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Részletek a május 31-én elhangzott beszédekből
Sárosi György, a Nyíregyházi Zsidó
Hitközség ügyvezető elnöke:
(…) A Móra Ferenc Általános Iskolából
megkeresés érkezett hitközségünkhöz,
hogy a holokauszt emléknapon szokásos rendezvényükre el tudna-e menni
egy túlélő. Hála a jó szándékú és lelkiismeretes pedagógusoknak, a megemlékezést a végzős osztályok számára
rendezik meg évről évre, kb. 120 diák
részvételével. Túlélőink egyéb elfoglaltságaik miatt nem tudtak elmenni, ezért
kénytelenek voltak beérni szerénységemmel. A Bethlen Gábor Gimnázium
diákjai által tartott igazán színvonalas
előadás után egy velem folytatott kb.
másfél órás beszélgetés során eljutottunk odáig, hogy sajnos nem dőlhetünk hátra a fotelben – „nyugalom, ez
már a 21. század, ilyesmi nem történhet
meg újra” tudatban –, hiszen aggasztó
jelenségek napjainkban is bőven jelen
vannak. Már nem emlékszem, hogy
egy diák vagy egy pedagógus említette hozzászólásában, hogy bizony ez így
van, hisz’ a híradások tele vannak hírekkel, amik iszlám fanatikusok által
elkövetett keresztényirtásokról szólnak. Akkor, ott a végszó az volt, amit
itt is levonhatunk konzekvenciaként,
hogy vallásra, pártállásra és minden
egyéb hovatartozásra tekintet nélkül a
józanul gondolkodóknak kell összefogva fellépni a fanatikus gyűlölködőkkel
szemben. Tudom, ez így kicsit banálisan, közhelyszerűen hangzik, de lássuk
be: mi hátrányban vagyunk. Az ún.
józanul gondolkodók önálló egyéniségek összessége, akik meg vannak győződve saját véleményük, vélt vagy valós igazságuk kizárólagosságáról, ami

természetükből adódóan egymás közötti ellentétekhez vezethet, miközben
a fanatikus gyűlölködőknek elég egy
hangzatos jelszó, egy kiadott parancs,
és máris egységesen tettre készek.
Úgy gondolom, akkor emlékezünk
meg méltó módon mártírjainkról, ha
ezeken a bizonyos ellentéteken felül tudunk emelkedni.
Szabó István, a Sz-Sz-B. Megyei Közgyűlés alelnöke:
(…) Temetőben vagyunk, amely zsidó emberek nyughelye, akiknek megadatott, hogy szeretteik elbúcsúzzanak
tőlük, megadják számukra a végtisztességet, és testük jelölt nyughelyen
nyugodjon. Ez a nap mégis azokról
szól, akiknek mindez nem adatott meg,
akiknek nincs jelölt nyughelyük, akik
még csak szomszédjaiktól, ismerőseiktől sem búcsúzhattak el, és legközelebbi
családtagjaik sorsáról sem értesülhettek. Azt a véget kellett elszenvedniük,
amely az emberiség történelmének

egyik legborzalmasabb cselekménysorozata, és amely szervezetten, nemzetközi bűnszövetségben elkövetett gyilkosságsorozat formájában várt rájuk.
Szeretném elmondani, mint a legfőbb erő, a szeretet parancsa szerinti életet élni kívánó ember, hogy nem
akarnánk olyan közösséghez, olyan
politikai családhoz tartozni, amely
bármilyen közösséget vállal rasszista,
kirekesztő, bármely társadalmi csoportot, vallási vagy nemzeti kisebbséget
megkülönböztető, azt bármilyen módon bántalmazni, jogaiban korlátozni
kívánó közösséggel, történjék mindez
leplezetten vagy nyíltan.
Én egy olyan városban élek, amely
hatalmas veszteségeket szenvedett el.
Ez a város Mátészalka. Nagy utat tett
meg a 20. század első felében a polgárosodás útján, ahol a holokauszt, az azt
megelőző események, a zsidó emberek
gettóba gyűjtése és elhurcolása máig
kiheverhetetlen veszteséget okozott. A
város elveszítette alkotó értelmiségé-
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nek jelentős részét, polgárainak, iparos
és értelmiségi embereinek jelentős hányadát. Megdöbbentem, mikor megtudtam, hogy több mint 16 ezer embert
zsúfoltak össze a mátészalkai gettóban.
Közülük nagyon kevesen tértek vissza.
Ezért is volt értékes számomra az a lehetőség és az a találkozás, amelyet nagy
örömömre most is felemlegettek: a mátészalkai zsinagógában tavaly megadatott a lehetőség, hogy helyreállítsuk azt
az emlékfalat, amely a városból és közvetlen környékéről elhurcoltaknak állít
emléket.
Kívánom, hogy azok a gondok és
félelmek, amelyek ma még nyomasztanak bárkit is, váljanak köddé és biztonság, szeretet, együttműködés, együvé
tartozás érzése uralkodjék közöttünk.
Bozorády Zoltán nyugalmazott evangélikus esperes:
Egy háromezer éves gondolat jutott
eszembe: Halld meg, Izrael, az Úr a mi
Istenünk! Egyedül az Úr az egyetlen
Isten… ezért szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és
teljes erődből.
1960-ban vagy ’61-ben, amikor a
teológián tanultam, még nem rendelkeztem komoly bibliaismerettel. Egy
szemináriumi órán ez volt az ige, amiről beszélgettünk. Maradt bennem egy
kis nyugtalanság, mert az a kérdés vetődött fel hallgatótársaimban, hogyan
lehet a szeretetet parancsolni. Nem
mertem elmondani a gondolataimat,
mert az volt bennem, hogy ők sokkal
jobban értenek hozzá, mint én. Aztán
félrevonultam egyedül, imádkoztam,
és szerettem volna megérteni. Azt gondolom, kaptam is egy lehetőséget arra,
hogy az egész nem abból indul ki, hogy
én mit csinálhatok, hanem hogy az
egyetlen Isten megszólítja az embert.
Nem biztos, hogy jó szó, ha azt mondom: zsidó testvéreink büszkék lehetnek… talán boldogok, hálásak, hogy az
első ősüket az egyetlen, a mindenható
és élő Isten elhívta és kiválasztotta, és
közölte vele az ő tervét. Aztán rájöttem arra, hogy ha én befogadom és
szeretem Ávrahámnak, Jicháknak és
Jákovnak az istenét, ez csak azért lehet,
mert kapom tőle a szeretetet. Ez tulajdonképpen összeköt erősen az ő választott népével, Izraellel. Ugyanakkor
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mindig ott van az emberben, aki valamit felismer Istennek a személyéből,
hogy: de akkor miért? Isten örökkévaló
és mindenható, aki rákényszeríti erre a
világra, hogy a negyvenes évek szenvedései, üldöztetései, rettenetei ne menjenek feledésbe. Amikor évről évre jövök,
ha szólok, ha nem, mindig van bennem
egy olyan ige, amely Isten nagyságára
mutat. Egy közös tanítónk, Schweitzer
Józsi bácsi, olyan kijelentéseket tett barátok között is és sokak előtt is, amelyeket érdemes megszívlelni. Nem is
fogunk mindent megérteni, mondta,
aztán hozzátette: de bízzunk benne!
Minden évben többen vagyunk. Ez
nekünk, keresztyéneknek közös felelősségünk, hogy azt mondjuk: nem
engedhetjük, hogy feledésbe menjen!
Közben mindig látjuk azt, hogy az
örökké élő, az örökkévaló Isten maga
gondoskodik erről…
Tordai Péter, Mazsihisz vezetőségi tag:
Most inkább személyes indíttatású érzéseimet mondom el. Ez két részből
áll: egy általános és egy, a családomat
érintő részből. Az általánosat itt hallottam Nyíregyházán. Egy fiatalember készül írni egy novellát. Arról szól, hogy
amikor 1944 áprilisában, 10-12 nappal
megelőzve a miniszterelnök parancsát, már be is fejezték itt a gettósítást,
az egyik kis csendőrnek egy lakásban
megtetszett egy szekrény. Felpakolta
és elvitte. Meglátta ezt a felettese és azt
mondta: ez nem lehet a tiéd! Elvette tőle

és ő vitte tovább. Hozzá kell tennem,
súlyos volt, talán feltételezték, hogy értékek voltak benne. Tovább vándorolt
a szekrény, míg a harmadik-negyedik
állomáson a főparancsnoknál állt meg.
Ő aztán kinyittatta. Egy kislány volt a
szekrényben. Az első szava az volt: hol
a mama? Egyesek javasolták, adjanak
neki vizet vagy tejet, de a főparancsnok
reakciója az volt, hogy megkérdezte:
hol áll a vonat? Nyírgelse körül megállíttatták a vonatot, és a gyereket feltették rá azzal, hogy menj, találd meg
édesanyádat…
A másik történet: a Tischler, a
Schwarcz és a Stark család körülbelül
40 hozzátartozójának neve szerepel az
emlék
falon. Nyírbogdány, Nyírbátor
és néhány kisebb falu közösségéből
ke
rültek ki. Voltak közöttük kilenc
hónapostól 92 évesig. Nem voltak ortodoxok, de szombatonként és egy-egy
ünnepen hét kilométert gyalogoltak a
központban lévő zsinagógába. Ebből a
családból négy fő maradt meg: az apám
és három testvére, akik munkaszolgálattal, különböző fondorlatokkal túlélték. Apám mesélte: Nyírgelsén voltak a
gyűjtőtáborban az általam nem ismert
nagyszüleim, ő vitt nekik ennivalót
Budapestről, ahonnan a munkaszolgálatból elszökött. Egy csendőr odajött,
puskatussal elverte apámat és sárba
taposta az ennivalót. Ez volt az utolsó
találkozásuk.
A családot Nyírgelséről Auschwitzba
vitték. Kassán lehetőségük volt kidobni
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a vagonból egy képeslapot. Nagyapám,
Tischler Herman, aki 46 éves volt, de
nem nagyon mozdult ki otthonról,
megírta, milyen szép fák között utaztak
– ennyit láthatott még a marhavagon résein keresztül a világból…
Verő Tamás főrabbi:
A történet 150 évvel ezelőtt kezdődött. 1865-ig a nyíregyházi hitközség a nagykállói rabbi felügyelete
alá tartozó fiókhitközség volt. Ekkor
a megerősödött, létszámában megnövekedett közösség önálló hitközség és rabbiszékhely lett Weinberger
Ávrahám kisvárdai rabbi engedélyével,
illetve a Belügyminisztérium jóváhagyásával. A nyíregyházi ortodox zsidók
megválasztották első rabbijukat Friedmann Jichák személyében, aki 1905ben bekövetkezett haláláig töltötte be
ezt a tisztséget. A rabbi a híres pozsonyi jesivában tanult és német nyelven
prédikált. Az ortodox hitközség mellett a városi zsidóság a Szarvas utcai
status quo hitközséghez is csatlakozhatott, melynek utolsó rabbija a tudós Dr.
Bernstein Béla volt. A zsinagóga 1944ben kiégett, falai leomlottak. Alapjaira
a fal maradványaiból emelték az elhurcoltak emlékművét. Az 1953-as államosításkor helyére iskolát építettek és
az emlékművet áthelyezték a Kótaji úti
zsidó temetőbe. A másik (ortodox) 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. A felszabadulás után pár százan
tértek vissza, akik közül sokan elvándoroltak a következő évtizedekben.
Ma már a holokauszt túlélők kicsiny
csoportja, az ő leszármazottaik és az
utánuk következő generáció emlékezik.
1832 nevet találunk a temetői emlékművön, nyíregyházi és környékbeli zsidó ember nevét. Többségük neve
mellett a foglalkozásokat is jelzik: cipőfelsőrész készítő, könyvelő, szódás,
órássegéd, fuvaros, ügyvéd, kereskedő,
magánzó… És drágáink mellett egy
másik sorban helységnevek: Auschwitz, Dachau, Melk, Bergen Belsen,
Theresienstadtm aztán újra és újra
Auschwitz… Ott vannak sorban a dátumok: 1944 májusa és júniusa, júliusa és augusztusa. Általános iskolások,

Verő Tamás főrabbi és Nógrádi Gergely kántor

nyugdíjasok, óvodások, gimnazisták…
Hiányoznak. Hiányoznak nekünk, hiányoznak Nyíregyházának. Életüket
megszakította a magyar államapparátus lelkes és hathatós közreműködésével a náci gyilkos ösztön. Mi maradt
nekünk? Lista? Mi maradt nekünk?
Emlékezés egyszer egy évben? Nekünk
a drága szülők és nagyszülők, az imádott testvérek és gyermekek, a szerelmes feleségek és férjek, a családok valamennyi tagja el nem múló űrt hagytak
maguk után. Ezt tudomásul kell venni,
felfogni szinte lehetetlen…
Az egykori Bessenyei tér, a Dohány, a
Kótaji és a Vay Ádám utca által határolt
terület lett a gettó a nyíregyházi zsidóknak, a Kossuth, Körte, Epreskert, Nyírfa és Keskeny utca határolta területekre
a szomszédos községek zsidó lakosait
költöztették be. A Dessewffy gróf birtokában levő Varjúlapos területét is kijelölték az üldözött embereknek. Április
vége felé, május elején Nyírjespuszta jelentette a következő állomást a halálba
vezető úton. Voltak, akik Sima pusztára
vagy Harangodra kerültek.
Dr. Bernstein Béla rabbi Tórával
kezében, vállán talesszel, imaszíjával együtt szállt be a vagonba. Május
17-én indították el az első csoportot
Nyírjespusztáról… Elveszítettük több
ezer testvérünket, kiknek nem adatott
meg a tisztességes élet és a tisztességes
halál sem.
Hamarosan bemutatják a Saul fia
című filmet, amely a holokausztot mu

tatja be egy sondernkommandós szemével. Ez volt az a csoport, amely a vonatról leszállított embereket irányította
először a gázkamrákhoz, majd onnan
a halottakat átszállították a krematóriumokba. A történet egy férfiről szól,
aki felfedezi az egyik meggyilkoltban
saját fiát. Ott, a halál árnyékában, amikor nem létezett emberség, amikor élő
csontvázak érzelem és remény nélkül
tengődtek, felmerült egy kis érzelem,
egy apró ragaszkodás, a temetési tisztesség megadása. Ez a piciny szikra
győzedelmeskedett ott Auschwitzban
a teljesen kiszolgáltatott és lealacsonyított közegben.
Most is ugyanezt tesszük. Halottainknak adjuk meg a végtisztességet.
Ennyit teszünk, ennyit szeretnénk,
ennyit akarunk. A meggyilkolt szabolcsi embereknek megadni a nyugalmat.
Nem lehet, hogy bárki is azt mondja:
nem történt meg a második világháború ideje alatt az emberek tömeges pusztítása. Meg tudja valaki adni a választ:
hogyan ölhették meg emberek és kisgyermekek millióit azért a bűnükért,
hogy zsidónak születtek? Nem lehet,
hogy valaki azt mondja: a mi családjaink, a mi szeretteink, szüleink, nagyszüleink, a testvérek, a gyerekek elveszejtése, megölése megkérdőjelezhető
és felejthető. Mi megfogadjuk, hogy
emlékezünk rájuk, emlékezetünkbe
véssük életüket, és a halálba vezető út
körülményeit sem hagyjuk feledésbe
merülni!
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HONFITÁRSAK
Érdekes és tanulságos könyv került
kezembe. Bo Lidegaard dán történész
írta, és a világ legdrámaibb exodusainak egyikét dolgozza fel: a németek
megszállta Dánia polgárainak összefogását, hogy 1943-ban, a deportálás első
kísérlete után – a 7–8.000 dán zsidóból
az első éjszakai razzián háromszázat sikerült elfogni – az üldözötteket átcsempésszék a semleges, tehát biztonságos
Svédországba. Dunquerque csodája
ismétlődött meg: hajók, bárkák, csónakok, olykor lélekvesztők indultak meg
a Svédországgal szemközti dán tengerpartról a veszélyes útra: a hajósok, sok
esetben egyszerű halászok, az életüket

tekintették, elfogadták és tisztelték egymást, a bajban kiálltak egymás mellett.
Keresztély király ugyan, a legendával
ellentétben, nem tűzte ki a sárga csillagot, de amikor a megszállás napjaiban
miniszterelnöke megkérdezte, mihez
kezdenek, ha a németek zsidóellenes
rendszabályokat akarnak hozni, az idős
király így felelt: „Akkor mind kitűzzük
a sárga csillagot.”
Sokat mesélhetnék a könyvről, de remélem, előbb-utóbb magyarul is megjelenik. Inkább mutatóba lefordítok belőle egy oldalt – egy részletet, amelyben
nem életről és halálról van szó, nézetem
szerint mégis sokat, nagyon sokat árul
el a lényegből. Az előzmény: lezajlott a
már említett, első razzia.

feltételezték, hogy az ügy egy elmenekült, rejtőzködő vagy deportált személy
tulajdonát érinti, a Szociális Szolgálat emberei megtekintették a lakást,
és leltárba foglalták az ingóságokat. A
hivatal megbízottai gyakran kértek segítséget különféle önkéntes egyesületektől vagy egyéni ajánlkozóktól, akik
aztán gondoskodtak a takarításról, a
karbantartásról, és eltávolították a romlott élelmiszert, amit a tulajdonosok
siettükben otthagytak. A lakásokban
vagy házakban talált értéktárgyakat,
betétkönyveket vagy készpénzt biztos
helyen tárolták, hogy később a jogos
tulajdonos mindent visszakaphasson. E
helyütt nem részletezhetem ezt a nagyszabású műveletet, amelyet a hatóságok
és a szomszédok együttes erővel hajtottak végre. Elég, ha megjegyzem, hogy

***

kockáztatták, hiszen törvény tiltotta a
zsidók mentését. És azt se feledjük el,
hogy addig, amíg sikerült a hajóutat
megszervezni, az üldözötteket bujtatni,
élelmezni, nem egyszer istápolni, vigasztalni is kellett.
Az angol változat címe: Countrymen.
Szerte a világon sokaknak juthat eszébe
róla Antonius híres temetési beszéde a
Julius Caesarból, amelyben így szólítja
meg Róma népét: „Friends, Romans,
countrymen...” Az első ismert magyar
fordítást készítő Vörösmarty Mihály a
„földieim” megoldást választotta. Én
pontosabbnak találom a „honfitársakat”. A dán demokráciában „árja”
dánok és zsidó dánok honfitársaknak

„A dán hatóságok azt is elhatározták,
hogy gondját viselik az eltűnt személyek otthonának és javainak, függetlenül attól, hogy a tulajdonosok elmenekültek-e vagy deportálták őket.
Hans Henrik Koch, a Szociális Ügyek
Minisztériumának államtitkára bejelentette kollégáinak: „a rendőrséggel karöltve utasította a Koppenhágai
Szociális Szolgálatot, hogy szervezzék
meg a gondnok nélkül maradt zsidó
lakások felügyeletét. Svenningsen külügyminisztériumi államtitkár azt javasolta: „Nevezzünk ki minden lakáshoz
törvényes gondviselőt!” A Szociális
Ügyek Minisztériumát tehát a Külügyminisztérium késztette cselekvésre,
Koch azonban rendkívül aktív volt, és
ő vonta be az első perctől kezdve a fővárosi hatóságokat, lévén hogy a dán
zsidók túlnyomó többsége Koppenhágában élt. Volt egy probléma, amely
már a kezdet kezdetén felmerült: a dán
hatóságoknak nem volt birtokában az
érintettek névsora és lakcíme, mivel a
zsidó származású dánokat senki sem
foglalta lajstromba. A feladatot egy speciális szervezetre, a már említett Szociális Szolgálatra bízták, mivel hozzájuk
fordultak információért a gondnokok
(közös képviselők?), az adóhivatal vagy
egyes érdekelt személyek. Valahányszor

X. Keresztély dán király

a háború után hazatérő menekültek elsöprő többsége tökéletesen gondozott
állapotban találta otthonát, és hiánytalanul visszakapta értéktárgyait, noha
csak természetes, hogy az összképen
belül akadtak kivételek is.”
***
Hát igen. Ilyen is volt. De mint az angol pázsitot, ezt a készséget is kitartóan,
hosszan kell(ene) locsolni.
Szántó Judit

Sófár

ZSOLTÁRAINK

Tavaly novemberben Dr. Iváncsó István tanszékvezető tanár úr meghívására hitközségünk előimádkozójaként több egyház képviselőjével együtt előadást tarthattam a Szent Anasztáz Görögkatolikus
Hittudományi Főiskola dísztermében megrendezett XIV. Liturgikus
Szimpozionon. Címét az 51. zsoltárból választottam: „Uram, ajkaimat
nyisd meg…” Mivel az anyag technikai okokból még nem jelenhetett
meg nyomtatásban, közzéteszem előadásom néhány részletet.
(…) A Tóra után kétségkívül a
Zsoltárok könyve a legnépszerűbb. Ennek okát abban látják,
hogy minden hívő talál közöttük olyat, amelyről úgy érzi,
egyenesen hozzá szól, amely
megfelel az olvasó éppen aktuális lelkiállapotának, vagy
éppen ellenkezőleg: átsegíti a
gondokon-bajokon, rossz hangulaton. (…) Fordításban szinte
képtelenség visszaadni az eredeti szöveg pontos tartalmát
és hangulatát, de egyéb nyelvi
akadályok is felmerülhetnek.
Így pl. a 119. zsoltárban, amely
a leghosszabb a Zsoltárok könyvében, eredetileg egy-egy nyolc
soros szakasz minden mondata
a héber alef-bét (ábécé) soron
következő betűjével kezdődik.
Éppen ezért ezt a zsoltárt
halotti évfordulókon olvassák
fel, mégpedig oly módon, hogy a
szakaszokat az elhunyt neve betűinek
megfelelő sorrendben recitálják. A
héber nyelven kívül, amelyben az
ábécét 22 mássalhangzó alkotja, más
nyelv nem alkalmas ezt visszaadni.
Kísérletek persze voltak, így meg kell
említenünk Telekes Béla munkáját,
aki a magyar ábécét 22 betűre szűkítve
fordította le ezt a zsoltárt, kihagyva
például az ékezetes magánhangzókat
és a kétjegyű mássalhangzókat…
Számtalan módon magyarázzák
a különféleképpen értelmezett, olykor rímekbe szedve, olykor egymástól eltérő formában és terjedelemben
megjelenő fordításokat. Az csak növeli szépségüket és érdekességüket,
hogy bizony az eredeti héber nyelvű
sorokról is sokféle magyarázat született. A hagyományos exegetika mellett tartalmi és nyelvtani elemzések

sorozata próbálta érthetőbbé tenni a
zsoltárokat a nagyközönség számára,
több-kevesebb sikerrel. Talán egyik
legvitatottabb a 68. zsoltár, amelyre
egy 1851-ben megjelent könyv nem
kevesebb, mint 400 (!) magyarázatot
sorakoztat fel…
(…) Mikortól és miért imádkozunk?
A válasz egy mondatban: azért, mert a
Szentély lerombolása után megszűnt
a lehetőség az áldozat bemutatására,
annak helyébe lépett az imádkozás. Elsőként Káin és Ábel áldozatát említi a
Tóra: „Káin hozott a föld gyümölcséből áldozatot az Örökkévalónak. Ábel
szintén hozott, juhai elsőszülöttjeiből,
éspedig kövérjéből.” Noé a következő,
aki a vízözön elmúltával oltárt épített
és áldozatot mutatott be, de a három
ősatya – Ávrahám, Jichák és Jákov – is
áldozott az Örökkévalónak… Talán a
Tóra nyelvének ismerete nélkül is át-
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látható a kapcsolat két héber szó között: lehakriv: áldozni, lehitkarev: közeledni. Három betű azonos mindkét
szóban: a „k”, az „r” és a „v”. A héber
nyelvre jellemzők a hármas betűcsoportokból álló ún. gyökök, amik jelzik
a szavak értelme, illetve származása
közötti rokonságot. Az „áldozni” és a
„közeledni” szavak tehát ugyanarról a
tőről, ugyanabból a gyökből fakadnak.
Az áldozott, aki közeledni szeretett
volna az Örökkévalóhoz. A közeledésre pedig legégetőbben annak volt
szüksége, aki eltávolodott Tőle bűnei,
vétkei által. Akár állat-, akár pl. lisztáldozatról volt szó, bemutatása csakis
a szentélyi oltáron történhetett. Voltak
természetesen másféle, bűnös előzmények nélküli áldozatok is, például a hálaáldozat, de ez nem változtat a szavak
rokonságán: áldozni – közeledni…
(…) Nem kevés vita zajlott a zsoltárok írójának személye körül. A hagyomány köztudottan Dávid királyt
tekinti szerzőnek, de miután több más
név (többek között Kórach fiai, Aszaf
és Mózes) is szerepel a bevezető sorokban, ez a feltevés eléggé ingatag. Dávid kizárólagos szertősége ellen szól az
is, hogy az egyes zsoltárok különböző
történelmi korszakokról tanúskodnak,
olyanokról is, amelyeket a nagy király
nem ért meg… A hitre persze nem
mindig hatnak a rideg adatok. Akik
az egész könyvet az ő érdemének tulajdonítják, azzal érvelnek, hogy Dávid
nem csak király, de próféta is volt, így
megjövendölhette a babiloni fogságot,
de akár még az azt követő, Cionba való
visszatérést is… Nyelvtani elemzők
arra a következtetésre jutottak, hogy
egyes zsoltárokat átdolgoztak (feltehetően többször is), mégpedig különböző korokban, így kerülhettek be itt-ott
anakronisztikus elemek.
(…) Végül köszönetet mondok annak, aki megengedte mindnyájunknak,
hogy megérjük ezt a nem mindennapi
eseményt, amely remélhetőleg nem
marad egyedülálló a maga nemében.
„Istenem vagy s magasztallak, én Istenem, dicsőítlek. Adjatok hálát az
Örökkévalónak, mert jóságos, mert
örökké tart a kegyelme!”
Somos Péter
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VANNAK MÉG TANÚK XXVII.

Brenner Béláné Róth Erzsébet – 2. rész
A népszámlálás adatai szerint 1941-ben Nyírbátor zsidó lakossága
1899 fő volt. Az 1920-as évek végén a status quo hitközség 3 kis
templommal, híres Talmud Tóra iskolával, Chevra Kadisával és nőegylettel rendelkezett.
Az ortodox hitközség intézménye volt a népkonyha, amelyben 40 főre főztek. Volt 120 taggal rendelkező Chevra Kadisa, működött a jóléti bizottság, a Bikur Cholim Egylet, a Malbis Arumim Egylet
és a Talmud Tóra Egylet. A deportálás után az 1949-es népszámlálási adatok 285 izraelitáról adnak számot. (Forrás: in. Randolph L.
Braham: A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája, II.
kötet. Park Könyvkiadó, Budapest, 2010, pp. 933-996, Néző István).
Ma Brenner Béláné Róth Erzsébet egyedüli zsidóként él a városban. Így folytatja visszaemlékezését.
Ott hagytam abba történetemet, hogy
Birkenauban a vagonokból kiszedett
és a frissen érkezett emberekről levett
ruhákat válogattuk. A németeknek ez
a válogatás volt a mániájuk.
Hogy mit csináltak azzal a sok ös�szegyűjtött holmival, amit a szegény
elcsigázott, meggyötört emberektől
elszedtek, nem tudom. Mi végeztük
a munkát gépiesen, szótlanul. Akkor sem szóltunk semmit, amikor az
Auschwitzból Birkenauba naponta
megtett úton valamelyik legyengült
társunk felbukott és az SS katona parancsszavára a kutyák behúzták a
repcetáblába, majd eldördült a lövés.
Mentünk tovább lehajtott fejjel.
Minden héten adtak valami pirulát. Nem tudom, mit, de biztos azoktól lettünk ilyen fásultak, hogy mindezt eltűrtük.
Enni csalánlevest kaptunk répával
vagy krumplival, nagyon legyengültek az emberek. Akik a gyengélkedőre kerültek, azok soha nem jöttek
vissza, mind meghaltak, nem láttuk
őket többé.
Én mumpszos lettem a lágerben, de
nem szóltam róla. A hajnali sorakozón
az Appelen a többiek mindig középre
vettek és megtámasztottak, hogy össze
ne essek.
1945. januárban felrobbantották
Auschwitzban a víztornyot. A németek
elmenekítettek bennünket egy tanyá-

ra, ahol az istállóban aludtunk. Majd
újra visszavittek a lágerbe, de akkor
már nagyon kevesen voltunk, és alig
akadt közöttünk járóképes.
Egyik hajnalban ütemes huppanásokra ébredtünk. Nem mertünk kimenni. Egyszer csak férfiak jöttek
be, a szomszéd tábor francia
foglyai. Mondták, hogy nyugodtan menjünk ki, a németek
elmentek. Felszabadultunk.
Az oroszok nagy fekete kenyereket és piros zacskóban kristálycukrot dobtak le, azokat a
huppanásokat hallottuk. Nagy
sátrakat állítottak fel, azokban
fürdőkádakat helyeztek el,
ahol megfürödhettünk. Nekem jártányi erőm sem volt,
38 kiló volt a súlyom. Május
végén elvittek Görlitzbe kórházba, ott
kezeltek, ott kerültem olyan állapotba,
hogy haza tudtam jönni. Sokan voltak
Görlitzben erdélyi zsidók, jött egy román katonai transzport, hogy hazavigye őket. Én és az unokatestvérem, Éva
kihasználtuk az alkalmat és eljöttünk az
erdélyiekkel.
Görlitzből gyönyörű Pulmann kocsikkal utaztunk Pozsonyig, majd onnan személyvonattal Debrecenig. Ott
ki akartunk szállni, de az erdélyiek
mondták, hogy maradjunk, nehogy
kiderüljön, hogy mi nem Romániába
megyünk. Végül Érmihályfalváig men-

tünk vonattal és onnan gyalog haza
Penészlekre.
Bementünk az első zsidó házba
Friedmannékhoz. Nem volt ott senki.
Utána egy másikba, ott sem volt senki,
aztán egy harmadikba, az is üres volt.
Elkezdtünk sírni. Az esperes úr kint
állt a kapuban, mondta, hogy ne sírjunk, mert a többiek azért nincsenek
itthon, mert elmentek elénk Nyírábrányba, ugyanis híre ment, hogy jövünk haza.
A penészleki zsidók közül hazajött
a két Friedmann lány és egy fiú, én, az
apám, anyámnak egy férfi testvére, aki
munkaszolgálatos volt, két unokatestvérem: Éva és Pista, és megmenekült
Andor testvérem és egy nagybátyánk
is, összesen tízen.
Andor megmenekült, de nem jött
haza Penészlekre, ugyanis elkerült Párizsba. Na, ez egy érdekes történet.

Andor Theresienstadtban volt a deportálás alatt egy unokatestvérünkkel. A felszabadulás után nem sokkal egy francia úriember megjelent a
theresienstadti táborban. Elmondta,
hogy mennyire hálás a zsidóknak,
mert egy izraeli férfi megmentette a
kommunistákkal szimpatizáló húgát.
Ez az idős úr kiválogatott tíz zsidó fiút,
akiket elvitt magával Párizsba. Három
évig ellátta őket mindennel, biztosította a taníttatásuk költségét, szakmát
tanultak, leérettségiztek. Három év
múltán mindegyiknek felkutatta a családját.

Sófár
Egyik napon, hívattak engem Penészleken a községházára, és mutatták, hogy
Párizsból érkezett egy levél, amelyben
Róth Andor érdeklődik, hogy visszajött-e valaki a családjából. Leírta, hogy
mi történt vele, ugyanis ő is a tíz kiválasztott fiú között volt. Nagy volt az örömünk, hiszen ekkor tudtuk meg, hogy
Andor is él. 1948-ban jött haza két hétre
látogatóba, majd visszament, és Párizsból kivándorolt Amerikába.
1945 őszén a házunkban, a kis boltunkban egy szalmaszál nem maradt.
A nyári konyhánkban volt egy berakott

„spór”, az maradt meg, ott teleltünk ki
apámmal. Az esperes úrtól kaptunk
két pokrócot, azokkal takaróztunk.
Soha nem tudtuk meg, hogy kik vitték
el a holmiijainkat.
Az esperes úr felesége adott egy
varrógépet azzal kezdtem varrni. Az
esperesék nagyon rendes emberek voltak, a penészlekiek mégsem becsülték
őket. Mikor bejöttek a németek, az
emberek azt mondták, hogy az esperes úr kommunista, mikor bejöttek az
oroszok, azt mondták, hogy fasiszta.
Azért haragudtak rá, mert az elhagyott
zsidó földeket a szegény sokgyerekes
családoknak engedte csak kiosztani, a
módosabbak nem kaptak belőle.
A politika, a harácsolás lehetősége
nagyon megváltoztatja az embereket.
Mindaddig, amíg a bajok nem jöttek,
békességben éltek a zsidók és a keresztények egymással.
Mondok erre egy példát. A harmincas években Penészleken építettek egy
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iskolát és egy keresztény templomot.
Ugyanúgy mentek segíteni a zsidó emberek 18 kilométerről szállítani az építőanyagot, a téglát, meszet, követ meg
minden egyebet szekerekkel, mint a
keresztények. Laura nénémnek volt
egy nagyon gazdag nagynénje Nyírábrányban, annak volt teherautója,
daruja sofőrrel. Amikor készen volt a
templom, a harangot ennek a gazdag
zsidóasszonynak a sofőrje szállította és
helyezte el a teherautóval és daruval.
Aztán a deportálás kezdetén, mikor
minket felsorakoztattak a szekerekkel, hogy visznek Szaniszlóra, Bodnár
Sándor esperes úr szólt a harangozónak, hogy „Eredj Bálint, húzd meg a
harangokat, és amíg ki nem megy az
utolsó szekér is, harangozzál”. Az emberek viszont nem engedték. Sőt, később a papot elvitették és a katonákkal
le akarták lövetni, mind az öt gyerekével együtt. Még szerencse, hogy az
oroszok között voltak normálisak és
ezt nem tették meg.
A férjemmel, Brenner Bélával 1950ben ismerkedtem meg. Ő Piricséről
származott. Először munkaszolgálatos volt, majd 1944 decemberében
deportálták Buchenwaldba. Úgy történt, hogy 1944-ben Pesten volt munkaszolgálatos, hazajött elköszönni
a családjától. Az édesapja 1941-ben
meghalt és az édesanyja egyedül nevelte az 5 gyereket. Szóval hazament a
férjem elköszönni tőlük, így épp otthon volt, amikor másnap kezdődött a
deportálás. Piricséről Nyíregyházára
vitték az embereket. Ment a családdal a férjem is a nyíregyházi gettóba,
viszont mivel kezében volt a munkaszolgálatos igazolványa, őt külön tették. Visszament Pestre a munkaszolgálatba, és csak 1944. decemberben, a
nyilas hatalomátvétel után deportálták
Buchenwaldba.
1951-ben kötöttünk házasságot még
Penészleken, majd elköltöztünk Nyírbátorba.
Én a felszabadulás után varrni kezdtem, dolgoztam a KTSZ-ben és otthon,
mint maszek varrónő. A férjem a Földműves Szövetkezet áruházában volt a
női osztály vezetője.
Két fiam van: Miklós és Tamás. Nem
tudok a Jóistennek hálát adni azért,
hogy ennyi megpróbáltatás, ennyi is-

meretlen gyógyszerezés után szültem
két egészséges gyermeket.
Sokáig gondolkodtunk, tanakodtunk a férjemmel, hogy merjünk-e
gyermeket vállalni, egészséges lesz-e?
Mikor hazajöttünk a deportálásból, én
két évig még nem menstruáltam. Nem
volt senkink, nem voltak szüleink,
odalett a szép kiterjedt családunk, nem
volt kitől tanácsot kérni. Aztán mégis
elhatároztuk magunkat. Megszületett
Miklós 1952-ben, majd Tamás 1957ben. Édesapám a felszabadulás után
újranősült, nekik is született gyermekük, így van két féltestvérem.
Két unokám van. Zsuzsanna, a
lányunokám l982-ben, a fiúunokám,
Attila 1987-ben született. És van egy
kincsem: Marcellem, a dédunokám, ő
három éves most fog menni óvodába.
Attila unokám biológus, Zsuzsanna
pedig alkotmányjogász.
A gyermekkoromból az anyámról,
az elpusztított testvéreimről nincs egy
fényképem sem, hiszen a házunkban
nem maradt semmi, csak a berakott
spór. 1956-ig albérletben laktunk,
mert a férjemnek volt háza a deportálás előtt, de oda beköltöztettek egy
futballistát. Adtak volna nekünk más
lakást, olyat, amit a kulákoktól elvettek, de nem fogadtuk el. 1970-ben építettük három családdal közösen ezt a
társasházat, amiben most lakom. Az
alapítók közül már csak én vagyok
egyedül, sőt az egész utcában senki
sem él azok közül, akik itt laktak, amikor ideköltöztünk.
Templomba nem járok, az ünnepeket
itthon magamnak tartom meg. Nyírbátorban nincs zsinagóga, 1956. után a
pesti zsidó hitközség eladta, majd lebontották. A temetőnk régi része nagyon elhanyagolt. A fákat kivágták a
sírkövek között, a gyökereket viszont
meghagyták, azok kihajtottak, elvadult
a növényzet, olyan, mint a dzsungel.
Az elbontott zsinagóga helyével
szemben lévő épületre, most 2014.
szeptember 28-án fognak emléktáblát
elhelyezni az elhurcoltak emlékére.
Nagyon örülök, hogy ezt megérhettem, hogy az eltűnt csaknem 2000
nyírbátori zsidó ember emlékét legalább egy emléktábla megőrzi az utókornak.
Klein Éva
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„VALAKI AZ ÉRTŐL INDUL EL …” 4.
Hoffmann Mária iparművész, grafikus, született Nyíregyházán, 1900. augusztus 29-én. Édesapja dr. Hoffmann
Mór ügyvéd, édesanyja Vadász Terézia.
Testvéréről, Hoffmann Pál gordonkaművészről már megemlékeztünk. Hoffmann Mária a nyíregyházi fiúgimnázium magántanulója volt, ahol 1919-ben
érettségizett. Férje dr. Buchsbaum Frigyes, leánya Tessa Mónika.
„A magyar iparművészet, sajnos,
nagyon kevéssé volt képviselve a vásáron, igaz, hogy a két kiállító nem hozott
szégyent hírnevére. Az egyik Hoffmann
Mária fiatal grafikus, aki finomízlésű
levélpapírjaival, ötletes naptárával és
Lipcse város részére készült plakátjával
érdemelt elismerést …”1

Propper Aranka festőművész, született
1878-ban Nyírturán. Tanulmányait a
budapesti Állami Női Festőiskolában
végezte. Mestere Deák Ébner Lajos
volt. Később Párizsban és Londonban folytatta tanulmányait, 1901-től a
Nemzeti Szalonban és a Műcsarnokban
szerepelt képeivel. Az 1908-ban alakult
Magyar Képzőművésznők Egyesületének alapító tagja (később alelnöke – a

szerk.) volt.4 Férje, Lichtenberg Emil
karnagy, zenetudós Budapesten született 1874-ben – akinek nevét, munkásságát alig-alig ismerik manapság –
hallatlan érdemeket szerzett az európai
műveltség zenei csúcsát képező oratórium-műfaj hazai meghonosításában, interpretációs lehetőségeinek és hallgatói
körének kialakításában. Évtizedeken át
megszállott szorgalommal vitte közönség elé az oratóriumirodalom remekeit,
Bach, Händel, Mendelssohn és mások örökbecsű
alkotásait.
Lichtenberg
Emil 1944. december 6-án
halt meg, feleségével együtt
– a nyilasok fegyvereitől.5
Művésznők a Nemzeti Szalonban
Állandóan forrongó és
vajúdó művészeti életünkben a nők külön csoportosulása a legújabb tünet.
„Magyar Képzőművésznők Egyesületé”-nek hívják a legfiatalabb alakulást, mely Molnár Viktor
államtitkárt nyerte meg
védnökéül és Soós Elemérné báró Korányi Annát elnökéül. A célja – mi is lehetne más? – a női festők
és szobrászok erkölcsi és
anyagi érdekeinek megóvása, amit a művésznők
a ma létező kereteken belül – úgy látszik – nem bírtak kellőképpen biztosítani. Elől járnak persze
azok, kik már a Műcsarnok s a Szalon
rendes tárlatairól is jó ismerőseink…
Lichtenbergné Propper Aranka nagy
gyűjteményének két kitűnő kompozíció; „A zene” és „A mese” a legerősebb
darabjai. Biztos rajztudás, erős jellemző
képesség és gondos, lelkiismeretes kidolgozás a főerősségei.6
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Magyar
Iparművészet,
Naményi
Ernő: Iparművészet a lipcsei vásáron,
1926.03.05. p. 83.
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MAGYAR ZSIDÓ LEXIKON, szerk:
Újváry Péter 1929. Budapest, p. 725.
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MAGYAR ZSIDÓ LEXIKON, szerk:
Újváry Péter 1929. Budapest, p. 160.
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http://www.zsido.hu/ujelet/archiv/
u990209.html
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EGYENLŐSÉG, 1942.01.15. p.8.
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VASÁRNAPI ÚJSÁG, 1909. 56.évf. 17.
szám.

Bús Ilona költő, született Nagykállóban 1901-ben. Tárcái és szabadformájú, mély érzésű versei az Újságban és
a Népszavában jelentek meg. Verses
könyvei: Most indulok (1925) és Napharang (Mentor-kiadás, 1928).2
Bús Ilona: Tükör. Izléses kiállítású
kötetben adta ki az Officina Bús Ilona
verseit. A Tükör költeményei egy finom
formaérzékű, intenzív lelki életet élő
költőnőt tárnak elénk, akinek meleg
asszonyisága át- és átfűti a műveket. A
legérdekesebb versek talán a Kié a május?, A csoda késik, a Strandon és az Én
minden este meghalok. Több szavalásra
alkalmas darab is van a kötetben.3

1909 szeptemberében a Nemzeti
Szalon művészeti egyesülete elhatározta, hogy XXXIX. vidéki kiállítását a
Bessenyei Kör támogatásával Nyíregyházán fogja megrendezni. A Magyar
Képzőművészek Egyesületének képviseletében Róna József elnök, a Magyar Képzőművésznők Egyesületének
részéről Soós Elemérné és L. Propper
Aranka elnökök tették tiszteletüket az
ünnepségen (A NEMZETI 1909B.).7

A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZNŐK
EGYESÜLETÉNEK
TISZTIKARA :
VÉDNÖK:

^Molnár Viktor

ny.

államtitkár

ELNÖK:

Soós & lemérné báró Korányi

Anna

ALELNÖKÖK:

Xichtenbergné Propper Aranka
Dr. 3)égen Sírpádné
TITKÁR

;

£Bende János
A NEMZETI SZALON TISZTIKARA:
ELNÖK :

gróf Andrássy
Molnár Viktor
ny.

Qyula v. b. i. t.

ALELNÖKÖK :

államtitkár

diorvai

János

szobrászművész

IGAZGATÓ :

3)éry Béla

IGAZGATÓSÁGI TAGOK :

Baditz Ottó
Kacziány Ödön
MŰTÁROS :

éRubovics ZMárk
ÜGYÉSZ:

Dr. ZKépessy Uózsef

Qelléri Jenő
Kézdi Kovács László

.

TITKÁR:

Bende

János

PÉNZTÁROS:

'Weiser

Kálmán

Dr. Hajós Erzsébet művészettörténész Nyíregyházán született Hartstein
Sándor és Rosenblüth Gizella gyermekeként. Dr. Hajós (Hartstein) Sándor,
édesapja ügyvédként tevékenykedett,
feleségével három gyermeket neveltek:
Dr. Hajós Károly (1891–1976) híres
belgyógyász, allergológus lett, Hajós
Géza a budapesti Magyar Leszámítoló
és Pénzbeváltó Bankban tisztviselőként
dolgozott, Dr. Hajós Erzsébet, mint elismert műtörténész Amerikába emigrált.

7

http://josamuzeum.hu/benczur-gyulanyiregyhazan/

Sófár
„A fővárosi lapok hatalmas cikkben számolnak be arról
a nagy sikerről, amely egy fiatal magyar műtörténészt, Hajós Erzsébet dr.-nőt érte. Az egyszerre nagyhírűvé lett műtörténésznőnek a karrierje annyival is inkább közelről érint
bennünket, mert Hajós Erzsébet dr. idevaló Nyíregyházára,
itt született, itt végezte a gimnáziumot. Édesapja, dr. Hajós
Sándor ügyvéd volt, akinek érdekes alakjára még igen sokan
emlékeznek a város úri társaságaiban.
Hogy miként vették észre kiváló tudását még Amerikában
is, azt az egyik fővárosi lapban megjelent interjú keretében
így mondja el.
– Cikkekkel, tanulmányokkal és előadásokkal értem el
sikereket. Iskoláimat Nyíregyházán végeztem, azután kikerültem Németországba. Előbb Goldschmidt professzor
tanítványa voltam a berlini egyetemen, azután átmentem
Freiburgba. Sokat tanultam Ernst Grosse-tól is. Ők a német
tudomány legnagyobb művészettörténészei. Mikor elvégeztem az egyetemet, Bécsbe kerültem, mint az Albertina gyakornoka. A disszertációm alapján kaptam állást, mely a XV.
századbeli német rézmetszetekkel foglalkozik. Hivatali tevékenykedésem mellett tárcákat írtam a Deutsche Allgemeine
Zeitungba, a Berliner Tageblatt-ba, a háború utáni művészi
törekvésekről. Főleg azonban szaklapokban dolgoztam. Így
a „Magyar Művészet”-be is sok cikket írtam német tárlatokról és festőművészekről. A magyarországi művészi eseményekről viszont a német lapokat informáltam. Előadásokat
tartottam a bécsi rádióban a magyar népművészetről. Két
évvel ezelőtt a Magyar Történeti Intézet stipendiumát élveztem. Írtam több közleményt a berlini egyetem „Ungarische
Jahrbücher kiadványaiba is. Kutatásaim és írói munkálkodásom során több amerikai kollegával kerültem kapcsolatba,
akik hazakerülve, felhívták az amerikai tudományos körök
figyelmét működésemre. Nekik köszönhetem, hogy meghívtak vendégtanárnak.
– A meghívás két évre szól, tehát kétévi gondtalan életet
jelent egy csendes amerikai egyetemi városkában. Művészettörténetet fogok tanítani a lakewoodi katolikus főiskolán és
előadásokat fogok tartani Philadelphiában, New York-ban és
egyebütt. Elhatároztam, hogy sorra látogatom az amerikai
magyar telepeket és elmesélem messze kiszakadt testvéreimnek, milyen előkelő helye van a magyar festőművészetnek,
képzőművészetnek és építészetnek az európai kultúrában...
És sokat fogok tanulni...”8
Emléke tiszteletére 2014. január 22-én emléktáblát avattak
a Kossuth gimnázium falán.
György Margit zongoraművész. Édesapja Grósz Zsigmond
kereskedő, édesanyja Frigyesi Aurélia. Első házasságából dr.
Szilágyi György vegyészmérnök fiával, Györggyel két gyermek:
Zsuzsika és János született. Második férje Sipos Miklós volt. A
Zeneakadémia zongora szakán végzett. A nyíregyházi Bessenyei-kör tagja volt. Szülővárosában előszeretettel lépett fel jótékonysági hangversenyeken, és zongoraoktatást is vállalt.
„Nyíregyházi zongoraművésznő nagy sikere a fővárosban. Sz. György Margit zongoraművésznő, aki már több ízben lépett dobogóra a nyíregyházi közönség előtt is, a múlt
8

NYÍRVIDÉK, 1938.05.16. 6. évfolyam. p.5.

9
héten tartotta önálló zongoraestjét a Zeneakadémián a közönség és sajtó osztatlan elismerése mellett. A fővárosi kritika, mint Keéri-Szántó és Thomán István legtehetségesebb
növendékét emlegeti, akinek ez az első debüje művészi pályafutásának csak első mérföldkövét jelenti. Egyik előkelő
fővárosi lap az alábbiakban számol be Sz. György Margitról:
Egy fiatal, bájos művésznő mutatkozott be vasárnap este a
Zeneakadémia nagytermében összegyűlt előkelő és szépszámú közönség előtt. Intelligens, átgondolt zongorajátéka
kitűnő technikával párosult, szívvel és lélekkel játszott és a
zenetitánok lelkét odahozta a közönség közé. Megérdemelt
forró sikere volt. Ennek előtte Kecskeméten hangversenyezett nagy sikerrel.”9
Egyik nyíregyházi fellépéséről a következő cikk jelent meg:
„A műsor nagy zenei száma Liszt Magyar fantáziájának
bemutatása volt, ahol erre a feladatra, ilyen erők beállításával vállalkozhat a kulturális egyesület, ott magas színvonalú
zenei élet van. A fantáziát Siposné György Margit adta elő
Szigeti Sándor művésszel. Két fekete zongora adta át egymásnak a titáni vallomást, amellyel Liszt a magyar lelket viharozza. Két mesteri erő uralkodott a hangok dübörgő vihara
felett és mind György Margit, mind pedig Szigeti Sándor az
erőnek és színnek, a technikai tökélynek és a szinte szenvedélyesen érző szívnek olyan tolmácsolói voltak, hogy a két
egybeolvadó hangszer kórusából a magyar föld és nép szíve
dobbanását éreztük meg ellenállhatatlan erővel feláradón és
diadalmas fényben tündöklőn. Megrázóan fenséges, felejthetetlen zenei élmény volt a György – Szigeti kettős.
A zeneszámot szűnni nem akaró, hatalmas taps köszönte
meg.”10
Timár Éva
9

NYÍRVIDÉK.1922.01.08. p.4.

10 SZABOLCSI HÍRLAP. 1934.03.20. p.3.

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
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IZRAEL

Semmihez nem hasonlítható varázslat,
amely az első pillanattól kezdve rabul
ejti az embert, aki a földjére teszi a lábát.
Isten útjai kifürkészhetetlenek. Ha
nagyon őszinte szeretnék lenni – márpedig az szeretnék –, eszembe sem jutott, hogy valaha is Izraelbe utazzak. A
sors véletlenszerű játéka volt az a munkaajánlat, amely Michal Negrin részéről
érkezett, aki csodálatos egyedi ékszereket, ruhákat gyárt. Ékszereket terveztünk, textilre mintákat rajzoltunk nála.
Tapasztalataim sokasága közé tartozik az emberek egymás felé megnyilvánuló segítőkészsége, nyitottsága, mely
egy európai ember számára az első
szembetűnő különbség volt. Michalban
és férjében, Meirben olyan embereket
ismertem, meg, akik példát mutathatnak az egész világnak mind üzleti,
mind emberi értékekben. Végtelen kedvességükkel, jó üzleti érzékükkel óriási
birodalommá gyarapították a hobbiból
kiindult vállalkozást.
Miért is vehetünk róluk példát?
Máshol utasítják az alkalmazottakat
– ők kérik. Máshol nem ismerik meg,
aki az irodájukat takarítja – ők a nevükön szólítják és megkérdezik, hogy érzi
magát. Máshol csak az méltó a barátságodra, akinek drága autója van – nekik
nem számít, mivel jössz, csak gyere!
Máshol természetes a jól végzett munka, elismerés sok esetben nem jár – ott
soha nem maradt el a „jofi” (szép!).
…És ezt nem csak ott tapasztalja
meg az ember, ahol dolgozik, bárhol
máshol… Ahol éltem:
Tel Aviv, a város, amely mindig lüktet. Az emberek az utcán rám köszönnek, azért, mert már előző nap láttak.
Sajnos itthon a közvetlen szomszédok
még a redőnyt is lehúzzák, hogy messze
elkerüljék akár csak a szemkontaktust
is. A fiatalok kulturáltan szórakoznak,
tudnak élni, és nem a panaszkodás teszi ki a mindennapjaikat. Élmény volt
barátainkkal munka után a tel avivi
Ha’barvaz (A kacsa) étterem teraszán
találkozni, ahol az alátét papírt megfordítva az egyetemisták házi feladatát
rajzoltam, miközben a hálájuk jeléül
kapott sütit limonáná (mentás limonádé) kíséretében elmajszoltam.

Sófár
Michal Negrin 1956-ban született Izraelben, a Rechovot melletti Naan
kibucban. Festőművész édesanyja már
gyerekkorában nagy hatással volt rá.
Michal 15 évesen kezdett eladni saját tervezésű és készítésű ékszereket egy
rechovoti boltnak. Hét évvel később a
Sínai (Szináj) félszigetre költözött: egy
autóbuszban lakott, amely egyúttal a
boltja és a stúdiója is volt. Öt évre rá Tel
Avivba ment, ott ismerkedett meg későbbi férjével, Meirrel, aki egyben üzlettársa és cégük igazgatója lett.
2011-ben 21 üzletük működött Izraelben, 26 pedig külföldön. Azóta Budapesten is nyílt két bolt; előbb a Liszt
Ferenc nemzetközi repülőtéren, majd
a Váci utcában. Az ékszerek mellett ruhákkal, bútorokkal, dísztárgyakkal és
kiegészítő divatcikkekkel bővült az üzletek választéka.

…És itt van a világ közepe, Jeruzsálem, amit, ha tehetném, kötelezővé tenném mindenki számára, mint a nyolc
általánost. Csendben állva a Siratófalnál mindenkit megérint a Biblia, még
a hitetleneket is. Jeruzsálem örökké és
visszavonhatatlanul a szívembe égette
magát.

Michal Negrin (balra) és Szász Judit a
Váci utcai bolt előtt

Sorsfeladatom volt ez az ország, mert
elmondhatom, hogy az itt eltöltött idő
alatt őszintébb, bölcsebb és elfogadóbb
emberré váltam. Életem meghatározó
része volt ez az időszak, amiből még
több mint tíz év után is táplálkozok.
Köszönök mindent, Izrael!
Szász Judit

A Kisvárdai Görögkatolikus Egyházközség
és Kisvárda Város Önkormányzata

2015. június 13-14-én

Hagyományőrző Zsidó Fesztivált
rendez.

A programból:
Június 13. szombat 15 órától a Rétközi Múzeumban:
A kisvárdai zsidóság című kiállítás megnyitója
17 órától a város főterén:
a Budapest Klezmer Band koncertje
Június 14. vasárnap 15 órától a Konferencia Központban:
Zsidó ünnepek és hétköznapok
Előadók: Dr. Ungvári Istvánné Dr. Klein Éva,
a Nyíregyházi Zsidó Hitközség alelnöke
Weisz Péter, a Gyöngyösi Zsidó Hitközség elnöke
Darvas Iván főrabbi, az ORZSE tanára
Utána: ismerkedés zsidó ételekkel
17 órától a Bessenyei Gimnázium nagytermében:
Egy pesti lány – monodráma
A címszerepben: Olasz Ágnes

Sófár
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MEGEMLÉKEZÉS ÚJFEHÉRTÓN
Az újfehértói egykori zsidó közösségnek állított emléket az a kiállítás, amelyet Suhajné Szoka Margit, az Újfehértói
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Vasvári Pál Tagintézményének
tanárnője rendezett
meg április 16-án, a
holokauszt áldozatainak emléknapján.
Ehhez hasonló kezdeményezés nem volt
még a városban. Az iskola minden tanulója,
összesen 390 gyerek
látta a kiállítást; csoportokban, osztályfőnökökkel érkeztek.
Meglepően nagy érdeklődést tanúsítottak
a gyerekek. Az alsósok főleg a kiállított
kegytárgyakról és a vallási szokásokról,
a felsősök a történelmi eseményekről is
kérdeztek.

A kiállítás rendezésében segítségemre volt a helyi Városi Könyvtár, az ő
dolgozóiknak külön tartottam tárlatvezetést – meséli a tanárnő, aki történelem és szociológia szakon diplomázott

alizmus korában és a két világháború
közötti Magyarországon” címmel írta.
Saját gyűjteményét egyre gyarapítja,
többször sikerült internetes árveréseken kegytárgyakat, fotókat, iratokat vásárolnia. A mellékelt fényképet a Klár
családot említő dokumentumok között
találta. Azzal a szándékkal tesszük közzé, hátha lesz olvasóink között olyan,
aki azonosítani tudja a képen szereplő
személyeket.

NEKROLÓG

a Miskolci Egyetemen. Két szakdolgozatát „A nyíregyházi zsidóság megsemmisítése” és „A magyarországi zsidóság
településszerkezeti megoszlása a du-

AMERIKAI LEVÉL

Megszületett a harmadik
unokám, Jackson Lóránt
Philadelphiában, és öreg
nagyszülei elhatározták, hogy átszelik az óceánt és magukhoz ölelik a jövevényt,
amíg lehet. Nekem a nagy hasam miatt komoly gondot jelent az ülések szűkössége, a lenyíló étkezőasztalka ormótlan konstrukciója, az éjszakai-nappali
átállás. Szóval úgy hiszem, utoljára repültem ekkorát. Majd az asszony egyedül
megy. Kiválóan alkalmazkodik a rendkívüli viszonyokhoz, kivéve hozzám. Szóval megérkeztünk épségben, tele várakozással. Fiunk már várt, és szélsebesen
– már amennyire lehet – vitt az unokához, aki apróbb a miáltalunk megszokottnál, de éber, mindene a helyén van. A füle az apjáé, az álla az enyém, a többi
nem érdekes. Belépve az ajtón, a kereten egy mezuza volt. Az előző lakó hagyta
itt – mondta a fiam.
Hány mezuzát hagynak nálunk az előző lakók a bejárati ajtónál?
Hatalmas város, tele lakóparkkal, játszóterekkel, pihenőhelyekkel. Nekem
módfelett szokatlan volt, hogy a tavacskában a 2-3 kilós halak és a vadkacsák
békében együtt úszkáltak. Nálunk ez elképzelhetetlen, de ez a béke.
Mi lenne, ha békében és büszkeségben élnénk meg, hogy Nemes Jeles László
Cannes-i díját önfeledten ünnepelnénk, és nem a holokauszt-ipar felvirágozásán siránkoznánk?
A parkban piknikező gyerekek baseballoztak. Egy fekete gyűrűshajú, feltűnően ügyes és ördöngős mozgású volt, de kergette a labdát metszett szemű sárga és gacsos lábú vörös is. Hazafelé két kínai kisfiú fújta a gyermekláncfüvet,
élvezték, hogy száll a szélben. Az apjukon már Obama feliratú póló volt.
Nagyon sok a kövér ember. Hajtják a kerekes széket, eszik a hatalmas fagylaltokat. Így hat a reklám meggyőzően?
Találkoztunk magyarokkal is. Nem értik, mi van otthon.
Mi sem.
Dr. Dolinay Tamás

Ny í r e g y h á z a ,
Epreskert
ut
ca 2. Innen
indult el Kerekes
(Kampf)
György, hogy
bejárja a fél világot, soha el
nem felejtve a
gázkamrában
elpusztított édesanyja csodás süteményeinek ízét, boldog gyermekkorát. A kérges tenyerű nyíregyházi lakatosinas emléke benne élt akkor is,
amikor már kandidátusként LatinAmerika modern történelmét kutatta. Erős volt és kitartó. 2012-ben még
vállalkozott a hosszú repülőútra, és
elutazott Dél-Amerikába, hogy találkozzon barátaival. 2014-ben még
szeretett családtagjaival emlékezett
a holokauszt 70.évfordulójára, örök
emléket állítva édesanyjának azzal
az írásával, amit 70 éve elmúltával
volt csak képes papírra vetni. Talán
érezte, hogy meg kell tennie, hiszen
hamarosan ő is elmegy, s nem lesz,
aki elmesélje annak a régen volt szép
családnak a történetét. És 2015 tavaszán azt tervezte, szerettei körében
idézi fel személyes felszabadulását is,
de erre már nem maradt idő.
Dr. Kerekes (Kampf) György
2015. április 21-én 87 éves korában
befejezte gazdag, küzdelmes életét.
Temetésére május 5-én, napra pontosan a koncentrációs táborból való
felszabadulásának 70. évfordulóján
került sor.
Nyugodj békében, Gyuri bácsi!
Klein Éva
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ILYEN IS VAN

Arab fiatalok áldják Izraelt
Szaúd-arábiai, jemeni, iraki és más arab
országbeli fiatalok fordultak a közösségi médiához, hogy kifejezzék Izrael
iránti szimpátiájukat.
Az Al-Monitor, egy népszerű közel-keleti portál szerint a trend akkor
kezdődött, amikor egy izraeli állampolgárságú arab muszlim, aki az izraeli
hadseregben (IDF) teljesített szolgála-

rehoztam egy oldalt Az IDF megéri
címmel. De ahelyett, hogy a fiatal, Izraelben élő araboktól kaptam volna válaszokat, kezdtem képeket és üzeneteket
kapni az arab világban élő fiataloktól. A
csodálkozástól leesett az állam” – tette
hozzá M.
Egy fiatal szaúdi nő közzétett egy
videót, melyen zöld szaúdi útlevelét

Katonalányok Jeruzsálemben

tot, meg akarta győzni a többi izraeli
arabot, hogy az IDF nem az ördög hadserege, és katonái nem vérszomjasok,
mint ahogyan azt az arab propagandafilmek ábrázolják.
A portál az izraeli arab válaszüzenetek helyett az egész régióból, fiatal araboktól kapott békéről szóló üzeneteket.
Az Al-Monitornak anonim módon
nyilatkozó M-nek feltűnt, hogy az Izraelben működő arab pártok plakátokon
tiltakoztak az izraeli hadsereg azon tevékenysége ellen, hogy ott élő arabokat
toboroz kötelékébe. „Láttam jelzéseket
arab falvakban, amiket a Balad párt
(Nemzeti Demokrata Szövetség) és más
arab pártok aktivistái készítettek, olyan
feliratokat, mint: Az IDF nem éri meg.
Ez nagyon felbosszantott” – mondta M.
„Elhatároztam, hogy a Facebookot
felhasználva válaszolok nekik, így lét-

tartotta kezében. A háttérben a következőket mondta: „Jó estét! Dzsidda városából, Szaúd-Arábiából való vagyok.
A béke és szeretet üzenetét küldöm Izraelnek és kedves lakosainak. Tudom,
meglepő, hogy egy szaúdi polgár küld
üzenetet Izrael népének, de a demokrácia alapja, hogy mindenki szabadon kifejezheti véleményét. Remélem, a többi
arab is úgy fog érezni, mint én, és elismeri, hogy Izraelnek szintén van joga
Palesztina földjéhez”.
Egy fiatal iraki férfi a Tigris-folyó
partján állva, kezében útlevelével a következőképpen nyilatkozott: „A béke és
szeretet üzenetét szeretném küldeni a
kedves izraeli népnek. (…) Igaz, országaink között nem baráti a viszony, de
ez nem számít. Remélem, az Izraelt támogató emberek száma ezen az oldalon
fokozatosan növekedni fog.”

Sófár
Mások is küldtek fotókat útlevelükről, és angol, arab, valamint héber kézírással írták ki: „Szeretjük Izraelt!”
M. privát üzenetet is váltott a küldőkkel. „Miután kaptam egy videót
Bagdadból, megkérdeztem az üzenet
küldőjét, mi motiválta őt arra, hogy
kifejezze támogatását Izrael iránt.” Az
iraki férfi a következőképpen válaszolt:
„Meg fog lepődni, nem én vagyok az
egyetlen. Sok hasonló gondolkodású
fiatal van itt. Minden, ami itt körülöttünk történik – a gyilkosságok, a terrorizmus, a vérfürdő – megmutatta
nekünk, hogy Izraelnek semmi köze
ehhez. Sokan vagyunk fiatalok, akiknek
elegük van a síiták és szunniták közti
vallásháborúból.”
Természetesen az Izraelben élő arabok körében is növekszik a pro-Izrael
életérzés, különösen a keresztények
között. Ehab Ashkar, egy názáreti arab
hívő a következőket mondta a jelenségről: „Olyan arabként, aki Izraelben
él, nagy megtiszteltetés, hogy egymás
mellett élünk testvéreinkkel, a zsidókkal. Áldom őket és szeretem őket. (…)
Van valódi módja, hogy arabok, keresztények és zsidók együtt éljenek szeretetben, egységben és békességben…”
Az oldalt David Lazarus
2015.05.03-án, az Israel Today című
lapban megjelent cikke alapján
Sugár Károly szerkesztette.
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