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„Aki a II. világháborúban példát mutatott
emberségből”
Ez a felirat olvasható a volt nyíregyházi
hadkiegészítő parancsnokság épületén el-
helyezett Reviczky Imre emléktáblán. E
rövid felirat magába próbálja sűríteni
mind azt a mély humanitást, ami csak ki vé -
teles emberek sajátja. A saját biztonsá gát
is kockára tévő katonatiszt saját lel kiis-
merete, értékítélete előtérbe he lye zé sével
fordult szem be a hi-
vatalos i rányvonallal,
ezáltal több sé gében
zsidó származású
em berek tízezreit
megmentve a biz-
tos haláltól. További
tí zezrek szenvedé-
seinek lehetőségek
szerinti enyhítésével
is bizonyította em-
berségét. 
Hitközségünk a ko-
szorú elhelyezését
kö   vető néma főhaj -
tásba próbálta sű rí -
teniőszinte tisz    teletét.

Részt vettünk a Tom
Lantos Intézet által
rendezett „Zsidó é let
és antiszemitizmus
a mai Eu rópában”
című konferencián.
A rendkívül színvo-
nalas körülmények kö zött (parlament)
megrendezett ese ményen felemelő érzés
volt meg hallgatni a többségükben igen-
csak színvonalas előadásokat. A tárgyi-
lagosság igénye azonban megkívánja,
hogy szót ejtsünk a kevésbé pozitív be -
nyo másokról is. Az úgynevezett „fo ly o -
sói beszélgetések” kategóriájába tartozó
kommunikáció során szerét ejtettük,
hogy hitközségünk képviseletében meg -
szólítsuk Katrina Lantost, az intézet
társelnökét, a rendezvény levezetőjét. El-
mondtuk, mi itt a világ eldugott szeg -
letében milyen hatásokkal szem be sülünk,
hogyan érzékeljük, éljük meg a ren-
dezvény témájára vonatkozó problé -

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ
mákat. Biztosított teljes egyetértéséről, de
az orvoslás esetleges le he tő ségeinek em-
lítésekor az Amerikában uralkodó nézet -
re – „szent szó lásszabadság” – hi vat kozva
széttárta a kar ját. Szintén űrt hagyott
maga után az OECD képviseletében
megszólaló hölgy, aki valóban mély gon-
dolatokat tartalmazó elő a dá sában kifej -
tette azt is, miért szükséges a médiákban
csak az áldozat szempontjából tu dósítani

a zsidók elleni atrocitásokról, emberi jo-
gokra hivatkozva elhallgatni az elkövető
indítékát. A hallgatóban óhatatlanul fel -
merült a kérdés, miért járnak az emberi
jogok olyanoknak, akik lábbal tiporják
másokét? A másik indok az elkövető ho-
vatartozásának elhallgatására vonatko-
zott, nevezetesen: „óvatosan kell bánni az
ilyesmivel, nehogy hangulat keltésnek
minősülhessen”. Az eme okfej tés hallatán
megfogalmazódott kér déseket, azt hiszem,
nem szükséges megosztanom. 
Volt előadás a holokausztoktatásról is,
minek hallatán az ebben a témában jártas
szintén nyíregyházi résztvevőkben is
felmerültek nem igazán pozitív hang -

vételű kérdések. Ma ra déktalanul kel -
lemes él ményt a Budapester Klez  mer Band
koncertjének meghallgatása nyújtott.
Utólag már letisztulva, leülepedve ér té -
kelve a személyes konklúziókat, en-
gedtessék meg még egy költői kérdés.
Nincs okunk kételkedni a konferencián és
a világ bármely pontján ez ügyben
megszólaló politikusok őszinteségében,
hisz közös az érdekünk: mindannyian egy
minél élhetőbb világban szeretnénk élni.
Miért olyan nehézkes? 

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület
kirándulást szervezett megyénk túlnyomó

részben zsidó vo nat -
kozású látnivalóinak
meg tekintésére. A
szombatfogadást e -
gyütt tartottuk. U tá -
na egy szerény ki 
dus mellett jó
hangulatú, kötetlen
beszélgetésben volt
részünk. A záró
programjuk a Sós -
tói Múzeumfalu
meglátogatása volt.
Búcsúzáskor a köl -
csönös udvarias -
kodáson túl menően
is érezhető volt,
hogy nem csak re -
ményeink szerint,
hanem valóban kel -
lemes élmények
emlékeivel távoz-
tak.

Dr Klein Éva köny -
vének bemutatójáról bővebb beszámoló
lapunk eme számában található, a
könyvről szóló rádióinterjú más friss
hanganyaggal együtt honlapunkon
(www.sofar-ujsag.hu) hallgatható meg.

Végül még egy médiahír: 

a Szombat című folyóirat októberi
számában kétoldalas riport jelent meg
hitközségünkről Cseh Viktor tollából.
Ajánljuk olvasóink szíves figyelmébe.

Sárosi György
elnök

MAZSIKE látogatás a mátészalkai zsinagógában

Erdei István felvétele
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Ketten voltak. Egy Wehrmacht-tiszt, egy
SS-szakértő. Wilm Hosenfeldnek hívták az
egyiket, Kurt Gersteinnek a másikat.

Wilm Hosenfeld mélyen vallásos tanító
volt, tagja a nemzetiszocialista tanítók szö -
vetségének, majd a náci pártnak is. Később
a keleti fronton szolgált (gyenge egészsége
miatt csak adminisztratív beosztásokban;
többnyire sport- és kulturális foglalkozá-
sokat szervezett a Wehrmacht tagjainak.).
Nyitott szemmel és egyre növekvő undorral.
„Néha szégyellem, hogy német katona
vagyok”– írta feleségének 1940-ben. Fel-

háborította a szovjet hadifoglyokkal való
bánásmód:  „Ez az eljárás olyan vissza -
taszító, embertelen és ugyanakkor naivul os-
toba, hogy csak mélységes szégyent hozhat
ránk.” (Úgy látszik, Hosenfeldet beosztása
miatt megkímélte a cenzúra; mégis a fejével
játszott.) A varsói gettó lakóinak a ha lál -
táborba való deportálása még inkább meg -
rázta: „Hogy egy teljes népet, férfiakat,
nő ket, gyerekeket a XX. században egy-
szerűen lemészároljanak, s minden nép kö -
zül éppen mi, akik keresztes hadjáratot ví -
vunk a bolsevizmus ellen, olyan rémületes
vérbűn, hogy az ember legszívesebben a föld
alá süllyedne...” – szól a levele 1942-ből,
egy évvel később már a kétségbeesés fűti:
„Az egész gettó égő romhalmaz. Hát így
akarjuk megnyerni a háborút. Ó, ezek a
vadállatok. Eltörölhetetlen gyalázatot idéz -
tünk magunkra, átkot, amely soha fel nem
oldható. Nem érdemlünk kegyelmet; mind-
nyájan bűnösök vagyunk.” Egy újabb év, s
már a rendszerrel való végső leszámolásig
jut el. „Az egész rendszer szükségképp

KÉT FIGYELEMRE MÉLTÓ NÉMET SORS
nyugszik hazugságokon és erőszakon.
Logikus, hogy egyre nagyobb gaztettek kö -
vessék egymást. És az egész német népnek,
amely nem irtotta ki idejekorán ezt a fekélyt,
el kell pusztulnia. Ezek a gazemberek felál-
doztak minket.” 

A főleg Varsóban állomásozó Hosenfeld
nemcsak háborgott, de segített is, ahol csak
tudott. „Annyi embert mentettem már meg –
írta feleségének 1944-ben –, hogy nem
olyan rossz a lelkiismeretem, és nem kell
félnem megtorlástól.” Ekkor botlott bele a
gettó egy éhező, lepusztult túlélőjébe, akit,
mint biztos helyen, egy német parancsnok-
sági épület padlásán rejtett el, és ruházott-
élelmezett a felszabadulásig. A nyomorult
gettólakó Władysław Szpilman, a híres zon-
goraművész volt, a nálunk is játszott
megrendítő film, A zongorista főszereplője,
aki csak az ötvenes években tudta meg,
kinek köszönheti az életét. 

És mégis: Wilm Hosenfeld hiába re -
ménykedett méltányos megítélésben. Szov-
jet fogságba került, és mint a varsói német
helyőrség tagját, perbe fogták. Kétség-
beesésében az általa megmentett len gye -
lekhez és zsidókhoz fordult, akik akciót is
indítottak kiszabadítására; háborús bűnök
címén mégis huszonöt év fogságra ítélték.
1952-ben a börtöntáborban érte a második,
a halálos agyvérzés. Dokumentumértékű
harctéri leveleit később Megpróbálom
címen kiadták; könyvsiker, sőt forrásmunka
lett belőle.              

A másik pályaív hasonlóan tragikus, bár
még végletesebb, még élesebb helyzetből
született; megélőjét nem hiába választotta
Rolf Hochhuth, a kiváló német drámaíró A
helytartó című emblematikus műve egyik
hőséül. Kurt Gersteint, a Waffen-SS Higié-
niai Intézetének fertőtlenítési szakértőjét
1942 nyarán Lublinba küldték, hogy 100
kiló Zyklon-B gázt továbbítson meg nem
nevezett célra, és Belzecben szemtanúja lett
egy szállítmány lvovi zsidó elgázosításának;
megfigyelése szerint az áldozatok halál-
tusája nem kevesebb, mint harminckét per-
cig tartott. A szintén mélyen vallásos férfi
elszörnyedésében mindent feltárt egy, a
vonaton vele utazó, Göran von Otten nevű
svéd diplomatának, aki jelentette a hallot-
takat külügyminisztériumának – a jelentést a
háború végéig bolygatatlan hevertették, ne-
hogy megsértsék a németeket. Gerstein
azonban nem nyugodott. Folyamatosan zak -
latta a pápai nunciust, a protestáns egyházi
vezetőket, valamint a svájci nagykövetséget
szörnyű elbeszélésével – a címzettek ma -
gukba temették a titkot. Gerstein sajátos

módon nem lépett ki állásából, áthelyezését
sem kérte: továbbra is kísérte Len gyel -
országba a gázszállítmányokat, és az i dő -
közben megtudott újabb adatokat továbbra is
bő jelentésekben terjesztette; valószínűleg
így értelmezte a maga misszióját. A háború
végén aztán az egész dossziét átadta az
amerikaiaknak. Háborús bűnök gyanújával
tartóztatták le, ő pedig 1945 júliusában cel-
lájában felakasztotta magát, amiben közre-
játszhatott a kudarca miatti elkeseredés vagy
éppen bűntudat is.

Hosenfeld is, Gerstein is éveken át is-
tenkísértő módon kockáztatta az életét. Az
lett volna a logikus, ha a Gestapo leplezi le
őket és végez velük, úgy mártíriumukhoz
sem férne kétség; mint ahogy az 1944. július
20-i összeesküvés brutálisan kivégzett
résztvevőinek múltját sem szokás bolygatni,
Stauffenberg ezredestől, a merénylőtől Po -
pitz aktív pénzügyminiszteren át Canaris
kémelhárító főnökig. Hosenfeld és Gerstein
sorsának tragikus, ambivalens iróniája, hogy

a végzet szerepét a felszabadítók játszották,
akiktől más, legalábbis differenciáltabb el-
bánást érdemeltek volna. Mert természetesen
azt sem hallgathatjuk el, hogy tevé keny -
ségüknek lehettek homályban maradt, vi-
tatható vagy éppen elítélendő mozzanatai is.

A legutolsó mű, amelyben sorsukkal, csak
a pozitívumokat és a végső tragikumot felvil-
lantó ábrázolásukkal olvasóként és for -
dítóként találkoztam, Richard J. Evans
rész ben már megjelent, részben megjelenés
előtt álló kiváló nemzetiszocializmus-tri -
lógiája volt. Ennek nyomán éreztem úgy,
hogy talán nemcsak pillanatnyi érdekességű,
ha ezt a két, tipikusnak korántsem mondható
pályát kiemelem és bemutatom azok
számára, akik – velem együtt – a nácizmus
tizenkét éve fölött, amíg élnek, nem tudnak
napirendre térni.

Szántó Judit

Wilm Hosenfeld

Kurt Gerstein



Sófár 3

Négy évesek voltunk és nagyon jó barátok. A távolság nagyon
kicsi volt köztünk, mert én a 15. szám alatt, Freifeld Tomi a 13.
szám alatt lakott. Körülöttünk titokzatos felnőtt csend, mi pedig a
konyhaszék két oldalán vígan kacarásztunk, tervezgetve, milyen
hőstettet vinnénk véghez, ha hirtelen beállítana egy kéményseprő.
Ma már nem tudom, miért, mindketten attól féltünk a legjobban.
Hát egyszer megtörtént, hogy váratlanul tényleg belépett egy
kéményseprő, pont amikor reggeliztünk. Tomi dermedten ránézett
és keresetlen őszinteséggel megkérdezte: ez meg hogy az istenbe
került ide? A mondatot kacagás kísérte, s bevallom, ma is, egysze-
rűségében is mosolyra fakaszt. Előttem a kép, talán az utolsó,
amikor együtt nevethettünk.

Aztán egyszer csak álltunk a kapuban, nagymamám kezében egy
csomag útravaló, amit nem adhatott oda a szekérig kis motyókkal
hurcolkodó zsidó családnak… Együtt indult végtelen szomorú te-
kintettel a már korosodó asztalos apa, a mindig türelmes mama, a –
valamikor Miss Nyíregyháza – gyönyörű nagylány, Gabi, és a nagy-
fiú, Sándor. Velük ment az én kedves, egyetlen barátom, Tomi is, aki
a szekérről intett vissza.

Gyermekfejjel nem tényeket, csak hangulatokat tudtam
megőrizni. Nagymamám azt mondta, hogy ha minden nap imádko-

FOHÁSZ A GYERMEKÉRT

Ez a szösszenet talán magyarázza állítá-
saimat, miszerint semmi averzióm nincs
másnak a hovatartozása, hite iránt. Tisz -
telem, ha megérdemli. Ha ember. Bocsá-
nat, így jó: ha Ember.

Családunkban szinte mindenki reformá-
tus. Két kivételről tudok: az édesanyám
görögkeleti vallású (nagyapám nagyon
becsületes neve: Orgovits Száva), a másik
pedig az édesapám egyik nővérének férje.
Ő Weisz József, egy nagyon hithű,
jóravaló zsidó. A mai napig nem értem,
hogy tudott beleszeretni egyik a másikba
úgy, hogy – csak egy példát említve – Gizi
néni hagyományos „békebeli” magyar
konyhájának kiváló tudója és mívelője
volt, míg Józsi bácsi a liba-macesz-sólet-
hal négyszögében cseperedett, annak min-
den – innen nézve – nyűgével és
kötelezettségével együtt. Egy szó, mint
száz, Gizi néni megtanult „zsidóul” főzni,
Józsi bácsi meg szombatonként vette a
kalapját és elment. Voltunk olyan tapin-
tatosak, hogy nem kérdeztük, hová.

Történt, hogy a második világháború
közepe táján Józsi bácsit behívták
munkaszolgálatra. Ő, mint törvénytisztelő
magyar, ment. Az akkori Jugoszlávia
egyik bányavárosa, Bor volt a végcél.

A szomszéd priccsen (de lehet, hogy
ugyanazon) egy poéta próbálta a mind
nagyobb szenvedéseket túlélni. Úgy
hívták: Radnóti Miklós.

E G Y  R A D N Ó T I  V E R S R Ő L

zom Tomiért, biztosan vissza fog térni. Minden nap imádkoztam,
de az én kis barátom nem jött vissza. 

Ezzel a történet első fejezete le is zárult. Végigsöpört rajtunk a
háború, a veszteségek csak szaporodtak: már az én édesapámat is
elhurcolták, a mi családunkból is hiányzott néhány unokatestvér és
nagybácsi. Legtöbben örökre elmentek, mint Freifeld bácsi, néni
és Tomi.

Talán mégiscsak segített az imádság valamit, mert visszatért egy
szép napon Gabi és Sándor. Nagymamám anyai szeretettel vette
körül őket, ők pedig késlekedés nélkül újjáépítették életüket.
Helyrehozták a szétzilált otthont, Sándor tudomásom szerint
Izraelbe költözött, Gabi pedig rövidesen összekötötte az életét egy
hit- és sorstársával. Valóban életre szóló, szoros szövetségben éltek.
Csak felnőtt fejjel tudom megérteni, hogy az üldöztetés keservei
után nem volt kockázatmentes a gyermek vállalása. Amikor meg-
tudta, hogy gyermeket vár, engem – az akkor már tíz éves kislányt
– megkért, imádkozzak születendő gyermekéért, hogy szeren-
csésen, egészségesen szülessen meg. Nem volt olyan nap, hogy ne
imádkoztam volna a görög-katolikus templomban a gyermekért.

Gyurika megszületett, gyönyörű, egészséges, nagy baba lett.
Valahol a világban ma kb. 65-66 éves lehet, és nem is sejti, hogy
valaki azért a gyermekért imádkozott, aki a szülők hitét visszaadta
egy emberségesebb világba.

Ha a világ jobbításáért csak imádkozni tudsz – tedd azt!

Albert Antalné

Ugorjunk vagy húsz évet. Gimnáziumba
jártam, éppen Radnóti verset tanultam a
konyhaasztalnál, amikor átjött Józsi bácsi.
(A szomszéd lakásban laktak, közös volt a
két konyha fala.) Amikor meglátta a ver-
set, néhány mondatot mesélt munkatábor-
ról, Radnótiról, hazakeveredésről. Addig
soha nem beszélt róla, nagyon zárkózott
volt, szinte titkolta életének ezt a sza-
kaszát.

Mondanom sem kell, a következő órán
feleltem Radnótiból. Beleszőttem a
munkatábor szörnyűségeit (tehettem, első
kézből jött az információ). Akkora ötöst
kaptam, ha csak, na.

Megint ugorjunk vagy öt évet.
A Zrínyi Nyomdában dolgoztam, mint

gyártás-előkészítő. A Helikon Kiadó gon-
dozásában készült Radnóti Miklós Bori
notesz című kiadványa. (Aki tudja, tudja,
hogy ez egy két kötetes kiadvány. Radnóti
halála után majd’ két évvel, exhu má -
lásakor, az Abda melletti tömegsírban e
könyvecske alapján azonosították földi
maradványait. A noteszt fakszimilében
készítettük el, a másik kötetben pedig
szöveghűen a verseket közöltük.) Az első
műszaki példányt hazavittem, este mu-
tatom édesapámnak, milyen takaros kis
könyvecske lett belőle.

Mint minden este, most is átjött Józsi
bácsi. Éltes korával magyarázható, hogy

szellemileg kissé megrokkant, már nem
voltak egészen gömbölyűek mondatai.

Meglátta az asztalon a noteszt, össze-
csapta a kezét, és tisztán, érthetően ejtve a
szavakat, ezt mondta:

- Ugye, hogy él a Miklós! Mert ez az ő
notesza! Itt van ni, én javítottam bele, a
priccs szélén ülve! Ő kért meg rá, úgy fájt
a keze aznap este! Meg egy gyulladt seb
is volt a kezén. Itt javítottam bele! Látjá-
tok?

Könnyes lett a szeme.
Még néhány évig élt. Soha többé nem

említette életének ezt a szakaszát.

A zsidó vallás szokásai szerint temettük
el a Kozma utcai temető egyik parcel-
lájában. Néha meglátogatom nyughelyét,
de csak az én tavalyi virágom szárad a
vázában, kavicsból sincs több, mint a
múltkor. Nyugodjon békében!

Erdélyi István
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Az előzményekről

Hitler hatalomra kerülésével (1933.
január) Németországban hivatalosan és
nyíltan megkezdődött a zsidóüldözés, már
az első napon sok zsidót letartóztattak és
megkínoztak. A zsidóellenes politika a
pártprogramban, majd az ál  lampolgári
törvényhez kiadott rendeletben lett meg-
fogalmazva: „…csak a fajhoz tartozó
egyed lehet állampolgár. A faj tagja csak
germánvérű ember lehet, tekintet nélkül
hitére. Ennek következtében a faj tagja
zsidó nem lehet. Zsidó nem lehet a biro-
dalom állampolgára, politikai ügyekben
szavazat nem illeti meg, közhivatalt nem
tölthet be…” a program kimondta, hogy a
zsidókat idegenként kell kezelni, ki kell
őket űzni a birodalomból.

A zsidóellenes uszításról a hivatalos
szer vek és sajtótermékek gondoskodtak.

A magyar közvélemény előtt kevésbé
ismert államilag bevezetett rendszabá-
lyok:

- Korlátozták a zsidók mozgását; vagyo -
nukat lefoglalták; „Zsidókra nincs szükség”
feliratokat tettek a kirakatokba, füg gesztet-
tek ki szórakozóhelyeken, sportte le pe ken,
játszótereken, települések név  tábláihoz; az
I. világháborús em lék  művekről eltávolí-
tották a zsidók neveit; a kirakatokban a
Stürmer újság durva, zsidóellenes cikkeit
helyezték el; férfiak és nők számára egy -
aránt kötelezővé tették egy második, ki-
mondottan héber utónév viselését, pl.
Johann Müllerből Johann Israel Müller,
Cornélia Meyerből Cornélia Sara Meyer
stb. lett; személyi okmányaikba egy nagy
J betűt (Jude) bélyegeztek.  A német or -
szági zsidóságot öt év alatt törvényen
kívülivé tették, állandóvá vált zaklatásuk,
üldözésük.

- A jobb módú zsidókat vagyonuk hát -
rahagyása ellenében kivándorlásra kö te -
lezték.

- Ausztriában az Anschluss (1938.
március) után azonnal bevezették a faji
törvényeket, itt is megkezdték a zsidók
kényszerkivándoroltatását.

- 1938. szeptemberben Anglia, Fran-
cia- és Olaszország vezetőinek beleegye -
zé sével Hitler megkapta a Cseh-Szudéta
vidéket, ahonnan rövid idő alatt több mint
25 ezer zsidót üldöztek el.

- A zsidókérdés végső megoldásának, az
európai zsidóság elpusztításának rész -
leteit megtárgyaló Wannsee-i Konferen-
cia (1941. január 20.) jegyzőkönyvéből a
már megtörtént kényszerkivándoroltatá-

EMLÉKEZZÜNK ÉS EMLÉKEZTESSÜNK!
2013. november 9-e a Kristályéjszaka 75. évfordulója

sokról egy rövid idézet:
„… A hatalom átvételétől kezdve (…)

határnapig kerek számban összesen
537.000 zsidót vándoroltattak ki…” E
szám megbontva: az óbirodalomból
360.000, Ausztriából 147.000, a Cseh-
Morva Protektorátusból 30.000 főt.

***
Heydrich, Himmler helyettese, a biz-

tonsági rendőrség és az SD főnöke meg
akart szabadulni az országban letele-
pedett mintegy 15 ezer (mások szerint 16,
ill. 17 ezer) szegény lengyel zsidótól, akik
közül sokan évtizedek óta az országban
éltek, vagy ott születtek. Kapóra jött
számára az az információ, amely szerint a
lengyel kormány 1938. október 30-ával
egy olyan törvényt léptet hatályba, a-
mellyel ezeket megfosztja lengyel állam-
polgárságuktól. Ezt megelőzendő, Heyd -
rich utasítást adott ki a birodalom
te rületén élő összes lengyel állampol-
gárságú zsidó gyermek, nő és férfi ok-
tóber 28-án történő letartóztatására.

Személyes holmit semmit, még élelmet
sem vehettek ma gukhoz, csak 10 biro-
dalmi márkát (RM).

A városokban összegyűjtötték, majd a
felbőszített tömeg lincshangulatától
kísérve, ütlegelések közepette vagonokba
tuszkolták a szerencsétleneket. E napok-
ban sok szerelvény vitte a hontalannak
minősített, kiutasított zsidó családokat
Lengyelország felé. A határhoz érve a
nácik korbács- és puskatusütésekkel a
senkiföldjére hajszolták a napok óta ét -

len-szomjan utazó, elcsigázott és meg -
félemlített tömeget. A Zbonszyn nevű kis
határvárost elözönlötte az éhes-szomjas
tömeg… A lengyel hatóságok ezután get-
tóba zárták Európa első deportáltjait.

Hitlerék ezzel a világ szeme előtt haj-
tották végre az első zsidó deportálást, az
összes későbbi előfutárát!...

1938. november 7-én Párizsban a né -
met nagykövetségen a nagykövetet ke-
reste egy német fiatalember. A követ
tá vollétében von Rath titkár fogadta, akit
a diák pisztollyal lelőtt, és aki 9-én bele-
halt sérüléseibe. Az ellenállás nélkül elfo-
gott merénylő, a 17 éves Herschel
Grynsz pan zsebében az október végén ki-
toloncolt szüleitől kapott levél volt, a -
melyben le írták neki meghurcoltatásukat.
A család 1911. óta (!) élt Hannoverben,
ahol az apa szabóként dolgozott, a gyer-
mekek már Németországban születtek. A
diák kihallgatásakor azt vallotta, hogy a
merényletet kétségbeesésében követte el,
de újra megtenné, mert a németek ke -
gyetlenül bántak családjával és a többi,
évek óta Németországban élő lengyel
zsidóval.

Franciaország német megszállásakor
Herschel a Gestapo fogságába került.
Életben utoljára a Saschenhausen-i kon-
centrációs táborban látták, ahol Eich-
mann is kihallgatta.

A pogrom

Göbbels és Göring az 1923. november
9-én Münchenben kudarcba fulladt hit-
leri, ún. Bierhalle puccs 15. évfordulójára
az egész birodalom területére kiterjedő
zsidóellenes pogromot tervezett. A náci
vezetőknek kapóra jött és jó ürügyül szol-
gált a párizsi merénylet, még a jelszót is
megadta számukra: „A német nép jogos
bosszúja von Rath hősi haláláért.”
Göbbels éppen akkor tájékoztatta Hitlert
a diplomata haláláról, amikor az a mün-
c heni sörcsarnokban az 1923-as puccsra
emlékező nagygyűlésen dicsekvő be -
szédét tartotta. A kapott hírre őrjöngve
reagált: „Mától kezdve senki sem lehet
Németországban zsidó!” – ordította.

Göring Heydrichet bízta meg „a német
népharag spontán megnyilvánulásának
megszervezésével”, aki a rendőri, az SS
és az SD szervezeteknek „Szigorúan
titkos birodalmi ügy”-nek minősítve ren-
delte el,

- hogy  a rendőri szervek ne avatkoz-
zanak bele a néptömegek spontán
zsidóellenes akcióiba;

Herschel Grynszpan
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- hogy az SA, az SS alakulatai, az SD
és a Hitlerjugend (HJ) teljes létszámban
vegyenek részt az akciókban;

- a zsidó közösségi épületek, zsina -
gógák felgyújtását, ha az nem veszé-
lyeztet árja értékeket;

- zsidó lakások, üzletek felgyújtását,
feldúlását, lerombolását;

- „saját érdekükben vegyenek vé dő -
őrizetbe 20-30 ezer zsidót, hogy meg-
mentsék őket a német nép spontán
haragjától” és zárják őket KZ-okba.

November 9-én az iszonyat és a véres
erőszak napjai-éjszakái következtek. A
felbőszített polgári és egyenruhás nácik
megrohanták a zsidók lakásait, házait;
lányokat, asszonyokat erőszakoltak meg,
több ezer embert vertek véresre, me -
nekülőket lőttek le, másokat vízbe fojtot-
tak vagy villamosból, vonatból dobtak ki.

Üzleteket, templomokat gyújtottak fel,
romboltak le, közöttük több évszázados
műemlékeket. Berlin, Breslau, Frankfurt,
Köln, München, Nürnberg stb. híres val-
lási épületei váltak a lángok és a rom-
bolás martalékává, még a temetők
i ma házait is feldúlták. A tűzoltók ki vonul-
tak a tűzesetekhez, de azt a parancsot kap-
ták, hogy csak akkor avat kozzanak be, ha
a szomszédos árja épületeket fenyegeti
veszély. 

A Kristályéjszaka abban különbözött a
korábbi zsidóellenes pogromoktól, hogy
ekkor nem felheccelt tömeg spontán
garázdálkodására került sor, hanem fel -
készített és irányított romboló osztagok
parancsra és kijelölt célpontok ellen i -
rányuló akciója volt.

A Kristályéjszaka tulajdonképpen nem
egy éjszaka, hanem kétszer 24 óra, no-
vember 9. és 10. volt. A zsidó lakások
betört ablakainak, az üzletek kirakatainak

üvegszilánkjai csillogtak milliószámra az
utcák, terek kövezetén, ezért kapta e
pogrom utólag a Kristályéjszaka nevet és
vonult be ezen a néven a történelembe.

A tomboló-gyilkos éjszakának és nap-
paloknak a nácik által összeállított „hi-
vatalos” mérlege:

- a buchenwaldi, dachaui és sachsen-
hauseni KZ-ba zártak 20 ezer 16-60 év
közötti zsidó férfit, azonnal megöltek 36
főt, súlyosan megsebesítettek több százat.

- Elpusztítottak 29 nagy áruházat és
7500 zsidó üzletet.

- Felgyújtottak és feldúltak 171 lakást,
lakóházat, 191 zsinagógát, teljesen lerom-
boltak további 76-ot, valamint 11 zsidó
közösségi épületet és temetői imaházat: a
vallásos zsidókkal romboltatták vagy
bontatták le az erősen megrongált, kiégett
egyházi épületeket.

- Jóllehet az Anschluss után csak hét hó-
nappal történt, a volt Ausztria területén is
tombolt az erőszak. Sok embert meglin-
cseltek, kétezer családot tettek földön-
futóvá, letartóztattak hat és félezer, kö  zülük
a dachaui KZ-ba zártak 3700 oszt rák
zsidót, felgyújtottak, leromboltak több
zsinagógát, üzletet, irodát, lakást és
kórházat.

A pogrom „nem hivatalos” adatai:
- a letartóztatottak száma nem 20, ha -

nem 30 ezer fő, közülük KZ-okba nem
20, hanem 26 ezret zártak.

- A letartóztatások még napokon át, no-
vember közepéig tartottak.

- Göbbels szerint az áldozatok száma
mintegy száz fő.

- Más adatok szerint csak a 9-én és 10-
én meglincseltek száma ezres nagyság-
rendű.

A buchenwaldi KZ-ban is „létrehozott”
különleges pogromtáborról (Pogromson-

derlager):
- E célra az Appellplatzon egy 100X100

méteres részt kerítettek el szögesdróttal,
ahová 5 darab alapzat, ablak és fűtés
nélküli istálló barakkot telepítettek. No-
vember közepéig ös szesen 9828 főt zár-
tak ide.

A barakkokban a földön és a priccseken
szalmazsák, takaró nem volt. A barakkok
mellé két nyitott latrinát ásattak.

- A kegyetlen bánásmód, a verés, a
kínzás, az éheztetés, a betegségek és a
jár vány iszonyatos körülményeket te rem -
tett e táborrészben.

- 1939. februárig (!) 9400 főt engedtek
el azzal a feltétellel, hogy elhagyják az
országot, vagyonukat hátrahagyva kiván-
dorolnak.

- Az őrizetben lévők közül 252 fő éhen,
illetve betegségben halt meg, a többit
meggyilkolták.

A véres pusztítás áldozatainak összlét-
száma és a megsemmisített értékek csak
becsülhetők, pontosan nem állapíthatók
meg.

A tulajdonban esett 25 millió RM kárból
csak az üvegkár volt hatmillió. Gö ring
emiatt mondta indulattal Heyd richnek:
„Inkább öltetek volna meg még 200
zsidót, csak ne pusztítottatok volna el
ekkora értéket! Honnan vegyük a devizát
ennyi üveg pótlására?...”

A 25 milliós kárt nem a biztosító tár-
saságokkal, hanem a zsidókkal fizettették
meg.

Göring 1938. november 12-ei rende -
letében „…a zsidóságnak a német néppel
és a Német Birodalommal szemben ta -
núsított magatartása miatt, amelyre jel -
lemző, hogy még a gyáva gyilkolástól
sem riad vissza…” indoklással további
egymilliárd RM büntetést szabott ki a
német zsidóságra.

1938. november 15-től rendelettel
megtiltották a német zsidó gyerekek isko-
lai tanítását! Előttük bezárultak az is -
kolák kapui…

1938. november 9-e, a Kristályéjszaka
a világ egyik gyásznapja. A Német Biro-
dalomban ekkor kezdődött az 1935. évi
hírhedt nürnbergi faji törvények végre-
hajtása: a német, az osztrák, később az
európai zsidóság államilag szervezett
jog fosztása, majd fizikai megsemmi -
sítése. Tulajdonképpen ez volt a Soá nyi -
tánya…

A Németországi Szövetségi Köztár-
saság keresztény templomaiban e gyász-
napon emlékező istentiszteleteket tar tanak.
A né metországi zsidók az újjáépített
és/vagy új zsinagógáikban, imaházaikban
ka dissal és Él molé rachamimmal em-
lékeznek a borzalmak éjszakáinak, nap -
jainak, a Kristályéjszakának áldo zataira.

Kovács László

Appell a buchenwaldi pogromtáborban
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Mintha most lett volna, hogy ott állt felesége, Weisz Judit ra-
vatalánál, szomorúan, szárnyaszegetten.
Alig telt el három év, és Sipos Pál koporsóját állta körül a

megdöbbent tömeg.
Ahogy a szónok mondta a temetési beszédében: „Palit befo-

gadta a zsidó hitközség”. Igen, befogadtuk, mert közénk tarto-
zott. Ott volt ünnepeinken, osztozott örömeinkben, és ott volt,
ha segíteni kellett. A munka és a család szeretete jelentette
számára az életet.
Judit halála után támasz nélkül maradt, hiszen a család

elvesztette azt az embert, aki a biztonságot jelentette. Még fel
sem ocsúdtunk Judit távozása után, és jött a fájdalmas,
döbbenetes hír.
Sipos Pál fiatalon követte fiatalon elhunyt feleségét.
Nyugodjanak békében.

Klein Éva

SIPOS PÁL EMLÉKÉRE

SIPOS PÁL MIHÁLY 
Elhunyt 2013. szeptember 19-én

2010-ben, mikor édesanyánk elhunyt, óriási tragédia ért
bennünket.  Reméltük, hogy az elkövetkezendő hosszú-
hosszú években ez újra nem történik meg velünk. Három
évvel később egy csütörtöki napon az élet megismételte ön-
magát: drága édesapánk itthagyott bennünket.

1960. július 12-én született Vasmegyeren harmadik gyer-
mekként.  Gyermekkorát már Nyíregyházán töltötte. 1983-
ban elvette feleségül élete párját, Weisz Juditot. Bekerült
egy zsidó családba, ahol anyósa és apósa gyermekükként
szerették. Így ismerkedett meg a zsidó vallással, a zsidó
hitközséggel. Élete végéig járt anyósával és gyermekeivel a
hitközségbe, amikor csak ideje engedte. Édesanyánk, Judit
halála után már nem volt teljes az élete; elvesztette „másik
felét”, nem találta helyét az életben.  Próbáltuk enyhíteni
fájdalmát, kicsit feledtetni a szo mo rúságát, de már az any-
nyira szeretett gyümölcsfái mellet sem érezte jól magát.  

Nem is olyan régen, mi -
kor elvesztette édesapját,
azt mondta nekünk: „látjá-
tok, most nőttem fel, se é -
des apám, se édesa nyám”.
Nekünk is saj nos hirtelen,
talán túl fiatalon fel kellett
nőnünk. Olyan szülők
gyer mekei lehettünk, és o -
lyan családban nevel ked-
hettünk fel, amilyen nem
sok mindenkinek adatik
meg. Nekünk megadatott.
Mindent megkaptunk tő -
lük, elindítottak minket a
nagybetűs életbe, átadtak
ne künk mindent, amit ők
tudtak az életről. Sajnos

túl korán távoztak az élők sorából.  
Köszönjük nektek, hogy felneveltetek minket, büszkék

vagyunk rá, hogy a ti gyermekeitek lehetünk. Soha nem fo-
gunk titeket elfelejteni, és tudjuk, hogy most már mind a
ketten együtt odafentről segítitek életünket, és figyeltek
ránk.

Búcsúznak tőled gyermekeid:
Robi és Heni

Drága Gyuri!

Itt állunk körülötted, mindannyian, akiket szerettél. Itt vagyunk
mindannyian, itt állunk megdöbbenve és értetlenül, és nem
tudjuk elhinni, hogy elmentél. Egy mindig tettre kész emberről
nehéz elhinni, hogy fizikailag nincs többé. Nagyon jó férj voltál.
Szeretetet és biztonságot kaptam Tőled. Zárkózott, halk szavú,
becsületes, segítőkész, mély érzésű, családszerető, őszinte ember
voltál, aki nyíltan vállalta véleményét, önmagát.  Nagy fe le lős -
ségtudattal élted végig életedet. 

Mindig tisztelettel gondoltam arra, hogy milyen nehéz lehetett
Neked családi okok miatt 15 évesen elkerülni otthonról, Nyír-
egy házáról, és Budapesten egyedül, albérletben lakva elvégezni
a középiskolát. Te soha nem panaszkodtál.

Felderült az arcod, ha Odesszáról, az ott eltöltött egyetemi
évekről meséltél. Nagyon szeretted a barátokat és a tengert.
Odessza életre szóló barátságokat adott Neked és így nekem is.
Köszönöm, hogy megmutattad ifjú korod kedvenc utcáit.
Odesszai közös sétáink szép emlék marad számomra.

Fiatalon ismertük meg egymást. Egészen fiatalon kezdtük meg
közös életünket. Ragaszkodtunk egymáshoz, szerettük egymást,
közösen éltük át az életben előforduló nehézségeket. Szellemi
társak voltunk egymásnak. A barátom voltál. Odaadó szeretettel
neveltük fel gyerekeinket, Zsófit és Pétert, és örültünk, hogy
Zsófi házasságát követően kaptunk egy Gábort is. Sírtunk és
szökdeltünk örömünkben, amikor először értesültünk arról, hogy
unokánk lesz. Igazi örömforrást jelentett Lilike és Danika
betegséged idején.

Nemcsak a magánéletedben, de a munkádban is megálltad a
helyed. 54 évesen alapítottál vállalatot, amit utolsó percekig
nagyszerűen vezettél. Anyagi biztonságot nyújtottál családod-
nak, munkatársaidnak. Most kell elmondanom Neked, hogy a
szomorú hír hallatán küldött leveleikben üzlettársaid kiváló
szak embernek, becsületes, segítőkész üzletembernek, tisztelet -
re méltó üzlettársnak, kedves üzletfélnek, barátnak tartottak.

Drága Gyuri! Hiányozni fogsz, de mindig velem leszel. Hiá-
nyozni fog kedves alakod otthon a kertben ahogy palántázol,
füvet nyírsz. Hiányozni fognak a teraszon eltöltött közös nyári
esték, elmélyülten újságot olvasó alakod, élcelődő kritikus meg-
jegyzéseid. Fáj, hogy ilyen korán el kellett menned, de lélekben
mindig velem leszel, és együtt folytatjuk tovább közösen
megkezdett utunkat. Nyugodjál békében!

Feleséged, Kati

RR ÓÓ NN AA   GG YY ÖÖ RR GG YY



Sófár 7

Jakob Rosenfeld menekültként 1939-ben érkezett Bécsből
Sanghajba, és miután látta, hogy a kínai lakosság milyen
üldöztetéseket szenved el a japánoktól, az osztrák zsidó 1941-
ben úgy döntött, hogy csatlakozik Mao Negyedik Had-
seregéhez. Tíz évig szolgált a kínai hadseregben, ahol
meg szerezte a tábornoki rendfokozatot. A távol-keleti ország-
ban Luo tábornokként lett ismert.

A frontvonalon zseblámpa fényénél fáradhatatlanul operáló
fiatal orvosként vált legendává. Közben megvívta saját
háborúját is, hogy fejlessze a higiéniát, miközben kínai or-
vosok tucatjainak mutatta meg a modern medicina mód-
szereit.

2006-ban Kína Ausztriába akkreditált nagykövete, Lu
Yongua az AFP
hírügynökségnek a
következőket nyi -
latkozta: 

„ ( R o s e n f e l d )
nagyszerű hős
volt, aki életek ez -
reit mentette meg,
és akit a hadsereg
és a lakosság egy -
aránt csodált”.

1902-ben szü le -
tett Lembergben,
ami ma Lviv (oro -
szul Lvov) né ven
található Ukrajna
nyugati részén, de
akkoriban az Oszt -
rák-Magyar Mo -
narchia részét
ké  pezte. 

Bécsúj hely mel-
lett, Wöl lersdorfban ne velkedett. Apja a Monarchia had-
seregének tiszthelyetteseként szolgált. Rosenfeld a bécsi
egyetem falain belül doktorált orvostudományból, szak-
területe az urológia volt.

Az Anschluss-t követően előbb Dachauba, majd Buchen-
waldba deportálták. 1939-ben elengedték azzal a feltétellel,
hogy két héten belül elhagyja Németország területét.

Akkoriban az egyetlen lehetőség, amihez nem kellett vízum,
egy hajóút volt Sanghajba. A kínai város rövidesen 25.000 eu-
rópai zsidónak nyújtott menedéket. „Kis Bécs” néven lett is-
mert a zsidónegyed, ahol Rosenfeld gyorsan meg is kezdte
praxisát.

Semmi előjele nem volt annak, hogy a híres bécsi orvos lesz
a Kínai Vörös Hadsereg „Buddha mentője”, ahogy akkoriban
becézték. „Rosenfeld csak arra törekedett, hogy kényelmes
életet teremtsen magának, aminek része volt a praxis és es-
ténként az opera” – vélekedett Gerd Kaminski osztrák poli-

A legendássá vált bécsi orvos

A LEGENDÁSSÁ VÁLT
ZSIDÓ-KÍNAI

tológus profesz-
szor, aki egyéb -
ként könyvet is írt
a zsidó orvosról.

1941-től a kom-
munista haderőnél
szolgált harctéri
or vosként az Új
Negyedik Hadse -
regben, a Nyolca -
dik Had seregben
és az Észak-keleti
Népi Felszabadító
Hadseregben a
má  sodik kínai-ja-
pán háború ki tö -
rés ekor és a kínai
polgárháború a -
latt. (A Nyolcadik
Hadsereget 1937.
szeptember 22-én hívták életre a Kí nai Vörös Hadseregből.
Az Új Negyedik Hadsereggel egyetemben képezte a fegyveres
erők gerincét, amit Mao Ce-tung kommunista vezér és Zhu
De tábornok vezetett – a szerk.)

Tábornokként a kommunista párt Központi Bizottsága elit
köreibe tartozott, de Maohoz közel sosem jutott. 

Az osztrák „Luo tábornok” Kínában maradt a náci rezsim
megdöntése után is, és részt vett a Népi Felszabadító Hadsereg
pekingi bevonulásán. 1947-ben még egészségügyi minisz -
ternek is kinevezték a kommunista hadsereg átmeneti kor-
mányába.

1949-ben, abban az évben, amikor a Kínai Népköztársaságot
megalapították, Rosenfeld visszatért Bécsbe, hogy felkutassa
rokonait, de legtöbbjük a holokauszt áldozatává vált. Egy, a
háború által elpusztított várost talált, ahol még mindig gyako-
riak voltak az antiszemita megnyilvánulások, és ahová már
nem tudott beilleszkedni, miután családját kiirtották. Nő vé -
rével azonban sikerült találkoznia.

1950-ben próbált visszatérni Kínába, de nem járt sikerrel.
„Az új hatalom és a koreai háború kitörése azt eredményezte,
hogy a külföldieket nem fogadták többé meleg szívvel” – ál-
lította Kaminski. Ehelyett Izraelbe emigrált, ahol megtalálta
bátyját. Két évvel később halt meg szívelégtelenség kö -
vetkeztében.

Az 1960-as évek vége felé a Kulturális Forradalom idején
kegyvesztett lett, majd Mao 1976-os halálát követően részben
rehabilitálták. Az elmúlt években a „Hős” besorolást vissza -
nyerte, részben Kaminski erőfeszítéseinek köszönhetően.

Manapság minden kínai vezető, aki Izraelbe látogat, virágot
helyez el a Tel Aviv mellett található Ramat Gan településen
fekvő sírjára.

Rosenfeld emlékét életben tartják Kínában. Ma már egy szo-
bor is emléket állít neki, továbbá a Shandong provincia déli
részén elhelyezkedő Junan tartomány kórházát is róla
neveztek el. 2006-ban Hu Jintao (Hu Csin-tao ) akkori kínai
elnök felavatta a pekingi Kínai Nemzeti Múzeumban a róla
szóló, mintegy 800 négyzetméteres kiállítást.

A fighthatred.com oldalon 2013. 10. 23-án, valamint a ynet-
news.com címen 2013. 10. 25-én elérhető tartalmak alapján
az oldalt Sugár Károly állította össze.

Egyenruhában
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VANNAK MÉG TANÚK XX.VANNAK MÉG TANÚK XX.
Dr. Tordai Sándorné

Tiszavárkony a Tisza jobb partján el-
terülő település Szolnok közelében, ma
mintegy 1600-1700 lakosa van. A már az
avarkorban is létező településen a zsidók
először földbérlők voltak, majd az 1870-
es években váltak a zsidó bérlők birto -
kossá.

1919. és 1948. között a zsidó vallás   szer-
tartása szerint a faluban öt há zas ságkötés
történt és 12 zsidó gyermek született. 

Tiszavárkony község kép viselő testü lete
egyik rendeletében helyi egyedi vé delem
alatt álló építménynek minősítette a köz -
ségi köztemetőben lévő zsidó sír emlé -
keket.

Ebből a faluból származik Dr. Tordai
Sándorné Ungár Magda Gitl, akivel Bu-
dapesten készítettem interjút, és akinek
családja hosszú évekig élt Nyíregyházán.

1924. április 16-án születtem Tisza-
várkonyban. Volt egy ikertestvérem, Gyu   la
és egy nővérem, Katalin.  Apám gaz  dál ko -
dó parasztember volt.

Tulajdonunkban volt jelentős nagyságú
termőföld, állatokat, lovakat, teheneket
tartottunk. Ez lett aztán a veszte édes -
apámnak 1944. előtt és 1945. után is,
hiszen volt mit tőle elvenni, és volt miért
meghurcolni. Nagyon sokat dolgozott,
mint a te apád, hajnali négykor kelt és
késő estig meg sem állt. A házunk, ami-
hez hozzátartoztak a cselédek házai is,
távolabb volt a falu központjától.

Anyám a háztartást vezette. Nem vol tunk

kóserek, olyannyira, hogy még disz nót is
tartottunk. Ételeinket anyám ennek el-
lenére a zsidó főzési szokásoknak meg -
felelően készítette. Így étkezem azóta is,
például a húsos zsíros ételt a tejföllel, tej -

színnel ma sem tudom meg enni, és hiány-
oznak a zsidó konyha ízei, amit valahogy
itt a kóser kifőzdében – ahonnan az
ebédemet kapom – sem tudnak már
elkészíteni.

Iskolába Szolnokra jártam, négy elemit
és a négy polgárit végeztem, utána jött
volna a gimnázium, de azt én már hagy-
tam, el sem kezdtem. Vonattal jártam be
Szolnokra az iskolába az ikertestvérem-
mel, Gyuszival. A vasútállomástól lovas
kocsi vitt bennünket haza, mivel 4 kilo-
méterre volt a tanyánk az állomástól. Ezt
a sok utazgatást meguntam, ezért hagy-
tam abba a tanulást a négy polgári után.
Gyuszi Szolnokon elvégezte a gimnáziu-
mot is.

Tiszavárkonyban valamikor sok zsidó
élt, amit igazolt a szép nagy zsidó temető,
de a deportálás előtt már nem volt, csak
három család. A két Ungár család és a
Singeréké. Ennek a Singer famíliának az
egyik leszármazottja rabbi volt a Frankel
zsinagógában. A temetőben megvan a
nagy mamám, a nagyapám és az 1918-ban
született, de fiatalon meghalt test vérem
sírja, sírköve is.

A felszabadulás után az egyik tanács-
elnök kiszedette a sírköveket a zsidó
te me tőből, és azokat egy kupacba ös  sze -
dobálták, a temetőt elfoglalták. A fiam,
Péter közbenjárására azonban az új pol-
gármester rendbe hozatta a zsidó temetőt.
Megtaláltuk a nagyszüleim és a test vérem
sírköveit is, és azokat is fel újíttattuk. 

1944. májusban,
amikor el kez dő -
dött a deportálás,
először Tiszaföld-
várra vittek ben-
nünket. 

Ez egy köztes ál-
lomás volt, ahol
egy nagy gazda -
ságban helyezték
el a zsi dókat a te -
hénistállóban. 

Az is tállóban
nagy fakkok vol -
tak a te he neknek,
és ezekbe a  fak -
kokba került egy-
két család.

Innen 1944. má -
jus végén vagy jú -

nius elején, már nem emlékszem
pon tosan az időpontra, bevittek ben nünket
Szolnokra, ahol a cukorgyárban volt a
gyűjtő, ott vol tunk hat hétig. Volt, akinek
jutott fedett hely, volt, akinek nem. Ide

hozták a zsidókat Szolnokról, a kör nyező
falvakból, még a Kunságból is. Össze-
gyűjtöttek vagy 5000 embert, a szabad ég
alatt voltunk na pokig. Nem tud tunk sem-
mit, hogy mit akarnak velünk, az a hír ter-
jengett csak, hogy valahova dolgozni
visznek majd bennünket.

Volt nekem egy befolyásos ügyvéd
nagybátyám, apámnak a testvére, aki
benne volt Szolnokon abban a bizottság-
ban, amelyik beleszólhatott abba, hogy ki
hová kerüljön a deportálás során. Ez a
nagybátyám elintézte, hogy azon a sze -
relvényen legyen a családunk, amelyik
nem Auschwitzba, hanem Ausztriába

került. Persze ezt csak utólag tudtuk meg,
mi hamarabb el akartunk menni a koráb-
ban induló transzportokkal. Szerencsénk -
re nem abba a szerelvénybe va goníroztak
be bennünket, amelyik Auschwitzba
érkezett.

A mi vonatunk Baden bei Wien vá -
rosában állt meg, ahol volt egy elosztótá-
bor, ahol szétválogatták az embereket.
Baden bei Wien egy gyönyörű város, már
akkor, 1944-ben is nagyon szép volt.

Az elosztótáborban szétszortírozták az
embereket. Mi bekerültünk egy harminc-
harmincöt fős csoportba, ahol a családok
együtt maradhattak. A legfiatalabb közöt-
tünk az egyik család 8 éves kislánya volt,
Ági. Már csak ketten élünk ebből a cso-
portból, Ági és én.

Ezt a 30-35 fős csoportot elvitték egy
nagygazdaságba, ahol elhelyeztek ben-
nünket. Mezőgazdasági munkát kellett
végeznünk. A gazdaságban földművelés-
sel és állattenyésztéssel foglalkozott a tu-
lajdonos család, akik nagyon rendesek
voltak. Megmondták, hogy ők nem akar-
nak nekünk rosszat. Úgy is volt. Igaz,
hogy egy fűtetlen, hatalmas, fából készült
tehénhodályban laktunk, de azok az em-
berek nagyon rendesek voltak. Tartozott
ehhez az épülethez egy konyha is, az én
anyukám és egy másik idősebb asszony

Családi fotó 1955-ből

Magda néni
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főzött a csoportnak. Adta a gazda a nyers -
anyagot, ők meg megfőzték. Nem volt
valami híres koszt, de ahhoz képest, ami
másutt volt, nem panaszkodhattunk. 

A gazdaságban, mire mi odakerültünk,
már lengyelek dolgoztak. Volt egy lengyel
tiszt, aki munkavezető volt. Lóval járta a
munkaterületeket és engem kiválasztott a
segédjének. A munka nem volt könnyű, a
gazdaságban gabonát, cukorrépát ter-
meltek, csináltuk az aratást, cséplést, be-
takarítást. Ezen kívül versenylovakat
tenyésztettek, és a lovak körüli munkát
kellett elvégeznünk.

Az SS-ek rendszeresen jártak ellen -
őrizni. A gazdáink mondták, hogy amikor
jönnek, akkor ők szigorúan fognak utasítá-
sokat adni. Így is volt, ha jöttek az SS-ek,
akkor a munkavezetők kiabáltak velünk,
durvaságot tettettek, de tudtuk, hogy nem
kell komolyan venni, ez csak színjáték. A
németek közölték az osztrák gazdával,
hogy ha nem lesz munka, akkor szóljanak,
mert beszállítanak bennünket a központba
a gyűjtőbe. A gazdáink azonban igye -
keztek mindig munkát adni, így erre a
beszállításra nem került sor; ott voltunk a
gazdaságban 1944. júniustól 1945. áprili -
sig.

1945. április 16-án az oroszok szabadí-
tottak fel bennünket. Mielőtt ez meg tör -
tént, a gazdánk azt mondta, hogy menjünk
az erdőbe, fussunk, amerre látunk, ment -
sük magunkat. De nem mozdult senki,
maradtunk, és akkor bejöttek az oroszok.
Na, ez is kutya világ volt, az orosz katonák
„szedték a nőket”. Az volt a szerencsénk,
hogy volt közöttük sok zsidó katona, és
azok megvédtek bennünket, mondták a
többieknek, hogy „na, ez tilos”. Az orosz
katonák nagyon durvák voltak, erősza-
kosak. Az oroszoktól a gazdáink is tartot-
tak, és a főnök úgy gondolta, hogy az
értékei jobban biztonságban lesznek
nálam. Ideadott nekem egy faládát, mond -
ta, hogy abban ékszerek vannak, vigyáz-
zak rá. Én őriztem is, közben ők az
oroszok elől elmenekültek. Mi elbújtunk
annak az épületnek a padlásán, ahol lak-
tunk, onnan viszont le kellett jönni, mert
az oroszok fel akarták gyújtani az épületet.
Nem tudtam a ládával mit kezdeni, így ott -
hagytam a házban. Nem mertem magam-
nál tartani, mert az oroszok agyon is
ütöttek volna érte, ha nálam megtalálják.
Hogy mi lett a ládával, nem tudom. Utólag
már bántam, hogy otthagytam, de akkor
inkább az életemmel törődtem.

Aztán elindultunk hazafelé gyalog.
Napokig jöttünk, istállókban pihentünk
meg, így jutottunk el a Dunántúlra. Addig -
ra az ennivaló, amit magunkkal hoztunk,
mind elfogyott. Már nem emlékszem,
melyik dunántúli városban jártunk, amikor
remény volt rá, hogy jön vonat és azzal
utaz hatunk tovább. Vártunk a vonatra

vagy két napot. Közben az apám és a
nagy bátyám elindultak ennivalót sze rezni,
mert voltak elosztóhelyek, ahol csajkába
az oroszok adtak valami ételt. Ők ketten
elmentek, közben megjött a vonat. Mi, a
család többi tagja felszálltunk, gondoltuk,
majd apám és a nagybátyám utolérnek
bennünket. Persze nem értek utol, majd
csak Pesten találkoztunk ismét.

Pestről aztán újból gyalog mentünk haza
Tiszavárkonyba. Megérkeztünk a fa lunk -
ba. Istálló volt a szép nagy házunk, nem
volt benne semmi, csak rengeteg patkány.
Mire mi hazaértünk, az iker testvérem,
Gyuszi a munkaszolgálatból már otthon
volt 1944. november óta. Nem tudott hova
menni, a házunk lakhatatlan volt, így az
egyik kocsisunk fogadta be. A szomszé-
dok elmondták, hogy az egyik tehenünket
a bíró vitte el. Gyuszi ment a bíróhoz,
hogy visszakérje a tehenet, de a bíró nem
adta, azt mondta, ő azért fizetett. Persze
nem tudom, kinek fizetett, nekünk biz-
tosan nem.

Így, mikor hazaértünk, nem volt sem-
mink. Mindent széthordtak, bútorokat, ál-
latokat, mindent.

Persze a családunk hozzáfogott fel -
építeni, ami elveszett. Ez hosszú idő volt
és sok munka. Mire elértünk valamit,
újból szedték az embereket – most már,
mint kulákokat. Apámat is el akarták
vinni, de megszökött.

A nővérem, Kata ekkor már Nyíregy-
házán lakott. Férjhez ment még 1944.
előtt. Az ő férje is munkaszolgálatos volt,
született egy gyermekük is, aki még a de-
portálás előtt meghalt.

Az egész családunk eljött Nyíregy-
házára, mindent otthagytunk Tiszavár -
konyban. 

Aztán Nyíregyházán is merkedtem meg
a férjemmel, Tordai Sándorral. Ő is
munkaszolgálatos volt a háború alatt, de
megszökött és Pesten bujkált egy ár-
vaházban. Heten voltak testvérek, a
családját deportálták. A férjemen kívül két

húga és három öccse jött vissza. A nagy -
szülei, a szülei és egy húga a családjával
együtt odamaradtak.

Hamar történtetek az események, a
meg ismerkedésünk után két hónap múlva
már össze is házasodtunk A férjem
családjának két háza volt Nyíregyházán a
Kiss Ernő utcán, az egyikbe, a 44. szám
alattiba költöztünk be. Három gyer-
mekünk született: Péter, Zsuzsa és Gyuri.
A férjem nagyon ügyes kereskedő szel -
lemű ember volt.  Ebből is baj lett persze,
mert az ötvenes évek végén vagy a hat-
vanas évek elején börtönbe került valami
semmiségért ártatlanul, ott maradtam
három gyerekkel egyedül. Jött a tél, a
hideg, és ekkor segített rajtam a te apád.
Én nem is kértem. Az egyik napon eljött
hozzánk, kérdezte, hogy van-e tüzelőnk,
mondtam, hogy nincs. A te apád mondta:
legyek nyugodt ő gondoskodik róla. Így
is tett, megvette, elhozta a legjobb szenet,
berakta a helyére, nekem egy lépést sem
kellett érte tennem. A mai napig nem

felej tem el, hálás vagyok neki – nagyon
örülök, hogy ezt el tudtam neked mon-
dani...

Aztán persze a férjem kiszabadult, ne -
veltük a gyerekeinket, szépen éltünk.
Vagy 40 évig laktunk Nyíregyházán, pe -
dig mindig el akartunk onnan jönni, de
végül maradtunk.

Minden jó volt addig, amíg a férjem
nagyon megbetegedett és meghalt. Ma
már Nyíregyházára csak a halottainkhoz
járunk, ott vannak eltemetve a szüleim is.

Nagyon szép családom van. A három
gyerekem itt él Budapesten, gyönyörű
uno káim és dédunokáim vannak, szépen
boldogulnak Magyarországon és kül föl -
dön.

Jövőre április 16-án töltöm be a 90.
életévem. Tudom, hogy a családom na -
gyon készül erre a szép kerek születés-
napra, amit persze én is nagyon várok...

Klein Éva

Unokák és dédunokák között



Sófár10

Nehéz lenne túlbecsülni annak a könyvnek
a jelentőségét, amelynek bemutatója szep -
tem ber 16-án volt a könyvtárban a Móricz
Zsigmond Kulturális Egyesület szer ve zé -
sében. Klein Éva Vannak még tanúk című
kötete azokat a közöttünk élő idős embereket
szólaltatja meg, akik túlélték a hetven évvel
ezelőtti holokausztot. 

A kiadvány erényeit, fontosságát méltató
ismertetés túlságosan hosszúra nyúlt (Riczu
Zoltán, a téma avatott ismerője, kutatója in -
kább előadást tartott), ezért a hallgatóban
kavargó gondolatok, reflexiók az alábbiak-
ban olvashatók. 

**
Kritikaként fogalmazódott meg, hogy né -

hány visszaemlékezés történelmi pontatlan -
ságokat tartalmaz. Ez kétségtelenül igaz, de
ez a műfaj a történtek részeseinek szubjektív
élményeiről szól, a megszólalók egyik-másik
ténybeli tévedését ennyi év elteltével, ennyi
szörnyűség átélése után számon kérni aligha
szabad. Nem ritka, hogy életkorunk előreha-
ladtával rosszul rögzült tudásunk válik szá-
munkra igazsággá.

**
Szó esett arról, hogy egyesek a borzalmak

elöl a felejtésbe, a szemérmes vagy tapin-
tatos hallgatásba, némaságba menekülnek.
Mások az átéltek kibeszélését, a radikális
őszinteséget választják. Teszik ezt azzal a
szán dékkal (is), hogy az embertelenség ne

vesszen a feledésbe, szolgáljon örök tanul-
ságul.

Úgy vélem, nem vitathatjuk el senkinek
azt a jogát, hogy a maga módján viszo nyul -
jon a saját történetéhez.

**
Ide kívánkozik a hosszú éveken át Berlin-

ben élt Nobel-díjas író, Kertész Imre inter-
júja, amit a közelmúltban adott a Die
Zeit- nek. „Hogyan tudtam együtt élni a
németekkel? Még megdöbbentőbb, hogy ko-
rábban hogyan voltam képes magyarokkal
élni. Magyarországon éltem a náci időkben,
itt viseltem a sárga csillagot, itt voltam a get-
tóban, itt fogott el a magyar csendőrség.” –
mondja, s magát „a holokauszt bohócának”
nevezi. Van joga ehhez? Igen, tudomásul
kell vennünk, el kell fogadnunk ma gá nyos -
ságát, végtelen pesszimizmusát, végletes
kétségbeesését, sötét világlátását. Hiszen ő
mondja ugyanitt: „A haláltáborban váltam
azzá, ami vagyok. Mit élhettem volna át
Auschwitz nélkül? Mindazt, amit a többiek
is mind megélnek.” Ismerjük Adorno elhí -
resült mondását: „Auschwitz után nem lehet
verset írni.” Értsük jól: a költő nem tehet
úgy, mintha a borzalmak nem történtek
volna meg.

**
Az igazi, súlyos kérdések és tennivalók

egyike a szembenézés a történtekkel, önma-
gunkkal. Én mit tettem (nem tettem) volna?

Ari Shavit Hazám, az ígéret földje című könyve novemberben egy-
szerre jelenik meg New York, London, Amszterdam, Róma, Tel-
Aviv és Budapest könyvesboltjaiban. Az angol nyelvű kiadást a
világ legnagyobb könyvkiadójához, a Random House-hoz tartozó
Spiegel&Rau gondozza, a könyv magyar fordítását az Atlantic
Press Kiadó jelenteti meg. 
A könyvbemutató 2013. november 20-án lesz a Bálint Házban. A
bemutatón részt vesz Ilan Mor, Izrael Állam nagykövete.

„A Hazám, az ígéret földje szen-
vedélyes, mégis elfogulatlan be -
számoló arról, hogy hogyan jött
létre a mai Izrael. Függetlenül at-
tól, hogy Ön egyetért-e a benne
található következtetésekkel és
feltételezésekkel vagy nem, már
pusztán narratív ereje miatt is ne-
hezen fogja letenni ezt a könyvet,
amely líraian személyes és egy-
szersmind szigorúan tárgyszerű.
Ari Shavit műve kétségtelenül for-
málni fogja a közgondolkodást
arról az országról, amelyről min-
denkinek van véleménye, de csak
kevesen tudják, hogy mi vár rá az
elkövetkező években.” (A véle-
mény Daphne Mer-kintől, a The
New York Times Magazine cikk-
írójától és a Hitler álmai című
könyv szerzőjétől származik, aki

megjelenése előtt, kéziratban olvashatta el a könyvet. )

„Sok-sok éve ez a legjobb könyv, amely ebben a témában megje-
lent” – The New Republic

EGY KÖNYVBEMUTATÓ MARGÓJÁRA
Én hogyan viselkedtem volna? Az egész
Lengyelországot megrázta az a kíméletlen
dráma, amelynek szerzője azt mutatta be,
miként tüsténkedtek a falu lakói a zsidók el-
hurcolását segítve, buzgólkodtak vagyon -
kájuk széthordásakor…

A fejekben lévő zavar jele, amikor a
miniszterelnök a Zsidó Világkongresszus ta -
nácskozásán a zsidó és magyarok együtté -
léséről értekezik (mondjuk Korányi Frigyest
hová sorolja? Bruck András szavait kölcsön -
véve „lezsidózzák azt, aki mindenben kü lönb
magyar náluk.”) Vagy amikor a nyír egyházi
önkormányzatot irányító párt frakció ve -
zetője (Nyíregyházi) Szohor Pál sze mélyét,
gondolatait ajánlja a vele szemben ülők fi-
gyelmébe. Azt a Szohor Pált, aki - de hisz
tudjuk, miként örvendezett a zsidótlanná tett
vasárnapon… Ezért gondolom azt, hogy
azon az estén elmulasztottunk egy alkalmat, 

**
Az élet furcsa dramaturgiája, hogy e sorok

írása alatt a szerzőt inspirálandó a Budapest
Klezmer Band (best of) lemeze szól, s most
épp Illényi Katica énekli Sholom Secunda
Donna, Donna című, sírnivalóan szép dalát.

Dr. Fekete Antal

Klein Éva könyve megvásárolható szemé-
lyesen vagy megrendelhető a hitközségnél 
(elérhetőségünket lásd az impresszumban).

TEMETŐI NYITVA TARTÁS

Vasárnaptól csütörtökig: 9-től 12 óráig.

Pénteken és szombaton, valamint

állami és zsidó ünnepeken zárva.

Telefon: 06-30-490-0084
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Néhány hónappal ezelőtt ünnepeltük a mis kolci zsinagóga fennál-
lásának kerek 150. évfordulóját. Az évfordulón szép számmal je   lentek
meg zsidók és nem zsidók is, hiszen e patinás épület a város egyik
legszebb műemléképülete volt. Azért mondom, hogy volt, mert most
bezárták. Azt mondják, veszélyes az életünkre. Ez az épület az emberi
értelem gyö nyörű szimbóluma. Acél tartóoszlopait még a hámori ko-
hászatban készítették, és nyugodtan kibírnának újabb 150 évet, vagy
annál is többet. A hitközség mindent megtett annak ér dekében, hogy
valamiképpen fennma radhasson, hogy unokáink is lássák még, hogy ne
jusson a körülötte korábban működő fürdő, piac, vagy kórház sorsára.
Erőfeszítéseik hiábavalóak vol tak, sem önkormányzat, sem más nem
segített. Így aztán lassan elenyészik, mint végóráiban az emberi test,
amikor kiszáll belőle a lélek. 

A zsinagóga Miskolc egyik legforgalmasabb utcájában, a Kazinczy
utcában áll, mégis észrevehetetlen, eltűnt a szemünk elől. Mintha

láthatatlan lenne, s valóban az is, mert már nem része az életünknek.
Pedig bizonyosan szól hozzánk. Málladozó falaival el akar mondani
nekünk valami nagyon fájót, de elfordítjuk a fejünket, vagy üres tekin-
tettel bámulunk előre, mert valahol nagyon máshol, fontosabb dolgok
körül járnak a gondolataink. Hiába van hát fizikailag mindennapjaink
központjában, lelkünkben oly messzire távolodtunk tőle, hogy nem
halljuk meg üzenetét. 

„Míg be nem mentem Isten szentélyébe, s figyelhettem az ő
végükre. Bizony sikamlós térre helyezted őket, ledöntöd őket
romokká.” 

(Zsoltárok, 73. 17-18.)

Ugyanígy járt a Miskolc-avasi zsidó temető is. A hitközség vezetője
sze rint nem is baj, hogy elfeledtük, hogy mindennapjainkban láthatat-
lan, mert csak így van biztonságban. Biztonságban tőlünk, emberektől.
Manapság nem ritka, hogy vandálok dúlják fel emlékhelyinket. Tudat-
lanságból, vagy az abból fakadó rosszindulatból, esetleg egyszerűen
szó  rakozásból. 

A majdnem hat hektáron elterülő temetőt egyetlen ember gondozza.
Közel hatezer síremléket, a növényzetet, a kerítést. A helyet, ahol több
neves rabbi is nyugszik, vagy éppen az a Bródy Farkas, aki a területet
saját pénzen vette, és adományozta a hitközségnek. Egyetlen ember
áldozatos munkáját dicséri, hogy a szombat kivételével minden nap
látogatható intézmény szemet gyönyörködtető állapotban van. Egyetlen
ember gondozza mások emlékezetét. Hiszen már a síremlékek el ké -
szítésének is ipara van, hogy azzal se kelljen bajlódnunk, más készíti el
helyettünk. Fizetünk azért, hogy egy szívünkhöz közelálló emberről
más gondoskodjon élete végeztével. A kertben egyébként található egy
holokauszt emlékhely is, ezért évente a megemlékezések idején na-

ELVESZETT EMLÉKEZETÜNK
gyobb számban is felkeresik, máskülönben csendes, emberi hang ott
nem hallatszik.

Nemrég ott jártam, és csupán a madarak csicsergését hallottam. Lát-
tam, amint cikázva szállnak egyik fáról a másikra, bokorból bokorba.
Elnéztem őket egy kis ideig. Olyan megnyugtató volt, pozitív gondola-
tokat ébresztett bennem. Pedig temetőben voltam, a halál haj  lékában,
olyan helyen, ami a köznyelvben nem része az egészségnek. Nem
éreztem idegennek magam, aki eltévedt, és értetlenül kapkodja a fejét,
vajon hogyan találhatná meg az onnan kivezető utat. Jól éreztem
magam, biztonságban. A lelkem nyugodt volt. Amikor eljöttem, olyan
életerőt éreztem magamban, mint már nagyon régen. Szinte megfiata-
lodtam, a sejtjeimben éreztem, ahogy a bonyolult biokémiai folyama-
tok beindulnak. Tenni vágytam, megváltani a világot, ahogy
tizenévesen gondoltam. Szerettem volna odamenni más emberekhez, és
elmondani nekik, hogy mit éltem át, mit élek át éppen. 

Pontosan tudom, hogy ott és abban a pillanatban a halál nem volt
elfogadha tatlan, ismeretlen, e zért félelmet keltő, hanem az élet egész -
séges része volt számom ra. Alkotásra, vagyis az élet élésére késztető,
bátorító erő. Olyan élmény volt ez, amelyre minden ember számára
szükséges lenne, de fájóan ritkán van részünk benne.       

Persze, mit tehet az ember, ha maga a Teremtő is büntetésnek szánta
a halált, amiért engedetlenek voltunk? Miért kellene megváltoztatnunk
a viszonyunkat hozzá mégis? – A modern ember ráadásul egyre inkább
a saját személye kiteljesedésére fordítja energiáit, a közösségi létet má-
sodlagossá silányítva. Az individualizáció egyik elkerülhetetlen
csapdája, hogy az egyén a saját nagyszerűségébe vetett hitét nem tudja
összeegyeztetni a neki konokul ellenálló, az életművét semmibe vevő
halállal. Ezért száműzi azt a mindennapjaiból, kezeli azt gyakorlatilag
tabuként. 

A természettől egyre inkább elszakadó ember társadalma az egyén szo-
cializációjának fontos állomásait veszítette el fokozatosan. Azokat a rítu-
sokat, amelyek segítségére voltak abban, hogy a halál gondolatát
elfogadja. Ezért a modern ember, az urbánus ember szocializációja,
személyiségének fejlődése az élete utolsó pillanatáig tart, amikor végül
megbékél sorsával, és elfogadja saját halálát. S közben leélt úgy 70-80
évet, hogy a halálnak még csak a gondolatát is elhárította magától. Ami
nyilvánvalóan megakadályozta abban, hogy egy sokkal teljesebb életet
éljen. 

Végezetül, aki a Teremtőt teszi felelőssé azért, mert emberi mivoltunk
egy fontos részétől elfordultunk, annak jusson eszébe, hogy Ő csupán
azt a porhüvelyt tette halandóvá, amit azért gyúrt, hogy halhatatlan
lelkünket hordozza annak az útnak egy részén, amely az Ő országába
vezet.    

Garay Ben

Erdei István felvételei 
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A folyóirat ingyenes!

ÉN KIS VÁROSOM
Kossuth tér

Egy jól meghízott parasztgalamb totyog át a téren. Egy gon-
dosan trimmelt palotapincsit vezet nagy büszkén egy csitri
leányzó. Nagyon szép a kőburkolat; ahogy átvágok a téren,
majdnem Kossuth Lajos lábánál kötök ki, és szédülök. Nem
tudom a helyemet pontosan megállapítani. Célba venném a
Nagy Csemegét, ahol annyi finomságot árultak, de csak OTP
portálokat látok, csalogató reklámokat, melyek nem is nekem
szólnak, hanem a pénzemnek. Balra fordulok, ide hordtam az
órámat javítani, de már fagylaltos bolt van a helyén. Szemben
az Aranysas Patika homlokzatán takaros reklám: üzletház. A
Koronában már majdnem felnőttként voltam először, helyet
foglalni apáméknak a tükörterembe, most meg alig találom a
bejáratot. Hová lettek a régi, lágy dallamok, hová lett Csengeri-
né játéka? És persze Hersu dohányboltja, mindig finom cuccai
voltak, természetesen jó pénzért, jó csomagolásban, és az illat,
azok a finom, békebeli illatok… Érdemes volt beszippantani. 

Eltűnt a Béke mozi az olcsó bérleteivel, a Kispipa a füstös,
sötét bútoraival, a finom juhtúrós, tepertős sztrapacskával. Az én
kis városom. Szédülök, nézem a díszköveket, a csobogó vizeket.
Leülök, vannak ízléses padok, némi virág. 

Pont szemben ülök a hajdani bútorbolttal, ahol részletre vet-
tük az első hármas szekrényt. Most meg kínai second hand-
gatyák és bakancsok a kirakatban. Újra feltűnik két viháncoló,
fagyizó leánygyermek, libbennek a lábaimnál, viháncolnak,
nézik egy pillanatra a vén palit – engem – lesajnáló tekintettel.
Tetszik nekik a görbebotom, meg is jegyzik, szép ezüstfeje van.
Meg az enyém is majdnem ezüst, de van még helye néhány
barna hajszálnak.

Dr. Dolinay Tamás

T A L Á L K O Z Z U N K ?
Nyolc év telt el azóta, hogy hitközségünk megrendezte a világban szanaszét élő nyíregyházi zsidók találkozóját. Ideje lenne
összehívni egy újabb rendezvényt!
Az Amerikában élő Rudas (Reismann) Andris ötlete volt, hogy időzítsük a találkozót a Mártírok Emléknapja dátumára, amelyet
legközelebb – hacsak nem jön közbe valami – 2014. június 15-én tartunk. Nos, legyen – mármint, ha Nektek is alkalmas. 
Kérjük, közöljétek részvételi szándékotokat elérhetőségeink valamelyikén (lásd: impresszum). A továbbiakról személyes üzenet-
ben értesítünk mindenkit.
Mi itt leszünk (bli neder…) Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A hitközség vezetősége

CHANUKAI RENDEZVÉNY

Gyújtsuk meg együtt az 
ünnepi gyertyákat!

December elsején vasárnap 16 órakor

chanukai gyertyagyújtás a hitközségnél,

utána fánkkal kínáljuk kedves vendégeinket.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


