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Hölgyeim és Uraim!
A magyarországi zsidóság XX. századi történelmének tragédiáját bizonyára
mindnyájan ismerik. A rövid aranykort
az első világháború vágta ketté a megcsonkított ország történelmi frusztrációja, majd a Horthy Miklós
kormányzása alatti kormányok
szélsőjobboldali, náci eszmék iránti engedékenysége. Az eredményt
tudjuk. A nyolcszázezres magyar
zsidóságból a holokauszt során
hatszázezren elpusztultak. Nyíregyházán sem volt más a helyzet.
Az első zsidó betelepülő, Fried Jakab tokaji kereskedő volt. Kérvényét az elöljáróság 1840-ben bírálta
el: „miután becsületes magaviseletéről és kereskedés folytatásáról hiteles
bizonyságlevelet mutatott be”. Alig
negyven esztendővel később, 1880ban már 2053 zsidó élt a városban.
Újabb negyven év és a numerus clausus,
majd a zsidótörvények során a gazdasági
és politikai joguktól megfosztott zsidók
számára fenyegető közelségbe került
a „zsidókérdés” megoldásának végső
formája. Nyíregyházán sok hontalan
zsidó is élt, közülük sok ezren kerültek
Kamenyec-Podolszkba, ahol a németek
három nap alatt mindnyájukat lemészárolták. 1944-ben a nyíregyházi gettóban
különösen kegyetlen körülmények között éltek a zsidók. Közel ötezer főt deportáltak Auschwitzba.

A háborút követően pedig mindnyájan tudjuk, olyan vallásellenes diktatúra működött 40 évig Magyarországon,
mely bezáratta jesiváinkat, megszüntette
oktatási intézményeinket, templomaink
átadására kényszerítette elődeinket – s
„remek” bútorboltokká alakították a
nagy légterű zsinagógákat.

Ilyen előzményeket követően logikailag arra lehetne következtetni, hogy
Magyarországon a zsidóság megszűnik,
vagy éppen megszűnőben van. A valóság
azonban pontosan ennek az ellenkezője.
A holokauszt öldöklését követően
megmaradt magyarországi zsidók nagyobbik hányada nem hagyta el az országot. Kulturális, érzelmi kötöttségünk
Magyarországhoz erős, amit a 19. században megkezdődött emancipációs,
majd asszimilációs törekvések csak még
szilárdabbakká tettek. A magyarországi

zsidóság ma széles infrastruktúrával és
szervezeti háttérrel rendelkezik. Zsidó
civil szervezetek sokasága, vallási irányzatok, jelentős zsidó infrastruktúra, zsidó iskolák, zsidó egyetem, zsidó kórház,
szociális háló. Ezek értékek, melyeket
meg kell őriznünk, amihez erős érdekvédelmi tevékenységre van szükség. A
Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége, mint a legnagyobb és
legjelentősebb zsidó infrastruktúrával rendelkező zsidó ernyőszervezet következetesen próbálja
a zsidó érdekeket képviselni. A
zsidó szervezetek ezer szálon kapcsolódnak a magyar közélet és
gazdaság rendszeréhez. Szövetségünk ezért törekszik a hatalommal
való együttműködésre, de mindig
léteznek olyan határok, melyeket
nem léphetünk át. Történelmünk
tárgyalásában, emlékezetpolitikai
kérdésekben ugyanis nem tudunk
semmiféle kompromisszumot kötni. Számunkra a történelem, s kiemelten
a holokauszt időszaka vonatkozásában a
hiteles emlékezés kulcsfontosságú. Most
is ezért vagyunk itt Nyíregyházán s gyűltünk egybe zsidók és nem zsidók…
Ragaszkodunk ahhoz, hogy a holokauszt nem a német megszállással kezdődött, hanem egy hosszabb folyamat
eredménye volt, és nem akarunk eltekinteni a felelősök konkrét megnevezésétől. Mára a magyar kormány is tudja,
ezekben a kérdésekben, a Horthy rendszer kifehérítésében, náci, vagy náciba-
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rát minisztereknek történő emlékművek felállításában Szövetségünk nem
kompromisszumképes. El kell mondani, kormányoldalról több kiváló nyilatkozat hangzott el a korabeli magyar
hatóságok felelősségéről, arról, hogy
a magyarországi zsidóság a magyar
nemzet része, vagy akár az emlékezés
fontosságáról. Mégis, a magyarországi
zsidó közösséget ma aggasztják azok a
jelek, melyek az ország egy másik arcát
mutatják. Aggasztó, ahogyan az egész
Európa számára megoldatlan migráció problémáját Magyarország egyfajta gyűlöletbeszéddel próbálja kezelni.
Embercsoportok elleni gyűlöletkeltés
egy zsidó közösség számára soha nem
elfogadható – már csak a történelmi tapasztalataink okán sem. Mi pontosan
tudjuk, a gyűlölet olyan, mint a vírus:
a társadalom egyik csoportjáról szinte észrevétlenül képes átvándorolni a
másikra. Ugye emlékszünk, mikor a
húszas években még „csak” a jöttment
galíciai zsidók kirekesztését hirdették
egyes antiszemita politikusok. Néhány
évvel később már az egész zsidóság
kifosztásának és elpusztításának államilag támogatott programjával kellett
szembesülni.
„Megtagadok minden közösséget a
földi bálvány-istenekkel és a sátán hitvallásával: a gyűlölettel”.
Slachta Margit szavait idéztem. Ő
volt az a nő, aki már 1940-ben néven
nevezte a bűnt, aki fáradhatatlanul támogatta a rászorultakat, segítette az üldözötteket és küzdött a gyűlölet ellen.
Mert gyűlöletet szítani tilos bárki ellen!
Tilos a zsidók, a keresztények, a romák,
a melegek, bármely embercsoport, akár
a muszlimok, vagy a menekültek elleni
gyűlöletkeltés. Ez a mi történeti tapasztalatunk és ez a holokauszt egyik fontos
tanulsága.
Mert „megtagadok minden közösséget a földi bálvány-istenekkel és a sátán
hitvallásával: magával a gyűlölettel”.
Köszönöm figyelmüket.
Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza Megyei
Jogú Város alpolgármestere
Hölgyeim és Uraim!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata és annak vezetése nevében tisztelettel köszöntöm Önöket ezen
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a megemlékezésen, amelynek tárgya az
emberiség történelemkönyvének fekete
lapja, és az is marad, amíg az emberiség
létezik.
Történész vagyok. Nagyon sokat tanultam és kutattam már az eddigi életem
során. Rá kellett arra jönnöm, hogy a
rómaiak, amikor azt a mondásukat kitalálták, hogy ember embernek a farkasa,
akkor kétezer évvel ezelőtt teljesen jól
ismerték már az emberiségnek a genetikájában lévő tulajdonságát, amely, mivel
nincsen igazából genetikai fejlődés a mi
fajunknál – mármint az emberiségnél
–, nem változik. Hogyha az ember vis�szagondol a történelemre, akkor láthatja,
hogy a tervszerűen elkövetett vallási alapú emberirtások, mészárlások nemcsak
a holokauszt alatt következtek be, hanem
a XV–XVI. században a keresztények között, a katolikusok és a református vallásúak között is nagyon véres és 150 évig
tartó kegyetlenkedés zajlott. Azt gondolom, hogy ami a modern időkben történt
az 1940-es években, az a folyamat a XIX.
század végén indult el Franciaországban
a Dreyfus perrel. Ebben a keresztény államalkotó nemzetek kifogták maguknak
a zsidó vallást; egy olyan nemzettel, egy
olyan néppel kezdték el ezt a fajta, vallási
alapon beinduló harcukat, amely lényegében ezer éve már közöttük él. Ahogy
most is, lényegében a keresztény királyságok korai létrejötte idején is a zsidó
emberek, zsidó kereskedők már itt voltak, és szépen, békében, nyugodtan éltek
a keresztény emberekkel. Én azt gondolom, hogy minden ilyen tettből, amelyet
nem lehet soha elfelejteni és mindig emlékeztetni kell rá (és az teljesen mindegy,
hogy az emberiség történelmében mikor
zajlik le), tanulni lehet, mert tanulni és
bölcsességet szerezni nem kor kérdése.
Mert éppen a jelen idő mutatja azt meg,
hogy egy harmadik nagy vallásnál, az
iszlámnál a különböző vallási irányzatok
mire képesek nemcsak a más vallásúakkal, hanem a saját vallásukhoz tartózókkal szemben is.
Az emberek nem tanulnak. Ezért
tartom helyes dolognak azt, hogy az
iskolákból beviszik a gyerekeket a zsidó hitközséghez, a zsinagógába. Meg
kell ismertetni mindenkit a másik gyökereivel, szokásaival, azzal, hogy mit,
miért és hogyan gondol. Mert ez nem
arról szól, hogy ki milyen vallású, ki

milyen hajszínű, bőrszínű, szemszínű,
hanem itt arról van szó, hogy mindenki
egy külön individuum, mindenki másképp gondolkozik és teljesen mindegy,
hogy milyen korú. A legkisebbeket kell
megtanítani arra a keresztényeknél is, a
muszlimoknál is és a zsidóknál is, hogy
toleranciával kell élni a másik iránt. És
ez nemcsak vallási toleranciát jelent,
ne értsen félre senki, nem elsősorban
vallásokról van szó. Az mindenkinek a
belsejében van, mindenki a saját Istenével tart fenn olyan viszonyt, amilyet
éppen akar, hanem az embertársaihoz
való kapcsolatában kell szerintem az
embernek nagyon sokat fejlődni. Én
ahányszor eljövök a zsidó egyházhoz,
nagyon szívesen jövök, és mindig,
hogyha meghívnak, itt vagyok. Ahogy
Ilan Mor nagykövetükkel is találkoztam és egy közös kiállítást nyitottunk
meg, az Élet Menete Alapítványnak a
vagonkiállításánál is ott voltam. Itt is itt
vagyok, mert azt gondolom, hogy közel kell hozni egymáshoz az embereket
Nyíregyházán is, a világban is. Teljesen
mindegy, hogy milyen vallású az és milyen bőrszínű. Én római katolikus lévén
nagyon szívesen jöttem ide, mert gyönyörű, ahogyan rendben tartják a temetőt és gratulálok, hogy a halottakkal
ilyen méltón bánnak. Bárcsak ez minden temetőben, mindenhol így lenne.
Én azt kívánom Önöknek, a helyi hitközségnek, a túlélőknek és mindenkinek, hogy soha többé itt Európában ne
forduljon elő az, ami máig szégyenletes
az európai történelemben és a világtörténelemben is. Azt kívánom, legyen
elég kitartásuk és erejük ahhoz, hogy a
nyíregyházi, illetve a megyében vagy az
országban élő gyerekeket minél jobban
megismertessék azzal a nagy történelemmel, azzal a nagy hagyománnyal,
mellyel az önök vallása rendelkezik.
Nyíregyháza megyei jogú városa, hogyha értelmes célok és olyan értelmes
dolgok vannak, amelyekkel együtt tud
működni, nyitott mindenféleképpen az
együttműködésre, ezt azt hiszem, a jelenlétemmel is megerősítem.
Tisztelt Elnök urak, képviselő as�szony, tisztelt hölgyeim és uraim! Nyíregyháza megyei jogú városa nevében
köszönöm szépen még egyszer, hogy
meghívtak erre a megemlékezésre.
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Bozorádi Zoltán esperes,
evangélikus egyház

Tisztelettel köszöntöm a Kedves Emlékezőket!
Emlékeznünk kell még akkor is,
hogyha nem könnyű! Három rövid gondolatot szeretnék elmondani. Az első: jó
pár évvel ezelőtt olvastam egy írásban a
következő gondolatot: A keresztény ne
legyen antiszemita és ne legyen filoszemita. Nem értettem egyet vele. Ma sem
értek egyet, mivel évtizedek óta azért
jövünk ki a megemlékezésre, mert tisztelettel és szeretettel vagyunk együtt
azokkal, akik az elmúlt
időszaknak – amely
lassan történelemmé
válik – elszenvedői
voltak, vagy akik az ő
utódjaik. Azt gondolom, hogy az érzéseinket, a gondolatainkat a
jelenlétükben kell reprezentálni.
A második gondolatom egy indiai barátomnak a mondásához kapcsolódik, aki
az Örökkévalóról azt
mondta, hogy Ő az
„abszolút abszolút”. Olyan korban élünk,
amikor özönlenek az információk és a
különböző irányzatú gondolatok. Senki
nem köteles igazodni senkihez. Senki
nem akar igazodni senkihez. Illetve vannak csoportok, akik gondolkoznak és
összetartanak, de tanúi lehetünk, hogy
milyen könnyen változnak az emberi
gondolatok. Döbbenetes, hogy egy-egy
embernek, egy-egy csoportnak évek,
évtizedek alatt mennyit változott a gondolkodása. Van egy kedvenc zsoltárom,
amit a világtörténelem legnagyobb királya mondott el, Dávid király, aki a zsoltár
végén úgy tekint az Örökkévalóra, aki
mindent tud rólunk, mindent lát: vizsgáld meg szívemet, nézd meg a gondolataimat, nézd meg, nem járok-e téves
úton és vezess az örökkévalóság útján.
A zsidóság – és ha jól rendezi életét, a
kereszténység is – az „abszolút abszolúthoz” igazítja gondolatait, cselekedeteit,
és e mellett minden körülmények között
kitart. A harmadik gondolatom: kétszer
végignéztem azt a találkozót, ahol németországi nácik leszármazottai a Do-

hány utcai zsinagógában elmondták az
őseikről való gondolataikat és azt, hogy
hogyan formálódott át a gondolat- és
érzelemviláguk. Megrázó volt és megható volt, amit elmondtak. Frölich Róbert
főrabbi úr válaszolt nekik. Azt kell mondanom, hogy minden gondolata nagyon
komoly, nagyon egyenes volt. Minden
benne volt abból a fájdalomból, amelyet
hordoz a zsidóság, ugyanakkor mégis
elképesztően felemelő és fegyelmezett is
volt. Egyszer mindenkinek meg kell állni az Örökkévaló előtt, de van lehetőség
arra, hogy változzunk.
Hálás vagyok azért, hogy életem so-

rán megtaláltam én is azt a fix pontot,
akihez igyekszem igazítani a gondolataimat, érzéseimet és a zsidó testvéreimmel
való kapcsolatomat. Az Örökkévaló vigasztalása békességgel töltse el szívüket!
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Dr. Verő Tamás rabbi
Volt munkaszolgálatosok, leszármazottak, tisztelt egybegyűltek!
Tegnapelőtt, pénteken egy 83 esztendős
férfit búcsúztattunk a Kozma utcai zsidótemetőben. A váratlanul elhunyt férfi
feleségével beszélgettem, aki azt mondta,
tipikus magyarországi zsidó sorsa volt.
Egy nagycsaládba született, szüleit, családját megölték. Ő munkaszolgálatból
hazatérve kényszerítette magát, hogy
folytatni tudja életét. Vajon ez a tipikus
zsidó élet? Neki nem volt egyetlen idősebb felmenője sem, akitől példát vehetett volna, hogy milyen egy fiatalember,
majd egy férfi, egy férj, egy családfő élete,
milyenek a mindennapjai, az ünnepei. A
jelenlevők majd’ mindegyike ugyanígy

tekint, tekinthet magára. Túlélők vannak
itt, túlélők leszármazottai az emlékezők.
Majd’ mindannyian tipikus XX. századi
zsidó sorsot mondhatunk magunkénak.
Nem voltak mellettünk nagyszüleink;
szüleink szép és örömteli pillanatokban nem voltak ott velünk, nem voltak
ott fájdalmainkban, nehézségeinkben.
Ez lenne a tipikus zsidó magyarországi
sors?
Egy internetes hírben olvasottaktól
nem tudok szabadulni, most már néhány hete. A hírben egy hölgyről volt
szó. 1944 telén Auschwitzban született,
majd 70 évig nem tudott szembenézni
ezzel a múlttal, nem
tudott beszélni arról,
hogy születési anyakönyvi kivonatában ez
a hely és ez az időpont
szerepel. Képzelhetik,
hogy a túlélők zöme
nem tudott mesélni
még a saját legközelebbi családtagjainak sem
arról, amit átélt. Nem
tudtak mit kezdeni az
elmondhatatlannal,
azzal, ami elképzelhetetlen és hihetetlen; az,
ami megtörtént. Egy
fiatalember, mondta egy ismerősöm,
hasonló családban nevelkedett. Nagymamája megjárta a gettót, sárga csillagot
viselt ruhájára varrva, vagonban koncentrációs táborba hurcolták, számot tetováltak a kezére – és visszatérve Auschwitzból nem tudott mesélni mindarról,
amit tettek vele. Vele és a szüleivel. Élték
életüket, s a fiatalember kereste az útját,
olyan irányba indult, mely a szélsőjobb
irányzatot tárta elé. Ez a fiatalember lassan egy szélsőséges nézeteket képviselő
csoport egyik vezetőjévé vált. Amikor
fény derült származására azt mondta,
az ő számára nem volt világos, hogy
nagymamája deportálva volt. Hátborzongató! Amikor a szélsőséges pártban
kiderült, hogy a fiatalember zsidó, kivetették maguk közül. A férfi pártból való
kizárása után néhány nappal vidéken
élő édesanyja autóbalesetet szenvedett,
vezetés közben összeütközött egy másik
autóval. Amikor a rendőrök a papírjaikat töltötték ki, a másik sofőr születési
dátuma hallatán összeszorult a szíve:
Auschwitz, 1944. december 3. Nincse-
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nek véletlenek! Hazament, megkérdezte
édesanyját, hogy ismeri-e ezt a férfit, aki
ugyanabban a vidéki városban él, ahol
ő. Az édesanyja igent mondott. Ennek a
férfinak terhes anyjával együtt deportálták őket. Mint azt tudjuk, minden terhes
édesanyát azonnal a gázba küldtek, meggyilkoltak, de valami csoda folytán, amikor ők kerültek volna a halálba, akkor
valami összekavarodott. Ennek köszönhetően ő megmenekült, és ott a halálgyárban, a koncentrációs táborok táborában kisfiúnak adott életet ez a hölgy.
A következő kérdés az volt, hogy miért
nem mesélt erről senkinek a családban.
Miért nem szólt rá unokájára, amikor az
újnácik közé keveredett, mikor a szélsőjobb egyik hangadójává vált, mikor
a zsidók ellen szónokolt. És a nagymama hallgatott. Miért nem meséltél nekem? – kérdezte a lánya. És a nagymama
hallgatott. Kérlek, mutasd meg a karod!
Kérlek, mutasd meg a számot, ami a kezedre van tetoválva. És akkor ott valami
kinyílt a nagymama lelkében, de sajnos,
akkor már késő volt. Nem sokkal később
meghalt. Anélkül távozott az élők sorából, hogy arról az időszakról meséljen,
amit ki akart törölni az emlékezetéből,
de amit sohasem tudott elfelejteni.
Mi most ezért vagyunk itt! Hogy a túlélők meséljenek, hogy ne fordulhasson
elő, hogy egy gyermek, egy unoka túl későn eszméljen rá, hogy mi történt itt a II.
világháborúban, hogy mit tettek magyar
emberek magyar emberekkel, hogy ne
mondhassa egyetlen ember sem, hogy
én ezt nem tudtam, hogy én nem hallottam róla, hogy nekem ezt senki nem
mesélte el. Azért gyűltünk össze, hogy
újra és újra elmondjuk: sárga csillag viselésére köteleztek minket, mintha ez tipikus és természetes lett volna több mint
hét évtizeddel ezelőtt. Gettóba zártak
minket, hatmilliónkat… minket, hatszázezrünket… minket, tizenhétezerötszáznyolcvanunkat Szabolcs-Szatmár
megyéből… minket, közel ötezrünket
innen, Nyíregyházáról… A polgári lakosság behunyt szemei nem látták a települések zsidótlanítását. Ez a tipikus,
ez lenne a természetes? Szembenéztünk
már azzal, hogy 1944. április 21-én a
nyíregyháziakat is összeterelték, hogy
1944. május 10-én mi történt a délelőtti
órákban? A Kótaji út, Dohány utca, Jókai
utca, illetve a Bessenyei tér és a Kis tér ál-
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tal határolt területen volt a gettó. És hogy
mi történt Dessewffy gróf birtokán levő
Varjúlapos puszta területén? Igen, ezek
az utcanevek, ezek a nevek mind ismerősen csengenek, de amiket ott és akkor
tapasztaltak, csak a túlélők, a szemtanúk
tudják visszaadni. A gettó parancsnoka,
dr. Horváth Zoltán vagy a segédtisztjei: dr. Cziráky és dr. Újfalusy, valamint
a Zsidó Tanács tagjai: Fischbein Gábor
elnök, Weinstock Samu, dr. Böhm Ignác, dr. Springer Mór, Weisz Mór, Kovács László, Ungár Béla, Haas Sándor,
Németi Sándor, Rosenwasser Kálmán
tudnának ugyan beszélni a gettón belüli
életről. Ezek a nevek számunkra isme-

ifjúságot nevelni. Ő volt az, aki közösségével együtt 72 évvel ezelőtt imakendőt terítve hátára Savoutkor, a Tóraadás
ünnepén a zsinagógában fohászkodott.
A tóratekercsből az aktuális részt olvasta fel; a Tízparancsolatot tradicionális
dallammal mondta, ajkain elhangzott a
parancsolat: Ne ölj! A Szentírás szavai
lefordításával az itt élő zsidóknak és nem
zsidóknak egyaránt próbált segíteni,
hogy Mózes öt könyvének örök nyelvű
szavait, így a Tízparancsolatot is mindenki megértse. De a Tóra szavai akkor
nem találtak értő fülekre. 72 éve, hogy
drága híveivel együtt a vagonba szállt.
Közösségének tagjaival együtt ugyan-

„És meséld el fiaidnak...”

rősen csengenek. És Nyírjespuszta és
Felsősima és Harangod. El kell mondanunk, nehogy feledésbe merüljön, még
azt is, hogy a csendőrök a tollas kalapjukkal körbejártak és az esetleges megmaradt értékeket még akkor, az utolsó
pillanatban is keresték, kutatták, mondván: nektek erre már úgysem lesz szükségetek. Ha nem beszélünk róla, akkor is
megtörtént, és akkor is ez a mi sorsunk,
a mi tipikus magyar zsidó sorsunk, ami
feledhetetlen, és amit újra és újra el kell
mondanunk, nehogy feledésbe merüljön, nehogy megismétlődhessen.
Dr. Bernstein Béla főrabbi ebben a temetőben több alkalommal mondott búcsúbeszédet. Nyíregyháza rabbija volt; ő
volt az, aki anno modern magyar nyelvre fordította Mózes öt könyvét, hogy
mindenki számára közérthetőbb és elérhetőbb legyenek a Tóra szavai. Ő volt az,
aki az oktatásban reformokat vezetett be,
és aki próbálta a nyíregyházi, a magyar

azzal a vagonnal érkezett meg az utolsó
állomásra. Nem tért vissza, nem tértek
vissza. Megölték őket, őt is, valamint
a nyíregyházi és környékbeli zsidóság
majd’ valamennyi tagját. Rájuk emlékezünk most együtt ma; az elhurcoltak
és legyilkoltak emlékével emlékezünk
rájuk, s a mi lelkünk értük fohászkodik
most. Amikor imádkozunk, akkor értük
is imákat rebegünk. Teljes szívünkkel
és egész lelkünkkel és minden tehetségünkkel fohászkodunk.
Emlékezzünk a régmúltra, az ősökre, a
nagyszülőkre, a szülőkre, a szerelmekre,
a testvérekre és az ártatlan gyermekekre! Emlékezzünk rokonainkra, ismerőseinkre! Ne hagyjuk, hogy a borzalmak
feledésbe merülhessenek, ne hagyjuk,
hogy újra megismétlődhessen a szörnyű
múlt! Emlékezzünk most együtt, imádkozzunk közösen!
Fotók: Somos Péter
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KISVÁRDAI MEGEMLÉKEZÉSEK

A holokauszt előtt a magyar vidéket virágzó zsidó hitközségek
népesítették be. Ezek egyike volt a kisvárdai közösség, amely
3.680 tagot számlált az alig több mint 10.000 lakosú kisvárosban. A kegyetlen zsidógyűlölet és emberirtás azonban halálos
csapást mért a kisváros zsidóságára. Kisvárdán ma már egyetlen holokauszt-túlélő – Molnár László, 85 éves – él.
Május 30–án a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) tartotta az évek óta hagyományos megemlékezését. Különleges helyszínen, Szabó Tamás Munkácsy–díjas
szobrászművész Érintés című szobornál. A MET kisvárdai
lelkésze, Iklódy László idézte fel a helyi deportálás eseményeit. Emlékezett a 72 évvel ezelőtti eseményekre Leleszi Tibor
polgármester, valamint a nyíregyházi és tokaji hitközségek
képviselői is. Végül Dr. Iványi Gábor lelkész, a MET elnöke
emlékezett a 72 évvel ezelőtti borzalmakra, felidézve a szobor, az Ótestamentum mózesi könyveinek egyik elbeszélését,
Ábrahám és Izsák történetét. A megemlékezők ezt követően
átmentek a Várday István utcán lévő MET Galilea Háztemplomhoz, melynek udvarán a haranglábon lévő emléktáblánál
Dienes Gábor egy holokauszt-túlélő gyermekeként helyezte
el a megemlékezés koszorúját.

AZ OVITZ CSALÁD
Magyar-román gettóból háromnapi út után, marhaszállító
vagonban érkeztek meg Auschwitz-Birkenauba. Ők voltak a
világ legnagyobb törpecsaládja, öt fiú és két lány.
Mikor minden tíz
elhurcoltból kilencet
gázkamrába küldtek,
ők csodálatos módon élve maradtak.
Ők voltak az Ovitz
család Rozavleából.
Sámson, az apjuk, aki
szintén törpe volt, tíz
gyermeket hagyott
özvegyére, Berthára, aki mindegyiket zeneiskolába íratta.
Megtanultak hangszeren játszani, énekelni, táncolni, színészkedni. Társulatuk, a Lilliput Troupe bejárta Európát. A zsidók
gettósításáról szóló rendeleteket követően 1944. május 18án megérkeztek Auschwitzba. Ovitzéknak a Halál Angyala,
Mengele kegyelmet adott. A doktor a Harmadik Birodalom
elsőrendű faját akarta létrehozni mérhetetlen kínokat, fájdalmakat okozva a szerencsétlen embereknek. Barbár kísérletei
okán több ezer foglyot végeztek ki vagy csonkoltak meg injekciókkal, műtétekkel. A törpék a Mindenható gondoskodása és
a szerencse jóvoltából megőrizhették ruháikat, hangszereiket,
sminkjeiket. Persze ennek borzasztó ára volt. Csontvelőmintákat és naponta többször vért vettek tőlük, kihúzták a fogaikat,
röntgensugarakkal kínozták őket. Ahogy kénye-kedve szolgálta, énekelni, szerepelni kellett a hóhér előtt. 1945. január
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Másnap,
május
31–én kedden délután a Rétközi Múzeum, Kisvárda Város
Önkormányzata és
a Kisvárdai Települési Értéktár Bizottság rendezésében a
Rétközi Múzeumban (volt zsinagóga)
tartottak megemlékezést. Leleszi Tibor köszöntőjét követően
Néző István, a Kisvárdai Települési Értéktár Bizottság elnöke
nyitotta meg „A kisvárdai zsidóság” című kiállítást. Megrendítő volt Dr. Grósz Zsuzsanna volt kisvárdai lakos, a Debreceni
Zsidó Hitközség elnökhelyettesének beszéde a 72 évvel ezelőtti kisvárdai eseményekről. Ezen a megemlékezésen a nyíregyházi zsidó hitközség képviselői is részt vettek.
A megnyitón közreműködött a Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola és a Bessenyei György Gimnázium.
Szöveg és fotó: Vincze Péter
17-én Mengele elszökött, és magára hagyta pártfogoltjait. Tíz
nap múlva a szovjet csapatok bevonultak Auschwitzba, és a
még életben lévő 5800 foglyot felszabadították. Ovitzék előbb
a Szovjetúnióba kerültek, majd Izraelbe, Haifára. A család
minden tagja megmenekült. Együtt telepedtek le. 1949-ben
Auschwitzi hét törpe nevű ének- és tánccsoportot alakítottak,
és járták néhány éven át Izrael városait. A család utolsó tagja
2001-ben halt meg.
A csodálatos történet néhány alapvető tanulsággal szolgál:
az összetartás és az összetartozás hihetetlenül megsokszorozza
az élethez való esélyeket; a tehetség még borzalmas körülmények között is utat tör magának és győzedelmeskedik.
Dr. Dolinay Tamás

TEMETŐI NYITVA TARTÁS
Hétfőtől csütörtökig 9.00-16-00 óráig,
vasárnap 9.00-12.00 óráig.
Állami és zsidó ünnepeken, valamint
munkaszüneti napokon zárva.
Elérhetőség: +36-30-490-0084
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„És tiéd Uram a szeretet, mert te fizetsz
az embernek érdeme – tette szerint.”
(Zsoltárok 62.13.)

„JÓT S JÓL!”
Vajon egy város lakosságának erkölcsi
tisztaságát, nemes gondolkodását mi
mutathatja legtökéletesebben? A jótékonyság magasztosságától áthatott egyesületek csendes, eredményes működése.
Az 1856-ban alapított nyíregyházi
Chevra Kadisa az intézményes zsidó
élet évezredes hagyományainak hűséges
ápolója és fenntartója volt. Szent buzgalommal, kötelességérzettel jótékonyságot gyakorolt az élőkkel és szeretetteljes
kegyeletben részesítette az elhunytakat. „Van-e lélekemelőbb, fennköltebb
és magasztosabb cselekedet, mintha
szegénységben nyomorgókat, testben
és lélekben szenvedőket segíthetünk?
… Fogjunk össze, szív a szívvel, kéz a
kézben és folytassuk nemes foglalkozásunkat, évezredes hivatásunkat, minél
hatásosabban, minél intenzívebben.
Munkálkodásunkhoz a mindenható Isten kegyelmét és segítségét imáinkba
foglalva kérem.” Dr. Rosenberg Emil
egészségügyi tanácsos, volt hitközségi
elnök üdvözlőbeszédéből néhány gondolat, mely 1933-ban a Chevra Kadisa 77. évi közgyűlésén hangzott el. Itt
számoltak be arról, hogy a temetőkapu
oszlopaira két márványtáblát helyeztek
el, dr. Bernstein Béla főrabbi úr által
szövegezve, megörökítve az áldott emlékű nagy jótevő, néhai Halmos Márton
hagyatékát, melyet felerészben a temető
megváltási, felerészben a temetőkerítés
felállítási költségeire használtak.
Ki volt Halmos Márton? Ő, aki végrendelkezése szerint 2.500.000 korona
alapítványt ajánlott fel Nyíregyháza városának, aminek kamataiból a szegényeket segélyezték felekezeti különbség nélkül, aki munkás életével keresett tetemes
vagyonát a hitközségre és a Chevrára
hagyta, hogy így szolgálja a zsidóság szent
ügyét, akinek nagylelkű hagyományából is épült az Izraelita Elemi Iskola, aki
1922. július 11. napján visszaadta lelkét a
Teremtőnek és felesége, Wollner Terézia
mellett – aki két évre rá, 46 évesen, követte őt – itt nyugszik a temetőben.

A másik emléktáblán, amit a templom
előcsarnokába is illesztettek, a messze
földön is ismert adakozó, Gyulaházi Artúr neve szerepel. Gyulaházi Artúr földbirtokos Tokajban született és 60 éves
korában, 1925. július 14-én Nyíregyházán halt meg. Édesapja Weinberger Mór
apagyi nagybirtokos (aki 1918-ban belügyminiszteri engedéllyel, Gyulaházira
magyarosította nevét) törvényhatósági
tag, édesanyja Zinner Nelli, felesége Leveleki Emma volt. Testvére Gyulaházi
Samu nagybirtokos.
„Patrícius zsidó család sarja volt,
aki maga előtt látta a zsidó élet vallásos
szépségeit és minden jó és szép ügyért
kész volt áldozatra és köztudomás szerint végrendeletében is méltó módon
emlékezett meg a közcélokról.”1 Birtokát
a zsidó kórház céljaira hagyta, így áldozván a szeretet oltárán, a szenvedések
enyhítésére.
A Szentegylet ellenőrzése mellett
munkálkodott a kórházi betegeket kóser
koszttal ellátó bizottság is.
1940-ben a Chevra kipróbált vezérkara: Schwarcz Ede elnök, Drucker Henrik
és Führer Mihály alelnökök, LichtmannLukács Vilmos ellenőr, Fenyvesi Ferenc
1

Egyenlőség, 1925.08. p.17.

pénztáros és Friedmann Bertalan titkár.
1896-ban alakult a Bikur Cholim, izraelita kézművesek jótékonysági egyesülete, melynek székhelye Nyíregyházán a
Status quo hitközség volt. Célja megbetegedett tagjainak és családjaiknak orvos
és gyógyszer által díjtalan ápolást nyújtani, a tagokat betegségük időtartama alatt
anyagilag segélyezni, súlyosan megbetegedett tag mellé éjnek idejére betegápolót rendelni tagjai közül. „Kamatmentes
kölcsön akció” keretében 1000 pengős
szerény alaptőkéjéből 50 pengőig terjedő
gyorskölcsönt nyújtott a tagoknak. 1940ben elnöke Kohn Ignác volt.
1871-ben alakult a Poel Zedek izraelita segélyező egylet Goldstein Sámuel
elnök és Rosenberg Sámuel jegyző vezérletével. 1926-ban Fleiner Lajos volt
az egyleti elnök és dr. Polgár Rudolfné a
jegyző. Céljaikat ilyképpen fogalmazták
meg: A beteg vagy más módon munkaés keresetképtelenné vált tagokat, elhalt
egyleti tagok özvegyeit, elszegényedett
vagy elhalt egyleti tagok fiait kézműves
vagy egyéb keresetmódbeli kiképeztetésben támogatni, nem egyleti nyomorba jutott izraelita egyéneknek gyűlésileg
megállapított adományt juttatni. 1940ben elnöke Hoffmann Mihály, alelnöke Goldmann József, pénztárosa Feuer
Miksa, ellenőre Fischbein Gábor, jegyzője, mint 14 évvel azelőtt, dr. Polgár Rudolfné. A 243 tagot számláló férfiakból
álló egyesület két hölgyet: Bodor Zsigmondnét és dr. Flegmann Jenőnét, elismerésül karitatív tevékenységük iránt,
tiszteletbeli taggá választott.
1921. július 3-án tartotta alakuló ülését az Országos Izraelita Patronage
Egyesület helyi bizottsága a következő
tisztikarral: dr. Guttmann Zsigmond elnök, Bodor Zsigmondné és dr. Bernstein
Béla társelnök; titkár dr. Füredi Sándor,
jegyző Neumann Albert, pénztárnok
Silberstein Ignátz és ellenőr Fenyvesi
Kálmán.
Felhasznált irodalom: Neumann Albert:
Szabolcsi zsidók, Chevra Kadisa 1933.
évi jelentése
A Nyíregyházi Izraelita Nőegylet
„A jótékonyság az emberi szív legnemesebb és legmélyebb érzését tükröző
cselekedete. Embertársainkon segíteni
szerényen, csendben, hivalkodás nélkül,
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hogy emberi méltóságát ne sértse meg
annak, aki alamizsnára szorul, s a dicséret ne fessen szégyenpírt annak arcára,
aki szíve sugallatára jót cselekszik és ad
– ez Istennek tetsző és Emberhez illő jótékonyság.”2
Az 1861. év telén és tavaszán súlyos
tífuszjárvány uralkodott Nyíregyházán,
dr. Flegmann Miksa orvost sok beteghez hívták. Betegei között volt egy jómódúnak látszó taligás, aki lábadozván
betegségéből szalmára került. A feleséget kérdőre vonván, sírva mondta, hogy
lassan-lassan el kellett adni mindent, a
lovat, a taligát, mert a családfenntartónak orvosságra, a gyerekeknek kenyérre
volt szüksége. Az ágynemű is zálogházba került, ezért feküdt szalmán a beteg.
A jóságos doktor kiváltotta a zálogból
az ágyneműt, a beteget ágyába fektette
és megígérte, hogy hoz segélyt is. Dr.
Flegmann Miksa fiatal feleségét mélyen
meghatotta a taligás története és elhatározta, hogy segíteni szeretne azokon,
akiket a rossz sors keze üldöz, nemcsak könnyekkel, hanem valós anyagi
segítséggel is. Az addig alkalomszerű
gyűjtések helyett egy állandó egyesület
létrehozásában segítségére volt Fried
Jakabné, akinek a gyermeke szintén tífuszból lábadozott. Hiába a gúny, az
ellenszenv, félig lekicsinylés, félig kétkedés, amivel fogadták a nőegylet megalakulását, 1861. május 1-jén 25 taggal
megtartották alakuló közgyűlésüket.
Az alapító lelkes, kiváló hölgytagok: dr. Flegmann Mari, Fried Pepi,
Rosenzveig Róza, Stern Matild, Szamueli
Mari, Rosenthal Kati, Straus Regi, Fisch
Rachel, Epstein Johanna, Resovszki Hanna, Reichmann Zseni, Friedlieber Rezsi,
Kohn Fáni, Glück Johanna, Goldstein Marie, Schvarcz Katalin, Reich Ilona, Kövesdi Mici, Klein Lotti, Spira Léni, Grünfeld
Cecilia, Fischbein Róza, Schvarcz Maria,
Neumann Cili, Klein Regi.3
Az egyesület szerény keretek között
kezdte meg működését, mivel jövedelmük csak a tagdíjak beszedéséből került
elő. A rászorulók száma egyre növekedett, a pénz pedig fogyott, így ki kellett
találni valamit. Mivel gyűjtés útján nem
könyörögtek senkinek, ezért rendeztek
egy bált, ami fényes sikerrel zárult.
2

Nyírvidék, 1929.01.18. p.2.
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Dr. Flegmann Miksáné Bleuer Mária szinte édes gyermekének tekintette
az egyesületet, melynek 40 évig meghatározó egyénisége volt. Önzetlenül, igaz
emberszeretettel, fáradhatatlanul küzdött az elesettekért. 1907-ben 69 évesen
áldott jó szíve megszűnt dobogni. Emlékére 1909-ben a Nőegylet díszközgyűlésén leleplezték arcképét.
1914-ben megnyitotta az egylet a
gyermekkonyhát, ahol 80 gyermek és

20 elhagyott kapott ebédet felekezeti
különbség nélkül. 1919-ben kenyeret
osztottak az éhezőknek. Minden télen
tűzifát és a szegény, munkaképtelen
öregeknek cipőt adtak, ami tekintve a
drágaságot, igen nagy jótéteménynek
számított. Segítettek még a házbér kifizetésénél is.
1940-ben dr. Flegmann Jenőné
Leuchtag Gizella elnöknő vezetésével
szegény sorsú asszonyokat, betegágyas
anyákat támogatott az egyesület. A rászoruló diákoknak tansegélyt, számos
csalásnak állandó havi segélyt adott.
A gyermekkonyhát ekkor Bodor Zsigmondné Szántó Irén és Gyulaházi Samuné Reizmann Amália irányította.
Az egyesület 1861-ben 25 taggal kezdte
működését, 1926-ban már 470 taggal
büszkélkedhetett. A segélyezésre szánt
kezdeti összeg 190-ről 38 450 koronára
emelkedett.
„Amikor e kedves feladatnak eleget
teszek, kívánom, hogy azt az Izraelita

Nőegylet lankadatlan erővel végezze el
nemes, emberbaráti kötelességét. A nő a
szív képviselője, s a jótékonyság gyakorlásánál elsősorban szívre van szükség.
A Zsidó Nőegylet a szívek legnagyobb
képviselője, mely mindig elől járt a jó
munkában, az árvák, özvegyek, ruhátlanok, aggok, kisdedek és elhagyatottak
szeretetében.”4
Dr. Bernstein Béla főrabbi üdvözlőszavai a 70 éves jubileumát ünneplő Izraelita Nőegylet díszközgyűlésén hangzottak el.
1930 novemberében az ifjúság lendületével és csodákra képes lelkesedésével
indult útjára Szőke Sándorné Kandel
Gizella tanítónő elnökletével a 150 fiatal
leányt számláló Nyíregyházi Izraelita
Leányegyletet. Az ifjú szívek nemcsak a
jótékony, hanem a kulturális célok eléréséért dolgoztak. Az iskolás gyermekek
beíratási- és iskolakönyv segélyezése,
nagyszabású jótékonysági program mellett Kiss József költőről is megemlékeztek egy kultúrdélután keretében. Díszelnökök és alapító tagok: Geiger Béla, dr.
Bernstein Béla és felesége és az Izraelita
Nőegylet vezetője.
Tárgy: Zsidó egyesületek feloszlatása
Hivatkozási szám: ad: 174.289/1944.
VII.b.
Fenti számra hivatkozva jelentem,
hogy törvényhatóságom területén a zsidók teljes összeszedése, illetve külföldre
való szállítása megtörtént, ennek következtében f. évi április hó 16-ával egyesületi működésük is megszűnt, úgy hogy egyesületüket nem volt szükséges feloszlatni.
Nyíregyháza, 1944. július 1.
Borbély Sándor dr. sk. alispán5
A jóság az ember örök becsvágya. Legyünk jók, mert felül tudunk emelkedni
a közömbösségen, lelki fáradtságon. Adjunk minél több szeretetet, jóságot, hogy
megtöltsük életünk sivár napjait.
És hová tűnt a jóság, szeretet, együttérzés magasztos eszméje azoknak a szívéből, akik hagyták kigördülni a vonatokat?
Timár Éva
4

Nyírvidék, 1932.06.08.p.3.

5

http://www.szabarchiv.hu/drupal/
s ite s / d e f au lt / f i l e s / I V. % 2 0 B. % 2 0
411.%2011420_1944.pdf

8

BESZÉLŐ TÖRTÉNELEM
Hemli józsefné,
született Stuhlberger Erzsébet

Amikor telefonon hívtam őt, hogy megkérjem, beszélgessen velem
az életéről és bemutatkoztam, legnagyobb meglepetésemre így válaszolt: én tudom, ki maga. Maga Weisz Etának a fia, van magának egy
testvére is.
A hölgy most kilencvenhárom éves, Nyíregyházán lakik, és
több, mint hatvan éve láthatott engem, kisgyerek koromban. Az alábbiakban az ő történetét olvashatjuk.
Tokajban születtem, édesapám Stuhl
berger Sámuel, aki ott volt kóser mészáros. Anyám Kohn Szerén, Kohn Herman
megbecsült tokaji polgár testvére, aki
maga is hentes és mészáros volt. Kohn
Herman fia, Sándor, unokatestvérem,
azért említem a nevét, mert ő a háború
után is Tokajban élt. Népszerű, elismert
ember volt, mindenki csak Kohn Sanyinak hívta.
Szüleimnek sokáig nem született gyermeke. Anyám nagynénje, Betti néni már
nem bírta az emiatti panaszokat hallgatni, és elment a keresztúri rebbéhez, reb
Sájeléhez tanácsot kérni. A rebbe azt
mondta: a nagymama 1911-ben meghalt,
és még nincsen gyerek, aki a nevét viselné. Ha majd lesz, a szüleimnek is születik
gyermeke. De ha a babának jönnie kell,
menjenek majd el hozzá. Betti néninek
1921. augusztus 3-án kislány unokája
született, ő kapta a nagymama nevét. És
láss csodát, anyám nemsokára teherbe
esett. Amikor eljött az idő, Rakamazról
Flaszter doktort hívták a szüleim, de nem
akartam a világra jönni. Betti néni szaladt
a rebbéhez, aki egy papírra írt pár sort,
azt az ajtófélfára kellett tenni, és valóban, 1922. augusztus 7-én megszülettem.
A rebbe adott egy kendőt is, hogy abba
takarják majd a gyermeket. E kendőből
anyám levágott egy darabot, amit mindig
magamnál tartottam.
A házunk a fapiacnál volt, közvetlenül
a mázsaház mellett. Nálunk lakott Berti
bácsi, a nagybátyám, édesanyám testvére,
aki agglegény volt, ő is hentes és mészárosként kereste a kenyerét. A szobája az
udvarról nyílt. Az üzlete a főtéren volt,
Sanyi apjának az üzlete mellett. A zsidó
iskola, ahová elemibe jártam, a zsinagó-
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rajzot, történelmet, ez nekem elég volt. A
polgári iskola befejezése után már nem
tanultam tovább. Weisz Jolán varrónő
volt, ők egészen a Bodrog partján laktak,
elmentem hozzá varrni tanulni.
A zsidó közösség törődött a rászorulókkal. Engel Sándor fűszer
nagy
kereskedő elől járt a jótékonyságban.
Ha valaki számára pénzt gyűjtöttek, ő
járt összeszedni. Mikor egy fuvarosnak,
Jermi bácsinak megdöglött a lova, akkor
is ő jött az adományért. Berti bácsi kajhén
volt, de bizony szombaton kinyitott. Ezért
nem hívták fel a Tórához, úgyhogy nem
is járt a templomba, de ha adományt kértek, mindig adott.
Ahogy szigorodtak a zsidótörvények,
a megélhetés egyre nehezebb lett. Mikor
az üzleteket elvették, nagyon nehéz lett az
élet. Nekünk volt két tehenünk meg egy
kis szőlő, ott termett egy kis zöldség. A
nagyon szegények, ahol sok gyerek volt,
sleppeltek. Kóser baromfit, tejfelt, tojást
vittek Budapestre. Apám azt mondta,
hogy ő ezt soha nem fogja csinálni, akkor sem, ha csak zsíros kenyeret ehetünk.
A sleppelés (utazó kereskedés) veszélyes

ga udvarán levő egyemeletes közösségi
házban volt. Itt volt a jesiva és a hájder
is. Hájderbe csak a fiúgyerekek jártak, a
lányok a vallási ismereteket az iskolában,
a hittanoktatás keretében sajátították el.
A pap, Jungreisz Nándor is itt lakott, modern ember volt. A közösség két metszőt
alkalmazott, Weinberger és Davidovits
volt a nevük, ők is itt laktak. Ebben az
épületben volt a mikve is. A zsinagóga
udvarán volt a vágoda, ahol a baromfikat vágták. Volt
három szegény
asszony: Lipi
Sári, szegény,
az anyjával meg
Palkovitsné, ők
tépték a levágott
csirkét, libát, ha
valaki rájuk bízta ezt a munkát.
Itt volt a mészárszék, ahol
apám dolgozott,
volt
mellette
egy mesgiach
is, Friedmannak
Tokaj főutcája régen zsidó tulajdonban lévő boltokkal
hívták. A mészárszék mögött volt a pászkasütő, meg volt, mert büntetés járt érte. Volt itt egy
egy szegény asszony lakása. Neki minden Marják nevű csendőr, már a vonatra sem
nap más vitt enni. Be volt osztva, ki mi- engedte a sleppelőket felszállni. Ezért
kor visz neki ennivalót. A Szalaiék lakása a bodrogkeresztúri állomásra mentek
is itt volt, ők keresztények voltak, a gond- gyalog, ott szálltak vonatra. A vonaton
noki teendőket látták el.
próbáltak valakit keresni, többnyire kaAz elemi iskola elvégzése után polgári tonákat, és arra kérték őket, hogy elleniskolába jártam. Az iskola a vasúti felüljá- őrzéskor mondják azt, hogy övék a csoró mellett volt, az épület ma is áll. Én nem mag. A barátnőmet, Friedman Gimpfelt,
nagyon szerettem tanulni, de itt volt egy aki a mesgiach lánya volt, elkapta Marják
unokatestvérem Ondról, Altman Böske, és bezárta a börtönbe. Szegény apja kétő kitűnő tanuló volt. Délutánonként el- ségbeesve jött apámhoz, hogy mitévő lementem hozzá, ő elmondta nekem a föld- gyen? Apám elment Kohn Hermanhoz,
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vittek minket, onnan pedig vonattal a sátoraljaújhelyi gettóba. Pár hét után marhavagonokba zsúfolva elindultunk Auschwitz felé. Éjjel érkeztünk meg, de nappali
világosság volt. Leszállítottak a vonatról,
a csomagokat ott kellett hagyni. A szüleimet és Berti bácsit ekkor láttam utoljára.
Szelektálás után fürdő következett, a ruháinkat elvették, és rabruhát adtak helyette.
A „C” lágerben helyeztek el. A blokkban
semmi nem volt, csak a csupasz föld. Én
egy barátnőmmel, Berkovits Magdával
végig együtt voltam. Nem sokáig maradtunk itt, Struthofba vittek minket. Ebben
a lágerben sok litván meg lett zsidó volt,
nagyon rosszul
néztek ki. Nem
dolgoztattak, de
naponta volt válogatás. Itt találkoztam Kupfer
Májer
tokaji
órás és ékszerész feleségével.
Ő idősebb volt.
A lányok valahonnan céklát
szereztek, azzal
próbálták az arcát pirosabbá
A zsinagóga mai állapotában
tenni, de hiába.
tek. Volt a házban egy lezárt ajtó, előtte Őt is kiválogatták, és többé nem láttuk.
volt egy szekrény, amely alatt nem volt
Egyszer kiválogatták kétszázunkat,
padló. Apám ide ásta el az értékeket.
és elvittek Tornba. Nem emlékszem,
1944. egyik áprilisi szombatján, meddig voltunk itt. Egy nap visszavittek
peszachkor hallottuk, hogy Fejér Andor Struthofba. Még mindég nem dolgoztunk,
járási főszolgabíró lemondott, mert nem csak naponta szelektáltak. Láttam az emakar részt venni a zsidók üldözésében. berek által húzott kocsit, amin a halottakat
De fogalmunk nem volt, hogy valójában vitték el. Olyanok is voltak a kocsin, akik
mi készül ellenünk. Nálunk lakott az ud- még éltek. Szeptember lehetett vagy októvarban Weiszné, aki varrónő volt, és a ber, mert már elmúltak az ünnepek, mikor
férjét már behívták munkaszolgálatra. Magdeburgba vittek minket. A Polte fegyEste átjött hozzánk: Jaj, Stuhlberger néni, vergyárban dolgoztunk. Itt adtak enni,
az utca felől kopogtak az ablakon, egy és nem ütöttek. A német munkavezetők
rakamazi asszony volt az, aki egy kabátot rendesek voltak, nemegyszer nekünk adhozott, hogy fordítsam ki. Most vissza- ták az uzsonnájukat. A front közeledett,
kérte a kabátot, mert azt mondta, hogy egyre gyakrabban bombázták MagdeburRakamazról már mind elvitték a zsidó- got. A német őrség egyszer csak eltűnt,
kat. Nem akarja elveszteni a kabátot.
de két nap múlva visszajöttek civilben.
Másnap tíz óra tájban megállt előttünk Kihajtottak Magdeburgból, egy nagy kaa menet. Két csendőr jött be. A fülemből rámba tereltek minket. Már érezhető volt,
kivették a fülbevalót és közölték, hogy hogy bomlik a rend. Aztán eltűnt az őrség.
mennünk kell. A zsinagógába vittek min- Magdával mentünk, próbáltunk munkáket. Nem messze volt Sztoján pék üzlete, ért cserébe élelemhez, szálláshoz jutni.
ő küldött be péksüteményt. Nem emlék- Nitlitzben Magdust befogadta egy gazdálszem, meddig voltunk itt. Egyszer szeke- kodó, engem meg egy másik, egy asszony,
rek jöttek, azokkal a keresztúri állomásra Frau Roda volt a neve. Mindkettőnkkel jól
a Sanyi apjához segítséget kérni. Neki képessége volt ahhoz, hogy jó kapcsolatokat
ápoljon megfelelő emberekkel. Sanyi is
ilyen volt, biztosan az apjától örökölte ezt
a képességet. A Sanyi apja elment a Sárvári nevű csendőr altiszthez, és Gimpfel
tíz perc múlva szabad volt. Ez a Sárvári
egy nagyon rendes ember volt. Mikor jött
a córesz, ő mondta nekünk, hogy ne engedjük el egymás kezét, mert soha nem
találjuk meg többé egymást. Nem tudhatta, hogy ez a tanács kevés a túléléshez.
Volt egy kevés arany ékszerünk, meg
apám valamennyi papírpénzt átváltott
ötpengősökre, mert ezek ezüstből készül-
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bántak, kaptunk rendesen enni, a szállás is
megfelelő volt. Aztán bejöttek az oroszok.
Magdával elindultunk haza. Nekem a
két lábam rettenetesen fájt, csupa genny
volt a vitaminhiány miatt. Valahol útközben, egy revirben (gyengélkedő) kaptam
valami folyadékot, amitől a lábaim lassan
meggyógyultak. Különböző járműveken
utaztunk, vonat is járt már. Budapestig
együtt utaztunk, de Magda nem jött velem Tokajba, úgyhogy egyedül mentem
haza. Kohn Sanyi már otthon volt. A házunkban idegenek laktak, úgyhogy én
Sanyinál laktam. A templomudvarban
működött egy konyha, oda mentem dolgozni. A házunkban lakók aztán megengedték, hogy a Berti bácsi udvarról nyíló
szobájában lakjak, de nem volt semmim.
Akkor jött haza Lichtman Boriska, neki
volt valami bútora, úgyhogy együtt laktunk. Később ő férjhez ment egy Neubart
Ernő nevű emberhez, két fia született. A
férje hamar meghalt, ő pedig a két gyerekkel elment Izraelbe. A házat sikerült vis�szakapnom. Kohn Sanyival megnéztük a
helyet, ahová apám az értékeket elásta, de
a padló már be volt deszkázva, úgyhogy
tovább nem kerestünk, ami hiba volt. Mikor eladtam a házat, az új tulajdonos átalakításokat végeztetett, és a kőművesek
megtalálták az aranyat, amit odaadtak a
gazdának. Nekem a kőművesek mondták
el, mi történt, de az új tulajdonos nekem
nem adott vissza semmit.
Vogel Sándort ismertem, mert a családjuk bőrkereskedéssel foglalkozott, és
a háború előtt hetente jöttek apámhoz
a marhabőrökért. Megkérte a kezem,
és hozzámentem feleségül. Tiszalökön
lakott, így kerültem oda. Gyermekünk
nem született. Az ÁFÉSZ szódaüzemét
vettük ki bérbe, a szódát, bambit (ez egy
korabeli üdítőital, van még, aki emlékszik rá) én készítettem. Egy szódás láda
35 kiló volt, egy bambis láda 45. Ezeket,
segítséggel bár, de mind én rakodtam. A
férjem a papírmunkát végezte. Volt egy
szekerünk meg egy lovunk, egy embert
alkalmaztunk, ő hordta ki az árut a szekérrel. A férjem 1975-ben meghalt. Én
még egyedül csináltam a szódát 1979-ig.
1990-ben férjhez mentem Hemli Józsefhez, ő nyíregyházi illetőségű volt, így
lettem én is nyíregyházi lakos. 2005-ben
meghalt, azóta egyedül élek, és őrzöm az
emlékeimet…
Glück Gábor
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Az újfehértói holokauszt
kiállításról
A holokauszt és a zsidó vallás témájában kiállítást szervezni nagyon nehéz,
ugyanakkor méltóságteljes feladat. Újat
mutatni nem, de tényeket közölni és a
borzalmakat leírni lehet. Az ezekről való
megemlékezés, a történések köztudatban tartása, felvilágosítás és tájékoztatás
nyújtása volt feladata annak a kiállításnak, mely a Sabattól Auschwitzig – töredékek a zsidók életéből címet viselte. A
kiállítás Újfehértón 2016. április 4-én tárult az érdeklődők elé a Közösségi Szolgáltató Házban, a volt Nozdrovitzkykastély épületében.
A cím magában foglalta a kiállítás
kettős tematikáját. A holokauszt témakör jobb megértéséhez elengedhetetlen
a zsidó vallás és hétköznapok alappillérei és ehhez kapcsolódó tárgyi emlékek
bemutatása.
Egy kiállítás létrejöttét nagyon sok tényező befolyásolja. Én ezek közül négy
tényezőt emelek ki, melyek a fő szempontot jelentették a tárlat megrendezésében.
Az első és legfontosabb a rendelkezésre álló tárgyak, melyekre és melyek köré
a kiállítást szerveztem. A tárgyak többsége saját gyűjtésem darabjai, amelyek
felölelik a zsidó vallás főbb ünnepeinek
jelképeit, és társadalomtörténeti dokumentumokat tartalmaznak a 19–20.
századból – ilyenek a levelek, hivatalos
iratok, képeslapok, kézzel írt egyéb dokumentumok. A kiállítás vallást felölelő
témakörének darabjait Somos Péter, a
Nyíregyházi Zsidó Hitközség alelnöke és
előimádkozója bocsátotta rendelkezésre.
A másik tényező a kiállítási hely, melyet a XIX. században épült neobarokk
stílusú Nozdrovitzky-kastély biztosított
(ez állandó kiállítóterme a városnak). A
kiállítóterem két részre tagolódik, ami
ennél a kiállításnál előnyt jelentett. Két
különböző témakör bemutatását így gördülékenyen lehetett biztosítani, kiemelve
a tematika egybetartozását, ugyanakkor
hangsúlyozva a kiállítás kettőségét is. A
kiállítási helyhez meghatározott számú
vitrinek, tablók és posztamensek tartoztak, melyek nagymértékben megha-

tározták a kiállítási darabok és témakör
mennyiségét és terjedelmét.
A kiállítás részét képezte egy konferenciának, melyet a holokauszt emléknapjához kötöttem, ezért a kiállítás megnyitása csakis előtte lehetett. Szempont
volt a tárlat időtartamának terjedelme
is, ezért került sor a megnyitására április elején. A mindössze három hétig tartó program (helyet kellett biztosítani a

Suhajné Szoka Margit,
a kiállítás rendezője

következőnek) egyik hiányossága maga
az idő volt. Ebben a témakörben ilyen
részletes kiállítás még nem nyílt Újfehértón, így láthatóságát tovább kellett volna
biztosítani. (Előzménye az Újfehértói
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézményében
2015-ben rendezett kiállítás, mely egy
héten keresztül volt megtekinthető.)
A köztudatban gyakran tévesen és
előítéletektől hemzsegve mindig újra
és újra előkerül és él a holokauszt és
a zsidóság. A kiállítás tervezésénél a
legfontosabb szempont volt az őszinte
tényfeltáró tematika bemutatása arról az
oldalról, melyet kevesen ismernek a zsidósággal kapcsolatban. A vallási szokásokat és az ehhez kapcsolódó tárgyakat
nagyon kevesen ismerik, a köztudatban
nem jelennek meg, és ha mégis előbuk-

kannak, negatív társítás kapcsolódik
hozzájuk, éppúgy, mint a vészkorszaki
időszak eseményeihez. Célom volt mindenkit megszólítani korosztálytól függetlenül és ismertetni a zsidóság kultúráját és történelmét egy előítéletmentes
szemszögből.
Most lássuk a kiállítást!
A kiállítótér első részében kapott
helyet a zsidó vallás és a hétköznapok
témakör. Itt meghatározták a tér elrendezését a bemutatóteremben rendelkezésre álló kiállítási segédeszközök. A
teremben így elhelyezésre kerültek vitrinek és posztamensek, ezekben és ezekre
hangsúlyos, vallást jelképező tárgyakat
helyeztem el. Itt került bemutatásra egy
berendezett szombati asztal és egy imaköpenyt (tálitot) viselő férfi alakja.
A teremben a főbb vallási ünnepeket
sorrendben mutattam be. Az ünnepek
sorát a hétköznapi jelképek, a menóra,
a biblia és a sabat bemutatása kezdte. A
sabati asztalra besamim tartó, kiddus
pohár, kóser bor, barhesz (fonott kalács)
barhesztakaróval borítva került elhelyezésre. Ebbe a kiállítási egységbe kapcsolódott a talit (az imaköpeny), a kipa (a
„fejfedő”) és az imaszíjak, valamint az
ezek tárolására szolgáló tartótáska, valamit mezuza és mezuza-tok is.
A kiállítás ezt követően a zsidó vallás
főbb ünnepeit igyekezett az érdeklődők
számára érthetőbbé tenni. A rendelkezésre álló tablók mennyisége meghatározta,
hogy nem lehet teljes a felsorolni kívánt
ünnepek listája. Ezért e következőket
mutattam be: elsőként a szombat ünnepét, melyet asztal berendezése jelképzett.
Majd az időrendiség figyelembevételével
a továbbiakat: Ros hasana (újév) ünnepéhez sófárt, Szukkot (sátoros ünnep),
Szimchat tora (a Tóra ünnepe), Jom
kipur (az engesztelés napja), Hanuka (a
fények ünnepe) ünnepéhez hanukiját- a
kilenc ágú gyertyatartót, Purim ünnepéhez Megilát – Eszter tekercsét – mutattam
be; a sort a Peszach (húsvét) követte. Az
ünnepek megértését a tablón elhelyezett
magyarázó szövegek és fotók segítették. A
terem egyik sarkában régi imakönyveket
tártam a nyilvánosság elé – a főbb ünnepekhez kapcsolódóan –, és itt kaptak
helyet a hölgyek számára készített imádságos könyvek is.
A kiállítás másik része a zsidóság történetét mutatta be a Kárpát-medencében
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való megjelenésüktől egészen a vészkorszak eseményeivel bezárólag. A zsidóság
történetét szintén tablókon, magyarázó
szövegek kíséretében tettem érthetőbbé posztamensen elhelyezett tárgyak
segítségével. Az asszimiláció időszakát
egy „asszimilációs középosztályi sarok”
berendezésével oldottam meg. Itt helyet
kapott egy 19. századi szalonasztal és két
darab karosszék. A 20. század elejéről
fotókat, a Múlt és Jövő című folyóirat
három számát, fotóalbumot, képes üdvözlőlapot jelenítettem meg vitrinben
elhelyezve.

A holokauszt időszakát nem csak a
tablókon a magyarázó szövegek és fotók
jelenítették meg, hanem vitrinben elhelyezett munkaszolgálatos férjnek küldött
családi fotók, levelezőlapok, valamint az
elhurcolásuk idejéből való eredeti fotó is
segítette az időszak eseményeinek megértését.
A rendezvény híd szerepét töltötte
(tölti) be az itt élők felé, remélve, hogy ez
az út visszafelé is vezet – kezdetét jelenti
egy új nézőpont létrejöttének.
A kiállítást Somos Péter az alábbi
gondolatokkal köszöntötte:
„Néhány évvel ezelőtt egy hittestvérünk
emlékművet avatott fel egy már alig látogatott kis zsidó temetőben, hogy megörökítse elpusztított családtagjai nevét. Az
avatáson felszólalt a helyi polgármester is.
Azóta többször eszembe jutott a beszéde.
Tudom – mondta –, hogy zsidó temetőben
illene fedett fejjel megjelennem. Mégsem
vettem fel kalapot, mert úgy gondolom,
ezzel szeretném kifejezni: megtiszteltetésnek érzem, hogy kívülállóként tehetek
eleget ennek a felkérésnek.
Számomra is megtisztelő, hogy részese
lehetek a kiállítás megnyitásának, mégis egy
kicsit zavarban vagyok. Életemben talán
harmadszor járok Újfehértón, érezhetem
magam akár kívülállónak. Ez a kiállítás vi-
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szont rólunk, zsidókról szól, tehát valahogy
mégis otthon vagyok, ezért tettem fel most
vallásunk egyik jelképét, a kipát.
Nekem tulajdonképpen a közönség soraiban lenne a helyem, onnan kéne hallgatnom a sajnos már régen nem létező
újfehértói hitközség képviselőjének a beszédét. Az okokat, amiért mára az egész
megyében egyedül Nyíregyházán van működő zsidó hitközség, többé-kevésbé bizonyára ismerik. Az április 18-án, két hét
múlva ugyanitt sorra kerülő konferencián
részletesebben is hallhatnak a holokausztról. Hangsúlyoznom kell azonban, ahogy
már több alkalommal megtettem: ennek a
drámának a megismeréséhez nem ott kell
kezdeni az elbeszélést, hogy összegyűjtötték és vagonokba zsúfolták a zsidókat. Be
kell mutatni a zsidóság háború előtti életét, mindennapjait, ünnepeit, hagyományait ahhoz, hogy megértsük: mi veszett
el, mit veszített Magyarország – és persze
egész Európa – zsidó állampolgárai nagy
részének elpusztításával. Dicséretes, hogy
ennek a két rendezvényből álló megemlékezésnek a szervezői gondoltak erre.
Az idősebbek közül biztosan többen
emlékeznek az itt bemutatott
kegytárgyakra, de a fiatalok
számára bizonyára lesznek
újdonságok. Láthatnak szépen megterített sabati asztalt,
olvashatnak
ünnepeinkről,
néhány fotó és dokumentum
segítségével belepillanthatnak
abba a múltba, amelyben az
emberek – különösen a vidéki
emberek – tisztelték egymás
vallását, és eszükbe nem jutott hitük szerint különbséget
tenni szomszéd és szomszéd
között. Voltak ilyen idők, és talán lesznek
is. Az ilyen kiállításoknak, az ilyen konferenciáknak döntő részük van abban, hogy
közelebb hozzanak minket egymáshoz.
Örömmel mondhatom el, hogy az elmúlt
években Nyíregyházán több példa volt a
közeledésre. Kocsis Fülöp akkori megyéspüspök úr kezdeményezésére ökomenikus
istentiszteleteket tartottunk a zsinagógában; hitközségünk képviselőjeként 2014
novemberében részt vehettem előadóként
a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola szimpozionán, tavaly pedig az evangélikus templomban az aradi
vértanúk emlékére rendezett megemlékezésen. Jóleső érzés, hogy Újfehértó városa

is bekapcsolódik ebbe a párbeszédbe.
Templomjáró keresztény emberek tudják, hogy a mi és az ő vallásuk alapját egyaránt az Ószövetség képezi. Kiemelkedő
helyet foglalnak el mindkét liturgiában a
zsoltárok. Többféleképpen osztjuk fel a 150
zsoltárt: létezik napi, heti és havi felosztás.
Ezen kívül sok zsoltár alkalmakhoz is kötődik. A 30. zsoltárt házavatáskor mondják, de éppúgy illik ennek a múltat felélesztő kiállításnak a megnyitójához:
Magasztallak, Uram, hogy felemeltél
engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam. Uram, Istenem,
hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem. Uram, felhoztad a Seolból az
én lelkemet, fölélesztettél a sírba szállók
közül. Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei!
Dicsőítsétek szent emlékezetét. Mert csak
pillanatig tart haragja, de élethossziglan
jóakarata; este bánat száll be hozzánk,
reggelre öröm. Azt mondtam azért én
jó állapotomban: Nem rendülhetek meg
soha. Uram, jókedvedből erősséget állítottál föl hegyemre; de elrejtéd orcádat és
megroskadtam. Hozzád kiáltok, Uram!
Az én Uramnak irgalmáért könyörgök!

Közönségfotó a megnyitóról

Mit használ vérem, ha sírba szállok? Dicsér-e téged a por; hirdeti-é igazságodat?
Hallgass meg, Uram, könyörülj rajtam!
Uram, légy segítségem! Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülöveztél örömmel. Hogy zengjen
néked és ne hallgasson el a dicséret; Uram,
én Istenem, örökké dicsőítlek téged!
Engedjék meg, hogy gyászimával fejezzem be, amelyet halottainkért mondunk:
„…Aki békét teremt magasságaiban, az
hozzon békességet ránk és egész Izraelre!
Mondjátok: ámen.”
Suhajné Szoka Margit
Fotók: Tóth-Ábri Péter
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ÚJ IZRAELI ELJÁRÁS AGYTUMOR
KEZELÉSÉRE
egyesítettem az orvostudományt a fizikával. Voltaképpen én
voltam az első MD/PhD (orvos doktor és filozófia doktor – a
szerk.) Izraelben egy általam készített programnak köszönhetően, mielőtt a ’biomedikális (biológiai-orvosi – a szerk.) mérnök’ fogalom egyáltalán megszületett volna.
A Novocure vállalat egy 1992-es ötlet alapján született, bár
az alapítás éve 2000. Az első, 300.000 dolláros támogatás egy
baráttól érkezett. Lennart Perlhagen a Pharmitalia és a Meda
AB gyógyszergyárak vezetője volt korábban.
„Évekkel később bevallotta nekem, hogy azt hitte, semmi
nem lesz az egészből. ’De olyan jó fej voltál’” – mondta Palti.
Ma Perlhagen a Novocure igazgatója és 119 millió dollár értékben részvényese a vállalatnak. Ugyanakkor lelkesen fektet
be Palti valamennyi kezdeményezésébe.
A professzor három emberrel alapította meg a céget. Ketten
még mindig ennél a vállalatnál állnak alkalmazásban 25 év
után, a harmadik pedig a Weizmann Tudományos Intézetnél
dolgozik. A vállalatnak több mint 250 alkalmazottja van. A
dolgozók nagy része az Egyesült Államokban erősíti a céget,
de egyre terjeszkednek Európában, Japánban, valamint DélKoreában is.
A professzor jelenleg egy olyan titkos projekten dolgozik,
ami segíthet a cukorbetegségben szenvedőkön. „Jól tudjuk,
hogy miután a beteg átesik egy gyomor-bypass műtéten,
állapota rohamosan javul, még mielőtt súlyt veszítene, de
senki nem tudja, mi ennek az oka. Van néhány ötletem, ami
merőben eltér a konvencionális eljárásoktól. A másik dolog,
amin dolgozok, az az átültetésre váró szervek megőrzése,
mivel jelenlegi tudásunk szerint a fagyasztás nem megoldás”
– osztotta meg véleményét Palti professzor.

Nyugdíjas éveiben a Novocure Onkológiai Intézet alapítója,
Yoram Palti professzor leporolta Phd dolgozatát, hogy elektromossággal vegye fel a harcot az agyi tumorokkal szemben.
Amikor a Pfizer és a Jonson&Johnson 2009-ben először fektetett be az Intézetbe, a technológia sok izraelit bizonytalanított el. Egyrészt viccesen hangzik, hogy elektromossággal
harcoljanak a rákos elváltozásokkal szemben, másrészt a
világ vezető orvosi eszközöket gyártó vállalatai mélységesen
hittek ezekben a kísérletekben.
A Novocure Onkológiai Intézet olyan eljárást kínál agytumorban szenvedő betegeknek, melynek során elektródákat
használnak és hatásosabbnak bizonyul, mint más, klinikai
stádiumban lévő próbálkozások. A nyolc évvel ezelőtt lezajlott kísérletben résztvevő első tíz páciens közül ketten még
életben vannak, holott a várható átlagos élettartam az ebben
a betegségben szenvedők esetében hat hónap.
A kezelést az amerikai gyógyszervizsgáló intézet, az FDA
is jóváhagyta. Igaz, kezdetben csak glioblastomában (jóindulatú idegi eredetű daganat – a szerk.) szenvedők részére volt
adható nagyfokú körültekintéssel, miután a további terápiás
lehetőségek kimerültek. Ma már a kezdetektől megengedett
a módszer használata egyéb gyógyszeres kezelések mellett.
Az az ember, aki eme technológia mögött áll, a 78 éves
Yoram Palti professzor, nyugdíjas évei alatt állt elő ötletével.
A kezelés kifejlesztésének érdekében a professzor beleásta
magát a doktorátusi cím megszerzésének éveiben papírra vetett gondolataiba, felfedezéseibe. Ezek a papírok már 30 éve
ott porosodtak.
A barátaim néha azt kérdezték, hogy miért nem keresek A Globes.co.il, oldal honlapján 2016. június 6-án elérhető cikvalami gyógymódot a rákra. Én pedig elkezdtem – mondta. két Sugár Károly fordította.
– Mikor döntenem kellett arról, hogy mérnöki diplomát szerezzek
a Technion Egyetemen
vagy orvosit Jeruzsálemben, a döntést megÖrömmel tudatjuk olvasóinkkal, hogy néhány hónapja hitközségünkben élénk klubélet zajlik.
könnyítette, hogy a csaKéthetente, csütörtöki napokon 14 órai kezdettel tartjuk a találkozókat, amelyek szervezője Dr.
ládom is Jeruzsálemben
Szepesiné Glück Ida (tel.: 20-380-2269). Szeretettel várunk mindenkit – tekintet nélkül vallási
élt és nem volt pénzem
hovatartozásra –, aki akár alkalmi előadóként, akár a hallgatósághoz csatlakozva rész szeretne
arra, hogy máshol tavenni a klub előadásain, beszélgetésein vagy kirándulásain. Az aktuális programról az érdeknuljak. A kettős érdeklődők a fenti telefonszámon tájékozódhatnak.
lődésem megmaradt, és
a doktori munkámban
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