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Aktuális tavaszi ünnepeinket családias 
légkörben, kitűnő hangulatban tartot-
tuk meg. Purimkor a Megila olvasás 
után volt zenés műsor és a gyerekeknek 
jelmezverseny. Széder este a Hagadát 
szakaszonként felváltva olvasta fel elő-
imádkozónk és Ramy Schlanger, aki 
Szlovákiából jött át barátjával. A dalok 
gitárkísérettel hangzottak el, kár, hogy 
nem kapcsolódtunk be többen a közös 
éneklésbe, ami persze így is felejthetet-
lenné tette ezt a széder estét. Mindkét 
ünnepi rendezvény tradicionális ételek 
elfogyasztásával, kötetlen, jó hangulatú 
beszélgetéssel fejeződött be zsúfolásig 
megtelt közösségi helyiségünkben.
 Április elsején Arcok és könyvek a 
tör ténettudomány mű he lyé ből címmel 
levéltári beszélgetésre hívták az érdek-
lődőket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Levéltárba. A remek hangulatú 
rendezvényen Toronyi Zsuzsanna, a 
Magyar Zsidó Levéltár igazgatója és 
Somos Péter, újságunk főszerkesztője 
kötetlen beszélgetés keretében válaszolt 
Bánszki Hajnalka kérdéseire. Több ér-
dekes téma között szóba került a hiteles 
anyagok összegyűjtésének nehézsége, 
egyben szépsége, de legfőképp a fontos-
sága.
 Szintén a Megyei Levéltár hathatós 
közreműködésével került kiadásra az 
„Örökségünk Varjúlapos” című kiad-
vány, mely a helység bemutatása mellett 
korabeli dokumentumok, visszaemlé-
kezések alapján ismerteti a gyűjtőtábor 
hiteles történetét is. A bemutató az im-
már hagyománnyá vált megemlékezés, 
az emlékhely koszorúzásának időpont-
jában volt. A tartalmas kiadványért és 
a méltó megemlékezésekért köszönet 
illeti Magyar László polgármester urat. 
A füzetecske hitközségünk irodájában 

megtekinthető, kívánságra kikölcsö-
nözhető.
 Kiemelten fontosnak tartjuk a Le-
véltárral ápolt kapcsolatunkat, a hiteles 
dokumentumok alapján történő tény-
szerű visszaemlékezéseket, hisz még 
javában zajlik a megszállási emlékmű, a 
Sorsok Háza és a Szakály Sándor kije-
lentése által generált szemléletbeli vita. 
Véleményünk szerint csak a tényleges 
történelemmel lehet szembenézni, fel-
dolgozni, majd továbblépni. Bármilyen 
csúsztatás, ferdítés csak konzerválja a 
felgyülemlett feszültséget, fokozza az 
ellentéteket. 
 Két további áprili-
si esemény: az előadó 
művészet erejével fes-
tett hiteles korképet 
zsinagógánkban Bá-
lint András mintegy 
300 néző előtt a Mó-
ricz Zsigmond Me-
gyei és Városi Könyv-
tár által megrendezett 
előadóesten. Szin-
tén az évfordulóhoz 
méltó kiállítás került 
megrendezésre a gyö-
nyörűen felújított kis-
várdai zsinagógában: a Csutkai Csaba 
fotókiállítását megnyitó beszéd lapunk 
3. oldalán olvasható.
 Említést kell tennünk a MAZSIHISZ 
belső dolgairól is. Mint ismeretes, le-
mondott Zoltai Gusztáv ügyvezető 
igazgató. Munkássága során érték pozi-
tív és negatív kritikák egyaránt, de el-
vitathatatlan érdeme, hogy évtizedeken 
keresztül meghatározó személyisége 
volt a magyar zsidóság képviseletének. 
Ezt a felelősségteljes feladatot lelkiisme-
retesen látta el, vállalható és folytatásra 

méltó örökséget hagy maga után. Kívá-
nunk hosszú, békés pihenéssel töltött 
időt, egészséget, nyugalmat!
 Hitközségünk egy csoportja részt vett 
a már hagyománnyá vált Élet Menete 
rendezvényen. A délután 4 órakor kez-
dődő esemény előtt megtekintettük a 
Terror Házánál tartott holokauszt meg-
emlékezést, ahol 50–60 főnyi résztve-
vővel együtt megtudhattuk, hogy Ma-
gyarország a háború alatt a tejjel-mézzel 
folyó Kánaán volt minden zsidó számá-
ra, és tízmillió embermentő országa volt. 
A főrendezvény viszont valóban méltó-
ságteljes volt, szerény becslések szerint is 
több tízezer résztvevővel. Az alkalomhoz 
illő felszólalások sorában mikrofon elé 
álltak a Menetelés az életért nevű, Né-
metországból induló mozgalom tagjai: 
a háborúban aktívan részt vevők leszár-

mazottai, akik járják a világon a holo-
kauszt megemlékezéseket. Képviselőjük 
szavai könnyeket csaltak a legedzettebb 
hallgatók szemébe is.
 Végezetül engedtessék meg egy sze-
mélyes konklúzió. Izraeli körutazás 
friss emlékével a fenti események kicsit 
más nézőpontból értékelődnek: a tény-
szerű, tartalmas epizódok dupla figyel-
met érdemelnek, a kevésbé pozitívok-
nak nincs olyan nagy jelentőségük. 
 Am Israel chaj!

Sárosi György elnök

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ

Koszorúzás Varjúlaposon. Dr. Kerényi Attila felvétele
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így pl.: kígyó marta halálra, mert ember 
nem bírt vele. Van olyan feltevés is, mi-
szerint fogságba esett, és szörnyű kínzá-
sok közepette végezték ki. Talmudi for-
rások szerint a lázadás fellegvárát, Beitart 
csak árulás következtében tudták bevenni 
a rómaiak. Beitar elestének jelentőségét 
egyesek az első és második szentély el-
pusztításához hasonlítják.
 Ezekből az eseményekből származnak 
az ünnep hagyományai. A szertartásos 
tűzgyújtás eredete, hogy a Bar Kochva 
lázadás idején így tudatták az egymástól 
távoli települések lakói a győzelmeket 
és a rossz híreket egyaránt, de harcba 
is tűz- és füstjelek segítségével szólítot-
ták egymást. (A cionista mozgalom az 
ennek emlékére ápolt hagyományt – ha 
már úgyis ég a tűz – krumplisütéssel 
egészítette ki.) A zsinagógákban ilyen-
kor sok-sok gyertyát gyújtanak Rabbi 
Simon Bar Jochaj (és más igaz embe-
rek) emlékére. Róla azt tartja a legenda, 
hogy miután hatalmában állt kivédeni a 
szerencsétlenségeket, az ő életében nem 
jelent meg szivárvány az égen, mivel a 
világnak nem volt erre szüksége. Köz-
tudott, hogy a szivárvány a rossz végét 
jelzi, és emlékeztet a Teremtő és népe 
közötti szövetségre.
 A héber nyelvben a szivárványt és az 
íjat – nyilván hasonló formájuknak kö-
szönhetően – ugyanaz a szó jelöli. Ez az 
egyik oka, hogy Lag ba’omerkor hivatá-
sos és amatőr íjászversenyeket rendez-

nek, de a tábortüzek mellett is szokás a 
nyilazás. A másik ok, hogy Bar Kochva 
idejében az íj volt a fő fegyver. 
 Az ókorban a zsidó nép utolsó sza-
badságharca volt ez. Elbukása után Je-
ruzsálemet szír és egyiptomi lakossággal 
népesítették be, a város Aelia Capitolina 
néven római uralom alá került…

Somos Péter

 A 132-től 135-ig tartó felkelés vezető-
je Bar Kochva volt. Közvetlen előzmény-
ként említik a történetírók a rómaiak ál-
tal a zsidókra kirótt tilalmakat és szigorú 
megszorításokat.
 Bar Kochva eredeti neve Simon Ben 
Kosziva. Miért kapta új nevét? erről 

csak találgatások olvashatók. A legegy-
szerűbb magyarázat szerint egy Kochva 
nevű helységből származott. Az is logi-
kusnak tűnik, hogy nevét (melynek je-
lentése: a csillag fia) Rabbi Akivától kap-
ta, Mózes 4.24.17 alapján: „…fölkel egy 
csillag Jákovból s föltámad kormánypál-
ca Izraelből…” A hagyomány úgy tart-
ja, Dávid király leszármazottja volt, így 
nem csoda, ha többen a Messiást vélték 
felfedezni benne. Ez volt az oka, hogy az 
akkor már nem elhanyagolható létszá-
mú keresztények nem csatlakoztak sere-
géhez, ezért nem tudott átfogó támadást 
indítani a római haderők ellen. 
 Egy nap, mikor fogságba esett, egy 
oroszlánketrecbe zárták azzal, hogy majd 
a fenevad végez vele. Bar Kochva azonban 
nem rettent meg, az állat szemébe nézve 
megszelídítette azt, és oroszlánháton vág-
tatott el a szabadság és további győzelmek 
felé. A sikersorozat azonban három és fél 
év után véget ért. A legendás vezér harc-
ban halt meg, katonái között. Halálának 
körülményeiről is több változat született, 

Ünnepek közeledtével olykor eltöpren-
gek: írjak-e valamit a témáról vagy sem. 
Hiszen szinte minden évben jelenik meg 
ismertető cikkünk, és újat mondani-írni 
nem könnyű. Most is így volt, aztán úgy 
döntöttem, mégis írok Lag ba’omerről 
(az omer-számlálás 33. napja), remélhe-
tőleg lesz olyasmi, ami olvasóink számá-
ra újdonságként hat.
 Az ünnep eredete nem teljesen egy-
értelmű, a hagyomány több forrást jelöl 
meg. Az egyik azt tartja, hogy ezen a 
napon kezdett hullani a manna az ég-
ből, és Izrael fiai végre jóllakhattak. A 
legismertebb talmudi magyarázat sze-
rint ezen a napon szűnt meg a járvány, 
amely áldozatok tömegét szedte Rabbi 
Akiva tanítványai körében. Akiva egyike 
volt annak a tíz tanaita rabbinak, akiket 
a rómaiak kivégeztek, amiért nem vol-
tak hajlandóak lemondani a Tóra taní-
tásáról és a parancsolatok teljesítéséről. 
Történelmi tény, hogy ezen a napon (Ijár 
hó 18-a) állt be kedvező fordulat a Bar 
Kohva felkelésben, aminek hírét fáklyák 
lángjai adták tudtul. Végül ez a dátum 
Rabbi Simon Bar Jochaj halálának nap-
ja. Az elnyomó hatalommal szembeni 
óvatosságból nem adtak nevet ennek az 
évfordulónak, de a mai napig megtartott 
szokássá vált ilyenkor hillulát – tömeges 
ünneplést – rendezni Meronban lévő 
sírjánál. Itt nyírják le először a három 
éves ortodox fiúgyermekek haját a pa-
jesz kivételével. Szokás lemérni a levá-
gott haj súlyát, és ugyanolyan súlyban 
aranyat adományozni jótékony célra. 
Askenáz zsidóknál dívik ilyenkor a to-
jásfestés (mint a gyász ellentéte), szefár-
dok Tóratekercset visznek magukkal az 
ünnepléshez.
 Rabbi Simon Bar Jochaj az i.sz. 2. szá-
zadban élt. Harcolt a rómaiak ellen, ezért 
halálra ítélték. Kénytelen volt bujkálni. A 
legenda szerint 13 évig fiával, Eliézerrel 
egy barlangban élt, szentjánoskenyeret 
ettek, forrásvizet ittak, és Tórát tanultak. 
Természetfölötti képességekkel és kap-
csolatokkal rendelkezett, ennek köszön-
hető, hogy maga Elijáhu próféta tudatta 
vele, hogy meghalt a császár, aki a halá-
los ítéletet hozta ellene, s ezzel az ítélet is 
érvényét vesztette.

„…FÖLKEL EGY CSILLAG…”

Simon Bar Jochaj

Bar Kochva ezüstpénze
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erkölcseik a bennük élő fényt képes 
volt – a sötétségen át – máig vetíteni, az 
emberiséggel kapcsolatos, minden nap 
próbára tett bizakodást éltetve.
 Csutkai Csaba fényképei ennek a 
minden poklot túlélő reménységnek a 
köznapiság fölé emelkedő, igazmondó, 
nagyhatású, lírai, tehát időtlen doku-
mentumai. Mindegy, hogy Hegyalja 
településein, a Nyírségben vagy a ti-
szaháti Mezőségen jár, úgy rögzíti álló-
képeit, hogy azok molekuláris szinten, 
tehát érzelmi telítettségük által tovább 
élnek, lüktetnek bennünk. Ne áltassuk 
magunkat, ez a zsidóvilág nem tűnt el, 
hiányával bennünk él tovább. Az elté-
kozolt ország eltékozolt polgárainak 

élete, vonásai, tehetsége, érzései, meg 
nem élt sorsuk, elárvult őseik titkokat 
őrző emlékkövei, a képet átütő vörös 

Ahol fény van, ott árnyék is van. Dr. 
Schweitzer József bölcsességének kö-
szönhetem ezt a megfontolt mondatot, 
amikor afelől érdeklődtem, hogy hogyan 
tekint a magyar zsidóság 1848. március 
15-e ragyogó napjára, amikor az azt kö-
vető húsvét vasárnapján zsidó üzleteket, 
házakat zúztak, zsidó embereket vertek 
véresre Pozsonyban. Ahol fény van, ott 
árnyék is van, drága kisfiam – mondta 
nekem és a Magyar Rádió hallgatóinak 
az én csodarabbim. A szabadság idején 
az elfojtott indulatok is fölkavarodnak, 
az eddig ki nem mondott szavak is le-
vegőt kapnak. Ez a szabadságharc első 
hónapját beárnyékoló pogrom, gazda-
sági harc volt. A pozsonyi zsidó kézmű-
veseket és kereskedőket nem engedték 
be a polgárok a nagyhagyományú, ám 
addigra már idejétmúltnak, a gazdasági 
fejlődés akadályának tekinthető céhes 
rendszerbe, így azoknak a szabad vál-
lalkozás és kereskedelem tágabb teret 
adott. A féltékeny mesterek tehát leitat-
ták legényeiket, akik részegen szétverték 
a zsidó konkurenseket.
 Tehát ahol fény van, ott árnyék is 
van, és ezt ki érzékelné, sőt érzékel-
tethetné pontosabban, mint a fényké-
pész, a fotográfus, aki a látványt képes 
tárgyiasítani. Dr. Schweitzer Józsefnek 
nemcsak szavaiért, megtisztelő meleg 
atyai barátságáért vagyok hálás. A ne-
vezetes nyíregyházi rabbi, Bernstein 
Béla 1848-as könyvével megerősítve, 
éppen arra hívta föl figyelmünket, hogy 
közös, reményteli, minket örökre ösz-
szekötő nagy korszakunk, a reformkor 
és a szabadságharc nem lett volna az a 
világra szóló siker, ami lett az egyen-
jogúságért gondolkodni és tenni képes 
honfitársaink nélkül. Ezt a vészkorszak, 
a holokauszt, a soá jóvátehetetlen vesz-
teségeinek árnyékában sem szabad elfe-
lejtenünk.
 Hiszen ahol fény van, ott árnyék is 
van. Ahol gyilkos indulatok támad-
nak, ott megmozdulnak a segítő kezet 
nyújtók, megszületnek a megmentők, 
a menekítők, a névtelen segítők, akik 
nem tehettek mást. Neveltetésük, hitük, 

A NEMZET EMLÉKEZETKIESÉSE
fonalak mitologikus üzenete a jóváte-
hetetlen hiányt jelzik, ami utánuk ma-
radt. Csutkai Csaba szinte szenvtelenül 
ragyogtatja föl azt a napsütést, a fino-
man hullámzó táj fölött remegő levegőt, 
a grafikai élményként is izgalmas héber 
kalligráfiát, amelynek üzenetét sajnos 
már nem értjük. Ahogy a kor rettenetét 
sem érzékeljük, miközben tudjuk, hogy 
újra kell tanulnunk azt. Ahogy nincs 
kollektív bűnösség, úgy a kollektív 
bűnbánat őszinteségében is kételked-
nünk kell. Az erkölcs – ahogy a szép-
érzék is – egyéni adottság, így egyedül 
maradunk ezekkel a képekkel, ahogy 
egyedük kell megbirkóznunk a bűn el-
követésének történelmi tényével is. Sze-
mélyesen a személyes veszteségekkel. A 
remekművek, amik közé Csutkai Csaba 
fényképeit kétségek nélkül besorolom, 
nem segítenek, hanem figyelmeztetnek 
tartozásainkra. Nem a plakátok agresz-
szivitásával, hanem a képek felejthetet-
lenségével, nyugtalanító szépségükkel. 
Az idő által fölhordott porszemcsék 
fényben fölragyogó úszó pontjaival, a 
töredezetté száradó papírok halványu-
ló kézjegyeivel, a kavicsok véglegessé 
simuló ráncaival. És mindehhez még a 
hithez köthető szabályozott, hagyomá-
nyos viselet kötöttségei mögül előra-
gyogó személyiségek bensőséges voná-
sai. A karakterekben rejlő ismerősség, a 
mozdulatok és a rítus időtlensége. 
 Azt már régen tudom, hogy Csutkai 
Csaba mindent tud, amit a legnagyobb 
fényképészek, a fotográfia művészei 
tudnak. Őt, egy szemernyit sem billen-
tik ki fölkészültségéből, költészetének 
szakmai és érzelmi fedezékéből a di-
vatok, ha kísérletezik, akkor sem. Nem 
a tematika kuriozitása mozgatja, nem 
tárgyának egzotikuma izgatja. Benn-
szülötteket fényképez itt egy bennszü-
lött, aki be van oltva a civilizációs be-
tegségek, a  sznobéria ellen. Oltóanyaga 
pedig az a lényeglátás, amely azonosnak 
tudja a szépet és az igazat. Nélkülözhe-
tetlennek a fényt és az árnyékot.

Antall István

Csutkai Csaba fényképeinek jelenvalósága
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A sárga csillag viselésének elrendelé-
se (1944. 03. 31.) után a zsidók gettóba 
tömörítésének programját kezdte kidol-
gozni a kormány. Az erről szóló rendelet 
április 28-án jelent meg, ám a részleteket 
már 4-én kidolgozták (Braham, 1988. 
418. o.). Megyénkben a rendelet megjele-
nése időpontjában már gettóban, illetve 
gyűjtőtáborban volt az egész helyi zsidó 
lakosság. (A kormányzat saját rendeletét 
sem várta meg, és teljesen törvénytelenül 
járt el.) Április 11-én Baky László állam-
titkár leiratot küldött vármegyénk alis-
pánjának (ez április 13-án érkezett meg) 
„A zsidók elhelyezésének kijelölése” 
tárgyában. Ez az irat egészen világosan 
megfogalmazta a magyarországi zsidó-
sággal kapcsolatos kormányzati szándé-
kot: „A m. kir. Kormány az országot rö-
vid időn belül megtisztítja a zsidóktól. A 
tisztogatást területrészenkint rendelem 
el, melynek eredményeként a zsidósá-
got nemre és korra való tekintet nélkül 
a kijelölt gyűjtőtáborokba kell szállítani.” 
Rendelkezett a végrehajtás módjáról is: 
„A zsidók összeszedését a területileg il-

A HOLOKAUSZT SZABOLCS VÁRMEGYÉBEN:
MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK SÁRGA 

CSILLAGGAL, GETTÓBAN
letékes rendőrség és a m. kir. csendőrség 
végzi.” A németek részvételéről a követ-
kezőket írta: „A német biztonsági rend-
őrség tanácsadó szervként a helyszínre ki 
fog szállani, akikkel a zavartalan együtt-
működésre különös súlyt kell helyezni.” 
Tehát fel sem merült a német erők ope-
ratív részvétele az „akcióban”. „A zsidók 
összegyűjtésével és elszállításával egy-
idejűleg a helyi hatóságok bizottságokat 
jelöljenek ki, amelyek a zsidók lakásait 
és üzleteit az eljáró rendőri és csendőri 
közegekkel együtt lezárják, és külön-
külön azonnal lepecsételjék”. Hangsú-
lyosan megjelent az értéktárgyakkal 
kapcsolatos eljárás: „Pénzt és ékszereket 
(arany, ezüstneműek, részvények, stb.) 
az előbb említett eljáró szervek vegyék 
őrizetbe, és… a tisztogatási központ-
jában székelő Nemzeti Bank fi ókjához 
tartoznak beszállítani.” Baky László ren-
delete meghatározta „a zsidók össze-
szedésének” sorrendjét. Ebben a kassai 
központú VIII. csendőrkerület az első 
helyen szerepelt, ebbe tartozott Szabolcs 
vármegye is (MNL, SZSZBML. V. B. 77. 

700/1944. a. sz.). A csendőrkerület 
parancsnoka Tölgyesy Győző ez-
redes volt, a nyíregyházi osztályt 
dr. Nagy István alezredes vezette. 
Az osztály két szárnyra osztódott: 
a nyíregyházi szárny parancsnoki 
tisztét dr. Balogh János főhadnagy, 
a mátészalkai szárnyét pedig vitéz 
dr. Toldy- Hantay Elemér százados 
látta el. A csendőrség szervezeti 
felépítése nem a megyék határa-
ihoz igazodott, hanem a honvéd 
hadtestparancsnokságok beosztá-
sát követte, ezért fordulhatott elő 
 az a helyzet, hogy Szabolcs megyei 
települések a mátészalkai szárny 
hatáskörébe tartoztak. A szárnya-
kon belül őrsök működtek, me-
lyekhez több település felügyelete 
tartozott (ritkán előfordult az az 
eset, hogy egy őrs hatásköre csu-

pán egy településre terjedt ki, többnyire 
abban az esetben, amikor nagy határral 
rendelkezett az adott falu és messze volt 
a szomszédos település, pl.: Nyíradony). 
 A gettóba zárás előkészítéseként min-
den településen össze kellett írni a zsidó 
lakosok névsorát. Megyénkben a kis-
várdai és a nyíregyházi maradt fenn. A 
kisvárdai 3494 nevet számlál, a nyíregy-
házi pedig 4753-at. Ebben a létszámban 
(a nyíregyháziban) nincsenek benne a 
munkaszolgálatot teljesítő férfi ak nevei, 
hozzávetőlegesen 300 személy. (Meg kell 
jegyezzük, hogy nem ennek a névsor-
nak az alapján történt a gettósítási akció 
végrehajtása. Ez egy összeírás volt Nyír-
egyháza zsidó lakosságáról, amelynek 
túlnyomó többsége a holokauszt áldoza-
ta lett.) (Nagy, 2004. 158. o.) Az „akció” 
megvalósításához külön jegyzék készült, 
amelyről az esemény taglalásakor írunk. 
 Létrehozták a Zsidó Tanácsot, amely-
nek „útján kell a zsidókkal érintkezni és 
velük a kérdések lehető részét megolda-
ni” (MNL, SZSZBML. V. B. 77. 700/1944. 
a. sz.). A Kisvárdai Zsidó Tanács elnöke 
Kain József volt, aki amerikai állampol-
gársággal bírt, ennek megfelelően nem 
kellett szerepeljen az összeírásban, Őt 
legfeljebb internálni lehetett volna, mint 
az országunkkal hadban álló állam pol-
gárát. Ehelyett azonban „felvette magát” 
a jegyzékbe és bevonult a gettóba. A 
Nyíregyházi Zsidó Tanács tagja volt Bo-
dor Zsigmond, ám mivel vitézi éremmel 
rendelkezett, a Vitézi Szék mentesítette a 
zsidótörvények végrehajtása alól; helyét 
Láng Ernő nyugalmazott bankigazgató 
vette át a testületben (MNL. SZSZBML. 
V. B. 77. 700/1944. a. sz.). Visszaemléke-
zések alapján tudjuk, hogy a mentesítet-
teket egy éjszaka ponyvás teherautóval 
ismeretlen személyek ismeretlen helyre 
szállították, és soha senki nem hallott ró-
luk többé. 
 Felállították a gettókat. Kisvárdán a 
Horthy Miklós út bal oldala, a Deák Fe-
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renc utca, a Petőfi utca, a Mátyás király 
út bal oldala határolta körül a területét 
(a zsinagóga épülete is beletartozott a 
gettóba). Nyíregyházán a Kótaji utca, a 
Dohány utca, a Sarkantyú utca, a Nyírfa 
utca, a Jókai utca, a Rákóczi utca, a Kiss 
tér, a Síp utca és az Egyház utca által kö-
rülzárt területen helyezkedett el a gettó. 
Nyíregyházán a polgármester, Nyíregy-
házi (Szohor Pál) rendelete jelölte ki a 
helyét. Itt senkinek nem volt szabad át-
haladnia. A keresztény lakosok szaba-
don közlekedhettek, de maguknál kellett 
hordaniuk okmányaikat, és azt be kellett 
mutatniuk a hatóság embereinek. Ki is 
költözhettek a gettó területéről, ehhez 
megfelelő lakást biztosítottak számukra. 
A zsidó emberek csak a Zsidó Tanács ál-
tal kiállított és a rendőrség által jóváha-
gyott engedéllyel hagyhatták el a gettót 
(MNL, SZSZBML. V. B. 77. 700/1944. a. 
sz.). Visszaemlékezések alapján tudjuk, 
hogy a Kossuth utcán áthaladó villamos, 
melynek két megállója is volt az utcában, 
megállás nélkül haladt át az utcán.
 Minden készen állt. „Az akció kezde-
te 16-án reggel 5 órakor” – szólt az uta-
sítás, amely Szabolcs vármegye vidéki 
zsidó lakosait zárta gettóba (Nyíregyhá-

Apám szeretett mindenféle állatot, növényt. Volt úgy, hogy 
kilenc akváriumunk is létezett egyszerre. Tele scalarival, 
szifóval, guramival, amire emlékszem.
 Természetesen enni kellett ennek a sok halnak. Nem is 
keveset, úgyhogy az én nemes feladatommá vált a vízibol-
hák kihalászása és elszállítása a Bujtosból.
 Az ötvenes években még volt itt strand is, kabinokkal, 
deltás úszómesterekkel és áhítozva pihegő serdülő lányok-
kal. Télen meg jégpálya, zenével, világítással, melegedővel, 
átbógnizott álmokkal, nagy ütközésekkel, kulcsos korikkal. 
Nekem néhai Kocsis Laci barátom (milyen sok már a néhai 
körülöttem) volt a technikai gyámolítóm; ő élezte a kor-
csolyámat, kulcsolta fel a bakancsomra. Persze akkor még 
álomnak is szép lett volna a korival egybeépített cipő.
 Szóval volt a Bujtoson élet, a kicsi tavacskában apró ha-
lak, meg persze vízibolha. Apám faragott egy hosszú nye-
let, anyám harisnyájából kevés drót segítségével hálót, ezt 
ráerősítette a botra, és készen volt a műszer”. Vittem egy 
ötliteres befőttes üveget és a halfogó készüléket, mentem a 
tóra élelemért a halaknak.
 Azonban ott volt a félelmetes ellenség, Izsák úr, a tavak 
gazdája, aki elkobozta az üveget és a hálót, kettétörte az 
orvhalászok pecáit, még örülhetett is az ember, hogy fenék-

be rúgás nélkül 
megúszta. Azon-
ban a célfeladat 
fe lb átor í tott a , 
újabb és újabb 
próbálkozásokra 
ösztökélte sze-
mélyemet. Több-
nyire sikeresen 
vívtam meg a há-

borúmat, büszkén vittem haza a vízibolhákat. Izsák úrról 
egy szót sem szóltam apámnak.
 Azóta a Bujtos csak torzó: hajdani megszépült emlékek 
kilúgozott maradványa, cölöpökre épült házak, betemetett 
gödrök, óriás üzletház, benzinkút és még mennyi más, ami 
rombolja a gyermekkort.
 Valamelyik nap, ahogy baktatok a házak mentén, lelki 
szemeim előtt megjelenik Izsák úr, ősz hajával, borostás 
arcával, viseletes ruhájában. Engem egy pillanatra kivert a 
verejték, valahova odaképzeltem a házak, az oszlopok fölé, 
ahonnan szigorú tekintettel, megfellebbezhetetlen, dörgő 
hangon rám mordult.
 Csak biccentettem egyet a semmibe, az éterbe, mintha 
elfogtam volna a tekintetét, még mosolyogtak is a szemei.

Dr. Dolinay Tamás 

zán április 23-ától került erre sor). Lét-
rehozták a bizottságokat, megérkeztek a 
német tanácsadó tisztek: Nyíregyházára 
dr. Siegfried Seydel, Mátészalkára Ernst 
Gierzick. A Nyíregyházi Csendőrosztály 
erősítést kapott Aknaszlatináról. Ki kel-
lett doboltatni, hogy „aki zsidóktól vala-
mit megőrzésre átvett, vagy látszatvételt 
csinált, még aznap szolgáltassa be, mert 
ezzel a magyar államot károsítja, és in-
ternálással, valamint vagyonelkobzással 
bűnhődik. Aki ezeket a tárgyakat beszol-

gáltatja, az büntetlen marad.” Ismételten 
leszögezték, hogy az értéktárgyakat a 
zsidóknak be kell szolgáltatni, és „kö-
zölni kell velük, hogy ide többé vissza 
nem jönnek, így ha valamit el is rejtettek, 
úgy vegyék elő és adják át.” „A Szabolcs 
vármegyei zsidók Nyíregyházára, a Szat-
már megyeiek Mátészalkára kísérendők” 
(MNL, SZSZBML. V. B. 77. 700/1944. a. 
sz.). Ezzel a megyeszékhelyen kívül élő 
zsidó lakosság sorsa megpecsételődött.   

Dr. Riczu Zoltán

ÉN KIS VÁROSOM 3.
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éhes kisgyerek a szekérről kinyújtotta a 
kis kezét a kenyér felé, amit én odaad-
tam neki. A kakastollas csendőr megál-
lította a menetet és felparancsolt engem 
is a szekérre azzal a kijelentéssel: „Na, 

most már nem csak kenyeret adsz, ha-
nem velük is maradsz”, és gúnyosan vi-
gyorgott.
 Már velem együtt haladt a szekérka-
raván, amikor szerencsémre meglátott 
egy ismerős rendőr, aki a Búza téren 
lakott. Bodolódszki Ferencnek hívták. 
Szembeszállt a csendőrrel, mondta 
neki, hogy a városon belül csendőr nem 
intézkedhet, csak rendőr, és leszállított 
a szekérről. A csendőr nem erősködött 
tovább, hagyta, hogy elmenjek.

 Lángék már bent voltak a gettóban, 
amikor a nagymama üzent anyámnak, 
hogy nincs ennivaló. Láng Éva férjének 
Kótajban volt egy nagy gazdasága, oda 
mentem ki és szereztem élelmet, ezt vit-
tem aztán be hátizsákban a gettóba
 Egy másik alkalommal pedig apám 
itthon volt, mint szabadságos katona, 
és ő vitt szekérrel, katonaruhában pá-
linkát, kenyeret, szalonnát, krumplit, 
hagymát már valamelyik gyűjtőtábor-
ba, ami a városon kívül volt. Ott viszont 
egy ismerős csendőr állta útját, aki nem 

Schmidt Józsefné Csákányi Julianna.

1925. június 6-án születtem Nyíregy-
házán, a Friedmann telepen. Anyai 
nagyanyám mosónő volt a Friedmann 
családnál, és amikor az első világhá-
borúban besorozták, mint ápolónőt, 
legkisebb lányát, az anyámat, aki ak-
kor 13-14 éves volt, Friedmannék vet-
ték magukhoz. Az ő lányuk volt Láng 
Ernőné Éva, a takarékbank igazgatójá-
nak felesége. Családom nőtagjai anyai 
ágon mind a Láng családnál szolgáltak. 
Magam is sokat jártam hozzájuk, de 
ha nem mentem, Lángné Éva a teme-
tőbe menet meglátogatott bennünket, 
ugyanis ekkor már a Kótaji út 66. szám 
alatt laktunk, és ezen az úton volt és van 
ma is a zsidó temető. Nyíregyháza az 
1930-as években mezőváros volt, a Sós-
tói erdő széle az Erdősorig ért.
 Az Erdősor, Kótaji utca, Holló utca, 
Dohány utca, Sólyom utca, Körte utca 
és Rákóczi út által határolt terület volt 
gyermekkorom világa, ahol békésen élt 
katolikus, lutheránus, cigány, zsidó fel-
nőtt és gyerek. Nem volt közöttünk el-
lentét, a zsidó és a keresztény gyerekek 
együtt csintalankodtak, játszottak. A 
szomszédunkban laktak Sáfrányék. Az 
apa cipész volt, és volt egy kis szatócs-
boltjuk, amiben Sáfrány néni dolgo-
zott. A fiúk, Slajmi velem egykorú volt. 
Együtt jártunk iskolába. Slajmi egyik 
alkalommal hurkapálcával megcsap-
kodta a csupasz lábamat, én meg meg-
húzgáltam a pajeszát. Délután elküldött 
anyám a boltba, és mondja a Slajmi 
nagymamája: „Juliska, miért húzgál-
tad meg a Slajmi pajeszát, máskor nem 
szoktad?”, mire mondtam és mutattam, 
hogy „Azért mert Slajmi megcsapkodta 

VANNAK MÉG TANÚK XXII.
Vannak még tanúk, és nem csak zsidó tanúk, hanem olyan keresztény 
vallású, vagy netán ateista magyar emberek, akik hajlandóak elmon-
dani, mit tapasztaltak, mit láttak, mit éreztek, amikor honfitársaikat, 
szomszédjaikat, barátaikat megfosztották emberi méltóságuktól, ja-
vaiktól, vágóhídra szánt állatként bánva velük ártatlan emberekkel, 
gyerekekkel, öregekkel, nőkkel és férfiakkal. Tehetetlenül szemlél-
ték és elborzadtak, de megőrizték emlékezetükben kitörölhetetle-
nül, mire képes a hatalom, és mire képesek a parancsot gondolko-
dás nélkül gépiesen teljesítő, sokszor túlteljesítő végrehajtók.
Ilyen szemtanú a sorozat következő szereplője.

a lábamat” – a nyoma még akkor is lát-
szott. Sáfrány nagymama jól megszidta 
Slajmit, amiért árulkodott, én meg kap-
tam kárpótlásul egy szem cukorkát.

 Lángné Éva vette az első báli ruhá-
mat és cipőmet. Nekem fiútestvéreim 
voltak, és Éva mondta anyámnak, hogy 
„Erzsók, a leány állandóan fiúk között 
van, nőies magatartásra is szoktatni 
kell”. A nőies magatartás kelléke volt a 
báli ruha és cipő, amit megvett nekem, 
hiszen mi szegények voltunk.
 Nyíregyházán a harmincas évek-
ben két nyomda volt: az Orosz Károly 
nyomdája és a Klafter nyomda. Az 
utóbbi ott volt a bank (ma OTP) átjá-
rójában, ahol a kifőzdék vannak, én ott 
szabadultam. Aztán 13 éves koromban, 
1938-ban az Orosz Károly nyomdájá-
ban kezdtem dolgozni, előbb, mint ki-
futó, majd, mint nyomdai berakónő ta-
nonc. A nyomdában ismerkedtem meg 
a baloldali életfelfogással, a gyerekkori 
zsidó baráti köröm kibővült a nyomdai 
zsidó munkatársakkal. Aztán az élet fo-
kozatosan nehezebb lett mindenkinek; 
a keresztények hadba, a zsidók munka-
szolgálatba kerültek. Csak azt észleltük, 
hogy egyik napról a másikra már nem 
jöttek dolgozni.
 Majd jött a német megszállás. Tehe-
tetlenül néztük a gettót, a városunkon 
áthaladó csendőrök által kísért szekere-
ket rajtuk a vidéki zsidó emberekkel, és 
az azt követő gyalogmenetet, zsidó em-
berek százait.
 Egyik alkalommal anyám elküldött 
a pékhez, hogy váltsam be a kenyérje-
gyet. Beváltottam és a kezemben vittem 
a kenyeret, amikor elhaladt mellettem 
a Rákóczi úton a szomorú menet. Egy 

A Láng házaspár
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engedte meg, hogy apám bemenjen a 
táborba, azt mondta: ”Idejössz Jani ka-
tonaruhában, szekérrel ezekhez a zsi-
dókhoz, ha én oda beengedlek, te töb-
bet ki nem jössz”. Így apám odaadta a 
csendőrnek az ennivalót, rábízva, hogy 
juttassa el Lángéknak és Balla doktor 
úrnak, az állatorvosnak. Na persze ki 
tudja, odaadta-e. Apám sírva jött haza, 
úgy érezte, dolgavégezetlenül.

 A nyomdában együtt dolgoztam 
Bernát Lacival és Gyurival, egy zsidó 
testvérpárral, őket elvitték munkaszol-
gálatba. Bernát Gyuri jött először haza 
már 1944. novemberben, Nyíregyháza 
ugyanis 1944. november 2-án már fel-
szabadult, bejöttek az oroszok, megin-
dult a város életének újjászervezése.
 Gyuri akkor azt hitte, egyedül ma-
radt a kiterjedt családjából, hiszen min-
denkit elvittek. Később hazajött az öcs-
cse, Laci, és az ő felesége. Bernát Gyuri 
a volt gettó területén költözött be egy 
üres lakásba. Volt egy vaságya meg egy 
pokróca, de nem ezzel foglalkozott, ha-
nem összegyűjtötte a fiatalokat – köz-
tük engem is – eltakarítani a romokat, 
eltemetni a halottakat, elhullott állato-
kat, nehogy járvány törjön ki. Majd el-
kezdte szervezni a munkát, hogy hely-
reálljon a villanyvilágítás, teherautót 
szerzett, azzal szállítottuk az oszlopo-
kat, drótokat.

 1946. Szentmihály napjáig laktam 
Nyíregyházán, utána Budapesten éltem 
és dolgoztam férjemmel, aki szintén 
nyomdász volt. 2008-ban jöttem vissza 
Nyíregyházára. Már itt éltem, amikor 
felhívott az egyik volt kolleganőm, aki-
nek a férje – szintén jó barátunk, persze 
már nem él – 1944-ben Nyíregyházán 
volt katona. Magdi barátnőm mond-
ta, hogy talált egy levelet, amit a férje 
írt 1944-ben a szüleinek, és az nagyon 
érdekes dolgokat tartalmaz. Idős barát-
nőm abban a korban volt, hogy szük-
ségesnek látta rendezni a dolgait, és így 
találta meg a férje ifjúkori levelét, ami 
végül elkerült Jeruzsálembe, a Jad Va-
sem intézetbe.

 Nyíregyháza, 1944. április 24. hétfő. 
Ezen a napon keltezett az a levél, ame-
lyet Pásztor Lajos besorozott katona, 
tisztiszolga írt Budapesten élő szüle-

inek, a Nyíregyházán fent jelzett idő-
pontban tapasztaltakról. De álljanak itt 
az ő sorai.

„Drága Anyus és Apus!

Leveletek hétfő délelőtt ért hozzám. 
Meglepett, mert csomagot vártam az 
egész múlt héten. A csomagot a lehető 
legsürgősebben küldjétek el minden kö-
rülmények között. Minden körülmények 

között szükségem van rá, mert a város-
rendészet egy párszor már megzavart. 
Viszont itt ruhát nem kaphatok, elő-
ször is nincs elég, másodszor én feketén 
vagyok itt, harmadszor meg két helyen 
nem vételezhetek. Mink egyelőre nem 
mozdulhatunk innen.
 Rekvirált lakásban vagyunk, és nem 
tudjuk, mikor jönnek a zsidó berendezést 
és vagyont elkobozni, illetve elrekvirál-
ni. Itt múlt vasárnap óta szakadatlanul 
egész kocsisorokkal hajtják be a zsidókat 
a tanyákról és egyéb helyekről a város 
közepén drótkerítéssel kijelölt gettóba 
a csendőrök meg a rendőrök. Formális 
zsuppolás folyik. Nem sok dolguk marad 
meg, mindenüket elveszik. Szomorú lát-
vány. Rengeteg itt a Nyírségben a zsidó. 
Mindenféle akad köztük. Teljesen kiürí-
tik tőlük ezt a szűkebb országrészt. A get-
tójuk meglehetős nagy kiterjedésű. Teg-
nap, vasárnap délután ott csavarogtam 

benn. Katonának nem szólnak. Örök 
életemben nem fogom elfelejteni a látot-
takat. Hasonlít egy nagyon nagy cigány 
városra. Összepréselve a helységekbe. 
Nyomor, piszok. Betegség és járvány azt 
hiszem, a lehető legrövidebb időn belüli 
felüti a fejét. Nem tudom, máshol hogy 
van, de itt ugyanolyan a helyzet, mintha 
egy nagy elemi csapás előtt összetódult 
tömeg lenne összepréselve a még meg-
maradt területre. Ahányféle természetű 
és korú az ember itt, annyiféle módon 
és formában viselkedik. Nem tudom, mi 
lesz evvel, és mikor lesz vége ennek. Fönt 
Pesten nem kezdték el ezt a példát kö-
vetni? A csendőrök nagyon visszaélnek 
a helyzetükkel úgy anyagi, mint hatalmi 
téren.
 A helyzetem kezdem megszokni, rossz 
dolgom nincsen, mindig több és több a 
dolgom. Meglehetős jó helyen vagyok az 
öreg árnyékában. Itt sokkal fesztelenebb 
velem szemben. Egész jó zsidó lakást ke-
restem neki. Kertes villát szeretett volna, 
de nem találtam, és így itt a jelen címünk 
alatt maradtunk.”

 A levél tárgyszerűen rögzíti a zsidók 
gettóbeli életkörülményeit, a csend-
őrök viselkedését a kiszolgáltatott em-
berekkel, a jóérzésű fiatalember meg-
döbbenését kiváltva, ahogy írja: „Örök 
életemben nem fogom elfelejteni a lá-
tottakat”.
 Én sem fogom soha elfelejteni Fried-
mann ékat, Lángékat, Sáfrányékat, a 
hentesboltos Simkovitsékat, a Klafter 
nyomdát. Emlékezetemben őrzöm az 
osztálytársaimat, a zsidó munkatársai-
mat, akik nyom nélkül eltűntek, mintha 
soha nem éltek volna.

Klein Éva

Helyreigazítás
A Sófár XVII. évfolyam 1. számá-
ban a Lévy Imrénével készült interjú 
szövege helyesen: ”Helénnek a férje 
is odamaradt”; „Iduék 1977-ben 
kimentek Izraelbe, Rózsiék pedig 
1988-ban Amerikába.”
 A tévedésért elnézést kérünk.

Lángék kisfia
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Jó negyvenes lehet a férfi , aki az ócskapiacon főként restaurált 
bútorokat árul, de mellette mindig van valami érdekessége: réz 
éjjeli lámpa, esernyőtartó, díszes ruhafogas… Soha semmit nem 
veszek tőle, de mindig dumálunk egy kicsit, és büszkélkedik az 
új szerzeményeivel. Nagyon sokat dolgozik, amellett hétvége-
ken járja a vidéket, bekukkant az udvarokra, aztán ha az egyik 
házhoz sikerül bejutnia és megvenni ezt-azt, onnan már elirá-
nyítják a következő helyre. Vasárnaponként meg, amit otthon 
szépen kicsinosít, hozza a piacra; illetve csak egy részét, mert 
azért otthonra is hagy belőle. Vulkánfíber bőrönd – mutatja a 
múltkor –, látja, szinte új állapotban. Azokból az időkből, mikor 
a zsidók elköltöztek… Nem hiszek a fülemnek. Nem politizál-
tunk soha, zsidókról, keresztényekről, mohamedánokról sose 
beszéltünk, kizárólag csak a régiségek és a gyűjtőszenvedély volt 
terítéken. Kicsodák, mit csináltak? – kérdezem, fi gyelve az arcát. 
Meg se rezdül, a hangja se változik, épp olyan barátságosan, de-
rűsen néz rám, mint mindig. Hát, amikor a zsidók elköltöztek, 
tudja… Mikor? – kérdezem –, ’44-ben? A háború alatt? Gon-
dolom, akkor – vonja meg a vállát –, így mondta a bácsi, akitől 
vettem. Esetleg érdekli a bőrönd?
 Nem érdekelt. Szomorú lettem és olyan bizonytalan, mint 
valaha régen.
 16 évesek voltunk, mikor a gimiben megkaptuk a személyi 
igazolványt. Ebben a korban már aktuális egy diákszerelem is, 
és G., akivel akkoriban biztosan tudtuk, hogy mi aztán soha, 
de soha el nem válunk, azt mondta egyszer, mikor hazakísér-
tem: muti már az igazolványod! Csak úgy, minden előzmény 
nélkül, ott a lakásuk közelében, mert nem jártam fel hozzájuk 
(később is ritkán, s csakis akkor, ha az apja nem volt otthon). 
Nem értettem, mi nézni való van rajta, de addig-addig… Mi-
után átlapozta és visszaadta, faggatózásomra csak kibökte: az 
anyja kérte meg, nézze meg az én anyám nevét, merthogy va-
lószínűleg zsidó… És a mondat utolsó szavánál G. megcsókolt, 
és én ebből értettem, hogy nem neki fontos tudni, hogy neki 
ezzel semmi baja, és attól kezdve utáltam az anyját. Nem, nem 

ezért szakítottunk, de most 62 
évesen ez a történet éppúgy 
felzaklat, mint akkoriban, an-
nál is inkább, mert G-ről (és 
anyjáról-apjáról) a mai napig 
nem tudom, milyen vallású…
 Állítólag már a ’70-es évek-
ben létezett Amerikában egy 
mókás pólófelirat, amelynek 
a fordítása: Én zsidó vagyok, 
te mit tudsz felhozni mentsé-
gedre? 
 Mitől vagyunk mi, a máso-
dik nemzedék tagjai… hm… 
sérültek? túlságosan érzéke-

nyek? netán kissé lököttek? Mások, mint nem-zsidó kortársa-
ink? Vagy csak mi hisszük, hogy másmilyenek lennénk? Vagy 
csak ők látnak minket tőlük különbözőnek, miközben ugyan-
olyanok vagyunk?
 Nyolc éve élek ismét Nyíregyházán. Előtte több mint húsz 
éven át Jeruzsálem volt az otthonom. Ma is az: ott él a lányom, 
az unokám, néhány jó barátom, és ha nem is lenne ott senkim, 
akkor is otthonomnak, sajátomnak érezném. Akkor is, ha nem 
éltem volna ott és egyáltalán nem jártam volna ott; mint egy 
mohamedán Mekkát, mint egy katolikus Rómát a Vatikánnal, 
mint hajdan Moszkvát egy kommunista. És Nyíregyháza is az 
otthonom. A tágabb pedig Izraelen kívül az a Magyarország, 
ahonnan a közvetlen rokonaim közül tizenhárman „költöztek 
el” örökre, hátrahagyva talán egy-egy vulkánfíber bőröndöt és 
egy-egy, jó esetben értetlenül szemlélődő szomszédot…

Somos Péter

TEMETŐI NYITVA TARTÁS

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

Pénteken és szombaton, valamint
állami és zsidó ünnepeken zárva.

Elérhetőség: 06-30-490-0084

AMIKOR A ZSIDÓK ELKÖLTÖZTEK
Éppen öt évvel ezelőtt tudósított Nyírzsidók című kis in-
terjúkötetem megjelenéséről a Sófár (XII/2. szám). Aligha 
jutott volna ez eszembe, ha a véletlenek (amelyek, mint tud-
juk, nem is léteznek) alkalmat nem adnak a felidézésére.  
 Április elsején a Levéltárba hívtak meg Toronyi Zsuzsá-
val, a Magyar Zsidó Levéltár igazgatójával együtt egy be-
szélgetésre, amelyen többek között ez a könyv volt a téma. 
Néhány nappal később Deák Gabi hívott fel, hogy � gyel-
membe ajánlja A holokauszt és a családom nevű Facebook 
oldalt és az ebből tervezett előadássorozatot, amely a 
Nyírzsidókhoz hasonlóan a második nemzedék emlékeivel 
foglalkozik. 
 Ezeknek és az alábbiaknak köszönhetően kezdtem el 
gondolkodni ismét magunkon. Ennek az írásnak olyan 
címet adtam, mintha egy mese, egy távoli legenda lenne. 
Félő, hogy sokak szemében hamarosan az is lesz…
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Talán 3–4 éves lehettem, amikor az ut-
cabeli gyerekekkel játszva, egy szó ütötte 
meg a fülemet.
 Ebből a szóból, aztán a gyerekek cseve-
géséből egy különös lény bontakozott ki.
 Lehetett hozzá menni vasárnaponként 
ebédre, finom ételeket főzött, különleges 
süteményeket sütött. Nyáron nála nya-
raltak kis társaim, ő vigyázott rájuk, ha a 
szüleiknek el kellett menniük valahová, 
állatai voltak, kutya, macska, sőt bari és 
kecske. 

 Ez a különös, érdekes mesebeli lény 
nem volt más, mint a „nagymama”.
 Egyik napon aztán feltettem anyám-
nak a talán kicsit szemrehányó hangsúlyú 
kérdést: ”Nekem miért nincs nagyma-
mám?”
 Láttam, hogy anyám megdöbbent, 
majd sírva fakadt. Nagyon megrémül-
tem, hiszen egy kisgyerek számára ijesztő, 
ha a szüleit sírni látja.
 Aztán anyám erőt vett magán és elkez-
dett beszélni, azt hiszem ez volt az első al-
kalom, hogy találkoztam a holokauszttal. 
Persze a szüleim nem használták a holo-
kauszt szót, „deportálás, láger, elhurcolás, 
odamaradt” – ezek a szavak szerepeltek a 
történetekben.
 Azt már egészen kis gyerekként ész-
leltem, hogy a mi családunk más, mint 
a többi, anyukám fiatal, apukám öreg; 

KÖNYV ÉS SORS
Kérdés, hol 
lenne ma ez 
a kis ima-
könyv, ha 
az amerikai 
nag y követ -
ség munka-
társa, Karyn 
Posner-Mul-
len sajtó- és 
kulturális tanácsos nem akad rá az Ecserin és nem veszi meg, ha ezek után 
nem jön Nyíregyházára a Móricz Zsigmond Könyvtár meghívására, és nem 
ajándékozza a város-
nak azzal a kéréssel, 
hogy próbálják meg-
találni egykori tulaj-
donosát, vagy annak 
leszármazottait. A 
felsoroltak azonban 
megtörténtek, így, a 
leírt sorrendben. Mi 
most csatlakozunk a 
keresőkhöz, közzé-
tesszük a beírásokról 
készült felvételeket. 
Hátha…  

ELVÁGOTT GYÖKEREK
más gyerekeknek a nagypapája volt olyan 
korú, mint az én apám.
 Nem voltak rokonaink, nem voltak 
nagyszüleim, nagynénéim, nem voltak 
nagybácsik és unokatestvérek. A kishú-
gom megszületéséig csak mi voltunk hár-
man, ennyi volt a családunk.
 Persze aztán ahogy nőttem, kibonta-
kozott a múltból a mi szerteágazó csalá-
dunk képe. A szüleim elbeszélése alap-
ján alkottam meg a saját fantáziámban 
az elpusztított családtagok arcát, alakját, 
hiszen fénykép sem maradt róluk. Akik 
megmaradtak, azok is kivándoroltak rög-
tön a felszabadulás után Izraelbe.
 Csaknem 50 éves voltam, amikor elő-
ször láttam az anyai nagymamám fény-
képét. Renáta kislányom Izraelben járt, 
és az egyik rokonunknál találtak egy kis 
igazolványkép nagyságú fényképet.  Azt 
retusálták, nagyították, és így lett egy kép 
Grósz Máriáról. Mennyit nézegettük az-

tán anyámmal, próbáltuk megfejteni ki 
hasonlít rá külsőleg, belsőleg!
 Biztosan mindenki tapasztalta már, 
hogy ha valamilyen egészségügyi problé-
mával orvoshoz megy, felteszik a kérdést: 
volt-e valamilyen örökletes betegség a 
családban?
 Erre a kérdésre tulajdonképpen nem 
tudok válaszolni a teljesség igényével.  A 
szüleim előtti felmenőim közül csak az 
apai nagymamám halt meg természetes 
halállal. A többieket megölték, és a leg-
többjüket életük derekán, vagy még fia-
talon. Hordoztak vagy sem a génjeikben 
örökletes betegségeket, ki tudja? Milye-
nek voltak az életkilátásaik, várható élet-
tartamuk, megfejthetetlen.
 Ilyenek vagyunk mi, a túlélők má-
sodik generációja, önmagunk előtt is 
titokzatosak.
 Olyanok vagyunk, mint az a fa, amely-
nek a gyökere nem nyúlik a mélybe, csak 
a föld felszínén kúszik, s próbál megka-
paszkodni.

Klein Éva

Mirjam nagymama

A tanácsos asszony (balra) 
és Bíró Katalin kulturális asszisztens
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A világon számos szakember foglalkozik 
a túlélési szindrómával. Magyarországon 
azért szükséges a holokauszt túlélők pszi-
chés problémáival foglalkozni, mert kb. 
400–600 ezer magyar zsidó pusztult el a 
vészkorszak alatt.1 Hazánkban az üldözte-
téseket túlélő zsidók számát a kutatók álta-
lában 220–260.000 főre becsülik. Szenve-
déstörténetük sokáig némaságba merült, 
a társadalom is szótlan maradt, míg egy 
napon megtört a hallgatás csendje. 
 Erős Ferenc és munkatársai a holo-
kauszt-túlélők második generációjával 
folytattak interjúkat. Más kutatók az 
USA-ban és Izraelben olyan személyek-
re vonatkozó vizsgálatokat végeztek, 
akik végleg elszakadtak otthonuktól, és a 
koncentrációs táborból szabadulás után 
az emigrációt választották. E személyek 
a deportálás és az emigráció veszteség-
élmény sorozatát egyaránt átélték. A de-
portálás után hazatérők számára a haza, 
az otthon – ha visszamehettek előző la-
kásukba –, az anyanyelv az öngyógyítás 
egy másfajta feltételét biztosította azál-
tal, hogy a nemzeti identitásukat nem 
kellett feladni, és így nem szenvedtek el 
újabb tárgyvesztést.  
 Ferenczi szerint a trauma, a megráz-
kódtatás mindig váratlanul hat, és hir-
telen vált ki összeomlást. A holokauszt-
trauma hónapokig, akár évekig tartó 
pszichotrauma sorozat volt, melynek fel-
dolgozására két lehetőség áll rendelkezés-
re: elhárítani az ártalmat, ill. kiküszöbölni 
a zavar okát. A tudatos gondolkodás, a 
megértés képes segíteni a trauma feldol-
gozását, ill. a kín elviselését.2
 Judith Herman Trauma és gyógyulás 
c. könyvében olvasható, hogy a traumát is 
el kell ismerni; hogy a trauma valósága ne 
merüljön feledésbe, olyan társas közegre 
van szükség, amely megerősít és védelmet 
nyújt az áldozat számára, ill. az áldozat és a 
szemtanúk szövetségére. Ezzel ellentétben 
az elkövető minden eszközzel próbálja a 

felejtést elősegíteni, hogy elkerülje a fele-
lősségre vonást. Ha nagyobb az elkövető 
hatalma az áldozatétól, annál inkább elő-
joga, hogy ő nevezze meg és definiálja a 
valóságot. A háborús trauma tünetei hisz-
tériához hasonlóak: sikoltozás, zokogás, 
megdermedés, megnémulás, emlékezet 
elvesztése, képtelenség az érzésre. 
 Az én sérülésekor azok az életese-
mények traumatikusak, amelyek nem 
illeszkednek be az áldozat sémáiba, 
megsemmisítik alapfeltételezéseit a világ 
biztonságosságáról, énjének pozitív érté-
kéről, és az isteni gondviselésről.
 Az ősbizalom az élet legkorábbi sza-
kaszában alakul ki, az első gondozókkal 
való kapcsolatban sajátítjuk el, amely-
nek révén megtanuljuk barátságosnak 
látni azt a világot, amelynek mi is részei 
vagyunk (ezen nyugszik az élet folyto-
nosságába, a természet rendjébe és a 
fölöttes isteni rendbe vetett hit). A tra-
uma ezt a bizalmat ássa alá: hatására el-
idegenedés és elszakadás érzése alakul ki 
(a traumatizált ember úgy érzi, inkább 
tartozik a halottak, mint az élők közé). 
 Az alapvető én-érzet elvesztése, gyer-
mek- és kamaszkori fejlődési konfliktu-
sok újra éledése:
•	 autonómia, kezdeményezőkészség, 

kompetencia, intimitás – kétely (nem 
képes megőrizni autonómiáját), szé-
gyen (testi integritás elvesztése), 
megaláztatás, bűntudat (az elkövető 
helyett az áldozatnak!: nem tudott a 
többieken segíteni), kisebbrendűségi 
érzés, bizalmatlanság, kezdeményező 
készség és egyéni kompetencia meg-
bénítása (hiszen nem volt képes elhá-
rítani a katasztrófát);

•	 önkontrollra való képtelenség: dühki-
törések, máskor a legcsekélyebb erő-
szakot sem tudják elviselni;

•	 intimitásra való képtelenség: elszige-
telődés és túlzott ragaszkodás. 

 Az hogy az emberben kialakul-e 
poszttraumás stressz-zavar, elsődlege-
sen a traumatikus esemény természetén 
múlik, a zavar megjelenési formáját az 
egyéni különbségek is jelentősen be-
folyásolják. Az uralkodó tünetcsoport 
kapcsolatban áll a személy gyerekkorá-
val, érzelmi konfliktusaival és alkalmaz-
kodási stílusával:
•	 akik a háború előtt hajlamosak voltak 

az antiszociális viselkedésre, most a 
düh és ingerlékenység jellemzi őket,

•	 akik a háború előtt együttérzők voltak, 
most depressziós tüneteket mutatnak.

•	 Az identitás társas támogatással úgy ál-
lítható vissza, ahogy eredetileg is kiala-
kult: másokhoz való kapcsolódás révén.

•	 A környezet feladata: biztosítani az ál-
dozatot arról, hogy biztonságban van 
és megvédik, a gyógyuláshoz szük-
séges idő pedig összefügg a meglévő 
intim kapcsolatok minőségével.

•	 A közösséggel megbomlott kapcso-
lat helyreállítása függ a traumatikus 
esemény nyilvános elismerésétől és 
valamiféle közösségi cselekvéstől, úgy 
mint felelősségre vonás, jóvátétel. 

Sikeres a trauma feldolgozás akkor, ha
•	 a poszttraumás stressz, zavar testi tü-

neteit sikerült kezelhető keretek közé  
szorítani; 

•	 ha az egyén el tudja viselni a trau-
matikus emlékekhez kapcsolódó ér-
zéseit, képes kontrollt gyakorolni az 
emlékezete felett (akar-e a traumára 
gondolni vagy sem); 

•	 ha a traumatikus élmény emlé-
ke érzésekkel kibűvölt koherens 
narratívumot alkot; ha a sérült önbe-
csülés helyreállt,ha ismét visszaállnak 
a személyes kapcsolatok, és 

•	 ha sikerül olyan koherens értelmezé-
si- és hiedelemrendszert kialakítani, 
amelybe a trauma története szervesen 
illeszkedik.3

Marsó Tamásné Judit

A HOLOKAUSZT TRAUMA 
FELDOLGOZÁSA

„Megéltem a legtöbbet és a legnagy-
szerűbbet, az emberi sorsot.
Más és jobb nem is történhetett velem.”

Márai Sándor   

1 A számok eltérése annak függvénye, hogy a határon túliak is bele számláltattak-e, vagy sem.
2 Virág Teréz: Emlékezés egy széderfára, Animula Egyesület, én. p.20–26.
3 Judith Herman: Trauma és gyógyulás. Az erőszak hatása a családon belüli bántalmazástól a politikai terrorig Háttér Kiadó – Kávé 

Kiadó – NANE Egyesület, Budapest, 2003. 
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A Sófár szerkesztősége a felkért, hogy 
írjam le az április eleji izraeli utazásun-
kat. Miközben a gondolataimat szedtem 
össze, az jutott eszembe, hogy részletes 
programleírások helyett talán jobban ér-
dekli az olvasót az élményeim összessé-
ge, így inkább ezen tapasztalataimat fel-
használva számolok be mindarról, ami 
engem megfogott.
 Úgy kezdődött, hogy a hitközségi 
elnöknek még valamikor az őszi ün-
nepek körül felvetettem, milyen jó is 
lenne, ha a hitközségi tagok együttesen 
elutaznának Erecbe. Ez végül is olyan 
bogárnak bizonyult, ami az elnök fü-
lébe jutva nem hagyta őt nyugodni. 
Hosszas keresgélés után ráakadt a kis-
kunhalasi hit-
község elnöke 
által szervezett 
utazásra. Az ösz-
szes alternatíva 
közül ez bizo-
nyult a legmeg-
felelőbbnek, hi-
szen mindhárom 
monoteista hit 
k é pv i s e l ő i n e k 
ideális progra-
mot kínált.
 Április 3-án 
este kilenckor 
már Ferihegyen 
kellett lennünk. 
Az EL AL gépével mentünk, amely 
társaság megköveteli a magas szintű és 
minden részletre kitérő ellenőrzést a 
becsekkoláskor. Az EL AL gépek nem 
indulnak pontosan, mely tudatos poli-
tika, hiszen így nem lehet kiszámítani 
az útvonalát…
 Fél négyre értünk oda, ami ottani 
idő szerint fél öt. Onnan irány az első 
szállás, Tiberias, ahol csak egy gyors 
mosdásra volt idő, mert a program kez-
dődött: Genázáreti tó (Kineret) északi 
partja, ahol Jézus cselekedte a csodákat. 
Először láttuk a hegyi beszéd színhelyét, 
majd jobbról és balról szintén jellegze-
tes helyeket, pl ahol Mária megkapta a 
terhességéről tudató angyali hírt. Majd 
ellátogattunk a Jordán folyóhoz, mely-
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nek vízében épp keresztelkedtek afrika-
iak, amerikaiak és sokan mások.
 Este ellátogattunk a szálláshoz közeli 
zsinagógába, ahol – érthetően – minján-
gond nem létezik. Szeretettel fogadott 
minket a főleg ortodox közösség. Újsá-
gokat és imakönyvet nyomtak a kezünk-
be. Egész más érzés, ha több száz ember 
énekli a Lecha Dodit, mintha csak tízen. 
 Minden nap hozott valami új csodál-
nivalót. Izraelben minden négyzetméter 
legalább kétezer éves történelem, a jeru-
zsálemi sikátoroktól kezdve Keszáriáig.
 Felmentünk a Maszadára, a 450 mé-
teres, azonban a tengerszinttől csak 50 
méterre emelkedő történelmi jelentő-
ségű hegyre; az Ahava Center-be, ahol 

a méltán világhírű holt-tengeri kozme-
tikumokat készítik; a Caprice gyémánt-
csiszoló üzembe, ahol megtekinthettük 
a gyönyörű ékszereket. Nem szabad 
kihagyni a felsorolásból a Holt-tengert 
sem, ami egy életre szóló élményt ered-
ményezett sokunknál, továbbá a Kne-
szet, az izraeli parlament épületét. Lá-
togatást tettünk az Izrael Múzeumba és 
a Jad Vasem-be, ahonnan sok jóérzésű 
nem zsidó ember jött ki már megtörten, 
mint ahogy ez tapasztalható volt a mi 
csoportunk néhány tagjánál is.
 Elzarándokoltunk a Siratófalhoz, 
busszal átutaztunk a Mea Searim-on, 
ahol az ultraortodox vallásosak élnek. 
Volt, aki elment a Sziklamecsethez is. 
Jártunk Tel-Avivban azon a téren, ahol 

Rabin merénylet áldozata lett, és ha 
már ott voltunk, leadtuk szavazatainkat 
a magyarországi választásokon induló 
jelöltekre. Benéztünk Jaffába is. Egy hét 
alatt annyi helyen voltunk, hogy sok idő-
nek kell még eltelnie, amíg feldolgozzuk 
az ott látottakat.
 Az izraeli emberek nagyon kedvesek. 
Zsidók, arabok, mindenki. Persze lehet, 
hogy ez inkább a turistáknak szól, azon-
ban velem tényleg közvetlenek voltak a 
jeruzsálemi lakosok. Egyszer egy bolt-
ban magyarul beszélgettem egy utastár-
sammal. Odajött egy férfi, aki felismerte 
a nyelvet, de beszélni nem tudta. Maradt 
a bevett nemzetközi kommunikáci-
ós nyelv. Megkérdezte, mit szólok a 97 
(sic!) százalékos szélsőjobboldali siker-
hez Magyarországon. Ezen persze meg-
lepődtem, hiszen még ha lazán is értel-
mezzük a szélsőjobboldaliságot, akkor 
sincs 97%, szigorúan nézve meg „csak” 
20%. Jót csevegtünk. Természetesen hí-
vott azonnal, hogy alijázzak…
 Az idegenvezető hölgy, miután ki-
derült, hogy ő és én tulajdonképpen 
„egy csapatban” játszunk, már-már 
chaverokká váltunk, és beszéltük, hogy 
„Le’sana ha’baa b’Irusalaim”.
 Az utolsó napon, Dávid király sírjá-
nak megtekintését követően kirándul-
tunk Las Vegasba. Igen, oda, hiszen van 
az autópálya mellett egy kávézó-étterem, 
ahol szó szerint minden Elvis Presleyről 
szólt. A falak, a plafon, a padló, a poha-
rak, borok, lámpák, szobrok, és persze a 
zene is. Fantasztikus élmény volt, mint 
ahogyan minden más is. Az embernek 
kedve lenne örökre ott lenni. 
 Persze ott sem tökéletes minden. 
Talán a közelgő peszach miatt, de az 
utcák meglehetősen piszkosak voltak 
Jeruzsálemben, nem is beszélve a Mea 
Searim-ról és az arabok lakta Jaffáról. 
Betlehembe nem engedték be az izraeli 
idegenvezetőnket, ott kaptunk egy pa-
lesztin idegenvezetőt, akivel alapvetően 
semmi probléma nem volt természete-
sen, csak én személy szerint furán éltem 
meg. Jó hír, hogy ő is békében szeretne 
élni a zsidókkal együtt…
 Ha már béke: kétség nélkül mond-
hatom, jó az a tudat, hogy van egy hely 
ezen a Földön, ahová lehet menni, ha 
küldenek… a nagy kérdés azonban az, 
hogy kell-e nekünk erre várni…

Sugár Károly

A szerző és Elvis
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LAG BA’OMER
Május 18-án vasárnap

kegyeleti látogatást szervezünk
a nyírjespusztai, az orosi és a harangodi emlékhelyekre.

Indulás 10 órakor a hitközség épülete elől.
Visszaérkezés után 12 órai kezdettel

a hitközség udvarán
(rossz idő esetén a kultúrteremben)
lag ba’omeri ebéden látjuk vendégül

hitközségünk tagjait és családtagjaikat. 

SAVUOTI IMAREND 
Június 3. kedd 19.00:  mincha, maariv
Június 4. szerda  8.30:  sachrit
  19.00: mincha, maariv
Június 5. csütörtök 8.30: sachrit - mazkir  

MÁRTÍROK EMLÉKNAPJA
A Nyíregyházi Zsidó Hitközség meghívja

hagyományos évi megemlékezésére
a hitközség tagjait, nyíregyházi kötődésű hittestvéreit  

és mindazokat, akik együttérzésüket kívánják kifejezni.

2014. június 15-én 10 órakor 
találkozunk

a városi emlékműnél,
11 órakor a Kótaji út 5. szám 

alatti temetőben.

A megemlékezés után a hitközség 
épületében (Mártírok tere 6.)

fogadjuk vendégeinket.


