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Feiezetek egy karcagi zsid  család é leté b l
Kerté sz Sándor (1893-1965)

,,Kartagon a szdmdfordulót l az els  vildgháború  vé gé ig mé g nagaobb volt a helubeli zsidó intelliqencia í eil dé se , nint az el6z  id szahban .

I899-ben , amik|r schück Mór berlini é s lond|ni eguetemi tanulmónuai utdn hauiött szülí városdba - é s átvette apiátóL mintEa szóz zsi-

dó diók hitlktatásót a qimnáziumban é s a polqári iskolóban *, nem1sak taní tvánaa,i, hanem a hé t iskola tandi kara is lelhesedé ssel fo-
gadta a augqti mí iveltsé gí , né metüI é s angolul buzí l  25 é ves fiatal vallástanárt, aki né hóna é wel elóhb maga is diák volt a helqbeli

gimnáziumban. Taldn ez volt az els  eset, hogy karcagi ií iú , a vórIs szülötte, ryugati f vórosban tanult. schiick Mór hatása a zsidó fiata,
Ioh tanulósi ké szsé gé re oly naqq volt, hogt1 a vil,iqfuiború  alatti eguik tané vben nagyobb volt a zsidó é rettsé qizók száma, mint a más

vallósú ahé  egqüttvé ve. Egyik tehetsé gesebb volt, mint a mósih. Katonai szolqáIatuk utdn, a hóború  beí eiezté vel, egaetewi tanulmónuokba

kudteh. Közöttük Erd s lvón, a ké sóí bi ú jsdqtó, Schüú  Gqula, Kerté sz Sóndor é s másoft."

Az idé zet Herskó Mózes ,,A karcaqi zsidóság t rté nete" cí m ,
Ieruzsálemben, l977,ben megielent könyvé b l való, A
táVolból szerkesztett, mé giS törté nelmi hiteleSSé g 
kön],,v szeí Z ie, a karcagi zsidó iskola egykori taní tója itt
tesz emlí té st els  í zben Kerté sz Sándorról, mint a hely-
bé li református gimnázium egyik legtehetsé gesebb zsi-
dó tanuló'áról, aki a ké s bbiekben kit n  min sí té ssel
abszolválta a jogi egyetemet, maid üg}"/é dké nt m kö-
dött a munkaszolgálatba töfté nt bevonulásáig,

Kerté sz sándor nyolc testvé re köZül els ké nt - l893,
ban született, három é wel azel tt, hogy é desapja, a
kunmadarasi Kerté sz ]ózsef, felesé ge unszolására Karca,
gon megtelepedett, S aZ összekuporgatott né gyszáZ ko-
ronáiából a GimnáZium utcában megnyitolla a,.Kerté sz
Nqomd,a" els  Változatát, Nyomdaüzeme már a 30-as
é vekben állandó megrendel i között tudhatott több or-
szágos inté zmé nyt, kiadott több helyi lapot, s egé szen az
l948-as államosí tásig Scheiber Sándor, a rabbiké pz  ké -
s bbi igazgatója is ide küldte kinyomtatáSra szár,í  ké Z-
iratait. AZ els  viláeháború  kitöré Sekor a karcagi zsidó
tarta]é kos tiSZtek, altiSztek é S közkatonák az els  mozgó-
sí tási parancsra bevonultak. Akkoriban a tiszti í ang
é rettsé gihez volt kötve, S miután l914-ig sok karcagi zsi-
dó fiú  é rettsé gizett, ie]ent s számban Voltak köZöttük
tartalé kos tisztek. AZ elhú zódó háború  folyamán ú iabb
korosztályok csatlakoztak a fronton lé v khöz, í gJ az
t9l4-|7-ben é rettsé gizettek - köZtük több hitsorsosához
hasonlóan kerté sz sándor is - tisztké nt szereltek le.

A proletárdiktatú ra, a román megszállás S a fehé rter-
ror után már é rezhet  volt a numerus clausus el szele,
Azok a tehetsé ges karcagi zsidó fiú k, akik orvosi pályára
ké szü ltek, Csehszlov ákióba, Olaszo rszágb a mentek tan ul ni, A
logi pá]yákra ké szül k viszont mé g felvé telt nyerhettek
itthon aZ egyetemen, Í gy sikerü)t ügyvé di diplomát sze-
reznie kerté sz sándornak is,

Nem sokáig gyakorolhatta azonban választott hivatá-
sát, mert a Zsidótórvé nyek ezt megtiltották, A nyomdá-
ban doLgozott, amí g lehetett, 1944 májusában hí \,ták be
munkaszolgálatosnak a karcagi gettóból. Egyidet ]eg a
családiát, a többi karcagi zsidóval együtt, deportálták,
Herskó Mózes könyvé ben Herskó Nándor í gy beszé lte el
a nyugatra hurcolt munkaszolgálatosok sorsát| ,,l944
í szé n óttettek minden munkaszolqálatost Ausztiába, ahol eqy ide-

ig föIdmunkát vé Oeztünk, mq,id 1945 márcjusában t|vóbb haitlt-
tak bennünftet ötezred maqammal az Alpesek magas sú csain át.

Aki nem bí rta az utat, azt agyonlólté k. l700-an voltunk csupdn,

amikor Mauthausenbe megé rkeztünk . ott tal Ikoztam a kordbban
odaé rkezettekkel, köztiik kerté sz 1ándorral is."

A Kerté sz családot er sen megtizedelte a vé szkorszak,
Kerté sz Sándor - akárcsak a szülei, a felesé ge, haté ves
fia é s egyé ves lánya - tú lé Jte a poklot, hat testvé re azon-
ban családostul odaveszett. Nem sokkal azután, hogy
Sándor visszaté rt Mauthausenb l, a földosztáS idejé n
felhergelt parasztok vasvillával rohamozták meg é des,
ap!ának, a nyomdával közös udvarban ]é v  házát, aho] a
töredé k család meghú zta magát, s azt ordí tozták. ZSidó
ügwé det akasztunk! Jelesül dr, Kerté sz Sándort, aki egy
olyan gazdát vé dett a bí róSá€ el tt, akinek a földjé t 

'oe-talanul osztották SZé t egymás köZt a nincstelenek,
Mé g el sem csitu]t a harci Zai, iött a kunmadarasi pog-

rom, amelynek három ho]okausztot tú lé lt áldozata lett, A
sebesülteket nem a karcagi városi kórházba, hanem a zsi
dó utcában, az egykori rabbilakban kialakí tott alka]mi is-
potá]yba szállí tották. Fé l  vo]t, hogy kezd dik elölr l a
megpróbáltatás, A nehé z idólben Kerté Sz Sándor tartotta
a csa]ádban a lelket, Egyidej leg aktí Van ré szt Vett a Ma-
gyar Cionista Szövetsé g munkájában, A vezet sé g tagja-
ké nt, s jogtanácsoské nt azon fáradozott, hogy az é letben
maradt árva zsidó gyerekek kijuthassanak lzraelbe,

Kerté SZ Sándort I949-ben ]etartóZtatták, AZZal gyanú -
Sí tották, hoey a cionista mozgalmak betiltáSa után is
csempé szett ki zsidókat az országból. holott azt a szerve,
zetet, amir l SZó volt, mé g a betiltáS el tt szervezté k, A
koncepciós perben ilyen körülmé nyekre termé szetesen
nem figyeltek, S Kerté Sz Sándort né gy é V börtönre í té l-
té k, Egy eSztend n keresztül magánzárkában sí nyl dott,
majd a miskolci egyetemváros é pí tkezé sé n do]gozott,

Közben felesé gé t é S ké t gyermeké t Budapestr l 1951,

'ú liuS 
2-án kitelepí tetté k Selyebre, ahol megiehet sen

í ossz körülmé nyek között é ltek. Kerté sz Sándor l953-ban
szabadu]t, családja számú zeté se a rákövetkez  é vben é rt
vé get, Visszajóhettek Pestre, egy fillé r né lkül, de lakásról
nekjk kellett gondoskodni, A rokonok segí tsé gé vel vé gül
egy társbé rletbe költöztek a Wesselé nyi utcában. ott é ltek
több é ven át, gyakorlatilag biáos jövedelem né lkül, mivel
a családf t tí Z é Vre eltiltották az ügyvé di gyakor]attól.

Nagyobbik gyermekük, György 1956-ban - harmadikos
gimnazista Volt akkor - disszidált Izraelbe, s hamarosan,
legáiisan a család is utána ment, Nem sokkal ké s bb Gyu-
ri (akkor már DáVid) a katonaságtól átszökött Libanonba,
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ViSSZa Szeretett Vo]na jönni Magyaí oí szágra, de vo]t ház-
mesterük keresztülhú zta a számí tását, Azt mondta az ott

'árt 

hatósági embernek, hogy a fiatalurat az el]enforrada-
lom idejé n feglverrel a kezé ben látta, Valójában aZ tórté nt,
hogy a gimnázium szertárából egy törók korabeli pisztolyt
vitt haza szidolozni, Ké s bb apja tanácsára visszaté rt lzra-
elbe, aho] el ször hazaárulásé rt halálra, maid fellebbezé s
után öt é v börtönre í té lté k, Három esztend  mú lva szaba-
dult, é s felesé gül Vett egy gyönyör , lengyel származású
lányt, Három fjú k szü]etett, akik már katonaviselt fé rfiké nt
sokakkal együtt é rtetlenül é s megrendülten ál]tak a sí ria
el tt, azt követ en, hogy világos nappal f be l tte magát,
Utolsó é veit egy libanoni határhoz köZeli kibucban é lte,
ahol a maga alakí totta kis nyomdában szelkesztette a he,
lyi ú jságot,

Ötven é we] a háború  után Né metoí szág, morális jogot
szeí Zett, hogy a rasszizmuS e]leni, az emberi jogoké rt
folytatott világmé ret  küzdelem mé rté kadó szóviv i-
hez tartozzon - mondotta Michael Blumenthal igazgató
a ber]ini zsidó mú zeum megnyitása alkalmából.

Az impozáns, e€yesek szerint Dávidcsillag-elemekre,
mások szerint vil]ámra hasonlí tó - Daniel Libeskind ter-
vezte - é pület felavatásán a világ é s Né metország szá-
mos kiemelked  szemé lyisé ge vett ré szt.

|ohannes Rdü né met államelnök nyitóbeszé dé ben rá-
mutatott: a mú zeumnak inkább az okulást é s tanulást,
semmint a puszta bemutatást kell szolgáInia, Európa
kulturá]is gyökerei nem kizárólag a kereszté nysé gben lo-
gantattak, hanem hozzáiuk tartozik a ZSidó kultú ra is,
emelte ki. Né metország terü]eté n ké tezer é ve lé tezik zSi-
dó é let, emlé keztetett. kiemelte: té ves következteté s
lenne a holokausztot, mint a né met-zsidó törté ne]em
öSSZegZé sé t tekinteni.

Daní el Barenb1im vezé nyelte a chicagói szimfonikusokat,

Maquar-örmé WJ fotókí álí tóst rendewtt aktóber-novemberben a
Budaörsi örmé n1 Kisebbsé qi önftorm,í nazat a város ]ókai Mór
M  v el dé si Közp lntí  óban.

Az oklevelek tanú Sága szerint l404-ben már Volt ör-
mé ny nemzetisé g  lakója Budaörsnek, Fní .sdli G, ]ános,
a Budaörsi Örmé ny Kisebbsé gi Önkormányzat elnöke
ezé rt mindig azzal ugratia a váIosban é l  svábokat, hogy
a helyi örmé nysé g itt nagyobb mú ltra tekinthet ViSSZa,
mint  k, lgaz, a mai budaörsi örmé nyek a Trianon után
Etdé lyb l betelepült, elmagyarosodott el dök leszárma-
zottai, hatvan-hetvenen lehetnek - teszi hozzá.

A budaörsiek mostani fotókiáIlí tásán mind a hat alkotó
örmé nynek vailja magát. A tárlat té mái: a törté ne]em é s a
termé Szet, é letké pek é s emberi portré k. 1zentpé tei Tibor
már a negl"uenes é vekben is fé nyké pezett, haditudósí tó
volt, é s a szó szoros é rtelmé ben fé nyké pez gé pé nek kö-
Szönheti é leté t, Az arcához taftott Leica fogta föl annak
ideié n a golyót, amely halálát okozhatta volna. A veterán
fotográfus a budaörsi kiállí tásra is háború s té mát hozott:
a ké pek az l95ó-os megtorlás dokumentumai,
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Kerté sz Sándo1 csaknem három é vtizeddel fia tragé -
dlája el tt megté rt  seihez, de addig szomorú an é lte
mindennapjait, Közí ejátszott ebben az is, hogy a zsidók
országába é rkezté t l l9ó5-ben beköVetkezett haláláig,
nem respektálták cioniSta mú ltiát, s az elszenvedett bór-
töné Veit, Neve azóta SZinte feledé sbe merült, l994-ben
azonban, egy é wel azután, hogy Dávid fia önkezé vel ve-
tett vé get é leté nek, Karcagon az egykorj ,,zsidó" utcát,
ahoi a Kerté sz család é lt, s a nyomda ma is m ködjk, s
ahol a felú jí tott - tavaly száz é ves - zsinagóga is á1l, a
nyomdaalapí tó Kerté sz Józsefr l nevezté k el,

kerté sz pé teí

ú rÉ mf

akik Mahler hetedik szimfóniáját játszották, a koncert-
mester azon a Guadagnini-heged n muzsikált, amely egy
1944-ben, Auschwitzban meggyilkolt zsidó m vé szn , Al-
ma ROsl tulajdona Volt, A ké S  esti ünnepé lyes megnyitón
Gerhard schröder kancel]árral az é len ré szt vett a né met
kormány számos miniSztere é s a né met paí ]amenti pártok
Vezet i. ott vo]t a Né metországban született Henry
Kissií 4rt egykori amerikai külügyminiszter iS,

Megielentek a né met gazdasági é let, a Siemens, a
ThyssenKrupp, valamint a nagybankok e]s  emberei, ]el-
ké pes erej , hogy jelen volt XU Kuangdi f polgármester,
annak a Sanghajnak a ké pviseleté ben, amely az üldözte-
té sek hitleri-nyilas id szakában annyi európai zsidónak
adott menedé ket, Magyarorszé got Konnid Gyórgy, a ber-
]ini M vé szetek Akadé miája einöke é s Prólle Gergely
nagykövet ké pviselte,

Dunai Pé ter

NEPSZABADSAG zoot, os, rr,

Tí tseí  lános foto€ráliái bé ké sebbek, A debreceni nagy-
templom ké pe me]lett id s emberek portré i. ,fi kedé lyes
kocsmáros" valóban mintha aZ italospult mögül lé pett
Volna ki a rendelé ssel, a pipás-baiszos, Sokat látott Bálint
bácsi nyilván é leté r l mesé l, Az ,,Es s alkonyat" ma-
dártávlatból fé nyké pezett bé rhé zaival, aszfaltú tiával olyan
a szürkületben, akár egy lágy ecsetkezelé ssel kidolgozott
festmé ny, A kolozsvári születé s  kabdebó |ános termé szet-
fotói lú aiságukkal hí vják föl a flgyelmet; Bona E, Ágnes
többek között egy ciprusi órmé ny iskolát, a velencei San
Lazzaro-Sziget mechitarista kolostorát é s Lord Byron em-
lé ktábláiát fé nyké pezí e. Caizáqó |olán Szentendré je kopasz,
görcsös ágak között a távolból ködl  templomtorony, Farr-
í sí li János fotói metaforikusak é S meditatí vak, ,A pókháló
csapdálában" a haláI é s elmú Iás, az,,É ietláva" napsütötte
ré tie (mint cí me is uta] rá) a b sé g, VirágzáS lenyomata,
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NEPSZABADSAG

Zsid  mú zeum nyí lt Berlinben

Az é letment  fé nyké pez gé p
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