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A.GERGELY ANDRÁS 

Mohácsi világ a létezhető lét házában 

Van-e vajon, ami már nemigen van? Érdekes-e, ami azért nincs, mert már nem lehet, s 

ugyanakkor mégis van, ha nem másként, hát ismeret-(elméleti)problémaként…? S érde-

mes-e minderről könyvet írni…? 

Ami mindenképp fontos, az nagyjából egy könyv lelkiségének, értelmezésre kész üze-

neteinek eljutása azokhoz a Képzelt Olvasókhoz, akiknek – mit tagadják, olykor nem is 

tudják… – épp erre lenne szükségük. A történelem, a múlt korok, a historikus párhuzamok 

nem bizonyosan a főáramú kommunikáció tárgyai vagy helyszínei, ezért olvasó-köreik is 

csupán szerények, értelmező körei is kicsinyek, üzenetei is keveseknek szólóak. Ám épp e 

keveseknek ad érthető jelzést, s megérintően mélyen „üzen” az a kötet, melyről az alábbi-

akban közvetítek majd néhány esemény-momentumot. 

Mohács, s az ilyen helyszínek, rajtam kívül is jócskán sokaknak hasonló ifjabb-kori él-

mény, akkor még létező, de bezuhant zsinagógák (Kisvárda vagy Győr, Csongrád vagy 

más...), meg temetők emlékével is...: a lét házai egykor, avagy épp a nemlété a nemlétező 

időkben, a létezni nem látszó szubkultúrákban. Aztán olykor megint elkezdenek létezni, s 

ez az, amit a történésen túl még érdemes remélni. Mert létüktől függetlenül is marad mégis 

valami, ami egykor élt túlélés, máig hatóan hiteles történés légköre, az emlékezet nehézzé 

lett öröksége. 

A mohácsi zsidóságot 1944 tavaszán gettóba költöztető, ugyanez év nyarán a pécsi gyűj-

tőtáborba szállító, majd Auschwitz-ba küldő honi és német nemzetpolitika eseménysora 

ekként is alaptémája K. Farkas Claudia könyvének, melyben e helyi világ részletes rajzo-

latát adja és ezzel megújulási módjának és esélytelenségének emlékét is megörökíti. A Zsi-

dósors Mohácson 1944-ben című kötet1 a 19. századi előzményeket, a gazdasági- és hitélet, 

oktatás és polgári életforma értékrendi értékeit is sorra veszi, mikor a német megszállás 

idejében összeírt 622 lelket, az üldözötté válásukat megelőző zsidótörvényeket, és ingó 

vagy ingatlan vagyonukra vágyó helyi lakosok közönyét, haszonleső, vagy nagy ritkán se-

gítő néhányak viselkedésmódjait részletezi. Az 564 gettósított és elszállított emberből 

mindössze 13-an tértek vissza – s „egy morálisan koordinátáit vesztett korszakban” Őket 

kirabló, vagyonukat és lakásukat „kiigénylő” vagy leleményesen levadászó helyiek már 

nemigen lehettek támogatói annak, hogy 1946 nyara után a még újraindulni látszó helyi 

hitközségi élet megmaradhasson. Ez lett az újrakezdés és az utóbb bekövetkező széthullás 

időszaka, melyre a Szerző szakavatott történészi ambícióval próbál emlékeztetni. Új kor-

szakot fölidézni – legalább az emlékezet megmaradásának fontosságával. 

Messze nem mindennapos, hogy egy-egy kisváros tradicionális polgárságáról, tótokról 

vagy kunokról, szerbekről vagy dunai svábokról, besenyőkről vagy sokácokról úgy tudjunk 

                                                      
1 Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar – Virágmandula Kft., Pécs, 

2015., 119 oldal. 
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beszélni fél vagy egész évszázadnyi távolságból, mintha utcaneveket vagy növénypopuláci-

ókat osztályoznánk egy alapos leltárba. A „mindennapos beszédek” során, ha nem kerülhető 

el, hogy egykori népirtást, etnikai háborúskodást, genocídiumokat megnevezzük, akkor job-

bára jelképekkel, eufemizálással, metaforák alkalmazásával élünk – talán mi tudjuk, miért. 

A magyar történetírás számos elméleti korszakában nem is volt ajánlatos, illedelmes 

vagy megtűrt a kutatói állásfoglalás, s még kevésbé a megértő sajnálat, az elfogult tónus, 

a rejtjelzett „üzenet” „mégiscsak-kimondása”. Vagy ha volt is, tette aki merte, de kevéssé 

minősült az ilyesmi elszámolható tudományos eredménynek, hisz a tudnivalókról vagy a 

politikai elvárásrend, vagy az érdekeltek, sértettek, áldozatok és örököseik lelki nyugalmát  

megóvó beszédmódoktól nemigen volt elvárható a formalitásokon túli emlékező tónus. 

Magában a történeti gondolkodásban, az emlékezet fogalmának és rangjának megteremtő-

désében, meg a nyilvánosság előtti állásfoglalás elemi gesztusában is ott kellett rejtőzköd-

jön az elfogultság hiányáról bizonykodó szárazság, távolságtartás, „objektivitás”, mely 

amúgy a reál tudományok területén is megrendült fogalommá vált a modern és posztmo-

dern korban, de elvárása, megkövetelése még mindig jelen van a méricskélő típusú tudás-

tartományokban. „Adatokat” írni tehát tudományos… – érzelmeket körvonalazni viszont 

nem az… Mit kezdjen a kutató, ha épp az adatok mögötti rejtett tartalmak, „olvasatok”, 

sejtés-árnyalatok területén hozna nóvumot, s ebben ugyanannyi befektetett tudástőkéje, te-

oretikus rizikója, igazolásra váró álláspontja van, mintha lakosságszám-növekményt, ter-

melési vagy raktározás-kapacitási mutatókat, fejlesztési innovációs paramétereket dol-

gozna föl…?! 

K. Farkas Claudia könyve részint ezekre a tétova kérdésekre is választ ad. A mohácsi 

zsidóságról szólhatna az adatok száraz tónusában (amúgy teszi is), beszélhetne a felejtés 

és a tények összefüggéseiről (s elvégzi ezt amúgy könyve számos pontján), érvelhet a tár-

sadalmi tények, történelmi sebek begyógyulása, a felejtés elleni alapkutatás szándékával… 

– de valahol mintha műve mélyén ott leskelne a bizonyság: lehet valamely történeti rendet, 

gazdasági trendet, földrajzi rendszert, kereskedelmi kapcsolati vagy hitfelekezeti struktúrát 

is föltárnia, esetleg „sebek gyógyítása”, a felejtés okai és magyarázatai, az értelmezések 

keletkezései felől is belátnia mindazt, amit század tényként feltárni hivatott.  

A kulturális antropológus Szabó Miklós írja most elkészült doktori érdekezésében: „A 

genocídiumról metaforákon keresztül beszélünk. Az azt követő lépések is indirekt módon 

a felejtés, megbocsájtás, a tiszta lappal indulás, a sebek begyógyítása, a társadalom tovább-

lépése körül fogalmazódnak meg. A rend strukturalista helyreállítása a tényleges esemé-

nyek eltávolításával a megbűnhődés, a jog, a rend visszaállítása, a jövőbeli bűnök elkerü-

lése, az elrettentés, az áldozatok és hozzátartozóik lelki nyugalmának tiszteletben tartása 

körül szerveződik”.2 S ahogy Szabó itt, saját művében K. Farkas Claudia is fölveti, mikép-

pen képesek saját helyi kultúrájukon (kultúráikon) keresztül a múlt eseményeivel szembe-

sülni, azokra rálátni, értelmezéseket gyártani, mégis „továbblépni”, stabilitásra törekedni, 

jövőben hinni mindazok, akik a lét feltételeit nem az újrakezdésben, hanem a kompromisz-

szum nélküli megoldások esélyei között latolgatják. S nem mert „rosszak”…, hanem mert 

nincs más egyebük, de még ezt a megfontolási esélyt is sokszor elrabolják tőlük…  

A könyv nem egy ponton mintha ismételt, redundáns tudással hívna meg az újabb belá-

tások felé. Ez kedvelhető ebben a kötetben is, bár a Scuola-kötetben3 kicsit sem érzetem, 

                                                      
2 Szabó Miklós: Az illékony tragédia – A genocídium kutatás lehetséges kulturális antropológiai megközelí-

tése. Tézisek. Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola, In-

terdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program, 2017.  
3 Jogfosztástól a zsidó iskolákig. Fajvédelem és oktatáspolitika a fasiszta Olaszországban. Belvedere 

Meridionale, Szeged, 2015., 139 oldal. 
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igaz, az tán vaskosabb anyag is... Ezért hát nem tudom, mit mondjak erről, kicsinyég szer-

kesztői vagy lektori gondatlanságot is takar szerintem, hogy ilyen. De takarhat ugyanakkor  

kettős rétegzettséget a tárgykörök, felületek, forrásadatok világában rejtekező összefüggé-

sekkel harmonizálva. Meg lehet stiláris sajátosság is, az egyértelműsíthető történeti köz-

lendő kiemelő aláhúzgálása, afféle kottajel, a tézis visszatérése, da capo.. ., históriával ra-

gozva... 

A cím szavai egy vallási-kulturális és történeti közösség 1944 utáni históriájának, a visz-

szaemlékezés és megőrzés szándékával formált kötetnek drámai adatai. Kifejezőjük épp 

az, aki a legtöbbet tehette talán a közösség megmaradása  és túlélése idején, azok egyike-

ként, akik valamiképpen túlélői lehettek a sorsdöntő és drámai évnek, a magyarországi és 

európai zsidóság számára rettentő „végső megoldásnak”. A mohácsi zsidóság egykori le-

származottai, a Holokauszt túlélői azonban már nem lehettek vagy nem maradhattak any-

nyian, hogy megmentsék a város virágzó zsidó hitéletét és kereskedelmi rangját, kulturális 

vonzerejének maradékait és lakosságának a deportálást, a gettót, majd a gázkamrákat el-

szenvedő kisebbségi közösségi örökségét. Zsinagógájukat a maradék közösség, a kiván-

dorlók és menekülők megmaradt hiánya, az államosítások és az ötvenes-hatvanas évek kín-

jai már nem engedték megmaradni, az „ég szíve” felé törő épületet 1968-ban lebontották. 

„Az emlékező képzelet átlépi az időtávolságot, átlép ötven évet egy szempillantás alatt, 

és már ott van a tetthelyen” – idézi K. Farkas Claudia egy, a korszakot híven tükröző alap-

műből Konrád György szavait.4 A kötet bevezetőjében „a ’nemzeti és a vele kapcsolatos 

faji gondolattól’ inspirált zsidóellenes törvények” részletező megjelenítésével voltaképp 

már jó előre átlátható módon körvonalait adja a mohácsi zsidók megtelepedésétől „a 

deprivációs út végén halálszerelvényekbe kerülő” helyi lakosok sorsának – épp ezt a lezaj-

lott ötven évet tartva (a zsinagóga végleges lebontásától számolva). A szinte szárazan, ala-

posan dokumentált előtörténet és a későbbi fejezetek nemcsak hiánypótló értékűek, hanem 

arra is okkal hívják föl a figyelmet, hogy „a helytörténeti vizsgálódások elengedhetetlenek 

a makroszintű történelem tanulmányozásához, árnyalják, kiegészítik a történelmi képet” 

(13. oldal). 

A szerző történeti munkáit egynéhány példa nyomán már ismerhetjük, s ezt a kötetét is 

jellemzi a világos, némiképp a köntörfalazás nélküli, de roppant alapos, tiszta és érthető 

szöveggondozás, kellemkedés vagy hangsúlyos túlértékelés, cirkalmas jelzőkészlet nélküli 

leíró ismeretközlés. Néhol (főképp a történeti körvonalak és a helyi eseménykezelés alkal-

mával) visszatérő utalások ugyan helyenként vannak, de kétféle szerzői-tudományos ha-

gyománykövetés alapvonala is megmutatkozik a könyv anyagában. Egyik oldalon a ma-

gyar zsidóság történeti sorsát települési közösségek, hitközségi monográfiák szintjén alap-

ismeretek rögzítésével megoldó szaktevékenység, másik aspektusban pedig a nagymono-

gráfiákra jellemző makrohistória mikrotörténeti kihatásainak vizsgálata a helyi vagy más 

forrásközlések (interjúk, sajtóanyag, levéltári kutatómunka, országos forrásbázisok, rende-

letek és törvénytárak, valamint kéziratok és muzeális ismeretanyag) alapján. 

K. Farkas Claudia e két „főirányt” az összegző, áttekintő szándék mentén kezeli, művé-

nek bibliográfiája első pillantásra árulkodik legfőbb irodalmi (Radnóti Miklós, Konrád 

György, Márai Sándor) és szaktudományi (Schweitzer József, Szita Szabolcs, Karsai Elek, 

Komoróczy Géza, Randolph L. Braham) forrásairól, meghatározó adatközlőinek köréről. 

Elsősorban „a Mohácsi Izraelita Hitközség 1944-es tragikus történetét” kívánta földol-

gozni, végigkövetve a gettózástól a deportálásig „végigjárt-végigélt” utat, de nem feledve 

a visszaemlékezések és a helyi (főként pécsi) sajtó mint értékes kútfő megolvasását, így 

                                                      
4 Konrád György: Zsidókról. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2010., 205 oldal. 
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végül is „a források feltárása, elemzése és értelmezése eredményeképpen egy hajdan vi-

rágzó zsidó hitközség drámai történetét” eleveníti meg. Külön-külön fejezetet szán a mun-

kaszolgálatra, a zsidó tulajdon védelmére és a jogfosztottak elszánt kirablására, a helyi 

egyház állásfoglalására, a korabeli propaganda alkotta „zsidókép” és a helyi lapok tónusa 

révén föltáruló akusztikai elemekre, a gettóbeli viszonyokra, a földtulajdon és lakásbirtok, 

egyesületi vagyon és üzletek kisajátítása részkérdéseire is. 

Különösen izgalmas „a zsidó szellemiség képviselői” ellenében, belső ellenség -mivol-

tukat nemzeti megtisztítás politikájával kiteljesítő egyházi és hatalmi képviselők nyilatko-

zatainak, a Pécsi Katolikus Tudósító tónusának, a „nemzeti keresztény gondolkodás” 

nyelvi diszkriminációban megjelenő karakterének fölvázolása, de hasonlóképp a földva-

gyon-szerző, lakásigénylő, személyes és vagyoni tulajdont minden aggály nélkül sajátjának 

tekintő helyi „polgárok” magatartása és a polgármester nehézkes, de karakteres ellenállása 

a korszak szellemiségének, s ebben annak, hogy az állami vezetés és jogalkotási szféra 

„legális formák között hozzászoktatta a magyar társadalmat a zsidóknak az emberi méltó-

ság közös sáncaiból való kirekesztéséhez” (Bibó István, 1986). K. Farkas Claudia itt kellő 

belátással szán érdemi bekezdéseket a megye katolikus püspökének, a város polgármeste-

rének és néhány helyi lakos segítő vagy mentő gesztusának, a bátrak szerepének értékelé-

sére is, bár nem rejti a jogos kételyt, hogy a relatíve eléggé gyorsan lezajlott gettóba zárás 

és elszállítás a mohácsiak (korszellemnek megfelelő) közönye révén vált lehetségessé és 

eredményessé. 

„A hidakat látom a sötétben. Ezek a hidak (…) most nincsenek többé” – idézi Márai 

Sándort.5 A „megidéző képzelet” konrád-i bevezetőjétől a veszteségek és az újrakezdés 

lehetetlenségéig figyelemre érdemes körív vezet végig a Márai-idézettel zárt köteten. K. 

Farkas Claudia (bizonnyal belátni segítő) megértő megvilágításai azonban a legkevésbé 

sem zárják ki a mai korszellemek, leleményes nyerészkedések, nemzeti keresztségre építő 

cinkos belenyugvások és legalizálni hajlamos diszkriminációk bármikori bekövetkezhető-

ségének valamely újrakezdődő széthullás felé ívelő nyomvonalait. Mára sajnos ezek az 

újrakezdések is reménytelenebbnek látszanak, az „ég szíve felé” nyitott világ is egyre in-

kább csak emlékezeti érték marad… 

Mármost, a fentiek alapján, s ha én a Tudásmenedzsment olvasója lennék, bizonnyal föl-

merülhetne bennem a jogosnak tetsző alapkérdés: hogy jön ide, épp ebbe a folyóiratba egy 

1944-es „vidéki történet”, a kisvárosi, s ha akkoriban vagy előtte még prosperáló, de még-

iscsak „lokális” történésmenetből kihallható tartalom…? A válasz nem egyszerű, számos 

ponton azonban mégis evidens. Egyfelől áll ez az evidencia abban, hogy mint minden tu-

dást, s minden korban, így a történeti tudást is menedzselték, kezelték, módosították, fel-

újították, átírták, projektálták emígy vagy amúgy, egy-egy kor igénye, hangulata, tónusa, 

érdekviszonyai mentén, vagy ezeknek részben-egészben megfeleltetve. Így volt ez a törté-

neti tudással, a múltról és jelenről való gondolkodással, a megtörtént események elbeszé-

lésének aktualitásaival, tanulságaival is. S ha belegondolunk, hogy a különféle rendű és 

rangú, de mégiscsak a történetírási gondolkodás mintegy kétezer-négyezer éves históriájá-

ban is rendre jelen voltak a múlt eseményeit valamiképpen narratíva tárgyává tevő tudások, 

s ezek társadalmi vagy kulturális légkörváltozások nyomán éppen forrásaikat, értékszem-

pontjaikat, elbeszélő módjaikat és témaköreiket is aszerint választották meg, kinek szól 

majd, ki a megrendelő, ki a befogadó… – ezt a működésmódot pedig egészen a 20. századig 

fenntartották, s csupán az utolsó negyed-fél évszázadban került sor arra is, hogy e „rögzített 

tudást” a narratívák mentén elosszák, átértékeljék, újraolvassák, átrendezzék és újraközöl-

jék –, akkor bizonnyal könnyedén belátható, miként történhetett ez (nem csupán vagy nem 

                                                      
5 Márai Sándor: A teljes napló 1943–1944. Helikon, Budapest, 2006. 
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elsősorban) nemzeti léptékben s még inkább helyi mértékben, hanem a tudásipar új esz-

köztárával élve tudáságazatok sokaságában is. 

Vagyis respektálásra méltónak kellene tekintenünk a forráskutatásokat éppúgy, mint az 

interpretációra vállalkozó kutatókat, s értékrendszerünkbe be kéne építenünk annak jogát 

is, hogy más és korszerű, hiteles és impozáns legyen-maradjon mindaz, amit a „kis helyen 

is történhetnek nagy események” szentenciája kimond. Így Mohácson is megeshetett olyan, 

aminek tudása nem kevésbé lehet érvényes Bonyhádon vagy Pécsett, Nagykanizsán vagy 

Egerben, Győrött vagy Esztergomban. Ennek pontosítása, s nem utolsósorban a kollektív 

emlékezet fenntartása érdekében vált fontossá a közelmúlt évtizedekben a narratív törté-

netírás, a mikrotörténetírás, a kollektív emlékezet lenyomatainak dokumentálása, a válto-

zás-folyamatok mögöttes okainak újragondolt elbeszélése, vagyis egy történeti fókuszú tu-

dástőke-alkalmazás, ismeretkészlet-megújulás, új történeti szereplők és közös helyi tudá-

sok figyelembevétele is. Egyebek között attól is függetlenné válva, ami a helyi tudat, loká-

lis emlékezet, piacra vihető ismeret ellenében hat, „negatív” tudás akár, hiányzó ismeret és 

definiálatlan tapasztalat inkább. 

E kérdéskörben, ilyen hatásmechanizmusban érvényes állítás az, hogy K. Farkas Claudia 

nem csupán követi, leképezi, érvényes tudássá teszi, hiányzó mivoltában is pótolni pró-

bálja-tudja mindazt, amit Mohács múltjából, s különösen e címében is kiemelt időszakból 

innovatív színterünkre tudott hozni. Ezzel együtt azt összehasonlító tudást, mely az olasz 

és magyar iskolarendszer és kirekesztő gondolkodás, korporációk és kooperációk, Musso-

lini-kori és Horthy-kori antiszemita világok belátható történésrendjéből helyi forrásfeltárás 

és utómunkák terén tudományos alapossággal feltárhatott . 

Sem a történeti tudás, sem a megismerés eszköztára, sem az értelmező módok és emlé-

kező technikák nem lezártak. Megértő módban, s mai analógiák belátásával még akár akut 

ismeretkészletre is szert tehetünk K. Farkas Claudia művéből… Egy morális koordinátái t 

egyre inkább ismét elvesztő korszakban erre mint megújítható történeti gondolkodási ese-

ményre is fölöttébb nagy szükség van. 


