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EPERJES
A Nyíregyházi Önkormányzat közvetítésével hitközségünkhöz többszörös
kerülő úton eljutott, de a Kassai főkonzultól érkezett személyes meghívásnak
eleget téve részt vettünk az Eperjesi
Zsinagógában rendezett, Kelet-Közép
Európa Zsinagógái 1782–1944 című kiállítás megnyitóján.
„Örömünket fejezzük ki, amiért itt
lehetünk. Külön köszönet illeti Szesztay
Ádám főkonzul urat, aki Eperjes és
Nyíregyháza testvérvárosi kapcsolatából
adódóan meghívta a Nyíregyházi Önkormányzatot és gondolt ránk is.
Külön felhívott, már telefonon is
hasznos beszélgetést folytattunk. Remélem, ez a testvérvárosi mivolt ma jelentős tartalommal bővül, kijelenthetjük,
hogy innen kezdve az Eperjesi és a Nyíregyházi Zsidó Hitközség testvérhitközségeknek tekinthetők. Hisz ugyanazokkal
a nehézségekkel, problémákkal szembesülünk. Nevezetesen, hogy a hitélet
fenntartása mellett maroknyian kell egy
jelentős területen képviselnünk a zsidóságot. Esetünkben egész Sz-Sz-B. megyében
egyedüli hitközségként próbáljuk mutatni
magunkat, prezentálni a valós zsidó mivoltot, gondoskodni arról, hogy az érdeklődők előtt legyen egy ajtó nyitva, ahol
rendezvényekkel és minden egyéb módon
bemutathassuk a zsidó értékeket. Ne csak
a szélsőjobbos felületek fals információi
jussanak el az emberekhez.
Már a főkonzul úrral említett telefonbeszélgetés során is felmerült, hogy mi
is szívesen helyet adnánk ennek a kiállításnak. Bízva, hogy meg fog valósulni,
ez úton már meghívom az Eperjesi „testvér” hitközséget egy viszontlátogatásra.
Ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut
a vendégkönyvünk egy kórustalálkozó
utáni bejegyzéséből egy részlet: Ma dél-

A Nyíregyházi Zsidó Hitközség lapja

után a világ egy picivel szebb, békésebb,
élhetőbb lett. Ismételt köszönet, amiért
ebben szerény lehetőségeink szerint részt
vehetünk.”
Az idézőjelben lévő, általam mondott
üdvözlő beszéd, majd azt követően a
mártírokra emlékező, Somos Péter által
előadott Él mále rachamim után észrevehetően emelkedett nem kis létszámú
delegációnk ázsiója. Számunkra eddig
ismeretlen emberek kezdeményeztek beszélgetéseket, kikről később kiderült, hogy

kutatáshoz. Ez kiemelkedően fontos
lehetőség, mivel köztudott, hogy megyénkből a deportálásokat a Kassai M.
Kir. Csendőrség irányította.
Az eseményt záró, hangulatos sörözőben zajlott kötetlen vacsora után az
alábbi szavakkal köszöntem el vendéglátóinktól:
Főkonzul Úr, higgye el, ennyi tapasztalat után van fülem kihallani a kötelező politikusi viselkedés és az őszinte
emberi hozzáállás közötti különbséget.

jelentős politikusok, egyetemi előadók és
egyéb szlovák közéleti személyiségek. Úgy
érezzük, a jelen lévő médiák révén, interjúk által szélesebb közönség előtt is méltó
módon képviseltük hitközségünket, városunkat és a magyar zsidóságot is.
Jellemző volt a hangulatra, hogy a
beszédeket követő tárlatnézés közben a
földszintről zongora hangja és beszélgetés
hallatszott. Kiderült, az alkalmi zongorista csoportunk egyik tagja volt, kihez
énekszóval csatlakozott néhány csoporttárs is. A profinak éppen nem nevezhető
zenei produkcióhoz a refrént a jelen lévő,
előzőleg fellépő összeszokott kórus adta.
A beszélgetések során ígéretet kaptunk, hogy minden segítséget meg fogunk kapni a Kassai Levéltárban való

Szívből köszönjük, hogy ma csak az
utóbbit tapasztalhattuk.
Majd a mellette álló protokollfőnökének is elmondtam, ugyanez rá is vonatkozik, hisz korára való tekintettel, ha
akarná, sem tudná elrejteni valós énjét.
A bájos ifjú hölgy zavartan utánam lépett, és szinte elcsukló hangon mondta:
Köszönöm ezeket a szavakat, el sem
hiszi, mennyire jól estek és mennyire
fontosak számomra. Mennyi erőt adnak, mennyire meghatározzák további
tevékenységemet.
Igaz lehet a mondás: a szavaknak
ereje van.
Folytatjuk!
Sárosi György
elnök
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IZRAELI PILLANATOK
Mi jut eszükbe elsőként Izraelről? – kérdezte a közönségtől
Ilan Mor nagykövet, aki május 27-én a Deák Ferenc Akadémiai Egyesület meghívására, a Kérlek segíts Alapítvány
és Izrael Állam Nagykövetsége szervezésében Bevezetés a
modern Izrael történetébe címmel tartott előadást a megyei
könyvtárban.
A fenti kérdésre érkezett válaszok kulcsszavai: tehetség,
szorgalom, befogadás, termőre fordított sivatag, három világvallás szent földje. A diplomata – aki showmannek sem utolsó – elégedetten állapította meg, hogy senki nem említette a
konfliktust, a terrorizmust, a háborút. Az izraeliek úgy tart-

A világ 15 legboldogabb országa

ják: a felfedezések szülőanyja a szükség – tudtuk meg a nagykövettől, ezért válhatott ez az ország – természeti erőforrások
híján – high-tech nagyhatalommá, a kreatív gondolkodás,
háromezer startup vállalat országává, amely az elmúlt másfél
évtizedben fél tucat Nobel-díjast adott a világnak.

Egy friss felmérés szerint a világ országainak boldogság
szerinti sorrendjében Izrael a 11. helyen, azaz az élmezőnyben végzett. Az okok között az előadó azt emelte ki, hogy
megtanultak együtt élni a kialakult helyzettel, hogy hisznek
abban, amit tesznek a hazájukért. Energikus társadalom a miénk, vitázunk, küzdünk a politikában éppúgy, mint a focipályán, de összeköt bennünket hazánk építésének ügye – hangsúlyozta a vendég. Az előadást színesítette, s látogatásra invitált
két rövidfilm is.
Ugyanezen a napon délelőtt Izraeli pillanatok címmel
kiállítás nyílt a Váci Mihály Kulturális Központban ugyancsak a Kérlek segíts Alapítványnak, a
szervezetett létrehozó Polivodáné dr.
Dolinay Eszter ügyszeretetének köszönhetően. Ilan Mor itt arról beszélt,
hogy Izrael nem csupán egy történelmi eseményekben, emlékekben gazdag
hely, hanem a világ egyetlen zsidó, a
térség egyetlen demokratikus állama,
a jövő országa, amely barátságot ápol
Magyarországgal.
A plakátok, színes fotók ízelítőt adnak a zsidó állam természeti szépségeiből, kultúrájából, gasztronómiájából
azzal a céllal, hogy a fiatalok tájékozottak legyenek, keressék fel Izraelt, hogy
személyesen tapasztalják meg, milyen
ez az ország. A nagykövet látogatása alkalmából Nyíregyházán és környékén több középiskolába is elment, hogy előadást tartson hazájáról, s kedvet csináljon meglátogatásához.
Bízunk abban, hogy mondandója hozzájárult az előítéletek
eloszlatásához, s szándékai valóra válnak.

SZENNYKÍNÁLÓ KELLO
Először nem hittem a szememnek: Azt gondoltam, ez nem
lehet igaz. Aztán újra meg újra visszatértem a Szarvas utcai
üzlethez, melynek kirakatában ott virított a (képünkön is
látható) Irredenta dalok és zenekarok címet viselő, a Trianon
Múzeum kiadásában megjelent történelmi falinaptár. Közelebbről megvizsgálva látható, hogy a képen a Magyar Királyi Mária Terézia I. honvéd gyalogezred masírozik a budapesti Erzsébet hídon 1926-ban (január, „förgeteg hava”).
Az üzlet a nyíregyházi KELLO infopont (nem vicc, így
hívják). A KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft. egy száz
százalékos állami tulajdonú (!) gazdálkodó szervezet, amely
alapító okirata szerint „a társadalom kulturális célú közösségi szükségleteinek kielégítését, nyereség és vagyonszerzési cél
nélkül szolgálja”. A társaságot eredetileg a magyarországi
könyvtárak működésének segítése érdekében hozták létre,
2012 óta azonban feladatuk lett, az iskolai tankönyvellátás

megszervezése és lebonyolítása (hogy milyen
színvonalon, arról kérdezzék meg a pedagógusokat…!).
A nyíregyházi lerakat most fél áron kínálja
portékáját, bónuszként
bizonyítványt állít ki a
hivatalosságok észjárásáról, egynémely képviselőjének világlátásáról,
a hatályos törvényekhez
való viszonyáról, társadalmunk mentális állapotáról. A kulturális
célú közösségi szükségletek kielégítéséről nem
is szólva…
Az oldal cikkeit írta:
Fekete Antal
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VANNAK MÉG TANÚK XXVIII.
Heisler Lászlóné Perényi Rózsa

Az abonyi zsidók első említése a 18. század első feléből származik,
1756-ban már állt a zsinagógájuk, 1788-ban alakult saját iskolájuk.
1840-ben a 912 fős helyi zsidóság a vármegye egyik legjelentősebb
hitközségét alkotta. Számuk ettől fogva csökkent, 1941-ben Abonyban már csak 315 (2,1 százalék) izraelita és 16 (0,1 százalék) kikeresztelkedett zsidó élt. 1944 áprilisában a dr. Vadász Izsák állatorvos vezette neológ hitközség 275 lelket számlált. A két felekezeti
intézményt (Chevra Kadisa, nőegylet) működtető közösség anyakönyvvezető rabbija Klein Andor volt.
Cegléden az első zsidók csak 1840-től telepedhettek le. 1843-ban
egyetlen zsidó lakott Cegléden, de 1849-ben már 13 zsidó család élt
itt. Számuk és arányuk a 20. század elejéig rohamosan nőtt: 1880ban elérte a 759 (3,1 százalék) főt, 1910-ben már 1121 (3,3 százalék)
zsidó lakott a településen. A ceglédi zsinagógát 1855-ben építették
fel. A dualizmus időszakában gyorsan és látványosan meggazdagodott zsidóság tevékenységét sokan nem nézték jó szemmel.
Cegléden már a harmincas évek elejétől igen jelentős szélsőjobboldali, nemzetiszocialista és/vagy nyilas csoportok működtek.
Ennek tudható be, hogy 1939-től a város nyilaskeresztes képviselőt
küldött az országgyűlésbe. Ilyen körülmények között a zsidók társadalmi és gazdasági szerepe visszaszorult, ami létszámuk fokozatos
csökkenését eredményezte. Az 1944. áprilisi felmérés szerint a neológ anyahitközségnek 550-600 tagja volt. A hitközség elnöke Halász
Márton ügyvéd, anyakönyvvezető rabbija Engel Farkas volt.
(Forrás: Randolph L. Braham: A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája, II. kötet. Park Könyvkiadó, Budapest, 2010, pp. 807-889, Vági Zoltán, Végső István)

Abony és Cegléd, innen származik
Perényi Rózsa, kinek története következik.
1925. december 15-én születtem
Abonyban, édesanyám Mieselbach Ilona. Egy testvérem volt, Lilla, tavaly januárban halt meg a 90. születésnapján.
A Perényi magyarosított név. Eredetileg
Pick volt a családnevünk, de én már Perényiként születtem.
Tíz éves voltam, amikor elköltöztünk Ceglédre. Apám gabonakereskedő, anyai nagyapám, Mieselbach Károly
ecetgyáros volt. Persze ezt az ecetgyárat
nem úgy kell elképzelni, hogy egy hatalmas gyár lett volna, inkább egy üzem.
Édesanyám mostohalány volt, édesanyja
korán meghalt és az édesapja újból megnősült. Apukával úgy ismerkedtek meg,
hogy apám egyik nap ment a Mieselbach

boltba ecetet vásárolni, ahol meglátta
anyukát. Megvette az ecetet, fizetett, elment, majd másnap beállított a bolt elé
egy szekérderék rózsával és megkérte
anyuka kezét. Anyám igent mondott a
különös lánykérésre, amit nem előzött
meg hosszú udvarlás. Az élet bebizonyította, hogy jól döntött, mert gyönyörű
házasságban éltek.
Édesapámék heten voltak testvérek, ő volt a legkisebb gyerek. 9 és fél
éves volt, amikor meghalt az édesapja.
A testvérei jóval idősebbek voltak. A
szülők taníttatták őket, hiszen megvolt
hozzá az anyagi háttér, míg élt az édesapjuk. Két testvére gyógyszerész volt, a
többiek kereskedelmi iskolákat végeztek és üzleteket nyitottak. Apuka viszont korán árván maradt, őt már nem
volt, aki taníttassa, így csak hat elemit
végzett. Persze ez nem jelentett hát-

A nagyapa, Mieselbach Károly

rányt az érvényesülésben, gyönyörű
írása, kitűnő helyesírása volt, szépen
fogalmazott. Született intelligenciával rendelkező csodálatos ember volt.
Édesanyám soha nem bánta meg, hogy
minden gondolkodás nélkül hozzáment, apukától jobb embert sehol nem
talált volna.
Az abonyi gyerekkorom csodálatos
volt. Apámnak ott éltek a testvérei családjaikkal, gyerekeikkel, fiaikkal, lányaikkal. Ők persze jóval idősebbek voltak,
mint én és a nővérem. Imádtak minket
az unokatestvérek, kényeztettek, nagy
szeretettel vettek körül. Gyönyörű, gazdag volt a családi életünk.
Iskolai tanulmányaimat Abonyban
kezdtem a zsidó iskolában. Megtanultam héberül olvasni, imádkozni. Persze
nem értettem belőle egy szót sem, mint
ahogy mások sem. Osztatlan iskola volt,
egy zseniális tanító, Magyar Jóska bácsi
tanított bennünket. Egy teremben volt
a négy osztály, hiszen nem volt olyan
sok zsidó gyerek, hogy több teremre lett
volna szükség.
A tanító bácsi a négy osztályt egyszerre foglalkoztatta, amíg az egyiket
feleltette, addig a másiknak írnia kellett,
vagy rajzoltak, verset elemeztek.
Négy elemi után Cegléden kezdtem
meg tanulmányaimat a polgáriban.
Itt volt egy történelem-magyar szakos
tanárnőnk, aki kételkedett a tudásomban, kíváncsi volt, mit tudnak a Perényi lányok, mit hoztak abból a kis falusi
zsidó iskolából. Minden áldott nap feleltetett. Ez ment vagy két hétig, amíg
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meggyőződött arról, hogy komoly tudás van a kitűnő bizonyítvány mögött.
Nagyon szerettem tanulni, de amikor befejeztem a négy polgárit, a zsidótörvények korlátozó rendelkezései
miatt már nem mehettem gimnáziumba. A korábbi nem zsidó osztálytársaim ott mentek az utcánkban felöltözve
szép gimnáziumi egyenruhába, vitték
az aktatáskát, én meg mentem varrni.
Ugyanis a polgári után elvégeztem a
két éves kereskedelmi szakiskolát, ahol
gépírást, gyorsírást, könyvelést tanultam. Mikor ezt befejeztem, azt mondta
anyukám, tanuljam ki a varrónő szakmát. Soha nem szerettem, gyűlölöm,
utálom ma is a varrást, de azért a gyerekeimnek mikor kicsik voltak varrtam,
ha szükséges volt.
Családunk a vidéki neológ zsidók
életét élte. Kóser háztartást vezettünk,
külön voltak a tejes és húsos edények a
konyhánkban, az ünnepeket megtartottuk. Szombaton a ceglédi zsidó üzletek
zárva voltak, mentek szépen templomba
a zsidó családok, kézen fogva a gyerekeiket. Peszachra külön edényeink voltak, a padláson tartottuk a szalmában a
gyönyörű peszachi majolika edényeket.
Külön szertartás volta azoknak az edényeknek a kibontása az ünnep előtt.
Hűek voltunk a hagyományokhoz,
de a szigorú előírásokat, hogy nem
gyújtunk villanyt, nem hallgatunk rádiót szombaton, nem tartottuk be, ez
volt a neológia.
Nagyon szép zsinagóga volt Cegléden.
Az épület most is áll, sportcsarnok van
benne. Neológ zsinagóga volt, ugyanolyan belsővel, mint a szegedi. A kupolája
kékre volt festve csillag motívumokkal.
Volt karzat, a padok szép világosak voltak,
az ablaküvegek színesek. A zsinagógában már a harmincas években templomi
hangversenyeket rendeztek. A rabbi felesége volt a szólóénekes. Fiatal lányként én
is énekeltem a kórusban és volt orgona is.
Minden szombat délután diák istentisztelet volt, mentünk délután a templomba,
és nekünk kellett felolvasni egy-egy szakaszt. Meg is tanultam olyannyira, hogy
később itt, Pesten a templomban én mutogattam a többieknek, hogy hol járunk.
Aztán ennek a gyönyörű zsidó életnek vége lett.
Azzal kezdődött, hogy az apámat behívták munkaszolgálatba, összeszedtek
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Perényi Rózsa 18 évesen

minden életerős férfit, csak a gyerekek,
a nők és a munkaképtelen öregek maradtak otthon.
1944. áprilisban kerültünk a gettóba,
egy orvos lakásában voltunk. Három
szobában hat család zsúfolódott össze,
de ott még együtt voltunk. Aztán jöttek
a csendőrök, „gyerünk-gyerünk”, ordították és bezártak mindenkit a templomba. Ott voltunk két éjszakát. Onnan
mentünk Kecskemétre a téglagyárba. A
téglaszárító színben helyeztek el, 40 cm
jutott fekhelynek egy emberre. Ennek a
színnek csak teteje volt, oldala semmi.
Itt még valamit dolgoztunk, rakodtuk
a téglákat, még örültünk is neki, hogy
van valami elfoglaltságunk. Kecskeméten vagoníroztak be bennünket, 5 napig
utaztunk a marhavagonban. A magyar
határon találkoztunk egy másik szerelvénnyel, amiben férfiak voltak. Ez
a szerelvény Ausztriába került, utóbb
tudtuk meg, hogy itt volt valamelyik
vagonban az édesapám is. A mi vonatunk végállomása Auschwitz volt. Én 18
és fél éves voltam, a nővérem, Lili másfél évvel idősebb. Anyuka – gyönyörű
fekete hajú, fekete szemű asszony – 42
éves volt, a nagypapám 96 és fél éves.
Öt napig utaztunk a zsúfolt vagonban
szinte étlen szomjan, de kibírta a 96
éves nagypapa is.
Megérkeztünk Auschwitzba, megkezdődött a válogatás, végigmentünk a
rámpán és ott állt Mengele, vagy ha nem
ő, akkor egy másik jóarcú német tiszt és
integetett: „te mész jobbra, te mész balra”. A 96 éves nagypapának intett, hogy
menjen jobbra. Minket és a szép anyukámat balra választott. Ment a 96 éves
nagypapa jobbra, majd észrevette, hogy
anyuka balra került. Elkezdett kiabálni,
hogy „de a lányom, de a lányom”. Mikor

anyuka meghallotta, gyorsan odaszaladt
a nagypapához. Én és a nővérem – mi
tudatlanok – örültünk, hogy milyen jó
lesz, mert nagypapa és anyuka együtt
lesznek, mi ketten meg majd dolgozunk
keményen és visszük nekik az ennivalót.
Aztán jöttek a német tisztek, elhangzottak a parancsszavak, mindenkinek
meztelenre kellett vetkőzni, leborotválták hajunkat, hónaljunkat, alsó szőrzetünket. Majd egy óriási géppel, ami
olyan volt, mint egy permetezőgép,
mindenütt lefertőtlenítettek.
Egy éjszakát töltöttünk Auschwitzban, itt a blokkban emeletes priccsek
voltak. Egy-egy priccsen feküdtünk a
vizes szalmán vagy öten. Jöttek a kápók, akik lengyel zsidó nők voltak és
nyomban felvilágosítottak mindenkit:
„Nehogy azt higgyétek, hogy majd találkoztok a szüleitekkel, gyerekeitekkel,
ők már ott szállnak a füstben” – és mutattak a magas kéményekre. Ez volt a
belépő.
Ezek a lengyel lányok már 1941.
óta ott voltak Auschwitzban, teljesen
elfásultak, elkeseredtek, elállatiasodtak. Mondták nekünk: „Mit akartok, ti
mostanáig éltetek, mint hal a vízben, mi
meg itt szenvedtünk”.
Auschwitzban talán csak egy napot
töltöttünk, majd átvittek Birkenauba. Ott
a „C” lágerben óriási barakkokban helyeztek el, ahol nem volt se priccs, se szalma, se semmi. Elvették az össze ruhánkat,
és adtak egy szál darócrongyot fehérnemű nélkül. Elvették a cipőnket is, és adtak
helyette facipőt. Minden nap zellappelt
kellett állni hajnali négy órakor. Ott
olyan az éghajlat, hogy reggel, különösen
hajnalban borzasztó hideg van. Álltunk
órákat, hogy megszámoljanak. Jött a német nő, számolt, és az egyik kislányra rávágott. Én naivan gondoltam magamban,
hogy biztos a kislány volt rendetlen, azért
kapott. Aztán másnap, amikor én kaptam
egyet a zellappelen, rájöttem, hogy nem
a kislány volt a hibás. Itt voltunk körülbelül hat hétig. Keringtünk a lágerben, a
pocsolyában. Volt mindenkinek egy csajkája, abba naponta egyszer adtak enni
valami löttyöt. Nem dolgoztunk, csak
bolyongtunk a láger területén. Voltak ott
borzasztóan vallásos szatmári kislányok.
Nos, ők szereztek valahonnan, fogalmam sincs, hogy honnan, valami piros
cérnát. Ebből a piros cérnából csináltak
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gyűrűket, amit osztogattak és mondták
húzzátok az ujjatokra. Ha felhúzzátok az
ujjatokra, akkor a csodarabbi tisebavkor
megmenekít benneteket (Tisa Be’Av – Av
hónap 9. az első és második szentély pusztulásának emléknapja, szokás ilyenkor 25
órás böjt tartása, különösen üldöztetés
idején – K. É.).
És megtörtént a csoda. 1944. augusztus
8-án zellappelkor anyaszült meztelenül kellett a lágerudvaron körbe-körbe
menni. Ott volt egy német tiszt, akit mi
megint csak Mengelének mondtunk,
de lehet, hogy nem ő volt, és nézte a
lányok combjait. Akinek jó kis erős
combja volt – nekem mindig az volt –,
az ment az egyik oldalra, a többi meg a
másik oldalra.
A lányok ügyeskedtek, volt olyan,
hogy az egyiknek az anyját vagy testvérét nem egy oldalra állították, és akkor
szaladgáltak, cseréltek. Mi a nővéremmel megfogadtuk, hogy elfogadjuk,
amit a sors hoz. Voltak olyan hangok,
hogy akiket kiválogattak, azokat katonának viszik. Mi azt mondtuk a nővéremmel: „Teljesen mindegy, lesz, ahogy
lesz”, mert ha itt maradunk, úgyis meghalunk.

A Perényi család 1941-ben

És szerencsénk volt. Minket is kiválogattak és elvittek Langenbielauba,
Felső-Sziléziába a Dierig cég szövőgyárába. Két hét alatt kitanítottak bennünket négygépes szövőnőnek. Itt is
volt láger, fabarakkokban laktunk, volt
zellappell, de már nem olyan hosszú,
mint Birkenauban. Mindig éjszakai

műszakban dolgoztunk Aufseherinek
felügyeletével. Ezek német nők voltak,
borzasztóan kegyetlenek, nagyon kevés
emberséges volt közöttük…
Folytatás a következő számban
Klein Éva

FELAVATTÁK A GESZTERÉDI ARANY SZABLYA
TÁRSASÁGOT
Ez év augusztus elsején mintegy ötven-hatvan alapító taggal, ünnepélyes keretek között megalakult a Társaság. Az ünnepi ülésen a tagság megismerte kuratóriumának elnökét Rácz János személyében, valamint a kuratóriumi tagokat:
Kemény Józsefné geszterédi lakost és Szabó Józsefet, a helység polgármesterét.
A Társaság tiszteletbeli elnöki tisztét Varga Gyula tanár, helytörténész tölti be.
A történelmi egyházak képviselőinek áldása után felolvasták Sárosi György, a
Az egykori zsidó temető
Nyíregyházi Zsidó Hitközség elnökének üdvözletét.
Neves előadóktól (dr. Németh Péter és dr. Bene János régészek, dr. Kálmán
Ernő Ybl-díjas építész) tartalmas előadásokat hallottak a jelenlévők a geszterédi ásatásokról, így a szablya megtalálásának
körülményeiről, illetve a kultikus emlékhely kialakításának szempontjairól.
A társaság célkitűzései között első helyen szerepel a helyi egykori izraelita temető rekonstrukciója és egy kilátó funkcióval
is rendelkező emlékhely kialakítása, ahol a Geszterédről elhurcolt és megölt zsidók neveinek emléktábláját helyezik el.
A Társaság keresi Csillag Béla, Farkas Lajosné, Friedmann Ármin, a Goldstein-Geszterédi család, Gutman Lipót és neje
Schwarcz Fáni, a Hollander család, Policzer Pálné sz. Rosenfeld Cili holttá nyilvánítóit, illetve leszármazottaikat.
Csillag Endre
4028 Debrecen, Baksay Sándor u. 5/A.
E-mail: csillagej@gmail.com

6

Sófár

„VALAKI AZ ÉRTŐL INDUL EL …” 5.
György Endre író, újságíró. 1898. február 16. napján Nyíregyházán látta
meg a napvilágot, mint Glüksmann
Endre. (Nevét 1918-ban változtatta
meg.) Édesapja: Glüksmann Mór fűszerkereskedő volt, édesanyja Lefkovits
Helén. Mindketten a Kótaji úti temetőben pihennek. „Szüleimet egészen
kis gyermekkoromban elveszítettem és
rokonom, ki addig támogatott, hirtelen meghalt. Vége lett a diákéletnek és
egyszer csak Pesten, az utcán találtam
magam 15 éves koromban. Semmihez
sem értve sok apró foglalkozás után
végre egy gyárban állandó írnoki állásba kerültem. Rendszeres továbbtanulásról persze szó sem lehetett, de szabad
óráimban sokat olvasgattam. Írogatni
is kezdtem és írásaimat lehozták a lapok. Koromról hallgattam. Ez időben
vette kezdetét a cserkészet. Csatlakoztam a mozgalomhoz és egy tanárral
megindítottunk egy cserkész lapot és
igyekeztünk a cserkészetben rejlő nagy
erőkre felhívni a figyelmet. Letettem a
cserkésztiszti vizsgát. A német cserkészszövetség tiszteletbeli taggá választott. Károly király koronázásakor a
trónörökösnek cserkészbabát küldtünk,
a magyar cserkészek ajándékaképpen.
A kabinetiroda 100 arany tiszteletdíjat
küldött nekem.”1
1920-tól Az Újság szerkesztőségi
munkatársa, 1944-ig a fővárosi rovatot
vezette. Az Új Élet (1950–57), az MHS
(1958–59) munkatársa volt. Cikkeiben
főleg a budapesti közigazgatás kérdéseiről írt. A Magyar Újságírók Országos Szövetségében a szociális bizottság
titkáraként működött. 1976. dec. 1- én
Budapesten hunyt el.2
Amíg városatya lettem… című műve
ajánlása: „Neked, magyar városok városa, Budapest és neked, sokszor viszszaáhított szülőföldem, Nyíregyháza!
Részlet az előszóból: „Hogy pedig
miért önéletrajz? Nemcsak azért, mert
ez újítás a régi sablonokkal szemben,
1

NYÍRVIDÉK,1929.02.08. p.6.

2

http://mek.oszk.hu/00300/00355/
html/ABC04834/05646.htm

hanem azért is, mert úgy képzeltem,
hogy a saját életét a leghitelesebben
mindenki maga ismeri. Az ember maga
válogathat a fontos és kevésbé fontos dátumok között és annál időzik el
hosszabban, aminek az emléke jobban
megrezegteti szívének húrjait.”3
Lázár Miklós sz: Léderer Miklós (Nyíregyháza, 1887. márc. 22. – Baden bei
Wien, 1968. nov. 15.) újságíró, szerkesztő, országgyűlési képviselő. Újságírói pályafutását 1905-ben a Magyar
Hírlapnál kezdte. A Hét verseit, elbeszéléseit közölte. 1911-től a Pesti Naplónál dolgozott, 1913-tól mint politikai
rovatvezető és vezércikkíró. Az első
világháború alatt haditudósító volt.
Tudósításai budapesti lapokban és egy
berlini újságban jelentek meg. 1917ben katonaként az orosz frontra került.
1917–19-ben a Déli Hírlap felelős szerkesztője. 1922-ben megindítja A Reggel
című hétfőnként megjelenő liberális
szellemű, független politikai orgánumot, melynek megszűnéséig, 1948-ig
szerkesztője. Élénken részt vett a főváros politikai életében, s mint politikus
és publicista a közélet tisztaságáért és a
szabadságjogokért küzdött. Önállóan
megjelent munkái: Varieté; Magyarok
dalolnak; Fronton; Lembergi emlék; József főherceg honvédei.
1925-ben a budapesti fővárosi törvényhatósági bizottság tagja. 1930-ban,
valamint 1931-től 1936-ig országgyűlési képviselő.
„Városházi szereplésemben szeretném, ha kidomborodna az a teljes elfogulatlanság, amellyel a közügyeket,
mint újságíró is, bírálni kívánom. A
közérdekkel, a tömegek jogos panaszaival és igazságos követeléseivel szemben
nem léteznek se politikai, se osztály,
se magánérdekek számomra. Mindent
meg tudok érteni, csak a vak és konok
elfogultságot nem és mindent meg tudok bocsájtani, csak a becstelenséget
nem. Szeretem az embereket, hiszek az

emberekben és bízom az igazság, a tisztesség, a haladás győzelmében. Hogy
mi a képviselői programom? Dolgozni,
dolgozni, dolgozni, az ország és a nép
érdekében mindig a gyöngébb pártján,
amíg a mécsesünk ki nem alszik…”4
1948-ban nyugatra menekült. Az
Egyesült Államokban telepedett le.
A Szabad Európa Rádió megalakulása után, kezdetben Boda Bálint néven
annak New York-i külső munkatársa.
1954 novemberében a müncheni szerkesztőségbe került, ott 1957. július végéig dolgozott. Utána visszatért New
Yorkba, ahol nyugdíjasként élt.
„Mi is fűzhetne legbensőségesebben
ahhoz a városhoz, ahol megláttam a
napvilágot, ahol a bölcsőm ringott, ahol
édesanyám megtanított imára kulcsolni a kezemet – mint a gyermekkorom.
Hiszen az ötödik gimnáziumot már Budapesten jártam és elszakadtam Nyíregyházától. Több, mint harminc év telt
el azóta, de legfrissebb és legkedvesebb
emlékeim mégis azok, amelyek elmúlhatatlan, friss érzésekkel a régi Nyíregyháza utcáihoz, ligeteihez és temetőihez

3

4

Amíg városatya lettem…
György Endre, p.7.

szerk.:

Amíg városatya lettem…
György Endre p.209.

szerk.:
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fűznek. Ha életem taposómalmából egy
percre elmenekülhettem, megboldogult
emlékű drága jó Krúdy Gyulát hallgattam. Kifogyhatatlan volt nyíregyházi
emlékek halk, elandalító mesemondásában. Vele együtt idéztük a nyíregyházi múltat és teljesen megfeledkeztünk
arról, hogy mindketten elszakadtunk a
várostól. De ő még halálában sem lett
hűtlen, mert vég nélküli útjára is magával vitte feje alatt az onnan küldött szabolcsi földet.
Még most is áll a „Gyógyszertár a
Magyar Koronához”. Ez a patika volt a
megboldogult édesapámé. Ez a patika
az, amelyből legkedvesebb nyíregyházi
emlékeim tolulnak felém…
Húsz éves voltam, amikor meghalt az
apám. Ő nem lett pesti ember, mint
ahogyan én is idegennek érzem magam
itt. Nyíregyházi maradt, én is odahúzok. Nyilván szenvedett az apám, mint
minden ember, akinek három-négy generációja a föld szagát szívta, napsütésben barnult Isten szabad ege alatt és a
sors meg a körülmények kőrengetegbe
vetik…”5
Lázár Miklós sírját a Farkasréti temetőben felszámolták, újraváltás, védettség hiányában …
Klár Zoltán dr. (Nyíregyháza, 1894. ápr.
1. – New York, 1965. dec. 25.): orvos, újságíró, szerkesztő. A bp.-i tudományegy.en orvosi diplomát szerzett, majd a
Park-szanatóriumban volt alorvos. Hamarosan az István-szanatórium főorvosa, majd a Timót utcai rokkantkórház
osztályvezető főorvosa. A Károlyi-kormány idején a szanatóriumok és fürdőhelyek miniszteri biztosává nevezték ki
(1918. nov.), de állását nem foglalta el.
1920 után vezető személyiségekkel való
sorozatos nézeteltérései (Rácz Vilmos,
Nagy Pál, Benárd Ágost, Dáner Béla)
után öt havi fogházbüntetést kapott
(1924. dec.). A demokratikus blokk listáján tagja lett a fővárosi törvényhatósági bizottságnak (1925–30, 1935–40);
szerkesztője a Társadalmunk c. politikai
hetilapnak (1932–38). A német megszállás után elfogták, Mauthausenbe hurcolták, ahol az orosz táborrész kórházának
orvosa volt. (1944. máj. 20.–1945. máj.
5.) A háborús főbűnösök bp.-i pörében
5

NYÍRVIDÉK, 1936.12.25. p.5.
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tanú. 1945. május végétől Bp.-en tevékenykedett, majd az USA-ban telepedett
le feleségével, Hartmann Vilmával és fiukkal, Tiborral. New Yorkban Göndör
Ferenc halála után Az Ember c. hetilapot
szerkesztette. – Fm.: Börtönnaplóm .6
„A politikával harmadik gimnazista
koromban lettem eljegyezve, még pedig
különös körülmények között. A nemzeti ellenállás ideje volt és én mint harmadik gimnazista gyászfátyollal bevont
nemzetiszínű Kossuth rózsával jelentem meg a március 15-iki ünnepségen,
a nagyváradi premontrei főgimnáziumban. Utána a diákok hazafias tüntetést
rendeztek és elvonultak az egyik ’48-as
tábornok emléktáblája alá. Jó szavaló
voltam, felálltam tehát magam is egy
székre és elszavaltam Petőfi Sándor Egy
gondolat bánt engemet című költeményét. Amikor annál a résznél tartottam,
hogy „ott essem el én a harc mezején”,
abban a pillanatban a nagyváradi rendőrség négy szál lovas rendőre a tömegbe gázolt és én rendőr kardlaptól estem
le a szék tetejéről. Ez volt eljegyzésem a
politikával.”7
Timár Éva
6

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/mag yar-or voseletrajzi/
ch03s15.html
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György Endre p.186.

szerk.:

Nem szeretek ablak mellett ülni, sem
középen, ezért a folyosó melletti széket foglaltam le a gépen. A másik oldalon két ortodox zsidó ült le, aztán
melléjük ült még egy utas: huszonéves
lány rövidnadrágban, nem túl mélyen
kivágott blúzban. Persze az ortodoxok szemében ez is túlzásnak számít:
az, amelyik mellé a lány leült, riadtan
húzódott közelebb társához, lázasan
sugdolóztak, feltehetően megoldást keresve. Egy pillanatig arra gondoltam,
felajánlom a lánynak, cseréljünk helyet.
Aztán rögtön el is vetettem az ötletet,
főként azért, mert ő szemmel láthatóan
nem érezte magát kényelmetlenül, ültem hát tovább nyugodtan. A két férfi lassan beletörődött, hogy ezt mérte
rájuk a sors. Szó ami szó, elismeréssel
néztem őket, mivel nem sokkal azelőtt
olvastam, hogy ortodoxok nem voltak
hajlandók nők mellett ülni valamelyik
járaton, tiltakozásként állva akartak
utazni. Miként zárult az a történet?
nem tudom, végig sem olvastam, az
ilyesmi számomra már nem hír. A gép
békésen a levegőbe emelkedett, aztán
mivel lassan elhagytuk a várost, elővettem az imakönyvem, hogy elmondjam
először az útnak indulók imáját, aztán
olvassak néhány zsoltárt, nem éppen
az aznapra előírtakat, hanem csak úgy,
kedvem szerint. A lány mellett ülő ortodox felfedezte, mi van a kezemben,
dicséretnek beillő mosollyal odabólintott, mondott is valamit. Később váltottunk néhány szót, kérdezte, honnan a
héber tudásom, kihez megyek Izraelbe.
Tapintatosan kihagyta a kérdést: miért
nem viselek kipát; igazán kellemesen
elbeszélgettünk. A rövidnadrágos lány
eleinte jobbra-balra pillantgatva követte a társalgást, végül az okostelefonja
képernyője mellett döntött. Aztán ettünk, ki-ki a magával hozott vagy a
gépen vásárolt szendvicseket. Körülöttem sorra elszenderedett mindenki,
aludtam én is egy kicsit, mindenki álmodhatta a maga álmát. Tel-Aviv alattunk gyöngyöző fényeire nyitottam ki
a szemem; nem sokkal később a gép simán landolt a Ben Gurion Nemzetközi
Repülőtéren.
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Vasárnap van, a hét első munkanapjának reggele. A teabolt előtt egy lány
rendezgeti az árut, hosszú pulóverét
fonákul vette fel; belül a kopasz, szemlátomást álmos főnök téblábol. A lány
nem tűnik álmosnak, inkább olyannak, mint aki először vagy legalábbis
nem régen dolgozik ott: keresgéli az
áruk helyét, felemel egy-egy dobozt,
nézegeti az árakat. Olyasmit keresünk,
amit Európában nem túlzottan ismernek, valami közel-keleti specialitást –
mondom. Négy-ötféle tea nevét sorolja el a főnök, kettőt választok közülük.
A lány leguggol a zsákok mellé, egy
fémlapáttal nylonzacskóba kezdi töltögetni a teafüvet. Több csúszik a zacskó
mellé, mint bele. Türelmesen várunk.
Végül feladja, leteszi a lapátot és kézzel folytatja. A Közel-Keleten így szokás – mondja közben nem kevés iróniával –, jó lesz ez így Európába, vagy
nem? Úgy néz rám, mint aki csatára
kész a honért. Persze, nagyon jó lesz,
felelem. A másik zacskót már kézzel
kezdi megtölteni. Fizetünk, az utcán
még megállunk megfelelő helyet találni a táskákban a két zacskónak. Kijön
a lány is, lehajol a zsákokhoz, igazgatja
az árut. Európa – mondja magának –,
na persze, Európa… és felszegett fejjel
belehunyorog a szívderítő jeruzsálemi
napsütésbe.
Amíg Jeruzsálemben éltem, a barátaim azzal ugrattak, hogy az óvárost
hétvégeken nélkülem ki sem tudják
nyitni, mert nálam van a Jaffo kapu
kulcsa. Mióta visszajöttem Nyíregyházára, évente kétszer-háromszor utazom Jeruzsálembe. Óvárosi séta nélkül
nem tudnám elképzelni azt a néhány
napot. Nem feltétlen vásárolni megyek
oda (bár az is előfordul), hanem találkozni a hatalmas kövekkel. Meg a kisebbekkel is, és azzal a valamivel, ami
belőlük árad, sugárzik, gőzölög, párolog szüntelen. Az emberek kevésbé
vonzók számomra, a tolakodó árusok
pedig egyáltalán nem azok, habár van
közöttük jó néhány régi ismerősöm
(persze ők nem tolakodóak). Tempósan ballagok az arab boltok előtt, közben ki tudja, miért, egy csaknem harminc évvel ezelőtti kedves történet jut
eszembe. N’ve Jakovban, Jeruzsálem
északi kerületében laktunk akkor; a
hatnapos háború előtt az a terület Jor-
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Reggeli zsoltárolvasás a buszon

dániához tartozott. Vendéget vártunk,
anyósomat… Itt közbe kell szúrnom
valamit. Tudják, mi a makuya? Egy
1948-ban alapított Izrael-barát japán
mozgalom. A szó maga a hordozható
szentélyt, a pusztai vándorlásból ismert találkozás sátrát jelenti. Egy nagyobb makuya-csoport érkezett éppen
a reptérre izraeli zászlókat lengetve,
héber dalokat énekelve. Büszkén mutattam anyósomnak, mondván, hogy
az ő fogadására sorakoztattam fel őket.
Nem hitte el, de legalább ellazult kissé… Szóval 1988 ősze volt, hosszú hónapok óta tartott az első intifáda. Az
autóbuszok a balhés városrészeken
katonai dzsip kíséretében közlekedtek.

Utazás közben igyekeztünk elterelni az amúgy is mindenért
túlságosan aggódó vendég figyelmét, nem is észlelt semmit
a körülöttünk uralkodó robbanékony légkörből. Este bekapcsoltuk a tévét. Kilenckor
kezdődött a híradó, éppen az
aznapi összetűzéseket mutatták: kődobálás, autógumi égetés, tömegoszlatás könnygázzal; számunkra addigra már
megszokott felvételek… Akkor
még nem gondolhattuk, hogy
a több mint egy évtizeddel
későbbi második intifáda öngyilkos merényleteihez képest
mindez szinte gyerekjáték.
Anyósom nézte, nézte a hírösszefoglaló képsorait, aztán
őszinte kíváncsisággal megkérdezte: ez már a film?
Most pedig, 2015 nyarán az óvárosban egy arab boltos előbb angolul,
majd oroszul próbálja kitalálni, mire
lehet feltétlen szükségem, természetesen a legjobb áron, amit csakis ő tud
garantálni. Eleinte nem válaszolok,
de kábé az ötödik nyelvnél megunom.
Köszönöm, ne fáradj – mondom héberül. Azonnal kialszik a szemében az
üzleti láz, visszamegy a székéhez, leül
és keresztülnéz rajtam.
Béke van, vitathatatlan, ez már
maga a béke.

Békés egymás mellett élés

Somos Péter
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RÁTH KÁLMÁN MÉRNÖK
VÁZLATOS ÉLETRAJZA
Ráth Kálmán 1881.február 23-án született Kisújszálláson.
Az elemi iskola után főreáliskolában érettségi bizonyítványt
szerzett, majd a budapesti műegyetemen négy évi tanulás
után 1904-ben gépészmérnöki oklevelet kapott. Jól ismerte a
német és francia nyelvet.
1904. X. 7-én szolgálatba lépett a Magyar Királyi Államvasutak Jobbparti Üzletvezetőségén. 1906 végéig vasúti fűtőházakban (Brassó, Hatvan, Szabadka) gyakornok volt és
megszerezte az előírt szakvizsgákat. Szabadkán 1907. elején
kinevezték mérnöknek. 1909. február 13-tól a Zimonyi Fűtőház főnöke lett. 1910. május 31-én visszatért Budapestre,
előbb a Keleti, majd a Ferencvárosi Fűtőházban mérnök beosztásban dolgozott. 1916. január 16-án szakmailag előlépett,
áthelyezték az államvasutak központjába, az Igazgatóság Gépészeti Főosztály vontatátási osztályának mérnöke. A fűtőházak működtetésének irányítási ügyeivel foglalkozott. 1917
elején a hadiforgalom terén teljesített kitűnő szolgálatáért az
„Arany Érdemkereszt a vitézségi érem szalagján” kitüntetésben részesült. 1923. II. 28-án főmérnökként ment nyugdíjba,
A fővárosban részt vett a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet
munkájában. Az I. világháborúból egyre növekvő számban
visszatért – különösen a végtagjukat elvesztett és amputálásra
kényszerült – sérültek állapota nagy hatással volt rá. Ő alkalmatlanság miatt a hadkötelezettség alól fel volt mentve, ezért
a drámai helyzetet átélve, segítő szándékkal gyorsan döntött:
mérnöki tudását életidejére szóló elkötelezettséggel a rokkantak gyógyítására, munkaalkalmasságuk és élethelyzetük
javítására fordítja. Alkotókészsége révén gyógyászati segédeszközöket tervezett és készített. Munkájának eredményeiről
előadásokon és publikációkban beszámolt.
Elsősorban az elvesztett kar és láb pótlásán igyekezett
segíteni. 1915-ben műkar és íróprotézis találmánya vált ismertté. 1916-ban műláb szabadalma több alkalommal került bemutatásra. Az Egylet ezt a technikai irodalmi művét
legjelentősebb tanulmánynak értékelte és Cserháti-plakettel
díjazta. Az Elektrotechnika című szakközlöny 1916. VII. 15-i
számában dicsérő írást jelent meg a Ráth-féle írókészülékről és a műláb szerkezeti részleteiről. Tanulmányát ő maga
1917-ben publikálta. 1916-ban a rokkantak munkaképességéről tartott előadást. Gyógyászati tevékenysége elismeréseként 1919. VII. 5-én a MÁV Vállalati Betegsegélyző Pénztár
igazgatósági tagjává nevezték ki.
Nyugdíjazása után magánmérnöki státuszban eleinte
Purmann Jenő ortopéd műhelyében dolgozott, majd önállósította magát. Ortopédiai és orvosi mérőműszer üzemet létesített. Egy 1929-ben magyar és német nyelven kiadott emlékkötet az ortopédia szerepéről írt tanulmányát tartalmazza.
Ezen írása a gyógypedagógia történet szempontjából értékes,
jelentős. Részlete a hazai felsőfokú oktatás tananyagának szemelvény gyűjteményében az utóbbi időben is szerepel. Az

elesettek, szegények, betegek helyzetére való érzékenységét
és segítőkészségét mutatja, hogy nyomorenyhítő mozgalom
céljaira a 30-as években pénzt adományozott. Cége 1944-ig
működött. A holokausztot túlélve a II. világháború után is
folytatta a betegek gyógyítását.
Az 1950-es években a gerincbántalmak enyhítése-gyógyítása céljából kifejlesztette a gerinczsámolyt. Újítását a Fővárosi Tétényi úti Kórház 1957 augusztusában kezdte használni. A kísérleti kezelés kedvező hatására a készüléket az
„Orvosi műszereink” című tájékoztató 1959. április-június
száma (19-20. o.) ismertette. A használat eredményéről írásos beszámoló készült. Az un. Ráth-féle gerinczsámolyt több
ország ortopédiai intézete is átvette és eredményesen használta. A Budapesti Műszaki Egyetem Tanácsa 1964. július
17-i döntés alapján 60 éves mérnöki munkája elismeréséül
részére gyémántdiplomát adományozott. 84. életévének betöltése után 1965. július 1-én Budapesten halt meg. A Kozma
utcai temetőben (1E parcella, 15. sor. 33. sírhely) feleségével
együtt nyugszik.
Halálának 50. évfordulója alkalmából eddigi legrészletesebb – terjedelmi korlátok miatt csak vázlatos – életrajzát először itt olvashatjuk. Megállapítható, hogy életében az
utókor által is méltán elismerésre érdemes, humánus munkát
végzett a Kisújszállásról származó vasutas és gyógyító szolgálatot teljesítő mérnök.
Ráth Kálmán publikációi:
1. Műkar félkar-amputáltaknak. Orvosképzés. 1915. évf.
391-398.o. (Orvosi Továbbképzés Központi Bizottsága
különlenyomatban is kiadta.)
2. A rokkantak munkaképessége. Magyar Ipar, 1916. május
21. 384-387.o.
3. A műlábak szerkezeti alapelvei. A Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye. 1917. I. 7. 2-6. o., 1917. I. 14. 10-17.
o. (A 35 ábrát tartalmazó írást egy kötetben külön is kinyomtatták.)
4. Az orthopaedia szerepe a munkaalkalmasság kérdésében.
Psychológiai tanulmányok. A Magyar Gyógypedagógia
Társaság magyar és német nyelvű kiadása. Bp. 1929. 152157. o. (Később Szemelvénygyűjtemény a „Gyógypedagógia-történet”-hez című tankönyvben részletet közöltek
belőle.)
5. Weiss Mária dr., Ráth Kálmán főmérnök, Papp Katalin
gyógytornász: Nyújtókezeléseink eredményei a Ráth-féle
gerinczsámollyal. A Fővárosi Tétényi úti Kórház Tudományos Közleményei. Bp. 1960. 241-248. o. (A Fővárosi
Jegyzetellátó Vállalat különlenyomatát is kiadta.)
Szabó Menyhért
kutató könyvtáros, Mátészalka
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FELEJTHETETLEN SZILÁNKOK
Részlet egy készülő családregényből
In memoriam Apámnak
Anyámnak
Gyurinak – társamnak, kritikusomnak,
tanácsadómnak
Annának és Márknak – lányomnak és
unokámnak, olvasóimnak

Sámuel
(részlet)

A huszonhat éves Sámuel és a huszonkét éves Anna 1917. január 28-án
házasodtak össze. Kezdetben Anna
szüleinél laktak. Ahogy gyarapodott
a család, átköltöztek a Dob utcába.
Az itt lévő felejthetetlen lakás 1923 és
1935 között volt az otthonuk. Sorban
jöttek a gyerekek, elsőként a három
idősebb: Tibi, Angéla és Péter, majd
a fiatalabbak: Odett, Tamás és Erika.
Sámuel ebben az időben édesanyja,
Frida fodrászműhelyében tanulta ki a
szakmát. A család ugyanabban a Dob
utcai házban lakott, amelyben a gyerekek által Fekete Nagymamának hívott Frida élt, és ahol fodrászműhelye
működött. Sámuel itt kezdett fodrászsegédként dolgozni. Majd 1934-ban
önálló üzletet nyitott a Rumbach Sebestyén utca sarkán. A helyiség hátsó
része a Dob utcára nyílt. Szintén ebben a házban lakott Csermanek Júlia,
Kádár János mamája, aki cselédlány
volt. A lepusztult házban patkányok
kergették egymást. Ám az üzlet kirakatában egy tábla, fodrászműhelyek
közül egyedül álló lehetőségként hirdette: biciklit, triciklit és könnyűjáratú
teherautókat behozni szabad! Az apró
kirakatban más különlegesség is díszelgett. Egy nagyobb kalitka legalább
ötven madárnak, két akvárium halaknak és fehér egereknek adott otthont.
Elfért még egy kis vár is sziklákkal,
amelyben gyík, meg egy fekete bogár
élt. Ha nem jött vendég, jobb híján Sámuel ezt a bogarat kergette…
Papa sem fogat nem húzott, sem más
felcserséget nem végzett, mint a korábbi
idők borbélya. Viszont a hozzájáró kis-

H. Sámuel

emberek, kiskereskedők, műszerészek,
sapkások, szabók, kalaposok és meghatározhatatlan egzisztenciák mindig
kifogástalan öltözetben, csokornyakkendőben láthatták.
Barátai színészek, cirkuszi akrobaták, bohócok és elesett emberek voltak.
Egy időben sokat csavargott Fischer
Bélával. Ha volt pénzük, a Bucsinszky
kávéházba mentek, ha nem, akkor sétáltak. Fischer Béla és a papa szerették
a nőket. Egy vasárnap reggel Angélával
lementünk a Rumbach utcai üzletbe,
mert a papa nem aludt otthon. A bezárt
zöld faajtót vertük. Valószínűleg nő is
volt bent, mert a papa nem engedett be
minket. Kinyitotta az ajtót, kijött és azt
mondta, hogy menjünk csak haza. Mi
azt válaszoltuk, csak akkor megyünk,
ha krémest vesz nekünk…
1945 nyarán az öreg Blum üzlete
nyitva volt. A fia dolgozott az üzletben.
Bementem. Hajvágás, borotválás lesz –
mondtam. – Hol van az édesapja?
– Honnan ismer? – kérdezett vissza
Blum Feri. – Senki sem jött vissza a családomból, rajtam kívül – tette hozzá.
– Sámuel az apám. A szomszéd üzlet
volt az övé – válaszoltam. A szemében
a meglepődést a tükörből láttam. – Te
hogy élted túl?

Elmesélte, hogy 1941 és 1944 novembere között két alkalommal hívták
be munkaszolgálatra. Századát 1942ben a Donig vezényelték. Innen nagy
szerencsével visszajött, de hamarosan
ismét behívták. Kispesten árkot ásott,
amikor egy éjjel a nyilasok rajtaütöttek
a századon. Néhány kilométerrel odébb
egy lövészárokhoz hajtották őket. A
közben leadott lövésektől két helyen is
megsebesült. Amikor magához tért észlelte, hogy mellette, alatta, fölötte halott
bajtársai hevernek. Annyi ereje maradt,
hogy elvánszorogjon a Wekerle-telepig,
ahonnan ismeretlen emberek triciklin
elvitték az István kórházba. Itt megoperálták és tíz nap múlva, még betegen az
egyik ápolónő a saját lakására hazavitte.
Ez volt Blum Feri története. Úgy beszélt, mintha azt mesélné, mit látott a
moziban. Soha többé nem láttam őt. A
környék fodrászai közül csak Scherbán
maradt életben…
1942-ből még két kép van a papáról.
Amikor a Toloncházból egy csoporttal
Garanyba szállítottak, hozzátartozóim
és a barátaim közül néhányan kijöttek a
Nyugati pályaudvarra. Ott volt a papa,
anyám, Tomi öcsém, aki akkor nyolc
éves volt. Ott láttam a papát. És ezután
1942 novemberében – amikor az internáló táborból három napra hazajöhettem – visszatérésem előtt a Rumbach
utcában, az üzlete előtt. Akkor láttam
utoljára. Állt az utcán és utánam szólt:
– Vigyázz magadra!
Papát 1944 októberében Buchenwaldba vitték, ahol 1945 januárjában
többedmagával az udvarra kergették,
vízzel lelocsolták és hagyták megfagyni.
Siettem, mert valaki várt, bár egy belső
érzés azt súgta, nem kéne még elmenni.
Visszafordultam, láttam a papát, amint
ott állt kopott kabátjában, fején kalap,
szájában félig leégett szivar.
– Vigyázz magadra! – ismételte. S
ahogy elindultam, visszafordulva láttam integető kezét, szemében a fájdalmat. Így maradt meg bennem. Integet
és engem félt.
Mihályi Ágnes
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A MACCABI JÁTÉKOK – MÁS SZEMMEL
A július 27–augusztus 5. között megrendezett Európai Maccabi Játékok
nem teltek eseménytelenül a stadionokon kívül sem.
Két fiatal gúnyolt ki hat zsidó férfit,
és valamilyen tárgyat dobtak a csoport
felé – jelentette a német főváros rendőrsége. A támadók elmenekültek, jelenleg is körözik őket. Az incidens Berlin
Neukölln kerületében történt, ahol jelentős számú muszlim lakos él.
Az esettől függetlenül a rendőrség
letartóztatott egy arab származású férfit, amiért az antiszemita szlogeneket
üvöltözött a Hotel Estrel két biztonsági
őre felé. Ebben a hotelben szállásoltak
el 2000 sportolót, akik részt vettek a Játékokon – közölte a Die Welt. A hotel
mintegy 900 méterre található az AlNur mecsettől, ami a radikális iszlám
melegágya.
A Maccabi német ernyőszervezetének vezetője, Alon Meyer figyelmeztette
a zsidó atlétákat, hogy nagyobb csoportokban járkáljanak Neukölln utcáin, és
figyeljenek oda az öltözékükre, pl. a Dávid csillagra vagy a kipára. A Maccabi
Játékok magatartási szabályzata előírja,
hogy a sportolók ne tegyék magukat
felismerhetővé „Berlin érzékeny területein”, ajánlatos taxival utazni, valamint
nem hordani kipát. Internetes oldalaikon a neonácik is megfenyegették a zsidó sportolókat.
Kritikusok szerint Silke Burmester
szélsőbalos újságíró táplálja az antiszemitizmust, mikor cikkeiben olyan
kérdéseket tesz fel, hogy „Mi ez a zsidó sportesemény?”, illetve „’36 óta a
zsidóknak van egy saját Olimpiájuk?”
1936-ban a náci Németország rendezte
meg az Olimpiát, de kizárt az eseményről minden német zsidó sportolót. Alex
Feuerherdt, aki szakértője a német
sportéletében jelenlévő antiszemitizmusnak, azt nyilatkozta a Jerusalem
Post c. lapnak, hogy „Burmester mondatai antiszemita mondatok. Számára nem az a botrányos, hogy újnácik
támadnak zsidó sportolókat, hanem,
hogy a zsidóknak van saját sportrendezvényük.”
Hozzátette: „A zsidók hozták létre a
Maccabi Játékokat épp az antiszemitiz-

mus miatt. Burmester azt akarja, hogy a
zsidók integrálódjanak, hogy ne legyen
saját sporteseményük. Nyilvánvalóan
problémája van a zsidók öntudatával és
szuverenitásával, az írásai pedig kettős
mércét tükröznek.”
Burmester kifejti, hogy megérti, ha
nem mindenki tartja sikeresnek be-

jegyzéseit a „zsidó
sportról”.
Inkább
olyan világot szeretne, ami túl van az
osztályokba soroláson. Feuerherdt ezen
kommentet is antiszemitának tartja.
Burmester a zsidó
rendezvényt náci hasonlatokkal írta le. „A
zsidó sport újra megérkezett Berlinbe (…) Mit sportoljanak?
Horogkereszt dobást?” (…)
A hatóságok szerint az elmúlt évben
Berlinben 192 antiszemita bűneset történt.
Benjamin Weinthal 2015. 08. 01-én a
The Jerusalem Post honlapján megjelent
blogbejegyzése alapján

ELBAZ HADNAGY
Daniel Elbaz, az Izraeli Hadsereg (IDF) egy hadnagya részletesen leírja, hogy ő
és egy katonatársa milyen gyorsan vetett véget egy ciszjordániai, autóval elkövetett terroristatámadásnak 2015. augusztus 6-án, melyben két katona súlyosan
meg sérült.
A katonák épp járőröztek, amikor egy palesztin szándékosan beléjük hajtott
kocsijával. A hadnagy és egy másik katona tüzet nyitottak, megsebesítették a
sofőrt. „Láttam, hogy a terrorista próbál kiszállni a kocsiból, lőttem és semlegesítettem” – mondta Elbaz. A hadnagy könnyebben megsérült.
Amikor egy helikopter az egyik súlyosan megsérült katonát a jeruzsálemi
Hadasza kórházba szállította, Elbaz követte. A másik katona a Rehovot környéki Beilinson kórházba került, míg az elkövetőt a szintén jeruzsálemi Saare
Cedek kórházba szállították.
A hadnagy gyors reakciójáról sok pozitív nyilatkozat látott napvilágot, köztük Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöktől is: „Méltatni szeretném az
IDF katonáit, akik gyorsan cselekedtek, és ezáltal semlegesíteni tudták a terroristát. Teljes felépülést kívánok a sebesülteknek.” Reuven Rivlin államfő úgy
nyilatkozott, hogy büszke a katonákra, míg a Cionista Unió párt nevében Cipi
Livni reagált: „így kell fellépni a terrorral szemben”.
Az eset nem messze történt attól a falutól (Duma), ahol egy palesztin gyermek égett halálra egy feltehetően zsidó terroristák általi gyújtóbombás támadás
következtében. A biztonsági erők készen álltak, hogy megakadályozzanak egy
esetleges bosszúból elkövetett terrortámadást. A két súlyosan megsérült katonát is épp azért vezényelték oda korábban, hogy segítsenek megakadályozni egy
ilyen fejleményt – közölték biztonsági források.
Stuar Winer és Itamar Sharon timesofisrael.com oldalon 2015. 08. 08-án megjelent cikke alapján.
Az oldalt fordította és szerkesztette: Sugár Károly
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ÜNNEPI IMAREND
Ros ha’sana:
Erev Ros ha’sana:
szeptember 13. vasárnap 18.30
Ros ha’sana I.
reggel:
szeptember 14. hétfő 8.30
este:
szeptember 14. hétfő 18.30
Ros ha’sana II. reggel:
szeptember 15. kedd 8.30
este:
szeptember 15. kedd 18.30
Sabat suva: szeptember 19. szombat 8.30
„A hetedik hónapban, a hónap elsején szent gyülekezés
legyen nektek, semmi nehéz munkát ne végezzetek; a
harsonariadás napja legyen nektek…” Mózes 4.29.1.

BARHESZRENDELÉS AZ
ÜNNEPEKRE
Szokás szerint az idén is családonként két barcheszt
biztosítunk a hitközség tagjai számára. Kérjük, a külön
rendeléseket szíveskedjenek leadni az irodában személyesen vagy telefonon (elérhetőség az impresszumban)
legkésőbb szeptember 7-ig. Ros ha’sana előtt a barcheszek átvehetők szeptember 10-én csütörtökön, Jom
kipur előtt szeptember 21-én hétfőn a hitközség irodájában, mindkét nap 8-tól 15 óráig.
A jom kipuri olajmécsesek beszerzéséről az eddigi
gyakorlatnak megfelelően a hitközség gondoskodik.
Kérjük, új mécsesekre időben jelentsék be igényüket.

TEMETŐI NYITVA TARTÁS

Jom kipur:
Kol nidré:
Jom kipur:

szeptember 22. kedd 18.00
szeptember 23. szerda 8.30 – Mázkir
Neilá: 18.00
Böjt vége: 19.26

„…Tizedikén pedig e hetedik hónapnak szent gyülekezés legyen nektek, sanyargassátok lelkeiteket…” Mózes
4.29.7.
Szukot:
Erev szukot: szeptember 27. vasárnap 18.00
Szukot I.
reggel:
szeptember 28. hétfő 8.30
este:
szeptember 28. hétfő 18.00
Szukot II.
reggel:
szeptember 29. kedd 8.30
este:
szeptember 29. kedd 18.00
Hosana raba: október 4. vasárnap 8.30
Erev Smini aceret: október 4. vasárnap 18.00
Smini aceret: október 5. hétfő 8.30 – Mázkir
Erev Szimchat Tora: október 5. hétfő 18.00
Szimchat Tora: október 6. kedd 8. 30
„…És a hetedik hónap tizenötödik napján szent gyülekezés legyen nektek, semmi nehéz munkát ne végezzetek; üljetek ünnepet az Örökkévalónak hét napon át…”
Mózes 4.29.12.

Október 14-ig: hétfőtől csütörtökig 9-től 16-ig
vasárnap 9-től 12-ig
Október 15-től: vasárnaptól csütörtökig 9-től 12-ig
Pénteken és szombaton, valamint állami
és zsidó vallási ünnepeken zárva.
Elérhetőség: +36-30-490-0084

SÓFÁR
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.
Typográfiai munkák: Talpas Sándor (www.talpasdesign.hu)
Készült a Gprint Iroda digitális nyomdájában
(4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 7/A)
A folyóirat ingyenes!

