbra sem egységes azonban Izrael állam jogos önvédelmének megítélése.

Csorba Csaba könyve nem foglalkozik ezekkel a feszültségforrásokkal, a szerző a helyi 
társadalom viszonylatában kíséri végig a sátoraljaújhelyi zsidóság történetét. Igen helyesen 
a zsidó vallás, rítus jellemzőinek bemutatásával kezdi, hogy az ezen a területlen járatlan 
olvasó megértse egy sajátos kultúra alapjait. A történeti szál érdeme, hogy az beleszövődik 
a város szövetébe. Tények alapján láthatjuk, miképp illeszkedik egy kisebbség a többségi 
társadalomhoz, s azt is, milyen téren hoz új színt a zsidóság a polgári fejlődés előmozdítá-
sával Újhely és az újhelyiek életében. A plasztikus kép megrajzolását kiválóan szolgálják a 
korabeli sajtóból átvett közlemények, amelyek által a város hétköznapi élete megnyílik az 
olvasó előtt. Ami az egyik legfőbb tanulság: a zsidó emberek szerves elemei voltak a helyi 
társadalomnak. Hírt kapunk üzleti vállalkozásaikról, kulturális és szociális tevékenysé-
gükről, ünnepeikről. A megye és a város vezetői fi gyelemmel, segítőkészen viszonyultak a 
zsidó intézményekhez. Fontos helyet foglal el a könyvben annak szemléletes bemutatása, 
mit tettek zsidó honfi társak az értelmiségi pályán mint orvosok, ügyvédek, továbbá a kapi-
talista fejlődést segítő bankvilágban, a borkereskedelem fellendítésében, a kiskereskedelmi 
kínálat gazdagításában és a város szellemi életében.

Nem kevésbé érdekes az a kép, amely a zsidóság belső életét hozza az olvasók elé. Látjuk, 
hogy a vallás mennyire meghatározó mind a szemléletben, mind az életvitelben. Mivel 
különböző irányzatai alakultak ki az izraelita vallásnak, nem egynemű a világlátás, éles 
különbség mutatható ki az ortodox és a neológ felfogás között. A zsidóságon belül is meg 
kellett küzdeni például azzal, hogy ne csak az ószövetségi tudásanyaggal, a Talmuddal fog-
lalkozzanak iskoláikban, hanem kapjanak ott helyet a világi tárgyak is. El kellett dönteni, 
miképp viszonyuljanak a világi hatalomhoz, más vallású polgártársaikhoz. A status quo 
anyahitközség neves iskolájának történetét ismerjük, s kiolvasható belőle, milyen tudatos 
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hazafi as nevelés folyt ott a két világháború között. Amikor Fodor Sámuel igazgató 1938-
ban visszatekintett az intézmény 100 éves történetére, ezekkel a szavakkal gondolt a jövőre: 

„Szívem minden dobbanásával óhajtom, hogy Isten áldása lebegjen továbbra is szüntelenül 
még nagyon sokáig ezen az iskolán a vallás és az igazi hazafi as nevelés szent céljai érdeké-
ben!”

Öt év múlva azonban be kellett zárni az iskolát, s azután a sátoraljaújhelyi gettó egyik 
központjaként látták ezek a falak a pusztulásra ítélt újhelyi és környékbeli zsidó polgárokat. 
Nyomon követhető a könyvben, miként bomlik meg az együttélés kialakult rendje, mi-
képp élesedik a hatalom hangja, fellépése a zsidóság irányában. A vészkorszak embertelen-
sége Sátoraljaújhelyen ‒ más településekhez képest is ‒ nagy vérveszteséget okozott. Csorba 
Csaba rámutat arra a történelmi léptékű változásra, amelyet a holokauszt mérhetetlen tra-
gédiája városunk életében okozott.

4. Mit mondhatunk, ha bejárjuk azt a történelmi utat, amelyen könyvében a szerző vé-
gigkalauzol bennünket? Két költőnk üzenetét tudom válaszként idézni. Radnóti Miklós 
zsidóként és magyarként vallotta meg: „Hisz bűnösök vagyunk, akár a többi nép, / s tudjuk 
miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép…” Azt teszem hozzá példás vallomásához, hogy ha 
ismerjük és bevalljuk vétkeinket, akkor nem feledjük a tanulságot. Az lehet a reménysé-
günk, amit József Attila mondott: „A harcot, amelyet őseink vívtak, / békévé oldja az emlé-
kezés.” Ebben van a jelentősége a most megjelent könyvnek és a sátoraljaújhelyi emléknap-
nak. Együttlétünk és olvasmányunk hozzásegít ahhoz, hogy ne kísértsen a múlt, hanem 
tanítson, hogy megértsük a történelmi leckét.

Kováts Dániel

„Honismeret nélkül nincs hazaszeretet”
Találkozás a „Prima Primissima” díjjal
kitüntetett „Hazajáró” televíziós műsor

szerkesztőjével, Kenyeres Oszkárral

A váci állomásépület előtt beszéltük meg a randevút, s az üdvözlések után Kenyeres Oszkár 
lelkes lokálpatriótához illően mesélt a szép műemléképületről és az elsőként megépülő Bu-
dapest–Vác közötti vasútról. Amerre mentünk, minden érdekességre felhívta fi gyelmemet, 
bár lépten-nyomon megállították egy üdvözlésre, vagy gratulációra.

– Ez természetes, hiszen itt születtem – magyarázza mosolyogva –, később sokak gyer-
mekét is tanítottam, és vittem kirándulni. Egyébként a Naszály a váciak „szent hegye”. Az 
általános iskolában volt turisztikai szakkör, már kiskamaszként jártunk a barátaimmal a 
visegrádi hegyekbe, később a Börzsönybe, ahonnan átláthattunk a felvidéki „nagy” hegyekre 
is! Kialakult egy baráti kör, egyre merészebbek lettünk, fi atalos hévvel meg akartuk hódítani 
a magas hegycsúcsokat.

1990-ben alakult meg a Börzsöny Akciócsoport azzal a céllal, hogy megóvja, megis-
mertesse és megszerettesse a Börzsönyt. Kenyeres Oszkár és barátai a túrázások mellett 
önszorgalomból karbantartották a turistaösvényeket és lassan egyre többen segítettek, 
csatlakoztak hozzájuk. A Duna–Ipoly Nemzeti Parktól is sok segítséget kaptak. 1997-ben 


