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Solymár József

Hol volt, hol nem volt…

Kétes feltámadás

Bevezetés 
A szocializmus szorgos építésének időszakában is megengedtem magamnak azt a tréfát, hogy amikor megkér-

dezték, mi szerettem volna lenni, azt válaszoltam, hogy olyan földbirtokos, akit kilenc intéző lop, de haláláig nem 
veszi észre. Még mindig szeretnék gazdag ember lenni és meglennének hozzá az úri passzióim is. Például mit sem 
törődve azzal, hogy egyre zsugorodó nyelvterületünkön hemzsegnek a könyvkiadók, alapítanék még egyet. Itt 
jelenne meg az a mű is, amely két részből állna, az egyik címe az lenne, Goj a családban, a másiké Zsidó, netán 
Bibsi a családban, hogy könnyedebb, kicsit mókás legyen. Ennek a könyvnek első fejezetébe magam is beledol-
goznék, mivel tapasztalataim bőségesen vannak. Egy részletet így is bemutatok addig is, míg váratlanul meggaz-
dagodva meg nem valósítom tervemet. 

Kezdjük a végéről, ahogyan a zsidó írásokban is hátraarcot hajtottak végre a jelek. (De az is lehet, hogy fordít-
va történt.) 

Tárgyalás
Gojnak lenni zsidó famíliában hétköznapokon nem túlságosan nehéz feladat. A bonyodalmak leginkább az 

ünnepnapokon és a családi események alkalmával jelentkeznek. Számomra anyósom halála jelentett ilyen próba-
tételt. Már nyugdíjas lévén  én vállaltam magamra az ilyenkor elkerülhetetlen, de oly igen nyomasztó adminiszt-
ratív feladatok teljesítését. A temetési szertartásnál felkészültem, hogy maradt ugyan egy-két, már nem könnyen 
azonosítható férfi rokon, és eljöttek zsidó barátaim, de az első hely mindenképp az enyém. Az viszont meglepe-
tésként ért, hogy be kellett mennem a rabbihoz, hogy adatokkal szolgáljak az elhunytról szóló búcsúbeszédhez. 
Nem tudom, tapasztalták-e, hogy arról, akivel csak egyszer-kétszer találkoztak, de akkor rácsodálkoztak, sokkal 
élesebb, karakteresebb képet őriznek, mint másikról, esetleg több évtizedes együttélés után. Az egymás tetejére 
fotografált képek is halványítják egymást. 

Mi sok évet éltünk együtt. Már kezdetektől ragaszkodott ahhoz, hogy hetente kétszer-háromszor nála vacso-
rázzunk, aztán az ő pénzén épített szentendrei víkendházban együtt töltöttük a hétvégéket, s végül az utolsó 
években már egy fedél alatt éltünk. Kár lenne tagadni, hogy amikor harminchét évesen házasodásra adtam a fe-
jem, elgondolkoztam, mivel jár, ha zsidó lánnyal kötöm össze életem. Nem személyes problémáim voltak, nem 
magam miatt aggodalmaskodtam. Hála családomnak, az antiszemitizmusnak még csak a szellője sem csapott 
meg soha. A lehetséges utódokra gondolva próbáltam sokat olvasva, tapasztalatokat gyűjtve, gondolkozva meg-
fejteni miért, honnan az évezredekre visszanyúló antiszemitizmus, amelynek eloszlatásában aligha reményked-
hetünk. És vajon nem eléggé keserves a magyar múlt, és nem ígér-e további megpróbáltatásokat a magyar jöven-
dő. Szabad-e, illik-e emellé az utódok számára kéretlenül még a zsidósággal együtt járó, elkerülhetetlennek tűnő 
megpróbáltatásokat is vállalni. Ebben a lelkiállapotban írtam meg Választott nép című regényemet, amelyben 
nagyrészt a várható családom sorsát is bemutatva nem csak a vészkorszak üldöztetéséről, de a Kádár-idők bujká-
ló antiszemitizmusáról is próbáltam számot adni. Aztán Kardos György, a Magvető könyvkiadó sokat emlegetett 
vezetője személyesen közölte, hogy ez a munkám helyet kaphat készülő kötetemben, de nem lehet címadó írás. 

Mégis felfigyeltek rá akikről elvárható volt. Így kerülhettem Scheiber Sándor tágasabb baráti körébe, és a 
rabbiképző nagy műveltségű igazgatója novellát is rendelt tőlem a zsidó évkönyvbe. Benedek Pali pedig nem csak 
egy teljes oldalon mutatta be regénykémet az Új Kelet című lapban, de próbált megszervezni egy izraeli kiadást. 

Nem voltam tehát tájékozatlan, csak készületlen, amikor a búcsúbeszéd ügyében a rabbihoz elindultam. De 
ott gomolygott bennem mindaz, amit anyósom és az egész családja életéről megtudtam és vele együtt átéltem. 

A jómódú budai zsidó família gyanútlansága. Két lakás a Várfok utcában, forgalmas üzlet az Attila úton. Méter-
áru kicsiben és nagyban. Evezős szigetkerülések a Dunán, nyaralások Siófokon.  Aztán a háború, az üldöztetés. 



74 Emlékezés

Az első világháborúban harcoló apát, aki a történelem fintoraként a Ferencz József nevet viselte, a másodikban 
már munkaszolgálatosnak vitték. Neki sikerült visszatérnie. Megölték ugyancsak munkaszolgálatos fiát és fe-
leségét, Elma asszonyt, aki kosztümkabátja válltömőjében vitte el Auschwitzba a nehéz időben is így könnyen 
megőrizhető briliáns köveket. (Hát erre kérj jóvátételt). Anyósom férjét Borba vitték, és abban a halálmenetben 
lőtték őt is agyon, amelyben költőnk, Radnóti Miklós is életét vesztette. Úgy halt meg, hogy gyermekét nem is 
láthatta. 

Anyósom a Maros utcai szülőotthonban hozta világra kislányát. Egy borzalmas értesülés miatt a szokottnál 
korábban bocsátották el, még mielőtt a nyilas legények ott rendet csináltak volna. Ha nincs a csecsemő, anyó-
som alighanem vállalta volna a közös sorsot, nem kerül sor a bujkálásra. Tudta, hogy a várható megpróbáltatáso-
kat a baba semmiképp nem élheti túl. Így lett belőle erdélyi menekült. A legjobb barátnőjének édesanyja fogadta 
be. Szuppán mama a Nefelejts utca lakásába. A bérház hátsó udvara a Bethlen téri zsinagóga telkével érintkezett, 
s volt, hogy az ott őrzött férfiak másztak át a kerítésen. Ebben a bérházban egyenként nem csak a lakók, de még 
Csom bácsi, a házmester is derék ember volt. Nem akadt feljelentő. 

A megostromlott, szétdúlt, nyomorgó városban senki nem gondolt a jóvátételre. Se üzlet, se lakás, se megtaka-
rítás. A válltömőben elvitt briliánsokat sem lehetett elővenni. Időlegesen egy szerencsésebb sorsú nagynéni fo-
gadta be őket. A megoldást az hozta, hogy a munkaszolgálatból hazatért özvegyen maradt Ferencz Jóska hama-
rosan megnősült. Elvette az újpesti Olgikát, akivel a rossznyelvek szerint korábban nem csak üzleti kapcsolato-
kat ápolt. Olgikának, aki a megfogyatkozott újpesti ortodoxia tekintélyes tagja volt, tisztességes emberek segít-
ségével sikerült vagyona egy részét megmenteni, így újra megnyithatta üzletét. Az ő karján ott volt a tetoválás. 
Azért élte túl viszonylagos épségben Auschwitzot, mert szépen tudott hímezni. Máshol nem hallottam róla, hogy 
az őrség laktanyájának pincéjében ajándéktárgyak készítésére hímzőműhelyt működtettek, és az ügyes kezű asz-
szonyokat nem küldték gázkamrába. 

Kialakult és működni kezdett az új család. Nem sokáig, mert az első világháborút átküzdött, a második mun-
kaszolgálatát átélt Ferencz Jóska az újpesti bolt államosítása után alig néhány nappal minden előzetes panasz nél-
kül ültében előreesett az asztalra, és meghalt. Ebben a kritikus helyzetben a mama lett a kenyérkereső. Volt zöld-
séges eladó, tejcsarnokos. Szegénységben éltek, de Olgikára tekintettel a kóserság szabályait is szigorúan tartot-
ták. Még én is részese lehettem a libaleveseknek maceszgombóccal, sóleteknek és finom süteményeknek. 

Anyósom egy dologban nem ismert tréfát. A lányának tanulni kellett egészen a diploma elnyeréséig. Igazi jid-
dise máme volt, úgy, ahogyan a nagykönyvben meg van írva. Aztán szerencsés fordulattal benzinkutas lett, ez pe-
dig abban az időben felért egy lottó főnyereménnyel. És ezt a fordulatot nagyon elegánsan viselte. A halotti ru-
hán nincsen zseb, ismételte gyakran. Csak akkor roppant össze, amikor úgy tűnt, hogy a nyugdíjas létre ítéltetett. 

Még nem jutottunk el a végéig. Egy újabb fordulattal ismét saját üzlete lett. A másik szerencsés fordulat az volt, 
hogy nagysokára megszületett a leány unoka, és akkor az én anyósom egyszerre átalakult jiddise máméből jiddi-
se nagymamává. Azzal lehetett leginkább megbántani, ha valami okból nem ő fürdethette a kicsi Esztert. Közben 
betegségeinek száma egyre csak szaporodott, s végül bekövetkezett, aminek be kellett következnie. 

Kettőnk között soha egy hangos szó se volt, azt hiszem kölcsönösen becsültük egymást. Ámbátor azért úgy 
vélem, hogy a zsidóság súlyos történelmi tapasztalatainak következményeitől ő sem volt mentes, és ha nem is 
feszülten, de azért figyelte, mikor bújik ki belőlem a jól elfojtott antiszemita. ( Hát erre még egy kicsit várni kell). 
Úgy gondoltam akkor ott, hogy az anyósom immár befejezett életútja mindenütt figyelmet, részvétet kelthetne, 
kivéve a Kozma utca 6-ot, mivel e helyen azidőben a búcsúztatók közül nem egy élt át hasonló sorsot. Nem 
várt szerencse volt, hogy a rabbi, akit felkértek, nem volt más, mint Scheiber Sándor utóda, Schweitzer rabbi, 
akivel nem ez volt az első találkozásom. A rendszerváltás után fél éven át főszerkeszthettem az új utakat kereső 
Ország Világ hetilapot. És ahelyett, hogy szorgosan olvasgattam volna mások kéziratát, végre kiélhettem saját 
grafomániámat. 

Volt egy rovatom azzal az állandó jelmondattal, hogy „Nyomorult az a nép, amelynek nagy öregjei sincse-
nek”, és igyekeztem azokat felkeresni, akik tisztességgel és mégis sikeresen élték át a nehéz évtizedeket. A nume-
rus clausus jegyében zsidó személyiségeket, így a főrabbi portréját is megpróbáltam felrajzolni. Így beszélgeté-
sünk, amennyire a szomorú helyzet engedte, barátságosra sikerült. A főrabbi nagyon kedvesen még meg is hívott, 
hogy ha szeretnék a családommal együtt maradni annak idején, helyet szoríthatnak nekem a Kozma utca 6-ban. 
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Befejezés
Beszélgetésünk végén kínos helyet alakult ki. A főrabbi anyósom zsidó neve után érdeklődött, és pedig nem 

tudtam megadni rá a választ. Ez még  hagyján lett volna, de amikor visszaküldött a gyászolókhoz, ott sem akadt 
senki, aki ezt a nevet ismerte volna. A főrabbi erősen csóválta fejét, és rosszallóan fogadta csak el javaslatomat, 
hogy kedves unokája nevével Eszterként búcsúzzon az elhunyttól. Megvallom, akkor nem értettem meg aggodal-
maskodását. Csak később magyarázták meg, hogy ha a feltámadás napján majd az angyalok megfújják a sófárt és 
a mennyei réztrombitákat, majd utána az angyalok egyenként néven szólítják majd a feltámadásra várókat és le-
het, hogy a mama nem mozdul az Esztert hallván. 

Ám ahogy én őt megismertem, az unokája nevére nem marad közönyös, és amilyen talpraesetten oldotta meg 
életében a problémákat, még az is előfordulhat, hogy már a harsonák jelét hallván mozdulni fog, és az angyalok-
nak segítve ő költögeti a többieket.  Mivel egy negyedszázad telt immár eltávozása óta, úgy érzem nem követtem 
el kegyeletsértést, amikor egy csöppnyi derűt is loptam a reá emlékezésbe.

Honnan veszi a király a várát?

Az én hajdani palócfalumban Ballán, amely később Mátraballává lépett elő, nem volt divat a gyermekek ké-
nyeztetése. Így esemény számba ment, ha valamelyik fiúcska bőrsipkát kapott a Kanadában bányászkodó apuká-
tól vagy netán szájmuzsikához vagy valami játékhoz jutott. Honnét van? Honnét vetted? – kérdezgették a társak. 
Honnét veszi a király a várát?– válaszolt kérdésére kérdéssel a büszke tulajdonos.

A kis palócok eme már-már szertartásos felelete sokszor eszembe  jutott, amikor a Nagy Palócnak kifogyhatat-
lannak tűnő mese- és anekdotakincsének forrásait próbáltam megtalálni.Valamennyiünkben él még, de legalább 
pislákol a vágy, hogy szeretnénk bekukucskálni a nagy alkotók műhelyébe, s elcsípni legalább egy-egy olyan pil-
lanatot, mikor, miért, hogyan? S folytathatnánk tetszőlegesen ezeket a kérdéseket.

2010-ben emlékeztünk meg Mikszáth Kálmán halálának századik évfordulójáról. Az ő esetében különösen 
fontos volt ez az évforduló, mert ő maga éltében gyakorta kinyilvánította, hogy az életműről egy évszázad múl-
tán lehet már biztonsággal megítélni, hogy az eltávozott alkotónak van-e esélye a halhatatlanságra, érdemes-e 
neki szobrot állítani. Mikszáth népszerűségének 1910-ben bekövetkezett halála után nem volt apálya, és a száza-
dik évfordulót televíziók, rádiók, folyóiratok és bulvárlapok, tudományos társaságok és az író nevét viselő intéz-
mények igyekeztek méltó módon megünnepelni.  Kérdés, hogy a nagy határkövet elhagyva nem csappan-e meg 
a szeretet és népszerűség? A dagály után nem jön-e apály?

Talán jobb lett volna az én kis felfedezésemmel korábban, a nagy ünneplések idején előhozakodni, de mit te-
gyek, ha most jutott eszembe? Ha az olvasó elszánja magát, és velem jön felfedező utamra, arra készüljön, hogy 
néha úgy tűnhet elkódorogtunk, célt tévesztettünk, de ígérhetem, végül sikerül majd zöldágra vergődni, nem fe-
lejtem el, mire szerződtünk.

Az Úr 1887. esztendejében a parádi Károlyi-kastély csemetéi mellé egy újabb fiatal nevelőtanár érkezett. 
Istvánffy Gyula immár hetedik lett a sorban. A két kedves gyereket nemcsak megkedvelte, de Mihálykát nagyon 
meg is sajnálhatta, mert a kis arisztokrata nemcsak nyúlszájjal, de farkastorokkal jött a világra, ami azt jelenti, 
hogy hiányzott a szájpadlása, ez a csak később operációval rendbe hozható fogyatékosság, és állandóan a fulla-
dás veszedelmével fenyegette a fiúcskát.

Istvánffy előbb a nagyanyjától hallott mesékkel szórakoztatta a gyerekeket, aztán Parád falujában kezdett 
újabb mesék gyűjtésébe. Később rendre-sorra felkereste a szomszédos falukat is, és egyre tudatosabban gyűjteni 
kezdte a népdalokat, gyermekjátékokat, népszokásokat a születéstől a temetésig.

A recski vasútállomástól vonattal is elérhető Balla kedvelt úti céljává lett. Talán mert általa fellelt harminc nép-
meséből hármat a Táncika Marcikat, a Pipakupak gyereket meg Akit négyszer agyonvertek, Ballán sikerült fel-
lelnie. Oly bőséges forrásra lelt itt, hogy legalább háromszor megismételte gyűjtőútját. Két évtized múltán isko-
lába menet még alkalmam volt láthatni azokat a zsúpfedeles vályogházakat, amelyekben Istvánffy szorgos és si-
keres gyűjtőmunkáját végezhette.

Később, amikor a gyűjtött palóc népmesékből már egy kötetre való összejött, Istvánffy a már beérkezett 
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Mikszáthot levélben kérte tervezett könyve előszavának megírására. Nem ítéljük el a nagy palócot, mert ezt a 
kérést nem teljesítette, ha számításba vesszük, hogy a regényírás mellett hányféle feladatnak kellett még meg-
felelnie. Írt ő közben tárcát, előszót, nekrológot, s többnyire visszautasíthatatlanok voltak ezek az igények. A 
képviselőség, a társadalmi életben való kötelező részvétek is sok idejét lekötötte. Az a csoda, hogy életműve ilyen 
gömbölyűre sikeredett.

Istvánffynak tehát csalódnia kellett. Azt viszont kerülő úton megtudhatta, hogy Mikszáth vagy olvasta vagy 
beleolvasott a gyűjteményébe. Azt is biztosra vehette, hogy Mikszáth, aki nemcsak a történelmünk legfrissebb 
kutatási eredményeit építette be műveibe, de a néprajzosokkal, ezen belül a palócság kutatóival szoros kapcsolat-
ban állott, Istvánffy egyre gyarapodó számú tanulmányait is szemmel tartotta, és merített belőlük. Istvánffy nem 
volt első vonalbeli tudós, viszont elsőként lépett korábban senki által meg nem keresett területre. Nagyszerűen 
tudhatott bizalmat teremteni, kapcsolatokat építeni. Kár, hogy az ő idejében még nem volt divatban megjelölni 
az adatközlőt, így csak ha valamelyik tanító vagy kántor gyűjtését vette át, az ő nevüket jelölte meg korrekt mó-
don. Ráadásul Istvánffynak jól kifejlett humorérzéke is lehetett, ami átsüt a gyűjtőmunkáján.

Így a Ballán összehordott anyagában helyet kapott olyan versezet, amely azt mondja el, hogy az újonnan meg-
nyílt vasútállomáson a helybeliek közül ki milyen funkciót töltene be. A szerelmeskedő hajlamú csakúgy meg-
kapja a magáét, mint a nagyokat szellentő.A falu felé szálló és az udvarokból csibét, kislibát elragadni készülő hé-
jához három csúfolódó versikével  is lehetett felkiabálni, közülük a legsikeresebb emígyen szólt.

Héja,	héja	lakatos,
Kilátszik	a	kakasod,
Addig	libát	nem	adok,
Amíg	el	nem	takarod.
Hibátlanul kedves és elegáns ez a szöveg. A jól nevelt gyermek felkiabálhatja magasban köröző madárnak.

Istvánffy a szólásmondásokból is összegyűjtött egy szakajtóra valót, és a legeredetibbet is Ballán találta meg, 
amelyik így hangzik: „Huncut hájjal  kenték annak is a púpját,” ami nem jelent mást, minthogy ravasz vagy in-
kább tréfás ember az illető. Ezt pedig a palócság jellemző vonásaiként tartják számon. De a mondás értékelésekor 
érdemes számon tartani, hogy a hájat miként a sajlalon zsírt a népi gyógyászatban és kozmetikában is felhasz-
nálták. Amikor még egészen kicsi voltam, és fürdés után édesanyám bolyhos törülközővel simogatott, gyakorta 
mondta a fogadtatásról: Mintha hájjal kenegetnék.

A tréfás versekből egyenként Ballán gyűjtötte be a legtöbbet a palóckincsek rangos kutatója. Ebben a sorozat-
ban kapott helyet A békák így beszélnek  bemutatása.

Egyik:	Mit	varrsz,	mit	varrsz,	mit	varrsz?
Másik:	Csizmat-mat-mat
A	harmadik:	Papucsot,	papucsot,	papucsot,
Uraknak-nak-nak
Papoknak-nak-nak
A	negyedik:	Urak	a	papok,	urak	a	papok
Az	ötödik:	Az	se	mindegyik
Utoljára:	Szar,	szar,	szar!
A brekegő békák tehát a csizma meg a papucs varrogatásából indulva a  ballai Verő-hegy alatti tocsogós réten, 

ahol öngyógyításához nagyapám a piócákat szedte, jól összehozták a maguk társadalomkritikáját.
Történt pedig, hogy Mikszáth a puritán evangélikus lelkészek leszármazottja, megírván bátor könyvét, a Kü-

lönös házasságot, amelyben az arisztokrata dölyf meg a papi álnokság egyaránt megkapja a magáét, végül még 
egy csattanós befejezésen töprengett. És akkor jutott eszébe Istvánffy gyűjtése. De kérdezhetné az olvasó, hon-
nan a bátorságom, miért erőltetem én ezt a megoldást, Mikszáth miért nem szülőfaluja, Szklabonya békáinak  vé-
leményét tolmácsolja.

Ám ismerve Szklabonya akkori lakóinak összetételét, azt láthatjuk, hogy magyarul a kastély lakói beszéltek, 
meg a zsidó szatócs gyerekét okította a tanító úr. A falu földműves népe számára a  békák tótul adták elő monda-
nivalójukat. Másként fordították le az otthoniak a békák kórusát. Ha nem is mondhatjuk el teljes bizonyosság-
gal, de nagy valószínűséggel állíthatjuk, ha Mikszáth Nógrád megyét választotta is szűkebb pátriájának és, nem 
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valószínű hogy megfordult minálunk a Különös házasság befejező részében,  mégis ballai békák brekegik világgá 
– igazi palóc rafinériát alkalmazva –  a kellemetlen igazságot.  Békáink tehát „bekéreckedtek” a halhatatlanságba.

*
Ugye milyen szép ívű, logikusan felépített az én itt eladott elméletem? Nagy kár, hogy nem igaz. Ha két évszá-

mot összevetünk, kiderül, hogy Mikszáth nagyon korán, 1910-ben hunyt el. Istvánffy pedig csak egy kései gyűj-
tésekor, 1912-ben fedezte fel, mit vartyognak a ballai varangyok. Így még az is előfordulhat, hogy nem Istvánffy 
inspirálta Mikszáthot, hanem fordítva történt.

De ha ily látványosan összeomlott az oly ügyesen felépített elmélet, miért raboltam vele az olvasó idejét? Mi-
ért nem felejtettem el nagy gyorsan úgy, ahogyan a megzápult ideáktól szabadulni illik? Úgy gondolom, az én ki-
csinyke, de látványos kudarcom másoknak is tanulságul szolgálhat. Megpróbálhatunk beletekinteni az alkotó 
műhelyébe, és nyomon követni a mese szövését, de a szálak előbb-utóbb elszakadnak.

Honnét veszi a király a várát? – kérdezi a kis palóc gyerek, választ nem adva, válaszra nem várva. Neki van 
igaza.


