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Peszach második napjának estéjén
kezdődik az ómer számlálás.
„…attól fogva kezdjed számlálni a
hét hetet, hogy sarlódat a vetésbe
bocsátod” – írja a Tóra (Mózes V.
16:9). 

Az ómer mértékegység, magyar
megfelelője a kéve. Mikor aratáskor
a földeken dolgoztak, minden nap
összegyűjtöttek egy kévét. Ezzel szá-
molták a napokat, mivel abban az
időben nem volt naptár. 

Esténként a mááriv ima után szám-
láljuk az ómert. Ha elfeledkeznek
róla, később is, az éjszaka folyamán
bármikor lehet pótolni. 

Az ómer ideje alatt részleges gyászt
tartunk annak emlékére, hogy a Bar
Kochba lázadás idején rabbi Akiva
és tanítványai között naponta több
tucat halálos áldozatot szedő járvány
tört ki. Még egy oka van a gyásznak:
a keresztes hadjáratok idején ebben
az időben a „lovagok” iszonyú
pusztítást végeztek a zsidók között.
Az ómer ideje alatt nem tartanak es-
küvőt, nem rendeznek zenés mulat-
ságot. A férfiak nem borotválkoznak,
de ennek időtartamát a különböző
helyi szokások befolyásolják. Bu-
dapesti ortodox körökben az a
szokás, hogy peszach alatt nem
borotválkoznak, aztán Ijár újholdig
megint szabad, egészen Lag
Ba’ómer-ig. A hagyomány szerint
ezen a napon szűnt meg a járvány.
Az ómer 33. napjától – Lag Ba’ómer
– minden rabbinikus tilalmat
feloldanak. Előtte való nap sokan
felkeresik országszerte a híres rabbik
sírjait. 

49 napig számlálják az ómert. Az

50. nap Sziván hó hatodika, Savuot,
a Tóra-adás ünnepe. A hagyomány
szerint Mózes aznap jött le Szináj
hegyéről, azon a napon kapta meg a
zsidó nép a Tórát. Ilyenkor tejes
ételeket fogyasztanak. A Talmud sze-
rint Savuotkor halt meg Dávid
király. Azon a napon nem mutattak
be áldozatot a Szentélyben, így nem
ehettek húst. Mivel azonban nem is
böjtöltek, bizonyosnak tűnik, hogy
tejes ételeket fogyasztottak. Másik
szokás a zsinagóga feldíszítése virá-
gokkal és leveles ágakkal. A Szináj
hegy annak idején bizonyosan virá-
goktól pompázott, erre emlékezünk

a zsinagóga feldíszítésekor. Azt az
éjszakát, mikor Mózes utoljára volt
fent Szináj hegyén, átaludta a nép.
Csak akkor ébredtek fel, mikor
Mózes lejött a két kőtáblával. Éppen
ezért bölcseink szerint szép dolog,
ha Savuot első éjszakáját ébren töltjük.
Erre az alkalomra külön szerkesztet-
tek egy Tikun Leil Savuot című
könyvet, hogy ezzel a válogatással
megkönnyítsék a virrasztást.  

Savuot első napjának délelőttjén a
tízparancsolatot olvassuk fel a Tó -
rából. Szokás előtte az Akdamut
című arameus nyelvű költeményt
felolvasni, amely a középkori Né -
met országban íródott. Ugyancsak
megelőzi a tórai szakasz felol -
vasását Rut könyve, melyet min-
denki önállóan olvas el. Rut volt az
első nő, aki betért a zsidó vallásba,
Dávid király is az ő leszármazottja.

A következő számban a kő táb -
lákról, illetve azok összetöréséről
írok. Elöljáróban csak annyit, hogy
a Misna szerint a frigyládában ben -
ne voltak az összetört kőtábla darab-
jai is. Bölcseink ebből azt a
kö   vet keztetést vonták le, hogy ele-
sett és szellemileg nem egészen ép
hit testvéreinkről is gondoskodnunk
kell, magunkkal kell vinni őket ván-
dorlásunk hosszú útján.

Meiszinger István

PESZACHTÓL SAVUOTIG
Az ómer számlálás

A Tóra fénye 
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Nincs halandó, akit temetőben járva ne foglalkoztat-
nának elmúlással kapcsolatos gondolatok. Különösen
igaz ez a Kótaji úti temetőnkre, melyre különösen
jellemző az egyedi hangulat, atmoszféra. Emlékeztet a
szeretteink elvesztése miatt érzett fájdalomra, de
ugyanakkor megnyugtató is. Van valami megha tá -
rozhatatlan kisugárzás, ami a rohanó világ gondja-baja
kis időre való feledtetésével jótékony hatással bír a lelki
békére. Itt kap közös tartalmat a héber olám szó modern
nyelvben használatos (világ) és az imáinkban ér -
telmezett (örökkévalóság) látszólagos ellentmondása. Itt
teljesedik ki a világ pl. egy világkörüli utazásnál lé -
nyegesen többé, a látható és láthatatlan teremtett világgá,
ami benne foglaltatik magában a Teremtőjével való
időtlen egységben. Itt válnak, ha tökéletesen érthetővé
nem is, de szinte kézzelfoghatóvá a vallásunk alapját
képező filozófia, a Kabala idevonatkozó gondolatai egy
más léptékű világkörüli utazással kapcsolatban. Eme
többszörösen összetett eszmerendszer gilgul (körforgás),
mint fogalom néven ismeri a reinkarnációt, ami nem
azonos a buddhizmusból ismert, akár írástudatlanul is
érthető leegyszerűsített változattal. A modern tudomány
már szinte teljes egészben feltérképezte, tanulmányozta,

kielemezte a test működési mechanizmusát, azonban az
ennél nagyságrendekkel összetettebb, bonyolultabb, a
testet csak saját megnyilvánulási eszközként működtető
„teremtmény”-t elintézi egyetlen LÉLEK(telen) szóval,
és egyben ellentmond önmagának. Büszke saját gondo-
latainak felfedező, alkotó erejére, és ugyanevvel bi-
zonygatja, hogy a „gondolat” anyagból véletlenek
sorozata következményeként jött létre. Minden tudo -
mányos eredmény, alkotás, akár használati tárgy létre-
jöttét megelőzi az akarat, gondolatban teremtés,
meg formálás-tervezés, majd a készítés. Nem véletlen ez
a négy szakasz, a Kabala is ebben a felosztásban szem-
léli az „örökkévalóságot”. Maradva a „lélek”-nél, a
filozófia ezt három fő egységre osztja, és ezeket továb-
biakra. A nefes (élő lélek) vezérli a testet, felépíti, mű -
ködteti. Kapcsolatot tart az általa érzékelhető látható
vi lággal, felfogja, érzékeli, feldolgozza az innen érkező
ingereket, reagál rájuk.  Ilyennel minden élő rendel -
kezik, ezért nem pejoratív a másik (állati lélek) megne -
vezés sem. A neshama, a „befelé” forduló lélek jelenti a
kapcsolatot a felsőbb világokon át egészen a Teremtőig.
A kettő közötti egységet teremti meg a ruah. Szokás
„szellem”-ként is értelmezni. Ez a hármas egység az
alapja sok egyéb „háromság”-ra épülő filozófiának is,
valamint az ec hájim (életfa) is eme hármas egység és
letükröződéseinek összessége, ami már az egész
„örökkévalóság” modellje.  A Kabala megkülönböztet
még hájá és yehida összetevőket, de elterjedt ér telmezés
szerint nem önálló egységekként, hanem mint a ne-
shama részeit.

Visszatérve a gilgul, azaz a reinkarnáció kabalisztikus
értelmezéséhez, ez a hármasság nem egységként, hanem
külön-külön tér meg más-más szinten Teremtőjéhez. Így
nyilvánvalóvá válik, hogy az egyéb reinkarnációs el -
méletek lényegesen eltérő szinten, lényegesen más as-
pektusból közelítenek a témához. Különösen, ha
fi gyelembe vesszük azt is, hogy a Kabala szerint az ego
csak egy külvilágnak megfelelni akaró szükséges kép -
ződmény, ami lényegében neveltetés, szocializálódás,
karrierépítés, stb. hatására alakul ki, nap mint nap vál-
tozik. Példa erre, hogy az önmagunkról alkotott kép a
legritkább esetben egyezik meg azzal, amit a külvilág
alkotott rólunk. A valódi „én”-ünk ennél sokkal több,
magasabb szintekkel áll kapcsolatban. A félelem az is-
meretlentől csupán az ego önvédelmi reakciója?

Tudom, ez a laikus okoskodás nem gyógyít, nem eny-
hít fájdalmakat. Távol áll az egómtól a tudós szerepben
tetszelgés, csak hangosan gondolkoztam, inkább
kérdezek. Valójában csak próbálok kérdezni…

Sárosi György

HHAA’’OOLL AAMM

„…és kihozlak titeket a ti sírjaitokból…” Ezékiel 37.12
Idézet a Kótaji úti temető falán
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Az előző számban írtam le Markovics
Gyuláné Berkovics Irénke történetét, most
következzék a férj, Markovics Gyula visz -
szaemlékezése.

Markovics Gyula,1926.január 22-én
született Sátoraljaújhelyben. Édesanyja:
Feld Éva, édesapja: Markovics Adolf.

Sátoraljaújhelyben igen jelentős vallásos
zsidó közösség élt. A lakosság több mint
50 %-a zsidó volt. Tisztviselők, iparosok
és kereskedők éltek ott. Sátoraljaújhelynek
csodarabbija is volt: Jiszmach Mojse Tei-
telbaum. A legenda szerint ő jövendölte
meg a gyermek Kossuth Lajosnak, hogy
nagy ember lesz belőle.

Hárman vagyunk testvérek, a bátyám
1924-ben, a nővérem 1920-ban született.

Én három éves koromtól az elemi iskola
befejezéséig az ortodox zsidó óvodába, il-
letve iskolába jártam, ahol magasabb szin-
ten tanultam a Tórát, így a mai napig
olvasom a héber írást és beszélem a jiddis
nyelvet.  Tisztában vagyok mindennel,
amit akkoriban egy vallásos zsidónak tud-
nia kellett - és ma is tudnia kellene.

Az elemi iskola elvégzése után a Kos-

suth Lajos Polgári fiúiskolában folytattam
tanulmányaimat, melyeket 1941-ben fe-
jeztem be.

A szüleim és az egész család új ság -
árusítással foglalkozott. Én már gyerekko-
romban bekapcsolódtam a család
mun kájába, kézbesítettem az újságokat. A
zsidótörvények elfogadásával az újság -
árusítás lehetőségét is fokozatosan szű -
kítették a zsidók számára. Csak liberális
kiadók újságjait lehetett árulni, azokat is
sokszor elkobozták.1941-1942-re már ezt
a munkát sem lehetett egyáltalán végezni.
1941-ben, a polgári iskola befejezésekor már
a numerus nullus volt érvényben. Szak  mát
úgy tanulhattunk, ha felvett bennünket
vagy egy zsidó főnök, vagy egy ke resz -
tény mester, két keresztény tanuló mellé
harmadiknak. Mind a hárman szakmát
tanultunk, a bátyám angol női szabó, a
nővérem fényképész, én órás és ékszerész
lettem. A főnököm nagyon rendes ember
volt, hamarabb levizsgáztatott, így 1944.
márciusban megkaptam a segédlevelet.

1944. március 19-én jöttek be a néme-
tek, jól emlékszem arra a napra, em-
lékezetes nap volt.

Az utca, ahol mi laktunk, egy igen
keskeny utca volt, és itt lehetett meg -
közelíteni a börtönt.

A sátoraljaújhelyi börtönben őrizték a
politikai foglyokat és az elfogott jugoszláv
partizánokat. A németek bejövetele utáni
napon, 1944. március 20-án börtönlázadás
tört ki. A kerítésen ugráltak ki a foglyok a
görög katolikus parókia udvarára, illetve a
hegyen át menekültek, akik tudtak.

A magyar őrök és a németek azonban
bekerítették őket, sokukat lelőtték, illetve
elfogták. Tudtunk a velük szembeni re-
torziókról. Őket az első transzporttal elvit-
ték Auschwitzba. Tudtommal nem élték
túl.

A zsidókat a németek bejövetelét kö -
vetően peszach után abba a négy utcába
zsúfolták össze, ahol a zsidók zöme lakott,
és ahol a zsinagógák voltak. Nemcsak a sá-
toraljaújhelyieket, hanem a zempléni te -
lepülések nagy részén élőket is. Így
ide ke  rültek Sárospatakról, Széphalomról
és más kisebb településekről is. 8-10 csalá-
dot is beraktak egy két szobás lakásba. Kb.
11.000-en voltunk az újhelyi gettóban.

A bátyámat innen hívták be munkaszol-

VANNAK MÉG TANÚK III.VANNAK MÉG TANÚK III.

szemita megnyilvánulás ellen poli-
tikusi minőségben és magánem-
berként egyaránt.
Reméljük, kellemes benyomá-

Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Önkormányzati
Közgyűlés elnöke április 16-án egy
már régebben jelzett szándékát
meg valósítva meglátogatta hitköz -
ségünket. A zsinagóga és közösségi
helyiségeink megtekintése közben
elismeréssel szólt fotókiállítása -
inkról, őszinte megrendüléssel idő -
zött a holokauszt múzeum te r  mében.
Az ezt követő kötetlen baráti be -
szélgetés során hangot is adott
együttérzésének, kifejezte eltökélt
szándékát, hogy a jövőben is fel
kíván lépni minden rasszista, anti-

sokkal távozott. Egy felfokozott
kampány után számunkra sokat je-
lentett ez a hangvétel.
Köszönjük, elnök úr!

S.Gy.

ÍÍGGYY  IISS  LLEEHHEETT

Gondok voltak, vannak. Lesznek?Gondok voltak, vannak. Lesznek?
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gálatra, szovjet fogságba esett, majd átállt
a cseh partizánokhoz, és 1945.januárban
már haza is jött.

Engem és a nővéremet a szüleinkkel, a
harmadik transzporttal vittek el Ausch -
witzba. Azt, hogy ki mikor került elszál-
lításra, a zsidó tanács jelölte ki.

70-80 embert zsúfoltak be egy marha-
vagonba, minimális csomaggal és élelem-
mel. Emlékszem, Kassán kb. egy órát állt a
vonat. Gondolom, nyíregyháziakat csatol -
tak hozzánk, mert mikor megérkeztünk,
nyíregyháziakkal találkoztunk. Étlen-
szomjan utaztunk 3-4 napot. Az SS-ek ál-
landóan ordítottak, lövéseket lehetett
hallani. Nem tudtuk, mi történik, hiszen
csak a vagonablak keskeny rácsán lehetett
kinézni.

Birkenauba érkeztünk meg még az éjsza-
kai vagy hajnali órákban. Mindenkit
kiparancsoltak a vagonból. Pillanatok alatt
történt minden. Kiugráltunk a vagonból, én
apukámnak fogtam a kezét, mondták: fér-
fiak jobbra, nők balra. Anyukámnak azt
sem tudtam mondani, hogy szervusz, már
el is tűntek a nővéremmel. Anyukámat
soha többé nem láttam. 

Mikor én Apukámmal kiugrottam a
vagonból, minden holmink bent maradt.
Már régebbről ott lévő foglyok sürögtek-
forogtak, utasításokat ordítoztak.

A szelektálás után, egy nagy barakkban
le kellett vetkőzni, ruhákat lelökni. Ekkor
már nem volt különbség gazdag és szegény
között. Senkinek nem volt semmije.

Közben nagyjából megvirradt. Anya -
szült meztelenül kijöttünk az udvarra,
sorba álltunk mindenkit leborotváltak,
szőrtelenítettek, befújtak valami fehér por-
ral, és mentünk a tetoválásra. Az én szá-
mom az „A 9318.” (Most is látható. A
szerk.)

Utána újból sorba állítottak bennünket
az Appelplatzra. Egy litván fogoly in-
tézkedett, elkiáltotta magát, hogy
„Mitzenap”, az újak közül senki nem
értette, mit mond. A régebbiek mondták:
„Vedd le a sapkád”, aki viszont az első
sorokban állt és nem értette, mit kell
csinálni, agyba-főbe verte a litván.

Újabb válogatás következett, ekkorra már
kisütött a nap, a tűző napon ültünk a földön.
Elkezdett ordítani az SS és egy magyarul
beszélő szlovák, különböző szak mákat
soroltak. Elérkeztek az órás szakmához.
Én Apukám mellett ültem, mondta: men-

jél-menjél, kapsz órás munkát. Nem akar-
tam ott hagyni apukámat, de mondta, hogy
„ne félj, majd én megyek a segédmunká-
sokkal ugyanoda.” Még akkor is azt hittük,
hogy dolgozni hoztak bennünket, és min-
denki a saját foglalkozása szerint te -
vékenykedhet.

Bekerültem az órásokhoz, és a kiváloga-
tottak transzportjával egy fél óra múlva át-
mentünk Birkenauból Aushwitzba. Itt
folyamatos volt a szelektálás, majd kb. egy

hét múlva átvittek egy másik lágerbe, Ja-
worzsnoba. Szénbányában dolgoztam
1945. januárig, 320 és 280 méter mélységű
vágatokban. Januárban az egyik napon,
mire feljöttünk a bányából, lebombázták a
lágert. Ahogy feljöttünk, egyből sorba állí-
tottak bennünket, hogy megyünk tovább,
kezünkbe nyomtak egy darab kenyeret.
Nagyon kemény hideg volt. A csíkos
heftling ruha volt rajtam és egy nagyon
„finom” sevróbőrből készült szűk cipő. Ez
jutott ugyanis nekem – vesztemre - az egy
héttel azelőtti ruhaosztásnál.

Borzalmas hideg volt, gyalog mentünk
napokon keresztül, én a sevróbőr cipőm-
ben. Három órás barátommal voltunk
együtt. Éjszakánként parkokban aludtunk,
a legfiatalabb közülünk nagyon okosan azt
mondta, hogy ne feküdjünk le, hanem állva
kapaszkodjunk össze és úgy aludjunk. Így

is történt, ha valamelyikünk eldőlni
készült, a többi megtartotta. Mások, akik
lefeküdtek éjszakánként, reggelre meg -
fagytak.

Reggelente, amikor kivilágosodott, ott
feküdtek kupacokban a megfagyott, halott
emberek.

Voltak, akik mentükben elaludtak és
elvétették az irányt, őket nyomban lelőtték.
Kb.3500-an indultunk el, ekkorra 600-800
-an voltunk.  

Egyszer megálltunk egy pajtában, ahol
le lehetett feküdni. Éjjel azt vettem észre,
hogy valaki le akarja húzni a cipőmet, de
nem tudta, nagyon fájt, ahogy húzta. Nem
értettem, miért.

Este megérkeztünk egy lágerbe, ekkorra
én már nem bírtam menni. Leültem egy
alsó priccsre és lehúztam a cipőmet. Ahogy
lehúztam, a lábam kétszeresére nőtt és lát-
tam, hogy tele van hólyagokkal, a sevró
cipőben ugyanis megfagyott.

Reggelre azt vettük észre, hogy az SS-
eknek híre-hamva, otthagytak bennünket.
Nem tudtuk, mi fog történni. A barátaim
hoztak élelmet, ápolgatták a lábamat, te-
kergették rongydarabokba.

Azon a héten vasárnap reggel aztán
váratlanul bejött a barakkba egy SS és
elordította magát, hogy „Appel”. Én nem
tudtam kimenni, de a barátaim kivittek, tar-

A Markovics testvérek, 1943.
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tottak, hogy össze ne essem. Elájultam,
mikor vége volt az Appelnek, visszavittek,
leültettek, magamhoz térítettek. Az SS-ek
megint eltűntek, nem tudtuk miért, mi jön
ezután.

Telt az idő, amikor két nap múlva éjjel
kicsapódott az ajtó, ordítás: „Alles heraus”
mindenki kifelé.

Mondtam, hogy én nem tudok menni és
nem megyek, így is történt. A három órás
barátom elment, engem, mivel nem tudtak
mit tenni, otthagytak, elbúcsúztunk, nem
tudtuk mi lesz. A sötét barakkban marad-
tam, szívem a torkomban dobogott, be -
kúsztam egy ágy alá a sarokba.

Egy idő múlva újból kivágódott az ajtó,
megjelent egy katona és kiabálta németül:
van itt még valaki? Elemlámpával kör-
bevilágított, majd kiszólt, hogy nincs itt
senki. Elmentek, még mindig sötét volt.

Kb. egy óra múlva újból nyílt az ajtó,
valaki bejött, megszólalt jiddisül, majd
magyarul: van itt valaki? Nem válaszol -
tam, de ő elmondta magyarul, hogy egy
erdőbe vitték a csoportot és mindenkit
lelőttek. Ő - aki egy jó svádájú munkácsi
fiú - egy fa mögé bújt, nem vették észre,
így menekült meg.

Ekkorra szép lassan előbújtunk a prics-
csek alól vagy tízen, mindenki fagyott
volt. Egy nagyváradi ékszerésznek a
kezeiről és a lábairól is lefagyott az összes
ujja.

Ott ültünk, amikor hajnaltájban újból
nyílt az ajtó, fehér köpenyes emberek jöt-
tek be. Egyikük jiddisül, magyarul és
oroszul elmondta, hogy ők a felszabadító
szovjet csapatok, jöjjön elő mindenki. Tu-
lajdonképpen ennyien éltük túl a láger
kiürítése utáni gyalogmenetet, és páran
azok közül, akik a jaworzsnói láger egyik
barakkjában kialakított betegszobában
maradtak.

Legtöbben nem tudtunk menni, hord-
ágyra tettek bennünket, és egy francia
hadikórházba vittek, ami már akkorra ott
volt a lágerben.

1945. január 22-e volt ezen a napon, a
második megszületésem napja, eszerint
kétszer születtem. Ekkorra lehullottak a
lábaimról az ujjak, megfeketedtek és
lehullottak, érdekes módon ez nem fájt,
mert a fagyástól érzéketlen volt.

A kórházban megműtöttek, a lábfejem
egy részét is le kellett operálni, az ujjaim
pedig mind odalettek. Mikor az altatásból

felébredtem és mindezt elmondta az
orvos, sírni kezdtem. Megnyugtatott, hogy
olyan jól sikerült a műtét, hogy még tán-
colni is fogok. Így is lett, tudtam táncolni
annak a gyárnak az élüzemavatóján,
aminek később az igazgatója lettem.

De visszatérve a kórházhoz, hat hónapig
feküdtem ott, míg meggyógyult a lábam.

1945 júniusában a román vöröskereszt
segítségével jöttem haza. Debrecenbe vit-
tek a klinikára, mert akkor járni még nem
tudtam. Már a hazaúton attól az erdélyi

fiútól, aki hazakísért, megtudtam, hogy a
két testvérem már otthon van. A nővérem
jött értem a Klinikára, akkor már tudtam
bottal járni. A két testvérem, mikor haza-
jött, a régi lakásunkba nem tudott menni,
mert laktak benne, így ők is elfoglaltak
egy üresen maradt zsidó lakást.

Otthon a nővérem elmondta, hogy
Anyukámat rögtön elválasztották tőle
Auschwitzban, és biztos gázkamrába ke -
rült.

Édesapámról - akit sokáig vártunk haza
- később jött hír, egy lágertársa mondta el,
hogy vegyi üzemben dolgozott Bunában,
és a felszabadulás előtti napon halt meg.
Ekkorra teljesen legyengült állapotban
volt, nem bírta tovább.  A vészkorszakot
kb. 2-300 személy élte túl Sátoraljaújhely
és környéke zsidóságából. A nagy múltú
zsidók lakta városban ma talán három

túlélő személy lakik. 
Mi, a három testvér hazajöttünk, mind-

hárman itt maradtunk Magyarországon,
lett egzisztenciánk és családunk. 

Én a felszabadulás után először az órás
szakmában dolgoztam. 1947 júniusban a
Miskolci Iparkamaránál mestervizsgáz-
tam, jól menő üzletem volt 1950. ok-
tóberig. Az államosítás után bekerültem a
Nyírbátori Állami Gazdaságba munkaügy-
isnek, ahol az igazgató egy éles eszű
kovácsmester volt. A lehetőségek engem is
megtaláltak, hiszen egyenes ember voltam
és szorgalmas. Közgazdasági vonalon
végeztem el tanfolyamokat, majd a
Műszaki és Közgazdasági Egyetemen
ipari üzemgazdász diplomát szereztem.
Dolgoztam és tanultam, nem okozott gon-
dot.

Így lettem 1959-ben az 1953-ban alapí-
tott Finommechanikai Vállalat igazgatója,
amiből 1960. január 1-én alakult a Vassz-
erkezeti és Gépipari Vállalat, a VAGÉP,
aminek névadója is voltam. (Ma is ezen a
néven működik). Ezt a vállalatot igazgat-
tam a nyugdíjazásomig, munkám ered-
ményeként lett olyan nyereséges, hogy
érdemes volt a rendszerváltáskor az utó-
domnak privatizálni.

1956-ban házasodtunk össze Irén ké -
vel,1957-ben született a lányom, Judit, aki
az Amerikai Egyesült Államokban él.

Amíg dolgoztam, kétszer kaptam
Munka Érdemrend arany fokozata, 1986-
ban „Nyíregyháza Városért” kitüntetést,
2006-ban, 80 éves koromban pedig Élet-
műdíjat.

Mindent, amit elértem a szorgalmamnak
kitartásomnak köszönhetek.

Epilógus a Markovics házaspár vissza-
emlékezéséhez:

Ha a vonatot, amelyen a Berkovics csa -
lád utazott, nem éri bombatámadás, akkor
ők biztosan Auschwitzba kerülnek és nem
térnek haza mindannyian, a szülők és az öt
gyerek.

Ha a 18 éves Markovics Gyulának nem
fagynak le a lábujjai, akkor az órás bará-
taival együtt az utolsó napokban az SS-ek
nagy valószínűséggel őt is lelövik, és nem
éli túl a deportálást.

Ezek a megtörténtükkor szerencsétlen-
ségnek számító események jelentették a
szerencsét a túléléshez.

Klein Éva

Gyula bácsi egy mai pillanatfelvételen
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A 2448. év Sziván hónapjának első napján a sivatag-
ban vándorló zsidók a Szináj hegyhez érkeztek. Ez a név
arra emlékeztet, hogy ezen a helyen állt korábban az égő
bokor (héberül szné), ahol az Ö-rökkévaló megjelent
Mózesnek, valamint itt kaptuk meg a Tízparancsolatot,
ezt jelzi, hogy egy plusz jud betű (melynek számértéke
10) került a szó végére. Volt még egy ok, hogy az Ö-
rökkévaló a Szináj hegyet választotta: az összes hegy
szerette volna, ha rajta adja át a zsidóknak a Tórát,
hiszen az egész világ erre a percre várt a megteremtése
óta, az Ö-rökkévaló azonban azt mondta nekik, hogy
mivel ők magasak, mindet használták a múltban arra,
hogy bálványt állítsanak rájuk. A Szináj azonban ala-
csony volt és szerény, ezért soha nem imádtak rajta
bálványt, így ez a hely lett kiválasztva a Tóraadásra.
Innen tanuljuk, hogy a szerénység elengedhetetlen a
Tóra megszerzéséhez.
Felmerülhet a kérdés, hogy miért várt az Ö-rökkévaló

hét hetet az egyiptomi kivonulás után a Tóraadásig. A
válasz: azért, mert rögtön a kivonulás után a zsidók még
nem voltak olyan spirituális szinten, ami alkalmassá
tette volna őket erre. Még a rabszolgaság, elnyomás és
gyilkosságok hatása alatt álltak. Az Ö-rökkévaló úgy
látta jónak, hogy egy ideig enniük kell a mannából és a
fürjekből és inniuk kell Mirjam kútjának vizét, ame-
lyeknek spirituális gyógyító hatásuk van, hogy azután
alkalmasak legyenek a Tóraadásra. Ezen kívül, jótet-
teket, cheszedet is akart velük tenni előtte: száraz lábbal
átvezette őket a tengeren, megmentette őket Amalektől,
mannát és fürjet hullatott nekik az égből, és Mirjam
kútjából itatta őket, amely követte őket a sivatagban,
ahova csak mentek. Továbbá, amikor elhagyták Egyip-
tomot, nem volt köztük egyetértés, de mostanra elcsi-
tultak a viszályok, és megbánták azt is, hogy el   hanyagolták
a Tóratanulást a tengeren való átkelés után.

A harmadik napon az Ö-rökkévaló felhívta Mózest a
hegy tetejére, és azt mondta neki, hogy kezdje meg az
előkészületeket a Tóraadásra. Először a nőkkel beszél-
jen, mégpedig finom szavakkal, és a főbb irányvo-
nalakat mondja el nekik. A férfiakkal ellenben
keményen kell beszélnie, és a halacha minden pontjára
részletesen ki kell térni. Miért kellett előbb a nőkkel
beszélnie? Több oka is van: 1. A nők egy évvel koráb-
ban (12 évesen) lesznek kötelezve a micvékre, mint a
férfiak, ezért előbb is kapták meg azokat. 2. A nők, mi-

után megkülönböztetve érzik magukat, még jobban
igyekeznek majd megfelelő Tóratanulást biztosítani a
gyerekeiknek. 3. Az Ö-rökkévaló azt mondta: amikor
az első micvét Ádámnak adtam, és nem Évának, a nő
nem állt meg benne. Most először ő fogja megkapni,
hogy nehogy azt gondolja, hogy az ő micvéi kevésbé
fontosak, mint a férfiéi. 4. Ez különleges kitüntetés is volt
a nők számára, jutalom, mert az ő érdemükben sza -
badultak ki a zsidók Egyiptomból. 
A zsidók három napig készültek fel a Tóraadásra,

elkülönültek a feleségeiktől, kimosták a ruháikat és
megmártóztak a mikvében. Az Ö-rökkévaló meggyó-
gyított valamennyi fizikai betegséget és fogyatékossá-
got. 
Az Ö-rökkévaló elmondta Mózesnek, hogy a hegy

tetején egy sűrű felhőben fog nekik megjelenni. Az
egész nép fogja hallani, ahogy hozzá szól, és így nem
fognak kételkedni benne, hogy Mózes igazi próféta.
Ezután Mózes visszatért a táborba és elmondta  a zsidó
népnek, hogy mi fog történni. Amikor mondta nekik,
hogy csak egy bizonyos határvonalig mehetnek majd
fel a hegyre, elégedetlenek lettek, mert az Ö-rökkévaló
szájából akarták hallani a Tízparancsolatot, nem pedig
közvetve, Mózesen keresztül. 
A Tóraadás előtti napon Mózes leírta (az Ö-rökkévaló

utasítása alapján) a Tórának a Beresisztől a Tóraadásig
tartó részét, és felolvasta a zsidó népnek. A zsidók azt

A TÓRAADÁS A MIDRÁS ALAPJÁNA TÓRAADÁS A MIDRÁS ALAPJÁN

A frigyszekrény a zsinagógában
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kiáltották: „Megtesszük és meghallgatjuk.” Vagyis:
meg tartjuk a Tízparancsolatot, noha még nem is hallot-
tuk. Ekkor 600 ezer angyal jött le, és minden zsidó fejét
két koronával díszítette: egyet a „megtesszük’-ért és
egyet a „meghallgatjuk”-ért kaptak. A zsidó nép ezzel,
hogy ennyire akarta a Tórát, elérte az ember által
elérhető legmagasabb spirituális szintet, ahol Ádám állt,
mielőtt evett a tiltott gyümölcsből.
A Tóraadás napjának reggelén az egész világ remegett

az izgalomtól. A zsidó nép a hegy lábánál állt, férfiak és
nők külön, és velük állt ott az összes jövőbeni leszár-
mazottjuk lelke és valamennyi, a zsidó vallásba betérő
lélek is.  Az Ö-rökkévaló tűz, földrengés, villámlás és
menydörgés közepette szállt le a hegyre, a sófár hangja
egyre erősebb és erősebb lett, és a hegyből füst szállt
fel. Vastag felhő burkolta be a hegyet, és az Ö-rökké-
való meghajlította az eget, hogy elérje a Szinájt, amire
leszállt a trónja. Az Ö-rökkévaló engedett a nép korábbi
kérésének, és Mózes közvetítése nélkül, közvetlenül
szólt hozzájuk, de ahogy a nép hallotta a hangját, a
félelemtől mindenki meghalt. Az Ö-rökkévaló ekkor ho-

zott abból a harmatból, amivel majd a halottakat fogja
feltámasztani a messiás eljövetelekor, és újraélesztette
őket. A nép ezután azt kérte, hogy hadd hallja mégis
inkább Mózesen keresztül a folytatást. 
A zsidók valójában nem hallották a hangját, hanem lát-

ták a hanghullámokat, ahogy elhagyták a száját. Egy
tüzes anyagfélét láttak, ami körbejárt a táborban, min-
den egyes zsidóhoz odament, és személyesen meg -
kérdezte, hogy magára vállalja-e ezt és ezt a parancsot,
majd minden egyes parancsolat után, miután igennel
válaszoltak, a tüzes anyag rávéste magát a kőtáblákra.  
Az egész világ megállt azon a napon, és várta, hogy a

zsidók átvegyék a Tórát. A héberben ennek a napnak a
két különböző aspektusára két kifejezést találunk:
Matan Tóra (Tóraadás), ez az Ö-rökkévaló cselekedete,
illetve Kabalat Tóra (Tóra-elfogadás), ami aktív elfo-
gadás a zsidó nép részéről.  Az első egyszer zajlott le a
történelemben, de a második minden zsidó szívében,
minden évben, minden nap folyamatosan meg kell,
hogy ismétlődjön. 

Domán Chana

A Magyar Labdarúgó Szövetség és az
Izraeli Labdarúgó Szövetség, hosszú ideje
kitűnő kapcsolatokat ápol egymással.
Utánpótlás szinten, rendszeresen találkoz-
nak különböző korosztályok. Közép – Eu-
rópa egyik legszínvonalasabb ifjúsági
tornáját Ráckevén és környékén rendezik
meg minden évben, ahol az izraeli fiatalok
rendszeresen részt vesznek. Viszon zás ként,
főleg a téli hónapokban, magyar kor osztályos
válogatottak utaznak a Szentföldre, ahol az
ideális körülményeket használják ki, a
különböző európai erőfelmérésekre tör -
ténő felkészüléshez. Ilyenkor két, hivata-
los nemzetek közötti mérkőzés is segíti a
felkészülést.

Jómagam 2006. februárjában vehettem
részt a Both József irányította, később
világbajnoki bronzérmet nyert csapattal
Izraelben. Both Józsefnek nem titkolt
szándéka volt, hogy majd én, jó „ házigaz-
daként” segítem őt és stábját abban, hogy
a sportprogramok mellett, minél több
történelmi nevezetességet is megnéz hes -
senek. Ez a feladat nem tűnt túl bonyolult-

nak, hiszen akkor már sokadszor jártam
Izraelben, természetesen minden alkalom-
mal elmentem Jeruzsálembe is. 

Nem volt könnyű dolgom, hiszen a csa-

patot kísérő biztonságiak minden tőlük tel-
hetőt elkövettek azért, hogy a jeruzsálemi
városnézés elmaradjon. Nem lustaságból,
hanem azért, mert féltettek minket. Akkor -
tájt voltak a Mohamed-karikatúrák miatti
zavargások az egész arab világban, a mi
egyenruhánkon pedig méretes magyar
címerek díszelegtek, benne a keresztekkel.

TÚRA A SZENTFÖLDÖN

(Tenger)szinten az edzők és a srácok
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A kollégáimat ez nem nagyon befolyásolta.
Eltökéltek voltak abban, hogy ők pedig, ha
törik, ha szakad, nem hagyják ki ezt a
lehetőséget. Titkos tervet készítettünk.
Engem és Hegedűs Gábor edzőkollégámat
bíztak meg, hogy menjünk és béreljünk
autót. Átmentünk Netanyára, ahol több
autókölcsönző is volt. A baj az volt, hogy

már tudtak szándékunkról. Minden okmán y -
nyal rendelkeztünk a bérléshez, mégsem
kaptunk kocsit. 

Mindig valami új feltételt találtak ki,
csak ne adjanak autót. Nemsokára fel kel-
lett adnunk ezt a tervet is. Végül a kí sé rő -
ink kitaláltak, egy viszonylag biz    tonságos
városnézési programot, így részben tel-
jesült csak a vezető edző álma.   

Both József kitűnő edző és nagyon jó
pedagógus is. Még abból a fajtából való,
aki a sportoló fiataloknak, a sportbeli
képességek fejlesztése mellett, a személyi -
ségét is ki akarja teljesíteni. Most is
felkészülten érkezett, egy szép, színes je -
ruzsálemi útikönyvvel a hóna alatt. Előre
megjelölte könyvjelzővel azokat a tör -
ténelmi nevezetességeket, ahová eljutot-
tunk. Itt mindig egy játékossal olvastatta
fel a hely történeti leírását. Legtöbb időt a
Gecsemáni kertben és a Siratófalnál töltöt-
tünk. A srácok nagyon fegyelmezettek és
érdeklődők voltak. Nagyon jól mutattak
kipával a fejükön. Meglepetésként kísé -
rőink még beiktattak egy Holt tengeri
kirándulást is. Februárt írtunk, húsz fok
körül volt a levegő hőmérséklete. Nem
éppen ideális a fürdőzésre. De az alkalom
ismét egyszeri és megismételhetetlen volt.
A hozzám legközelebb álló - jelenleg a Ha-
ladásban játszó - Simon Ádámot kezdtem
győzködni arról az általa még nem ismert
tényről, hogy a Holt tenger vizében nem
lehet elmerülni. Kétkedően nézett rám, de

mivel nagyon megbízott bennem, kezdte
levetni magáról a felszerelést. Lassan lép-
kedett a vízben, már akkor érezte az át-
lagosnál lényegesen nagyobb felhajtó erőt.
Aztán óvatosan „ráült” a vízre. Teli to rok -
ból ordított: - Srácok, ezt nézzétek! Nem
lehet elmerülni! Egy rövid ideig tartó döb -
benet után huszonkét játékos dobálta le
magáról a melegítőket és vágtatott a víz
felé. Sokáig tartott a fürdőzés, alig lehetett
őket kiparancsolni, hiszen érthető módon,
nagyon élvezték a dolgot. A napot egy
rövid tevegeléssel zártuk En-Gediben,
majd visszatértünk a Wingate-en (Izraeli
Testnevelési Egyetem) lévő szálláshe-
lyünkre.

Egy pár vezető társammal, aznap este
meghívást kaptunk, egy számunkra felet-
tébb érdekes találkozóra. Egy esküvők
megtartására épített közösségi házban ren-
dezték a Beitar Nes Tugruk utánpótlás ne -
velő egyesület vacsoraestjét. Az este célja
az volt, hogy felajánlásokat gyűjtsenek
olyan gyerekek számára, akik tehetségesek
a labdarúgásban, de szüleik nem képesek
megfizetni annak költségeit.  A klub elnöke
éppen bevezető beszédét tartotta, amikor
furcsa mozgolódást lehetett a teremben
érzékelni. Megérkezett az ország akkori
miniszterelnöke, a Béke Nobel-díjas Si -
mon Perez. Türelmesen megvárta az elnök
beszédének végét, majd szót kért. Beszé -
dének lényege a sport fontosságának kie -
me lése volt. Elmondta, hogy kormánya
nem képes nagyobb
teher vál lalásra a sport
ér dekében, de megkért
minden jelenlévőt, hogy
lehetőségeikhez mérten,
szponzo rálják a fiata -
lokat. 

Ezután jött szá-
munkra a meg döb -
benés. Alig több mint
fél óra alatt magyar
pénzben számítva úgy
20 millió forint felaján-
lás érkezett…. A ma-
gyar viszonyokhoz
szo kott kollégáim i-
rigykedve néztek egy -
másra.

Az edzésekkel, mér -

LAG BA’ÓMER
Május 2-án vasárnap kegyeleti

látogatást szervezünk
A Nyírjes 1 és a harangodi em-

léktáblákhoz. 

Gyülekezés a hitközségnél de.
11-kor. 

Ezt követően Nagy Ferenc és
családja kóser birkapör költre

látják vendégül a ré sz  t     vevőket
nagyszállási üdülőjükben.

Jelentkezés a hitközség iro dá -
jában legkésőbb április 30-ig. 

kőzésekkel és az országgal való is-
merkedéssel tarkított, fantasztikus egy hét
lassan a végéhez kö zeledett. Láttam min-
den gyerek és felnőtt arcán, hogy még
szívesen maradnának. A Szentföldön szer -
zett élményekre még évek múlva is
szívesen emlékeztek vissza a közben gye -
rekekből profi futballistává, világbajnoki
bronzérmessé vált fiatal labdarúgók.

Neumann Gábor

Hurrá, lebegünk!
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NAPÓRA, VAGYIS A NAP ÓRA
A teremés negyedik napján születtek meg az égitestek, köztük

a Nap is. Nappal és éjjel ezzel szemben már volt az első napokon
(”Vájhi erev vájhi boker…”, ”És lett este, és lett reggel…”). A
kérdés magától értetődő: Hogyan lehetett este és reggel, amikor
a Nap még nem létezett? Este akkor van, amikor a Nap a Földről
nézve (a Föld tengelykörüli forgása miatt) eltűnik a látóhatár
alatt, reggel pedig akkor, amikor újra felkel. Nem volt még naple-
mente, illetve napfelkelte, még ha forgott is már a Föld a saját
tengelye körül, folyamatos sötétség lehetett a felszínén. De
fordítva is feltehetjük ezt a kérdést: Ha a Nap létezése előtt már
volt este és reggel, akkor egyáltalán mi az, hogy este és reggel?
Lehet, hogy valójában a napszakok teljesen függetlenek a Föld
tengelykörüli forgásától?

A választ magában az égitestek teremtéséről szóló pószukban
(Tórai versben) találjuk meg: ”Vájomer Elokim jöhi möorot
bárkiá hásámájim löhávdil bén hájom uvén hálájlá vöháju löotot
ulmoádim uljámim vösánim”  (És mondta az Ö-való: legyenek
világítótestek az ég boltozatán, hogy különbséget tegyenek nap-
pal és éjjel között, és legyenek jelek és mutatók nappalokra és
évekre). A pószuk a löhávdil (különbséget tenni) kifejezést
használja, aminek nem ugyanaz a jelentése, mint a löháfrid
(elválasztani) szónak. Az előbbi jelentése: megvilágítani, meg-
mutatni már eleve különböző dolgok közötti különbséget, az
utóbbi viszont maga a különbség létrehozatala, azonos dolgok
szétválasztása. Vagyis, amikor az Ö-való megteremtette a Napot,
már különböztek a napszakok, az új égitest csak mutatja, hogy
azok mikor kezdődnek, és mikor végződnek. Pont, mint egy óra.
Nem azért van fél egy, mert az órám fél egyet mutat, hanem azért
mutat az órám fél egyet, mert annyi az idő. 

A zsidóságban a napszakok, hét napjai, dátumok, évek pontos
ideje borzasztó fontossággal bírnak. Sáchriszt (reggeli imát) a haj-
naltól számított négy óráig el kell mondani, Smá Jiszroélt
ugyanígy három óráig, pénteken naplementekor bejön a sábesz az
összes tilalmával együtt, tisri hónap tizedikén, Jom Kipur napján
böjtölni kell, minden hetedik évben tilos a mezőgazdasági munka
Izrael földjén… És ez csak néhány a rengeteg, időhöz kötött
micve közül. Ha nem tudnánk a pontos időt, napszakot, dátumot,
évet, nem tudnánk betartani a parancsolatok nagy részét, mivel
nem tudnánk, mikor kell. Így lehetetlen lenne vallásos zsidóként
élni. Az égitestek, elsősorban a Nap óraként működve segítenek
ebben. 

Korábban sokan az égitesteket isteneknek tartották. A Nap, a
csillagok kultusza sok ókori-középkori civilizációban megfi-
gyelhető volt (Egyiptom, Babilon, maják, stb.). A zsidóságban
ezzel szemben az égitestek nem önálló erők, hanem épp el-
lenkezőleg: óraként működve abban segítenek minket, hogy
tudjuk, pontosan mikor kell a micvéket csinálnunk. Talán erre
utal a Nap (egyik) héber neve: Semes, a szó gyöke ugyanaz, mint
a sámás kifejezésnek, ami azt jelenti: szolga.

Sárosi Gábor

Mint a zsidó családoknál általában, gyermekkorom-
ban mindig tartottunk libát. Egy hízott liba jó beosztás-
sal fedezte a négytagú családunk heti hússzükségletét.

A libavágás napján volt a friss tepertő krumplival. Az
aprólékból leves, ludaskása, a mellből töltött káposzta,
vagy fasírozott, esetleg falshal, a combokból és a
szárnytőből pecsenye készült. A libanyak töltve a
sóletbe került. A libahájból, télen jól kifagyasztva
fokhagymával, piros paprikával szalonnát készített
Anyám. És még nem beszéltünk a májról.

A levágott liba feldolgozása nem volt könnyű munka,
hiszen meg kellett először is fosztani a tollától. Ezt
Anyám úgy kezdte, hogy az állatot forró vízbe mártotta,
majd szenes vasalóval fokozatosan az ázott tollat ala-
posan megszárította. Ezután jött a tépés, a perzselés,
majd  a felbontás.

A felbontáshoz Anyám jó erős kést, sőt kalapácsot
vagy valami más ütőeszközt alkalmazott, hogy a cson-
tokat is át tudja vágni.

Mindig nagy izgalommal vártuk, hogy milyen lesz a
máj. A hízott liba májának ugyanis közgazdasági jelen-

GYERMEKÁGY
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tősége volt. Ha jó nagy volt, elérte sokszor a 80 dkg-ot
is, azt Apám eladta annyiért, amennyiért egy újabb
sovány libát lehetett vásárolni, és a folyamat kezdődött
elölről.

Ha viszont a libamáj nem lett túl nagy, akkor azt is a
család fogyasztotta el. Mi gyerekek tehát annak
örültünk, ha a liba mája relatíve kicsiny volt.

1955. május 3-án - amikor Anyám bement a kórházba,
hogy megszülje a húgomat - három liba volt a hízóban.

Amíg távol volt, az egyik szomszédasszony vállalta a
libák tömését, de nem volt hozzá túl nagy gyakorlata.
Így esett, hogy az egyik liba szemet kapott. Ez azt je-
lenti, hogy egy kukoricaszem nem a nyelőcsőbe, hanem
a légcsőbe kerül, amit a gyakorlottak meg tudnak oldani
úgy, hogy az állatot addig, pofozgatják, masszírozzák a
nyakát, amíg a félrenyelt szemet kiköpi. Nos, ez a
művelet nem sikerült, menteni a menthetőt, a libát le kel-
lett vágni. Ezt a szomszédasszony meg is tette, de a
további feladatokat nem vállalta.

Ott volt tehát Apám a levágott libával, amit nemes

egyszerűséggel szőröstől- bőröstől a liba nyakára kötött
kötéllel leeresztett a kútba a víz fölé.

Volt ugyanis az udvarunkon egy öt betonhenger
mélységű ásott kút, amit nyáron a frigider előtti korban
hűtőszekrényként használtunk. Néhány napig frissen
maradt benne az étel.

Két nap múlva Anyám az újszülött kishúgommal haza -
jött a kórházból.

Alig tette le a gyermeket, megjelent Apám a kony-
hában a kútból felhúzott levágott libával.

- Hát ez meg mi? - kérdezte Anyám
- Szemet kapott, le kellett vágni - válaszolta Apám,

majd elment dolgozni.
Az én öt napos gyermekágyas Anyám nem szólt sem-

mit, megszoptatta a kishúgomat majd hozzáfogott a
munkához.

Estére, mire Apám hazajött, készen volt a libavágás
utáni első vacsora, friss tepertő tört krumplival.

Klein Éva

MEGHÍVÓ
A Nyíregyházi Zsidó Hitközség meghívja tagjait, nyír egyházi kötődésű hittestvéreit és

mindazokat, akik együttér zésüket kívánják kifejezni
a 2010. június 6-án  vasárnap tartandó

Mártírok Emléknapjára.

A városi megemlékezés 10 órakor
kezdődik az emlékműnél.

11 órakor tartjuk a hitközségi megem-
lékezést a nyíregyházi Kótaji úti zsidó

teme tőben. 
Gyászbeszédet mond

Frölich Róbert főrabbi.
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Arra bíztat a főszerkesztőm, hogy írjak valami
vidámat, humorosat, hiszen jön a tavasz, a peszach.
Pattannak a rügyek meg a lányok állán a pattaná-
sok, a fiúk vagánykodnak a bringákkal meg a mo-
torokkal, némelyik orra esik.

Ilyen csóró e  gész ségügyre szakad még rá néhány
balesetes? Szóval jön a tavasz… Már készülődnek
a hosszú püspökfalatú cserebogarak. Már gólya is
jött, bár meleg téglát nem hozott a lábaihoz, pedig
a tanti megmondta, hogy csalóka ez még. Ahogy
más is csalóka: BKV, MÁV, Malév és egyéb
nyalánkságok. Van itt feszült várakozás, zabszem
pozitivitás, szócséplés és félelem. De kell az adre-
nalin pumpa, hogy felszabadítsa a boldogsághor-
monokat, meg a pénztárcákat, meg az intelmeket.
Egy példa az apai intelmekre:

- Lányom, odaadtad az alig bimbózó szü -
zességedet annak a léha, mihaszna Grünnek?

- De kényszerített, súlyosan megfenyegetett.
- Mivel?
- Azt mondta, még egyszer nem kéri.
Ez az apák sorsa. Meg az anyáké. Vagy itt egy

másik példabeszéd. A kis Sámuel az anyjával sétál
a parkban. Egy fa alatt meztelen szerelmespárt lát-
nak. Az anyja elvörösödik: - Gyere innen, ez maga
a pokol! - Most már el sem tudom képzelni, milyen
lehet a mennyország – mondja a gyerek. 

És egy csalódás: 
- Akarod látni a helyet, ahol kivették a vak-

belemet? – kérdezi a lány. 
- Akarom! – jön lihegve a válasz. 
– Nézz fel: ott a negyedik emeleten, a sa -

rokszobában történt…
A humor, az önirónia általában nélkülözhetetlen,

alapvető, meghatározó motívuma a zsidó folklór-
nak. A zsidó vicc, amit a nem zsidó sohasem fog
megérteni, egy zsidó pedig meg sem hallgat, mert
már régen ismeri, és sokkal jobban tudja elmesélni
(Raj Tamás).  

A mesélők egymás szavába vágnak, és a kérdés:
nem vagy te zsidó véletlenül? A humor a konflik-
tusok feloldásának is eszköze. 

Két zsidó találkozik. 
- Ismered a Kohnt? 
– Nem. 
– Na és a Grünt? 

– Akkor inkább a Kohnt…
Ugyanakkor jellemző, hogy mindenki ismer

mindenkit. A magyar zsidóság úgy megy a zsidó
úton, hogy amikor megbotlik, mindig röhög egyet
magán (Papp Richárd).

Erről is egy vicc jut eszembe. Azt mondja Weisz
Schwartznak: Töröld meg az orrod, mert csöpög.
– Töröld meg te, hozzád közelebb van!

És ez így megy tovább. Így van jól. 

Dolinay Tamás

M I N D I G  J Ö N  A  TAVA S Z
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65 ÉVE SZABAD BUCHENWALD…
16 országból kilencven egykori fogoly, a tábort felszabadító szövet-
séges csapatok katona veteránjaival közösen vett részt a 65. évfor-
dulóra emlékező négy napos rendezvényen.

Munkatársunk, Kovács László részletes tudósítását következő szá-
munkban olvashatják.

„…Életem már eltelt csaknem egészében…
Indulód sorait itt most megidézem,
Ismét felidézem:
Ich kann dich nie vergessen,
Weil du mein Schicksal bist.
Soha nem felejtelek, mert te a sorsom vagy,
Óh Buchenwald!...Buchenwald!”

(Részlet dr. Kertész Frigyes egykori buchenwaldi fogoly verséből.)

TEMETŐI
NYITVA TARTÁS
Április 1. és október 14.

között: hétfőtől csütörtökig 9-
16 óráig

vasárnap 9-12 óráig.

Pénteken és szombaton,
valamint állami és

zsidó ünnepeken zárva.

Telefonszám:
06-30-318-4907

Sürgős esetben hívható:
Somos Péter gondnok

06-30-490-0084

Buchenwaldi emlékmű


