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Előszó helyett

„A történet, amelyet alább papírra vetettem ismeretlen anyai felmenőimről, nélkülöz minden írásos dokumentumot mindaddig, míg
Magyarországon bejegyzett adatok nem jelzik megjelenésüket. A valaha élteket én találtam ki, az én lelkemben, az én leleményemben
keltek életre,  létük az én fantáziám szüleménye.  Elképzeltem mindennapjaikat  Spanyolföldön,  menekülésüket,  életük alakulását
különböző helyzetekben. Amíg egyik ősünk eljutott Firenzéig, itt kötött házasságot, itt születtek gyermekei azokban a sorsfordító
időkben, amelyek egyébként a zsidók számára mindenkor fordítottak a sorsukon.

Az eredeti lakhelyet gyorsan hagyhatták el a spanyol inkvizíció idején az Angeluszok.” –írja az írónő.

Hatalmas, nagy ívű regény ez, amely a zsidóság mindennapos küzdelmét, útját mutatja be egészen a középkor elejétől napjainkig,
miközben mindvégig szem előtt tartja Elohim parancsolatát is:

„És mondá az Örökkévaló Ábrámnak: Menj el országodból, szülőföldedről és atyád házából azon országba, melyet én neked
mutatok. És teszlek téged nagy néppé és megáldalak, s naggyá teszem nevedet; és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat és
megátkozom a téged átkozókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.”

Generációk sora és sorsa fonódik egybe, megelevenednek az egykori gazdag városok és hatalmas uralkodók is, de, ami mégis
valódi olvasmánnyá teszi ezt a munkát, az az állandó kétségek és kérdések sora:

„Miért éppen mi? Miért éppen az én családom? S mi történik akkor, ha nem is az olyan távoli jövőben minden megismétlődik?

Mert túl kell élni mindent, s ezért kell emlékezni, s tanulni, a világot úgy megismerni, hogy a komplex egészhez nélkülözhetetlen
legyen a zsidóság.

„Tükröm,  tükröm…”  –  így  szól  a  cím.  Lehet-e  beszédesebb  ennél  a  két  szónál  bármi  is,  ha  a  szenvedésről,  a  kulturális
értékmentésről, s egyáltalán az emberről van szó?!

 

Mocsár Gáborné Fehérvári Judit

 

Debrecen, 2014. január 24.



Ismeretlen felmenőim

Nem ismertem a közvetlen felmenőimet anyai ágról. Nincs semmi emlékem senkiről. Mindenki elment mire megszülettem. Nem
láttam soha a nagyapámat, akiről nem tudok sokkal többet, minthogy Schwartz Markusnak hívták. Állítólag Ausztria déli részéről
települt át Magyarországra, de ez az ismeret kizárólag áttételesen, többszörös emlékezéseken keresztül jutott el hozzám. Nem tudom
tehát, honnan került ide a család, egyáltalán a családjával érkezett-e vagy egyedül jött valahonnan a Monarchia területéről. Hallottam
valamit arról beszélni, hogy a felmenői eredetileg a spanyol inkvizíció elől menekültek Horvátországon át. De ez az ismeret sem biztos,
mert inkább valami gyermekkorból visszahallatszó beszédtöredék sugallja, mint a bizonyosság.

Egyébként a spanyol történelem így, vagy úgy, csaknem minden túlélő zsidó család életébe beleszólt. Ahol annyi zsidó kényszerült
menekülni, s annyi hunyt el máglyák tüzén, ott nem szépít az emlékezet. Olyan családi iratokra nem akadtam, melyek hitelesítenék
feltevésemet. Valójában tehát semmi mást nem tudok róla, csak azt, hogy ő volt az édesanyám apja.

Az is mostanában jutott tudomásomra, hogy házalóként ismerte meg az én tizenhat éves nagyanyámat és megígérte neki, hogy
visszajön érte. Kérte, hogy várjon rá. Mai eszemmel azt mondom kár volt rá várni, bár semmi mást nem tudok róla, minthogy más férfi
mellett  talán boldogabb asszony lett  volna. Néhány jel  arra enged következtetni,  hogy több lány is várt a nagypapára. S több
asszonyhoz járt haza később. Rég nem élt már, amikor születtem. Még egy maradék fotó sem emlékeztet rá a régi fényképek között.
Nincs, nem lehet róla ismeretem.

Valami mégis van: a képzeletem. Azon ritka alkalmakkal, amikor szóba kerül, valaki említést tesz róla, látom magam előtt azt az
alacsony termetű, vékony csontú férfit, aki ő lehetett. Mindig ugyanazt. Ettől a látomástól csak az tudna eltántorítani, ha elém tennék
valódi fotóját. E nélkül viszont kizárólag az a képzeletbeli férfi jelenik meg előttem, akit korábban megalkottam magamban. Fekete
keménykalapot is látok, ami mai szemmel megmosolyogni való, tekintettel a termetére, ami meglehetősen alacsonynak tűnik. A kalap
alatt szőke hatású keskeny férfiarc látható, enyhén lefelé hajló bajusszal, fekete ruha és a kis emberek méltósága.

Tény, hogy az 1800-as évek második felében már Pest utcáit koptatta. Papírjaiba az volt bejegyezve: magánzó. Nem tudhatom,
mivel  járta  az  utakat,  utcákat.  Gondolom,  könyvekkel,  használati  tárgyakkal  házalt,  de  lehetséges,  hogy  emeletes  épületeket
közvetített ki bérlakóknak. Nem rossz üzlet, egy ilyen épületnek legalább negyven család a bérlője. Vagy pénzt közvetített talán? Vagy
mások üzleti ügyeiben járt el? Minden elképzelhető. Úgy tűnik, nem volt senkinek sem alkalmazottja. Hogy miből és mennyi lehetett a
jövedelme, elég volt-e egy család eltartására, rejtély.

Egyetlen, amit biztosan tudok, hogy feleségül vette az 1878-ban született Angelusz Adeleidet Budapesten, aki egyedül látható az
esküvői képen. A fotón gyönyörű fiatal teremtés a nagyanyám, aki szintén nem élt már, amikor megszülettem. A családi legendárium
szerint  nagyapámnak megismerkedésük idején még nem volt  módja  arra,  hogy eltartson egy családot.  Az  viszont  feltűnő volt
számomra, hogy nem sadhen közvetítésével házasodtak, tehát nem lehetett az Angelusz család ortodox beállítású. A jelek szerint az ő
életvitelükön már érződik az asszimiláció folyamata.

Nagyanyám Angelusz Salamon, és Préger Julianna házasságából született 1878-ban Budapesten, házasságot kötött Schwartz
Márkussal 1898-ban, és elhunyt 1928-ban Adél nővérem születése előtt néhány nappal Budapesten.

Manó nevű fivére a Verőce vármegyei Chepinben látta meg a napvilágot, ahol Préger Julianna dédnagyanyám született és ahol
házassága után is élt a család (Elhunyt 1911-ben Budapesten, nyugszik a Kozma utcai temetőben.). Nem tudni, milyen esemény
válthatta ki, hogy a már özvegy és viselős asszony elindult kisfiával Budapestre. Írásos bizonyság nem található róla, hogy pogromok
lettek volna Verőce megyében az idő tájt. Inkább képzelhető, hogy valami új házasság reményében küldték el rokonai Pestre. Erről a
tényről sem a szájhagyomány, sem semmi nem maradt fenn. Tény, hogy Adeleid nagyanyám már itt kéredzkedett világra. Manó pedig
itt házasodott össze 1897-ben a felvidéken született Spitter Gizellával. Esküvésük a Rumbach utcai zsinagógában van bejegyezve.
Lakásuk a Klauzál u. 33-ban volt. Ott találkoztak az egyébként meglehetősen összetartó családtagok, ha idejük, kedvük engedte. A
házasságból öt gyermek született, Ernő, Károly, René, Lili, és Pál.

Nagyanyám sem tétlenkedett, három fiúval (Zsiga, Sándor, Aladár) és öt lánnyal (Etel, Ella, Berta, Aranka Lenke) szaporította a
magyarságot. Nevelésüket úgy irányította, hogy a család összetartson, így gyermekei szoros és jó rokoni kapcsolatot tartottak fenn
Manó családjával mindaddig, amíg a zsidóüldözések ezt el nem lehetetlenítették.



A nem igaz, de elképzelhető
Az Angeluszok

A történet, amelyet alább papírra vetettem ismeretlen anyai felmenőimről, nélkülöz minden írásos dokumentumot mindaddig, míg
Magyarországon bejegyzett adatok nem jelzik megjelenésüket. A valaha élteket én találtam ki, az én lelkemben, az én leleményemben
keltek életre,  létük az én fantáziám szüleménye.  Elképzeltem mindennapjaikat  Spanyolföldön,  menekülésüket,  életük alakulását
különböző helyzetekben. Amíg egyik ősünk eljutott Firenzéig, itt kötött házasságot, itt születtek gyermekei azokban a sorsfordító
időkben, amelyek egyébként a zsidók számára mindenkor fordítottak a sorsukon.

Az eredeti lakhelyet gyorsan hagyhatták el a spanyol inkvizíció idején az Angeluszok. Nagyanyám dédanyja ekkor még apró
gyermek volt. A szalmával bélelt szekérderékban kapott helyet két nálánál alig idősebb testvérével együtt, dunyhák és párnák között.
Nagy létszámú családi együttes utolsó tagjaként kalimpált ősanyám a szekér végében, nem is sejtve, hogy az a nőnemű lény, aki
gondozza, aki mosolyogva fölé hajol, nem az édesanyja, hanem annak nyomorék lánytestvére. Ő maga születésétől árva volt. Anyja,
Rebeka belehalt kilencedik gyermeke születésébe, a csecsemő gondozása tehát az akkori szokásoknak megfelelően átszállt a nővérére.
Apja, a púpos (Angelusz Ármin), állandóan úton volt, akkor is, amikor asszonya belehalt Johanna nevű ősöm szülésébe, azonnal
megüzente felesége családjának, hogy házába kéri kisebbik lányukat, Esztert és házasságra lép vele, amint valahol megállapodnak.

A sokat látott, tapasztalt férfi akkor már jó ideje tisztában volt vele, hogy tartósan nem maradhat a család azon az eldugott kis
településen, ahol eddig élt. A családdal még nem tudatta, nem akarta, hogy félelemben teljenek utolsó ott töltött napjaik. Ármin
viszont, aki mozgott a világban, anélkül, hogy rémületet keltett volna, már szervezte a menekülés útját.



Ármin

Legidősebb lévén, ő volt a családfő. Ő az apjától tanulta mindazt, amit tud, és egyedül tud, és nagyon reméli, hogy egykor ő is
átadhatja fiának a tudományát, s leteheti válláról azokat a terheket, melyeket, mint legidősebbnek apja a vállára tett. Tiltakozás szóba
sem jöhetett, őket úgy nevelték, hogy az apa döntése elvitathatatlan, a gyermek kötelessége pedig az engedelmesség. Itt Valenciában
mindentől távol, főleg állattartással foglalkoztak. A sehol, a semmiből. Meg kellett élni valamiből. Földjük nem lévén, a távol élő
földtulajdonostól legelőt béreltek földmunka fejében. Letelepedniük egyébként is csak abban az esetben volt mód, ha földet műveltek.
A földterület, amit kaptak, mindössze akkora volt, melyre házukat felhúzhatták. Maguknak ezen az apró darab földön termeltek meg
mindent, amit ki tudtak zsarolni belőle. Mint az itt élők általában, mindent termeltek, ami a megélhetéshez szükséges volt. Hálából
elvárás volt tőlük, hogy bért fizessenek a tulajdonosnak a legelőért, amelyen állataikat nevelték. Mindenesetre roppant szorgalmasak
lehettek, hiszen magától értetődik, ha valaki meg akar valahol telepedni, alkalmazkodik a befogadó környezethez. Különösen, ha
Mózes népének tagja. Akinek nincs hová mennie, megbecsüli a letelepedés lehetőségét. Így tudtak maguknak kecskét, birkát és apró
jószágot tartani,  hogy később az állatok bőréből különböző bőrárut adhassanak el;  sajtot,  túrót árulhassanak. Ezen vették meg
maguknak a gabonát, mert azt már nem termelhettek a zsebkendőnyi földjükön. A juhok gyapja, a baromfitoll, mely felgyűlt lassan,
cserealapja lett azoknak a dolgoknak, melyet be kellett szerezni az élelmezéshez.

Benjámin volt közöttük, aki a felesleg eladásával foglalkozott.  Aki a család eladni valója mellett az itt  és a környéken élők
feleslegét is összegyűjtötte, s gyalog vagy hosszú, zörgős szekérrel járva a vidéket helyébe vitte áruját a vevőknek.

Útjai  során gyakorta találkozott  Ármin fivérével,  nem is egészen véletlenül,  így módjukban volt  megbeszélni  a legközelebbi
teendőket.

Náthán is kivált huszadik életéve betöltése után a családi otthonból, a közös munkából, önálló családot hozva létre. Ezt az, az
intézkedés vonta maga után, mely szerint csak az elsőszülött maradhatott az apai fedél alatt családjával, a többi fiú kényszerült idő
előtt nagykorúsítani magát. Minél nagyobb a család, annál több adót lehetett beszedni tőlük.

Náthán, a család által levágott állatokról lenyúzott bőr kikészítésével, feldolgozásával foglalkozott. Bekecseket, bundákat készített.
Később nyergek, ostorok lóra való hámok is kerültek ki keze alól. Erre volt is kereslet: az eladni valójukat gyakran rakta össze
Benjáminnal egy szekérre, bár ez már nem volt biztonságos, félő volt, hogy kirabolják őket. Éjszakáikat így is előre megbeszélt
helyeken, hitsorsosaik óljában töltötték.

Otthon,  házuk utcára  nyíló  helyiségében helyezték  el  feldolgozott  termékeiket,  itt  árusították  asszonyaik  az  eladni  valót  a
helybélieknek.

Az üzlet a családi élet központjából, a hatalmas konyhából nyílott, onnan jött elő valamelyik asszony vagy lány, ha megszólalt az
ajtó fölé szerelt kolomp a bejárat felől, hogy kiszolgálja a ritkán előforduló vevőt. A konyha alacsony, meglehetősen sötét, de nagyon
tágas helyiség volt. Közepét elfoglalta a szinte alig körüljárható asztal, melynek a péntekek adták meg valódi szerepét. Túl azon, hogy
ez volt a főzőhelyiség, itt tárolták a szombati terítéshez vagy a különböző ünnepekhez szükséges családi dísztárgyakat is. A terítőket,
gyertyatartókat,  edényeket,  kézmosókat,  melyekkel  péntek délután átalakították,  ünnepivé változtatták a konyhát.  Mivel  akkora
helyiség volt, amelybe be kellett férnie egy hatalmas családnak, a valamikori építője jó szemmel és ügyes kézzel egy vastag törzsű, ám
élő fát használt fel középen tartóoszlopnak. Szabályosan beleépítette a házba. S a fa megmaradt, beépült és családtag lett. Ami annyit
jelentett, hogy a család ünnepek alkalmával egy vastag törzsű fát ült körül. Igaz, hogy helyet hagytak neki a terebélyesedéshez, s a
padláson is, meg azon túl a tetőn, mindenhol megkapta a lehetőséget a túléléshez. Hatalmas vájt gödröt hagytak neki a gyökerek körül,
és hetente egyszer a gyerekek feltöltötték a gödröt vízzel. Tény, hogy még élt.

Innen nyílt egy rideg, hideg mosdókamra, mely a mindenkor és mindenkire kötelező tisztálkodást tette lehetővé. Ide hordtak be a
gyerekek favödrökkel fadézsákba annyi vizet, amely a konyhát is, és a tisztálkodást is biztosította. Egy hasonló az ólakból is nyílt,
külön a férfiaknak. A tisztaság és a tisztálkodás beléjük ivódott, a mindennapjaikhoz tartozott, mint Mózes bármely parancsa. Az ima
előtti kötelező kézmosás önmagában tisztasághoz vezet, különösen azok között, ahol szinte gyakoribb az ima, mint a lélegzetvétel.

Két imádkozás között keveset pihentek, tempósan dolgoztak. Mindent, ami szükséges volt a család élelmezéséhez, fenntartásához,
a kamrákban tárolták. Rengeteg tennivalójuk közepette meglehetősen befelé fordultan éltek hitsorsosaik közelségében. Pénteken az
előírásoknak megfelelően tisztálkodtak, tiszta inget húztak, ünneplőbe öltöztek, s megülték „szombat királynő ünnepét”. A szombatot
pedig pihenéssel, a Talmudban leírtak meghallgatásával töltötték. Sok esztendeje imaháza is volt a gyorsan szaporodó létszámú
közösségnek, rabbi és sakter segítette megtartani a Talmudban előírt követeléseket. Keményen dolgozó, hitük törvényeit szigorúan
megtartó közösséget alkottak.

Életükhöz hozzátartozott a mindenkori jelenlét: akárhol észleltek bármi bajt, szükséget, minden család azonnal felsorakozott a
bajba jutott megsegítésére. Szülésnél, betegség idején, elmagányosodást észlelve, olyan közösségi együttérzésről tettek tanúságot,
hogy mindenki biztonságban érezhette magát. Ilyenkor nem nézték, hogy zsidó, vagy keresztény, bajban nem hagytak el senkit. Mózes
törvényét mindenkor megtartották; elesett, éhező, nélkülöző nem maradhatott ellátatlanul. Zárt kapuk mögött, másoktól elkülönülten
éltek, szinte rejtőzködtek, mint körülöttük mindenki.

Itt minden lakosnak virradattól sötétedésig tartott a feladata. Ők már tevékenykedtek mire a teremtő feléledt, s voltak munkák,
amit mécses világánál, vagy fény nélkül végeztek. A körülöttük élők is, a helybeli lakosok is hasonlóan éltek. Különbség közöttük az



ünnepnapok idejének és formájának megülésében volt. Hosszú, alacsony, a hegyek mélyébe nyúló házakban laktak. A hegybe beépült
az  állatok  ólja,  ahol  elkülönülten  szállásolták  el  a  juhokat,  a  nyulakat  a  baromfiktól,  hozzáidomítva  a  különböző  állatok
takarmányozásához szükséges helyiségeket.

Házaikhoz hasonlóan az állatok szállása is besurrant a hegyek belsejébe. Volt, ahol az állatok etetésére szánt élelmet is itt tárolták.
Elől az asszonyok és az apróbb gyerekek számára a hálóhelyek, a hatalmas konyha, a családi találkozóhely, a még hatalmasabb
éléskamra, hátul pedig az állatok. A felnőtt férfiak éjjeli szállása az állatok között lett kialakítva. A nagyszámú állat között gyakran
fordult elő éjjeli fialás, nem lehetett őket magukra hagyni, meg aztán benn az ágyasházban nem is lett volna számukra hely.

Kemény munka volt a rengeteg kő kitermelése a hegy gyomrából, de csak ilyen módon tudták a csekély földterületet megmenteni,
hogy termelni tudjanak rajta valamit.

A fiatal erős férfiak feladata volt az állatok ellátása, etetés, tisztán tartás, fejés, a legfiatalabbaké a legeltetés, és az őrzés.
Keményen dolgoztak az állatok körül, de az udvarban is. Maradék idejükben folyamatosan javították a házon, ólon, kerítésen keletkező
hibákat, törmelék kövekkel rakták ki az udvart, ha nem akartak térdig latyakban járni esőzések idején. A nők tennivalója az erdőben, a
kertben, a konyhában, s nem utolsó sorban a kamra körül csúcsosodott ki. Talpig érő ruhájukban szinte felsöpörték az udvart, jövés –
menés közben.

Semmi  kárba  nem veszhetett,  mindent  leszedtek,  felszedtek,  vermeltek,  sóztak,  szárítottak,  tartósítottak.  Utóbbi  munkához
szorosan kapcsolódott az aszalás, egyáltalán a mindenféle élelem tartós tárolásra való előkészítése. Nem beszélve a tejtermékek
feldolgozásáról, amely elkülönített, különösen tiszta edényeket igényelt. Ezen kívül már csak a gyerekek nevelése, a család ellátása, a
főzés,  kenyérsütés,  mosás,  szövés-fonás,  feldolgozás volt  a feladatuk.  A mécses előállítása,  a gyertyaöntés,  a kelmefestés is  az
asszonyokra hárult többnyire, bár utóbbit, ha idejük engedte, főleg a férfiak tették. A környezet és a konyhai edények tisztán tartása,
elkülönítése  és  még számtalan más tevékenység,  ami  a  mindennapi  élethez  társult.  Ennyi  feladat  nem igen adott  lehetőséget
megállásra sem. Be is osztották egymás között, ki mit végez, kinek mi a saját önálló feladata.

Mindenki számára természetes volt ez az életforma, senki nem tiltakozott, mindenki tette, amit kell. A nagyobb lánykák vigyáztak
az apróbbakra. Minden anya örült a röpke időnek, ha leülhetett egy kényelmes szoptatásra. Ők voltak azok, akik hálát adtak az Úrnak
a hetedik napért. Akkor kénytelenek voltak megpihenni. Ritkán fordult elő velük, hogy alaposan kiszórakozzák magukat, lazítsanak.
Ha egy-egy esküvő, Bar Mitzvah alkalmával összejöttek a családok, gazdagon megünnepelték. Ilyesmi a MINDENKI ünnepe volt. Az
egész közösség örömnapja. Élvezték a jó ételeket, a finom borokat. Tudtak és szerettek mulatni, élvezték a dallamot, a ritmust, a
mozgást, mely felüdíti a lelket, dúsítja az izmokat, erőt tárol a további munkához.



Ármin, a családfő

Ármin ritkán járt haza, örökké úton volt, és a családból senki nem tudta, mit tesz távollétében. Nem kérdezték, nem mondta.
Tudták, hogy ugyanazt cselekszi, amit hajdan az apjuk, s azt is, hogy soha semmiben nem érezhetnek hiányt az ő tevékenysége
eredményeként. Azt viszont nem tudta közülük senki, hogy Ármin kezén hatalmas pénzek forognak, kölcsönöz és vásárol, kölcsönöz és
elad, de nem olyan kis embereknek, mint amilyenek ők. Természetesen nem tudtak arról sem, hogy az országban több helyen
tulajdonol fogadókat,  melyekről  senki  előtt  nem volt  ismeretes,  hogy az övé,  de ahol  ő nagyon gazdag vendégként jelent meg
mindenkor és a szavát parancsnak tekintették ezeken, a helyeken.


