
öröklétnél.” A Jad va’Sem-ben olvas-
ható egy idézet, mely szabad for-
dításban kb. így hangzik „Az élet egy

hosszú és veszélyes utazás,
de kaptunk hozzá egy úti-
könyvet, a Tórát.” Ha a Tóra
az útikönyv, az ünnepeinket
tekinthetjük értékes kísérő
ajándéknak.

A „megtérés” egyben azt
is jelenti, hogy Jom kipur
után tisztán kerülhetünk ki
az elmúlt időszakból és
tiszta lappal kezdhetjük a
következő szakaszt.

Eme lehetőség által naptári
időszakok szerint, de való-
jában folyamatosan fej-
leszthetjük, javíthatjuk
önvalónkat. Folyamatosan,
mert ha sikerül meríteni az
ünnepi hangulat erejéből,
akkor már nem biztos,
hogy pusztán a szabad a-
karat hatására, de tovább
visszük magunkkal a hét-
köznapokra is. Ha ezzel a
szemlélettel töltjük ünne-
peinket, érzékelhetővé válik,
hogy nem bűn-bűnhődésről
van szó, hanem jobbítási
lehetőségről.

A Nyíregyházi Zsidó Hitközség
őszintén kívánja mindenkinek, hogy
az ünnepeket ne az ítélettől való
félelem jellemezze, hanem Gond-
viselésként éljük meg közösen!

Sárosi György
elnök
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Eleve megírt sors vagy szabad
akarat? Őszi nagyünnepeink egy sza-
kaszonként újra és újra írt sors -
könyvbe írattatásról szólnak. 

Eleve determinált új be -
írattatás, vagy befolyásol-
hatja a szabad akarat? 

Meg válaszolhatatlan kér -
dések, talán nem is szüksé -
ges tudni a választ. 

Ünnepeink többsége lát-
szólag egy-egy több ezer éve
történt eseményről való
meg emlékezés, de ennél jó -
val többet jelentenek. Min-
den ünnep azt jelenti, hogy
az adott nap különleges tar-
talommal van felruházva.
Közelgő főünnepeink külön-
leges jellege történelmi ese-
mény nélkül is érzékelhető,
sőt ez is jelzi, hogy a lélek
legbensőségesebb dolgait é -
rinti. Szabad akaratunk sze -
rint töltjük meg tartalommal,
azaz eldönthetjük, milyen
mértékben aknázzuk ki a
bennük rejlő lehetőséget.
Rajtunk múlik, mennyire
őszintén ítéljük meg egy a -
dott időszakban szabad
akaratunk szerint hozott
döntéseinket, cselekedeteinket, és le -
hetőségünk van a szabad akarat sze-
rinti tsuvára is. Minden halandónak
van eleve megírt sorsa is, nevezete-
sen az élettartam behatároltsága.
Imáinkban egyaránt szerepel az „írat-
tasunk be az élet könyvébe” és az
„írattasunk be a jó élet könyvébe” fo-
hász. Egy Talmudi mondás szerint „a

SS AA NN AA   TT OO VV AA !!
bűnösök életükben neveztetnek halott-
nak, az igazak pedig halálukban
neveztetnek élőnek.” 

Tehát valószínűleg mindkét esetben
a „jó élet” tekinthető alap ér tel mez és -
ként. Ebből az aspektusból nézve a
fizikai síkon, azaz a jó és rossz kö -
zötti választhatóság világában a sza -
bad akarat befolyással bír az öröklétre
is. A kabala szerint „egyetlen óra a
szabad választás világában értéke-
sebb a dicsfényben fürdőzéssel töltött
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VANNAK MÉG TANÚK XIX.VANNAK MÉG TANÚK XIX.
Anyám, Weisz Malvina

„…minden nap ástunk egy akkora 
gödröt, amiben elfértünk, 
aztán összebújtunk és úgy 

melegítettük egymást.”

1926. augusztus 31-én születtem Kán-
torjánosiban. A házunk egy tipikus pa raszt -
ház volt. Előtér, konyha, egy na gyobb
szoba és egy kisszoba. A nagyobb szo bá -
ban állt középen a nagy szabóasztal, amin
apám dol gozott. Férfiszabó volt, az e gyet -
len a fa luban, Kántorjánosiban. Így aztán
min dig volt munkája, hiszen a jegyző, a
föl des úr és más tehetősebbek nála csi nál-
tatták az öl tönyeiket, a téli, báránybőrrel
bélelt mi ká dókat. Ugyanitt álltak a pró ba -
babák, a  melyeken a félkész férfizakók fe-
szültek. Körben fekhelyek voltak, hi szen
ez a helyi ség szolgált hálószobául a
hattagú családnak, mert a kisszoba a két
nagymama há lóhelye volt, mivel ők is
ve lünk laktak.

Apám, Weisz Márton Mendel har -
minc egy éves volt 1926-ban, amikor én
születtem, egy évvel fiatalabb, mint a -
nyám, Grósz Mária Mirjam.

Négyen voltunk testvérek, négy lány.
Rózsi hat évvel volt idősebb tőlem, Irén
egy évvel, Etelka két évvel volt fiatalabb,
mint én.

Ábris nagybátyám, anyám testvére a
harmincas évek e lején, a nagy gazdasági
vi lág válság idején kivándorolt Ame  ri ká-
b a. Úgy volt, hogy mi is megyünk, Ábris
a hajójegyet is elküldte, minden elő ké -
szü letet megtettünk. Az égiek azonban
nem így a kar ták. Regina nagymama

megbe te gedett. 
Ma azt mon danák, hogy a pszichés fe-

szült ség eredményezte a testi bajt, hiszen
biztosan nagyon félt a hosszú hajóúttól, a
megpróbáltatásoktól. Nem lett a kiván-
dor lásból semmi, mindannyian otthon
ma radtunk. Ábris é ve kig levelet sem írt,
annyira megharagudott. Aztán persze be -
látta, hogy az ő segítsége nélkül nem tu -
dunk me  gélni, küldte a csomagokat
Phi ladelphiából. Ezek a csomagok hatal-
mas fa ládák voltak, tele női ruhákkal, kü  -
lönleges élelmiszerekkel.

Előbb Regina, az anyai nagymamám,
majd az apai nagymamám is meghalt. Az
ő megüresedett szobájuk lett Rózsi nő -
vé rem szobája és varrodája. Rózsi kita-
nulta a varrónő szakmát, nagyon te het séges
volt, amihez segítséget nyújtottak a cso-
magok is, hiszen az Amerikából küldött
ruhák kitekintést engedtek a nagy vi -
lágba.

Mi, a három kicsi már nem tanultunk
szakmát, pedig a tanító úr azt mondta
anyámnak, hogy vétek engem nem tanít-
tatni. Mire az elemi iskolát és a két év is-
mét lőt elvégeztem, már 1940-et írtunk, a
megszorítások, a bizonytalan jövő nem
volt kellő alap a tanuláshoz. Persze a nya -
gi lehetőségeink is szűkösek voltak. A pám
asztmás beteg volt, egyre ne hezebben
bírta a munkát, még jó, hogy Rózsi már
me gállt a saját lábán.

Csodálatos, boldog gyermekkorom
volt, amit az édesanyámnak köszön-
hetek. Honnan volt benne az a mély sze -
retet és segíteni akarás, ma sem tudom.
Sze gé nyek voltunk, hiszen csak a min-
dennapi megélhetésre volt elég az apám
keresete, de hozzánk nem tudott úgy
jönni bárki, akár ismerős, akár idegen,
hogy anyám ne segített volna rajta, ha
rászorult.

Oda jártunk ele -
mi iskolába, Kántor-
já nosiba. Osztatlan
is kola volt: amíg az
e gyik osztály han-
gosan olvasott vagy
szá molt, a másik va -
lami írásbeli felada-
tot végzett. Mire az
e le mi iskolába ke -
rül tem, már tudtam
hé  berül olvasni. 

Szem ben volt a
há  zunkkal, az utca
másik oldalán a zsi-
nagóga és a heider.

Az elemiben a ke resztény gyere kek ta -
nultak hittant. A hit tanóra álta lá ban dél -
után volt, ak kor mi zsidó gyerekek már
hazamehettünk volna, de én mindig
ottmaradtam az is kolában. Így megta -
nultam a re formátus hittant is. Minden
évben, mikor vége volt az iskolaévnek,
műsort adtak a gyerekek, még ma is em-
lékszem a sze repekre. Bor zasztóan örül-
tem a sikernek, a tapsnak.

Otthon az ortodox vallási előírások-
nak megfelelően éltünk. Szigorúan kó -
ser ház tartást vezettünk, anyám baromfit
tartott, libát tömött, kenyeret sütöttünk.
Már tíz éves koromban be tudtam da-
gasztani a há rom kenyérhez elegendő
tésztát a nagy da gasztóteknőben, pedig
nem volt könnyű munka.

Jóban voltunk keresztény szomszéd-
jainkkal, természetes volt, hogy zsidók,
nem zsidók békében élnek egymás mellett.
Mindig volt, aki szombaton meggyújtsa a
lámpát, vagy elhozza a ke  mencéből a
sóletet, hiszen a sabati munkatilalmat is
betartottuk.

Mindent tudtam a vallásról, az i má -
kat, az áldásokat, a szigorú étkezési sza -
bályokat, hiszen a vallás az életünk
alapja volt. A vallás törvényeit minden-
ben kö vető élet nem jelentett terhet,
mivel a Tóra előírásai a legtermészete-
sebb mó don épültek be a mindennap-
jainkba.

Távoli rokonunk volt a demecseri
Klein család. 1940-ben, valamikor ősz-
szel megkeresett bennünket Ilonka férje,
Klein László, hogy behívták munka-
szolgálatra, és a feleségének segítségre
lenne szüksége, anyám engedje el az
egyik kislányt a három közül. Az ál-
lapotos Ilon ka egyedül maradt a kisfiá-
val, Sa nyikával, ott volt rajta a gazdaság,
a bolt, a háztartás gondja. Először Irén
húgom ment el Székelybe, hogy segít-
sen Ilonkának, de hamar feladta, jobb
volt otthon, az édes anyánk szoknyája
mellett. Ilonka csak könyörgött, hogy fél

Anyám, Klein Lászlóné Weisz Malvina

Etu, Manyi, Vera, Irén 
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is egyedül, nem is bírja a háztartást,
valamelyikünk menjen el hozzá. Így az -
tán én adtam be a de re kam. Alig voltam
15 éves, és meg kez  dődött a felnőtt éle -
tem. Nem is értettem, hogy én, a gyerek
milyen segítséget jelentek egy felnőtt
családos asszonynak. Attól függően,
hogy a férjét, Lacit éppen be hívták vagy
hazaengedték, én is vagy otthon, vagy
Székelyben voltam.

Aztán 1944-ben, amikor már a mi kis
békés falunkban is előfordultak atrocitá-
sok a zsidók ellen, anyám nem engedett
többé. Legyünk otthon együtt, ha bármi
történik.

És elkövetkezett 1944. március 19.
Kán torjánosiba is bejöttek a németek,
oldalkocsis motorkerékpárral szágul-
doztak a poros főutcán. Megbolondult a
vi lág. A békés, barátságos falunkbeliek
kö  zött is akadtak ellenségeink, a fiatal
fiúk csúfolódtak, ránk verték az ablakot.
Kidobolta a kisbíró, hogy minden zsidó-
nak sárga csillagot kell viselni a meg kü -
lön böztetés jeléül. 

Egy olyan kis tele pülésen, mint a mi
falunk, nem volt annak semmi értelme,
hiszen mindenki ismert mindenkit, egyér-
telmű volt, ki zsidó, ki nem. Persze a
rendeletet be kellett tartani, Rózsi meg-
varrta mindenkinek a sárga csillagot, és
hordtuk.

Jöttek mindenféle hírek, hogy nem jó
világ jön a zsidókra, de nem nagyon hit-
tük. Igaz, hogy a férfiaknak el kellett
men ni munkaszolgálatba, de 1944-ig
még időnként hazajártak szabadságra.
Mikor itthon voltak, elmesélték, hogyan
bánnak velük, nem veszik őket ember-
számra, kegyetlenkedések is előfordul-
nak, de még mindig bíztunk benne, hogy
vége lesz a háborúnak és minden jóra
fordul. Volt egy ismerős család, amely-
ből a Budapesten élő fiatalasszony a két
kisfiával hazajött a szüleihez Kántor-
jánosiba, mert a férjét behívták munka-
szolgálatra. Mindenki úgy gondolta,
hogy a kis sza bolcsi faluban, távol a
világtól nagyobb biztonságban van, mint
a fővárosban.

1944. áprilisban peszach után vittek
be bennünket a gettóba Mátészalkára.
Még volt időnk sütni vagy hat darab
nagy ke rek kenyeret, azokat csoma gol -
tuk össze, emlék szem, anyám dióbelet
rakott zacs kók ba, azt vittük magunkkal.
Azt mond ták a csendőrök, úgy pa kol -
junk, hogy 14 napig leszünk a gettóban.

A gettót Mátészalkán a zsinagóga
körüli utcákból alakították ki, kétmé -
teres fapalánkkal volt körbevéve.

Embertelen körülmények között él -
tünk. Egy szobába több család zsúfoló-
dott össze, a földön aludtunk nők, férfiak
gye re kek, öregek, betegek. Az élelem

nagyon hamar elfogyott. Különösen azu -
tán, hogy behozták a máramarosi  zsi  -
dókat is Má tészalkára. Szegényeket már
a peszachi ünnepek alatt összeszedték,
így aztán nekik nem volt semmi élel -
mük. Abba a szobába is beraktak egy
máramarosi családot, ahol mi voltunk.
Mikor anyám meglátta a rongyos, éhes,
elgyö tört, nagy szemű gyerekeket, rögtön
meg osztotta velük a még megmaradt en -
nivalót, nem érdekelte, hogy nekünk is
alig volt.

Hatalmas volt a gettóban az ember -
tömeg, tisztálkodási lehetőség szinte
sem mi. Aztán megkezdődött a depor -
tálás.

A savouti ünnepek minket még a get-
tóban értek. Valamikor június hónapban
indították el azt a transzportot, ame-
lyikbe a mi családunk került.

Kimentünk a mátészalkai állomásra.

80 embert zsúfoltak be egy marhava -
gonba, köztük a tehetetlen öregeket, a
kicsi gye rekeket. Két vedret adtak be, az
egyikben víz volt, a másik a wc-t szol-
gálta.

Ránk csukták a vagon ajtaját, rette -
netes meleg volt a bezárt marhava gon -
ban.

Három napig ment a vonat, ez már
ma ga volt a pokol. A gyerekek sírtak, a
be  te gek jajgattak.

Nekünk sikerült az asztmás apámmal
a berácsozott ablak közelében elhelyez -
kedni, így néha jutott neki egy kis leve -
gő. Folyamatosan köhögött, fuldoklott.

Péntek este volt, amikor megérkeztünk
Auschwitzba. Csíkos ruhás férfiak száll-
tak be a vagonokba és közölték, hogy min-
den ottmarad, semmit nem vihetünk ma -
gunkkal. Már ez is érthetetlen volt, nem
mintha lett volna bármilyen érté künk, egy
pár ruhadarab, meg valami ágy nemű volt
velünk.

Hullámzott az embertömeg a rámpán,
ordítozás, kiabálás, német ve zény sza -
vak. A csíkos ruhások magyarul siettet-
ték az embereket. A fiatal nőktől, akik
kisgye rekkel voltak, kérdezgették: „Van
a nyád?” Aki azt mondta, van, mondták
ne ki: „Add oda neki a gyermeket”. So -
kan így tettek, az a falunkbeli fiatalasz-
szony is, aki Pestről jött haza a két
kisfiával.

Pillanatok alatt különválasztották a
férfiakat és a nőket. Hiába próbálok visz-
sza emlékezni, már nem tudom felidézni,
mikor láttam apámat utoljára.

Ötös sorokat alakítottak ki, mi négyen
lányok és anya kiadtunk egy sort. Így já-
r ul tunk Mengele elé, aki ott állt elegán-
san, makulátlan egyenruhában, kezében
egy görbebot.

A hüvelykujját mozgatta csak, úgy je -
lezte, ki hová álljon. Hármunkat, Rózsit,
Irént és engem jobbra, anyát és Etut
balra választotta. Aztán meggondolta
magát, Etu nyakába akasztotta a botját és
meg kér dezte: „Hány éves vagy? E gész -
séges vagy?” Etu gyorsan válaszolt,
hogy 16 éves - még csak 15 volt -, anya
pedig mondta, hogy „Igen, igen, e gész -
séges”. Ekkor Mengele Etut is a jobb
oldalra irányította. De már jött is a kö -
vetkező sor, anyától egyre tá vo lodtunk. 

Még utánunk szólt: „Menjetek csak,
gyermekeim, engem biztos konyhára
visznek”.

Ezek voltak az utolsó szavak, soha
többé nem láttuk őt. Fekete kendővel
volt bekötve a feje, a három napos utazás
na gyon meggyötörte, öreg asszonynak
né zett ki, pedig még ötven éves sem volt.

Minket elvittek fürödni. A rajtunk lévő
ruha helyett adtak valami használtabbat,
szőrtelenítettek mindenhol. Mindez fér-
fiak jelenlétében történt, takargattuk ma-
gunkat a kezünkkel, míg álltunk a sorban,
hogy leborotváljanak. Emlékszem, az e -
gyik né met még gúnyolódott is, ahogy ott
sze mér mes kedtünk: „Cö-cö kiszasszons”,
mond ta tört magyarsággal.

Bekerültük a „C” lágerbe, a 31-es
blokk ba. Ezren voltunk, fekhely semmi
nem volt, mint a juhok az akolban, úgy
aludtunk a földön.

A pesti fiatalasszony is hozzánk ke -
rült. Folyamatosan üvöltött, ordított,
ütötte saját magát, mikor rádöbbent, mit
tett a gyerekeivel, amikor odaadta az
anyjának. Ekkorra a lengyel lányok, akik
a felügyelők voltak, már elmondták,
hogy mik azok a kémények, amiből
folyamatosan jön az orrfacsaró bűz és
csapnak ki a lángnyelvek. Persze nem
hittük el minden szavukat, mikor
mondták: „Ott égetik apátokat, anyáto -
kat”.

Rózsit öt hét után az egyik Appelen
kiválasztották és elvitték. Mindenre el

Etu



Sófár4

vol tunk készülve. Szerencsére ha ma -
rosan életjelt adott magáról, a szomszé-
dos cseh lágerbe került.

Ott volt az egyik unokatestvérem, Joli
is. Én hamarosan összebarátkoztam a la -
geraltestevel, egy lengyel lánnyal, és
bekerültem a konyhára. Mindig igye kez -
tem egy kis plusz kaját szerezni. Ez leg -
többször sikerült is, olyannyira, hogy a
nő véremnek és Jolinak is juttattam be -
lőle. Szereztem egy füles veilingot, a
kezemet betekertem vastagon ron gyok -
kal, hogy az áram meg ne üssön, és a
szögesdrót alatt átcsúsztattam az edényt
az étellel. Joli vette át a másik oldalon,
miközben Rózsi ordított, hogy ne csinál-
jam, hagyjam abba. Nagyon féltett, hogy
agyoncsap az áram, vagy az őr a torony-
ból lelő, de megúsztam.

Októberig voltunk Auschwitzban.
Em lékszem, pont az őszi ünnepek utolsó
napján vagoníroztak be bennünket és el -
vittek fel, Sziléziába. Felosztottak ben-
nünket századokra, én a két kis hú gommal
a kilencedik századba kerültem.

Sáncot, tankcsapdát és páncélgödröt
ástunk. Minden nap kivonultunk mun -
kára,  haj nalban indultunk, késő estig
kint vol tunk. Fegyveres Wehrmacht ka-
tona kí sért bennünket oda-vissza. Na gyon
hi deg volt, majd megfagyott ke zünk-lá -
bunk, hiszen téli ruhánk nem volt. A fa -
gyott földet csákányoztuk, persze nem
volt an nak semmi ér telme, az összefa-
gyott, e rőt len lányok nem haladtak a
mun kával. Az őrünk viszont rendes volt,
el nézte, hogy minden nap ástunk egy
akkora gödröt, amiben elfértünk, aztán
összebújtunk és úgy melegítettük egy -
mást.

1945. január 8-án aztán elindítottak
ben nünket gyalogmenetben, nyugati i -
rányba be Németországba. Az őr mes te -
rünk elbúcsúzott tőlünk: „Kislányok, én
eddig vigyáztam rátok, most már vi-
gyázzatok magatokra.”

Irén már az indulás előtt megbe te -
gedett, nem bírt jönni, ezért ketten Etu-
val a hátunkon vittük. Megállni nem
lehetett, mert aki lemaradt vagy kiállt a
sorból, egyszerűen lelőtték és ott hagy -
ták temetetlenül.

Elmondhatatlan hideg volt és térdig
ért a hó, úgy meneteltünk, vánszorog-
tunk a kis vékony rongyainkban, faci pő -
ben. Me netelésünk során útba ej tettünk
lágereket, ott töltöttünk egy éjszakát, és
reggel az ott talált embereket is hozzánk
csatolták. Ilyen láger volt Guben és
Grünberg.

Hat hétig tartott a gyalogmenet. Enni
útközben nem adtak semmit, havat et-
tünk, és ha egy szemétdombot láttunk,
ab ból szedtünk össze valamit. Őreink
teherautóval haladtak mellettünk. Egyik

alkalommal az egyik teherautó megállt,
hogy bevárja a menetet. Azt láttuk, hogy
a rajta ülő SS katona bicskával valami
csontos húst evett. Fohászkodtunk, hogy
mire odaérünk, de jó lenne, ha eldobná
a csontot. Így is lett, eldobta a csontot,
rávetettük magunkat és megkaparintot-
tuk.

Napokig felváltva szopogattuk.
Egy másik alkalommal, ahogy men-

tünk a hóban, Etu valamiben megbotlott.
Lenéztünk, hát egy konzervdoboz rajzo -
ló dott ki a hóban. Gyorsan kikapartuk és
vittük a zsákmányt, alig vártuk, hogy
vég re este legyen és megálljunk valahol.
Mi lehet abban a dobozban?

Aznap éjjel egy pajtában szállásoltak
el bennünket. Kinyitottuk a dobozt, hát
zsír volt benne. Minden nap nyaltunk be -
lőle az ujjunkról egy falatot.

1945. március 10-én érkeztünk meg
Bergen-Belsenbe, ez volt a végállomás.
Éjszaka volt, nem láttunk semmit, csak
borzasztó bűzt éreztünk.

Reggel aztán megláttuk, hová ke rül -
tünk: hatalmas hullahegyek, oszladozó,
temetetlen holttestek mindenütt. Min-
dent elleptek a tetvek, ennivaló, innivaló
sem mi. Pár nap múlva elkaptam a flekk-
tífuszt. Három hétig 40 fokos lázban
feküdtem a földön. Mikor magamhoz tér -
tem, csak azt láttam és éreztem, hogy ki
tudok nyúj tózkodni, mennyi hely van. Akik
körülöttem voltak, mind meghaltak. A két
kis húgom viszont és néhány ismerős,
akikkel együtt meneteltünk, életben volt.

Április 15-én nagy zűrzavar kelet ke -
zett: az őrök eltűntek és megérkezett a
felszabadító angol hadsereg. Nagy volt
az öröm, de nekem jártányi erőm sem
volt, a testem tele volt gennyes hó lya -
gokkal, min  dössze harminc kiló voltam.

Másnap a felszabadítók adtak enni, de
én rá sem tudtam nézni az ételre. Talán
ez volt a szerencsém. Sokan a felsza -
badulás után haltak meg, mert nem tar-
tották be a fokozatosságot, hirtelen ettek.

Aztán kórházba kerültem, kaptam
gyógyszert, sok folyadékot, forró cso ko -
lá  dét, és a Mindenható segítségével
meg gyógyultam.

A húgaim is jól voltak. A kórházban
egy svéd orvos kezelt, mondta, hogy vi -
szik a felszabadultakat Svédországba,
menjünk mi is.

Mi azonban már azon gondolkodtunk,
hogyan lehet hazajönni, mi van a szüle -
inkkel, mi van Rózsival, a nővérünkkel?
Ekkor már május volt. Elindultunk cél-
talanul Németországban, minden papír
nél kül. 

Nagy volt a zűrzavar, a szer ve zet -

lenség. Összetalálkoztunk egy nyírbátori
fiúval, aki már volt itthon, csak vissza-
jött, hogy szervezze a volt foglyok haza-
utazását.

Az ő vezetésével és biztatásával, sok
viszontagság árán, hol vonaton, hol vonat
tetején, hol gyalog elérkeztünk az osztrák
határig. Az Inn folyó hídjánál azonban
utunkat állták, nem engedtek át bennün-
ket Ausztriába.

Bekerültünk egy gyűjtőlágerbe, ahol már
sok hasonló szándékú ember volt. A tábort
amerikaiak tartották fenn. Október 4-én be-
vagoníroztak bennünket és elindítottak Ma -
gyarországra. Október 6-án ér keztünk meg
Budapestre, a Déli pá  lyaudvarra. Onnan
gyalog mentünk a Bethlen utca 2-be, ahol
működött egy konyha, kaptunk meleg
ételt és némi kis pénzt, ami másnap már
a felét sem érte. A Beth len utcában re-
gisztráltak bennünket, kaptunk papírokat
és elindultunk haza.

Be szálltunk a Nyugati pályaudvaron
a vagonba, én az ajtó mellett helyez -
kedtem el. Még állt a vonat, egyszer csak
kinyílt a vagonajtó és két orosz katona el-
lopta a hátizsákomat, amiben benne volt
az igazol ványom, a kis pénzem, kevés
ruhám. Nem maradt semmim, csak ami
rajtam volt, úgy érkeztem haza Kántor-
jánosiba 1945. október 10-én a két kishú-
gommal, egy szál ruhában.

Rózsi akkor már otthon volt, persze a
szü leink nem voltak sehol.

Joli, apám testvérének a lánya egyedül
jött vissza, az ő szülei és négy testvére
mind odamaradtak.

Mikor Rózsi hazajött, a házunk telje-
sen üres volt. Mire mi megérkeztünk,
már néhány bútordarabot, ágyneműt si-
került visszaszereznie.

Ott voltunk elárvulva, de éltünk és e -
gész  ségesek voltunk.

Azt terveztük,hogy amint lehet, kiván-
dorlunk Izraelbe.

Az én életem aztán másképp alakult.
Eljött hozzánk Klein László, Ilonka uno -
katestvérem férje. Elmondta, mi történt a
családjával. Kérlelt, hogy ne menjek el,
maradjak, segítsek rajta, hiszen senkije
sincs, én vagyok az egyetlen, aki az
elveszett családjára emlékezteti. Meg saj -
náltam, engedtem a kérésének. Össze kö -
töttük az életünket.

A testvéreim a tervüknek megfelelően
kivándoroltak. Én itt maradtam és éltük
Lacival az örömöket és bánatokat egy -
aránt adó küzdelmes életünket.

Klein Éva
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DR. KLEIN ÉVA
KÖTETÉRŐL

Könnyű és nehéz dolga van egyszerre a botcsinálta
recenzensnek. Könnyű, mert ismerem és tisztelem Dr.
Klein Éva munkásságát. Nagy ajándéka ő a hit köz -
ségnek és természetesen a Sófár című újságnak is.
Nehéz ugyanakkor, mert olyan témát kell boncolgatni,
elemezni, amely ma sem akar nyugvópontra kerülni.
Elvesztette az ország 600 ezer értékes honpolgárát. Az
az ördögi terv látszott megvalósulni, hogy le kell
törölni a föld színéről is a zsidóságot. Klein Éva jó
érzékkel szólaltatja meg a létező tanúkat. A rá jellemző
tisztelettel és tapintattal közelít az idős emberekhez.
Feltűnő, hogy többségben vannak a nők, ők a nagy
túlélők, a mindig alkalmazkodók és útkeresők. Nagy
élmény volt forgatni ezt a könyvet, ezt a hiánypótló –
pótolhatatlan alkotást. Mint az egyik túlélő keserűen
mondja: „Amire választ nem kapok, ez egy Sors, és
neked ez jutott”.

Dr. Dolinay Tamás

FÉLPERCES 
CHATTANOOGA-BÓL

Komoly fogadás számtalan nemzet lányaival és fiaival, és
persze a büszke szülőkkel, például velünk.

A hőség szinte elviselhetetlen, mi pedig öltönyben, kosztüm-
ben – ahogy illik. Egymás után szólítják a megfelelteket, min-
denki rövid, pattogós beszédben köszönte a bizalmat és átvette
az oklevelet. Néhányan többet is.

A fogadásra megtörténtek az előkészületek, a pezsgő min-
denkinek dukál, majd libasorban araszoltunk a várva várt
ételekhez, desszertekhez. Én kerülöm a baromfit és kinéztem
magamnak a bélszínes gondolát. A sovány úr boszorkányos
ügyességgel szeletelte a bélszín csíkokat. Valahogy meghal-
lotta, hogy mi a fiammal magyarul beszélünk. A kés megállt
a kis csenevész ember kezében. Kipattant a pult mögül és
vagy nyolcszor kezet rázott velünk. Lapogatott, ölelgetett ben-
nünket. Bartis vagyok Szegedről. Én egyébként könnyen
könnyezem, a szemem sarkában megjelentek az apró gyön -
gyök, a Bartis úréban is. 

- Tizenegy éves voltam, amikor kijöttünk, ki kellett jönnünk
– rámutatott a kampós orrára –, ezt nem szerették. Apámnak
péksége volt, elvitték. Mi megindultunk az új világ felé. Bar-
tis vagyok – értitek, Bartis vagyok. 

A sor már igencsak felszaporodott. Felvette a szeletelő kést.
Boszorkányos ügyességgel szelte a csíkokat és kikacsintott
ránk.

Dr. Dolinay Tamás

VANNAK MÉG TANÚK
címmel megjelent 
Klein Éva kötete, 
amely a most közölt írással együtt
összesen 20 visszaemlékezést tartalmaz. 

Megvásárolható vagy megrendelhető
1900 forintos áron
(plusz postaköltség) a Hitközség irodájában

(elérhetőségünket lásd az impresszumban a 12. oldalon).
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1973. október 6-án Egyiptom és Szíria közösen megtámadták Izraelt.
Jom kipur napja volt ez, míg a muszlimoknál Ramadan tízedik napja,
Mohamed első Dzsihádjának emléknapja, amikor is 624-ben meghódí-
totta Mekkát a Badr-i csatában és rákényszerítette az ott élőket az isz -
lám felvételére. Az egyiptomi vezérkari főnök, Saad el-Shazly a
had műveletet Badr Hadműveletnek nevezte el. A cél az volt, hogy min-
den arab nevében győzedelmeskedjenek a zsidók fölött. A mai napig
náluk a Ramadani Csata-ként utalnak erre az időszakra. A Jom kipur-i
háború volt az emberi történelem legnagyobb vallásháborúja.

Szíria északról támadt ezer tankkal, szemben az izraeli 177-el. A szír
sereghez csatlakozott még a második hullámban további ötszáz. Az arab
állam rendelkezett továbbá ezer tüzérségi löveggel és 50.000 katonával,
szemben az izraeli hatvan löveggel és 6.000 katonával.

Egyiptom délről támadott 70.000 katonával, 800.000 katona készen-
létben volt. Izraelben kevesebb, mint 100 tank volt bevethető a déli
határszakaszon, szemben az 1.200 egyiptomi lánctalpassal és az azt tá-
mogató 1.000 tüzérségi löveggel.

Az ellenséges erők 900 harci gépet vetettek be a 350 izraeli va dász -
gép ellen.

Izrael legsötétebb órája
Az izraeli helyzet kétségbeejtő volt. Az amerikaiak a tőlük rendsze -

resen kért katonai segítséget sorra elutasították, viszont az agresszorok
október 8-án megkapták az első szovjet hozzájárulást légihídon.

A háború másnapján Mose Dajan izraeli védelmi miniszter a kö -
vetkezőt mondta: „A legkritikusabb órában vagyunk a nemzet új ra -
alapítása óta. Közel állunk hozzá, hogy elveszítsük a háborút”. 

Quneitra – az izraeli 7. páncélos dandár
A Golán fennsíkon vívott csata a legvéresebb és leginkább fordula-

tot hozó eseményként vonult be a világ katonai történelmébe.
Az alig 100 tankkal rendelkező izraeli dandár állt szemben az 500

szír tankkal a Könnyek Völgyében (Emek Ha’bacha) Quneitra
(Kuneitra)–tól északra. A szír erők éjszakai hadviselésre alkalmas inf-
rasugaras készülékekkel felszerelt szovjet tankokkal harcoltak, amely
technológia nem állt a zsidó állam rendelkezésére 1973-ban. Erec
jövője függött a csata kimenetelétől.

A harmadik napon Izrael fájdalmasan vesztésre állt. Ezen a napon
10 órakor Golda Meir miniszterelnök készenlétbe helyeztette a nuk-
leáris fegyvereket. A háború alatt tartott egyik sajtótájékoztatóján a
következőket mondta: „Ez a nép (Izrael népe, Jákob kései leszárma-
zottai) legyen akármilyen kicsi is, ellenségekkel körülölelve, úgy dön-

tött, hogy élni akar. … Ha meg kell fizetnünk az árát, hogy élhessünk,
meg kell tennünk. Mi nem az a nép vagyunk, amely meghátrál”.

Avigdor Kahalani alezredes
A csata negyedik napjának végén a 7. páncélos dandár 75%-a meg -

halt vagy megsérült. Izraeli katonák ezrei szenvedtek az alváshiánytól
vagy a harctéri idegsokktól, mely cselekvésképtelenné tett egész egy -
ségeket. A Könnyek Völgyében a szírek 300 tankot vesztettek, az
izraeli tankok száma lecsökkent hétre(!), amihez jött még két tucat
gránát és olyan katonák, akik már alig bírtak ébren lenni. A hét tankot
teljesen körbevette a szír haderő, a vereség elkerülhetetlennek bi-
zonyult.

Kahalani alezredes ellentámadást indított. Parancsnoksága alatt egy
izraeli tartalékos egység 13 megjavított tankkal csatlakozott a hét lánc-
talpashoz. Felfoghatatlan bátorságot és kitartást tanúsítva a 20 tank
visszaszorította a teljes szír sereget a kiindulási pozíciójukba. Az északi
fronton ez volt a háború fordulópontja. Rafael Eitan vezérőrnagy, had -
osztályparancsnok a következőket mondta az alezredesnek: „Meg-
mentetted Izrael népét!”

Kahalani alezredes megkapta a Hősiesség Érdemrendjét, ami Izrael-
ben a legmagasabb katonai kitüntetés. Később dandártábornokká
léptették elő. 

Ariel Saron vezérőrnagy
A későbbi miniszterelnököt, az akkor 45 éves, már visszavonult

Ariel Saront visszahívták a déli frontra. „25 éve harcolok, és minden
korábbi harci tett csak csatának számított. Ez igaz háború” – mondotta.
Saron vezette az izraeli erőket a történelem második legnagyobb tank-
csatájában. Október 14-én 2.000 tank csapott össze. Izrael tízet
vesztett, Egyiptom 264-et.

A Jom kipuri világháború
A háború azon túl, hogy arab-izraeli konfliktus volt, kiterjedt az

egész világra is. A két támadó felet, Szíriát és Egyiptomot segítették
még Algéria, Irak, Jordánia, Kuvait, Líbia, Marokkó, Szaúd-Arábia és
Tunézia. A szír kormány által ellenőrzött terroristák 200 gránátot lőt-
tek ki Libanonból. Harci pilótákat küldtek Pakisztánból, Észak-Ko-
reából és a Szovjetunióból.

A legnagyobb segítséget a Kreml adta. Nem csak fegyverszállít-
mányokkal, hanem hat kémműhold által begyűjtött titkosszolgálati in-
formációkkal is ellátta az arabokat, továbbá 80 hajóból álló harci
egységet is az arab agresszorok rendelkezésére bocsájtott a Földközi
tengeren, melyek közül pár nukleáris fegyverrel is fel volt szerelve.

Ahogy a háború elkezdődött, az alábbi országok szakították meg
diplomáciai kapcsolataikat Izraellel: Kuba, Togo, Zaire, Dahomey
Köztársaság (a mai Benin – a szerk.), Ruanda, Felső-Volta (a mai Bur-
kina Faso – a szerk.), Kamerun, Egyenlítői-Guinea, Madagaszkár,
Tanzánia, Közép-afrikai-Köztársaság. 

A britek és a franciák fegyverembargót hirdettek Izrael ellen (ami
egészen 1994-ig maradt érvényben) és nem szállították le azokat a
fegy vereket sem, amit Izrael korábban már megvásárolt. Az angolok
részéről az embargó még az orvosi felszerelésekre is kiterjedt. A legal-
jasabb tettük azonban az volt, hogy nem szállítottak pótalkatrészeket
a brit gyártmányú Centurion tankokhoz, amik akkor az izraeli erők
gerincét alkották, miközben új tankokat szállítottak a Perzsa-öbölbe és
egyiptomi helikopterpilótákat képeztek ki. A franciák továbbra is
küldték tankjaikat Szaúd-Arábiába és vadászrepülőiket Líbián át
Egyiptomba. Hogy biztosítsák a világ szimpátiáját az arab agresszorok
irányába, a Perzsa-öböl menti olajtermelő országok 70%-kal
megemelték az olaj árát és 10%-kal visszafogták a kitermelést, majd
Szaúd-Arábia és három másik ország visszatartott minden olajszállít-
mányt az Egyesült Államokba és Hollandiába. (Akkoriban az USA

N E G Y V E N  É V E  T Ö R T É N T

Ariel Saron a háború kezdetén
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olaj szükségletének 11%-a származott a térségből, míg Nyugat-Eu-
rópának 80%-a.)

Az Egyesült Államok nem bocsájtotta Izrael rendelkezésére
műholdjai adatait, de végül ígéretet tett arra, hogy légi úton – a szov-
jetek ellensúlyozására, akiknek a gépei tízpercenként szálltak le – fegy -
vereket szállít, habár George S. Brown vezérkari főnök kijelentette,
hogy a szállítás nem feltétlen azonos arányban történik majd.

Valójában az amerikaiak szándékosan késleltették a segélyt, és az
első szállítmány sem érkezett meg a háború tízedik napjáig, amikor is
az izraeli győzelem már borítékolható volt. Az amerikai szállítmány
10%-a volt annak, amit a szovjetek adtak az araboknak. Az olaj-
fegyvertől való félelmében egy NATO szövetséges sem volt hajlandó
segítséget nyújtani Izraelnek, és csak egyetlen állam, Portugália en-
gedte meg Amerikának, hogy újratankolás céljából leszálljon a
területén.

A brutális és megalázó arab vereség után, amikor az izraeli erők
percekre voltak attól, hogy megszállják Kairót és Damaszkuszt, az
USA és a Szovjetunió fegyverszüneti javaslatot nyújtott be az ENSZ-
nél. A szavazás anonim volt és a tűzszünet 12 órával később, izraeli
idő szerint október 22-én lépett érvénybe. Ekkor Izrael fogva tartotta
Egyiptom 30.000 katonáját a sivatagban vízellátás nélkül. A Kreml tu-
datta Washingtonnal, hogy ha a zsidó állam tovább folytatja a háborút,
azonnal beavatkoznak. Az USA ezt tolmácsolta Izraelnek, hozzátéve,
ha erre sor kerül, Amerika távol marad. Ezt alátámasztva csökkentette
katonai szállítmányait.

Kissinger az arabok oldalára áll
A németországi születésű Henry Kissinger külügyminiszter

követelte, hogy Izrael vonja vissza csapatait a Szuezi-csatornától kelet -
re és engedje meg, hogy az egyiptomi erők maradhassanak a csatorna
izraeli oldalán, így garantálva Egyiptomnak a presztízsmentő győzelem
illúzióját.

A Watergate botrányba, illetve Vietnámba belesodródó, és a Fehér
Ház falain lévő képekhez állítólag magában beszélő Richard Nixon el-
nök től Kissinger átvette a vezetést. Mindig is elnök akart lenni, de disz -
k valifikálták az elnökválasztási kampányban, mert Németországban
született. Minden szemszögből nézve úgy viselkedett a jom kipuri konf-
liktus alatt, mintha ő lett volna az Egyesült Államok elnöke. Amikor
kitört a háború, ő vette át a kezdeményezést és három órán át meg a -
ka dályozta, hogy Nixont felkeltsék.

Kissinger 1938-ban családjával elhagyta a náci Németországot.
Zsidóként egyike a ritka zsidó antiszemitáknak. Hozzáállását Izrael-
hez és más zsidókhoz Clyde Habermann írta meg a New York Times
hasábjain 2010-ben egy alig korábban felfedezett hangszalag alapján.

Kissinger abbeli követelésére, hogy egyiptomi erők maradjanak
izraeli területen, Mose Dajan tábornok, védelmi miniszter a kö vet ke -
ző ket mondta: „Az USA benyomult és megtagadta tőlünk a győzelem
gyümölcsét. Ez ultimátum volt."

Egy izraeli újságíró a Jediot Achronot című lapban írta akkoriban:
„A moszkvai megállapodás a hátunk mögött született, és az a sietség,
ahogy összerakták, arról árulkodik, hogy mennyire meg akarták vé-
deni az arabokat a vereségtől.”

Izrael kelletlenül, de azonnal elfogadta a fegyverszünetet. David
Elazár vezérkari főnök október 23-án kiadott napiparancsában a
következők szerepeltek:

„Harcoló társaim, parancsnokok, katonák! Tizenhét harcokkal teli
nap után, miután elértük támadásunk csúcspontját, az ENSZ Biztonsági
Tanácsa tűzszünetre szólít fel minket. Amíg az arabok voltak offen-
zívában, amíg ők és támogatóik azt hitték, hogy le tudnak minket
győzni, a BT nem ült össze még arra sem, hogy megvitassák az agresz-
szo  rok tettét. De amint rájöttek, hogy a vereségük a küszöbön áll, el-
lenségeink és azok barátai sietve követelték, hogy szüntessük be a
harcokat. Harcoló társaim, győztesen kerültünk ki (a háborúból), habár
győzelmünk még nem teljes”.

Még ugyanazon a napon Egyiptom behívta a 21 és 32 év közötti fér-
fiakat, és folytatta a harcot a Szuezi-csatorna mentén további három
napon át. Szíria egy nappal később állt le.

November 11-én egyiptomi és izraeli tisztek aláírtak egy megál-
lapodást az ellenségeskedések ideiglenes beszüntetéséről, Egyiptom 3.
hadseregének szabadon engedéséről, valamint 8.000 egyiptomi hadi-
fogoly 240 izraelire történő cseréléséről, de egyik ország sem vonta
vissza csapatait.

Miután a fegyverszünet hatályba lépett, a következő országok sza-
kították meg kapcsolataikat Izraellel: Etiópia, Nigéria, Zambia, Gam-
bia, Szenegál, Sierra Leone, Kenya, Libéria, Elefántcsontpart és
Botswana.

A határ menti villongások és légi konfrontációk 1973. december 21-
ig folytatódtak Egyiptommal, amikor is megkezdődtek a tárgyalások a
visszavonulásról. A konferenciát az USA és a Szovjetunió hozta tető
alá. Jelen volt Izrael, Egyiptom, Jordánia, de Szíria távol ma radt.

Az ülést az akkori
ENSZ főtitkár, ké -
sőbbi osztrák elnök,
Kurt Waldheim ve -
zette, akiről köztudott
volt náci múltja. (A
Balkánon állomásozó
Náci Legfőbb Parancs-
nokságon szolgált; ez
az ENSZ háborús bű -
nösöket vizsgáló bi -
zottsága és a CIA
szá mára már 1947-
ben ismert volt). 

1974. január 18-án
Izrael és Egyiptom
aláírta a leszerelési
nyilatkozatot.

Egy héttel később
Szíria intenzíven
kezd te bombázni Izrael északi határvidékét. Április közepén támadást
indított, hogy elfoglalja az izraeli állásokat a Chermon hegyen, de
bukásra ítéltetett. 

Végül több mint 80 napig tartó kiújult harcok után Szíria is aláírta
a leszerelési nyilatkozatot 1974. május 31-én. Fogolycserére június
elején került sor, melynek során 68 izraelit cseréltek 408 szíriaira,
irakira és marokkóira.

A vallásháború csodával zárult Izrael számára
Hivatalos adatok alapján az arabok elveszítettek több mint 2.000

tankot, 1.500 páncélozott harci járművet, 400 repülőt, 55 helikoptert,
34 hajót.

Izrael elveszített 400 tankot, 500 páncélozott harci járművet, 103
repülőt, 6 helikoptert, viszont hajót egyet sem. Minden izraeli tankot
legalább egy találat ért.

Az évekkel később, a Védelmi Minisztérium által kiadott számok
alapján izraeli részről az emberi veszteség a következő: 2.688 halott,
7.200 sebesült vagy megnyomorított katona. Polgári áldozata nem volt
a háborúnak. A támadó csapatoknál meghalt kb. 18.500 katona és több
tízezren sebesültek meg.

A mai napig – negyven évvel a háború után – az alábbi országok
nem tették közzé háborús veszteségeiket: Algéria, Egyiptom, Irak,
Jordánia, Kuvait, Libanon, Líbia, Marokkó, Észak-Korea, Pakisztán,
Szaúd-Arábia, Szovjetunió, Szíria, Tunézia.

Ami vallás háborúnak indult, Allah győzelmének a judaizmus felett,
az Izrael I-tenének csodába illő diadalával fejeződött be, mindenféle
emberi számításra rácáfolva. 

A jom kipuri háborút a világ minden részén tanítják a katonai
főiskolákon. Negyven évvel a háború után sem találnak szakértők ma-
gyarázatot arra, hogyan tudtak az arabok veszíteni. Izrael győzelmének
besorolása a mai napig is: lehetetlen.

A cikket a http://writerfox.hubpages.com/hub/Yom-Kippur-War oldalon 2013.
07. 30-án elérhető tartalmak alapján Sugár Károly szerkesztette.

Golda Meir
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JERUZSÁLEM, 
RCH. BEN JEHUDA

Pillanatképek a sétálóutcáról

MAGYAR ZSIDÓ KULTURÁLIS
EGYESÜLET

Hamarosan újra útra kelünk, hogy tovább barangoljunk a ma-
gyar zsidó kultúra nyomában és megismerjük a több százéves
magyar-zsidó együttélés szellemi és épített örökségeit. Ezút-
tal Szabolcs-Szatmár-Bereg megye csodálatos zsidó és nem
zsidó emlékeit derítjük fel és megidézzük a megye régen volt
világát.

Utazunk majd szemet gyönyörködtető és szívet melengető tá-
jakon, látunk majd csodálatos zsidó temetőket, elárvultan om-
ladozó, valamint csodálatosan felújított zsinagógákat is.
Megismerkedünk haszid legendák meseszerű világával.

Szól a kakas már – elzarándokolunk majd a magyarországi
haszidizmus megalapítója, a híres „kállói Cádik” Taub Eizik
Izsák nyughelyéhez, aki az idők folyamán a haszidizmus le-
gendakörébe emelkedett, s mesés alakká lényegült át. 

De a környék szülöttének, Strasznov Ignácnak, híres szélhá-
mosnak hét országra szóló kalandjaiban is elmerülünk majd,
aki – Mikola Menyhért, volt császári és királyi mesterdetektív
szerint – a Monarchia legnagyobb szélhámosa volt.

S ha már Monarchia hangulatban vagyunk, Mátészalkán
meglátogatjuk a világon egyedülálló szekér-, kocsi- és hintó-
gyűjteményt is. Az egykori Péchy-palota – a volt főispáni lak
szecessziós épülete – udvarán felállított, hatalmas kocsiszín-
ben száznál több régi járgány látható. Felkutatjuk azt a házat
is, ahol 1888-ban először gyulladt ki a villanyfény Ma-
gyarországon, egy időben New Yorkkal és hamarabb, mint Bu-
dapesten.

Kastélyok, zsinagógák, régi zsidó temetők, ma is működő
malmok, kanyargós utcácskák, patakok, sebes folyók és szá-
mos csodálatos látványosság vár reánk, no meg persze a
híres szatmári szilva, de óvatosan csakis kis mennyiségben –
vagy nagy mennyiségben a híres fekete szatmári szil-
valekvárból.

Kulturális zarándoklatunk során partnerünk és segítőink
lesznek a Nyíregyházi Zsidó Hitközség, Cseh Viktor és a
környék kiemelkedő tudású néprajzkutatói és muzeológusai.

Meglepetés koncerttel is készülünk, de ez még egyelőre
legyen titok. És persze Mátészalka két neves szülöttéről: Ga-
csaj Pesta híresen hírhedt betyárról és Tony Curtis még híre-
sebb színészről sem feledkezünk meg. Tartsatok velünk
ezúttal is. A zsidó kultúra és a betyáros romantika garantált.

Tervezett ár 49.000 Ft. / fő / kétágyas szobában 4 csillagos
szállodában. Az ár tartalmazza az utazás a 3 éjszaka szállás
(reggelivel), két ebéd, az idegenvezetések és a zenei program
költségeit. Az egyágyas felárról érdeklődjön a megadott
elérhetőségeken. 

Érdeklődni lehet a 311-6665 telefonszámon (munkanapokon a
délutáni órákban) vagy a mazsike@gmail.com E-mail címen.
Jelentkezés és befizetési határidő október 7. hétfő.

Somos Péter felvétele.
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L ÁT O G AT Ó K
Az utóbbi egy-másfél évben sokan látogattak el a hitközségbe

és a zsinagógába az új vezetőség nyitási „politikájának” kö -
szönhe tően. Csoportosan, egyénien, bejelentkezve vagy csak
úgy ötletsze rűen; puszta kíváncsiságból vagy komoly érdek-
lődéstől ve zérelve. Többször hallottam már: szinte naponta
járok erre, most, hogy ki van függesztve a nyitvatartási idő,
végre rászántam ma gam, hogy belülről is megnézzem a zsi-
nagógát.

Egyszer éppen az elnökkel beszélgettem az udvaron, mikor
benyi tott a kapun egy férfi. Kábé az volt a belépője, amit az
imént leírtam. Mondtuk, semmi akadálya, hoztuk a zsinagóga
kulcsát az irodából. A látogató közben szótlanul, de élénken fi-
gyelt minket. Kérdezzen nyugodtan – bátorítottuk. Hááát… –
húzta a szót – tudják, már régóta érdekel, szóval… hogy is
mondjam… ez, amit maguk itt viselnek… Kipa – segítettünk
neki. Igen, az az – akadozott tovább –, hááát… már régen meg
akartam kérdezni: mitől áll az meg a fejükön?... 

Nemrégiben egy örmény asszony látogatott el hozzánk. Azért
jött, hogy felkérjen minket, vegyünk részt egy most szerveződő
alapítvány munkájában. Az egyik közeli településen (egyelőre
nem szeretném publikálni a nevét) – mesélte – van egy
művelődési ház, ahová hátrányos helyzetű gyerekek járnak. Az
önkormányzat megszervezte az ét keztetésüket, de ez kevés –
bizonygatta –, merthogy lelki-szellemi táplálékról is gondos -
kodni kell. Ezért indítványozta az alapítványt megszervezését.
Úgy tervezi, minden vallás képviselője tartana egy-egy önálló
előadást – később, igény szerint akár többet is –, beszélne a sze -
 retetről, a megértésről, a toleranciáról, ki-ki a saját hite tük -
rében. Nem kizárt, hogy idővel a gyerekek szüleit is érdekelné
a téma, az lenne az igazi, ha egész családok együtt járnának az
előadásokra.

És elmesélte, személy szerint miért fontos ez neki. Jerevánban
éltünk – kezdte. Nagyanyám kommunista volt, nagyapám mé-
lyen vallásos. Nagy békében, egyetértésben ültünk együtt az
asztalnál, aztán mindenki ment a dolga után: nagyanyám a párt-
gyűlésre, nagyapám a templomba. Otthon egyikőjük sem
beszélt arról, amiket hallott, az otthon valódi, meleg családi
fészek volt, és a két öreg – függetlenül attól, melyikük miben
hitt – imádta egymást. No meg természetesen engem, az uno -
kájukat.

Nagyanyám egyszer mégis megrótt. Akkor már majdnem fel-
nőtt voltam, de még velük éltem. Eljött hozzánk a legjobb ba-
rátnőm, akit családtagként kezeltek. Nagy nehezen kibökte: köl -
csönre van szüksége. Nem volt titkom a nagyszüleim előtt,

adtam neki, amennyit kért. Mikor elment, láttam nagymamán,
hogy nem tetszik neki a dolog. Aztán elmondta, mi a baja: nem
az, hogy kölcsönt adtam, nem az, hogy nem kértem róla elis-
mervényt. Ő a legjobb barátnőd – mondta –, szinte minden nap
találkoztok. Nem tűnt fel neked, hogy bajban van? Miért kel-
lett megvárnod, amíg kénytelen kérni tőled? Miért nem kér -
dezted meg, mi bántja, nincs-e szüksége valamire? Hogy
fi gyelsz te másokra, ha nem veszed észre, hogy meg vannak
szorulva?  

Azóta figyelek – fejezte be elbeszélését az örmény asszony.
– Hát ezért szeretném létrehozni ezt az alapítványt…

Öt-hat éve – mióta megtörtént – mindig eszembe jut ez a
történet az őszi ünnepek közeledtével. Aki nem hiszi, járjon
utána Décsei Miklós úrnál… A hitközség irodájában ültem,
mikor megszólalt a telefon. A szatmárnémeti hitközség imént
említett elnöke hívott. Úton vannak Nyíregyháza felé, és bár
nem hozzánk készülnek, egyúttal mégis beugranának. Sófár
kellene nekik. Miért, nincs meg? – kérdeztem csodálkozva,
mert én segédkeztem a bo rítékolásban több mint két héttel
azelőtt. Gondoltam, valaki biztosan hazavitte az irodájukból. –
Egyébként semmi akadálya, van még belőle bőven. Mikor
érnek ide? – firtattam.

Kiderült, hogy az időpont nekem már késő. Nem baj,

megoldjuk – mondtam –, beteszem a postaládánkba úgy, hogy
kívülről ki tudják húzni. Ebben maradtunk.

Késő délután aztán újabb telefonálásokat követően végre
tisztázódott, hogy a váratlan látogatóknak mi más, mint igazi,
„fújható” sófár kellett, azt szerettek volna kölcsön kérni. A tele-
fonbeszélgetés során kissé furcsállták ugyan a válaszaimat,
főként azt, hogy is fér bele egy sófár a postaládába, aztán saját
szemükkel láthatták, hogy egy Sófár valóban belefér…

Somos Péter

T E M ET Ő I
N Y I T VA  TA R TÁ S
Október 14-ig:

Hétfőtől csütörtökig 9-től 16-ig, vasárnap 9-től 12-ig.

Október 15-től március 31-ig:

Vasárnaptól csütörtökig 9-től 12 óráig.
Pénteken és szombaton, valamint állami és 
zsidó ünnepeken zárva.
Telefon: 06-30-490-0084

Egy sófár és egy Sófár
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Ó, mennyire vártam felnőtté érésem el -
jövetelét. Le sem tudnám írni a gyomromat
felkavaró késztetést a saját el gondolásaim
megvalósítására, hogy végre magam dönt -
hessek a sorsomat illetően, és ne csupán a
szülői elvárásoknak kelljen megfelelnem.
Mintha ők jobban tudnák, hogy mi kell
nekem! – füstölögtem sokszor. Ezért egy
kis füzetbe vezetni kezdtem, mit csi nál-
nék másképpen, ha rajtam múlna. Előre
írtam a szülői direktívákat, hátulra pedig,
amit én gondoltam helyesnek. Elhatároz-
tam, egyszer, sok-sok év múlva majd
szembesítem a két akaratot – tudniillik az
övéket és az enyémet –, hogy meg von-
hassam a mérleget. Szent meggyő  ző dé sem
volt, annak kizárólag az én el  képzeléseim
helyességének beigazo ló dása lehet az
eredménye. 

Tizenöt voltam, amikor elvittek. Fogal-
mam sem volt, mi történik körülöttem,
úgy véltem, mindenki megőrült. Szü le -
imet korholtam, amiért zokszó nélkül el-
mentek az összeírásra. Be is írtam a
fü  zetbe, mennyire nem értettem vele
egyet. Kimondhatatlanul dühös voltam.
Így, amikor a katona megragadott, min-
den erőmmel ellenálltam. Rúgtam, harap -
tam, és hörögtem, mint egy veszett kutya.
Egy pillanatra láttam apám megdöbbent
arcát, aztán rám borult a sötétség. Hetekig
nem voltam ép tudatomnál. Úgy meg -
vertek, hogy csoda volt az életben ma -
radásom. Szétverték a fejem puskatussal.
Szétzúzták az arcom, a koponyám be -
repedt. Elkülönítettek az egészségesektől,
várták, mikor fordulok fel. 

Ha son szőrű társaimmal egy szűkebb
elzárt területről meredhettem üres sze-
mekkel az elém táruló látványra. Az időt
egyáltalán nem érzékeltem, fogalmam
sem volt, szüleim mióta nincsenek mel-
lettem. Egyáltalán semmit nem tudhattam
róluk, s emlékszem, nem is érdekelt, mer -
re lehetnek. A saját sorsom felől sem gon-
dolkodtam. A világ olyan távolinak tűnt,
a fülemben állandó zúgás szürreális ma -
gányba ringatott. 

Csak az éktelen csaholás rángatott ki
olykor ebből az állapotból. Azok a rohadt
kutyák! Nyáladzó pofájukban hegyes fo-
gakkal, ahogyan felhúzott ínyük mögül
kiordított a mindent beborító gonoszság.
Becsuktam a szemem, hogy ne kelljen
látnom e pokoli teremtményeket. Amidőn
két kezemet ziháló mellkasomra tettem,
megéreztem egy távoli valóság utolsó hír-
mondójának jelenlétét. A kis füzet és a

ceruza ott lapult a belő zsebemben. Már
nem is emlékszem, mit írtam bele utol-
szor. Rögvest a hátulja felől fordítottam,
és vésni kezdtem a szavakat, mintha va -
rázsigék lettek volna, átkot hozó rúnák.  

Nem tudom, hogyan éltem túl. Azt sem
tudom, másokkal mi történt. Egy penész
szagától terhes, nyirkos hajnalon hangos
vonyítások hosszú sorozatára és lövések
zajára ébredtem. Hallottam társaim elfoj -
tott lélegzetvételeit. Kíváncsi voltam, hát
kimerészkedtem a kalyibából. Odakinn a
felszálló ködben gőzölgő kupacban he-
vertek a tetemek. Még láttam, amikor az
utolsót is rávetik. Agyonlőtték a kutyákat.
Gondolom, mert nem vihették magukkal,
hisz csak terhet jelentettek volna. Végül
minden elcsendesült. Az addig ismerős
zajok-zörejek elmaradtak. Soha olyan
egyedül nem éreztem magam, mint akkor
egy pillanatra. Aztán valamilyen isme -
retlen erő késztetésére elindultam a lánc-
cal és lakattal lezárt kapu felé. Nem
hit tem, hogy nyitva lesz, de abban biztos
voltam, hogy senki nem akadályoz meg
majd, ha átmászom a tetején. A szöges-
drót minduntalan belém mart, de egyál-
talán nem fájt, fel sem vettem. A gőzölgő
tetemek halmához léptem. Az orromat
megcsapta a friss vér nehéz illata. Gyil -
kost kerestem, meg akartam bizo nyo sod -
ni róla, hogy biztosan elpusztult. Nem
hagy hattam, hogy ez a szörnyeteg va -
lamiképpen életben maradjon. Hányszor
megfogadtam, hogy megölöm, ha mó -
dom nyílik rá. A tetemeket széjjelhúztam,
mígnem megláttam a fekete-vörös bun -
dát. Mint egy démon. Állatnak olyan szí-
ne a Teremtő akaratából nem lehetett.
Biztos voltam benne, amennyi istentelen-
séget az magába szívott, a lelke örökre
megreked a föld porában, sosem érezheti
meg az Édenkert ízét. Büntetése a Ge he -
nom minden fájdalma lészen az örökké-
valóságban. Megragadtam az élettelen
testet, s mint egy rongyot, elrángattam a
halomtól. Csak meredtem rá néhány
örökkévalóságnak ható pillanatig. A rus-
nya szörnyeteg, az embereket gyilkoló
bestia, lám így végezte. Kiknek parancsát
teljesítette, azok oltották ki az életét.
Ahogy mondani szokták azóta is, lelőtték,
mint egy kutyát. S ekkor megmozdult az
el gyötört test. Halkan, segélykérőn nyü -
szí teni kezdett. Felemelte hatalmas, busa
fejét, és egyenesen rám nézett. Egyáltalán
nem tűnt gonosznak, már-már megszán-
tam. Ám aztán elhatalmasodott rajtam az
elmúlt időszak minden fájdalma, és rúgni
kezdtem az állatot, ahol értem. Csak
akkor hagytam abba, amikor a kimerült-
ségtől elterültem a földön. Hosszú órákig
feküdtem a teteme mellett, egyetlen

hangot nem hallatott, s tudtam, többé
nem is fog. Akkor erőt gyűjtöttem, és
elindultam. Botorkáltam a közben kisza -
ba duló társaim után. Nem voltak gondo-
lataim, olyan üres voltam belülről, mint
a csillagok közti sötét űr. Eltelt egy nap
is, amikor emberek jöttek szemben bog -
lyás szekérrel. Nem szólottak, csak le tör tek
egy darab kenyeret, és felém nyúj tották. A
paraszt még meg is lóbálta a kezében.
„Nesze, vedd el!” – ezt jelenthette a moz-
dulata. Aligha beszéltük egymás nyelvét,
így szótlanul elvettem a felém nyújtott
ételt. Biccentettem, s ők továbbmentek.
Leültem majszolni a bódítóan friss illatot
eregető falatot. Nem emlékszem, érez -
tem-e valaha olyan mennyei ízt a szám-
ban. A gondolataim visszatértek a
fe  jembe, és eleredt a könnyem. Nem tu -
dom miért, de visszafordultam a poros
úton, és csak rohantam, amíg a lábam
bírta. Addig mentem, míg újra a táborban
találtam magam. Nem volt teljesen ki-
halt, néhányan élőhalottakként botorkál-
tak fel s alá. Hozzátartozóikat keresték.
Mások meg csak ültek, és halott szemük
a semmibe révedt. 

Felkutattam az egész területet, de sem
élő, sem holt közt nem leltem, amit ke-
res tem. Újra elindultam hazafelé. Vagyis
arra, amerre sejtettem azt. Ismét el-
mentem a kutyák tetemének halma mel-
lett. Emberek nagy tüzet raktak, s arra
hányták a dögöket. Amikor felemelték
Gyilkos hatalmas testét, az állat fel-
nyögött. Bármilyen elképzelhetetlen volt,
még élt. Odamentem az őt tűzre hányni
akaró férfiakhoz, és az egyik karjára tet-
tem a kezem. Nem szóltam egy szót sem.
Ők sem, csak leejtették az ernyedt álla-
tot. Ahhoz nem volt elég erőm, hogy
ölembe vegyem, de mellső lábainál fogva
félrehúztam. Mit mondjak, nem volt túl
jó állapotban. Nem fogadtam volna egy
pengőben sem az életben maradására. A
lőtt sebekből még mindig csordogált a
vér, s nyilván a rúgásaim is eltörték
néhány csontját. Legelőbb kerítettem
vizet, és egy sajkából megitattam. Aztán
egy ételhordó kiskocsit előkerítettem, s
nagy nehezen felhúztam rá. Újra elindul-
tam az úton. 

Heteket töltöttünk egy faluban, ahol a
helybéliek befogadtak. Kicsit felerő söd -
tünk mindketten. Újra írni kezdtem a fü -
zet kébe. Már csak hátulra volt mit, mert
az eleje a múlt fájó ködébe veszett. Egyre
többet jutottak eszembe a szüleim. Vajon
mi lehet velük? S én eszükbe jutok oly -
kor? Várnak valahol rám? Bizonytalan
gondolataim e kérdések körül jártak. Gyil -
kos lábra állt, miután egy férfi valami
fogóval kiszedte belőle a töltényeket.

SZILÁNKOK II.
(Ez vagyok én, ítéljetek meg!)
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Zsebre tettem őket, mint egy emléktár-
gyat. Az állat és én szép fokozatosan tár-
sakká váltunk. Sosem szóltam hozzá, s ő
sem énhozzám, de úgy nézett rám, mint -
ha értené, amit gondolok. Pedig én sem
értettem. Aztán elindultunk. Befoga dó -
inkat beírtam a füzetem hátsó felébe, így
őrizve meg őket örök emlékezetemben.             

Otthon minden megváltozott. Nem is-
mertem rá a szülőfalumra. A lerombolt
házakkal övezett elhagyott utcákat rót-
tam. A mi házunk sem volt már sehol,
elvitte egy bomba. Vagy több is, ki tudja.
A falu népe a hegyoldalban szer vez ke -
dett, borospincékben húzták meg ma gu -
kat a háború idején. Úgy néztek rám,
mintha kísértetet láttak volna. Azért csak
maguk közé engedtek. Én is részt vettem
a romok eltakarításában, az újjáépítésben.
Hónapok teltek így, amikor először é rez -
tem az ajkamra toluló szavak sürgetését.
Ekkor tudtam megszólalni először. Oly
idegenül hatott saját hangom, s tompa
koppanással esett ki a számból minden
szó. Nem csak én, de a falubeliek sem
voltak benne biztosak, hogy én szólok.
Korábban elfogadták, hogy az átéltek bi-
zonyára megbénították a nyelvem.

- Mi történt a szüleimmel? – kérdeztem
Miska bátyámat, a helyi intézőt. Már azt
megelőzően is ő volt mindeneknek tu dó -
ja, s hála az Úrnak, életben maradt.

- Hát nem emlékszel, te gyerek? – szin -
te sóhajtva mondta ki a szavakat. 

Egy darabig csak néztünk egymásra, az -
tán nagy nehezen megszólalt, de látszott,
nemigen akaródzik neki. 

- Ej, hát ott, akkor… - ingatta a fejét. –
Mindkettőnek vége volt, hát ennyi. 

- Mikor, hogyan?
- Ne légy értetlen, te gyerek! Addig

rúgkapáltál, míg anyád megkarmolta a
tiszt arcát, s az menten meglőtte. Apád
meg rájuk rohant, mint egy dühödt bika,
fújtatva, őrjöngve. Neki is megadták az
ólmot. 

- Hát ezért nem találtam őket sehol –
mondtam egykedvűen, s visszatértem a
dolgom felé. 

Szóval megölték a szüleimet, mert azok
engem, a gyermeküket védtek. Elég olcsó
volt akkoriban az emberélet, így nem
nagyon tudtam, mekkora veszteség ért.
Én megmaradtam, sokáig ez volt az
egyetlen fogódzóm. S ott volt még Gyil -
kos is, mementójaként ezen új valóság-
nak. Csak ült, vagy feküdt mellettem,
a mikor az irkába jegyzeteltem. S ha meg-
megálltam sóhajtozni, a fejét félrebillentve,
lebbencs füleit megemelve für készte a te-
kintetem. Mikor aztán kiolvasta a fejem-
ből a gondolatot, szusszantott egyet, és
visszatért a saját világába. Szerettem

volna tudni, olyankor merre jár. Vajon ő
is számot vet korábbi életével? – kér -
deztem magamban. Mit gondol arról,
hogy parancsra ugrott, és mart bele nyo-
morult sorsú emberekbe? Milyen érzés
volt az átharapott gigákból kicsorduló
meleg vért ízlelni? Vajon az ő tetteit
hogyan bírálják el a Mennyei Bíróságon?
Levonta-e a végkövetkeztetéseket, ami -
kor a falkatársak tetemeiből álló halom
részeként megérintette a halál fuvallata?
Végső soron pedig mit gondolt rólam?
Reméltem, legalább ő megbocsát, mert én
képtelen voltam megbocsátani magamnak. 

Hétvégente ültünk a tornác lépcsőjén,
és elmélkedtünk. A köznapokon, amíg én
odavoltam a gazdaságban leróni a mun -
kaidőmet, ő vigyázott a házra. Kemény
munkával róttam le a hálámat a Magas -
ságos felé, amiért életben hagyott, s ezzel
lehetővé tette kijavítani a hibákat, amiket
elkövettem. Ám hétvégén ültünk a tornác
lépcsőjén, és rendezgettük a gondola -
tainkat. Kerítés nem volt, az arra járó
szomszédok beköszöntek, s én vissza.
Gyilkos meg hol mozdította a füle botját,
hol meg nem. Nemigen érdekelték az
emberek, egyet-kettőt leszámítva. Egy
napon a kis füzet betelt. Hátulról előre
értem, és a szüleim világáról árulkodó
sorok konokul ellenálltak az én világom-
ból áradó grafitszagú gondolatoknak. 

Helyes és helytelen, enyém és övék, jó
és rossz. – Két eltérő világ küzdelme
egyetlen könyvecskében. Bár megváltoz-
tathatnám a világ menetét! – szorítottam
össze a fogam, s öklömmel a térdemre
csaptam. Ekkor rájöttem, hogy erre e
helyt lehetőségem van. Apám és anyám
világát többé nem hozhatom vissza, de a
sajátomat megmenthetem attól, hogy az
enyészet martalékává váljon. Elmentem,
és vásároltam egy vaskos könyvet, tele
üres lapokkal. Annyi oldala volt, hogy
tudtam, míg élek, nem írom tele. Az első
lapra gyöngybetűkkel írtam fel: „Ez va -
gyok én, ítéljetek meg!”

Ebben a könyvben van imádott fe-
leségem élő emlékezete. Gyermekeim el -
ső szívverése, s a többi is, amíg még
hall hattam. Benne van Gyilkos utolsó
pillantása, mielőtt az ölembe hajtva fejét
eltávozott. Legvégül pedig benne vagyok
én, minden, amit magamról elmondha-
tok, s még az is, amire nincsenek sza va -
im. Benne van az is, hogy az én kis
könyvecském eleje felőli oldalakon egy
konok gyermek milyennek látta a szüleit,
akikről még egy fényképe sem maradt.
Nem maradt semmije, csak egy meg-

gyötört ember kevés szóban előadott tör -
ténete arról, mit jelentett szülei számára
ő. Egy egész világ néhány szóban. 

Bizony, akkor már tudtam, mekkora
ereje van a szónak, amit kimondunk vagy
leírunk. S ha egyszer kimondtuk vagy
leírtuk őket, megváltoztatni gyakran egy
élet is kevés. Nekem sem volt elég. So -
sem tudtam megbocsátani magamnak.
Nem azért, mert a kicsi füzetembe beleír-
tam, mi mindent tennék másképpen, mint
a szüleim. Hanem azért, mert akkor,
amikor másként tenni volt módom, meg
is tettem, és ezzel megöltem a szüleimet.
Ahelyett, hogy hagytam volna betel-
jesedni a sorsom, elébe mentem, kemény
fejjel ellenálltam. Honnan tudhattam
volna, hogy én túlélem, ők pedig nem?
Egyáltalán azt sem tudtam, hogy akkor
és ott, a házunk előtt élet és halál kérdése,
helyesen cselekszem, vagy sem. Azt kel-
lett volna tennem, amit ők, csendben
tűrni és reménykedni a Mindenható jó -
akaratában. Azzal megmenthettem volna
őket. Őket és a lelkem. Talán. Legalább
esély lett volna rá, de én nem hagytam.
Helyette megírtam a saját sorsom, s el-
rendeztem az övéket is. 

Gyilkost a kertben temettem el a gesz -
tenyefa alatt. Műkőből készült sírem-
lékére nem a nevét írtam. Nem mertem
ráírni, mert minden alkalommal, ha rá -
néztem volna, nem a fekete-vörös bun -
dájú hatalmas jószág jutott volna
e szembe, hanem én, saját magam. 

A gyermek, aki megölte a szüleit. Any-
nyit vésettem csak rá, „Nyugodj békében
Barátom!” A barátomat nagybetűvel.
Sem előtte, sem halálát követően nem
volt senki, aki annyira megértett volna,
mint ő. Minket egyazon fából faragtak.
Mindketten megátalkodott konoksággal
szegültünk ellen a sorsnak, amelyre
teremtettünk. Mert az biztos, hogy sem
őt nem arra szánta a Jóisten, hogy em-
bereket öljön, s engem sem arra, hogy
szüleim halálát okozzam. Nem tudom,
Gyilkos végül megbocsátott-e magának,
de azt mindig éreztem, hogy nekem igen.
Talán ő is magát látta bennem, mint én
őbenne magamat, és megsajnált. Próbál-
tam én is megsajnálni magam az ő sorsán
keresztül, de ezer meg egy szelichot sem
segített, nem voltam képes rá. A gyer-
mekeimre hagytam a könyvet, talán ők
meglelik a fogódzót, amit én nem. Az Úr
áldása kísérje őket életük minden napján!     

Garay Ben
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A folyóirat ingyenes!

Ü N N E P I  I M A R E N D
Ros ha’sana:

Erev Ros ha’sana: szeptember 4. szerda 18.30
Ros ha’sana I. reggel: szeptember 5. csürtörtök 8.30
Ros ha’sana I. este: szeptember 5. csötörtök 18.30
Ros ha’sana II. reggel: szeptember 6. péntek 8.30
Ros ha’sana II. este: szeptember 6. péntek 18.30

Sabat suva: szeptember 7. szombat 8.30

Jom kipur:
Kol nidré: szeptember 13. péntek 18.30
Jom kipur: szeptember 14. szombat – MÁZKIR!

Neilá: szeptember 14. szombat 18.30
Böjt vége: 19.44

Szukot:
Erev szukot: szeptember 18. szerda 18.30
Szukot I. reggel: szeptember 19. csütörtök 8.30
Szukot I. este: szeptember 19. csütörtök 18.30
Szukot II. reggel: szeptember 20. péntek 8.30
Szukot II. este: szeptember 20. péntek 18.00
Hosana raba: szeptember 25. szerda 8.30
Erev Smini aceret: szeptember 25. szerda 18.00
Smini aceret: szeptember 26. csütörtök 8.30 – MÁZKIR!   
Erev Szimchat Tora: szeptember 26. csütörtök 18.00
Szimchat Tora: szeptember 27. péntek 8.30

Hitközségünk az idén is csalá-
donként két barcheszt biztosít tag-
jai számára az ünnepekre. Kérjük, a
külön rendeléseket szíveskedjenek
leadni az irodában személyesen
vagy telefonon legkésőbb augusz-
tus 27-ig (elérhetőség az impresz-
szumban a lap alján). Ros ha’sana
előtt a barheszek átvehetők szep -
tember 3-án kedden, Jom kipur előtt
szeptember 12-én csütörtökön a hit -
község irodájában, mindkét nap 8-
tól 15 óráig.

A Jom kipuri olajmécsesek be-
szerzéséről az eddigiekhez hason-
lóan a hitközség gondoskodik. Új
mécsesekre kérjük, időben jelentsék
be igényüket.

BARCHESZ
RENDELÉS 

AZ ÜNNEPEKRE
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