
5776. svát, XIX. évf. 1.szám A Nyíregyházi Zsidó Hitközség lapja

Köszönjük az Európa Könyvkiadónak, 
hogy engedélyezte a Saul fia című film 
alapjául szolgáló, kiadás előtt álló in-
terjúkötet részleteinek közlését. Kü-
lön köszönet illeti Szántó Juditot, a 
kötet fordítóját.

(Folytatás az előző számból)

Saul Chazan (görög)

 – Volt egy alacsonyabb rangú tiszt, 
aki motorbiciklin közlekedett; ő szólt 
nekünk, ha transzportot vártak, hogy 
begyújthassuk a kemencéket.
 – Mennyivel korábban tájékoztatták 
magukat?
 – Egy-két órával előbb, hogy meg-
rakhassuk szénnel a kemencéket, és a 
tűz rendesen égjen. Az volt az elv, hogy 
minden készen álljon az áldozatok fo-
gadására. Olyan volt ez, mint egy kerti 
grillparti; ugyebár az sem létezik tűz 
nélkül, és a tüzet előre meg kell gyújta-
ni. Igen, itt is erről volt szó.
 – Hogyan osztották el az áldozatokat 
az egyes krematóriumok között?
 – Ha a II. (III.) krematórium teljes 
kihasználtsággal üzemelt, a transzpor-
tot a III. (IV.) krematóriumba irányítot-
ták. A motorbiciklis német, akit a „ha-
lál angyalának” neveztek, helyszínről 
helyszínre járt, és megmondta, hol kell 
begyújtani a kemencéket. Alacsony kis 
fickó volt, mindig ugyanaz. Mindent 
tudott a munkamegosztásról. Elvégre 
ez volt a munkája.
 Egy másik SS, a Moll nevű magasabb 
rangú tiszt hétpróbás szadista volt. Sí-
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pot dugott az emberek szájába, és arra 
lőtt. Máskor a fejre célzott. Mind sza-
disták voltak. Moll folyton a kremató-
rium körül ólálkodott.

 – Éjszaka jöttek a transzportok, vagy 
napközben is?
 – Volt, amelyik nappal, volt, amelyik 
éjjel. De nem volt semmi különbség. 
Csak az számított, hogy üres legyen a 
krematórium. Néha a transzportoknak 
a sínek között kellett várakozniuk, mert 
a krematóriumokban nem volt hely.
 – Arra kérem, számoljon be a talál-
kozásról a transzportok utasaival. Volt 
alkalma beszélgetni velük?
 – Nem, erre nem volt lehetőség. 
Hiszen a nyelvüket se beszéltem; csak 
görögül vagy ladino nyelven tudtam. 
Egyetlen egyszer sikerült beszélnem ve-

lük. Egy, a Bunából érkezett transzport-
ban felfedeztem az egyik szaloniki-i 
szomszédomat. „Ni csak, Saul, hogy 
vagy?” – kérdezte. „Mi újság odakint?” 
– kérdeztem én. Teljesen sokkolt a ta-
lálkozás.
 – Bombáznak, jönnek az amerikai-
ak. Megsebesültem, és le kellett vágják 
a lábamat. – Aztán megkért, mondjam 
el pontosan, hogy fog meghalni.
 – Tehát tudta, hogy közel a vég?
 – Igen, tökéletesen tisztában volt 
vele, attól a pillanattól, hogy belépett 
a krematórium épületébe. Megkérdez-
tem: 
 – Minek? Mitől lesz akkor jobb neked?
 – Nem, nem, muszáj, hogy meg-
mondd – felelte. – Legalább mi hadd 
tudjuk. – Azt, hogy meg fog halni, nem 
bánta; de tudni akart mindent.
 Így hát megmondtam neki.
 – Szóval a sorrend a következő. Az 
alagsorban a többiekkel együtt levet-
kőzöl, és utána mindnyájan mentek a 
gázba. A gáz végez veletek, és aztán el-
égetik a holttesteket.
 Tudni akarta, hát megmondtam.
 Ami engem illet, nem voltam biztos 
benne, hogy megúszom-e élve. Tud-
tam, hogy egy napon én is meghalok, 
de nem tudtam, mikor, talán jövő hé-
ten, talán a jövő hónapban. Az élet már 
nem számított – túl közel volt a halál. 
Az életre soha nem gondoltunk; a ha-
lál járt a fejünkben éjjel-nappal, a nap 
minden percében.
 – Nem félt, hogy a holttestek között 
meglátja valamelyik rokonát?
 Nem, mert a családomat 1943-ban hoz-
ták ide, és én csak 1944-ben érkeztem.
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 – Volt olyan sonderkommandós, aki így látta viszont vala-
melyik családtagját?
 – Egyszer behoztak egy embert, akinek a fivére sonder-
kommandós volt, és ismerte az ott dolgozó SS-eket. Megkér-
te az egyiket, hogy mentse meg a testvérét a megsemmisítés-
től. Az SS azt felelte: „Így vagy úgy, úgyis meghal, ha nem ma, 
akkor holnap.” Az SS megmentette az illetőt a krematórium-
tól, de valahol másutt golyót eresztett belé.
 Egyszer Korfuból jött egy transzport. 
Az egyik krematóriumi bajtársam koráb-
ban görög katonatiszt volt, Peppo-Josef 
Baruchnak hívták. Hallotta, hogy meghoz-
ták Korfuból a családját, és a IV. (V.) kre-
matóriumba vitték. Az ottani lengyel kápók 
kapcsolatban álltak a németekkel. Baruch 
szólt nekik, hogy itt a családja, és engedélyt 
kért, hogy meglátogassa őket a IV. (V.) 
krematóriumban. Megkapta az engedélyt, 
átment a IV. (V.) krematóriumba, és talál-
kozott a családjával. Utána megkérdeztem 
tőle: „Josef, megmondtad nekik, hogy ha-
marosan megölik őket?” „Hogy mondhat-
tam volna ilyet nekik? Képtelen voltam rá.” 
Találkozott a rokonaival, de egy mukkot se 
szólt nekik. Voltaképpen mit is mondhatott 
volna? Ha megmondja az igazat, akkor már 
mi hasznuk lett volna belőle?
 Voltaképpen nehéz elhinni, hogy életben maradtam. Nem 
is hiszem el mind a mai napig. Ha arra gondolok, hogy élek, 
mindig úgy rémlik, egy táborban vagyok. Hiszen onnan nem 
lehetett megszökni.
 – Gyakran gondol rá? Gyakran jut eszébe valamiről?
 – Van, amit nem lehet elfelejteni. Az egész családomat el-
vesztettem – anyát, apát, a két húgomat.
 – Van, hogy éjszaka álmodik minderről?
 – Nem, álmodni nem szoktam. Inkább megpróbálom 
megérteni, hogy kerülhettem ilyen helyzetbe.
 – Szégyelli magát?
 – Nincs miért szégyenkeznem. Ítéletet hoztak a zsidó nép 
és a Sonderkommando ellen. Egyikünk sem követett el bűnt; 
soha nem lopott egyikünk sem. A németek áldozatai voltunk, 
és ők tetszésük szerint bántak velünk. Az egyetlen bűnünk az 
volt, hogy zsidók voltunk.
 – Még egy kérdés: hitről, vallásról, Istenről. Hitt-e Istenben, 
mielőtt mindez történt, és elvesztette-e a hitét a holokauszt ha-
tására? Vagy ellenkezőleg, az életben maradása megerősítette 
hitét az isteni Gondviselésben, amely segítette és irányította 
sorsa útjain?
 – Hiszek Istenben, de nem úgy, mint a vallásosak, akik 
soha semmin nem mentek keresztül. Életben maradásom 
csodája bizonyság rá, hogy létezik egy legfelső erő, amely ve-
zérli a világot.
 A mai napig kísért a látvány, hogy két- vagy háromezer em-
berből másnap reggelre egy rakás hamu és por lesz. Hát el lehet 
az ilyet felejteni? Soha! Nem olyasmi ez, amiről mesélt valaki, 
vagy amit egy könyvben olvastam. Ha államunk lett volna, 
mindez nem történhetett volna meg. A lényeg: aki a háború 

előtt települt le Erec Izraelben, életben maradt. És ki segített? 
Talán az Isten? Nem. Bár lehet, hogy az ég rendezte így…
 A haredim (ultra-ortodox zsidók) szerint a holokauszt 
azért történt meg, mert a zsidók nem engedelmeskedtek a 
Tórának, és nem tartották be a parancsolatokat – de Görög-
országban mindenki vallásos volt. Én minden este elmentem 
a zsinagógába, sabbatkor is, péntek este is. Mit értem vele? 
Mára más lett nálam a rangsor: elsőnek jön az állam, és csak 

másodiknak a vallás. Ha valaki vallásos akar lenni, szíve joga. 
De első az állam, és fölötte áll minden vallási formának. Izra-
el kivételével a zsidóknak egyetlen állam se ad semmit. Ame-
rikában az összes zsidó imádkozik, és mi haszon van belőle? 
Ülnek, imádkoznak, és azt hiszik, ilyesmi nem történhet ve-
lünk többé. Nos hát – tévednek. 
 Alig tudom elmondani az embereknek, amit ott láttam. 
Éjjel-nappal jöttek a transzportok, emberek ezrei, sok ezer 
fajta család, különféle országokból. Ma államunk van, és a 
fiataloknak, akik Amerikába mennek meggazdagodni, végig, 
de igazán a legvégéig végig kellene gondolniuk, hogy mi fog 
történni a gyerekeikkel.
 Hadd tegyek egy végső megjegyzést. Egy napon, amikor 
meghallották, hogy Hollandiából és Belgiumból érkezett 
transzport, az SS fő-fő tolvajai odasereglettek. Mind tudták, 
hogy Belgiumban sok a gyémánt. Így aztán két SS-tiszt lejött 
a vetkőző helyiségbe, és megmotozták az embereket, hogy 
előkerüljenek a gyémántok. Hallottam, ahogy beszélgetnek: 
„Ezek a zsidók olyan elhagyatottak, hogy még saját államuk 
sincs.” És utána legyilkolták a zsidókat.
 Most, hogy államunk van, soha nem fogom elhagyni – se 
Amerika, se Párizs, se bármilyen más hely kedvéért. És en-
nek az az oka, hogy a saját szememmel láttam: semmit se ér 
a nép, amelynek nincs állama. Egy nép éljen a saját államá-
ban, és ez az állam legyen minél erősebb. Ez a tanulság, ame-
lyet Auschwitz-Birkenauból, a Sonderkommandónál végzett 
munkámból magammal hoztam.

Szántó Judit fordítása
Fotóillusztrációk: Janics Attila 
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Molnár Klárit és Szegedi Margitot is el-
vitték.
 Édesapám, Szabolcsi János az Egye-
sült Államokban született. Nagyapám 
ugyanis egyike volt annak a másfél mil-
lió magyarnak, aki „kitántorgott Ame-
rikába” boldogulást keresni. Ment vele 
a nagymamám is, hiszen már házasok 
voltak. Az apai nagyapám egy arany-
bányában dolgozott.  Két éves volt az 
édesapám, amikor hazajöttek. Elkezd-
ték az itteni életüket. Nagyapám gaz-
dasági vezető lett a lovasrendőrségnél. 
Kínlódott, küszködött, de nem lelte a 
helyét, így aztán úgy döntött, vissza-
megy Amerikába, hogy keressen egy 
kis pénzt. Nagymamám itthon maradt 
két gyerekkel és már állapotos volt a 
harmadikkal, amiről a nagyapám nem 
is tudott.

Gunyecz Józsefné

1935. szeptember 9-én születtem.
 Nyíregyháza külterületén a gyakor-
lótér közelében, a Simai úton laktunk, 
ott gyerekeskedtem. Az evangélikus 
iskolába jártam, ahová már 6 éves ko-
romban gyermektársaimmal együtt 
gyalog jártunk be. Aki ismeri Nyíregy-
házát, az tudja, hogy milyen hatalmas 
távolság volt ez egy kisgyermek számá-
ra. Nem panaszkodtunk, hogy messze 
van, pedig nem volt könnyű megtenni a 
több kilométeres utat kora reggel, hogy 
a tanítás kezdetére pontosan megérkez-
zünk. Voltak zsidó osztálytársaink; két 
lányra, Molnár Klárára és Szegedi Mar-
gitra emlékszem. Nem volt különbség-
tétel a gyerekek között vallásuk okán, 
egyformán kezeltek mindenkit. Zsidó 
osztálytársaink a következő imádságot 
minden nap velünk együtt mondták: 
„Én evangélikus vagyok, vallásomért 
élek-halok; ez Jézus igaz vallása, mely-
nek a földön nincs mása.” Azután a ta-
nítás befejezéseként ugyancsak minden 
nap elmondtuk ezt a verset: 
Magyar vagyok, magyar, magyarnak 
születtem,
Magyar nótát dalolt a dajka felettem.
Magyarul tanított imádkozni anyám,
És szeretni téged, gyönyörű szép hazám.
 Volt több versszaka is, de ezt az első 
versszakot minden nap elmondtuk, ez-
zel fejeződött be a nap.
 A zsidóüldözésről úgy szereztünk 
tudomást, hogy egyszer csak a zsidó 
osztálytársaink nem jöttek iskolába, és 
előtte a tanáraink szánakozva, sajnál-
kozva tekintettek rájuk. Majd később ki 
volt varrva a ruhájukra a sárga csillag. 

 Aztán nagyapám úgy döntött, hogy 
nem jön vissza Magyarországra. Hiába 
kérte a nagymamám, hiába mentek a 
levelek, nagyapám elkövette azt a ször-
nyűséget, hogy itt hagyta a családját. 
 Az anyai nagyapám talált gyerek volt. 
Újteleknél, a búzatáblában egy Hoff-
mann Krisztina nevű osztrák nemzetes 
asszony találta meg. Az akkori tisztior-
vos két évesnek vélte. Ott sírt szegényke 
a búzatáblában, beszélni nem tudott. 
Magas, szőke, kékszemű férfi lett belő-
le, végtelenül jó modorú. Iskolázatlan-
sága ellenére választékosan, kulturáltan 
beszélt és mindenkivel szót tudott érte-
ni. Élete végéig imádkozott ismeretlen 
édesanyjáért.
 Amikor elkezdődött a zsidóüldözés, 
a tisztiorvosnak kellett igazolást adni a 
nagyapám származásáról, hogy kizár-
ják esetleges zsidóságát.
 Édesapám vasutas volt. A háború 
alatt mentességet kapott a katonai szol-
gálat alól, nem vonult be. Itthon volt, 
amikor 1944 őszén bejöttek Nyíregy-
házára az oroszok. Elrendelték, hogy 
a munkaképes férfiak gyülekezzenek a 
törvényszék udvarán, mert kezdődik a 
város helyreállítása, a romeltakarítás, 
az újjáépítés. Elment az én édesapám is, 
hogy részt vegyen a romok eltakarításá-
ban, de ez ravasz, fondorlatos hazugság 
volt, mert a gyanútlan embereket, akik 
a város újjáépítésére készültek, elhur-
colták a Szovjetunióba. „Malenykij ro-
bot”, így került be a történelembe ez a 
galádság. Édesanyám egyedül maradt. 
Soha nem tudta feldolgozni édesapám 
elvesztését, egész életében gyászolta őt.
 Nagymamám is Anna volt, gyerek-
korában Hanyicának hívták. Hatan vol-
tak testvérek, korán árván maradtak. 
Nagymamám Führeréknél, egy zsidó 
családnál szolgált még az 1870-es évek-
ben. Ők Nyíregyházán a református 
templom közelében éltek, volt ott egy 
hatalmas faraktár, aminek Führerék 
voltak a tulajdonosai. Nagymamám na-
gyon sokat tanult Führer nénitől, sokat 
beszélt neki szokásokról, a helyes életvi-
telről, amit a nagymamám megfogadott 

VANNAK MÉG TANÚK XXX.
Gunyecz Józsefné Szabolcsi Anna

Anna néni Kálmánházán él, nem messze Nyíregyházától és nem 
messze attól a helytől, ahol a zsidók részére a Sima pusztai gyűj-

tőtábor volt kialakítva 1944 tavaszán. Anna néni is foglalkozik 
írással. A Kelet-Magyarország napilap többször közölte munkáit, 

melyekből sugárzik tisztasága, életszeretete. Madarak és fák napja 
alkalmából készült kis írásában emléket állít kertje fáinak, bokrai-

nak, a madaraknak a „zöld kabátos” levelibékának.
Gyermek volt még, amikor megtapasztalta a vészkorszak történé-

seit. Ezeket az emlékeket közösen elevenítettük fel.
Anna néni emlékmorzsái következnek.



4 Sófár

Gunyecz Józsefné Anna néni

és követett egész életében. A 
dédnagyapám ott volt a fatele-
pen lovász. Egy napon Führer 
néni megszólította a dédapá-
mat, aki egyedül nevelte a hat 
gyereket, hogy „Te Miska, en-
gedd el hozzám azt a kislányt, 
a Hanyicát. Tudok neki olyan 
kis könnyű munkát adni a cse-
lédek után, amit el tud végezni 
egy 12 éves gyereklány is.”
 Így került Führerékhez 
nagymamám, a 12 éves 
Hanyica. Gyújtóst rendezge-
tett, mosogatott, kisepregetett 
a cselédek után és hallgatta a 
Führer néni bölcs, okos intel-
meit.
 Führer néni tanította az 
anya nélkül maradt nagyma-
mámat nagyon sok dologra. 
Ennek köszönhette, hogy 
olyan nagyszerű, jó erkölcsű, 
szeretetreméltó asszony és 
anya vált belőle, amilyen volt 
egész életében. Mindezt én a nagyma-
mám elmondásából tudom.
 Van egy dolog, amit szintén a Führer 
nénitől tanult a nagymamám és adta 
tovább nekem, én pedig az én gyereke-
imnek és másoknak is. Ha a temetőbe 
készül valaki a hozzátartozója sírjához, 
olyat ne tegyen, hogy meggondolja ma-
gát. A látogatás gondolatától kezdve a 
halott lelke már várja a látogatót a teme-
tő kapujában. Ha a hozzátartozó nem 
megy el, az a halott lelkének nagyon 
rosszul esik, és nem tud megnyugodni, 
várja-várja a látogatást. Ezért ha valaki 
eltervezte, hogy kimegy a temetőbe, azt 
mindenképpen tegye meg az elhunyt 
hozzátartozó és a saját lelki nyugalmá-
ért. Ezt az intelmet mindig észben tar-
tom, és ennek megfelelően cselekszem.
 Mint mondtam, gyerekkoromban ott 
laktunk Felsősimán. Ha visszagondolok 
1944-re, amikor még 9 éves kislány vol-
tam, ma is feltörnek emlékezetemben 
azok a szomorú képek.
 Hosszúháton, ami a mi lakóhelyünk 
közelében van, nagygazdák, dohány-
termelők éltek, és a telkeiken nagy 
dohánypajták voltak. Én, mint gyerek 
csak később értettem meg, hogy mi is 
történt akkor, amikor a zsidókat oda 
Felsősimára, Sima pusztára a dohány-
pajtákban összegyűjtötték.

 Ma is előttem van a kép, ahogy jöttek 
a szekerek végeláthatatlan sorban a sá-
ros úton és ültek rajta a zsidó emberek 
lehajtott fejjel, magukba roskadva. Nem 
emelték fel a fejüket, csak a szemük sar-
kából tekintettek szét.
 A felnőttek, a szüleink már hama-
rabb megtudták valahonnan, hogy hoz-
zák majd a zsidókat. Kimentek az utca 
végébe, álltak a kövesút szélén, onnan 
nézték, mi történik.
 Juli nagynéném korábban tejet hor-
dott annak a családnak, akiknek a ké-
sőbbi Centrum Áruház helyén volt a 
rőfös üzletük. Ungárék, mert így hívták 
őket, mindig nagy tisztelettel, megbe-
csüléssel bántak a nagynénémmel, aki 
idős volt már, és gyalog volt kénytelen 
a külvárosból bevinni a tejet a városba.
 Mikor Juli néni meglátta Ungárékat 
a szekéren, elkezdett jajgatni, fogta a 
fejét. Ők nem szóltak semmit, csak ül-
tek szomorúan az esernyő alatt lehajtott 
fejjel. Mi, gyerekek riadtan néztük, nem 
tudtuk, mi ez, csak éreztük, hogy vala-
mi nagyon rossz történik. A szüleink, a 
rokonaink döbbenten álltak és sírtak. 
A szekerek lépésben jöttek, a csoma-
gok pokróccal letakarva. Négy felnőtt 
ült egy-egy szekéren, közöttük álltak a 
kisgyerekek szótlanul. Lovas csendőrök 
kísérték a szekereket elöl és hátul is, 

biztatták a fogatosokat, hogy igyekez-
zenek a szekerekkel együtt maradni, 
zárják a sorokat. A fogatosok tanyasi 
emberek voltak, akiket kirendeltek a 
zsidók szállítására, és kötelesek voltak 
azt végrehajtani.
 Jöttek később a környéken lakók, 
hozták a hírt, hogy milyen szörnyű 
körülmények között élnek a pajtákban 
a szerencsétlen emberek. Nem volt ott 
semmi, csak a nagy sár a tavaszi esők 
után.
 Van egy másik történetem is, ami 
zsidó emberrel kapcsolatos.
 A férjem az 50-es 60-as években a 
Tüzépen dolgozott, mint fűrészgépke-
zelő. Dolgozott ugyanott egy ember, 
mint raktáros, akiről tudták a munka-
társak, hogy zsidó. A férjemmel beszélő 
viszonyban voltak, de nem volt köze-
lebbi kapcsolatuk. 1956-ban, már a for-
radalom kitörése után egy napon szólt 
a férjemnek, hogy a munkaidő végén 
szeretne vele beszélni. Így is történt; 
este a férjem bement az irodájába és 
beszélgettek. Azt mondta ez az ember 
a férjemnek, hogy „Figyelj ide Jóska, én 
hamarosan elhagyom az országot a csa-
ládommal együtt, és nem is kívánok ide 
visszajönni. A Szabolcs utcán van egy 
szép négyablakos házam, én ezt oda-
adom neked, mert rendes embernek is-
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merlek. Papírt készítünk róla, soha sen-
ki nem vonhatja kétségbe. Szeretném 
tudni, hogy olyan ember fogja lakni a 
házamat, akit én alkalmasnak találok.”
A férjem hazajött, elmondta nekem, 
hogy mit mondott a munkatársa és mit 
ajánlott neki. Én egy másodpercig sem 
gondolkodtam, nemet mondtam. El 
nem tudtam volna képzelni, hogy én 
csak úgy másnak az otthonában lakjak, 
másnak a holmijait használjam. Nem is 
lett a dologból semmi. Az a zsidó család 
– a nevükre már nem emlékszem – el 
is hagyta az országot, nem tértek haza 
többé.
 Aztán később, amikor a férjemmel 
küszködtünk az otthonteremtéssel, 
megemlítette néhányszor, hogy milyen 
jól jártunk volna, ha én nem tiltako-
zom. A gazdátlanul maradt házat az 
akkori önkormányzat vette birtokba 
és hasznosította. Hiába, én akkor sem 
tudtam volna nyugodt szívvel a más há-
zába csak úgy beköltözni.
 Elbeszélésemet azzal a gyermekko-
romban történt esettel zárom, amire 
még ma, közel a nyolcvanadik évemhez 
is szégyenkezve gondolok.
 Mint ahogy már elmondtam, édes-
apám vasutas volt, így lehetőségünk 
nyílt arra, hogy ingyen utazhassunk. 
Szerettem is mindig nagyon utazni, 
megismerni országunk szép tájait.
 Még egészen kicsi gyerek voltam… 
Egyik alkalommal szüleimmel utaz-
tunk valahová fapados vasúti kocsiban. 
Sokan voltak a vagonban, közöttük egy 
nagy fekete szakállú, fémkeretes szem-
üveget viselő kalapos ember és egy ma-
gas, egyenruhás katonatiszt. A szakállas 
bácsi igencsak felkeltette az érdeklődé-
semet, különösen akkor, amikor elővett 
egy papírzacskót és abból falatozni kez-
dett. Nem láttam jól, hogy mit eszik, 
ezért kíváncsi gyermek lévén odaszól-
tam édesanyámnak: Mama, mit eszik a 
„mókus bácsi”?
 Édesanyám szigorúan rám nézett 
és csendre intett. Ekkorra azonban az 
egész vagon közönsége kuncogni, majd 
hahotázva nevetni kezdett. A magas 
katonatiszt felugrott a helyéről, odajött 
hozzám és nevetve dicsért a találó ha-
sonlatért. Hogy nyomatékot adjon elis-
merésének, egy fényes pénzérmét nyo-
mott a kezembe, amit én nagy örömmel 
szorítottam a markomba.

 Mindez pár perc alatt történt. Gyer-
meki naivsággal nagyon örültem a 
pénznek, míg rá nem pillantottam szü-
leim arcára, akik egyáltalán nem nevet-
tek. Nem nevetett a szakállas bácsi sem. 
Abbahagyta az evést, összecsomagolta 
a kis papírstaniclit, és lehajtott fejjel, 
szótlanul ült a helyén.
 Otthon aztán megkaptam a bünte-
tésemet, amiért kicsúfoltam a szakállas 
bácsit. Persze ott a vasúti kocsiban én, 
mint tudatlan kisgyerek nem tudtam, 
hogy mit teszek. Később értettem csak 
meg, hogy gyermeki megjegyzésem-
mel nevetséges helyzetbe hoztam egy, 
a vallási előírásoknak megfelelő külsejű 
zsidó embert. Milyen kirekesztettnek, 
megalázottnak érezhette magát, soha 
nem fogom megtudni.
Ezek az én emlékmorzsáim zsidó em-
berekről, akikre mindig úgy gondolok, 
mint választott népre, hiszen így van 
megírva a bibliában.

Klein Éva

Megjelent Klein Éva Vannak 
még tanúk című könyvének 
második kötete a szerző ma-
gánkiadásában. Érdeklődni 
lehet a 20-252-2842 telefonszá-
mon.

DR. KLEIN ÉVA 
MÁSODIK KÖNYVÉRŐL

Dr. Klein Éva hatalmas érték a kordokumentumok feldolgozásában, a ta-
pintatos, szeretetteljes krónikás szerepében, a háttérben húzódó finom-
hangolásban. Ezt csak ő tudja ilyen alázattal, empátiával végezni. 
 Fájdalom, hogy egyre kevesebb a túlélő és sajnos kevés az értéket meg-
becsülő, tisztességes nem zsidó túlélő is. A Kárpát medencében, ebben 
az olvasztókohóban bőven és büszkén lenne helye svábnak, szlováknak, 
románnak, szerbnek, huculnak és persze zsidónak, akik büszkén magya-
rok is, honalapítók és honteremtők, kultúrát színesítők és bővítők, szóval 
emberek. 
 Nálunk, ahol a zsidózás olyan elegáns dzsentroid magatartás volt, ahol 
44 év alatt 561 zsidóellenes kormányrendelet született, természetes kö-
vetkezmény lehetett a deportálás, a gátlástalan népirtás. Ma mégis az az 
igazi európai mentalitás, ha elfogadom a felém nyújtott kezet. Bizton val-
lom, hogy az itthon maradt, megmaradt zsidóságnak erősebb az öntuda-
ta, mint korábban bármikor.

Dr. Dolinay Tamás
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A háború alatt történt eseményekről e 
helyt nem írok, azt már előttem meg-
tették mások. A túlélő tokaji zsidók 
közül kb. kétszázötvenen tértek haza, 
nyolcszáz körüli azoknak a száma, akik 
odavesztek. Itthon a kifosztott, üres há-
zak, üzletek, műhelyek 
várták őket, több házban 
idegenek laktak. A város 
akkori vezetése megtett 
mindent, amit az akko-
ri lehetőségek engedtek, 
hogy segítsen a vissza-
térteknek. Az elsőként 
hazatérők a Klein Bernát 
féle házban laktak, míg 
hazatérhettek a saját ott-
honaikba. A város szük-
ségkonyhát is működte-
tett. A hazatértek élete 
romokban hevert. Mikor 
kiderült, hogy hozzátar-
tozóikat hiába várják, 
többen megpróbáltak új 
életet kezdeni ( de... „mi 
soha nem kezdhetünk új életet, csak a 
régit folytathatjuk.” Ez talán egy Kertész 
Imre idézet. Ha az, ha nem, van benne 
valami...). Apám négy gyermekét, fele-
ségét és anyját vesztette el, anyám férjét, 
szüleit, több testvérét és azok családjait. 
A visszatértek megpróbálták a közössé-
gi életüket újjászervezni. A zsinagóga 
épülete nagy kárt nem szenvedett, de a 
berendezését szétverték a zsidók elhur-
colása után. Öt tóratekercset Mosolygó 
József görög katolikus lelkész megmen-
tett, és visszaadta a zsidó közösségnek.  
A tóraszekrény története még regénye-
sebb. 1975 körül Béres Béla, a tokaji 
római katolikus plébános megkereste 
a zsidó közösséget azzal, hogy a tóra-
szekrényt ő megőrizte, és szívesen visz-
szaadja.  Megnézték, és látták, hogy 
romokban van. Ebben az időben úgy 
látszott, hogy Tokajban már nem lesz 
sokáig zsidó hitélet, de ha lett is volna, 
a tóraszekrénynek a nagy zsinagóga hi-
ánya miatt már nem lehetett helye, és a 
restaurálás költségeit sem lehetett vol-

ZSIDÓK TOKAJBAN
na előteremteni. Így kapcsolatba léptek 
Ron és Chava Lusztiggal, akik Izrael-
ben, Cfáton egy magyar-zsidó múzeu-
mot tartanak fenn. Eljöttek, megnézték 
és azt ígérték, ha megkapják és Cfátra 
vihetik, gondoskodnak a restaurálásá-

ról, és kiállítják a múzeumban. Így is 
történt. Nekem volt szerencsém 2014 
márciusában látni a pompázatosan 
rendbe hozott tóraszekrényt. 
 De térjünk vissza a negyvenes évek-
hez. Mivel a zsinagóga belseje romos 
volt, és a közösség létszáma is töredé-
kére olvadt, a templom előterét alakí-
tották át. Készült egy egyszerű tóra-
szekrény, találtak egy jó állapotú bimát 
is (ezt Tokajban „blemer”-nek hívták), 
helyreállították a sérült padsorokból 
a szükséges mennyiséget, és a női rész 
céljára deszkapalánkkal leválasztottak 
egy területet. E palánk szemmagasság-
ban rácsos volt, így oda-vissza át lehe-
tett látni. A rácsos részt ritka szövésű 
függöny takarta.
 Látták a zsidók, hogy milyen politi-
kai változások készülnek, és azt is látták, 
hogy ezt nem nekik találták ki. 1948, a 
„fordulat” évére többségük elhagyta 
Tokajt és az országot is. Az ötvenes évek 
eleji kitelepítések ismét felduzzasztot-
ták Tokaj zsidó lakosságát. Nagyon sok 

„osztályidegen” zsidó családnak jelölték 
ki Tokajt kényszerlakhelyül. A temp-
lom udvarán levő kiszolgáló épületek 
és a lakások zsúfolásig megteltek velük.  
A hajdani Aranysasban is ők laktak. A 
böszömedrisben is laktak. Emlékszem 
Mandel bácsira, aki egyedülálló, idős 
ember volt. A böszömedris egyik sar-
kában lakott, a lakrészét egy falécekből 
eszkábált keretre feszített hólyagpapír-
ból készült „fal” kerítette el. Egy vaságy 
volt benne, és volt neki egy zöld színű 
petróleumfőzője, ami élesen megma-

radt az emlékezetemben. 
A templom udvara olyan 
volt, mint egy kis városál-
lam, úgyhogy a zsidók el 
is nevezték Vatikánnak. A 
„Vatikán”-ban értelmisé-
giek színe-java élt, voltak 
köztük ügyvédek, festő-
művészek, zenészek, üz-
letemberek. Felmerült az 
igény a megfelelő szintű 
hitéletre, ekkor jött To-
kajba Berkovits Kálmán 
a családjával, hogy ellássa 
az összes felmerülő fel-
adatot. Ő volt a kántor, 
a metsző, és ő tanította a 
gyerekeket a hájderban. 
Élt a „Vatikán”- ban egy 

festőművész, aki vállalta, hogy fénykép-
ről festményt készít. Volt nekünk egy 
fényképünk, amelyen az öcsém és én 
vagyunk megörökítve. Anyám erről a 
képről készíttetett egy festményt, ami a 
mai napig megvan (igen bambán nézek 
ki rajta, de hát a művész nem hamisít-
hatta meg a fénykép valóságát).
 Aztán enyhült a politikai helyzet, és 
a kitelepítettek hazamehettek. A „Vati-
kán” kiürült. A tokaji zsidók magukra 
maradtak, és itt maradt a Berkovits csa-
lád is. A hitközség működött. A gyere-
kek jártak hájderba, volt kóser vágás, 
minden nagy ünnepen volt minjen. Az-
tán eljött ‚56, és a maradék tokaji zsidók 
jelentős része is elment. Berkovitsék 
is elmentek. A templom állaga egy-
re romlott, már az előtér is túl nagy-
nak bizonyult. De a tokaji zsidók még 
mindig nem adták fel, rendbe hozták 
a böszömedrist, és ezután ez lett a zsi-
nagóga. Hetente egyszer jött metsző is, 
a gyerekek továbbra is jártak hájderba, 
és nagy ünnepekkor volt minjen is. Ám 

(Az előző számban megjelent írás befejező része)

Glück László, a szerző édesapja első családjával
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az övéi között.  Ahogyan a költő mond-
ja: „Nem nyafognék, de most már késő, 
most látom, milyen óriás ő.”  
 1970-es években már nagy nehézsé-
geket okozott az ünnepekre a minjen 
összehozása. Akkor már felnőtt ember 
voltam, Kazincbarcikán dolgoztam és 
laktam, de minden hétvégén itthon 
voltam, ha meg minjenhez kellettem, 
természetesen akkor is. Egyszer egy 
zsidó embert Rudabányáról hoztam 
a minjenhez. És ez az ember bányász 
volt! Igazi, egyszerű, kérges kezű, valódi 
fizikai munkás bányász, és zsidó! 
 Ha jól emlékszem, Lőwy Lajcsi apja 
1981-ben halt meg. Tokajban megszűnt 
a hitélet. Mordche, Berkovits Kálmán 
fia évekkel később pénzt és fáradságot 
nem kímélve újjáélesztette a tokaji hit-
községet. Rendbe hozatta a kis zsina-
gógát, kulturális helységet alakíttatott 
ki, és ami a legfontosabb, hozatott egy 
tóratekercset.  Az eredeti tórák Izra-
elben vannak. A hitközség tagjainak 
többsége Budapesten lakik, de ha zsidó 
zarándokok járnak erre, van nekik hol 
imádkozni. Évente egyszer Mordche is 
eljön, és akkor itt van az egész tagság. A 
hitközség elnöke Kalmanovits Miklós. 
Ma Tokajban hat zsidó személy él, há-
rom nő és három férfi.
 Aki mélyebben szeretné megismerni 
a tokaji zsidók történetét, annak aján-
lom szíves figyelmébe Zelenák István 
tokaji helytörténész barátom könyvét, 
melynek címe: Tokaji zsidó emlékek.  
Zelenák Istvánnak elmúlhatatlan érde-
me a tokaji zsidóság történetének meg-
örökítése.

Glück Gábor

Kalmanovits Miklós

már a tíz felnőtt férfi nem mindig jött 
össze, ezért olykor idegenből kellett 
kérni néhány embert, akik szívességét 
a közösség szerény honoráriummal 
viszonozta. A kántori teendőket Lőwy 
József, Lajcsi apja látta el, kitűnő hang-
ja volt, és a sófárt – mit sófárt? a sajfert 
– úgy fújni, ahogyan ő tudta, én azóta 
sem hallottam. A hitoktató Lise bácsi 
volt, aki Szerencsről járt Tokajba. A 
polgári nevét senki nem tudta. Anyám 
valahol azt hallotta, hogy Rontó a veze-
tékneve, de amikor egyszer Rontó úr-
nak szólította, Lise bácsi megsértődött. 
Mindig a legbüdösebb Csongor szivart 
szívta. Mi lett vele, nem emlékszem. Őt 
Drexler Béla követte a hitoktatói tiszt-
ségben, egy rendkívül türelmes, kedves, 
választékos modorú, nagy műveltsé-
gű ember. Ő készített fel engem a bar 
micvó avatásomra (helyi kiejtésben: 
belmicve). Képzelje el a nyájas olvasó, 
mennyire nem bírhatott velem, ha ez 
a szelíd, kiváló ember egyszer lekevert 
egy akkora pofont, hogy a csillagokat 
láttam. De az avatás rendben meg-
történt (Smi davar...). Az én generáci-
ómba egy év eltéréssel összesen négy 
gyerek tartozott, úgymint Lőwy Lajcsi, 
Kalmanovits Gyuri, Glück Miklós és 
csekélységem. Ezután valamivel köny-
nyebb volt minjent összehozni. 
 Ünnepekkor, vagy ha jahrzeit volt, 
hajnalban Kohn Sanyi bácsi berontott 
a házba, kirángatott az ágyból minden-

kit, gyorsan, gyorsan, menni kell, mert 
munkába meg iskolába menet előtt 
be kell fejezni az imádkozást. Nagyon 
gyorsan beszélt, és nem létezett kutya, 
amitől félt volna, tőle viszont szűköl-
ve hátrált mindegyik. Egy rossz bicik-
lin járt, amit ha valahová megérkezett, 
nem támasztott sehová, hanem egy-
szerűen eldobta. Szőlőbirtokából élt a 
feleségével, Zoldán Lilivel, gyermekük 
nem volt. 
 Anyám testvére, Zsiga bátyám agg-
legény volt, velünk lakott. Négy elemit 
végzett. Nem járt jesivába, és mégis 
rendkívül ismerte a hitélet minden vo-
natkozását. Kitűnő hangja volt, ponto-
san ismerte az összes imarendet, min-
dig tudta, melyik szedre megy, mikor 
köszönt be az ünnep. Ő önállóan tudta 
a Tórát (azaz a Tajrét) recitálni. A széder 
estéket Wassermann Gyula bácsi szer-
vezte éveken át, és az én Zsiga bátyám 
vezette le mindig. Purimkor ( pírem) 
otthon a két gyereknek mindig végigre-
citálta a megilát (mögile). Mikor Lajcsi 
apja idősödött, és már egy Jom Kippurt 
nem tudott végig előimádkozni, Zsiga 
bátyám átvállalta. Drexler úr ünnepek-
kor többnyire Tokajban volt, és mikor 
meghallotta, szeme-szája elállt: Weisz 
úr, hát ön ilyen tudással bír? Vannak 
helyek, ahol nem találnak előimádko-

zót, én szerzek önnek helyet, pénzt ke-
reshet! De Weisz urat soha nem érde-
kelte a pénz. Az ő helye Tokajban volt, 

Lőwy Lajos z”l

Mordche Berkovits
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Dr. Szende Pál Nyírbátorban 1879. február 7-én született. 
Politikus, pénzügyminiszter, közgazdasági író volt. Édesapja 
Schwartz Adolf nyírbátori körorvos (1896-ban változtatott 
nevet), édesanyja Adler Róza. Két testvére született: Emil és 
Mária. A nyírbátori Általános Iskolába járt, majd Nyíregyhá-
zára a Kossuth gimnáziumba 
került, ahol az első három 
évet mint magántanuló vé-
gezte. Kitűnő tanulmányi 
eredménye mellett ő volt a 
Bessenyei kör pénztárosa is. 
Majd Budapesten folytatott 
jogi tanulmányokat, ahol 
1904-ben ügyvéd lett. 1908-
tól tíz éven át volt az Orszá-
gos Magyar Kereskedelmi 
Egyesülés (OMKE) titkára, 
később főtitkára, majd az 
egyesület lapjának szerkesztője. Jászi Oszkárral együtt részt 
vett a radikális politikai mozgalomban és a Huszadik Szá-
zad c. folyóirat körül kialakult csoportban. 1918. okt. 31-től 
a Károlyi kormányban pénzügyi államtitkár, majd pénz-
ügyminiszter volt. 1919 májusában önként Bécsbe emigrált. 
Elénk publicisztikai tevékenységet fejtett ki hazájában ké-
sőbb külföldön is, előadásokat tartott Párizsban és több más 
városban. Bécsben csatlakozott a Világosság nevű centrista, 
szociáldemokrata csoporthoz. Az 1934-es bécsi munkásfel-
kelés után Prágában szeretett volna letelepedni, ám szívro-
hamot kapott. Romániában, Szinérváralján családja körében 
érte a második szívroham, mely halálát okozta 1934. július 
15-én. Budapesten, a belvárosban utcát neveztek el róla.1

 Radó István (Kisvárda, 
1891. július 10. – Buda-
pest, 1972. augusztus 12.) 
gyártásvezető, dramaturg, a 
magyar filmújságírás egyik 
úttörője. A budapesti tu-
dományegyetemen jogot 
végzett. Újságíró lett, pályá-
ját a Nap munkatársaként 
kezdte. 1912-ben Lenkei 
Zsigmonddal megalapítot-
ta a Mozivilág c. szaklapot. 
Szerkesztette a Mozgó-
fénykép Híradót, a Mozi 
és Filmet, a Mozi Életet és a Pesti Mozit, dolgozott a 8 Órai 
Újság és a Budapesti Hírlap kritikusaként is. A Tanácsköz-
társaság idején a magyar mozik szocializálását irányította. 
1919-ben rövid időre internálták. 1920-ban Lányi Viktorral 
szerkesztette A 25 éves mozi c. kiadványt. 1922-ben részt 

1 http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC14240/14844.htm

„VALAKI AZ ÉRTŐL INDUL EL …” 7.
vett a Magyar Filmklub megalapításában és 1933-ig titkára, 
ill. főtitkára volt. 1927–1940 között a Metro Goldwyn Ma-
yer filmvállalat vezérképviseletének budapesti dramaturgja 
és propagandafőnöke volt. Kiadta a Magyar Mozisok Zseb-
könyvét, a Filmcompass évkönyveket és munkatársa volt 
az első magyar filmlexikonnak. 1940-1944 között a zsidó-
törvények miatt nem dolgozhatott, majd 1945-től 1948-as 
félreállításáig és nyugdíjazásáig az Új Film és a Moziélet c. 
lapokat szerkesztette 1944-ben, még illegális körülmények 
között, megalakította Horváth Árpáddal, Gaál Bélával, An-
gyal Lászlóval a filmesek szakszervezetét, és egy ideig fő-
titkára volt. 1945 után jelentős szerepet játszott a filmipari 
dolgozók szakszervezetében. Cikkei jelentek meg a Magyar 
Nemzetben. Mint gyártásvezető közreműködött a Nem él-
hetek muzsikaszó nélkül, Fizessen, nagysád!, Úrilány szobát 
keres című filmekben. Visszaemlékezése: Egy filmdramaturg 
emlékiratai. Budapest, 1970.2

Dr. Adorján Ármin újságíró, jogász, ügyvéd, született Nyír-
bátorban, 1867. február 22-én. Édesapja Auspitz Adolf isko-
laigazgató, testvére, Emil jogász, ügyvéd, gyorsírószakértő 
volt. Nevüket 1890-ben változtatták meg. Középiskolai és 
egyetemi tanulmányainak elvégzése után Nagyváradon tele-
pedett le, ahol nagy közéleti és irodalmi munkásságot fejtett 
ki. Elnöke volt a nagyváradi kongresszusi hitközségnek, az 
Erdélyi és Bánáti Országos Izraelita Irodának (alapítása óta), 
és az Országos Zsidó Kulturbizottságnak is. Megalapította a 
zsidó fiúárvaházat és az aggok házát. Egyik alapítója volt a 
nagyváradi Népkönyvtárnak. Több szépirodalmi munkája 
és főleg szociológiai cikke jelent meg. Nagyváradon, 1938. 
január 4-én hunyt el.3

 Gáspár Bernát, műfordító, született Tiszalökön 1867. 
márc. 21-én. Iskolákat nem végzett, hanem autodidaktikus 
úton tanult. Társadalmi kérdésekről számos cikket írt külön-
böző lapokban. A Kossuth-irodalom szempontjából jelentő-
sek idevágó nagyobb tanulmányai: A művelt külföld nagy-
jainak véleménye Kossuthról és Kossuth Lajos angolországi 
és amerikai beszédeiről (Régi oklevelek és okiratok tára). 
Lefordította Kossuth Lajos összes angolországi és amerikai 
beszédeit magyarra, valamint Madách Az ember tragédi-
áját angol nyelvre, azonkívül mintegy 600 magyar népdalt 
ugyancsak angolra. Számos magyar népdalt fordított még 
francia és jiddis nyelvre is Több pedagógiai találmánya van. 
Megjelent könyve: A francia igeragozás elmélete (1907).4 

Timár Éva

2 http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC12527/12600.htm

3 http://www.elib.hu/04000/04093/html/szocikk/10066.htm

4 http://zsidlex.uni.hu/keret.cgi?/szocikk/11687.htm
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NEM LÁTTAM…
Nem láttam, nem néztem meg az utób-
bi évtizedek holokausztról szóló fi lmje-
it. Valószínű a Saul fi át sem fogom meg-
nézni, mert az emberi szenvedésnek egy 
alacsony fokán is csődöt mond a lelki 
teherbíró képességem. 1963-ban volt a 
fasizmus hatalomra jutásának 30. év-
fordulója. Akkor egy esti tanintézmény 
hallgatója voltam és nem mellékesen a 
középső gyermekemmel hét hónapos 
terhes. A kor tisztességére szólva, senki 
sem tagadta a holokausztot, az emberi-
ségnek ezt a semmihez nem hasonlítha-
tó szégyenét. 
 Még talán örök-diákként meg is 
könnyebbültünk: ma nem előadást 
hallgatunk, nem beszámolunk; fi lmet 
nézünk! A fi lm eredeti felvételek fel-
használásával mutatta meg a fasizmus 
sátáni arcát, a gyilkolás már-már kéjes 
gyönyörét. Csak pár perc telt el a vetí-
tésből és és már minden gyermekarc 
sovány barázdáiban, a sovány kezecs-
kékben, a riadt tekintetekben az én 
meglévő és születendő gyermekeim ar-
cát véltem felfedezni.
 Először csak a könnyeimet kellett tit-
kon letörölni, majd leküzdhetetlen szi-
pogásomat próbáltam titokban tartani, 
majd hangos zokogással tettem lehetet-
lenné a környezetem számára ezt a „ne-
gatív műélvezetet”.
 Tanulótársaim együttérző megértés-
sel kivezettek. A hazavezető út végeér-
hetetlennek tűnt. Amikor a férjem ajtót 
nyitott, a zokogástól még mindig nehe-
zen tudtam válaszolni a kérdésére: mit 
tettek veled? – Semmit! Csak egy fi l-
met kellett volna megnéznem, de tud-
ni akartam, hogy akit itthon hagytam, 
ti jól vagytok és ilyen soha többet nem 
fordulhat elő! Hát ezért…!

Albert Antalné

ÜNNEPEK, ÉVFORDULÓK
Ünnepeink mostanság nincsenek, csak évfordulók vannak. Évfordulók azokról a 
sorsfordító eseményekről, amelyeket szeretnék érinteni az aktualitások ürügyén. 
 Egy prosperáló, de feszültségekkel teli kiegyezés utáni időszakot, egy szeren-
csétlen világháborút zárt le a trianoni békeszerződés. Szinte kiheverhetetlen csa-
pások érték Magyarországot. Elvesztette területének kétharmadát, a magyar ajkú 
lakosság mintegy hárommillió tagját, hogy beleszédüljön egy anakronisztikus, ki-
rály nélküli királyságba, hogy felízzon az őrület parazsa pogromokkal, numerus 
clausus-szal, gúnyáradattal, zsidóellenes hisztériával és törvényekkel. Az európai 
– jelesen: közép-kelet európai – kultúra és eszmekör már Auschwitz előtt meg-
teremtette azokat az alapokat, amelyekre épülhettek a haláltáborok. A 71 éve fel-
szabadult Auschwitz-Birkenau, a budapesti gettó kapcsán érdemes elgondolkodni 
azon, hogy ha a legnagyobb hatalom a civiltársadalom, akkor hol voltak a civilek? 
De hol voltak a hatóságok, a politikai elit (tisztelet a kivételnek)? 
 Hatszázezer magyar veszett el a koncentrációs táborokban. Igen, magyarok. 
Először is magyarok, azután zsidók, katolikusok vagy protestánsok. Ez a veszteség 
az egész magyar nemzet vesztesége, amelyet még ma is képtelenek vagyunk felis-
merni. Az élet osztatlan sokszínűsége veszett el; családok, generációk, hihetetlen 
kultúrértékek váltak füstté az égetőkemencék kéményeiben, melyek pótolhatatla-
nok. Van mit kibeszélni: a 150 ezer magyar honvéd és a 30 ezer munkaszolgálatos 
halálát, akik előretolt állásokból akarták a parancsnoki demagógiákra hagyatkoz-
va papírtalpú cipőkben, ósdi karabélyokkal megvédeni a hazát a Donnál. Azt a 
hazát, amely feláldozta őket. Akkor hol volt a csendes többség? Mi lett volna, ha 
százezrek kiáltják: elég!? A totalitárius önkényuralom csak szlogeneket és neveket 

vált. Endlösung, gulág, málenkij robot: 
a végső megoldás a nemtetszőknek ír-
magját is kitörölni. 
 Egy Jézus nevű galileai zsidó ren-
desen összekuszálta reményadásával, 
áldozatvállalásával és önfeláldozásával 
az összesűrűsödött borzalom kikristá-
lyosodottnak tűnő eszméit, torz agy-
szüleményeit. Éljünk vele…

Dr. Dolinay Tamás

TEMETŐI NYITVA TARTÁS
Március 31-ig vasárnaptól 

csütörtökig
9.00-12.00 óráig,

április 3-tól hétfőtől 
csütörtökig 

9.00-16-00 óráig,
vasárnap 9.00-12.00 óráig.

Pénteken és szombaton, 
valamint

állami és zsidó 
ünnepeken zárva.

Elérhetőség: 
+36-30-490-0084
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JANICS ATTILA fotográfus
AZ ÉLŐ MÚLT 

című kiállítása
megtekinthető 

2016. március 1-ig
hétköznapokon 8-tól 17 óráig 

a Ratkó József Városi Könyvtárban
(Nagykálló, Korányi Frigyes út 1.)

 Információ: 42-563-067

A Zajti Ferenc Kulturális Központ 
tisztelettel meghívja az érdeklődőket a 

Holokauszt emléknapja 
alkalmából megrendezésre kerülő 

kiállításra.
A megnyitó időpontja és helye: 
2016. április 4. 15.00 óra, 

Újfehértó, Nonprofi t Közösségi- Szolgáltató 
Ház (volt Nozdrovitzky kastély). 

A kiállítást megnyitja: Somos Péter, a 
Nyíregyházi Zsidó Hitközség előimádkozója. 

Közreműködik: Daróczi Sándor 
hegedűművész. 

A kiállítás megtekinthető 
2016. április 4-22. között. 

A tárlat megtekintése mellé rendhagyó 
történelem óra kérhető 

Suhajné Szoka Margittól, 
a kiállítás házigazdájától a következő 

telefonszámon: 
06-70-775-2778

DILEMMA
A marseille-i gyalázatos támadás után, 
melynek során egy arab fi atal megkéselt 
egy zsidó tanárt, egy izraeli tévéműsor-
ban megkérdezték többek között a he-
lyi hitközség elnökét, mi a véleménye, 
vállalhatják-e a jövőben francia zsidók, 
hogy kipában közlekedjenek az utcán. A 
válasz egyértelmű volt: jelenleg semmi-
képpen. Vegyenek fel sapkát, ha minden-
képpen ragaszkodnak a szokásokhoz; 
kipát legfeljebb a sapka alatt viseljenek. 
A beszélgetésbe bevonták Flatto Saront, 
egy ismert izraeli személyiséget, akinek 
családja a német megszállás elől Len-

gyelországból menekült francia földre, 
onnan pedig Izraelbe települtek. Ugyan-
az volt a véleménye, mondván, hogy a 
hagyományokhoz ragaszkodást felülírja 
a testi épség, netán az élet veszélyeztetése 
feletti aggodalom. Egyben rávilágítottak, 
hogy a kipaviselés nem tórai előírás. Ko-
moly beszélgetés volt, a riporter még-
sem állta meg, hogy beléjük ne csípjen: 

a következő lehetséges lépés, hogy a 
vallásos zsidókat meggyőzik, nyírassák 
le a szakállukat? Ezt a kérdést nem vet-
ték túl komolyan, valahogy elcsúsztak a 
válaszok, a riporter pedig volt annyira 
nagyvonalú, hogy nem provokálta to-
vább őket.
 Arról ezúttal nem esett szó, hogy ke-
resztények, netán muszlimok mit visel-
hetnek és mit nem.

Izraelben, az egyetlen zsidó többségi 
társadalomban minden hívő hódolhat 
a maga vallási szokásainak, hagyomá-
nyainak. Ez leginkább Jeruzsálemben 
látható. A sokféle öltözetű vallásos 
zsidó mellett felbukkannak az utcán 

– főként az óvárosban és környékén 
– hatalmas keresztet cipelő zarándok-
csoportok; apácaruhás és csadoros 
nők sétálnak a modern üzletek előtt; 
a müezzin éneke éppúgy része a város 
életének, mint a Szent Kereszt Kolos-
torból napjában többször felszálló, a 
keresztre feszítés kopácsolását imitáló 
ütemes hangok.

 A nyolcvanas évek elején észak-Jeru-
zsálemben laktunk; megtörtént, hogy 
arab busszal utaztunk be a városköz-
pontba. Aztán az első intifáda kezdetével 
leszoktunk róla; nem érezhettük magun-
kat biztonságban a fenyegető tekintetek 
kereszttüzében. Nem úgy az arabok: ők a 
mai napig változatlanul (ki)használják a 
valójában mindenki számára biztosított 
lehetőségeket. N em is lehetne másképp 
a magát demokratikusnak nevező zsidó 
államban. Harminc-valahány év alatt fo-
kozatosan alakult ki ez a felemás helyzet. 
Közben jóval súlyosabb dolgok is történ-
tek annál, minthogy a zsidók kiszorultak 
az arab tömegközlekedésből: például az 
autonómia elnyerése után szinte teljes 
egészében kiszorították a muszlimok 
az őslakos keresztényeket Betlehemből. 
Nem az autóbuszokról, hanem a város-
ból, fokozatosan ellehetetlenítve az ot-
tani életüket. Mindössze azért, mert ők 
muszlimok és azok keresztények. A világ 
időben és pontosan értesült erről, de hát 
a világ túlnyomó részének szakadatlanul 
egyéb gondja-baja van, mint fájlalni a 
más tájakon, más embereken esett sérel-
meket.
 Persze egy erőszakosan fellépő kisebb-
ség nyomásának engedve minden szokást 
meg lehet változtatni és idővel minden 
változást meg lehet szokni. Kérdés, van-e 
értelme, mert mint a tapasztalatok mutat-
ják, a teljes behódolást leszámítva semmi 
nem elégíti ki a követelőző felet. 

Somos Péter

A Zajti Ferenc Helytörténeti 
Gyűjtemény, Művelődési Központ és 

Könyvtár 

2016. április 18-án 15.00 órakor 
konferenciát rendez, 

melynek helyszíne: 
Újfehértó, Nonprofi t Közösségi-

Szolgáltató Ház 
(volt Nozdrovitzky kastély).

Előadók és témák: 
Dr. Riczu Zoltán: 

A Holokauszt megyénkben
Dr. Ungvári Istvánné Dr. Klein Éva: 

Zsidó hétköznapok
Somos Péter: Zsidó vallási szokások

Fogarasiné Tóth Zsuzsanna: 
Újfehértó zsidósága

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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SZATMÁR SVÁJC ELLEN

Ultraortodox tüntetés Jeruzsálemben. Forrás: internet

Londonban a svájci nagykövetség 
előtt már tüntettek, és a JTA (Jewish 
Telegraphic Agency) hírügynökség 
szerint további demonstráció várható 
az ENSZ közgyűlés new yorki székhá-
za előtt. A felháborodást 
azok az építkezési mun-
kálatok váltották ki, me-
lyeket a zürichi Modern 
Művészetek Múzeuma 
folytat a vele határos 
egykori zsidó temető 
területe mellett. Az ügy 
nem kis viszályt élesztett 
a svájci zsidóság, vala-
mint a szatmári irányzat 
Amerikában és Angliá-
ban élő szélsőséges tag-
jai között. Utóbbiak már 
széleskörű nyilvános til-
takozás szításával fenye-
getőznek annak meg-
akadályozására, ami szerintük „zsidók 
eltávolítása középkori sírokból”.
 Jonatan Kreitner, a svájci Zsidó Föde-
ráció főtitkára szerint a zürichi hitközség 
egyhangúlag jóváhagyta a munkálatok 
megkezdését, amelybe az ország mind-
három ortodox csoportja is beleegye-
zését adta. Minden érintett – köztük a 
helyi hatóságok is – egyetértettek abban, 
hogy a munkát a zsidó halacha szelle-
mének megfelelően fogják folytatni. A 
főtitkár megjegyezte: egyáltalán nem 
tart tőle, hogy a munkaterületen emberi 
maradványokra bukkannak. Amennyi-
ben azonban mégis ez történne, a helyi 
zsidó hitközség a halacha követelménye-
inek megfelelően jár majd el.
 A Zsidó Föderáció nem nézte jó 
szemmel az általa „idegen beavatko-
zás”-nak nevezett szatmári megmozdu-
lást. „Minden jó kézben, a helyi zsidók 
kezeiben van, nincs szükségünk Sváj-
con kívüli zsidó csoportok tanácsaira” – 
mondta Kreitner sajtónyilatkozatában.
A zürichi rabbik sem maradtak adó-

Bet Semes és Jeruzsálem után most Zürich kerül sorra: ultraortodoxok 
követelik a svájci hatóságoktól, hogy akadályozzák meg az építkezési 
munkálatokat egy olyan területen, amely egy régi zsidó temetővel ha-
táros. Az utóbbi napokban a tiltakozók több tüntetést rendeztek. A he-
lyi hitközség reakciója: Svájcon kívül élő zsidók ne avatkozzanak be!

sak: a helyi hitközség vezetői, köztük 
a svájci rabbinikus bíróság elnöke le-
velükben felszólítják a szatmáriakat, 
tartsák magukat távol az ügytől, és is-
mételten leszögezik, hogy a munkálato-

kat személyesen fogják felügyelni. Úgy 
tűnik azonban, mindez süket fülekre 
talál. David Neidman, a szatmári cso-
port vezetője nem áll el szándékuktól; 
Svájc londoni nagykövetsége előtt már 
tüntettek az építkezés ellen. A Jewish 
Chronicle című hetilap szerint a tilta-
kozók angol és német feliratú táblákat 
vittek a következő szöveggel: „Hagyjá-
tok nyugodni apáinkat!” További de-
monstrációk voltak Svájc new yorki és 
tel avivi nagykövetsége előtt. Megkez-
dődött az adománygyűjtés is a várha-
tó megmozdulások finanszírozására: a 
szatmári csoport felhívásában fejenként 
legalább 18 (cháj) font adományozására 
szólítja fel híveit. A következő tüntetést 
a new yorki ENSZ székház elé tervezik.

ZÁJIN ÁDÁR ELÉ

Mindig figyelemmel hallgatom Israel 
Meir Lau volt izraeli országos askenáz 
főrabbi tóramagyarázatait. Mivel köze-

ledik Zájin ádár, olyan részletet idézek, 
amely Mózes nagyságáról tanúskodik.

 Mi volt az oka, hogy Mózes a pusztai 
vándorlásra magával vitte József csont-
jait? Pontosabban: mi az oka, hogy 
Mózes vitte magával, holott volt elég 
gondja: a vezetésen felül gondoskodni 
kellett saját családjáról is. Hiszen József 
két fiúgyermeket nemzett: Menasét és 
Efráimot, akiknek leszármazottai in-
kább szívükön viselhették volna ősük 
földi maradványainak sorsát. Helyettük 
mégis Mózes volt az, aki a negyven éves 
vándorlás alatt végig magánál tartotta a 

szent csontokat… 
 A próféták ura (adon 
ha’neviim) már útnak 
induláskor tudta, hogy 
rengeteg nehézség elé-
be néznek, s ez később 
folyamatosan be is iga-
zolódott a „kemény 
nyakú nép” ingadozá-
sai és botlásai alkalmá-
val. Ilyenkor Mózes, élő 
példaként hivatkozva 
a csontokra, feltehette 
a zúgolódó tömegnek 
a kérdést: hogyan ju-
tott József Egyiptomba? 
Miként jutottunk el mi 

mindnyájan ugyanoda? Hogyan lette-
tek mindnyájan rabszolgává Fáraónál? 
Hogyan nyugodhattatok bele a szörnyű 
parancsba, miszerint vízbe kell dobni 
minden elsőszülöttet? Minden egy do-
log miatt történt, és az nem más, mint 
a József ellen elkövetett bűn. Annak 
pedig a féltékenység a szebb köntös mi-
att, a testvérek egymás iránti haragja, 
az oktalan és vak gyűlölködés (szinát 
chinám) volt a kiváltó oka.  
 Mózes tehát magával vitte József 
csontjait, azt jelképezvén ezzel, hogy a 
(hit)testvéreket az egymásról való gon-
doskodás, az egymás iránt táplált sze-
retet és nem az ellenkezője kell, hogy 
ösztönözze.

Források: http://www.ynet.co.il/
articles/0,7340,L-4755150,00.html 
http://www.ynet.co.il/
articles/0,7340,L-4756442,00.html

Fordította: Somos Péter



12 Sófár

S Ó F Á R

A Nyíregyházi Zsidó Hitközség folyóirata
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 6.

E-mail: sofarujsag@gmail.com
Tel./Fax: (36)-42-417-939
Web: www.sofar-ujsag.hu

Számlaszám: OTP 11744003-20331427
Szerkesztők: Dr. Klein Éva és Sárosi György

Főszerkesztő: Somos Péter
Felelős kiadó a Nyíregyházi Zsidó Hitközség.

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

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

MEGHÍVÓ
A Nyíregyházi Zsidó Hitközség 

2016. március 20-án vasárnap 16.00 órai kezdettel 
tartja

a halvacsorával egybekötött Zájin ádár ünnepséget.
Kérjük, részvételi szándékát 

március 11-ig jelentse be
a hitközség telefonszámán vagy e-mail címén 

 (lásd az impresszumban).
Hitközségi tagok és hozzátartozóik részére

a vacsora ingyenes.

Március 27-én vasárnap 
hitközségünk

purimi ünnepséget rendez.
16 órától Megila olvasás,

utána szórakoztató műsor.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

PESZACHI 
IMAREND

Peszach I: 
április 22. péntek 18.30: mincha, maariv

19.00: Széder este 
április 23. szombat 8.30: sachrit

Peszach II:
április 23. szombat 19.00: mincha, maariv

április 24. vasárnap 8.30: sachrit

Peszach VII: 
április 28. csütörtök 19.00: mincha, maariv

április 29. péntek 8.30: sachrit

Peszach VIII: 
április 29. péntek 19.00: mincha, maariv
április 30. szombat 8.30: sachrit – mazkir

A peszachi kóser élelmiszerek megrendeléséről 
érdeklődjön irodánkban személyesen, telefonon 
vagy e-mailben. A rendeléseket április 10-ig kérjük 
leadni!

KÓSER
borok, italok, 

sütemények, fűszerek, 
konzervek, édességek kaphatók:

Budapest, Dob u. 35.
(az ortodox hitközség épületében).

Nyitva: hétfőtől csütörtökig 8.00-19.00,
pénteken 8.00-13.00 óráig.

Tel.: 06-1344-5165,  06-20-318-0640.


