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Óriási megtiszteltetés számomra, hogy megoszthatom a gondolataimat és az emlékeimet
apámról, Schäfer Istvánról. Egyetlen gyermeke voltam Schäfer Lilinek és Istvánnak, és 28
éves koromban, 1976-ban veszítettem el édesapámat.
Apám nem beszélt sokat – vagy talán én nem kérdeztem eleget – az élete születésem előtti
szakaszáról. Így felnőttként, magamnak kellett összeszedegetnem élete darabkáit különböző forrásokból: nagyszüleimmel folytatott beszélgetésekből, akikkel rengeteg időt töltöttem
gyermekkoromban Magyarországon, a kedvenc gyermekorvosom özvegyétől, aki az egyik
legjobb barátja volt Istvánnak és aki a keresztszülőm volt. Az elmúlt negyven év budapesti
látogatásaiból, amelyek alkalmával találkoztam István legközelebbi barátjának, dr. Magyar
Imrének – aki korának egyik legkiválóbb orvosa volt – a gyermekeivel. Továbbá István korábbi amerikai diákjaitól, és sok-sok régi fényképből, melyeket nem is olyan régen fedeztem fel.
Úgy tűnik, már amit meg lehet állapítani ezekből a régi fotókból, hogy édesapám gondtalanul élte élete első 30 évét Budapesten: a képeken olyan diák benyomását keltette, aki hajóval a
barátai társaságában beutazza a világot, úszik vagy síel, és szinte mindig nagyon vonzó nőkkel
veszi körbe magát. Egy fiatal, jóképű szívtipró alakja rajzolódik ki ezekből a homályos fényképekből. Édesapám személyének olyan oldala ez, melyet biztosan állíthatom, ezelőtt nem ismertem. Ám visszagondolva, ez mindössze csak a felszíne volt annak az életnek, amelyet egy
kiváló intellektusú ember élt, azzal a komoly ambícióval, hogy érdemben hozzájáruljon a társadalom jólétéhez. Az apja, Schäfer Zsigmond, nagyon szigorú férfi volt. Még idősebb korában is, amikor őt, mint a nagyapámat ismertem, Zsigmond egy magas, tiszteletet parancsoló,
humortalan, félelmetes ember volt, akit Budapest megbecsült polgáraként tartottak számon.
Az első világháborúban a magyar hadsereg tisztjeként tevékenykedett, majd az ország egyik
legismertebb jogtudósa lett. Természetesen nagyon szerettem, de sosem láttam az arcán még
egy aprócska mosolyt sem. Állítólag ellentmondást nem tűrően ösztönözte édesapámat a tanulásra és a munkára. Apám mesélte, hogy miután a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemen megkapta jogtudományi diplomáját és elszántan készült legelső tárgyalására, ahogyan azt az apja mindig megkövetelte tőle, rettentően ideges volt a tárgyalást megelőző napon,
ezért aludni sem tudott. Hogy nehogy elkéssen, másnap István nagyon korán reggel végigsétált Budapest kihalt utcáin, majd napfelkeltekor megérkezett a bíróságra. Itt nem volt egy lélek sem, éppúgy, mint az utcákon. Felsétált a lépcsőkön az épülethez, az egyik oszlop mögül
elé ugrott az apja, és azt kiáltotta: „István, elkéstél!” Ez a szigorúság valószínűleg generációkon
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átível a családunkban, ugyanis szinte mindig kényszeres pontossággal érkeztem a repterekre,
vonatállomásokra, minimum 2 órával a járatok indulása előtt.
István egyre sikeresebb jogász lett. Ígéretes fiatal jogtudósként jegyezték, amikor is kitört a második világháború. Úgy hiszem, hogy ekkor találkoztak édesanyámmal, aki vidékről származott. A háború végéhez közeledve, Istvánt és legjobb barátját, Magyar Imrét egy
kegyetlen munkatáborba deportálták. Imre írt is az átéltekről egy rövid könyvet, de sajnos
sem a fia, sem én nem találjuk az írást. Az édesanyám csinos nő volt, akit deportáltak, valószínűleg Auschwitzba. Eltérően az öccsétől, aki odaveszett a lágerben, valahogyan túlélte
a koncentrációs tábort. A szüleim egybekeltek a háború után. Apámnak sikerült újraépítenie a karrierjét, 1947-ben egyetemi magántanár lett a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemen.
Ezzel kezdődött termékeny alkotói időszaka, mely egészen a haláláig megszakítás nélkül
folytatódott. A legkorábbi publikációi, melyek még Magyarországon jelentek meg, szerteágazó problémákat dolgoztak fel; írt a fehérgalléros bűntettesről, a fiatalkori bűnözésről,
és a börtönreformról is. (Utóbbiak hozzásegítették 36 évesen a Magyar Börtönügyi Bizottság Elnökségébe kerülését és, hogy a magyarországi Fiatalkorúak Felügyelő Hatósága elnöke lett.) Még olyan eklektikus jogi témáról is írt egy rövid könyvet (amely könyvet szintén
nem találok), mint Victor Hugo Javert rendőrfelügyelő karaktere, A nyomorultak fő gonosza, aki megszállottan üldözte Jean Valjeant azért, mert az ételt lopott. Tisztán emlékszem, ahogy ecsetelte nekem, miközben az Andrássy úton sétálgattunk, amikor még csak
7 vagy 8 éves lehettem, hogy szerinte Jean Valjean semmiben sem különbözött egy közönséges bűnözőtől, és Javert rendőrfelügyelő csak a munkáját végezte. Azt kellett, hogy hig�gyem, apám könyve egy szatíra, de rájöttem, hogy István karrierjének abban a szakaszában
szigorú értelemben vett jogász volt, és érvelése minden szavát komolyan gondolta. Szintén ebben az időszakban történt, hogy lefektette a később viktimológiának nevezett tudományterület alapjait. Nagyapám hívta fel a figyelmét évekkel azelőtt arra, hogy minden
jogi könyv a bűnelkövetőre koncentrál, és a “bűnelkövető áldozatát” meg sem említik. Pedig az áldozat legalább annyi figyelmet érdemel, mint az elkövető, ahogyan sokszor mondogatta nekem.
Utólag megértettem, hogy milyen kegyetlenül elbánt vele a sztálini kommunista rezsim,
amiért az 1950-es évek elején nem akart belépni a pártba. Kiszorították egyetemi tisztségeiből, megfosztották kormányzati kinevezéseitől, ügyvédi gyakorlata lezárult. Sosem mondta el nekem, hogy mi történt ezután vagy, hogy miből éltünk, mindössze annyit mondott
anyám, hogy apám már egy nagy gyárban dolgozik. Mégis minden reggel öltönyben és
nyakkendőben ment el otthonról, és késő este ugyanígy tért haza. Azt hittem, hogy híres
ügyvéd mindazokban a megalázó években. Élénk emlékeim vannak 1956. október 23. kedd
estéjéről: éjfél után ért haza, szigorúan a szokásos öltönyében, fehér ingben, nyakkendőben,
miután az Andrássy út 77. szám alatti lakóházunk ablaka alatti nagy felvonulás szétszéledt.
(Engem már korábban elsodort a tömeg, miközben hazafelé tartottam a borbélytól, fogalmam sem volt, hogy mi történik, de láttam, ahogy ledöntik Sztálin szobrát. El tudom képzelni, hogy szegény anyám mit élhetett át otthon, egyedül, semmit sem tudva arról, hol vagyunk késő estig.)
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1957-ben hagytuk el Magyarországot, a forradalom után, és Angliába költöztünk.
Az emigrálásunkat egy régi családi barátunk segítette, aki akkor már fogorvosként dolgozott Angliában. Már elég idős voltam ahhoz, hogy megértsem, édesapám mennyi mindent
tett azért, hogy egyáltalán túléljünk. Elvállalt mindenféle furcsa és alantas munkát, amikhez
egyáltalán nem értett. Tisztán emlékszem, hogy egy este kétségbeesetten tért haza, mert kirúgták a munkahelyéről, egy kínai étteremből, ahol azt a feladatot kapta, hogy linóleumozza le a padlót, ám másnapra, mire a ragasztó megszáradt, és a helyiséget felfűtötték, a linóleum megvetemedett. Ilyen és ehhez hasonló fizikai munkákat végzett négy éven keresztül
Londonban. Éjszakánként pedig írt. Szüntelenül írt a kis nappali szobánkban, amíg én a
házi feladatomat csináltam, anyám pedig tévét nézett. Dermesztő hideg volt télen a szobában, a csövek állandóan csöpögtek, és mindent elleptek a bogarak – London egyik rendkívül
szegény negyedében éltünk. Ami végül ebből született, az a Restitution to Victims of Crime
című mű, melyet 1960-ban publikáltak. Apám tudta, hogy soha többé nem lehet már ügyvéd egy idegen országban, így a tudomány felé fordult kriminológusként és szociológusként.
A könyv hatására felajánlottak neki egy oktatói részállást, a Polytechnic Institute of Londonban taníthatott esti kurzusokon.
Apám a könyv egy korai vázlatát elküldte annyi embernek, amennyinek csak tudta.
A könyvre felfigyelt Margery Fry, a neves börtönreformer, aki a Howard Liga a Büntető Reformért titkára volt, továbbá az Oxfordi Egyetem Sommerville College vezetője. Mindemellett Margery Fry egy rendkívül gazdag hölgy volt, így apám munkájának patrónusa lett. Emlékszem, édesapám számtalanszor magával vitt hozzá ebédelni vagy „teázni”. Még mindig
őrzöm azt a szeretettel aláírt könyvet, amit tőle kaptam: Anglia történelme. Margery Fry ekkor már támogatója volt annak, hogy az állam pénzbeli kompenzációt biztosítson a bűncselekmények áldozatainak, azzal érvelve, hogy az államnak kártalanítást kell nyújtania a bűncselekmények áldozatainak a veszteségeikért.
1961-ben végül felajánlottak neki egy egyetemi oktatói állást Amerikában, a Floridai Állami Egyetemen, Tallahasseeben. Abban az időben Tallahassee izolált, körülbelül 40 ezer fős
kisváros volt az USA déli részén, ahol a rasszizmus mindennapos jelenség volt, valamint a
bevándorlókat és a zsidókat sem látták szívesen. Egyetemi adjunktusként alkalmazták, és a
fizetése becsléseim szerint körülbelül a huszada volt, mint az egyetemi focicsapat edzőjének.
Mind a pozíció, mind a fizetés a lehető legalacsonyabb volt az egyetemen elérhetőek közül.
István főnöke, a dékán, megátalkodott rasszista és antiszemita volt, aki az első pillanattól
kezdve utálta az apámat. A helyzet pedig az volt, hogy Schäfer Istvánnak 50 évesen ismét
meg kellett újulni, új karriert kezdeni egy idegen és ellenséges környezetben.
A munkakörülményei megalázóak voltak, de sosem hallottam őt panaszkodni. Apám emberfeletti túlélési ösztöne és bámulatos alkalmazkodó készsége lehetővé tette, hogy ugyanolyan megszállottsággal vesse bele magát a munkába az USA-ban is, mint Budapesten és
Londonban. És ismét minden este órákon át dolgozott az asztalánál megszakítás nélkül, olykor rágyújtott egy cigarettára, és szólt néhány szót édesanyámhoz és hozzám. Az eredmény
ezúttal a talán alapvető munkája, a The Victim and His Criminal volt.
Időközben az egyetem egyik legnépszerűbb tanára lett. Teljesen egyértelmű okok miatt.
A diákok imádták a nagyon magyar, szenvtelen és keserűen gúnyos humorát, rettenetes vic-
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ceit, és az erős, de elbűvölő magyar akcentusát. Talán, ami pedig a legfontosabb, hogy oktatási filozófiája miatt vált népszerűvé a diákok körében. Tényleg hitte, hogy a legrosszabb
jegy, amit egy diák kaphat, az a 4-es. Úgy gondolta, magyarázta a diákoknak, hogy a 4-esnél
rosszabb jegy nem a diák hibája, hanem a tanár felelőssége. Ennek megfelelően csak 5-öst
vagy 4-es jegyet adott, 4-esnél rosszabbat sohasem. Emiatt a dékán természetesen nagyon
dühös volt, mert nem ez volt a megszokott módja a dolgok menetének az egyetemen. Az
órái aztán gyorsan kinőtték magukat az 5-10 fős szemináriumoktól a hatalmas előadótermekben tartott nagy előadásokig, amelyeken 200 vagy annál több hallgatót vett részt.
A nagy közönség sosem zavarta, hiszen egy igazi showman volt. Huncut tréfáinak egyike úgy zajlott, hogy amikor nagy létszámú hallgatóság előtt adott elő, jött egy váratlan meglepetés a komoly előadás közepén. Hirtelen megállt, majd rámutatott egy számára teljesen
ismeretlen hímnemű diákra, akit minden ilyen alkalommal „ártatlan áldozataként” emlegetett, és aki éppen véletlenül egy különösen csinos nőnemű diák mellett ült. A hallgatók,
akiket kiszemelt magának, szinte sosem ismerték egymást. Majd több száz diák előtt apám
megkérdezte a zavarban lévő fiatalembert, hogy a mellette ülő hölgyet vonzónak találja-e.
Természetesen mindkét diák elvörösödött, majd a fiatalember egy igen-félét mormogott
a bajsza alatt, miközben az egész évfolyam hangosan nevetett. Tovább folytatva apám a fiatal
áldozatától azt kérdezte, hogy elhívná-e a hölgyet este vacsorázni. Ha bármilyen ellenállást
tapasztalt bármelyik fél részéről, addig noszogatta őket, amíg rá nem bólintottak mindketten a randevúra. A következő napon apám azzal fejezte be a „bűncselekményét”, hogy részletesen kifaggatta az áldozatokat az egész évfolyam előtt arról, hogy telt az estéjük. Anyámmal összeszámoltuk, hogy 3-4 év alatt kb. 5-10 esküvőre hívtak meg minket, mint díszvendégeket: a párokat apám hozta össze.
Innentől a publikálás már gondtalanul zajlott: Theories in Criminology (1969), Juvenile
Delinquency (1970), The Political Criminal: The Problem of Morality and Crime (1974),
Social Problems in a Changing Society (1975), Introduction to Criminology (1976), Readings in
Contemporary Criminology (1976), and Criminological Theory: Foundations and Perceptions,
melyet Richard Knudsen (1977) társszerzővel jegyeztek. Az USA-ban az 1960-as évek elején
végigsöprő bűnözési hullám időszakában Lyndon Johnson elnök kinevezte őt a Bűnüldöző
Szervekkel és az Igazságszolgáltatás Működésével Foglalkozó Elnöki Bizottság Tanácsadójává.
1965-ben elfogadott egy kedvezőbb egyetemi állást az Ohiói Egyetemen, de ott csak
egy évet töltött el, mert utána teljes állású egyetemi tanárként alkalmazták Bostonban
a Northeastern Egyetemen. Végre megkapta azt a nemzetközi elismerést, amiért olyan szorgalmasan és fáradságosan dolgozott. Ő lett az egyik szervezője az Első Nemzetközi Vikti
mológiai Szimpóziumnak, amit Jeruzsálemben tartottak. De még ekkor sem volt könnyű
egy bevándorlónak. 1968. június 5-én Robert Kennedyt (John F. Kennedy fiatalabb testvérét), miközben Los Angelesben kampányolt az elnökségért, meggyilkolta egy zavarodott elméjű ember, Sirhan Sirhan. Bobby Kennedyt nagyon szerette az ország lakoságának többsége, és a nemzet gyászba borult. Ismerve apám politikai bűncselekmények iránt érdeklődését, egy népszerű amerikai magazin interjút készített vele Boby Kennedy meggyilkolásáról.
Apám próbálta elmagyarázni a magazin újságírójának, hogy egy jól ismert politikus az általa
vállalt nyilvánosság természetéből adódóan mindig potenciális „résztvevője” a merénylő-ál-

EMLÉKEK ÉS ELMÉLKEDÉSEK

25

dozat kapcsolatnak. Egyértelmű, hogy a magazin egy ennél sokkal egyszerűbb, ám ütősebb
nyilatkozatott szeretett volna, ezért ilyen formában idézték a szavait: „Bobby Kennedy kérte, hogy gyilkolják meg!” A következő héten apámat átkozó levelek jelentek meg az újságban, az egyikben az állt, hogy el kéne takarodnia Amerikából, vissza a kommunista hazájába. Még az otthonunkba is küldtek szitkozódó és fenyegető üzeneteket.
István utolsó álma az volt, hogy új „szülővárosában”, Bostonban rendezzék meg a Második Nemzetközi Viktimológiai Szimpóziumot, melynek szervezésén nagyon keményen dolgozott. 1976 júniusában feleségem és én megajándékoztuk első gyermekünkkel, fiúunokájával, és apám hihetetlen büszkeséggel tartotta karjaiban az unokáját. Egy hónappal később
azonban és a várva-várt kongresszus előtt 38 nappal, 1976. július 29-én édesapám szívrohamban meghalt. Kollégái és diákjai erőn felül dolgoztak azon, hogy a kongresszus sikeres
legyen, és az is lett. Tudom, hiszen részt vettem az eseményen. Ott és akkor szembesültem
igazán azzal, hogy apám milyen kivételes ember volt, aki annyi mindent adott a társadalomnak, annak ellenére, hogy mennyit kellett szenvednie, de a megpróbáltatásairól sohasem beszélt és soha nem panaszkodott.
Édesapámat, Schäfer Istvánt, West Roxburyben, Boston külvárosában, a Baker Street-i
Zsidó Temetőben temettük el. Ez a temető más vallások temetőivel van körbevéve. Ezt akarta. Néhány évvel később édesanyámat, Lilit mellé temették.

