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SÁROSI GYÖRGY ELNÖK

A múlt héten ebben a temetőben volt egy temetés, ahol kissé rend-
hagyó módon az unoka búcsúztatta az eltávozott nagymamát. Az igazán
őszinte, emberi szavak sorában elhangzott egy ide is illő mondat: „a
háború nyertesei nem a szövetségesek, nem a nagyhatalmak voltak,
hanem a túlélők.” Igen, a túlélők, akiknek a pokolból megszabadulva
volt erejük az örökös újrakezdéshez. Tették ezt oly módon, hogy nem a
fájdalmat, szenvedést, sérelmeket adták örökül nekünk leszármazot-
taknak, hanem az életörömöt, az élet igenlését. Ezáltal lettünk mi is
győztesek. Ez a győzelem felelősséggel jár, kötelességünk megem-
lékezni azokról is, akiknek nem adatott meg az élet továbbadásának
lehetősége, vesztesekké tette őket az oktalan gyűlölet. Sajnos ők voltak
többségben. Innen egy idézettel folytatom, mely egy hozzám kalandos
körülmények között eljuttatott írásból származik. Itt nem áll módom-
ban teljes terjedelemben felolvasni, de szerét fogjuk ejteni, hogy
nyomtatásban is megjelenjen.

„S ha magunk közt nem fájdalmat és borzalmat osztunk most meg,
másoknak se csak ezt kínáljuk. Ne azt tanulják meg, milyen emberi
méltóságunktól megfosztva elpusztulni.  Nem, ezt nem kell megtanul-
nia senkinek! 

Inkább meséljük el nekik, hogy a szüleik,
nagyszüleik szomszédja ki volt. Édesanya, ki a
széltől is óvta gyermekeit, édesapa, aki csak
családjáért élt. A hentes, pirospozsgás arcú,
mosolygós, nagydarab fickó. Mindenki szerette,
mert folyton viccelődött, sugárzott belőle az
életkedv. Átragadt a népekre is, jó volt bemenni
hozzá. Nem kell tudnia senkinek, hogy csont és
bőr soványra fogyott, megcsonkított testének
teteme napokig bűzlött az ólban, ahol társaival
összezárva tartották. Vagy ott van a tanár úr, őt
mindenki ismerte, generációk nőttek fel a böl-
csességén. Megszámlálhatatlanul sok embernek
adott kenyeret a kezébe azzal, hogy a társadalom
hasznos tagjává nevelte őket. Nem kell tudnia
senkinek, hogy egyszerűen szétlőtték a fejét,
majd még mindig röhögve ott hagyták tetemét,
hogy társai takarítsák el. 

Itt mindannyian tudjátok, hogy így volt,
hogy történtek ilyenek, s még ennél is ször-

nyűbb dolgok. Mi itt mindannyian tudjuk, hogyan enyészett el a
mosoly és a bölcsesség azokban a borzalmas időkben. Tudjuk jól,
miként temette be a mocsok az aggódó édesanyák szavait, a költő in-
telmeit, szerelemeinket. Mindent, amiért élni érdemes.

Ez a tudás a mi örökségünk, senki másé. Nem is oszthatjuk meg
senkivel kerek e világon. S nem is kell. Ugyan ki akarna ordítást,
könyörgést és szenvedést örökölni? Nem hiányzik az senkinek. Arról
a csodáról kell hát mesélnünk ebben a világban, ami végérvényesen és
fájón elveszett akkor. Úgy kell mesélnünk róluk, azokról, akik oly'
fájón szakadtak ki világunkból, hogy az ma is nyög belé, hogy a hall-
gatóban is sajgón ébredjen álmából a hiányérzet. 

Hosszú utat kell megtennünk ezért. Magunkért és azokért, akik már
nem lehetnek velünk. Ugyanúgy mindazokért is, akik velünk vannak,
de láthatatlanok vagyunk számukra. Akiknek csak egy történet
vagyunk a filmvászonról, néhány bénán megfogalmazott mondat a
történelemkönyvekben, vagy transzparens politikai rendezvényeken.
Mondjunk kaddist értük is elveszett lelkeink megnyugvásáért, szép
emlékük mindörökké való fennmaradásáért.”    

MÁRTÍROK EMLÉKNAPJA 2013.
A MÁJUS 26-ÁN MEGTARTOTT MEGEMLÉKEZÉSEN  ELHANGZOTT BESZÉDEK 

A menet élén Gáll Ottó, az Eötvös Károly magyar-izraeli baráti kör elnöke (középen) 
és Sárosi György, a NYZSH elnöke (balra)
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BOZORÁDY ZOLTÁN EVANGÉLIKUS ESPERES

Mindig megtiszteltetés, mikor az emlékezés órájában megszólalha-
tok itt. Mint minden megszólalásra, erre is imádsággal készültem.
Mikor az Örökkévaló megszólítja Mózest, azt mondja: vedd le saruidat
lábaidról, mert ez a hely szent. Ha a Mindenható Istennel találkozni
akarunk, le kell vennünk saruinkat az életben, letenni mindent, és várni,
hogy valamit kapunk Tőle, valami üzenetet. Imádkoztam, hogy kap-
jam az Úr lelkét, hogy irányítsa gondolataimat. Két tekintetben meg
vagyok győződve róla, hogy ez történt. Az egyik egy ószövetségi mon-
dat, a másik pedig egy film. Mint a kettőre Ő irányított. Ha odaállsz,
mondd a próféta szavaival – ez nekem szólt –: vigasztaljátok, vigasz-
taljátok népemet! Mi Ézsaiásnak mondjuk Jesaja prófétát. Valóban az
a dolgunk, hogy a szomorkodó, a fájdalom emlékeit hordozó emberek
mellé odaálljunk, nem egyszerűen csak önmagunkban bízva, hanem
abban, hogy a Mindenható meg tud vigasztalni, le tudja törölni a köny-
nyeket a szemünkből. 

A filmélményem en -
gem is megdöbbentett.
Ahogy szoktunk, la -
poz tunk a tévében.
Egy szer csak megje-
lenik egy cím: Isten és
Hitler. Nem dokumen-
tumfilm volt, hanem
egy megrázóan jó film
arról, hogy ha embe rek
megistenülnek, az mi-
lyen mérhetetlen tra gé-
dia az embe ri ségnek.
Az volt a rövid tar-
talma, milyen démo ni
hatalommal tud ta be-
folyásolni az egy háza-
kat Hitler. Ha itt élt
volna régen, akkor is
elfogadom, mert ez
igaz. De boldog volt a
szívem, mert ott volt,
és volt több ezer – a
sok millióhoz képest
azért kevés – a Hitvalló egyház, a mi egyházunk egyik csoportja Né-
met országban, akik ragaszkodtak a Szentíráshoz, ragaszkodtak az
igazsághoz, és megszólaltak, és mentettek. Közülük tudom, sok ezer
lelkészt is a háború alatt a frontvonalra, az első sorba küldtek, hogy
élve még véletlenül se kerülhessenek haza. 

Ez a film arra is jó volt, hogy végiggondoljam, amit lehet: Ti szívetek-
ben hordozzátok – de mi is – a Smá-t: nincs más Isten, csak egy. 

Aki megszólal, de nem azt mondja, amit Isten mond, az becsap,
elámít, és így tömegeket lehet elámítani. Mikor a zsidó nép szen ve -
désére és a második világháborús történések emberének szenvedésére
gondolok, akkor ott van bennem a fájó kérdés: miért? És nincs sem-
miféle válaszom. Hivatkoztam rá, hogy micsoda hatalommal dolgozik
a sátán ebben a világban. És tudom, hogy Isten hatalmasabb. De kérdés:
mégis fönnmarad, és nem tudunk mást – és még egy ige –: és akik az
Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és
nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. 

Mindig örömmel gondolok arra, mikor látom: zsidó testvéreinknél és
az egyházi közösségeknél van megújulás. Nem emberi okoskodásokra
akarok indítani, hanem az Örökkévaló Isten hatalmára. Mert akkor a
szívünk mélyére ér a vigasztalás, és bátorítást ad. Lehet, hogy olykor
fájdalmaink vannak, kínokat hordozunk, keserves emlékeket, de ha az

TORDAI PÉTER, A BZSH ELNÖKE

Jó érzés, hogy ebben az évben többen vagyunk, mint tavaly-ta-
valyelőtt.

Bizonyára mindenki előtt ismeretes a szomorú statisztika, hogy a
jobbra tolódás, és akik szimpatizálnak ezekkel a dolgokkal, körülbelül
20%-ot nőtt egy év alatt. Jelenleg a névtelenül megkérdezett sta-
tisztikai adatokra hivatkozva 63 százaléka a társadalomnak nem
szimpatizál velünk, nem szimpatizál a gondolatainkkal, nem szimpa-
tizál talán a jelenlétünkkel sem. 

Ezen a helyen, ahol halottainkra emlékezünk minden évben, kicsit
előre is kell nézni. Valamit tennünk kell, hogy ez a borzasztó szám –
63 százalék – megváltozzon… Ha nézzük a gyűlöletet és a gyű -
löletkeltés törvényeinek szankcionálását, ezek is bátorítanak arra, hogy
ezek a körök jobban megnyilvánuljanak. Gyakorlatilag nincs szankció.
Mit lehet ez ellen tenni? Azt, hogy a gyűlölet ellen jósággal tegyünk.
A gyűlölet ellen szeretettel tegyünk. A gyűlölet ellen azt tegyük, hogy
oktatjuk, azt tegyük, hogy nyilvánosan kitárulkozunk, hogy megmu-
tatjuk: nem vagyunk mi olyan rémesek. Nem tudunk mást tenni,
kevesen vagyunk. 

Természetesen az az
elvem, mint minden
évben elmondom: erő
ellen nem erőszakkal,
hanem e rővel kell
demonstrálnunk. Meg
kell mu tatnunk – és
ha itt szétnézünk,
egyre több fiatal van
köztünk, és talán tud -
nak erőt demonstrálni
–, hogy igen, még
egyszer a marhava -
gonokba nem fognak
behajtani bennünket.
Erre garanciát jelen-
tenek Magyarország
törvényei, de a leg-
nagyobb garancia az,
hogy ma létezik egy
Izrael, amire felnéz -
hetünk, ahol tudunk
tanácsot kérni, és amire büszkék vagyunk.

A mi ittlétünk nem véletlen. Ezer éve itt van a zsidóság Ma-
gyarországon, és ezer éve építik ezt az országot. Ezer éve jelen van a
kultúránk, jelen vannak a szokásaink, amikből sokat tanult a tár-
sadalom, és jelen van a szorgalmunk, a tenni akarásunk, amivel az
országot mi is építettük. Ezt soha ne felejtsük. Amellett, ha arra az em-
léktáblára nézünk, és csak az elpusztított nyíregyházi és szabolcsi
hittestvéreket nézzük, ennek szellemében is kötelesek vagyunk így
megélni ezt a gondolatot… 

Úrban bízunk, új reménységet kapunk, újra megerősödünk, és tá-
maszává lehetünk más gyámoltalanoknak. Mi nem tudunk többet
tenni, akik együtt érzünk veletek, emlékezőkkel, mint hogy imánkban
hordozzuk a fájdalmakat, és az Örökkévaló Isten nevében bátorítunk.
Aki szeretetével, vigasztalásával, hatalmával túlmutat a halálon – az
örökkévalóságba. 

Az Ő áldását kérem mindnyájatokra. Ámen.

Bozorády Zoltán esperes

Tordai Péter, a BZSH elnöke
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MARKOVICS ZSOLT FŐRABBI

Miért is gyűltünk ma össze? Talán Jeremiás siralmait idézhetnénk:
„Mint maradt magánosan a város”? Mi maradt az egykori nagy közösség-
ből?...

Talán kevesebb alkalommal mondjuk, hogy nem csak az elpusztítot-
takról kell megemlékeznünk. Meg kell emlékeznünk a meg nem született
gyermekekről, a végre nem hajtott britekről, a be nem következett bar
micvákról vagy bat micvákról, az el nem mondott hét áldásról… tudom,
egy kicsit furcsa egy rabbi szájából, de a meg nem történt temetésekről és
az el nem mondott kadisokról is meg kell emlékeznünk. 

Tegnap egy csodálatos részét olvastuk a Tórának: szólt az Örökkévaló
Áron főpapnak: gyújtsd meg a találkozás sátrában a menora lángjait, hogy
égjenek, hogy megtöltsék a Szentélyt, hogy betöltsék az eget és a földet.
A lángnak sokféle tulajdonsága van. Adhat meleget és adhat áldást. Adhat
fényt vagy világosságot, de ölhet és pusztíthat is. „Mint maradt ma -
gányosan a város?” Hová lettek a zsidó otthonok? Hol vannak a péntek
estét, az ünnep estéit meggyújtó lángok? Elpusztították őket. 

Eli Wieselnek van egy regénye, az a címe: Az éjszaka. Ebben az író a
következőt mondja el: egy éjjel szinte már a megszokott módon
kivezényeltek bennünket az Appelplatz-ra. Most nem kellett órákat áll-
nunk esőben és fagyban, hidegben vagy jégben csak azért, hogy meddig
bírjuk, és meddig tudunk talpon maradni. Most teljesen más volt a cél. A
láger őrei elfogtak egy 12 éves zsidó kisfiút, aki meg akart szökni, és ben-
nünket azért rendeltek ki az Appelplatzra, hogy végignézzük a büntetését,
hogy végignézzük azt, hogyan akasztják őt föl. Ez a kisfiú 12 évesen 12
kiló volt. A nyakába akasztották a kötelet, megszorították, de a vézna test
könnyebb volt, mint a kötél. És mi ott álltunk perceken keresztül, és
néztük a haláltusát, néztük az ő vergődését. És ekkor megszólalt egy hang
a sorokból: kit láttok ezen a kötélen? És megszólalt egy másik hang: nem
mást, mint Istent.

A lángnak sokféle
tulajdonsága lehet.
Adhat erőt és bátorsá-
got, de pusztíthat is. A
menorának, a hétágú
gyertyatartónak van
egy különleges jel ké -
pe. Bár önállóan égnek
a lángok, mind a bal-,
mind a jobboldalon
lévő három láng kö -
zép re mutat.

Ma egy olyan or -
szágban és egy olyan
világban élünk, ahol a
kötél újból a nya kun -
kon van. Egyesek
szerint bagatell 600
ezer zsidó ember el-
pusztítása. Egyesek
sze rint nem kell tö rőd -
ni a 63 %-kal. Egyesek
úgy gondolják, nem
kell semmit tenni,
hiszen ez a demokrá-
cia. Akik ezt mondják,
valójában nem tudják,

mi a demokrácia. Akik azt mondják, némán és szó nélkül kell tűrnünk,
bármi is történjen, azok álljanak meg egy holokauszt túlélőnél. Kérdezzék
meg, hol vannak a szülei, hol vannak a testvérei, hol vannak az osztály-
társai. Kérdezzék meg, hogy hogyan kezdődött. Hiszen azok, akik
túlélték, ma azt mondják: egy furcsa érzést éreznek, melyet úgy hívunk:
deja vu. 

A lángoknak külön-külön tulajdonságai vannak, de egy valami ösz-
szeköti őket. Önmagukban egyenként semmit nem érnek. Csakis együtt,
csakis közösen erősek.

Néhány évezreddel ezelőtt, amikor az időszámítás szerint 70-ben Ti-
tusz lerombolta a második Szentélyt, azt mondja a Midrás, azt mondja
a hagyomány: a Szentély utolsó főpapja kilépett a lángok közül, fel-
nézett az égre és így szólt: Ribono sel olam! Örökkévaló világ alkotója
és teremtője! Visszaadom Neked a Szentély kulcsait, mert nekünk már
nincs szükségünk rá. És a Midrás szerint az égből lenyúlt egy kéz, és
magához vette a kulcsokat. De a Midrás továbbmegy. Ezek a kulcsok
ma minden egyes ember szívében és lelkében ott lehetnek. Ezek a kul-
csok ma nem mások, mint a tisztelet, mint a tolerancia, mint az elfo-
gadás, mint a szeretet kulcsai. Csak rajtunk múlik, hogyha megtaláljuk
ezeket, akkor mikor tudjuk kinyitni az Örökkévaló kincses ládáját.

Tordai elnök úr arról beszélt, hogy az erőre erővel kell válaszolni. De
ebben az erőben nem mehetünk külön-külön utakon. Nem szolgálhatjuk
magunk hatalmát, mert semmi nem fog élni. Tessék megnézni az inter-
net világát. Tessék felmenni a youtube-ra és megnézni annak a köz-
gyűlésnek az összevágott anyagát, amit nem véletlen tettek fel: több mint
35 ezer lájkolásnál tart. Ez 35 ezer olyan embert jelent, aki ha megnézi,
mi történt néhány héttel ezelőtt, akkor biztos, hogy a 63 %-ban van.

Ha le akarjuk győzni a gonoszt, ha azt szeretnénk, hogy alkothas-
sunk, hogy taníthassunk, ami a fő feladatunk, ha azt szeretnénk, hogy az
a társadalom, amiben élünk, toleráljon bennünket, akkor ezeket a lán-
gokat eggyé kell formálni. Egy utat kell kijelölnünk, hogy mindenki
közösen haladjon rajta. Ott van mindannyiunk szívében és lelkében ez
a kulcs. Nem pusztult el, csak egy kicsit gyengébb lett. És ott van a láng,
amelyet őrzünk, és amelynek Ti tanúi, őrzői vagytok. Hiszen ezt kaptuk,
ezt kaptátok a szülői házból: hogyan kell fényt és világosságot teremteni,
hogyan kell zsidó emberként élni és dolgozni, hogyan kell beteljesíteni
az ősi parancsolatot: keresd annak a városnak a békéjét, ahol élsz. Mi-
lyen könnyű kimondani! De mi van, ha a város nem nyújt békét? Mi
van, ha az ország elutasítja állampolgárait? Ha a szülőföld többé nem
szülőföld, ahol a családi otthon nem családi ház, ahol beteljesítik Ámosz
próféta szavait: mert ahonnét elhurcoltak tízezreket, nem tért vissza ezer,
és ahonnét elhurcoltak ezreket, talán nem tért vissza egy sem. 

Mindannyian gyászolunk és siratunk, de ez a gyász kötelez bennün-
ket. Kötelez bennünket arra, hogy kezünkkel, szívünkkel és lelkünkkel,
ha kell, harcoljunk. Ha kell, harcoljunk azért a tradícióért, azért a hagyo-
mányvilágért, amelyet Nyíregyházán a status quo jelentett, amelyet Deb-
recenben a status quo és az ortodoxia jelentett, amelyet a Frankelban a
neológia jelent, hiszen nem dobhatjuk el magunktól, mert akkor nem
lennénk méltóak arra, hogy mi maradtunk életben, hogy a mi feladatunk
mindezt továbbvinni. Ehhez nagyon sok minden kell, de nem minden
az anyagi háttér. Egyetlen nagyon fontos elhatározás kell hozzá: hogy
nem külön-külön gyújtjuk meg a gyertyákat, hanem együtt és közösen.

Hol vannak a szeretettek? Hol vannak mindazok, akiknek sírjait fel-
keresni nem tudjuk, hogy elhelyez zük az emlékezés köveit vagy a gyász
virágszálait. Hiszem és vallom: ők most nem azon a kötélen lógnak. Ők
itt vannak szívünkben és lel künk ben kitörölhe tet lenül. 

Itt vannak szí vünkben és lel künk ben, mert lel küknek lángja, szí -
vüknek pislákoló gyertyafénye a mi testünkbe lett át helyezve. Ápoljuk
és őrizzük e lángot. 

Ápoljuk és őrizzük az ő emléküket azáltal, hogy teszünk és cse-
lekedünk a magyar zsidóságért. 

Hogy együtt gondolkodunk zsidók és nem zsidók, hogy egy asztal-
hoz ülünk, hogy együtt emeljük fel a szavainkat. Mi egy más világban,
mi egy olyan országban akarunk élni, ahol közösségeket lehet építeni,
ahol nem szégyen, ha a magyar oktatási törvény előírja a zsidó vallás
oktatását. Ismertek, tudjátok: 13 éve Szegeden működöm. Az elmúlt hat
hétben 34 szegedi általános iskolában voltam. A 34 iskolából egyetlen
egy nagy iskola sincs, ahol akár egyetlen gyermek felvállalta volna, hogy
honnan származik. Milyen világ az, ami ide vezet? Nem más, mint a
soának, mint a holokausztnak a világa.

Tisztelt emlékező gyülekezet, kedves barátaim! Emlékezzünk
hittestvéreinkre. Emlékezzünk azokra, akiket Nyíregyházáról és Sza-
bolcsból hurcoltak el arra az útra, ahonnan csak nagyon keveseknek ada-
tott meg a visszatérés. Emlékezzünk, és szívünkben őrizzük meg őket.
Emeljük hát szíveinket a magasságoshoz, és őhozzá imádkozzunk. Mert
halottaink valamennyien velünk vannak. Mi az ő életük vagyunk, és az
ő életük a miénk. 

Úgy legyen.

Markovics Zsolt főrabbi
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VANNAK MÉG TANÚK XVIII.VANNAK MÉG TANÚK XVIII.
Egy közvetett tanú 

A következő interjúalanyom más,
mint a „Vannak még tanúk sorozat” ed-
digi szereplői.

Paládi Gyuláné Margó származását
tekintve nem zsidó. Elhívatott egész -
ségügyi dolgozóként nyugdíjazták a ka -
rata ellenére 61 éves korában. Mivel
kel lő erőt érzett még magában ahhoz,
hogy dolgozzon, öt évvel ezelőtt az
Amerikai Egyesült Államokba utazott,
ahol vállalta idős holokauszt-túlélők
gondozását, ápolását. Munkája során
ezekhez az emberekhez igen közel ke -
rült, és szükségét érezte, hogy tapaszta-
latait megossza másokkal.

Felkereste hitközségünket, és mesélt
azokról a messze szakadt idős embe -
rekről, akik a holokauszt után már nem
akartak Magyarországon élni, de a
lelkük legmélyén mindvégig magyarok
maradtak.

Paládi Gyuláné Margó

New York Brooklyn negyedében ta lál -
ható Borough Park, amit Boro-Magya r-
országnak is neveznek. New Yorknak
ez a városrésze a zsidó világ fellegvára,
és itt minden házban élnek magyarok,
főleg az úgynevezett szatmári zsidók.

Idős zsidóasszonyokat ápoltam 2007-
től 5 évig, és kísértem el őket életük
végállomásáig. Azt a szót, hogy halál,
nem volt szabad kimondani, és azt a
szót sem, hogy Auschwitz.

Grósz Lili nénit, akit 84 éves korában
ismertem meg, a két barátnője csak
suhancnak nevezte, hiszen ő a 98 és 99
éves barátnőihez képest nagyon fiatal-
nak számított.

A három barátnő Auschwitzban ta lál -
kozott, majd utána Amerikában. 

Akkoriban gondom volt az egyik
gye rekemmel. Panaszkodtam Lili né ni -
nek, aki a kezembe adott egy írást ma -
gyarul, Rössel Mordecháj „Levél egy
szülőhöz” c. írását. Ebben olyan böl-
csességeket olvastam, ami átsegített a
nehézségeken. A legfontosabb, amit
megjegyeztem belőle, hogy ha a szülő

nehezményezi a gyermeke vele szem-
ben tanúsított magatartását, arra kell
gondolnia, hogy a „szülő sorsa adni,
mindig adni. Szívet, szeretetet – ha van,
anyagiakat –, és nem kérni semmi el-
lenértéket. Egyetlen mélységes fohász
kell, hogy eltöltse a szülő lelkét, mindig
adhasson, sose legyen rászorulva gyer-
mekei kegyeire.” Ezek a bölcsességek
mélyen megérintettek.

Ha a három barátnő összejött – és
gyakran összejött –, magyarul beszél-
gettek értelmes, okos dolgokról, ver se -
ket mondtak, nem pletykálkodtak. Kis
szegényes falvakban jártak iskolába
valamikor, ennek ellenére gyönyörűen,
akcentus nélkül beszéltek magyarul,
emlékeztek a Petőfi versekre.

Az egyikük, ha elkezdte a Tisza című
verset, a többiek bekapcsolódtak és e -
gyütt mondták hibátlanul, töretlen ma-
gyarsággal: 

„Nyári napnak al konyulatánál / meg -
állék a kanyargó
Tiszánál…”

A Magyarorszá-
gról magukkal vitt
ap ró tárgyakat, a be -
regi, kalocsai meg  -
sárgult hím zé seket,
amelyeket vagy ők
vagy füstté vált
hoz zátartozóik ké -
szí tettek, ereklye -
ként őrizték. Így őr zi
Henyu néni csa ládja
azt a képet, amit az
Ausch witzban ma -
radt test vére festett
arról a helyről, ahol
a Tisza ered.

Mirjam Fried-
mann Nyíregyhá -
záról származott. 

Há rom gyermeke
volt: két lány és egy
fiú. A fia ombuds-
man, két méter ma gas, hatalmas férfi.
Mirjam nénihez akkor kerültem, a -
mikor őt a családja már nem tudta ot-
thon ápolni, olyan súlyos beteg volt,
kénytelenek voltak bevinni a Home-ba

(Otthonba). Az Otthonban igen gondos
orvosi kezelést és ápolást kapott.

Az idős emberekkel végzett munkám
során tapasztaltam, hogy az Alzheimer
kórban vagy más utolsó stádiumban
lévő betegségben szenvedő emberek
hiába beszéltek aktív korukban a kár -
hány nyelvet, elesett állapotukban már
csak az anyanyelvükön értettek és tud -
tak megszólalni. Az én ápoltjaim tehát
csak magyarul beszéltek és csak ma-
gyarul értettek. 

Mirjam nénihez is jött az ombudsman
fia látogatóba, beszélhetett neki bármit
angolul, Mirjam néni meg se rezzent.
Amikor viszont én magyarul mondtam
neki, hogy „Mirjam néni, itt van a
kisfia”, rögtön felemelte a fejét. Ezért
ragaszkodott ahhoz a család, hogy Mir-
jam nénivel az otthonban is én legyek,
hiszen hiába kapta meg a gondos testi
ápolást, ha a lelkét nem ápolta senki. A
lélek ápolásához pedig szükséges a be -
széd, a szó megértése, amit a családta -
gok már nem tudtak biztosítani.

Az otthonban az ápoltak szó -
rakozásáról, hitéletéről is gondoskod-

tak. Rendszeresen zenekari előadások
voltak, és a zenészek mindig játszottak
magyar zenét is. A 97, 98 éves nénik a
zenészekkel együtt énekelték például az
„Az a szép, az a szép” kezdetű dalt.

Henyu néni lánya és unokája társaságában
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Gizi néninek a férje és a nővére o da-
maradt, a testvérének a férje viszont
visszajött, és a két elárvult ember há -
zasságot kötött. Gizi néni Sátoraljaújhe-
lyről származott, ő másfajta nó  tákat
énekelt, mint a szabolcsiak, szatmáriak.
Tokaj és a felvidék szerepelt a dalaiban.
99 éves volt, mikor hozzákerültem.
Halála előtt néhány nappal kérte, hogy
vigyem ki a szabadba, mert meg akarja
nézni, hogy megjöttek-e a piros ma da -
rak, s ha meglátja őket a fákon, akkor
el jött a tavasz. Én hiába figyeltem, nem
vettem észre a piros ma darakat, de Gizi
néni a szódásüveg sze müvegével meg -
látta őket.

Utolsó napjaiban, ha mosdattam, vagy
bármit tettem vele, nem mozgott nem
reagált. Amikor viszont meglátogatta a
szintén magyar nászasszonya és el kezd -
te énekelni, hogy „Szól a kakas már”, a
haldokló Gizi néni kinyitotta a szemét.

Henyu néni – teljes nevén Lőwi
Markovics Hermina – Magyarláposról
származott. A Tisza itt még csak egy kis
patak. Mikor hozzá kerültem, már 20
éve megözvegyült. Egyedül lakott, de
mindig alkalmazott egy magyar asz-
szonyt, mert nagyon szeretett beszél-
getni, természetesen magyarul. Persze
elkelt nála a segítség is, patikatisztasá-
got követelt a lakásában.

Egyszer, éjjel két órakor arra éb red -
tem, hogy Henyu néni kiabált: „Gyil -
kosok, gyilkosok, nem hagyom, nem
engedem, kinek ártottak, az egyik még
beszélni sem tud! Kitől kérjek bocsána-
tot?” Remegett, leizzadt. Mikor fel éb -
redt, kérdeztem tőle, hogy mi rosszat
álmodott? Akkor mesélte el nekem,
hogy a kicsiny gyermekeit, a két és fél
éves Emíliát és az öt éves Slajmit el-
vették tőle Auschwitzban. Ő ordított,
könyörgött, hogy ne tegyék – mind-
hiába. Ezzel álmodott még sok-sok év
múlva is, nem szabadulva a szörnyű,
gyötrelmes emléktől, ártatlan gyer-
mekei segélykérő, ijedt pillantásától. Az
esélytelen harc során a jobb alkarját
eltörték puskatussal, ami nem jól forrt
össze. Élete végéig fájt neki, sokat
szenvedett vele, a kabátját is csak segít-
séggel tudta felvenni.

Munkám során azt tapasztaltam, hogy
ezek az idős asszonyok a családjuknak
a szörnyű dolgokról nem beszéltek év-

tizedeken keresztül.
Egy éjjel Henyu néni nagy fájdal-

makkal küzdött. Egész éjjel, világos
reggelig masszíroztam a hátát, a fájós
kezét, és ekkor Henyu néni elmesélte a
szörnyű kálváriáját.

Elmesélte, hogyan terelték be őket
egy marhavagonba étel és víz nélkül,
ahol sem ülőhely, sem WC nem volt.
Két napig zötykölődött a vonat, míg
megérkeztek a lágerbe. Először a fér-
jétől választották el, majd elvették tőle
a két gyermekét. Soha többé nem látta
őket, a férjéről sem tudott semmit.

Aztán túlélte az elviselhetetlen bor -
zalmakat. Elmondta, hogy a lágerben a
rabok a „Szól a kakas már” dallal tar-
tották egymásban a lelket. Ez volt a jel,
ha énekelték, ezzel adták hírül, hogy
talán eljön a szabadulás, közelegnek a
felszabadítók.

A harmincnyolc kilós Hermina ron -
gyosan, felemás cipőben, orosz te her -
autón érkezett meg a kis szatmári
szü  lőfalujába, Magyarláposra. Rögtön
a házukhoz ment, benyitott, de a házban
más lakott. Az ő egykori ruháját viselte
az az asszony, aki ajtót nyitott.

„A megölő ellenségemnek sem kí -
vánom azt az érzést, amit én éreztem
akkor” – mondta nekem.

Az idegenek kiköltöztek a házból, és
tíz nap múlva hazaérkezett a férje is. El-
siratták a két kis gyermeküket.

Nagy szomorúságukban örültek egy -
másnak, szeretgették egymást, és Her-
minának nemsokára gömbölyödött a
hasa. El sem akarta hinni, hogy a Jó -
teremtő ezt a csodát megadta neki, hogy
újból gyermeke lehet. Megszületett a
kislánya, s ahogy mondta: ez többet je-
lentett neki a világ minden kincsénél,
ezért adta a kislányának a Golda
(Arany) nevet.

Henyu néni ezt a történetet soha sen-
kinek, csak nekem mondta el. 

A halála után én meséltem el a lányá-
nak, hogy miért lett a neve Goldy. Az
édesanyja búcsúztatásán aztán a lánya
beszélte el a gyászolóknak édesanyja
történetét, szenvedését, majd örömét, és
azt is, hogy mindezt a „magyar asz-
szonytól”, vagyis tőlem tudta meg. 

Édesanyja, mint ahogy a többi „feli-
ratos néni”, eltemették magukban a
lágert, a szenvedést, a borzalmakat.

Mikor kérdeztem tőlük, hogy miért
nem beszélnek ezekről a dolgokról a
gyermekeiknek, unokáiknak, hiszen
nem az ő szégyenük, azt mondták, nem
akarják, hogy a gyermekeik, unokáik,
dédunokáik valaha is féljenek, bár-
mitől is tartsanak. Ha a kisgyerekek a
„feliratról”, a tetovált számról kér -
dezték ő ket, valami banális dologgal
elütötték a választ, és a kis unokák a
hétköznapi válasszal megelégedtek,
tovább játszottak, ugráltak gondta-
lanul.

Edit néni 92 éves, Újfehértóról szár-
mazik. Nagyon örült, hogy velem ta -
lálkozott, merthogy Nyíregyháza és
Újfehértó közel vannak egymáshoz.
Edit néni 82 éves koráig dolgozott,
boltjuk volt, amiben ő volt a pénztáros.
Ma is él, 60 év után is gyönyörűen
beszél magyarul.

Tele van bölcsességgel, életszeretet-
tel. Együtt pucoltuk az ezüstöt, mert ra-
gaszkodott hozzá, hogy ő is részt
ve gyen benne, ha máshogy nem, ülve,
és közben ontotta a bölcsességeket.

„Az élet ott kezdődik, amikor meg -
szűnik a félelem bennünk.

Itt teljes értékű emberek vagyunk,
van erőnk, bátorságunk és célunk. Úgy
kell élnünk, hogy emberségünk átölelje
a holtakat, a meglévőket és az el jö -
vendőket.”

És már énekelte is, hogy „Szeressük
egymást, gyerekek, a szív a legszebb
kincs, ennél szebb szó, hogy szeretet a
nagyvilágon sincs”.

Ez az öt év, amit ezeknél a Magyar -
or szágról elkerült, már nagyon idős,
sokat szenvedett emberekkel töltöttem,
rengeteget adott nekem.

Megtapasztaltam az ő életükön ke -
resztül, hogy az anyanyelv, a szülőföld
a sírig elkíséri az embert.

Az eszükkel tudták, hogy az előítélet
és félelemmentes élet sok ezer kilo-
méterre volt csak lehetséges, de tu-
datuk legmélyén és érzelmeikben
mindig ott van az a hely, ahol születtek
és felnőttek: Magyarország.

Klein Éva
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Jobb egy tyúk a kézben, mint egy
sas az égben?

Jom-kippur előtt kaptam apámtól
egy csirkét, hogy én azzal oldozzam
fel magam bűneim alól, a felnőtteknek
persze kifej  lett tyúk jutott. Morfon -
díroztam, hogy elegendő lesz-e nekem
az a pici jószág, hisz jó néhány stik-
limről persze nem számoltam be ott -
hon. Négy éves lehettem. Végül a
jó   szág mé retein túltettem magam,
elkezdtem etetni a pipit. Anyám u gyan
figyelmeztetett, hogy nem kéne tömni
a jószágot, de kukoricát, kenyérhéjat,
még a csokimból is adtam neki, hisz
aranyos kis állat volt. Az ünnep elő -
estéjén aztán sűrű ima mellett el -
kezdtük forgatni a csirkét a fejünk
felett. Pechemre az állat képtelen volt
már magában tartani a megemésztett
ennivalót, és a vallási rítus közben az
ürülékét a nyakamba engedte. 

Akkor azt hittem, életemnek ez lesz
a legrosszabb élménye. Azóta persze
sok esetben cseréltem volna négy éves
kori önmagammal…

Fejfedő
Ha tudom, hogy a kapedli viselete

valójában a zsidók számára nem kö te -
lező előírás, akkor gyermekkorom lé -
nyegesen vidámabban telt volna. De
persze nem tudtam, hogy a „svájci
sapka” viseléséről még csak említést
sem tesz a Tóra öt könyve. A tudo -
mány mai állása szerint a fejfedő hasz -
nálata pusztán zsidó népszokásnak és
nem kötelező előírásnak tekinthető.
Kiskoromban nem forgattam sem a
Tórát, sem ismeretterjesztő műveket,
talán mert lényegében még olvasni
sem tudtam. Csak felnőttkoromban
lettem tisztában azzal is, hogy ezek
voltak a boldog hatvanas évek, amikor
a vallásról szinte senki nem beszélt
vagy beszélhetett.  De mert erről tény-

leg fogalmam sem volt, és arról sem,
hogy a sapka a szabadság jel képe,
ezért már a zsinagógába indulás is
szorongással töltött el.  Eleinte ugya-
nis gyermeki lelkesedéssel már ott-
hon fel akartam venni a templomi
jambót, de apám óvatos ember lévén
azt mondta, hogy ráérünk arra a temp -
lom kö zelében. Nehogy megtudják a
szomszédok is, hogy mi temp lomba
járó zsidók vagyunk. Nem értettem,
ehhez mi közük lenne. De bíztam
apám ítélőképességében; tudtam, vi -
lágot látott emberként még Ausch -
witzban is járt a háború alatt, ezért
nem vitatkoztam. (Akkor még nem
tudtam, hogy ez mit jelent.) Zsebre
vágtam a kipát, és csak a templom
közelében, a Síp utca sarkán vettem
elő újra. Később már némi rutint sze -
reztem abban, hogy mikor is kell fel-
venni a sapkát.  A dolog nehézségét
az adta, hogy túlságosan későn sem
kerülhetett elő a zsebből a fejfedő,
mert akkor a templomba igyekvő is-
merős zsidók tudják meg, hogy mi

titkoljuk hitünket, ami pedig valamiért
ugyancsak ciki volt. Szóval volt ma-
ce ra. De mert az élet élni akar, egy idő
után már jót derültem azon, hogy
Sternék vagy Kertészék, esetleg Zó -
be rék vétették el a sapka feltételének
optimális időpontját, mert mondanom
sem kell, én is elkezdtem őket figyel -
ni, és jókat vigyorogtam, ha ész revet-
tem, hogy még nincs rajtuk, pe dig mi
már látjuk őket.

Később, még kamaszként láttam a
televízióban, hogy az amerikai elnök
úgy ment be egy zsinagógába, hogy
belépése előtt – mintha a világ legter-
mészetesebb dolga volna – felvett egy
fekete kapedlit, pedig nem is volt
zsidó. És eszébe sem jutott körül-
nézni, hogy látja-e valaki. Ezért az
érzésért szívesen kivándoroltam volna
Amerikába. Aztán újabb évek teltek
el, megkönnyebbülve vettem észre,
hogy már vezető magyar politikusok
is felkeresik a Dohány utcai templo-
mot. Ők is felveszik a kipát.  És ők
sem néznek körül.

Igaz, időközben az utcákon megje-
lent a Magyar Gárda is. De ez egy-
szerre nagyon régi, sajnos mégis is-
merős történet…

Istenhit
Stern Miklós soha nem volt a bará-

tom, soha nem fociztunk együtt, nem
játszottunk, nem is beszélgettünk.
Még sem felejtem el őt soha, összeköt
bennünket egy kamaszkori beszélge -
tés. Néhány évtized távlatából talán
már nem illetlen közös titkunkról
beszélni. Miki vallásos családjával
már ötven éve kivándorolt, azt sem
tudom, hová. Szóval egyszer Stern
Miklóssal a Síp utca sarkán, az Adler
péktől sólettel és barc hesszel meg -
rakodva hazafelé Istenről vitatkoz-
tunk. Talán ha nem annyira nehéz a
csomag, vagy ha legalább esik az eső,
akkor sietünk haza. De a közelgő
ünnep miatt súlyos volt a sóletes e -
dény, a kalács mérete sem volt elha -
nyagolható, ráadásul napfényes volt
az idő. Beszélgetésre épp ideális. Úgy
emlékszem, én hoztam szóba Istent.
Talán olyasmit mondtam, hogy szerin-
 tem csak az emberek hitében lé tezhet,
a valóságban nincs. Miki erre elpirult,
dühös lett, láthatóan már a téma fel-
vetése is elfogadhatatlan volt számára,
hiszen nagyon vallásos ne velést
kapott. De folytattam, elmondtam egy

Ha Nyíregyházára gondolok, akkor először nevelőszüleim, Kerekes Hermann
és Klein Éva jutnak eszembe, akik évtizedekig neveltek szeretettel, amiért örök
hálával tartozom. 

Kardos Ernő
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megrázó élményemet, mert úgy é-
reztem szétfeszít, valakivel meg kel-
lett osztanom.  Történt, hogy pár hete
apám elvitt a Gorkij moziba, a Kápó
című, a lágerről, a nácikról, szóval a
világháborúról szóló filmet megnézni.
Tizenévesen csak azt fogtam fel az
egész történetből, hogy a feke te ruhás
német katonák valamiért kerítés
mögött fogva tartottak egy csomó zsi -
dót, és meg is ölték őket. Szörnyen
érzetem magam. Lehet, hogy bennün-
ket is? Meg akartam kérdezni apámat,
hogy miért történik mindez, hisz nem
csináltak semmit; éltek, mint a többi
ember. De amikor felnéztem rá, a sö -
tétben is láttam, hogy először fojto-
gatja, majd rázza a sírás, az én erős
apám zokogott. Erre még jobban meg -
ijedtem, ki akartam menni a te remből,
de lépni sem bírtam. Nem tud tam, mi
az ijesztőbb: a zsidók kivégzése a
filmvásznon, vagy apám sírása a mo-
ziban. Hazafelé egész úton sűrűn fújta
az orrát, ezért nem szóltunk egy más -
hoz. Este a mosakodásnál láttam,
hogy apám karján olyan szám van,
mint a film szerep lőin volt. Akkor
éjjel nem aludtam. Azon gondolkod-
tam, hogy ha vannak gonosz emberek,
Isten miért nem büntette meg őket,
mielőtt gyilkolni kezdtek, vagy miért
nem fogta le a kezüket… 

Amikor itt tartottam a mesélésben,
láttam, hogy Stern Miki szemét is
elöntötte a könny. Azt elismerte, hogy
ha valaki mindenható, annak azért
semmiség lett volna ezt egészet meg -
akadályozni. Bólintottam.  De kö vet -
keztetést nem mer tünk levonni, Miki
azt mondta, hogy ő erről soha nem
sze  retne beszélni. Távoztában azt
mondta, hogy a szüleinek is van szám
a karjukon. Könnyes szemmel fel-
vettük a sóletet és a barcheszt, és soha
többet nem beszéltünk, sem Istenről,
sem másról. Kerültük egymást.   

Rabbi a szentföldről
Az köztudott, hogy a nyíregyházi

zsidók mindenkinél mindent jobban
tudnak. Amikor egy izraeli rabbi ér ke -
zésére vártunk, a templomban is ér -
ződött a várakozás feszültsége. Két
davenolás között élénk vita alakult ki az
autentikus ünnepi ételek kósersé géről,
az egyiptomi kivonulás rész leteiről,
Mózesről és a kőtábla át vételének ide-
jéről és kö rül mé nyeiről, de a közel-
keleti helyzet is é lén ken foglalkoztatta
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D U G Ó
Aki ott volt a téren és a temetőben Nyíregyházán 2013. május 26-án, és hallotta Leitner

Dávid Kadisát, az megértette, hogy a gyászima nem csak a holtakért, hanem az élőkért is szól.

Leitner Dávid Dugó 14 éves gyermekként legyőzte a halált, pedig a halál minden eszközt
megragadott, hogy leterítse őt.

Ha elolvassák Kor Leitner Zehava könyvét: édesapja, a” Nyíregyházi Dugó történtét”,
megértik azt az örök törvényt, hogy sorsa ellen senki nem tehet semmit. Ahogy sorsunk
könyvében meg van írva, úgy fog történni minden. Tehetett a náci gépezet bármit Dugóval,
ő túlélte.

14 éves volt, amikor Mengele doktor elé járult és az élők közé választatott. Ezzel kezdődött
az életrevaló zsidó fiú szenvedésének története. Végigjárta a pokol bugyrait, de még a krema -
tórium közvetlen bejáratából is kiragadta őt az az erő, ami életre ítélte.

Négyezren voltak a kezdetekkor Birkenauban az „A” táborban. Dugó lehetett a legfiata-
labb. Magas, erős, egészséges volt. Sokat kellett futnia, hiszen a házuktól a héder két kilo-
méterre volt, az oda-vissza négy kilométer. Lehetett tél vagy nyár, a tanulás reggel hatkor
elkezdődött és tartott este hétig, éppen csak ebédre lehetett hazafutni, majd újból vissza. Így
megvolt a napi tréning, és még nem számoltuk, mennyit kellett futni a keresztény kamaszok
kődobálásai elő. Szégyen a futás, de hasznos, vallották a zsidó gyerekek, jobb nem keresni a
bajt.

A baj jött keresetlenül amúgy is.

Előbb az édesapját hívják be munkaszolgálatra, majd következett minden szépen sorban.
Gettó a város közepén, a nyírjesi gyűjtőtábor, majd a marhavagonban utazás és érkezés

Birkenauba 1944 sávout ünnepének kellős közepén.

Aztán rámosolygott a „szerencse”, hiszen őt is kiválasztották azon húsz erős fiú közé, akik
a scheisse kommandót, a latrinatisztító brigádot képezték. Akit munkára választottak,
reménykedhetett, hogy életben marad.

És énekelt Dugó a haláltáborban teli torokból jiddisül a többiekkel:
„Vayl ich bin a yidalle
Zing ich mir a lidalle
Vayl ich bina yid-Zing ich mir a lid.
Egyszerű a fordítás: zsidó gyerek vagyok, és egy dalt énekelek. De még mennyire daloltam.

Nagy hangon. Emelt fővel. Hogy mindenki meghallja!”

Ez volt a kezdet kezdete annak a szenvedéssorozatnak, ami 1945. május 4-én, a  güns-
kircheni haláltábor felszabadulásának napján ért véget.

A „Nyíregyházi Dugó történetét” mindenkinek el kell olvasnia, hiszen Dugó megfogadta:
mindenkinek elmeséli az élettörténetét, annak, aki hajlandó meghallgatni és annak is, aki nem.

Klein Éva

a felnőtteket.  Szóval kimondatlanul is
arra készültek a férfiak, hogy ha talmas
tudásukkal lenyűgözik a szentfölről
érkező rabbit, aki egy temetésre ér -
kezett. Komoly vita alakult ki arról is,
hogy hány órás egy virtigli zsidó szer-
tartás. 

Mi gyerekek tátott szájjal hallgattuk
a tudósokká vált apáinkat, biztosak
voltunk benne, hogy a jeruzsálemi
rabbit is elbűvölik majd felkészült-
ségükkel. Elérkezett a temetés napja,
a rabbi időben megjött. A hitközségi
delegáció komoly arccal fogadta, a
gyerekfalka pedig el nem mozdult a
hatalmas karimájú kalapos ember
mel lől. Kiderült, hogy rabbink a há bo -

rús övezetben teljesített szolgálatot, és
az ott szerzett rutinnal fél óra alatt
lezavarta a szertartást, majd fekete
autóján sietve elhajtott.  Sen kivel sem
folytatott diskurzust a vallásos életről,
nem érdekelte őt a helyi zsidók nagy
tudása. Csak annyit mondott, hogy bi-
zonyos szokások már elavultak,
legjobb lenne csak a ra ci onális előírá-
sokat betartani a hatszázvalahányból.
A mi tudós apáink der medten hallgat-
ták, majd legyintettek: persze, már a
szentföldi bóc he rekben sem lehet bíz -
ni.

Szó, ami szó, a nyíregyházi zsidók
tényleg mindent jobban tudnak…     

Kardos Ernő
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SSSS ZZZZ IIII LLLL ÁÁÁÁ NNNN KKKK OOOO KKKK
(Örökkévalóságnak tűnő percek)

Már hetekkel korábban tudtuk, hogy
érkezik. Életem leg kétségbe ejtőbb i dő -
szaka volt. Naphosszat magam elé me red ve
járkáltam fel-alá, agyamat meg bénította a
gondolat, hogy talán… talán ő is ott lesz.
Miért ne? Annyi mindenki másnak sike-
rült, talán a Jó Isten neki is adott elég erőt
ehhez. 

Aztán bömbölni kezdtem, mint egy zá-
lo gos tehén. Hullottak a könnyeim, a tak -
n yom is eleredt, de nem törődtem vele.
Ordítottam is, igen, nem szégyellem.
Téptem a saját hajam, miközben az ar-
tikulálatlan hangok elhagyták a torkom. 

Nem érdekelt senkit. Olykor a bátyám
jött oda, csendben átölelt, halk szóval
mon dogatta: 

- ssssss, nyugodj meg, édes! 
- Ó, hogyan tudnék megnyugodni,

mikor az eszemet elveszi ez az egész? –
gondoltam magamban, de végül mindig
elöntött valami forróság, és megfeszült iz-
maim engedtek, ernyedten omlottam kar-
jaiba, ölébe. Ilyen volt ő, ez a hallga tag
ember, a testvérbátyám. A Jó Isten nyu-
gosztalja őt békében!

Vidéken voltunk, mint minden hason-
szőrű. Ott könnyebb volt észrevétlen ma -
radni. Semmiképpen nem szerettünk
vol na feltűnést kelteni, a mi fajtánknak az
nem tett volna jót. Már egy éve is elmúlt
annak, hogy odavittek minket a rokonok.
Mintha tegnap történt volna. Legalábbis
számomra. Vad lelkem sosem tudott meg-
nyugodni, úgy háborgott, mint a Poszei-
dón korbácsolta tenger. Ezért is nem
tö  rődtek velem. Tudom jól, azt mondták,
bolond ez a lány. Sokak szerint örülnöm
kellett volna, hogy ott lehettem, s nem
máshol. Hogy nem kellett VELE lennem. 

Ám én minden nap láttam szótlan bá-
tyám arcán a valóságot. Az a gyomorbe teg
ábrázata nekem nem tudott ha zudni. Belül
éppen úgy szenvedett, mint én, s talán
még jobban is. Családfőként a lighanem
úgy érezte, kötelessége tartani a lelket
bennem, és a körülöttünk élőkben, ezért
folytatott öldöklő harcot legbelül a té -
bollyal, amely minden bizonnyal kör nyé -
kezte e keserves élet minden áldott
pil lanatában. … de ő nem veszítette el

méltóságát, csak állt a fájdalom meg tes -
tesül szobraként.

Talán az fájhatott neki leginkább, hogy
élt. Hogy valóban érzett belül valamiféle
groteszk örömet, amiért a sorsunk más -
képpen alakult, mint NEKI. Ezt hívják
túlélési ösztönnek. Megvan minden e gész -
séges emberben. Ott munkál belül, marja
karmokkal, tépi foggal elménkben eldu -
gott börtönének láthatatlan falait, amikor a
körülmények megidézik. 

Ilyen körülmények voltak alig több mint
egy éve, midőn elbúcsúztunk egymástól.
Amikor elengedte kezünket, és tétován in-
tegetett. Nem sírt. Soha életemben nem
láttam őt sírni. Éles, szoborszerű arcéle,
mint a márvány olyan kemény volt.
Mindig. Miért is lett volna éppen akkor
más?  Persze, én akkor is ordítottam, mint
a fába szorult féreg. Úgy húztak maguk
után, mint egy rongydarabot. S bátyám, ő
szegény, ahogy szokott, némán, lehajtott
fővel ballagott mellettünk. Bedagadt, vö -
rös szemeimen, az ömlő könnyeimen át
így láttam őt utolszor azon a ködbe vésző
hajnalon. 

Én már beletörődtem, hogy nem látom
többé, elutasítottam minden reményt.
Akartam a tébolyult fájdalmat, életem
részévé vált. S azt akartam, hogy hosszan,
nagyon hosszan tartson. Így vezekeltem,
amiért elengedtem, amiért nem mentem
VELE. Most jött a hír, s vele a lelket foj-
togató remény, hogy talán Ő is ott lesz.
Akartam, hogy ott legyen, mindennél job-
ban akartam. És rettegtem, hogy mi lesz,
ha mégsem tért vissza, ha Ő is ott maradt,
mint annyian közülünk. Nem, én már nem
az őrület határán voltam, én már túlléptem
azon. A józanság legapróbb szikrája is tá -
vo zott, nem volt maradása többé. 

Így köszönt ránk a hajnal azon napon.
Nem aludtam már napok óta. tulajdon -
képpen nem is emlékszem, hogy a hír után
bármikor is lehunytam volna a szemem.
Enni sem nagyon ettem, nem volt étvá-
gyam. Azóta nem volt, hogy elment. Is-
tenem, ha meglát, bizonyosan megszid –
szaladt át fejemen a gondolat. Mindig így
szokta azelőtt. Még a copfomat is meg-
húzta néha, hogy nyomatékot adjon sza-
vainak. Noha nem kellett. Elég volt a
szigorú, de sugárzó szemeibe néznem, és
tudtam, hogyan kell helyesen viselked-
nem. 

Azok a szemek! És az a szoborszerű arc
– gyönyörű volt. A legszebb arc, amit

életemben láttam. S látom ma is minden
nap lelki szemeim előtt. Amíg élek, nem
feledem el, történjen bármi. Beleégett a
retinámba, az agyamba, a szívembe. Ezt
senki és semmi nem veheti el tőlem. Soha!

Budapestre kellett mennünk, a pályaud-
varra. Egész úton nem szóltunk egy máshoz
egyetlen szót sem. Szinte ök lendeztem
attól, ahogyan a kérdések erőszakkal ki -
kívánkoztak belőlem, de erősnek akartam
látszani, így hát csendben maradtam. Hall-
gattam a vonat egyenletes zakatolását,
amit a sínkötések okoztak. A bátyámtól
tudtam, hogy egy sínpár 24 méter hosszú,
és hevederekkel kötik össze őket, ettől za-
katol a vonat. Amikor a kötések közötti
apró hézag fölé ér, üt egyet. A szívem is
úgy kattogott, mint alattunk pálya: üresen,
céltalanul, magányosan.    

Az állomáson sokan őgyelegtek. Kinőtt
kabátkák, koszos, kitérdelt nadrágok, el-
nyűtt cipők. A mieink. Sapkájukat, ken -
dőjüket arcukba húzva, a gallérjuk mögé
bújva rejtőztek, észrevétlenek akartak ma -
r adni. S lám, így lettek jól látható felki ál -
tójelek. „Itt vagyunk! Mi vagyunk azok!”
– hirdette minden mozdulatuk, a lényük-
ből áradó nehéz szaga az enyészetnek,
amit még a sínek között tócsákban álló
gépolaj otromba szaga sem tudott elnyom -
ni. 

Valahányszor vonat távoli hangját hal-
lot tuk, hangyák módjára mozgolódni
kezd  tünk, megfeledkezve láthatatlansá-
gunk látszatának imágója fenntartásáról.
Halk morajlás futott végig a kisebb tö me -
gen. Olykor elkaptam egy-egy kétségbe -
esett fohászt. A szerencsétlenek! Mihez
kez denek majd, ha hiába jöttek ki? Saját
sorsomat láttam az övékben, hiszen fogal-
mam sem volt, hogyan fogom feldolgozni,
ha mégsem jön, ha nem lesz köztük.

Aztán vasútőrök kezdték ellepni a kör -
nyéket. Mogorva, felfegyverzett egyen-
ruhás emberek. Nem szóltak hozzánk.
Úgy tettek, mintha ott sem lennénk, pedig
nyilvánvaló volt, hogy csakis miattunk
érkeztek. A peronhoz tartottak. A tömeg
olyan halkan nyílt meg előttük, hogy még
a szívdobbanások is hallatszottak. Ha -
marosan meghallottuk egy vonat hangját.

Erre vártunk, felismertük. Már biztosan
tudtuk, nem lehet más, csak a miénk. A
távol felszálló vonatfüstbe volt beleírva, a
peron melletti vágányok dübörögték, hogy
ez a mi vonatunk. Jött feltartóztathatat-
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lanul, egyre csak nőtt, majd’ be töltötte a
látóterem. 

Hosszan tartó, fül siketítő nyikorgás
közepette érkezett. A mozdony dugattyúi
fáradni látszottak, majd megálltak, s jó -
tékony gőzfelhőben rejtőztek el szégyel-
lősen. Igen, ez a mi vonatunk, ezt ők is
tudták jól. 

Egyenruhás ember pattogó szavai hasí-
tottak bele lelkünk végtelen tájainak
csendjébe, ahol éppen jártunk. A vagonok
tolóajtói sorra nyíltak ki, hogy a feszes
sorban álló vasútőrök mögött valami
olyan borzalom táruljon a szemünk elé,
amilyent elképzelni sem tudtunk. Agyam
minden idegszála tűzben égett, attól tar-
tottam, hogy sok társamhoz hasonlóan én
is elájulok. Ekkor ránéztem a bátyámra, és
erőt adott, ahogyan állt némán a fájdalom
acélszobraként.

Nem tudom a megfelelő szavakkal
leírni, amit akkor láttam. Nem, egysze -
rűen nem tudom megnevezni, mik voltak
azok az alakok a vagonokban a szalma
közt. Egyet tudok csak: nem emberek
voltak. Nem volt bennük semmi emberi.
Isten munkájának ördögi megcsúfolása
voltak, ijesztően groteszk, félelmetes
lények. Tátogó, fogatlan szájak, enervál-
tan hadonászó, vézna karok. A pokol szín-
házának kellékei és szereplői is egyben. S
mi voltunk a döbbent és rémült közönség. 

Hirtelen azt kívántam, ő ne legyen ezek
között. Tudom, borzalmas ezt így kimon-
dani, de ez az igazság. Inkább viseltem
volna el a halálát, mint így látni Őt, az élő
borzalom kompozíciójának részeként.
Olyan mérhetetlen düh fogott el, hogy azt
hittem, szétreped a bőröm, s alóla indák -
ként tekergőznek elő az ínak és erek, kör-
befognak minden élőt, és megfojtják,
hogy senki ne tudja elmesélni, mit látott.
Soha senki nem tudhatja meg!

Arra ocsúdtam fel, hogy az egyenruhá-
sok neveket olvasnak fel egy-egy vagon
ajtaja előtt. Volt ezeknek nevük, ezeknek
az iszonyatos torzóknak? Apa, s anya
voltak valakinek? Húg és báty, fiú és
leány? Unokák és nagyszülők? Nem, az
nem lehet! Isten ilyet nem engedne. S ha
mégis, akkor legyen átkozott, míg világ a
világ, s azon is túl! Nem, Isten nem lé -
tezhet, ha ilyen förtelmet megengedett –
gondoltam. Jobb is neki, ha nem létezik,
mert egy nap el kell számolnia velem, s
akkor vége minden létezésnek.

Suttogó, halovány hangok hallatszottak

T E M ET Ő I  
N Y I T VA  TA R TÁ S
Hétfőtől csütörtökig:
9-től 16-ig,
vasárnap: 
9-től 12-ig.
Pénteken és szombaton,
valamint állami és zsidó ün-
nepeken zárva.
Telefon: 06-30-490-0084

a vagonokból. Válaszoltak az egyenruhá-
sok szólítására. Alig hallhatóan, de em-
beri hangon. Ömleni kezdett a könnyem,
szipogva vettem levegőt. Nem érdekelt,
hogy taknyom, nyálam egybe folyik,
nyüszítettem én is némán, mint mindenki
más. Csak a bátyám nem. Ő továbbra is
úgy tett, mintha szoborrá merevedett vol -
na. Persze, csak lélekben, mert közben ké -
zen fogott egy idős bácsit, és a hozzánk
legközelebb eső vagonhoz kísérte. 

A tökéletesen egyforma. eltorzult testű
lények igyekeztek megmozdulni, de nem
volt elég erejük hozzá. Csontjaikra aszott
bőrük alatt nem volt izom, ami mozgatni
tudta volna őket. A vasútőrök közül töb -
ben letették a fegyvert, és felmásztak a
vagonokba. Láttam, hogy ölbe vesznek
egyet-egyet azok közül. Kiüresedett em-
beri porhüvelyek voltak, de legalább már
embernek láttam őket. Ettől még inkább
feltört belőlem a zokogás. 

S akkor meghallottam a nevét. Elájul-
tam. Annyira, de annyira szégyellem ma
is, hogy nem tudtam ura maradni testem-
nek, hogy a méltóságnak legalább egy ap -
rócska látszatát meg tudtam volna őrizni.
Csakhamar magamhoz térítettek, kaptam
hűsítő vizes gyolcsot a homlo komra, nagy
nehezen felültem. 

Ott állt előttem a bátyám, ölében egy
olyan borzalmas, kicsi lénnyel, és ömlöt-
tek a könnyei. Neki, aki sosem sírt, aki
maga volt a fájdalom néma acélszobra.
Az apró kis teremtményen szinte semmi
ruha nem volt. Teste oly’ törékeny volt,
hogy attól tartottam, mindjárt eltörik, mint
egy ócska játékszer. Nem ismertem rá,
éppen olyan volt, mint az összes többi,
akiket előszedtek a szalma közül. Nem is-
mertem fel az anyámat. 

Életemben egyetlen egyszer, azon a

napon nem tudtam felidézni magamban
azt éles vonalú, gyönyörű márványarcot.
A karcsú termetét, lágyan leomló barna
haját. Nem láttam a szemét, a szigorú, de
végtelen szeretet sugárzót. Hol van az
anyám? – zokogtam árván. 

Végül erőt vettem magamon és felkel-
tem a földről. Bátyámhoz léptem, kivet-
tem karjaiból az idegennek ható kis
jószágot. Kerültem a halott tekintetet, s
közben igyekeztem leküzdeni az érzést,
amit a belőle áradó szagok keltettek.
Ekkor vékony karjait a nyakam köré
fonta, lassan, mintha indák tekeredtek
volna rám. Körbe font a folyondár, és
olyan erővel húzta magát, hogy felső
testem előre dőlt. Sikoltani akartam, de
türtőztettem magam. Száraz, elhaló csó -
kot lehelt az arcomra.

Forogni kezdett velem a világ, úgy
száguldott, hogy azt hittem, meg sem áll.
Erősen magamhoz szorítottam szalmaszál
testét, és úgy tartottam, mintha soha többé
nem akarnám elengedni. Húsom a hú -
sához nőtt, ereim táplálták ereit. Az anyá-
mat tartottam a karjaimban néhány
örökkévalóságnak tűnő percig. 

Garay Ben

TISA BE’AV-I IMA

Július 15. hétfő 19.00
Július 16. kedd 8.30
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NEKROLÓG
Megemlékezünk ma egy olyan asszonyról,

aki majd egy évszázadot élt. Ferenci Béláné,
Ilonka néni 2013 május. 21-én hunyt el, 93 é -
ves korában. Ez az egyszerű asszony az élet,
az életerő, a hősies kitartás, a türelem és a
meg bocsájtás tudását adta át nekünk, mind
csa ládjának, mind barátainak és ismerőseinek,
mind a zsidóságnak, mind a magyarságnak.
Élete példa számunkra, hogy minden hely -
zetben, még a legnehezebben is az élni akarás,
azaz erő, amely segít abban, hogy fel ül e -
melkedjünk az élet viharain és emelt fővel,
győztesként, megerősödve éljünk tovább. 

Mikor megszületett 1920. október 19-én,
úgy jött a világra, hogy elvesztette már ezen az
első napon a legfontosabb köteléket, amely
segít bennünket abban, hogy az életben sze -
retetben, biztonságban, boldogságban indul-
hassunk: az édesanyát. Megszületett Ő mint
gyermek, és a halál angyala elvitte az édes -
anyját, azt a személyt, akire a világon leg in -
kább szüksége volt. De mindez még nem volt
elég. Az emberek hibája és tudatlansága miatt
ez a pici, védtelen kisbaba még nagyon beteg
is lett. Amikor az az asszony, aki gondját vi sel -
te, elvitte az orvoshoz, akkor az azt mondta:
Asszonyom, ez a gyermek ezt nem éli túl, nem
lehet rajta segíteni, takarja be őt egy lepedővel,
mert már mondhatni, hogy ez a gyermek
halott. De ez a fiatalasszony hitt az életben,
hitte azt, hogy soha sem szabad elkeseredni, és
tovább ápolta a gyermeket. Azt gondoljuk
gyakran, hogy az ember, amikor még kisbaba,
akkor nem tud semmiről, ami, ha az isme -
reteket nézzük, talán igaz. De a gyermek érez,
és Ilonka érezte az élet lüktetését a halál mö -
gött. Megvívta ekkor az első, az orvos számára
reménytelen harcát a halállal, és ő, a törékeny,
pici, árva gyermek győzött. A sorban hatodik
gyermekként zsidó családban cseperedett fel
Sátoraljaújhelyen. Megismerte azt, hogy mit
jelent zsidónak lenni, és mit jelent magyarnak
lenni. Szerette az iskolát, okos kislányként
segítséget kapott ahhoz, hogy gimnáziumba
járhasson, ami a nagy álma volt. De az élet úgy
hozta, hogy dolgozni kellett, és nem valósul-
hatott meg ez az álom. Így hát tovább egyedül
kellet tanítania magát. Kitanulta a fodrász
szak mát, és még sikerült jó helyet is találnia.
Boldog fiatal lánnyá válhatott volna, aki végre
anyagi és erkölcsi biztonságban érezheti
magát, ha nem jön a háború. De jött. Eljött az
az idő, ahol minden egyes ember szembenéz a
halállal és megvívja vele a csatáját. Ez egy
olyan idő, amikor a halált válogatás nélkül,
ingyen osztogatják. Ebben a környezetben
Ilonkára élete legszebb időszakában, huszon -
évesen még egy plusz nehézség várt. Zsidónak
született és ezért bűnösnek nyilváníttatott.
Nagy bűn volt ez abban az időben. Azért, hogy
valaki zsidónak született, sárga csillag, mega-
láztatás, gettó, állatként való elszállítás,
Auschwitz, éhínség és egyéb kínzások végén

gázhalál volt az ítélet. De Ilonka ebben a re-
ménytelen helyzetben újra az élettel szö vet ke -
zett annak ellenére, hogy már megint a halál
tűnt az egyetlen lehetőségnek, és emelt fővel,
emberséggel megvívta a háborút, és ö győzött.
A háború, a pusztítás, a halál, az embertelen-
ség háborúja ellen e fiatal leány, az életben va -
ló rendíthetetlen hite nyert. Amikor pedig a
há ború véget ért, akkor ott, a koncentrációs
táborban az élet megmentésével foglalkozott,
annak ellenére, hogy csont és bőr volt, huszon-
egynéhány kiló. Akkor a tífuszosokat kezelte,
önként vállalkozva erre a munkára. Fizikai
gyengesége miatt egy kis idő után ő is elkapta

a tífuszt, és újra a halál vált az esélyessé az é -
lettel szemben. Újra mindenki lemondott róla.
A családja túlélői  biztosak voltak abban, hogy
ezt még ô sem éli túl. De Ilonka, a gyenge,
csatától fáradt leány újra szembenézett a be -
tegséggel, a tífusszal, a halállal,  és akármilyen
reménytelen is volt e küzdelem, újra ö győzött,
mert akkora életerő lakozott benne, amely
min dezen képes volt felülkerekedni. Ez a hős
leány tífuszból kigyógyulva, egy szál hálóing-
ben, fél Európán átutazva hazatért. 

Végre elérhette a biztonságot: férjhez ment,
anyagi biztonságot talált és azt az áhított sze -
retetet is, ami egy gyermek és édesanyja között
létezik. Ha nem kaphatta meg ezt a sze -retetet
gyermekként, végre megkapta anya ként. Azt
gondolhatjuk, hogy itt a boldog, ki egyensúlyo -
zott élet kezdete mindezen nehézségek után,
de nem. Férjét követve Izraelbe vándorolt ki,
ahol a menekülttábor nehézsége várt rá. Alig
kezdődött el a biztonságos élet, újra kellett
kezdeni a semmiből. Ebben az idegen ország-
ban meg kellett tanulni a nyelvet, a falusi
életet, állattenyésztést, növénytermesz tést,
amit városi lányként nem ismert előtte. De
Ilonka asszony újra az életet, a kitartást, a tanu -
lást, a továbblépést választotta az elkeseredés,
a harag helyett, és lassan újra biztonságban
kezdett élni. De a férje betegsége miatt, aki a
mediterrán klímát nem tudta elviselni, vissza-
tértek Magyarországra. A hazába való vissza-

térés azzal járt, hogy újra semmi nélkül, beteg
férjjel városba került, ahol már nem foly-
tathatta a megszokott falusi életet, de a fod -
rászatba sem térhetett vissza. Így új munkát,
új foglalkozást kellett keresnie. De Ilonka néni
ereiben az élet lüktetett olyan erővel, hogy már
idősebben is képes volt az újrakezdésre ki-
tartással, türelemmel. 

Mindezen élettapasztalatát később nagyma -
ma,- majd dédnagymamaként arra használta
fel, hogy segítette gyermekét és gyermeke
gyer mekeit biztos, szolid tartós pillérként állva
mellettük minden nehéz pillanatban. Átadta
nekünk azt az érzést, hogy ő szilárdan mindig
ott áll. Ő volt gyermekkorunk második biz-
tonsága a szüleink után. Fény, stabilitás volt ö
nekünk, akiknek nem kellett megélni ennyi ne-
hézséget és bizonytalanságot. Azt kaptuk tőle,
amit ő nem kapott meg és mégis képes volt
nekünk átadni: nyugalmat, békét, biztonságot,
az élet szépségét,  toleranciát és  megbocsátást,
precizitást,  pontosságot,  tisztaságot,  kitartást.
Megkaptuk tőle a magyar hon tiszteletét és
sze retetét, a tanulás fontosságát, a nyelvünk, a
versek szépségét, az alkalmazkodás ké pes sé -
gét, a kollégák, a szomszédok, a barátok tisz -
teletét és megértését. Az ételeiben az élet
lük tetett, amelyeket mindig pontosan és nagy
gonddal készített. Példakép ő most is szá-
munkra és sok más ember számára. Hiába volt
fáradt az élete utolsó éveiben és hiába nem
volt már csak önmaga árnyéka, mégis tovább
küzdött fáradtan is, kitartott a végső ne-
hézségben addig, míg kevés ember él: 93 évig,
hogy nekünk ezzel az életben való hitet adja
át. Amikor elment ebből a földi létből, akkor is
életet, jókedvet hagyott hátra maga után. Nem
tudunk rá sírva emlékezni, hanem mosollyal,
emlékezve mindarra, amit értünk tett. Az
utolsó harcát is megvívta a halállal és az élet
újra győzött, hiszen itt él ő tovább a szí vünk -
ben, a gyermeke, annak gyermekei és annak
gyermekei szívében az emlékeinken keresztül.
Tovább él ő azon a szereteten keresztül, amit
tőle kaptunk, és amit ma gyermekeinknek
átadunk. Mielőtt elment, átadta nekünk az élet
erejét, ami újra és újra győz a halál fölött. Nem
sírást, nem reménytelenséget, nem elke-
seredést hagyott ránk, hanem győzelmek,
győztes csaták emlékét, amelyeket hősiesen
vívott meg élete során. Akkor, amikor tudjuk,
hogy az a gyermek, akinek semmi esé -lye sem
volt az életre, 93 évet élt, akkor már szá-
munkra is a lehetetlen kapuja zárul be és meg-
nyílik előttünk a végtelen lehetőségek, az
állandó megújulás, a mindig kitartás, a szeretet
útja. Ez az ő hagyatéka és tanítása számunkra.
Felelősségünk, hogy az örökségünket a lehető
legjobban kamatoztassuk és adjuk át tovább és
tovább gyermekeinknek, hogy az élet örökké
győztes maradhasson a halál fölött, hogy a
béke, a szeretet, a megértés, a kitartás lehessen
a jussa mindenkinek. 

Unokája, Andi
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Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök holokauszt em-
léknapi lengyelországi látogatásakor komoly figyelmeztetést
intézett a perzsa állam felé.

Elmondása szerint az „úgymond iráni választások” sem-
min nem fognak változtatni az Iszlám Köztársaság abbéli
szándékán, hogy nukleáris fegyvert állítson elő azzal a cél-
lal, hogy elpusztítsa Izraelt. Irán ragaszkodik azon álláspon-
tjához, hogy urándúsítási programja békés célokat szolgál.

A választásokat felügyelők jóváhagytak egy listát, amely
olyan lojális személyeket tartalmaz, akiket mind az egyházi
vezetés, mind pedig a katonaság is elfogad, így bármelyik
jövőbeni elnök együtt fog működni a fő hatalom nukleáris
ambícióinak megvalósítása érdekében. (Időközben kiderült,
hogy Haszan Rohani, a mérsékeltek és reformpártiak jelöltje
lett Irán új köztársasági elnöke – a szerk.)

„Ez egy olyan rezsim, amely azzal a kifejezett szándékkal
jött létre, hogy megsemmisítsen hatmillió izraeli zsidót” –
mondta a miniszterelnök, utalva a második világháborúban
a nácik által meggyilkolt zsidó emberekre. „Ezt nem hagyjuk
megtörténni. Nem engedjük, hogy egy második holokauszt
bekövetkezzen” – tette hozzá.

Izrael Iránt tartja a legnagyobb fenyegetésnek iszlamista
szer vezetek támogatása, valamint hosszú hatótávolságú
rakétái és előrehaladott nukleáris programja miatt.

Netanyahu varsói beszédének az adott további jelentőséget,
hogy egy nappal azelőtt hangzott el, hogy útját tovább foly-
tatva Auschwitzban felavatott egy új pavilont, melynek célja
bemutatni a zsidó emberek megsemmisítését.

Az izraeli miniszterelnököt, akinek édesapja Varsóban
született, gyakran kritizálják azért, hogy a holokausztot
gyakran teszi mai események szövegkörnyezetébe. Évekig
arra használta emlékna pi beszédeit, hogy felhívja a figyelmet
Iránra, kinyilvánítva, hogy „mi zsidók sosem leszünk ismét
olyan erőtlenek, hogy ne védjük meg magunkat”.

Netanyahu szerint Irán szándéka pont olyan gyilkos, mint
a náciké.

„Az összehasonlítás szándékos. El akarja Irán pusztítani
Izraelt és főleg zsidó lakosait? – A válasz igen.” A különbség
pedig az, hogy akkoriban nem létezett Izrael Állama, hogy
megvédje önnön magát. Az eltérés nem a zsidók ellen
irányuló utálatban és elpusztítási szándékban van. Ez vé gig -
kíséri a zsidó nép tör ténelmét napjainkig is. A holokauszt
nem változtatott ezen az állapoton

Öt miniszterével vett részt a lengyel kollégákkal folytatott
meg beszélésen, ahol megvitatták az Izrael szomszédságára
ma jellemző biztonsági kérdéseket. Beszéltek az elakadt
palesztin béketárgyalásokról, Szíriáról és egyéb kétoldalú
ügyekről, melyek része lenne többek között izraeli fegyverek
beszer zése Len gyel or szág számára. Izrael rég óta sürgeti a
lengyel kormányt, hogy az Európai Unió része ként nyil-

vánítsa a gerilla libanoni Hez bollahot terrorista szer -
vezetnek.

Donald Tusk lengyel kormányfővel történt megbeszélésén
Netanyahu szembeállította a fájdalmas múltat a két ország
jelenlegi szoros kapcsolatával.

„Népeink történelme évezredek óta összefonódik, melynek
során voltak nagy eredmények, de nagy tragédiák is. Mind-
annyi unkat a múlt formált, és együtt koncentrálunk a jövő
megformálására.” – mondta az izraeli miniszterelnök.

Ezzel egyetértve Tusk hozzátette: „közös nyelvet be szé -
lünk Izraellel”.

A németek azért tudták a holokausztot Lengyelországban
ilyen nagymértékben megvalósítani, mert ott volt Európa
legnagyobb zsidó közössége, valamint a vasút is jól kiépített
volt, amivel a nácik Európa más részeiből tudták odaszállí-
tani a zsidóságot. Sok mai izraeli vezető egykori holokauszt
túlélő gyermeke, és Izraelben él a túlélők többsége.

Az elmúlt években Lengyelország szoros baráti kapcsola-
tot tart fenn lett Izraellel.

Auschwitz a legszembetűnőbb mementója a náci Német-
ország genocídiumának. A világ január 27-én tartja meg a
Holokauszt Emléknapot, ami egybeesik Auschwitz felsza -
badításával. A kiállítás, amit Netanyahu megnyitott, első al-
kalommal próbálja meg nagyobb kontextusban bemutatni
Európa zsidóságának sziszte-matikus kiirtását.

Több mint egymillió zsidó ember halt meg Auschwitzban
és a szomszédos Birkenauban a gázkamrákban, vagy éhezés,
be teg ségek és kényszermunka következtében. Auschwitz-
Birkenau volt a leghírhedtebb haláltábor Lengyelországban.

„Soha nem felejtjük a holokauszt áldozatait, soha nem
felejtjük az emberiség ellen elkövetett bűnt” – mondta Ne-
tanyahu, hozzátéve, hogy Izrael mindig elkötelezett lesz
annak irányába, hogy ilyen ne történjen meg többet.

Aron Heller abcbews.go..com oldalon 2013. 06. 15-én
elérhető cikkét Sugár Károly szerkesztette.

ÚJABB HOLOKAUSZT, 
EZÚTTAL IRÁNBÓL?
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A folyóirat ingyenes!

A Dombóvári Magyar-Izraeli Baráti
Társaság szervezésében, Izrael Állam
Nagykövetsége, az Oktatási Hivatal és
a Magyar-Izraeli Baráti Társaságok és
Körök Országos Szövetsége támoga-
tásával zajlott a ki tud többet Izraelről
címet viselő országos vetélkedő. A fel-
hívásra száznegyven középiskola jelent -
kezett. 

Első körben, az internetes for  duló
után nyolcvan csapat maradt tal pon,
amelyek területi döntőkön mérték össze
tudásukat. Az innen továbbjutók végső
meg mérettetésnek színhelye a parla-
ment volt. A fődíj egy izraeli körutazás
a győztes csapat és felkészítő tanáraik
részvételével. A vetélkedő célja, hogy a
középiskolás korosztály hiteles forrá-
sokból hiteles képet alkothasson a mai
modern Izrael, a térség egyetlen de mok-
ratikus berendezkedésű államának valós
mibenlétéről. Öröm volt látni az érdeke-
sebbnél érdekesebb feladatokkal több-
nyire sikeresen megbirkózó fiatalokat.
A területi, majd az országos döntő
győztese a Bethlen Gábor Iskola és Kol-
légium csapata lett. Szívből gratulálunk
a diákoknak, felkészítő tanároknak és
Gáll Ottó igazgató úrnak!

Hitközségünk együttműködési szer -
ződést írt alá a Szabolcs Szatmár Bereg
Megyei levéltárral. A megállapodás ke -
retében kutathatunk, másolatokat ké
szíthetünk a fellelhető dokumentu mok -
ról, anyakönyvi adatokról. Kölcsönösen
látogatjuk majd egymás rendezvényeit
és további hasznos lehetőségek állnak
rendelkezésünkre. Reméljük, az aláírás-
sal mindkét fél számára gyümölcsöző
kap csolat vette kezdetét. A megálla -
podásról tájékoztattuk Dr. Seszták Osz  -
kár urat, a Megyei Közgyűlés elnökét és
Vinnai Győzőt, a Kormányhivatal ve ze -

tőjét. A személyes megbeszélések során
mindketten támogatásukról biztosítot-
tak ez irányú és egyéb felmerült témák-
ban.

A holokauszt emléknap alkalmából
zsinagógánkba látogatott az Evangélikus
Kossuth Lajos Gimnázium összes, mint-
egy ötszáz diákja és a teljes tantestület.
A létszámra való tekintettel két csoport-
ban hall gatták meg
Dr Riczu Zoltán
színvonalas előa -
dá sát, majd hit köz -
ségünk túlélő tag jai,
Kovács Lász ló és
Mar ko vics Gyula
bácsi személyes,
megélt tapaszta-
la tait. Jó volt látni
a diákok figyel -
mét, érdeklődését,
ami az előadásokat
kö vető kötetlen
be  szélgetések tar -
talmában is ér zé -
kelhető volt.

A temetőnkben
zajlottakon kívül
részt vettünk Lő -
wy Lajos Tokaj -
ban és Dr Szepesi
András Kisvárdán
tartott sírkőava tá -
sán is.

Viszonoztuk a
debreceni elnök
mártírmegemlé -
kezésünkön ta nú -
sított megtisztelő
jelenlétét. A ren-
dezvényünkön el-

hangzottak ebben a lapszámban teljes
terjedelemben olvashatóak, a video
felvétel honlapunkon (www.sofar-
ujsag.hu) rádióriportok és egyéb hit -
községünket érintő információk so rában
elérhető.

Sárosi György elnök

HHHH IIII TTTT KKKK ÖÖÖÖ ZZZZ SSSS ÉÉÉÉ GGGG IIII     HHHH ÍÍÍÍ RRRR AAAA DDDD ÓÓÓÓ

Sírkőavatás Tokajban...

és Kisvárdán.


