
egyszer, senkitől sem zavartatva a kiál-
lításokat, és nem utolsósorban, miköz-
ben elgondolkodhattunk a múltról és 
jelenről, feltehettük kérdéseinket. 
 Hadd írjam le, nem dicsekvőn, ha-
nem éppen hogy kissé megütközve, 
hogy csupán öten voltunk, akik arra a 

késő délutáni, majdnem két órás láto-
gatásra elmentünk. Akiknek szóltam, 
ennél jóval többen voltak, de már ez is 
magunkba nézést érdemel. Magyaror-
szágon, a magyarsággal együtt a zsidó 
vallásúak már a honfoglalás óta velünk 
élnek. Ide, a Kárpátok nyugodt vidéké-
re már az Árpád-házi királyok alatt szá-
zával és volt, amikor ezrével érkeztek 
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FŐHAJTÁS ÉS MAGUNKBA NÉZÉS
A magyar zsidóság deportálásának 70. 
évfordulójáról méltó módon megem-
lékezni – ez a cél vezérelte a Magyar 
Kormányt, amikor az 1005/2013. számú 
határozatával életre hívta a Magyar Ho-
lokauszt 2014 Emlékbizottságot, mely 
a diplomácia, a történelmi egyházak, a 
civil szféra és a magyarországi zsi-
dóság képviselőinek fórumaként 
hirdette meg a 2014-es emlékévet. 
Ennek kapcsán hazánkban tudo-
mányos konferenciák, ismeret-
terjesztő előadások, kiállítások, 
filmvetítések és könyvbemutatók 
százain vehetett részt az érdeklődő. 
 Mi – kicsiny csoportunk, a 
NYÍRI AFK (filmes) Egyesület és 
a PegazusTv Média és Oktató Kft. 
munkatársai – a megemlékezés/
főhajtás szándéka, az akkori és 
jelenbeli magyar állampolgárságú 
zsidóság életével kapcsolatos kér-
dések felvetése mellett nem utol-
sósorban az önmagunkba nézés 
szándékától vezérelve látogattunk 
el a nyíregyházi zsinagógába. 
 A látogatás előtt, 2015. janu-
ár 27-én kiállítás-megnyitón és 
kisfilmbemutatón vettünk részt, 
de már akkor éreztük, hogy egy 
megemlékezés protokolláris ese-
ményébe – a holokauszt-túlélő, 
és annak rokonai, a sajtó villogó 
vakui és a TV-kamerák kereszttüzében, 
a néhány tucat megjelent érdeklődő 
mellé – nem illő, nem való a csendes el-
mélkedés, és a közben megfogalmazott 
kérdéseink, érzelmeink sem. 
 Ezért inkább egy későbbi délutá-
non, hála Somos Péter segítségének, 
bejárhattuk a zsinagógát, a kertet és a 
gyülekezeti házat, megnézhettük még 

zsidók, vagy menekültként, a „művelt” 
nyugatiak pogromjai, máglyáinak lobo-
gása elől, vagy földet, munkalehetősé-
get és új hazát keresve maguknak. 
 A történelem mindig csak a „balhék-
kal” foglalkozik, ugyanúgy, ahogyan 
a sajtó is, ezért is tűnhet úgy, hogy a 

magyar és zsidó együttélés min-
dig is gondokkal terhelt volt. 
Csakhogy nézzük meg, mikor 
is jelentkeztek szakadások! A 
teljesség igénye nélkül, kiraga-
dott néhány példával élve, pl. a 
1500-as évek legelején, amikor a 
magyarság úgy érezte, két nagy 
őrlőkő között darálják, a Habs-
burg nyugat és a török dél-ke-
let között. Utaljunk Szerencsés 
Imre alkincstartó, a gyengekezű 
II. Lajos magyar, cseh és horvát 
király emberének esetére, aki 
Salamon ben Efraim néven szü-
letett szefárd zsidó volt. Ő maga 
megkeresztelkedett, de amikor 
az akkori nép és a politikacsináló 
urak vádolták a királyt az ország 
vagyonának elherdálásáért, a sok 
mulatozásért, a török veszéllyel 
való nem-törődésért, szó szerint 
bűnbak kellett, nem is a kincstar-
tó, hanem az alkincstartó. Hiszen 
az zsidó volt! Vagy a török idők 
végén a császári zsoldosok azzal 

az ürüggyel fosztották ki és gyilkolták 
le a magyarországi zsidókat, mert azok 
„olyan hasonlóan néztek ki, mint a tö-
rökök”. Ugyanígy zsidók elleni atroci-
tások jellemezték az első világháborút 
követő államösszeomlást és ország-
vesztési folyamatot, hiszen mindig is 
egyszerűbb volt bűnbakot-bűnbakokat 
találni az önmagunkba nézés helyett. 
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 Sajnos manapság is van olyan, aki 
felkiált: „mit akarnak még a zsidók!” 
Pedig nem: mit akarunk mi? Kérdez-
zük mi, egymástól, de elsősorban ön-
magunktól. 
 Önmagamtól megkérdeztem: mit tu-
dok a zsidóságról és a Nyíregyházán ve-
lünk élő zsidó vallásúakról? Majdhogy-
nem sommásan azt mondhattam, hogy 
semmit. Vagy csupán annyit, amennyi 
a történelemkönyvekben van, meg a 
hírközlő csatornákon jut el hozzánk. 
Ez azonban édeskevés! Szemlesütve 
kérdeztük meg a zsidóság létalapjait 
jelentő információkat, és többször is el 
kellett mondanunk, hogy nem tisztelet-
lenségből, hanem tudatlanságból kér-
dezzük ezt. 
 Összefoglalva, amit megtudhattunk: 
1865-ig a nyíregyházi hitközség a nagy-
kállói rabbi felügyelete alá tartozó fiók-
hitközség volt. Ekkor a megerősödött, 
létszámában megnövekedett közösség 
önálló hitközséggé alakulhatott. Nyír-
egyházán két zsinagóga is állt, de a 
Szarvas utcai épület máig tisztázatlan 
okokból – az elhurcoltak ruharaktára 
volt ott akkor – 1944-ben leégett. He-
lyén ma iskola áll, a zsinagóga alapfalai-
nak szikláit pedig 1953-ban a Kótaji úti 
zsidó temetőbe vitték át, az elhurcoltak 
emlékművét felállítva. A másik (or-
todox) zsinagóga az 1920-as években 
épült. Ma itt működik a hitközség.
 A Vészkorszak idején mintegy 4.800 
nyíregyházi zsidó vallású személyt írtak 
össze a hatóságok, akkor, amikor Nyír-
egyháza lakossága kb. 62 ezer fő volt. 

A gettó területén akkor keresztények is 
laktak, akiknek záros határidőn belül 
ki kellett költözniük, a gettóba pedig 
a környékbeli és a megyei zsidó lakos-
ság egyre nagyobb számát zsúfolták be. 
Akadozott az ellátás, a víz, a villany. 
Egyre szaporodtak az éjszaki-hajnali 
razziák. A zsidóknak nem lehettek va-
gyontárgyaik… 
 Mindezek száraz, hideg – máig ér-
ződőn hideg – tényadatok. Ahogyan 
az is, hogy városunk akkori vezetése 
humanitárius okokból kórház-gyengél-
kedő felállításáról is határozott – azaz 
parancsba adta a zsidóknak – a gettó 
területén. Erre a célra az önkormányzat 
a Síp utcai zsinagóga épületét jelölte ki. 

Itt máris felmerülhet az olvasóban a 
kérdés: de akkor hol folyhatott az isten-
tisztelet? A másik adalék, amit kalau-
zunktól megtudtunk, hogy a zsinagó-
gában nem volt, és ma sincs fűtés. Tehát 
plusz öt fok körüli hőmérséklet volt. 
Gondoljunk bele: beteg, legyengült em-
berek számára! 
 És sorjáztak más, történelmi tény-
adatok: mivel a nyíregyházi gettóba 
nem fértek már az összegyűjtöttek, 
ezért a Nyírtelekhez tartozó Varjúlapos 
nevű tanyán, a Dessewffy-uradalom 
majorságában zsidó gyűjtőtábort állí-
tottak fel. A tábort a csendőrök és az 
SS különös szigorúsággal őrizte. Ide ke-
rültek az úgynevezett, megbízhatatlan-
nak nyilvánított zsidók, mind. A tábor 
saját csendőrnyomozó-részleggel ren-
delkezett. A táborban őrizetteket mind 
Auschwitz-Birkenauba deportálták…
 1945. január 27-én szabadította fel a 
Vörös Hadsereg az Auschwitz-Birkenau 
táborokat. Az ENSZ 2005-ben határo-
zatba foglalta, hogy ez a nap az ENSZ 
Holokauszt Emléknapja.
 Ma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben kb. 150 zsidó vallású, illetve zsidó 
származású személy él. A Nyíregyházi 
Zsidó Hitközséggel kb. 60–70 fő tart 
szorosabb-lazább kapcsolatot.
 Eddig a tények: a fentebb említett 4800 
helyett 60–70, leginkább már idős ember. 
(Bár Izrael állam megalakulásával sok zsi-
dó döntött úgy, hogy ott akar élni.)
 Mi hallgattuk a tényeket, a tények 
záporát. Hallgattunk, gondolkoztunk, 
elmélkedtünk, önmagunkba néztük. 
 Somos Péter megköszönte, hogy mi 
öten elmentünk. Mi még egy kissé min-
dig szégyelljük magunk, hiszen igaz a 
mondás: „minél többet tanulok… an-
nál inkább rájövök, milyen keveset tu-
dok”.  (Arisztotelész)
 Szándékunk, apró csoportunk szán-
déka, hogy ne csak az elmúlt megemlé-
kezési évben, ne csak a megemlékezés 
napján, hanem máskor is gondoljunk 
arra, mi mit tudunk, és mi mit teszünk. 
Mi gondolkodtunk, kérdeztünk, fejet 
hajtottunk, önmagunkba néztünk és 
fotóztunk… 
 Mindez kevés, de reméljük, hogy 
egy, ha aprócska is, de lépés…

Petrusák János
(a szerző fotóival)
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Ez volt a másik, a miénkkel legvérroko-
nabb, azonos generációs Szántó-család. 
Laci bácsi, édesapám négy évvel fiatalabb, 
a századdal egyidős öccse, Inci néni, a fe-
lesége néhány évvel idősebb édesanyám-
nál, lányuk, Marika unokanővérem, 
nálam éppen kettővel. Laci bácsi német 
főiskolán végzett diplomás mezőgazda. A 
két fivér rajongott egymásért.
 1956. november 4. után Marika és 
férje Ausztráliába emigrált. Amikor 
valamelyest megtollasodtak, Inci nénit 
is kivitették. Inci néni – gusztusosan 
molett, élénk, jókedvű, tartós anyag-
ból gyúrt asszony – Helen Santo néven 
élte meg kilencvenötödik évét. Halálos 
ágyán derült csak ki, mekkora fájda-
lom és bűntudat emészti. „Megöltem őt 
– mormolta újra meg újra. – Miattam 
nőttél fel apa nélkül...”
 Laci bácsit 1942-ben munkaszolgá-
latra hívták be. Ukrajnába került. Édes-
apám hónapról hónapra tömte pénzzel, 
ajándékokkal a rendszeresen jelentkező 
századparancsnokot – fura neve volt, 
Fiam Istvánnak hívták –, aki csupa jó 
hírt hozott szerettünkről. (Laci bácsi 
nemcsak jóképű volt, de – apámmal el-
lentétben – huncut humorú és sármos 
is. És Fiam talán valóban tett egyet-
mást helyzete megkönnyítésére.
 Télen aztán panaszos levél érkezett 
tőle. Fázik. Sőt nagyon fázik. Küldjön 
neki a felesége valami vastagabb téli-
kabátot. Inci néni összeszedte a spórolt 
pénzt, és el is adott jó néhány értéke-
sebb holmit. Mindebből remekmívű, 
méretre szabott irhabunda lett. Egyszer 
vette fel Laci bácsi.
 Egyszer vette fel – és az egyik ke-
retlegény rögtön rendezte a számlát: 
helyben agyonlőtte a divatozó, gazdag 
bipsit. Ennyit tudunk azóta is, nem töb-
bet. Inci néni harmadkézből tudta meg, 
mi történt, jómagam Marikától. És ez 
elég volt ahhoz, hogy évtizedek múltá-
val a közben földrészt is váltott özvegy, 
a nagybeteg matróna halálos ágyán se 
leljen nyugalmat, lelki békét.
 Holtunkiglan követ, kísért egyetlen 
szó: a holokauszt.

Holtunkiglan

* * *  

Én „csak” öt hónapig hordtam gyerek-
ként sárga csillagot. Nem deportáltak, 
gettóban sem éltem, „csak” csillagos 
házban. A lágerekről csak későbbi ol-
vasmányélményeim voltak. (Az első – 
tizenkét évesen vettem kézbe – Nyiszli 
Miklós könyve volt, a Mengele boncoló-

orvosa voltam.) De amikor évtizedekkel 
később elég súlyos műtéten estem át, 
az intenzív osztályon, öntudatlan álla-
potban az auschwitzi rámpán találtam 
magam, és sorba álltam Mengele előtt. 
És amikor lassan magamhoz tértem, és 
körülvettek a fehér köpenyesek, néme-
tül szólítottam meg őket, igazán jól ne-
velten: „Guten Tag, meine Damen und 
Herren.” 
 Ők már láttak zűrösebb elmeállapo-
tot is.
 Holtunkiglan.

* * *

És most a derűsebb finálé.
 Az egyik korábbi Sófár-számban 
megjelent, Egy magyar nagytőkés csa-
lád alkonya című írásomat azzal fejez-
tem be, hogy bárcsak életben lenne, 
tudomást szerezne a cikkről és jelent-
kezne az Ungár-Weil dinasztia 1944-
ben legifjabb tagja, az akkor 2–3 éves 
Weil Gyurika. És csoda történt: 2014 
utolsó napjaiban (egyáltalán nem mel-
lékesen a legjobb barátnőm, a Sófár-
ban oly szépen búcsúztatott Szécsi 
Éva halála napján, ég küldte fájdalom-
enyhítőként) e-mail érkezett a 72 éves 
Weil Györgytől. Lehet, hogy csak a ká-
romra szóló korkülönbség miatt nem 
futottunk össze eddig: közös ismerő-
sünk tengernyi…
 Egy cukrászdában találkoztunk ja-
nuár első dekádjában. Mint apja, a 

Laci bácsi, Inci néni, Marika

Inci néni, Sydney, 1965.

Balról jobbra: egy unokafivér (Szántó Tibi), édesanyám, Laci bácsi, Inci néni - Heves, 
harmincas évek
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„bohém” Weil Feri, a közepesnél haj-
szálnyival alacsonyabb, zömök, kopa-
szodó, de nagyon friss, derűs, kiegyen-
súlyozottnak látszó úr, akit azonban, 
ha talán nem is kísért, de idős koráig 
kísér a múlt. Egy hatalmas aktatáská-
val érkezett, benne töméntelen fény-
kép, a Filléres Divatházról, amelyet ő 
már nyitva nem látott, az írásomban 
említett családtagokról, akiket ő vagy 
egyáltalán nem, vagy csak mint apró 
gyerek ismert. Mégis tudott mindenki-
ről mindent. Tudta, hogyan ügyesked-
te össze Ungár Ernő az induló tőkéjét, 
tudta, hogy Ungár Alfréd autóbaleset-
ben vesztette el a fél karját, tudta, hogy 
Ungárnéval együtt két, előtte haladó 

unokaöcsöt is megölt a repesz (édes-
apja meg ő, akik a menetet zárták, sér-
tetlenek maradtak). Megtudtam, ki mit 
csinált az őket mint kapitalistákat nem 
éppen ajnározó Rákosi-korszakban, 
elmesélte, hogyan, miben haltak meg 
a szülei, hogyan végződött nagybátjya-
nagynénje, Weil Oszkár és Giza élete. 
Elmondta, hogy ő maga pénzügyi el-
lenőr, azaz revizor volt, majd pályája 
végén egy fürdő gazdasági igazgatója: 
innen a tisztes nyugdíj, amiből nagyon 
kellemesen él legújabb kis családjával.  
Bár nem látszik rajta, örökölhette apja 
bonviván természetét: három gyerme-
ke van három házasságból. Nagyfia 
informatikus, lánya diétás nővérként 

dolgozik Angliában, kisfia gimnazista: 
és mit tesz isten, a lányom az osztály-
főnöke! 
 Kellemesnél több: érdekfeszítő este 
volt. Egymás szájából kapkodtuk a szót 
két és fél órán keresztül. És megnyu-
godhattam: a dinasztia a sok sorscsa-
pás ellenére sem halt ki, jövője bizto-
sítva van; Weil György mögött pedig, 
a jelek szerint, egy elégedett, rá szabott 
élet áll.     
 Csak a degeszre tömött, hatalmas 
fekete aktatáska sejteti, hol rejtegeti a 
maga kísérteteit. 

Szántó Judit

árnyékuk van itt velünk. Hogy a bű-
nös, gyilkos indulatokat hordozó szó 
miként vált tetté. Miként történhetett 
meg az, hogy „amúgy” értelmes embe-
rek „a szeretet nevében” képesek voltak 
paragrafusokba, elvetemült törvények-
be foglalni a jogfosztást, embertársa-
ink kiirtását? Ami történt, immár a mi 
történetünk is, minden emberi sors itt 
van, itt lesz velünk, ennek terhével kell 
együtt élni mindnyájunknak. S úgy kell 
élnünk, hogy mindez soha többé ne 
fordulhasson elő, ne történhessék meg. 
 Másnap magam (s talán mások is) 
úgy ültem be a könyvtár előadótermé-
be, hogy vajon mi újat tud mondani a 
vendég, akitől többször hallottunk már 
erről a témáról, olvastuk írásait. Aztán 
egyszer csak kopogni kezdtek a tör-
vényessé tett rablást idéző mondatok, 
sorjáztak a kivetítőn zsidó honfitársa-
ink módszeres, tervszerű, hivatalnoki 
alapossággal végrehajtott kifosztásának 
dokumentumai. A visszavont gyógy-
szertári engedélyek, a hivatásuk gya-
korlásától eltiltott orvosok neve, a zárolt 
felszereléseket, készleteket, műszereket, 
az elkobzott értékeket lajstromba sze-
dő jegyzékek, a lezárt üzletek listája, az 
utca- és névjegyzékek…
 Balomon a volt politikus fülembe súg-
ja: Hétköznapi fasizmus (Mihail Romm 
fél évszázaddal ezelőtti dokumentum-
filmjének címe). Jobbomon a tanárnő 
cédulát halász elő táskájából, hogy a 

Kezdjük a szikár tényekkel! December 
9-én A holokauszt és a családom cím-
mel rendezett előadóestet a Gomba 
utcai HepiCentrumban a nyíregyházi 
Hit Gyülekezete, a zsidó hitközség és 
az Eötvös Károly Magyar-Izraeli Baráti 
Kör. A politikus Eörsi Mátyás által lét-
rehozott facebook csoport oldalán több 
száz család eddig el nem mesélt törté-
nete olvasható azzal a céllal, hogy végre 
szakítsunk a hallgatás kultúrájával. A 
közzétett feljegyzésekből szerkesztett 
egy összeállítást a Magyar Zsidó Kul-
turális Egyesület, s adta elő Hegedűs D. 
Géza és Takáts Andrea.
 Egy nappal később a Deák Ferenc 
Akadémia Közhasznú Egyesület őszi 
előadássorozatának – amely A bibliai 
kor történetétől a holokausztig címet 
viselte – utolsó állomásán Riczu Zoltán 
főiskolai tanár tartott előadást a kelet-
magyarországi zsidóság elhurcolásáról. 
 Az első (keddi) alkalom nem csu-
pán a két nagyszerű művész eszközte-
len, a hatásvadász eszközöktől mentes 
előadásmódja, a torokszorító (olykor a 
humort sem nélkülöző) történetek mi-
att lett emlékezetes, hanem attól is, amit 
a program végén, személyes vélemé-
nyükként elmondtak. Ami arról szólt, 
hogy a holokauszt nemcsak a zsidóság, 
hanem a magyarság, a mi népünk tra-
gédiája. Hogy mi minden lehetett vol-
na az elpusztítottakból, s ahelyett, hogy 
gazdagodhattunk volna velük, csak az 

DERMESZTŐ DECEMBERI ESTÉK
kifosztott, elpusztított zsidó családok 
nevét, címét jegyezze fel rájuk emlékező 
mamájának, okulásul tanítványainak. 
Bennem Jan T. Gross Szomszédok című, 
a jedwabnei zsidók lemészárlásáról szóló 
műve idéződik fel. Ott – a németek bele-
egyezésével és a polgármester irányításá-
val – a helyiek, a környékbeliek hajtották 
végre a tömeggyilkosságot, alig várva, 
hogy kezüket rátegyék az immár gaz-
dátlan zsidó javakra. A könyv bátor lé-
pés volt a múlt bevallása felé, hozzájárult 
egy tisztulási folyamat megindulásához, 
a társadalmi emlékezet reálisabbá téte-
léhez. Ezen az úton lépett egy fontosat 
Riczu Zoltán, mert segített megérteni, 
mi volt a magyar társadalom felelőssége 
a zsidók üldözésében, a holokausztban. 
Rádöbbentett bennünket arra, hogy ez 
ügyben mindenki, a teljes magyarság 
érintett. 
 Eszembe juttatta a Szabadság téri 
„mű” (Esterházy Péter szavaival élve a 
kőbe vésett gyávaság) hazugságát, amely 
azért sérti az áldozatok emlékét, mert 
minden felelősséget a nácikra hárít. A 
történelemhamisítás nyilvánvaló, hi-
szen a zsidók üldözése nem a német 
megszállással kezdődött. A bevagoní-
rozás, az elhurcolás, javaik elvétele a 
magyar közigazgatás akkurátus közre-
működésével, túlteljesítésével történt. 
Ahogyan ezt R. Z. bemutatta nekünk. 
Köszönet érte!

Fekete Antal



5Sófár

1923. szeptember 30-án születtem Pe-
nészleken. Édesanyám Schwalb Berta, 
édesapám Róth Ábrahám. Hatan vol-
tunk testvérek: Andor, Miklós, Klári, 
József, Ilona és én, Erzsébet. Én vol-
tam a legidősebb; Andor 1944-ben 
17 éves volt, a kis Ilona pedig három 
éves.
 Penészleken éltünk, ez egy kicsike 
falu a román határ közelében. A tri-
anoni békeszerződés után Penészlek 
Szatmár megyéhez került, míg a kör-
nyező települések Szabolcshoz. 1941-
ben tíz zsidó család élt a falunkban, 
körülbelül 50–60 ember.
 Penészleken nem volt épített zsina-
góga, hanem az én anyai nagyanyám 
külön bejáratú tiszta szobája volt be-
rendezve imateremnek. Nagyanyám 
háza a falu központjában helyezke-
dett el, szemben a községházával és az 
iskolával, de ott lakott egy csoportban 
többi zsidó család is. Volt az imate-
remben tóratekercs és minden, ami a 
zsidó szertartáshoz kellett. Rendsze-
resen jártak a faluba bocherek, akik 
tanították a gyerekeket olvasni, imád-
kozni. Az ünnepekre hívtunk elő-
imádkozót, pénteken és szombaton 
pedig a sachter, Klein Mór imádko-
zott.  Heiderbe 5 éves koruktól jártak a 
gyerekek, még mielőtt az elemi iskolát 
megkezdték volna, a lányok 10, a fiúk 
13 éves korukig. A bocherek Nyíráb-
rányból, Nyírlugosról, Nyíracsádról 
jöttek, egyik héten az egyik család-
nál, másik héten a másik családnál 
étkeztek. Valami keveset fizettünk is 
nekik. Én is 5 éves koromtól jártam 
heiderbe. Olvasni ma is tudom a hé-
ber szöveget, de nem értem.  Minden 
nyáron eljött a faluba egy ortodox, 
kaftános elöljáró, ellenőrizni a vallási 
előírások betartását, például helyesen 
van-e elhelyezve a mezüze. Ugyan-
akkor a perselyt is kiürítette, amibe 
minden péntek este adományként el-
helyeztünk egy kis pénzt. Végső soron 
tisztelgő látogatást tett, de azért azt a 

VANNAK MÉG TANÚK XXVI.
Brenner Béláné Róth Erzsébet

kis pénzt is elvitte, ami persze így volt 
rendjén.
 Édesapámnak volt 8 hold földje, 
cséplőgépe, és volt egy kis szatócs-
boltunk. A föld felét kiadtuk felesbe, 
a másik felében volt erdő, szántó és 
rét. Megtermett minden, ami kellett. 

Tartottunk tehenet, lovat, baromfit, 
libát, kacsát. Az anyai nagymamám 
özvegyasszony volt, a nagyapám az 
első világháborúból tüdőlövéssel jött 
haza, és utána nemsokára meghalt. 
Nagymamámnak is volt egy kis bolt-
ja, de a sachteren kívül boltja volt Pe-
nészleken minden zsidó családnak. A 
mi kis falunk el tudta tartani ezeket a 
boltokat. Ez úgy volt lehetséges, hogy 
Penészlek körül több kis tanya volt. 
Zsuzsanna grófné, akinek szintén volt 
egy tanyája, bejött minden tavasszal 
és megegyezett apámmal, hogy 10–15 
dohánytermelőnek ad hitelben árut. 
Zsuzsanna grófné kezességet vállalt 
értük. Vitték hitelben a boltból, ami 
kellett, majd aratáskor, a cséplés után 
kifizették. Utána megint jött a grófné, 
megkötötték az egyezséget újból, do-
hánytörésig vállalta apám a hitelezést. 
Annak ellenére, hogy hitelbe adta az 
árut, a mindennapi megélhetés biz-

tosítva volt, mert volt a földünk, a 
cséplőgép, és apám elment fuvarba is. 
Ha valakinek mondjuk menni kellett 
Nyírbátorba például a bíróságra, ak-
kor apám a lovas szekérrel elvitte.
 Minden évben kaptunk a juhá-
szoktól egy bárányt, azt őszig nevel-
tük, szüretkor levágta a sachter, majd 
háromfelé osztottuk, mert anyámék 
hárman voltak testvérek.
 A faluban mindenki gazdálkodott, 
a keresztények is. Ritkaság volt, ha 
valakinek a gyereke továbbtanult. A 
postamester asszony, a főbíró, a ma-
lomtulajdonos engedhette meg ma-
gának, hogy a gyerekét taníttassa. Ha 
a szegényebb családból valamelyik 
gyerek mégis elment felsőbb iskolába, 
akkor az egész család arra az egyre 
dolgozott. Ilyen világ volt akkor.
 A legidősebb öcsém, aki 1927-ben 
született, nyolc általánost végzett. 
Szeretett volna továbbtanulni, de a 
zsidótörvények miatt már nem vették 
fel a polgáriba. Elment egy cipészem-
berhez inasnak, de nagyon sokat sírt, 
mert a suszter nem a szakmára taní-
totta. Télen havat lapátolt, kályhát 
kormozott, nyáron az udvart seperte 
meg a disznóólat takarította. Annyit 
tanult meg a cipész mesterségből az 
öcsém, hogy hogyan kell beverni a 
faszeget, hogyan kell befűzni, hogyan 
kell a fonalat szurokkal bekenni, így 
aztán ott is hagyta a susztert.
 Én, miután befejeztem a hat ele-
mit, elkerültem Nyírbéltekre anyám 
unokatestvéréhez, aki varrónő volt. 
Kitanultam nála a varrónő szakmát. 
Anyámnak volt egy Singer varrógépe, 
úgyhogy én ettől kezdve varrtam.
 A keresztények és a zsidók békes-
ségben éltek egymással, egészen ad-
dig, amíg a deportálás el nem kezdő-
dött. Akkortól kezdve a tisztességes 
parasztemberek fiai, akik leventének 
álltak, borzasztóan viselkedtek.
 1944. március19. után, áprilisban 
már sárga csillagot viseltünk és ki-

Róth Erzsébet
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járási tilalmat rendeltek el. Naponta 
egy órát mehettünk ki a házunkból. 
Nekünk volt az udvaron egy kút, de 
annak nem volt iható a vize, ezért ivó-
vízért egy távolabbi szomszédunkhoz 
kellett elmenni. A leventék ott álltak 
a kapuban, őriztek bennünket. Én az 
egy óra alatt, amíg a kijárás lehetsé-
ges volt, mentem vödörrel ivóvízért. 
Amikor visszafelé jöttem a tele vödör-
rel, beleköptek a vízbe.

 Arra már nem volt elegendő az egy 
óra, hogy újból forduljak, így ivóvíz 
nélkül maradtunk. Mikor látta ezt a 
szemben lakó szomszédunk, János 
bácsi, aki nagyon rendes ember volt, 
na, ő minden nap hozott két fedeles 
kanna vizet, és letette a kapunkhoz.
 Apámat 1944. április közepén inter-
nálták. Az történt, hogy április köze-
pére elfogyott a lisztünk. Búzánk volt, 
de azt Penészleken nem lehetett meg-
őrölni, mert a malomban csak kuko-
ricát és rozst őröltek. Érmihályfalván 
viszont búzát lehetett lisztre cserélni, 
nem kellett megvárni, míg megőrlik. 
(Érmihályfalva az első világháború 
végétől Romániához tartozott, majd a 
második bécsi döntés visszaadta Ma-
gyarországnak, így 1945-ig Magyar-
országhoz tartozott – a szerk.)
 Az esperes úr kijárta a jegyzőnél, 
hogy adjon apámnak engedélyt, hogy 

elmehessen Érmihályfalvára lisztért. 
Apám akkor már munkaszolgálatos 
volt, de éppen hazajött szabadságra. 
Az írásos engedéllyel el is ment lovas 
fogattal lebonyolítani a cserét. Egy-
szer csak megjelent nálunk két csend-
őr, kérdezték, hol van apám. Mond-
tuk nekik, hogy engedélyt kapott és 
elment Érmihályfalvára lisztért.
 Na, a két csendőr engem közrefo-
gott, hogy menjek velük, és ha apám 

visszafelé szembejön velünk, akkor 
mutassam meg, mert nem lehetett 
volna neki engedélyt adni, megszeg-
te a kijárási tilalmat. Mentem az úton 
a két lovas csendőr között. A posta-
mesternő, akinél a csendőrök laktak, 
kiszólt a postáról: „Hova viszitek azt 
a lyányt?” Elmondtam, hogy miért 
visznek a csendőrök. A postamester-
nő, Ilonka néni lehordta őket: „Szé-
gyelljétek magatokat, engedjétek el, 
biztos nem fog megszökni”. Engem el 
is engedtek, de egy arra járó suhanc 
kölyök elment velük és megmutat-
ta apámat. A csendőrök le is fogták, 
még azt sem engedték meg, hogy el-
köszönjön tőlünk. A kezét összekö-
tötték, úgy vitték el, napokig azt sem 
tudtuk, hová.
 Szaniszló, egy Penészlek mellett 
lévő település fele Trianon után Ma-
gyarországhoz, a másik fele meg Er-

délyhez került. A szaniszlói erdő 
erdésze eljött egyik nap az esperes úr-
hoz és elmondta, hogy megtalálta az 
erdőben elhajítva a Róth bácsi mun-
kaszolgálatos katonakönyvét. Az es-
peres úr rosszat sejtett, nekünk ezért 
nem szólt semmit. Utánajárt viszont 
és kiderítette, hogy mi történt apám-
mal. Az esperes úrnak volt Szaniszlón 
ismerőse a községházán és ő megen-
gedte, hogy szétnézzen a fogvatartot-
tak között. Meg is látta az esperes úr 
apámat, ott ült szegény a földre szórt 
szalmán a sarokban, össze volt kötöz-
ve a keze, lába. Nem lőtték le, de hogy, 
hogyan került az erőbe a munkaszol-
gálatos könyve, azt nem tudtuk meg. 
Mikor az esperes úr visszajött, engem 
elhívott magához és mondta, hogy 
apám él, nyugodjunk meg.
 Aztán 1944. május 4-én reggel jöt-
tek hozzánk a csendőrök, községi es-
küdtekkel, hogy adjuk le az ékszere-
ket. Volt a kishúgomnak kis nyaklánca 
és fülbevalója, odaadtuk. Aláírattak 
velünk egy papírt, hogy az ékszereket 
önként adtuk át. Ezek a csendőrök el-
mentek, majd kisvártatva jött másik 
két csendőr, hogy pakoljunk össze 
egy napra való élelmet, meg egy vál-
tóruhát, úgy sem lesz többre szüksé-
günk. Álljunk ki a kapuba, mert jön 
értünk egy szekér és összegyűjtenek 
bennünket az iskolaudvarra. Volt ne-
künk akkor egy gyönyörű lovunk a 
kiscsikójával, anyámnak az volt a ké-
rése, hogy ne a saját lovunkat fogják 
be a szekérbe. János bácsi, a szemköz-
ti szomszédunk, megmondta, hogy ő 
nem hajlandó a fogatával vinni ben-
nünket, de hát jött egy másik ember, 
aki hajlandó volt.
 Apámnak volt egy öccse, aki az 
első világháborúban hősi halált halt. 
Az ő családja mentességet kapott a 
deportálás alól. Négy gyerek volt: egy 
17 éves fiú, egy 12 éves kislány és egy 
8 éves ikerpár. A 12 éves kislány és a 
8 éves kis ikerlány angolkóros volt. 
Laura néni, apám sógornője kikísért 
bennünket a négy gyerekkel. A csend-
őrök elkezdték rugdosni a két angol-
kóros kislányt, mondták, hogy ezeket 
a szerencsétleneket tartsuk meg, hogy 
szaporodjanak. Ezt látva, hallva Laura 
néném mondta a legidősebb fiának: 
„Eredj, Bandi pakolj össze nekünk is”, 

A Brenner család
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és ők is felültek hozzánk a szekérre, 
nem maradtak, nem éltek a mentes-
ség lehetőségével. Szegény kislányok 
örültek, hogy mennek szekerezni. 
Senki nem jött vissza közülük.
 Összegyűjtöttek bennünket az isko-
laudvarra. Az iskola magasabban fe-
küdt, mint a mi portánk, így ráláttunk 
a kertünkre, házunkra, udvarunkra. 
Szürkületkor jött haza a legelőről a 
liba, kacsa, baromfi, a falubeliek már 
akkor este terelték az állatokat a sa-
ját udvarukra. Már azon a délutánon 
vitték magukhoz az istállóból a négy 
nagy kosarat a kotlóssal a tojásokon. 
Néztük az iskolaudvarról.
 Sötétedéskor elvittek bennünket 
Szaniszlóra, ott is az iskolába, akkorra 
már ott voltak összegyűjtve a helybeli 
zsidók. A penészlekiek között egyet-
len férfi volt csak, a szakállas sachter, 
a többiek munkaszolgálatosok voltak. 
Szegény sachternek a csendőr levá-
gatta a szakállát, mikor előjött nem 
ismertük meg. Másnap reggel sze-
mélyvonattal vittek mindenkit Szat-
márnémetibe. Leszálltunk a vonatról. 
Ötös sorokba állítottak bennünket és 
úgy mentünk a gettóba, keresztül a 
Szamos hídon. A gettó Szatmárnéme-
tiben azokból az utcákból lett kiala-
kítva, ahol a zsidók laktak, és ahol a 
zsinagóga volt. Deszkapalánkkal kör-
bekerítették a területet. Szalma volt 
leterítve az istállókban, azon alud-
tunk, semmi takarónk, ágyneműnk 
nem volt. Otthonról nem hozhattunk 
élelmet, ott adtak egy kis krumplit 
meg kenyeret. Téglát raktunk le, és a 
gettóban talált edényekben főztünk. 
Mosakodáshoz kaptunk egy lavórt, 
amit az istálló egyik sarkában helyez-
tünk el, úgy mosakodtunk.
 Május végén személyvonatra rak-
tak bennünket. A csendőrök kísértek 
Kassáig, ahol átadtak a németeknek. 
Itt már marhavagonokba kellett be-
szállni, nyolcvanan voltunk egy va-
gonban. Egyik sarokban volt egy ve-
der a WC-nek, a másik sarokban egy 
veder víz. Az út két vagy három napig 
tartott, mindig, ha egy nagyobb állo-
máshoz értünk, akkor egy mellékvá-
gányra állították a vonatot, és amikor 
más szerelvények elhaladtak, akkor 
mehettünk tovább.
Nagyon sokan meghaltak a vagonban. 

Az én nagyanyám, aki több mint 70 
éves volt, a 46 éves anyám és a gyere-
kek mind kibírtuk.
 Mikor megérkeztünk Auschwitz 
–Birkenauba (persze akkor nem tud-
tuk, hogy mi a neve a településnek), 
szóval mikor megérkeztünk, a három 
éves kis Ilona húgom kezét én fog-
tam. Megkezdődött a válogatás, már 
estefelé járt az idő. Először a férfia-
kat és nőket különválasztották, a 17 
éves öcsém, Andor gyorsan elkerült 
mellőlünk. Majd a nőket és gyereke-
ket együtt válogatták. Én kerültem az 

egyik ötös sorba egyedül, nagyanyám, 
anyám, a négy kistestvérem, közöttük 
a kis három éves Ilona a másik ötös 
sorba került. Már nem mehettünk 
egymáshoz. Nagy épületek voltak; az 
anyámék csoportja az egyik kapun, az 
én csoportom a másik kapun ment be, 
nagyon sokan voltunk.
 Minket egy fürdőbe vezettek. Meg-
fürödtünk majd levágták a hajunkat, 
szőrzetünket, és beszórtak valami 
porral. Kaptunk egy szál csíkos ruhát, 
aminek a hátára volt festve egy piros 
„H” betű, és a lábunkra ilyen holland 
facipőt. Alsóneműt, semmit, csak az 
egy szál csíkos ruha volt rajtunk. Te-
továltak is, az én számom „A 13.201”. 
Mikor kijöttünk, már éjszaka volt és 
hideg. Ma is látom magam előtt, hogy 

abból a csoportból, amelyikben a csa-
ládom volt, már nem volt az udvaron 
senki. Szinte kihalt volt, eltűnt a ren-
geteg asszony és kisgyerek.
 Minket betereltek barakkokba, ahol 
priccsek voltak, kaptunk két pokró-
cot. Tízen feküdtünk egy priccsen, de 
csak az oldalunkon, mert hanyatt nem 
fértünk el. Kaptunk 10 dkg kenyeret, 
és egy bádogbögrében valami löttyöt. 
Abban a löttyben biztos volt valami 
hülyítőszer, mert máshogy elképzel-
hetetlen, hogy úgy viselkedtünk, mint 
a barmok, amit mondtak, azt csinál-
tunk. Vagy egy hétig nem mentünk ki 
a barakkból, csak a hajnali válogatás-
ra, amikor minden nap szelektáltak 
bennünket, és a kiválogatottak eltűn-
tek, de már nem törődtünk vele, hogy 
mi lett velük.
 Elmaradt a menstruációnk, akinek 
abban az első egy hétben-tíz napban 
esedékes volt, még megjött, de aztán 
már többet nem. WC-re úgy men-
tünk, hogy kísért a német katonanő, 
de csak akkor, ha összegyűltünk leg-
alább tízen. Amíg nem gyűltünk ösz-
sze, csak ácsorogtunk és vártunk szó 
nélkül, hogy mikor mehetünk.
 Nem beszélgettünk egymással, csak 
meredtünk magunk elé. Volt, aki egy 
éjszaka megőrült vagy megőszült. Fi-
atal lányok egy éjszaka teljesen meg-
őszültek.
 Minden nap mentünk az érkező 
vonatokhoz. A férfiak kiszedték a va-
gonokból a halottakat, mi, nők meg 
raktuk fel őket ilyen kétkerekű kis ko-
csikra. Toltuk nagy gödrökhöz, ahova 
belökték a testeket, és soronként leön-
tötték frissen oltott forró mésszel. Ezt 
csináltuk délelőtt, mert a vonatok ál-
talában reggel érkeztek. Délután min-
den nap átmentünk Birkenauba, ez 
három kilométer volt. Nagy repcetáb-
la mellett haladtunk el. Birkenauban 
válogattuk a holmikat, a gyerekruhá-
kat, cipőket, játékokat, imakönyveket, 
imasálakat, kalapokat. Volt, aki meg-
ismerte a gyermekének a holmiját…

Klein Éva

Dédunokájával, Marcellel

Folytatás a következő számban



8 Sófár

Nyíregyházán, 1889. január 28-án 
született Diener-Dénes Rudolf festő-
művész. Munkás gyermekkor volt az 
osztályrésze. Borbélynál, nyomdában, 
paszománykészítőnél inaskodott, hogy 
a keresett pénzből 1909-ben a főváros-
ba utazva az iparrajziskola után beirat-
kozhasson az Iparművészeti Iskola esti 
tanfolyamára. 1910 és 1913 között a 
Képzőművészeti Főiskolán három éven 
át Ferenczy Károly tanítványa volt. 
1911-től kezdve rendszeresen kiállított. 
1917-ben az Iványi Grünwald Béla ál-
tal vezetett kecskeméti művésztelepen, 
majd a Haris-közi szabadiskolában 
Rippl-Rónai Józseftől tanult. 1919-ben 
a nyergesújfalui művésztelepen és a 
kecskeméti művésztelepen dolgozott; 
Kecskemét városa számára kétkoronás 
szükségpénzt tervezett. 
 Később külföldön – Ausztriában, 
Németországban, Franciaországban és 
Angliában – járt tanulmányúton. Mű-
vészetére legnagyobb hatással az 1924 
és 1931 közötti franciaországi tartóz-
kodása volt, amikor Párizsban élt, de 
Bretagne-ban és Normandiában is 
megfordult.  
 1931-ben – abban a reményben, 
hogy Magyarországon majd könnyeb-
ben boldogul – hazaköltözött Buda-
pestre. Az újrakezdés azonban nem volt 
könnyű. 1932-ben a kassai Kaszinóban 
rendezett egy kiállítást, ahol pénz he-
lyett anyaggal, festékkel és vászonnal 
fizettek, de ez is segítséget jelentett 
ahhoz, hogy dolgozni tudjon. A már 
addig is franciás festészetet gyakorló 
Diener-Dénes további munkásságát 
végérvényesen meghatározták a Párizs-
ban töltött évek, és ezt az 1937-ben, a 
Fränkel Galériában rendezett kiállítás 
is igazolta. Péter András művészettör-
ténész szerint: „Onnan hozta magával 
először is a kép autonómiájába vetett 
meggyőződését, amely a párisi modern 
festők s így az ő számára is lehetővé tette 
a természet hűséges ábrázolásától való 
elszakadást, egy absztrakciós törekvést, 
amely a formákat nem a látható való-
ságnak, hanem egyedül és kizárólag a 
kép törekvéseinek veti alá.”  

„VALAKI AZ ÉRTŐL INDUL EL …” 3.
 A kiál-
l í t á s n a k 
nagy vissz-
hangja volt, 
több dicsé-
rő kritika is 
megjelent 
róla, töb-
bek között 
Oltvány i -
Á r t i n g e r 
Imre és 
Kassák Lajos tollából. „Diener-Dénes 
festői felfogása a francia impresszioniz-
mushoz, illetve posztimpresszionizmus-
hoz kapcsolódik, anélkül azonban, hogy 
a legkevésbé magán viselné az iskolás-
ság bélyegét” – tudósított Kassák Lajos 
a Munka hasábjain megjelenő írásá-
ban, majd később így folytatta esszéjét: 
„Nem felfedező és nem úttörő egyéni-
ség, de par excellence festő, expresszív, 
színgazdag. Vonatkozásainak szálait 
legvilágosabban Cézanne-hoz vezethet-
jük vissza. [...] képein soha semmi sincs 
a dologiság szűk korlátjai közé szorítva. 
Festészetének lényege nem a tárgyi ábrá-
zolás, hanem a tárgyaktól kapott hangu-
lat emlékképpé alakítása. Nem transzpo-
nálás, hanem transzformálás a lélekben.” 
A kiállítást követően Diener-Dénes el-
nyerte a Szinyei Társaság tájkép-díját is. 
Műveit kezdték vásárolni, és könnyebb 
éveknek nézhetett volna elébe, ha nem 
lép közbe a történelem. 
 1944-ben megszökött a deportálási 
menetből, és Hatvanból gyalog jutott 
vissza Budapestre. A pesti gettó egyik 
pincéjében, az éhhalál szélén érte meg 
a felszabadulást. Fia és lánya életét 
Kmetty János és Szőnyi István családja, 
illetve Dési-Huber István özvegye men-
tette meg. A szabadság azonban csak 
rövid ideig tartott, és a szovjet min-
tára létrejövő kommunista diktatúra 
háttérbe szorította mindazokat, így őt 
is, akik nem akartak kiszolgálói lenni. 
Míg 1946-ban másodszor is megkapta a 
Szinyei Társaság díját, és 1947-ben még 
sor kerülhetett életében rendezett utol-
só egyéni kiállítására, a következő évek 
zaklatásokat és művészi létezésének 

elhallgatását hozták. Egy napon hiába 
várta felesége a szentendrei állomáson, 
hazafelé tartva, a buszon szívroham 
érte 1956-ban.
 Munkái gyakran szerepelnek buda-
pesti aukciókon. Családja művészete 
bemutatására Toulouse-ban emlékhá-
zat működtet. 1

 Tavaly a művész születésének 125. 
évfordulója alkalmából tárlat nyílt a 
Jósa András Múzeumban, a Vidor Fesz-
tivál keretein belül.

 A nyíregyházi szecesszió építészet 
egyik kiemelkedő alakja Führer Miklós 
volt, aki 1873-ban Nyíregyházán szüle-
tett és Budapesten 1948-ban halt meg. 
Édesapja Führer Zsigmond és édesany-
ja, Stern Betti a Kótaji úti temetőben 
nyugszanak. Felesége Jezsovits Irén 
volt. Führer Budapesten tanult, a Felső 
Építési Iskolát és a Festészeti Akadémi-
át végezte el. Az első világháború után 
elsősorban kivitelezőként dolgozott, 
majd tervezett, főleg vidéken. Fejér La-
jos és Ritter Ignác Magyar Pályázatok 
című folyóiratának volt munkatársa, 
majd 1907-ben ő indította el a Magyar 
Építőművészetet, mely azóta is az egyik 
legnívósabb szakmai lap. Szakírói tevé-
kenysége mellett szépirodalmi munkái 
is megjelentek. Érdekes itt megemlíte-
ni, hogy Alpár Ignác irodájában Führer 
Miklós és Vágó József is megfordultak. 
Vágóékra az osztrák és a német szecesz-
szió, különösen Otto Wagner és Josef 
Hoffmann voltak nagy hatással. Ez a 
hatás, ha áttételesen is, de érzékelhető 
Führer művein.
 A 1909-ben a breznóbányai városi 
vigadó és szálloda tervpályázatán 18 
beérkezett pályaműből I. díjat nyert 
Führer Miklós és Wannermacher Fábi-
án „Garam I.” jeligéjű munkája.
 Führer Miklós tervei alapján épült az 
Otthon Szálló (később Béke és Bristol 
néven emlegették) egykor igen repre-

1 w w w . h i r o s n a p t a r . h u / i n d e x .
p h p ? o l d a l = c i k k & c i k k = a _ h e t _
muvesze__diener-denes_rudolf_
festomuvesz
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Ezzel a címmel tartott előadást 
Dr. Riczu Zoltán március 31-én 
a Nyíregyházi Főiskolán. Az el-
hangzottakat később az aláb-
biakban foglalta össze:

Mi történt 
az elhur-
coltak la-
kóhelyein? 
A felmerült 
problémák 
azt mutat-
ják, hogy a 
települések 
mindenna-
pi életének 
részét ké-
pező zsidó-
ság sikere-

sen integrálódott, ezért például a zsidó 
orvosok hirtelen eltűnése gondot jelent 
a közigazgatás számára, hiszen alapvető 
feladat lenne az orvosi ellátás biztosítá-
sa. Miután elvitték a gyógyszerészeket 
is, a gyógyszertárakat árjásítás címén 

A MEGYE ÉS A TELEPÜLÉSEK ÉLETE
A GETTÓBA ZÁRÁS ÉS A DEPORTÁLÁS UTÁN

bezárják, át akarják adni keresztény tu-
lajdonosoknak. Ez azonban időbe telik, 
márpedig a kialakult állapot megszün-
tetése nem tűrne halasztást. 1944. ápri-
lis 16-án, Peszachkor bezárták a zsidó 
tulajdonban lévő boltokat, üzleteket. Ez 
eleve fennakadást jelent az ellátásban, 
emellett a leltárt, miután a tulajdono-
sokat elvitték, nincs kivel elkészíttetni. 
Kiderül, hogy minden településről hi-
ányoznak szakemberek. Hétköznapi, 
de égető problémák várnak megoldás-
ra: Kisvárdán, a Szeszipari Vállalatnál 
rádöbbennek, hogy a zsidó rézműves 
helyett nincs, aki elvégezze a karban-
tartást. Aztán felmerül a kérdés: mi 
lesz a gazdátlanul maradt vagyonnal? 
Minden zsidó lakást felleltároznak és 
lepecsételnek, tanárokat, községházi 
tisztviselőket rendelnek ki a munka el-
végzésére, ez azonban költségekkel jár. 
A lakásokban található ruhaneműk, 
használati tárgyak egy részét értékesíte-
ni akarják, más részét a lakosság meg-
nyerése céljából ingyen elosztogatnák, 
de ehhez is szükség van megfelelő ap-
parátusra. Közben a lakosok feltörik, 

zentatív épülete a Bessenyei tér (ma 
Hősök tere) sarkán, a Megyeháza köze-
lében áll. Másik szép épülete a Görög 
Katolikus Püspöki Palota a Bethlen 

A mikve tervrajza

re épült. Az alapkőletétel 1908. augusz-
tus 5-én történt meg, még abban az év-
ben tető alá került az épület, az átadás 
pedig 1909. május 1-jén volt. 1910-ben 
tervezett egy izraelita hitközségi fürdőt 
is, de ez nem épült meg. Megépült vi-
szont Keresztessy Sárika megrendelé-
sére a Szent István utca 34. szám alatti 
Pávás ház, mely nevét a homlokzatán 
lévő színes pávadíszről kapta. A páva 
feltehetőleg a japán vagy a perzsa for-
mavilágból került a szecesszió eszköz-
tárába, és vált annak kedvelt elemévé, 
ugyanakkor a magyar népművészetben 
is megtalálhatjuk.2

Timár Éva

2 www.nyf.hu/vpkocsi/oldalak/2007_tel/
forspont/szecesszios_csaladi_hazak.
html

Gábor utcán, a Városház tértől (ma 
Kossuth tér) nem messze. Eredetileg 
főesperesi, lelkészi és kántorlakások, 
valamint kaszinó és kávézó elhelyezésé-

fosztogatni kezdik a zsidó lakásokat, 
megnő a bűnesetek száma. Megjelen-
nek a hangulatkeltő, uszító újságcikkek. 
Egy keresztény asszonynak a kormány-
biztoshoz írt leveléből kiderül, hogy a 
városházi tisztviselők elhordják a zsidó 
házakból a még ott maradt értékeket, a 
szegényebbeknek már alig jut valami… 
 Mivel ez a környék nagyon hamar 
hadműveleti területté válik, a legtöbb 
intézkedést nem sikerül megvalósítani. 
Augusztusban, vagy talán még előbb 
megjelennek a dél-erdélyi menekültek, 
akiket Románia átengedett a területén, 
így Észak-Erdélyen át érkeznek me-
gyénkbe. Őket telepítik be a zsidó há-
zakba. Azután a megmaradt javakat a 
puszta életüket menekítő kibombázot-
tak között osztják szét. Később a front 
elől tömegesen áradnak a menekültek, 
és akkor már teljes a fejetlenség, akkor 
már mindenki visz mindent… Addig 
azonban, mint láttuk, miközben a sze-
rencsétlen elhurcoltak szenvedtek és kí-
nok között haltak meg, itt – kontraszt-
ként – zajlott a mindennapi élet...
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Megboldogult egyetemista koromban volt egy 
arab évfolyamtársam, akinek középen kifúrták 
a fülét, úgyhogy a nap felé fordítva jól át lehe-
tett látni a nyíláson. Már első találkozásunkkor 

megevett egy kosár kenyeret a Vigadóban, ami szokatlan volt. Ő muzulmánnak 
vallotta magát és büszke volt arra, hogy aktuális barátnője zsidó. Szóval így 
emlékszem első arab ismerősömre, aki azóta már a békés, boldog vadászmezőkön 
jár. Isten nyugosztalja, a mi közös Istenünk. Ezt azért írom le, hogy ekkor még 
sem Boko Haram, sem az Iszlám Köztársaság, sem a vallási békétlenség, sem az 
ördögi félelem nem munkálkodott. Csórók voltunk, fiatalok voltunk, és őrzött 
bennünket a dicsőséges szovjet hadsereg, közutálatra. Most rettegésben tartja 
Afrikát és a Közel-Keletet a Boko Haram és az iszlám dzsihád. Mohamed pró-
féta nevében gyilkolnak és fenyegetnek kilúgozott tudatú, torz eszmevilágú fi-
atalok. Újságírókat, karikatúristákat, rendőröket és persze zsidókat gyilkolnak, 
valamilyen felsőbbrendű eszme prófétáiként.
 Nehéz nyugodtnak, higgadtnak lenni, nehéz egy kézlegyintéssel elintézni, 
hogy itt és most még nem.
 Nagy örömmel és megelégedéssel tölt el bennünket, hogy Nyíregyházán 
nincs kóser áruház és már alig van zsidó.

Szép a temetőnk, a nyíregyházi temető, 
minden látogató ezt mondja. A sofőrök, 
akik általában külföldieket hoznak ide és 
járnak mindenfelé, bizonygatják, hogy 
az ország három legjobban gondozott 
temetője között van. Csalószki István a 
neve annak az embernek, aki az érdemi 
fizikai munkát végzi. Közmunkásként 
kezdte, aztán néhány év múlva a MA-
ZSIHISZ alkalmazta. Kezdetben kissé 
idegenül érezte magát a számára akkor 
még furcsának számító sírok és az értel-
mezhetetlen feliratok között (itt jegyzem 
meg: a héber írást a betűket nem isme-
rő látogatók általában már első látásra 
szépnek találják). Sok mindent kérde-
zett munka közben; rövidesen minden 
lényeges dolgot tudott a sírkövekről és a 
temetési szokásokról. Egyre több apró-
ságra figyelt fel, lassan a jókora területet 
(több mint 2200 sír van itt) olyannak 
tekintette, mint a saját birtokát. Itt-ott 
azért voltak zavaró történések. Meglepte 
például, hogy régi kövek időnként elbo-
rulnak, nem látja őket ott, ahol előző nap 
voltak, vagy szélcsendes időben vastag 
ágak hasadnak le egészségesnek tűnő 
fákról látszólag minden ok nélkül, és 
eltorlaszolják az utat. Némi szorongást 
keltettek benne ezek a titokzatos „jelen-
ségek”, de egy-két hónap elteltével, mi-
kor hozzászokott, az egyik nap végén vá-
ratlanul azt mondta: úgy érzem, engem 
már elfogadott ez a temető… Onnan 
kezdve nem érdekelték a rejtélyek, ma-
radt számára a dicséretre méltó munka.
 Hoztam magának valamit – mondja 
a hölgy a telefonba. Feszült a hangja a 
bemutatkozásnál; nem hangzik ismerő-
sen a férjes neve, de röstellem megkér-
dezni, találkoztunk-e már. Járt estefelé a 
hitközségnél, mondja, a postaláda nyílá-
sán nem fért be az a valami. Rendben, 
találkozzunk – mondom, és meg sem 
kérdezem, miről is van szó. Hallható-
an megkönnyebbül. Az utcán állva az-
tán rájövök, hogy egyszer-kétszer már 
láttam valahol: megnyitón, előadáson? 
Nem firtatom. Hideg van, ő mesél, köz-
ben sírva fakad. A férje Izraelben járt, 
hozott neki meglepetésként egy apró-
ságot. Pontosabban hármat: három kis 
követ a Siratófalból. Azóta nincs nyugta: 
képtelen egy lakásban maradni ezekkel 

a szent kövekkel, nyomasztóan hatnak 
rá és érzi, az egész családjára is. Mert 
ezek szent helyről valók, semmi keres-
nivalójuk egy lakásában, igaz? Nem 
vár helyeslést, folytatja: mentegeti férje 
meggondolatlanságát, és kéri, juttassam 
vissza a helyükre a köveket. Arról az 
oldalról valók, ahol a férfiak imádkoz-
nak, ahol a kívánságcédulák lapulnak a 
résekben. 
 Anélkül, hogy megkérdezném a lá-
nyomat, tudom, szívesen megteszi. Nem 
lakik messze az óvárostól, szeret a fa-
lakon belül sétálgatni, akárcsak én. Jó 
érzéssel látom, amint a hölgy megnyug-
szik, mosolyogva veszi elő táskájából a 
kis bőrtokba csomagolt kövecskéket. 

Másnap feladtam egy bélelt borítékban, 
kábé tíz nap múlva visszakerültek a he-
lyükre. 

 Meséltem egy ismerősnek, jót derült a 
történeten. Tényleg képes voltál postáz-
ni, és a lányod hajlandó volt visszavinni? 
– hitetlenkedett. A kedvéért mellékelek 
egy fotót. Meséltem egy másik ismerős-
nek, letolt, amiért nem adtam neki a kö-
veket; rám bezzeg jótékonyan hatottak 
volna, mondta. Meséltem egy harma-
diknak, aki elmondta, hogy eddig két-
szer járt a Siratófalnál, és nem volt mer-
sze elvenni egy követ, pedig de szívesen 
megtette volna! Talán legközelebb. 
 Most pedig leírtam ezt a kis történe-
tet, hátha akad olyan is, aki azt gondolja: 
jó van ez, így kell ennek lenni…

Somos Péter

HÉTKÖZNAPI MISZTIKA

FÉLELEM

Dr. Dolinay Tamás
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Mint olyan valaki, aki Benjamin 
Netanyahu izraeli miniszterelnökkel 
szemben az újraválasztási kampánya 
során a palesztin állam tagadásáról 
szóló beszéde és különösen az ameri-
kai kongresszusban történő felszólalása 
kapcsán számos kritikával élt, még in-
kább aggályosnak tartom azon kinyi-
latkoztatásokat, melyek a Fehér Házból 
érkeznek arra vonatkozólag, hogy az 
Egyesült Államok újraértékeli izraeli 
politikáját, beleértve az ENSZ BT-ban 
eddig hagyományos amerikai vétót.
 Őszintén remélem, hogy Netanyahu 
többet fog tenni az amerikai-izraeli szö-
vetség megszilárdításáért, és szembe-
száll azokkal otthon, akik ellehetetlení-
tenék a palesztin állam megszületését. 
Ezek közül azonban semmi sem igazol-
ja az Obama adminisztráció reakcióit, 
és mélyebb kérdéseket vetnek fel szán-
dékaikat és perspektívájukat illetően.
 A mostani amerikai elnökkel kap-
csolatban már a kezdetektől fogva va-
lami zavart hozzáállás mutatkozott az 
izraeliek között, amihez nagymérték-
ben hozzájárult az elnök kairói beszéde, 
mely szerint az izraeli telepek jelentik 
a legfőbb akadályt a békéhez vezető 
úton. Az elnök azon beszéde, miszerint 
„egyik oldal sem hajlandó áldozatokat 
hozni a békéért”, és, hogy ezért Izraelt 
a felelős, egyszerűen semmibe vette azt 
a brutális valóságot, amin Izrael kény-
telen volt keresztülmenni a 2000-ben 
lezajlott Camp David-i találkozót kö-
vető évtizedben. Akkor egy baloldali 
kormány, abban a reményben, hogy a 
palesztinok felhagynak az évtizedek óta 
tartó háborúskodással, felajánlott egy 
kétállamos megoldást. Nemcsak, hogy 
a palesztinok ezt elutasították, de éve-
kig tartó erőszak és öngyilkos merény-
letek sorozata következett.
 Ezt követően Izrael további két lépést 
tett a magasztos cél érdekében. Az egyik 
a 2005-ös torokszorító gázai kivonulás, 
majd Ehud Olmert akkori miniszterel-
nök Mahmoud Abbas palesztin elnök-

AZ AMERIKAI-IZRAELI 
KAPCSOLATOK FELÚJÍTÁSA

nek tett 2008-as javaslata. Ezen kezde-
ményezést ismét elutasították, ehhez 
jött még a Hamasz hatalomátvétele Gá-
zában, melynek a végeredménye a raké-
tatámadások, majd a háború. Összegez-
ve: Izrael egy megátalkodott ellenséggel 
találta magát szemben, mely látszólag 
továbbra is irredenta célokat hajszolt.
Palesztin oldalon nem sok minden vál-
tozott azóta. A Hamasz továbbra is el-
lenőrzése alatt tartja Gázát, és egy újabb 
háborút követően is azzal van elfoglal-
va, hogy felfegyverezze magát egy kö-
vetkező konfliktusra. A Palesztin Ható-
ság pedig mindig talál valami kifogást, 
csakhogy elkerülje a tárgyalásokat. 
Ezzel is azt akarja elérni, hogy megmu-
tassa Izraelnek: a palesztin vezetőség 
sokkal inkább érdekelt abban, hogy a 
nemzetközi közösséget és az Egyesült 
Államokat is Izrael ellen fordítsa, mint-
sem abban, hogy megoldja belső és 
Izraellel fennálló konfliktusait. Másik 
lehetőség, hogy úgy akarják létrehozni 
saját államukat, hogy az ne jelentse az 
Izraellel szembeni harcok végét.
 Éppen ezért vajon mi lett volna a 
megfelelő washingtoni válasz?
 Netanyahu tettét követően a meg-
bántódás érthető. De ha már aggódtak 
is egy esetleges jobboldali kormány 
megalakulása miatt, a figyelmet sokkal 
inkább arra kellett volna fordítani, hogy 
az izraeliek miért így szavaztak, mint-
sem arra, hogy nem tetszik az, amit az 
izraeli demokrácia művel. Arra kellett 
volna fókuszálni, mit lehet tenni annak 
érdekében, hogy megváltoztassák az 
akkori állapotokat.
 A válasz nem abban rejtőzik, hogy az 
Egyesült Államok távolságtartó lett Iz-
raellel szemben, ami persze megerősíti 
a palesztinokat abbéli hitükben, misze-
rint sütögethetik tovább pecsenyéjüket, 
és létre tudnak majd hozni egy államot, 
ami nem legitimálja Izraelt. Ez pe-
dig növeli Izrael azon meggyőződését, 
hogy ostrom alatt áll. A válasz sokkal 
inkább az, hogy az Obama adminiszt-

rációnak olyat kell csinálnia, amit eddig 
láthatóan vonakodott megtenni. Neve-
zetesen, hogy nyomás alá helyezze a pa-
lesztinokat, hogy azok végre minőségi 
lépéseket hajtsanak végre a zsidó állam 
legitimációját illetően. Csak ez tudná 
előmozdítani az olyan régóta elhúzódó 
konfliktust.
 Olyan lépéseket kell tenniük, me-
lyekből egyértelműen lehet következ-
tetni arra, hogy végre elismerik Izraelt, 
mint zsidó államot, a palesztin mene-
kültek problémáját egy új palesztin ál-
lamban oldják meg; kinyilatkoztatják, 
hogy egy esetleges békeegyezmény rep-
rezentálja majd a konfliktus és egyéb, 
jövőbeni követelések végét, valamint 
felszámolják a médiában és az iskolák-
ban tapasztalható Izrael és a zsidók el-
leni gyűlöletkampányt.
 Az olyan sok éve fennálló csalódásso-
rozat azt a hitet alakította ki az izraeli-
ekben, hogy palesztin oldalon nem sok 
minden változott, és keményen ki kell 
tartani, míg eljön a kívánt változás. Van-
nak jó érvek ezen izraeli megközelítés 
ellen, még ha palesztin oldalon nincs is 
előrelépés. Ariel Saron korábbi minisz-
terelnök az egyoldalú kezdeményezés 
mellett döntött, annak ellenére, hogy 
meggyőződése szerint Izraelnek nem 
volt békepartnere. Ahogy a legutóbbi 
választások megmutatták, az izraeliek 
készen állnak, hogy a biztonságra sza-
vazzanak a jelenlegi környezetben.
 Másrészről pedig, ha valódi, pozitív 
változás lesz tapasztalható palesztin ol-
dalon, akkor az Izraelben fogja kiválta-
ni a legnagyobb készséget a változásra. 
A palesztinoktól való félelem csökken-
tése a legjobb formula, hogy mérsékelt 
választás legyen Izraelben és változás az 
ország politikájában.
 Itt az idő, hogy az amerikai és izra-
eli politikusok közötti viszony norma-
lizálódjon. A miniszterelnök, az elnök 
és a kongresszusi vezetők inkább össz-
pontosítsanak a közös értékekre, a két 
ország érdekeire, és ismerjék el, hogy 
mindkét ország közös kihívásokkal néz 
szembe a Közel-Keleten.
 Abraham H. Foxmann, a Rá-
galmazásellenes Liga igazgatójá-
nak a huffingtonpost.com oldalon 
2015.03.28-án elérhető írása alapján az 
oldalt 

Sugár Károly szerkesztette

A PALESZTINOKON IS MÚLIK
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FELHÍVÁS
Keressük a Tiszadada, Nagy utca 2. szám alatti ház, a 
volt Katz kocsma egykori tulajdonosainak leszárma-
zottait. A családból egyedül Katz Erzsébet tért visz-
sza a deportálásból. Később férjhez ment Welkovits 
(Velkovics?) Lajos tiszadadai lakoshoz, akivel örökbe 
fogadtak egy Friedmann Erzsébet nevű kislányt. 1956 
decemberében eladták a házat, amelyben a háború 
után már nem kocsma, hanem cipészműhely műkö-
dött, és kivándoroltak az Egyesült Államokba. 
 Kérjük, aki bármit tud a Katz családról, jelezze szer-
kesztőségünknek a 42-417-939-es telefonszámon, 
levélben (Nyíregyházi Zsidó Hitközség, 4400 Nyíregy-
háza, Mártírok tere 6.) vagy a sofarujsag@gmail.com 
e-mail címen. 
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11 órakor a Kótaji út 5. szám alatti 

temetőben.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

S Ó F Á R
A Nyíregyházi Zsidó Hitközség folyóirata

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 6.
E-mail: sofarujsag@gmail.com

Tel./Fax: (36)-42-417-939 • Web: www.sofar-ujsag.hu
Számlaszám: OTP 11744003-20331427

Szerkesztők: Dr. Klein Éva és Sárosi György
Főszerkesztő: Somos Péter • Felelős kiadó a Nyíregyházi Zsidó Hitközség.

Typográ� ai munkák: Talpas Sándor (www.talpasdesign.hu)
Készült a Gprint Iroda digitális nyomdájában 

(4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 7/A)
A folyóirat ingyenes!

TEMETŐI NYITVA TARTÁS

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

Pénteken és szombaton, 
 valamint állami és zsidó ünnepeken zárva.

Elérhetőség: +36-30-490-0084

 2015. június 08-án 
ismét Nemzeti Zarándoklat Strasshofba.

Tisztelettel és szeretettel hívjuk Önt, 
hogy tartson velünk!
 Csatlakozik hozzánk 
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