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Megemlékezések aa hhaláltáborokban
AAuusscchhwwiittzz-BBiirrkkeennaauu - 6600 éévvee

Mi, a tizenhárom nyíregyházi, a
nyolcszáz magyarországi és hétezer
zarándok közül, sokan bizonyára arra
gondoltunk útközben; hogyan fogjuk
lelkileg, fizikailag tartani magunkat?
Ahogy Székhelyi József színmûvész

késõbb nyilatkozta: gyanúsan jól…
Az Életmenet eseményeit azóta

többször bemutatta a magyar televí-
zió, az ott készült fényképek alapján
rövidesen mi is kiállítjuk a megem-
lékezés pillanatait. Fájdalmunk, két-
ségbeesésünk ellenére azért bírtuk
„gyanúsan jól“ a lelki terhet, mert a
világ eme legnagyobb temetõjében és
templomában, ahol elmondtuk a
Kaddist, megérezhettük a zsidó nép
biztos túlélését, látván fiataljaink
tömegét Izraelbõl és a világ összes
tájáról, kiknek Tomi Lapid Izrael
állam igazságügy minisztere az
Auschwitzi-Birkenau-i megem-
lékezésen átadta a világ zsidósága
megóvásának stafétabotját.

Felemelõ volt látni Dávid pajzsának
zászlóerdeit vonulni Birkenau felé….

BBuucchheennwwaalldd - 5599 éévvee

1944. április 11-én szabadult fel
Buchenwald.

A Buchenwald és a Mittelbau-Dora
Alapítvány által meghívott öt ma-
gyar Häftling egyikeként április 8-a
és 13-a között részt vettem a tábor
felszabadulása 59. évfordulójának
rendezvényein. Vendéglátóink a
húsvéti ünnepnapok ellenére szín-
vonalas programot szerveztek a mint-
egy 15 országból érkezett - egyre
csökkenõ létszámú - volt Häftling-
nek, és a velük érkezõknek.

Több melléktábor községének pol-
gármestere megszervezte a volt
foglyok találkozását fogvatartásuk
egykori helyszínével. E helyeken
kabinettermek, kiállítások stb. útján
emlékeztetik a ma emberét a
félévszázad elõtt ott történtekre...

A rendezvények csúcspontja az

április 11-ei koszorúzási ünnepség,
majd az antifasiszta német fogoly,
Walter Sonntag posztumusz kitün-
tetése volt. Az egykori kápó, majd
blokkfelelõs 12 évi (!) fogvatartása
alatt több zsidó fogolytársa életét
mentette meg. Özvegye megható
körülmények között zsidó és német
közéleti személyiségektõl vette át a
Jad Vasem által adományozott Világ
Igaza kitüntetést.

A Buchenwaldi Emlékhely 46 éves
fennállása óta a német és más orszá-
gok tömegeinek zarándokhelye lett.
Állandóan zsufolt az óriási parkoló.
Az emberek sokasága egyénileg,
családostól és csoportosan keresi fel
a patináns és híres Weimar melletti
KZ helyén lévõ Emlékhelyet.

A felszabadulás 59. évfordulójának
ünnepén mi, volt magyar foglyok,
elhurcolásunk 60. évfordulójára is
emlékeztünk...

KKeerrttéésszz GGáábboorr -
KKoovvááccss LLáásszzllóó

az ÉÉlet  MMenete
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RReennddeezzvvéénnyyeekk aa HHoollookkaauusszztt 6600.. éévvffoorrdduullóójjáánn
vváárroossuunnkkbbaann

Holocaust-
Reviczky

konferencia
aa nnyyíírreeggyyhháázzii HHeellyyõõrrssééggii

KKlluubbbbaann

22000044.. 0055.. 2277-éénn

99::0000 ééss 1133::0000 óórraa kköözzöötttt 

Ámos IImre,
tragikus ssorsú

képzõmûvész mmûvei

kiállításának
megnyitása

2004. 005. 228-áán,

11:00 óórakor llesz

a VVárosi GGalériában.

Holokauszt eemlékmû aavatás éés
gyászistentisztelet NNyíregyházán

Június 6-án, délelõtt 10:00 órakor a Kossuth utca, a Dob utca és a Vasvári
Pál utca közötti téren avatjuk fel a nyíregyházi holokauszt emlékmûvet,

Zagyva László szobrászmûvész alkotását.
Az avató beszédet Dr. Kiss Gábor, a Sz.-Sz.-B. Megyei Önkormányzat alel-

nöke tartja. Közremûködik Hegedûs D. Géza, Jászai díjas színmûvész.

Az emlékmû avatása után 11:00 órakor a temetõben tartjuk a hagyományos
gyászistentiszteletet, Frölich Róbert fõrabbi úr részvételével.

Mindkét eeseményre vvárjuk hhittestvéreinket.
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Kertész (Katz) Ármin (Chajim Alter), „Ármin bácsi“ által 1972-ben írt, javítás, változtatás nélkül
közölt visszaemlékezése születésének 100. évfordulóján:

Leírás aa III. vvilágháború aalatti
munkaszolgálatos iidõkrõl

((110088//2255.. sszzáázzaadd))
„1942 októberében vonultam be a Tiszalöki kiegészítõ

Parancsnoksághoz, 1942 december 26-án vittek ki Ukrajnába, a
Keleti frontra Lengyelországon keresztül. Bjelogrodban
kivagoníroztunk és gyalogoltunk Nevijoszkol, Sztárijoszkol felé,
a Jány Gusztáv vezér õrnagy II. hadtestéhez lettünk beosztva.
A doni áttörés után 1943. január 13-án megkezdtük a vissza-
vonulást. A rettenetes hómezõkön és a hidegben gyalogoltunk le
Davidovkáig, Dorisitiig, Kijevig. Mire Kijevbe értünk 27-en
maradtunk, aztán beleestünk a flekktifuszba és maradtunk 15-
en. A visszavonulás során Bécsen Keresztül értünk
Magyarországra, Kapuvárra, Keszthelyre, Hódmezõvásárhely
alatt lövészárkokat ástunk, ott még a románokkal szemben
voltak a harcok. Majd átkerültünk a Dunántúlra,
Székesfehérvár alatt estem fogságba, ha jól emlékszem valami
Szentágotán. Temesvárra kerültem a fogolytáborba.
1944. december 6-án estem fogságba.

A temesvári fogolytáborból kivittek a Szovjetunióba a
Leningrád melletti Sesztrolecki táborba. 1945 novemberében
kerültem haza.
Itt megjegyezni kívánom, 1940-tõl 1945-ig kisebb megszakítá-

sokkal voltam munkaszolgálatos, 1941-ben Délvidéken, 1942-

A SSóffár ZZÁCHOR - EEMMLLÉKEEZZ rrovatában aa hhollokauszttall kkapcsollatos mmegem-

llékezéseket,, ttörténeteket sszeretnénk kközöllni. EE ccéllbóll ffellhívjuk aa SSóffár ttisztellt

ollvasóit,, hhogy hha aa vvészkorszakkall kkapcsollatos bbármillyen ttörténetüük vvan,, aamit

szeretnének aaz úújság oollvasóivall mmegosztani,, kkeressék ffell aa HHitközség iirodáját,,

hogy aa ttörténetet ppapírra vvethessüük.

tõl egyhuzamban 1945 novem-
beréig a Keleti fronton…“

Nyíregyháza 1972. VIII. 13.
Kertész /Katz/ Ármin

Nyíregyháza
Közép u. 19

újrakezdett éélet
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A nnyíregyházi ggettóban III.
részletek Kovács László: Tanú vagyok címû könyvébõl

Egy napon csendõrjárõrök sétáltak
végig a gettón. Ez automatikusan az
utcák elnéptelenedését eredményezte.
A találkozást elkerülendõ mindenki
igyekezett a saját vagy a legközeleb-
bi épületben menedéket keresni.
Eközben a gettórendõrök minden
épületet felkerestek. A hozzánk
betérõ rendõr nagykállói és nyírbá-
tori családok elhelyezése után érdek-
lõdött. Napok múlva derült ki, hogy
ezeket a keresett gazdag családokat a
gettót felügyelõ csendõrkötelék
épületébe, a „pénzverdébe“ rendelték
be, illetve vezettették elõ. Híre lett,
hogy az ide berendeltek általában
saját lábukon mentek be, de az onnan
kikerülõt már támogatták vagy
hozták. E célra egy zsidó család
magas téglakerítéses házát vették
igénybe. Az épület a gettó körzetén
belül, de annak a szélén, a Jókai és a
Vay Ádám utca sarkán volt. 

Ekkor hallottunk elõször e rettegett
kísértetház teljhatalmú uráról, Tren-
csényirõl, a civil ruhás kassai csen-
dõrnyomozóról. Akik már találkoztak
vele, mondták, hogy az õ vezetésével
végezték az értékek utáni motozást,
vallatást és verést a nagykállói zsidó
iskola helyiségeiben is. Ez a vadállat
ekkorra már rettegésben tartotta a
Nyírbátor és környékérõl idehur-
coltakat. A gettóba szállításuk elõtt a
helyi templomban összegyûjtött
tehetõs vagy gyanús zsidó családok
tagjait, nemre való tekintet nélkül verte
személyesen, és verette õket pribék-
jeivel. A kegyetlen vallatásokat a csalá-
dok tagjainak végig kellett nézniük.

Ismereteim szerint Trencsényi volt
az egyetlen csendõr, akit a tizen-
hétezer nyírségi zsidó vallású magyar
állampolgár gettósitásában és depor-
tálásában való brutális részvételéért,
valamint többek személyes megkín-
zásáért magyar bíróság súlyos ítélet-
tel - életfogytig tartó kényszer-

munkával - büntetett. (Az akkor más
megyéhez tartozó mátészalkai gettó
hóhérát, Cseri József csendõrnyo-
mozót 1948-ban ítélték halálra és
végezték ki.)

Április utolsó napjaiban egyre
sûrûbben lehetett hallani, így hamar
elterjedt a híre, hogy a gettót kiürítik,
s bennünket a város közelében lévõ
gyûjtõtáborok valamelyikébe he-
lyeznek át. E napokban, amikor mint
ételhordó, a Kis téri templom udva-
rán egy ott dogozó ismerõs péket kér-
deztem meg, mit tud e dologról,
megerõsítette a hírt. Kisfiam - mond-
ta - a hír nem kacsa. Igaz. A baj
azonban az, hogy nem tudni, melyik
utcák mely házait mikor ürítik ki és
azt sem, hogy ki hová kerül. Õ ekkor
felsorolt három vagy négy helység-
nevet, amelyek közül egy, a Haran-
god Birke-tanya volt számomra
ismerõs. A név hallatán rögtön az
vetõdött fel bennem, hogy ott nincs,
nem lesz elég hely ilyen sok ember
számára. Csodálkozásomra azt a
választ kaptam, hogy másoknak is ez
a véleménye, éppen ezért attól tar-
tanak, hogy olyan körülmények közé
kerülünk, amelyekhez képest a jelen-
legi tömegnyomor maga a paradi-
csom. Az ismerõs pék ekkor
említette, ne nagyon terjesszem, de õ
azt is hallotta, hogy a gettóból külföl-
dre, Lengyel- vagy Németországba
visznek bennünket munkára.  

A házunkba visszatérve a négy
anyának elmondtam a hallottakat. Et-
tõl kezdve állandóan vártuk az indu-
lást. Ezért nem volt számunkra olyan
váratlan, mint amikor otthonról hur-
coltak el bennünket. Itt a Zsidó Ta-
nács munkatársai elõzõleg egy nap-
pal lakásonként és szobánként kije-
lölték a másnap induló csoportokat.
Nagycsaládunknak ekkorra már
jóformán alig volt összecsomagolni
valója. Az itt töltött napok alatt az

otthonról hozott élelmünk nagy része
elfogyott. A négy anya minden kérés
nélkül mindig adott másnak, annak,
akinek kevesebbje volt.

Az addig átélt könyörtelen megpró-
báltatások hatására a hivatalos kiürí-
tési döntés megismerése után a remé-
nyét vesztett tömeg félelme pánikba
csapott át. Sírás, jajveszékelés, rosz-
szullét stb. Pedig ami az új helyen
ránk várt, arra még legrosszabb ál-
mában sem számított senki. Az em-
berek jogosan gondoltak rémülettel
arra, hogy mi lesz velünk a várostól
távol. Távol az elemi emberi lehetõ-
ségektõl: orvosi rendelõtõl, gyógy-
szertártól, vízellátástól stb. A körül-
ményeink itt a gettóban is minden
emberi képzeletet meghazudtolóak,
mindennek, csak emberinek nem vol-
tak mondhatók. Joggal tartott min-
denki, hogy az állandó fizikai és lelki
stressz, az éhezés (amelyet már itt is
átéltek családok tömegei), a nem
kellõ tisztálkodás fizikai leromlást és
betegséget okoz majd az új, elõttünk
ismeretlen helyen. Milyen szörnyû-
ség vár még az ártatlan anyákra,
gyermekekre és öregekre? E becste-
len korszak eddig is teljesen kiszol-
gáltatott bennünket az eltelt 10 nap
alatt megismert csendõrök kényeked-
vének. Mi várható még ezután? Itt is
megkeserítették mindenki életét, de
mostantól esetleg egy, a külvilágtól
elzárt tanyán eddigi kínzóink minden
dühüket rajtunk fogják kitölteni. Már
csak azért is, mert nekik is rosszabb
lesz soruk, mint a városban eddig
volt.  Házunk minden lakója sírt,
zokogott. Jogosan félt a holnaptól.
Áthallatszott a szomszédos házak
lakóinak jajveszékelése is.

Annyi hírt kaptunk még, hogy a
Zsidó Tanács megpróbálja a lehetet-
lent. Kéréssel fordul az illetéke-
sekhez kitelepítésünk késõbbre
halasztása érdekében. 
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Utolsó gettóbeli éjszakánk hangos

reménykedéssel telt el. Csak a két
kicsi aludt. A többiek a várható
történéseket latolgatták. Talán lesz
annyi emberség az illetékesekben,
hogy a gettólakók kérelmét méltányol-
ják. Az az éjszaka nagyon nehezen
telt. Korán reggel már lehetett hallani
a házak lakóinak ébresztõt elrendelõ
gettórendõrök sípszavát, kiáltozásait.
Sor került a mi házunkra is, amely-
ben tíz napot töltöttünk el. Apu,
nagyapa, Zoli bácsi elszakítása,
anyunak és más hozzám közelálló
embernek megverése és szidal-
mazása, megalázása soha el nem
múló nyomokat hagyott bennem. A
kiszolgáltatottság, azok az emberte-
len körülmények, amelyeket április
16-a óta láttam és átéltem, nekem, az
akkor 13 éves gyereknek rémálom
volt. Ekkor el sem tudtam, tudtuk
képzelni azt, hogy ettõl még rosszabb
is lehet. 

Az áttelepítésre váró sokaságot -
délelõttre - névsor alapján állították
össze, majd sípszóval rendelték a
házak elé, azok vonalába sorakoztat-
ták fel. Valóban tömeg volt. Ameddig
csak elláttam, végig a Kossuth utcán
hatalmas, rendezett sorokban össze-
állt embertömeg. 

A kiürítés során a kirendelt szek-
erekre csakis a csendõrök által
kijelölt járóképtelenek ülhettek fel.
Ebéd aznap nem volt. Valakik elöl
kinyittatták a Kossuth utca elején
lévõ deszkakaput, és erõs csendõrkí-
séret terelt bennünket a város utcáin
át az ismeretlenbe. Akkor még nem
tudtuk, hogy hova visznek bennün-
ket. Amikor menetünk elindult, az
addig visszafojtott rémület sírásba,
hangos zokogásba csapott át. Szeren-
csétlen menetünk, melynek tagjaiba
az utolsó napok beleszuggerálták a
félelmet, ténylegesen rémisztõ
látvány volt. A tíz nappal azelõttihez
hasonlítva is fehérek, soványak,
rongyosak voltunk. A batyuk és cso-
magok laposabbak, kisebbek lettek.
A járdákon a járókelõk között voltak,
akik tapsoltak, kiköptek, volt, aki
fényképezett, gúnyos megjegyzéseket
tett. De voltak, akik elfordultak,

sietõs dolguk akadt, sírtak, és olyan
is elõfordult, hogy kenyeret, zsemlét
stb. dobtak közénk. 

Felötlött bennem az ismerõs péktõl
hallott hír, miszerint külföldre visz-
nek bennünket dolgozni. Ahogy lát-
tam és megítéltem, ez az embertö-
meg képtelen munkára. Minek viszik
a csecsemõket, súlyos betegeket,
nyomorékokat, öregeket? Õk mire
kellenek? Ilyen összetételû tömegnek
csak kis része képes fizikai munkára.
Valami más lehet a cél, valami más
fog történni velünk. Zoli bácsitól és
aputól hallottak jutottak eszembe.
Amit õk mondtak a tömeggyilkossá-
gokról…

Csoportunknak a város szélén elren-
delt pihenõnél a jól értesültek már
tudták és tovább is adták a hírt, hogy
menetünk a simapusztai (ma Felsõ-
sima) gyûjtõtáborba tart. Az oszlop-
unkba tartozó egyik kocsist kérdez-
tük meg, aki elõbb szabadkozott,
majd megerõsítette a hírt. Õ - ismer-
ve jövõbeni lakhelyünket - azt nem
értette, hol fog ennyi ember elférni,
lakni, aludni, enni stb. Mi lesz a
betegeinkkel? Szerinte a táborig még
8-10 km van hátra. Egy nagy kiter-
jedésû uradalmi majorba délutánra
értünk. A csoportot csendõrkordon
fogadta. Névsorolvasás nem volt.
Egy csendõr leszámolta az elõtte
elvonulókat, majd 600-800 fõt egy-
egy pajtába tereltek. Sokan maradtak
fedél nélkül a szabad ég alatt, közöt-
tük kisgyermekes családok is. 

A mi simapusztai kitelepítésünk
napjaiban a gettó más utcáiból, háza-
iból a többi vidéki családot Nyírjes-
tanya mezõgazdasági építményeibe
zárták. Az így megüresedett helyekre
költöztették át április 24-étõl kezdõ-
dõen azokat a városi zsidó csalá-
dokat, akik addig a gettón kívül lévõ
lakásaikban laktak. A megoldás
hasonló volt a vidékiekéhez, csak
nem kellett 10 km-eket gyalogolniuk,
és õket nem a csendõrök, hanem a
városi rendõrök telepítették át,
türelmesebben, fõleg kevesebb mega-
lázással és veréssel. 

A városiak gettóban tartása néhány
napra korlátozódott. Május elején

õket is elnyelte a gyûjtõtáborok
pokla. Ettõl kezdve már õk is
közvetlenül megismerkedtek a
csendõrök módszereivel. Áttelepíté-
süket, õrzésüket és a tábor felü-
gyeletét is csendõrök látták el. A
gettó kiürítésekor a legnagyobb cso-
portot a városi zsidóság tette ki.
Döntõ többsége Harangodra, kisebb
része a már amúgy is túlzsúfolt
Nyírjesre került. 

Sok év múlva egy korabeli feljegy-
zésben olvastam, hogyan vonultak a
nyíregyházi zsidó családok, akiknek
õsei is itt éltek. Akik segítették a
város mezõgazdasági, kereskedelmi
és ipari fejlõdését. Sírva búcsúztak
városuktól a zsidó kereskedõ, iparos
és tanító családok, akik mûvelõi és
terjesztõi voltak a nemzeti kultúrá-
nak. A hosszan elnyúló menetet az
emlékezetes vasárnap délelõttön a
városközponton hajtották keresztül.
A korzó tele volt. A szomorú tömeg
búcsúját, sírását elnyomták a város
ordas szellemû körei által közvet-
lenül e célra felfogadott zenekarnak a
Korona erkélyén elhelyezett hang-
szóróiból bömbölõ indulói. Az idõ-
zítve megrendezett cirkusznak része
volt a csendõrkíséret szitok- és
ütlegáradata. A nekik szórakozást
jelentõ látványt szorgalmasan fény-
képezték a helyõrség egyes tisztjei,
míg városi lakosság többi rétege
részérõl a reakció (akárcsak a mi cso-
portunk esetében) ekkor is vegyes
volt. 

A gettó teljes kiürítése utáni vasár-
napon Nyíregyháza polgármestere
(Szohor Pál) örömmel tájékoztatta a
templomból kijövõ és a városháza
elõtti téren gyülekezõ embereket:
„Hála Istennek! Ez az elsõ vasárnap,
midõn városunkban zsidómentesen
tarthattuk meg istentiszteletünket.“ 

Így lett 1944. május elsõ felében
Nyíregyháza város, június 5-e után
pedig a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye egész területe Judenfrei
(zsidómentes).

ffoollyyttaattááss kköövveettkkeezziikk
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Jób, aa ttökéletes eember
AA zzssiiddóó SSzzeennttíírráásstt,, aa TTáánnáácchhoott

bbeemmuuttaattóó ssoorroozzaattuunnkk eeggyyiikk mméérrfföölldd-
kköövvééhheezz éérrttüünnkk.. EEmmlléékkeezztteettõõüüll:: aa
TTáánnáácchh eeggyy hhéébbeerr mmoozzaaiikksszzóó.. AAnnnnyyiitt
jjeelleenntt,, mmiinntt TTóórraa,, PPrróóffééttáákk ((NNeevviiiimm))
ééss ÍÍrráássookk ((KKeettuuvviimm))..

AA SSóóffáárr eellssõõ éévvffoollyyaammaaiibbaann aa ttóórraaii
ffeejjeezzeetteekkeett mmáárr ttáárrggyyaallttuukk.. EEzzuuttáánn aa
zzssiiddóóssáágg ttöörrttéénneellmméétt tteekkiinntteettttüükk áátt
nnaaggyy lléépptteekkbbeenn.. EEkköözzbbeenn bbeeppiillllaannttáásstt
nnyyeerrhheettttüünnkk aa kkoorraaii pprróóffééttaaii kköönnyy-
vveekkbbee:: JJeehhoossuuaa kköönnyyvvéébbee,, aa BBíírráákk
kköönnyyvvéébbee,, SSmmuuééll pprróóffééttaa kköönnyyvvéébbee
ééss aa KKiirráállyyookk kköönnyyvvéébbee.. AA zzssiiddóóssáágg
ttöörrttéénneellmmee aa SSzzeennttíírrááss ""ÍÍrráássookk""
ffeejjeezzeettéébbeenn ffoollyyttaattóóddiikk,, ííggyy kkii kkeelllleetttt
ttéérrnnii ((nneemm iiddõõrreennddii ssoorrrreennddbbeenn)) aa
RRúútt KKöönnyyvvéérree,, EEsszztteerr kköönnyyvvéérree,,
DDáánniieell kköönnyyvvéérree,, EEzzrraa ééss NNeecchheemmjjaa
kköönnyyvvéérree vvééggüüll aa KKrróónniikkáákk kköönnyyvvéérree
iiss..

AAzz ""ÍÍrráássookkbbaann"" eezzeennkkíívvüüll sszzeerreeppeell aa
ZZssoollttáárrookk kköönnyyvvee,, SSlloommoo kkiirráállyy
mmûûvveeii:: aa PPééllddaabbeesszzééddeekk kköönnyyvvee,, aa
PPrrééddiikkááttoorr kköönnyyvvee ééss aazz ÉÉnneekkeekk
ÉÉnneekkee,, aa SSiirraallmmaakk iilllleettvvee JJóóbb
kköönnyyvvee.. JJeelleenn íírrááss eerrrrõõll aa mmûûrrõõll sszzóóll..

Jób könyve nem tesz semmilyen
olyan utalást más történelmi
eseményekre, mely alapján megál-
lapítható lenne, hogy Jób (héberül
Ijov) mikor élt. Annyit tudunk, hogy
Uc földjén lakott.

Mûve a Szentírás költészet-jellegû
mûvei közé, nem pedig a történeti
könyvek közé tartozik. Ezt jól mutat-
ja, hogy könyvének 42 fejezete közül
csak az elsõ kettõ és az utolsó meséli
életét. A többi 39 filozófiai-teológiai
jellegû szónoklatokból áll.

Jób élete az igaz ember szenvedé-
sének, megpróbálásának és megdi-
csõülésének története. A Szentírás
szerint Jób tökéletes, egyenes, isten-
félõ és gonoszgyûlölõ férfi volt, aki
rengeteg vagyonnal és szép, nagy

családdal rendelkezett. Hét fia és
három lánya, továbbá hétezer juha,
háromezer tevéje, ötszáz igavonó
barma, és ötszáz szamara, illetve
rengeteg szolgája volt. Jób a Közel-
kelet legbefolyásosabb, legte-
hetõsebb, leggazdagabb alakja
lehetett. És istenfélõ volt.

A Szentírás a történet elmesélése
kapcsán hirtelen helyszínt vált és egy
égi jelenetrõl tudósít. Megjelennek az
Egekben lakó lények (Isten fiai: az
angyalok), hogy megjelenjenek az Ö-
ökkévaló elõtt. Közöttük volt az õsi
ellenség, héberül: a Szátán is.

Mikor Isten meglátta a Szátánt, fel-
hívta figyelmét Jóbra, és eldicse-
kedett vele, hogy milyen igaz, isten-
félõ életet él. A Szátán - neve jelen-
téséhez híven, ami annyit tesz, mint
Vádló, Akadályozó - rögtön megvá-
dolta Jóbot. Csak azért féli az Istent,
- mondta -, mert megáldotta õt és
mindene megvan. De ha Jób elveszti
vagyonát, majd átkozza Istent.

Az Ö-ökkévaló megengedte a
Szátánnak, hogy azt tegyen Jób va-
gyonával, amit akar, hogy kiderüljön,
vajon Jób tényleg csak azért tiszteli-e
õt, mert mindenben jól megy a sora.

Ezek után, egy napon Jób sorra
rossz híreket kapott. Szamarait és
ökreit rablók ragadták el, szolgáit
megölték. A juhnyáját valószínûleg
villámcsapás érte. Tevéit szintén
elrabolták. De mindezek felett
elvesztette gyermekeit is. Az elsõszü-
löttje házában vendégeskedtek,
amikor hatalmas vihar támadt, és a
ház rájuk dõlt.

Ekkor Jób felkelt, megszaggatta
ruháját, leborotválta a haját, a földre
borult és azt mondta:

- Meztelenül jöttem ki anyám
méhébõl és meztelenül térek vissza.
Az Ö-ökkévaló adta, az Ö-ökkévaló

vette el, áldott legyen az Ö-ökkévaló
neve.

Ezek a mondatok a mai napig
elhangzanak a gyászoló zsidó
ajkairól. Jób ezután a sok csapás után
sem vétkezett a szájával, és tökéletes
maradt.

A Szentírás ezután ismét bepillan-
tást ad az Egekbe. Újra összegyûltek
az angyalok a Teremtõ elõtt és
köztük volt a Szátán is.

Isten ismét felhívta a Szátán
figyelmét Jóbra, megjegyezve, hogy
azután sem vétkezett, hogy ok nélkül
csapás érte életét.

A Szátán nem hagyta abba a
vádaskodást. Csak azért maradt isten-
félõ, mert még egészséges. Ha ezt is
elveszed tõle, biztos megátkoz téged
- mondta Istennek.

Isten tovább engedte kísérteni
Jóbot. A Szátán rátehette kezét az
testére, de nem ölhette meg. Jób
nagyon beteg lett. Fekélyekkel telt
meg az egész teste. Hamuba ült és
egy cseréppel vakargatta magát. 

Volt Jóbnak három barátja. Amikor
meghallották, hogy megbetegedett
elmentek meglátogatni. Amikor
meglátták, elõször meg sem ismer-
ték. Nyomorúságos állapotán annyira
megdöbbentek, hogy hangos sírásba
törtek ki, ruhájukat megszaggatták és
port szórtak a fejükre. A döbbenettõl
hét napig meg sem tudtak szólalni,
csak ott ültek, mert látták, hogy na-
gyon nagy Jób fájdalma.

A Közel-kelet leggazdagabb,
leghíresebb, legbefolyásosabb em-
bere egy nincstelen élõ halott lett, és
ami a legfájdalmasabb: igaz volta
kérdõjelezõdött meg, hiszen Isten
nem büntet meg így egy igaz embert.

Ekkor Jób megnyitotta száját és
megátkozta a születése napját.
Mûvének költészeti vonatkozású
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Sófár A nyíregyházi Izraelita Hitközség folyóirata. Az újságot szerkeszti a szerkesztõbizottság. A Sófárt kiadja a nyíregyházi
Izraelita Hitközség A kiadó címe: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 6., e-mail: nyirzsido@freemail.hu, tel./fax: (36)-42-417-939, szám-
laszáma: OTP 11744003 - 20331427 Az újság ingyenes.

része itt kezdõdik. Hosszú vita
alakult ki Jób és három barátja kö-
zött arról, hogy vajon miért történtek
vele ezek a szörnyûségek. Barátai ar-
ról akarták meggyõzni, hogy valami-
lyen bûnt követett el, és ezért bünteti
õt Isten. Jób azonban ragaszkodott
ahhoz, hogy õ fedhetetlen.

A vitának végül maga Isten vetett
véget. Közölte Jób barátaival, hogy
felgerjedt haragja ellenük, mert nem
igazán szóltak Jób felõl. Csak Jób
kérésére bocsátott meg nekik miután
áldozatot mutattak be Istennek.

A filozofikus vita végén Isten
eltávolította Jóbról a csapást és - a
Szentírás szerint - kétszer úgy
megáldotta, mint azelõtt. Eljöttek
testvérei is, megajándékozták és a
vigasztalták õt.

Miután talpra állt, kétszer annyi
vagyon szerzett, mint azelõtt: tizen-
négyezer juha lett, hatezer tevéje és
ezer ökre és szamara. Újra született
hét fia és három lánya, akik a Közel-
Kelet legszebb hölgyei voltak.

Jób negyed ízig látta meg utódait,
és szép idõs korban, az élettel betel-
ten, 140 évesen hunyt el.

TTóótthh-ÁÁbbrrii PPéétteerr

T e m e t õ i
n y i t v a t a r t á s

á p r i l i s  11 - jj é t õ l  oo k t ó b e r  11 5 - ii g :  99 : 0 0 - tt ó l  11 6 : 0 0 - ii g

o k t ó b e r  11 6 - tt ó l  mm á r c i u s  33 1 - ii g :  99 : 0 0 - tt ó l  11 3 : 0 0 - ii g

v a s á r n a p :  99 : 0 0 - tt ó l  11 4 : 0 0 - ii g

t e ll . :  00 6 - 33 0 - 66 5 2 - 77 0 - 55 1
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Sviesz: aa TTóra-aadás iideje
Sviesz, vagy a szefárd kiejtés

szerint Sávuot, annyit jelent, hetek.
Az ünnepet ezért hívjuk így, mert
Peszách elsõ napját követõen hét
hetet, azaz 49 napot kell számlálnunk
Sviesz eljöveteléig. Ez az ómer
számlálás.

A napok, hetek számlálásának tórai
parancsolata nem csak a kohenekre
(papokra) vonatkozik, hanem minden
zsidóra. Mit jelent ez? Azt, hogy
mindannyiunknak várnunk kell a
Svieszt, készülnünk kell rá. De miért
van ilyen jelentõsége az ünnepnek?

A Tóra szerint a harmadik, azaz
Sziván hónapban értek Izrael fiai a
Szináj hegyhez, ahol az Ö-ökkévaló
nekünk adta a Szent Tant. Ebben a
hónapban van a Sviesz ünnepe is, és
a hagyomány szerint ezen az
ünnepen kaptuk a Tórát is, ami így a
Tóra-adás ünnepévé vált.

Figyelemre méltó, hogy abban a
tórai szakaszban, melyben fel vannak
sorolva a zsidó ünnepek: Sábát,
Peszách, Sávuot, Ros Hásáná, Jom

Kipur és Szukot, mindegyik idõpont-
ja pontosan meg van határozva, egy
kivételével: ez a Sviesz. A Sviesz
idõpontja - bár ma már rögzült - a
Peszáchtól függ. A Pészách elsõ
napjától számított 50. napra esik az
ünnep. Vajon miért van ez?

Peszách: zmán cheruténu, azaz a
szabadságunk ideje. Sviesz: zmán
mátán Toráténu, azaz a Tóra adásá-
nak ünnepe. Elõször szabadságunkat
nyertük el, majd a szövetség
megkötésével az Ö-ökkévaló népévé
váltunk, és megkaptuk a Tórát.

Az, hogy a Sviesz ilyen mértékben
függ a Peszáchtól, azt is jelentheti,
hogy a Tórát csak egy tökéletesen
szabad nép tudja megkapni és betar-
tani. Olyan nép, és olyan személy,
amely politikai, vallási szabadságban
él, de szabad a szégyentõl és
gyarlóságaitól is. A szabadságát
pedig az Ö-ökkévaló szolgálatának
rendeli alá.

TTóótthh-ÁÁbbrrii PPéétteerr
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Svieszi iimarend

május 225-ee: 118:30 ((mincha, mmááriv)

május 226-aa: 88:30 ((sáchrit),

18:30 ((minchá, mmááriv)

május 227-ee: 88:30 ((sáchrit)

kb. 99:20 ((MÁZKIR)

C h á g  SS z á m é á c h !

Életmenet
fotókiállítás

AA nnyyíírreeggyyhháázzii IIzzrraaeelliittaa HHiittkköözzsséégg

kköözzöössssééggii hháázzáábbaann

jjúúnniiuuss 77-ttõõll mmeeggtteekkiinntthheettõõ

aa 22000044.. éévvii ÉÉlleettmmeenneett aauusscchhwwiittzz-bbiirrkkee-

nnaauuii mmeeggeemmlléékkeezzééssrrõõll kkéésszzüülltt ffoottóókkiiááll-

llííttááss iirrooddaaii nnyyiittvvaattaarrttáássii iiddõõbbeenn

((88::0000 - 1144::0000)),, iilllleettvvee aazzoonn kkíívvüüll tteellee-

ffoonnooss eeggyyeezztteettéésssseell ((4422-441177-993399))..

Belépés ingyenes.

AA vváárroossii zzeenneeii nnaappookk

kkeerreettéébbeenn zzssiinnaaggóóggáánnkk

aadd hheellyyeett

Varnusz XXavér
oorrggoonnaammûûvvéésszz,, ééss

Szentpáli RRoland
ttuubbaammûûvvéésszz iilllleettvvee

mmûûvvéésszzttáárrssaaii kkoonncceerrttjjéénneekk

22000044.. 0066.. 1133-áánn
elõreláthatólag 116: 000-ttól.

Lág BBáomer
helyett

AA kkeeddvveezzõõttlleenn iiddõõjjáárrááss mmiiaatttt

eellmmaarraaddtt lláágg bbááoommeerrii

hhiittkköözzssééggii rreennddeezzvvéénnyytt

kkééssõõbbbb iiddõõppoonnttrraa hhaallaasszzttoott-

ttuukk,, mmeellyyrrõõll kküüllöönn éérrtteessííttjjüükk

hhiitttteessttvvéérreeiinnkkeett..
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