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Tisztelt hittestvéreim, tisz-
telt Közgyűlés!
 Először is megköszö-
nöm minden jelenlévő hit-
testvéremnek, hogy a mai 
közgyűlésre eljött, és ezzel 
hozzájárult ahhoz, hogy 
a közgyűlés munkáját el-
végezhesse. Köszönöm az 
igen szavazatokat és a nem 
szavazatokat is, hiszen a 
nemmel szavazók megnye-
rése érdekében munkánk-
kal kell majd bizonyítanunk alkalmas-
ságunkat.
 Terveinket három szóval úgy foglal-
nám össze, hogy a „Hagyományokra 
épülő jövő”.
 Hagyományok alatt értem egyrészt 
a régmúlt idők hagyományait, melyek 
összegyűjtéséért, megőrzéséért min-
dent meg kell tennünk. Legyen az ku-
tatás, történetmesélés vagy akár csak 
egy-egy emlék felidézése, hiszen a mi 
generációnk az, amelyik még találko-
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zott azokkal az emberekkel, akik egy 
teljesen eltűnt világról beszélni tudtak.
 Amikor hagyományokról beszélek, 
gondolok szüleink példamutatására, 
mindarra, amit örökül hagytak ránk. 
Ők voltak azok, akik visszatérve a ha-
láltáborokból, a munkaszolgálatból, a 
lelkükből soha ki nem törölhető bánat, 
szomorúság, el nem feledhető szenve-
dés ellenére szükségét érezték annak, 
hogy ebben az országban, ebben a vá-
rosban, ebben a hitközségben zsidóként 

éljenek, és minket, a gyermekeiket is 
azzá neveljenek.
 Ezt az örökséget, ezt a példát kell kö-
vetnünk és mindent meg kell tennünk 
annak érdekében, hogy hitközségünk 
fennmaradjon. Meg kell őriznünk zsi-
nagógánkat, gondoskodnunk kell arról, 
hogy az istentiszteletek, ünnepek a val-
lási előírásoknak megfelelően megtart-
hatók legyenek.
 És itt kell hagyományként tekinte-
nünk a jelenkor eredményeire, mely 
eredményeket tovább kell fejleszte-
nünk. Vonzóvá kell tennünk fiatalok 
számára is a zsidó életet érdekes prog-
ramokkal, színes eseményekkel. Moz-
gósítanunk kell az előző vezetés által 
alkalmazott eszközöket, a frissen ala-
kult klub lehetőségeit messzemenően 
ki kell használnunk. A magas színvona-
lú kulturális rendezvények, a tartalmas 
előadások mind eszközül szolgálhatnak 
ahhoz, hogy hitközségünk tovább éljen.
 Itt szeretném megköszönni a lekö-
szönő elnök, Sárosi György áldozatos 
munkáját, mely túlnyomórészt közös 
tevékenységünk is, s melynek eredmé-
nyeként egy példás rendben tartott zsi-
nagóga és közösségi ház áll a hitközség 
rendelkezésére. Sárosi György elnök 
úr munkálkodásának ideje alatt váltak 
rendszeressé olyan kulturális rendezvé-
nyek, ökumenikus események, melyek 
ma már nemcsak hittestvéreink, de a 
városlakók számára is kiemelt fontos-
sággal bírnak. Az eredményes közös 
munkát valamennyi vezetőtársam ne-
vében is köszönöm.
 Sok feladat vár ránk, az utóbbi idő-
ben keletkezett feszültségek feloldására 
törekedve bízom abban, hogy mun-
kánk a hitközség tagjainak megelége-
désére eredményes lesz. Ehhez kérem 
az Örökkévaló áldását, vezetőtársaim, a 
hitközség tagjai és a Mazsihisz vezető-
ségének segítségét.

2016. szeptember 04. napján a Nyíregyházi Zsidó Hitközség időközi ve-
zetőségválasztó közgyűlést tartott.
 A közgyűlés először módosította az alapszabályt, majd leszögezte, 
hogy a megválasztásra kerülő három tagú vezetőség mandátuma 2019. 
tavaszán jár le, igazodva a Mazsihisz jelenlegi vezetőségének mandátu-
mához.
 A közgyűlés titkos szavazással, húsz igen és tizennégy nem szavazat-
tal megválasztotta az egyetlen listán szereplő jelölteket.
 A vezetőség összetétele Dr. Ungvári Istvánné dr. Klein Éva elnök, 
Somos Péter és Färber György alelnökök.
 Megválasztását követően a Nyíregyházi Zsidó Hitközség első női elnö-
ke a következőket mondta:
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kultúrbizottsági el-
nök, ügyész és a 
nemes feladatokat 
ellátó „Jóbarátok” 
Asztaltársaságának 
is. A négytagú csa-
ládból senki sem 
tért vissza Ausch-
witzból.
 Rákóczi u. 21. 
sz.: Bónis Adolf 
(Ábrahám) szü-
letett Hugyajon, 
1877-ben. Felesége 
Altmann Berta, 
született Domb-
rádon, 1884-ben. Gyermekeik: László, született 1913-ban és 
István, született 1915-ben Nyíregyházán. Sohasem térhettek 
vissza. Istvánt 1944. december 3-án Kiskorpádon agyonlőtték, 
László 1944. április 15-én Lengyelországban mint munkaszol-
gálatos végelgyengülésben meghalt. Édesapjuk 1944. június 
6-án Auschwitzban eltűnt, édesanyjukat 1945. január 27-én 
Katowitzba szállítás közben agyonlőtték.
 Szabadság tér 7. sz.: Székely Dezső mészkereskedő. Született 
1896-ban, meghalt 1945-ben. Felesége Székely Ilona, született 
1905-ben, meghalt 1944-ben. Fiuk Székely György, született 
1937-ben, meghalt 1944-ben. 
 Síp u. 4. sz.: Dr. Szilárd Jenő orvos, nőgyógyász, sebész, 
urológus, gyermekorvos, a volt St.-Rókus, a balassagyarmati 
és a szekszárdi kórház alorvosa. Született Ungváron, 1880-ban. 
Édesapja Sternlicht Dávid, édesanyja Rosin Cecilia. Felesége 
Bloch Margit, született Ungváron, 1889-ben. Gyermekeik: Ág-
nes, aki 1920-ban született és Ferenc, aki – édesapjához hason-
lóan – szintén az orvosi hivatást választotta. Szilárd Jenő 1917-
ben a harctérről hazaérkezvén folytatta főorvosi rendelését, a 
Nyíregyházi Kereskedők és Iparosok Sportegyletének (NyKSE) 
egyik alelnöki és orvosi tisztségét is betöltötte. A főorvos úr, fe-
lesége és Ágnes 1944-ben Auschwitzban a baloldalra kerültek.
 Zrínyi Ilona u. 7. sz.: Faragó Pál kereskedő. Született Nyír-
egyházán, 1896-ban. Felesége Rózsa Vilma, született Debrecen-
ben, 1894-ben. Gyermekeik: György, született Debrecen-ben, 
1921-ben és Gábor, született Nyíregyházán, 1936-ban. Ausch-
witzban haltak meg.  
 Szarvas utca 24. sz.: Dr. Bernstein Béla rabbi és történet-
író. Született Várpalotán, 1868-ban. Felesége Korein Julianna, 
gyermekei Leó és Eszter. Nyíregyházán 1909-től 35 éven át – 
deportálásáig – töltötte be a főrabbi tisztséget. A tudós főrabbi 
Nyíregyháza és a felekezetek című, 1924-ben írt cikkének záró 
szavai: „A százéves forduló örömünnepén, az egyén és közsza-
badság diadalnapján, mikor összeforrunk Nyíregyháza minden 
rendű és rangú polgára városunk szeretetében, a vallásbéli türe-
lemnek és szabadelvűségnek zászlaját lobogtatjuk abban a biztos 
tudatban, hogy ez vezet bennünket a jövő század boldogulása és 
virulása felé! In hoc signo vinces!”7  E jelben győzni fogsz!?

Timár Éva

7 Nyírvidék, 1924.09.14. p.13.

Gunter Demnig Nyíregyházán

„Olyan az ember, mint a lehelet; napjai, mint a tovatűnő árnyék.” 
(Zsoltárok könyve 144:4)

(Meg)emlékezni sokféleképpen lehet… A Gunter Demnig 
(1947) kölni művész által megálmodott „botlatókövek” 
(Stolperstein) az egyéni sorsokat öntik formába. A művész 
hosszú évek óta helyezi el az áldozatok egykori lakhelye előtt 
a 10x10 centiméteres rézlappal burkolt kockaköveket az áldo-
zatok neveivel, születési és halálozási adataival. 1996 óta 2015 
decemberéig Európa 20 országában 56.000 darab1 készült el. A 
jel erejét az egykori lakhely térbeli azonosítása adja.2
 „Botlató” kövek… nem hagyományos, magasba törő, befeje-
zett, monumentális alkotások, hanem szinte észrevétlenül, nem 
kirívóan, nem tolakodóan simulnak bele hétköznapjainkba. Ha 
megpillantod, lehajtod fejed, elolvasod: egyszerre segíthetnek 
szembenézni a múlttal, tanulni, együtt érezni, fájdalmasan emlé-
kezni, gyászolni. Ezek a kövek a tömeges, értelmetlen pusztításban 
elhunyt áldozatok, hús-vér emberek sorsát, tragédiáját láttatják.
 A „kövek között” emlékezzünk a megyénkből elhurcolt, tá-
borokban elkülönített, összezsúfolt, elképzelhetetlen körülmé-
nyek között nyomorgó zsidó emberekre: Nyíregyházán 152203, 
Kisvárdán 70134 és Mátészalkán 162875 lélekre!6 
 Városunkban 2016. augusztus 10-én az alábbi helyszíneken 
huszonöt „emlékjelet” rakott le saját kezűleg a művész: 
 Szarvas u. 8. sz.: Dr. Wachs Aladár rabbi, tanár. Született 
Beckón, 1910. április 22-én. Egyetemi tanulmányait az Országos 
Rabbiképző Intézetben és a budapesti Királyi Pázmány Péter Tu-
dományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte. 1933-ban 
szerzett a budapesti tudományegyetemen bölcsészdoktori címet. 
1935-ben avatták rabbivá. 1935-től 1944-ig a nyíregyházi izraelita 
hitközség rabbija és vallástanára volt. Feleségül vette Friedmann 
Bertalan igazgató-tanító leányát, Erzsébetet, aki szintén pedagó-
gus volt. Házasságukból egy kislány, Júlia született 1940-ben. A 
családot – igazgató urat és feleségét is – Auschwitzba deportálták 
és megölték. 
 Víz u. 5. sz.: Breuer József burgonyakereskedő. Született 
Nyíregyházán, 1890-ben. Felesége Feldheim Berta, aki szintén 
itt született 1893-ban. Leányukkal, Évával együtt megölték őket 
Auschwitzban.
 Bessenyei tér 12. sz.: Dr. Lefkovits Ignác ügyvéd, hites könyv-
vizsgáló. Született Nyíregyházán, 1896-ban. Felesége Fisch 
Erzsébet, született Nyíregyházán, 1902-ben. Gyermekeik: 
György, született 1924-ben és Ágnes, született 1926-ban. Dr. 
Lefkovits Ignác tagja volt a Kereskedő Ifjak Egyletének mint 

1 http://mazsike.hu/hirek/botlatokovek-stolpersteine-2016
2 h t t p : / / e p i t e s z f o r u m . h u / j e l - a - k e r t b e n - a z - e l t e -

bolcseszkaranak-ii-vilaghaborus-emlekmuve
3 MNL. SzSzBML. IV.B.411.11692.1944.
4 MNL. SzSzBML. IV.B.411.11692.1944.
5 h t t p : / / w w w. s z a b a r c h i v. h u / d r u p a l / s i t e s / d e f a u l t /

files/026NAGYFHOLO.PDF
6 Az idézett adatok a megye  három gettójába és a munkaszolgá-

latra elhurcolt összes zsidó lakos létszámát jelölik.

VIGYÁZZ! MÚLT!
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Augusztus 15-én reggel 7 órakor anyu-
kám kilépett a betegágyából és elindult 
az örökkévalóság felé, hogy találkozzék 
férjével, szüleivel, nagybácsikkal, uno-
katestvérekkel, ránk testálva azt a fájdal-
masan nehéz feladatot, hogy a kór által 
meggyötört, elcsigázott testét elkísérjük 
utolsó útjára.
 Ez az út majd’ 88 évvel ezelőtt, 1928. 
szeptember 12-én indult egy szabol-
csi kis faluból, Balkányból. Itt született 
Reichmann Vilmos és Schwartz Er-
zsébet második gyerekeként, egy évvel 
bátyja, Imre után.
 A családnak terményboltja volt, ami 
sok munkával szolid megélhetést biz-
tosított. A gyerek- és serdülőévek bol-
dogságban teltek, szoros közelségben 
és összetartásban az unokatestvérekkel, 
nagynénikkel, nagybácsikkal. Ebben a 
nagy családban szeretet és tisztelet vette 
körül, és később is ezt a családi öröksé-
get teremtette meg és adta tovább szeret-
teinek.
 Az elemi iskola elvégzése után azzal 
kellett szembesülnie, hogy származá-
sa miatt nem tanulhat tovább. A család 
élete napról napra nehezebb lett, majd 
ő és családja is részese lett a balkányi és 
magyarországi zsidóság sorsának. 1944 
júniusában a magyar közigazgatás aktív 
közreműködésével Auschwitzba depor-
tálták. Még 16 éves sem volt, mégis az ő 
helytállásának és kitartásának köszön-
hető, hogy nemcsak magát, de a már-
már mindent feladni készülő Mamit is 
hazahozta a pokolból. Hazajövet derült 
ki, hogy a tágabb család nagyobbik fele 
szeretett édesapjával együtt meghalt. 
Mami szinte roncsként került haza, szív-
, vese-, cukorelégtelenséggel. Ő ápolta és 
gondoskodott róla élete végéig.
 Az újrakezdés éveiben kezdett el fog-
technikusnak tanulni és ismerte meg 
későbbi férjét, apámat, Lakatos Gyulát. 
1947. augusztus 3-án kötöttek házassá-
got. Kiskőrösre költöztek a jobb megél-
hetés reményében. 1948-ban épp csak 
hogy betöltötte a 20. évét, megszült en-
gem, majd 1953-ban húgomat, Évát.

 1950-ben Nyíregyházán megalakult a 
fogtechnikai szövetkezet. A család visz-
szaköltözött. Újabb – szerencsére csak 
anyagi – csapás: a vagont, ami ingósága-
ikat szállította, egyszerűen ellopták.
 Közben teljesült régi álma és elvégezte 
a közgazdasági technikumot. Gazdasági 
vonalon dolgozott 1953-tól nyugdíjba 
vonulásáig a Megyei Tanács Ipari Osztá-
lyán árelőadóként, majd főelőadóként.
 A gyerekek nevelésére és iskoláztatásá-
ra nagy gondot fordított, így mindketten 
diplomások lettünk. A családban öt uno-
ka született, majd jöttek a dédunokák.
 A hatvanas évektől kezdődően, ha ne-
hezen is, de mindig egy kicsivel jobban 
élt a család. A mindennapi megélheté-
sen túl már jutott pénz egy-egy mozira, 
színházra, később nyaralásra is. Nagyon 
szerette az utazásokat, már előre egy 
évvel tervezte a következőt. Persze az 
akkori kornak megfelelően. Kétévente 
SZOT beutaló, ötévente Csehszlovákia, 
és egy alkalommal Jugoszlávia. A későb-
biekben szervezett út keretében eljutott 
több nyugat-európai országba, Kubába 
és a Távol-Keletre is. Nagy álma teljesült, 
amikor végre Izraelben 30 év után talál-
kozhatott unokatestvére családjával és 
eljutott Aranka sírjához.
 Nyugdíjasként is örökmozgó, tevéken 
maradt. Népi ülnök feladatokat is vállalt 
és segítette családja ügyes-bajos dolgait, 
mint ahogy segített bárkinek, aki csak 
hozzá fordult. Szerényen visszahúzódva 
élt, mégis a motorja volt minden jónak. 
Mindenkit meghallgatott, nem ítélke-
zett, nem kért. Tőle kértek, kértünk. Jó 
tanácsot, megértést, iránymutatást.
 Szeretett olvasni, színházba járni és 
zenét hallgatni. Voltak kedvenc lemezei, 
és még a legutolsó időkben is 45-ös for-
dulaton hallgatta a Kol nidrét.
 2002-ben meghalt apám, akivel 55 
évet éltek együtt szeretetben, tiszteletben. 
Megtanult egyedül élni és használni a 
mobiltelefont, így napi kapcsolatot tart-
hatott gyerekeivel, unokáival, testvérével.
 2011-ben diagnosztizálták a Parkin-
son kórt, ami később nagyfokú agyi 

érelmeszesedéssel és autoimmun beteg-
séggel bővült. Éveken keresztül panasz 
nélkül viselte a terhet, küzdött a gyilkos 
kórral, ami apránként vette el az életét. 
Küzdött, amíg lehetett.
 Nem búcsúzunk, mert a lelkünkben 
velünk maradsz. Viszünk tovább min-
dent, amit tőled kaptunk, és továbbadjuk 
gyerekeinknek, unokáinknak. Folytat-
juk, amit elkezdtél. Éltél, mint a kisem-
berek, de nekünk te voltál a legnagyobb.
 Legyen áldott emléked!

Lakatos Iván gyászbeszéde
elhangzott augusztus 19-én a Kótaji úti 

temetőben

LAKATOS GYULÁNÉ 
REICHMANN MAGDOLNA Z”L

TEMETŐI NYITVA 
TARTÁS
Október 13-ig: 

hétfőtől csütörtökig 9-től 16-ig, 
vasárnap 9-től 12-ig

Október 16-tól: 
vasárnaptól csütörtökig 9-től 12-ig

Pénteken és szombaton, 
állami és zsidó ünnepeken, 

valamint munkaszüneti napokon 
zárva.

Elérhetőség: +36-30-490-0084
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 Bátorságát bizonyítja a száműzetés 
előtt végrehajtott másik akciója. Életét 
kockáztatva Korsós fhdgy. névre kiállított 
igazolvánnyal egy Németországba induló 
vonatról „leszedette” dr. Vajda György 
zsidó származású kollégáját, a MÁV Kór-
ház későbbi igazgatóját.
 Minden rosszban van valami jó – tartja 
a közmondás. Ez érvényesült a fiatal or-
vos esetében is. Szatmári tartózkodásakor 
Méhteleken megismerte azt a lányt, akit 
később feleségül vett. Szüleit gyógyította, és 

A Szabolcs megyei Pap község születési 
anyakönyv bejegyzése szerint 1915. már-
cius 31-én László Kálmán Gyula nevű 
gyermek született. A református vallású 
szülők helyben laktak. Apja László Gyula 
25 éves állami elemi iskolai tanító, anyja, 
Szombathy Jolán, 19 éves. A fiú az elemi 
iskolát szülőhelyén végezte, 1925 őszén 
Hajdúböszörményben a nyolcosztályos 
Református Bocskay Gimnázium tanulója 
lett, s a Kálvineum fiúinternátusban lakott. 
Néhány év múlva, apja korai halála miatt 
anyja Ibrányban, ahol óvónőként dolgo-
zott, Köröskényi János református elemi 
iskolaigazgató-tanítóhoz ment férjhez.  
 A középiskola 1925/26-1932/33. tan-
éveiben jó tanuló volt, több alkalommal 
könyvjutalomban részesült. Kezdettől 
latint, a második tanévtől német nyelvet 
is tanult, negyedikes korától rendszere-
sen járt német nyelvű társalgási órákra. 
Nevelőapja 1931. január 5-én örökbe fo-
gadta, családi neve ezután László helyett 
Köröskényi lett. 1933 júniusában „jól 
ér(ettségizet)t”.
 A budapesti Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem Orvostudományi Karán 
folytatta tanulmányait. Hatéves tanul-
mányi időszakban az orvosi szigorla-
tokon 4 ciklusban kellett megfelelni. 
Fő elvként a gyakorló- és kutatóorvos 
együttes képzését tartották szem előtt. 
Az elméleti tudás mellett kórházi-kli-
nikai gyakorlatot is teljesített. Orvos-
tanhallgatóként az egyetem Kórtani 
Intézetében kutatással is foglalkozott. 
Az utolsó (1939/1940.) tanévben általá-
nos orvostudományi doktori oklevelet 
nyert, diplomáját 1940. III. 2-án állítot-
ták ki, és kapta kézbe. Szülei büszkék 
voltak fiukra. A Nyíregyházán megjele-
nő Nyírvidék című hírlap 1940. márci-
us 7-én beszámolt doktorrá avatásáról: 
„Köröskényi János ibrányi ig. tanító, 
körzeti iskolafelügyelő fiát Köröskényi 
Kálmánt orvosdoktorrá avatták.” 1941-
től haláláig a budapesti MÁV Kórház és 
Rendelőintézet volt a munkahelye.

 1944 tavaszán a kórház falai között (is) 
megjelent az antiszemitizmus. A zsidó 
orvosok rendelőinek ajtajára „Kutyák-
nak, zsidóknak kinn a helye” feliratú táb-
lákat helyeztek el. Amikor ezt Köröskényi 
Kálmán észrevette, neveltetéséből és hu-
mánus beállítottságából adódóan ösztö-
nösen cselekedett: a provokáló felirato-
kat eltávolította. Tette hamar kitudódott. 
Cselekedetéért később egy büntetőszá-
zadba Kassára vezényelték, de orvosi iga-
zolás alapján végül Szatmárba száműzték: 
előbb Gacsályba, majd Csengerbe. Né-
hány heti építő munkaszolgálat után or-
vosként dolgoztatták. 

DR. KÖRÖSKÉNYI KÁLMÁN 
OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS 

(1915-1969)

Kedves Doktor bácsi!

Most, hogy már túl vagyok az első kábultságon és lassan elhiszem, hogy tényleg 
megnyertem a 200 m mellúszást, úgy érzem, hogy elsősorban Doktor bácsinak 
kell hálás köszönetet mondanom. Tudom, hogy hiábavaló lett volna szüleim 
és edzőm minden igyekezete, hogy engem kellő testi és lelki kondícióba hoz-
zanak, ha Maga nem viseli olyan lelkiismeretesen gondomat. Elég sok izgalom 
ért itt kint engem, nem volt gyerekjáték és egyetlen egyszer nem éreztem a 
gyomromat, nem beszélve arról, hogy meglepően nyugodtan viselkedtem, és 
ennek az aránylagos nyuga-
lomnak köszönhetem, hogy 
sikerült pánikszerűen ide-
ges ellenfeleimet legyőzni. 
Nem tudom, érzi-e, hogy 
mit jelentett nekem feláll-
ni a dobogóra és hallani a 
Himnuszt, látni felkúszni a 
magyar zászlót, de ott gon-
doltam mindenkire, akinek 
mindezt köszönhetem: szü-
leimre, Sárosira és Magára, kedves Doktor bácsi, és tudtam, hogy szeret engem 
a jó Isten, hogy sikerült elérnem azt, amit olyan sok sportember kíván és olyan 
kevésnek sikerül. Lehet, hogy túlságosan költői vagyok, de még mindig néha azt 
érzem, hogy tévedés van a dologban és mindjárt jön valaki és visszacsinálja az 
egészet. Ne haragudjon, hogy ilyen össze-vissza firkálok, de most képtelen va-
gyok koncentrálni és tudom, hogy úgyis megérti, mit szeretnék kifejezni. Még 
egyszer köszönöm, hogy meggyógyított és kívánom, hogy úgy Magának, mint 
Asszonykájának nagyon-nagyon sok olyan boldog perce legyen az életben, 
mint nekem volt, amikor megnyertem a 200 m mellúszás olympiai bajnokságát.
 Szeretettel üdvözli

Gy. Székely Éva
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egy vacsorameghíváskor találkozott a Bu-
dapestről éppen hazaérkező „kedvesével”. 
 Több mint egy évi távollét után 1945 
szeptemberében került vissza eredeti 
munkakörébe, az I. belgyógyászati osz-
tályra. Szerencséjére a száműzetés ideje 
alatt kórházi munkaviszonyát nem szün-
tették meg. A háborús rongálás helyreál-
lítása után a gyógyító munka szervezése 
és fejlesztése volt a feladat. 1947. XI. 7-én 
megszerezte a belgyógyász szakorvosi ké-
pesítést. Az osztályon és a rendelőintézet-
ben is dolgozott. Többek között a MÁV 
Kórház patikájában dolgozó Székely Éva 
úszónőt is kezelte, aki Helsinkiből az 
olimpiai bajnoki cím megszerzése után 
köszönőlevelet küldött neki. A bajnoknő 
1981-ben megjelent „Sírni csak a győz-
tesnek szabad” című könyve 58-59. olda-
lán leírta kezelését-gyógyulását.  A részé-
re kiadott kontaktlencse javaslata miatt a 
doktor úr III/III-as megfigyelés alatt volt.
 1957. V. 1-től haláláig vezette a Jávor 
utcában létrehozott Hipertóniai Osztályt. 
A kórház – közkedvelt lévén – nagy for-
galmat bonyolított le. Köröskényi Kálmán 
beutalóval szívesen fogadta és örömmel 

gyógyította a szülőföldjéről (Szabolcs-
Szatmár és Hajdú-Bihar megyéből) ér-
kező vasutasokat is.  Az egyetemen átélt 
kutatási élmény hatására tudományos 
érdeklődést tanúsított szakmája, a be-
tegségek megelőzése és gyógyítása iránt. 
E téren a MÁV Kórházban meghatározó 
szerepet töltött be. Kollégáit tudatosan 
bevonta a munkába. Továbbképzéseken 
és konferenciákon vett részt. A vizsgála-
tok, kísérletek eredményeiről előadásokat 
tartott, másokkal együtt bel- és külföldi 
szaklapokban publikált. Behatóan foglal-
kozott a magas vérnyomás aktuális prob-
lémáival. 1948 és 1970 között 10 orvostu-
dományi publikációt jegyzett.
 Nagyon szerette a munkáját, imádta 
munkahelyét, sokat dolgozott. Elkötelez-
te magát a vasutasok egészségvédelme 
iránt, haláláig hű maradt a vasútegész-
ségügyhöz. Magas termetű, halk szavú, 
határozott ember volt, általában sötét 
szemüveget viselt. Szorosan kötődött a 
böszörményi kollégiumhoz is, eljárt az 
érettségi találkozókra. 
 Kezdetben a kórház területén kapott 
szolgálati lakást, házasságkötés után csa-

ládjával a Köröndön lévő MÁV házak 
egyikében (VI. ker. Népköztársaság útja 
– ma Andrássy út) élt. Börzsönyligeti 
nyaralójukban pihente ki fáradalmait. 
Felesége tanítóképzőt végzett, és általá-
nos iskolában tanított. Házasságukból 
két gyermek született. Fia fogorvosként 
követte gyógyító hivatásában, lánya óvó-
nő lett.  Sajnos, ezt az édesapa már nem 
élhette meg. 1969. december 26-án a 
Börzsönyben érte a halál. Fiatalon távo-
zott az élők sorából. 1970 januárjában a 
Farkasréti temetőben búcsúztatták, sírja a 
20/2. parcella 1. sorának 272. helyén van. 
A gyászszertartáson jelen voltak szülei is, 
akik időközben Ibrányból Nyíregyházá-
ra, majd Budára költöztek.
 Ez az életrajzi összefoglaló dr. 
Köröskényi Kálmán szülőföldjén, a kivá-
ló vasútorvos születésének centenáriuma 
alkalmából, a tisztelet kifejezéseként 2015 
márciusában készült. 

Szabó Menyhért 
(Vasúti Helytörténeti Gyűjtemény 

Mátészalka)

„VALAKI AZ ÉRTŐL INDUL EL …” 8.
Goethe szerint az építészet megfagyott zene. Lechner Jenő 
e gondolatot egészítette ki úgy, hogy akkor az építész meg-
fagyott muzsikus.1 Ki jut eszünkbe, ha a Nyírvíz Palota sze-
met gyönyörködtető homlokzatára téved a tekintetünk?
 Szabolcs (Grosz) Ferenc (Tiszalök, 1874. szept. 18. – Bp., 
1959. okt. 26.) építész. Tanulmányait a müncheni műegye-
temen, majd a párizsi École Nationale des Beaux-Arts-ban 
végezte. Hazatérve gyakorlatot Schickedanz Albert műter-
mében szerzett. A budapesti építészkongresszus végrehajtó 
bizottságának titkára volt 1930-ban.2 
 Papp Gyula született Székelyudvarhelyen 1857. január 
8-án.  Festészeti és iparművészeti tanulmányokkal kezd-
te Budapesten, az Országos Mintarajziskolán szerzett 
rajztanári oklevelet. Építészeti tanulmányait Karlsruhé-
ban, Bécsben, majd Párizsban végezte. Aztán sok éven 
át építészeti irodákban dolgozva egészen az építészetnek 
adta át magát és Szabolcs Ferenc építésszel társulva több 
pályázaton (budapesti Börzepalota, Erzsébet emlékmű, 
stb.) díjat nyert. Közös munkáik sorából való az ungvá-
ri zsinagóga, a zilahi és a pancsovai református templom, 

1 http://amiotthonunk.hu/termozaik/telepulesek/8154-a-
megfagyott-muzsikus-tisztessege

2 http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC14240/14377.htm

a Nyírvízszabályozó Társulat és az Általános Hitelintézet 
palotája Nyíregyházán.3 
 Papp Gyula Szabolcs (Grosz) Ferenccel együtt dolgozott 
Schickedanz Albertnél (aki a Millenáris emlékmű, a Mű-
csarnok és a Szépművészeti Múzeum tervezője, hogy csak 
néhányat említsünk), majd 1897-ben közös irodát nyitot-
tak, ami az 1920-as évekig működött. Schmahl Henrik épí-
tőművész (aki kőművesből képezte magát és Ybl Miklós 
közvetlen munkatársa volt) utolsó művét, a mosóci temp-
lomot az építész páros fejezte be.4

 „Szabolcs Ferenc, műépítész, népfölkelő mérnök hadna-
gyot, aki jelenleg Przemyslben teljesít szolgálatot, és az el-
esett hősök emlékműveinek tervezésével és létesítésével van 
megbízva, a király a Ferencz József-rend lovagkeresztjével 
tüntette ki. Szabolcs Ferenc neve nem ismeretlen a megyé-
ben. Ő tervezte (Papp Gyulával) a Nyírvíz palotát, az Ál-
talános Hitelintézet és a Nyírvidék épületét, Kisvárdán és 
Nyírbátorban szintén több középület dicséri ízlését és szak-
tudását.”5 

3 Révai Nagy Lexikona  XV.k. p. 174.
4 Gerle János, Kovács Attila, Makovecz Imre: A századforduló 

magyar építészete. Budapest, 1990. p. 153.
5 Nyírvidék, 1917.04.03.  p.3.



6 Sófár

kívül fölkereste fényképezőgépével a kisvárdai, a nagykállói, az 
újfehértói, az olaszliszkai és a bodrogkeresztúri zsidó temetőt is. 
A két album nagyon leegyszerűsített üzenete azonos: Ahogyan 
Jákob évezredekkel ezelőtt emlékoszlopot állított feleségének, 
Ráchelnek, az utódok azóta is ugyanúgy állítanak elhunyt sze-

Csutkai Csaba felvétele

 Itt kell megemlítenünk, hogy 
Przemysl-ben a Magyar és német 
hősök temetője „a világ legna-
gyobb kereszt-emlékműve a szét-
lőtt erőd romjaiból”.6

 „A kisvárdai zsinagóga 1901-
ben épült Grosz (Szabolcs) Fe-
renc tervei alapján. Ma a Rétközi 
Múzeumnak ad helyet az épület.”7

 Ungvár zsidó hitközsége már 
1794-ben felépítette első zsinagó-
gáját, amely az 1907-es nagy tűz-
vész áldozata lett. Az ungvári hit-
község tervpályázatán Papp és Szabolcs építészek műve első 
díjat nyert; őket bízták meg a templom kiviteli tervezésével 
és a művezetéssel is. „Az új zsinagóga tervéhez csupán két 
elmosódott képeslap állt rendelkezésre.
 Ezeken a szigorúan az ortodox izr. vallás szertartásaihoz alkal-
mazkodóan tervezett templom 900 ülőhellyel rendelkezik, köz-
ponti fűtéssel és villanyvilágítással, külön csatornázással és vízve-
zetékkel van ellátva.”8 Ma hangversenyteremként funkcionál.

6 Gerle János, Kovács Attila, Makovecz Imre: A századforduló 
magyar építészete. Budapest, 1990. p. 153.

7 http://akibic.hu/kozosseg/item/2710-zsinagogabol-neprajzi-
muzeum

8 Magyar Pályázatok 1906.(IV. évfolyam) 1. szám

 Papp Gyula és Szabolcs Fe-
renc közös munkái a fentieken 
kívül: Budapesten pályázatok: 
Áru- és Értéktőzsde, Szabadság-
harc emlékmű, Török-Bankház, 
Szakolcán Vendéglő és Kaszinó 
Pályázat, Léván Városi Vigadó és 
szálló, Nagymihályi Grósz-palota, 
Kisvárdán a Gazdasági és Keres-
kedelmi Hitelintézet, Ungváron 
a Korona-szálló, Nyírbátorban a 
Községháza és a Takarékpénztár, 
Szegeden Úttörő tér 7. Állami 

Felsőipari Iskola, Szekszárdon Bezerédi István reformpoliti-
kusnak állított emlékmű kivitelezési munkálatai. 
 Szabolcs Ferenc díjnyertes tervpályázata alapján a buda-
pesti Róna utcai fővárosi bérházat, 1936-ban a Horthy (ma 
Bajcsy-Zsilinszky) Kórházat építette. Nyíregyházán Klár 
Samu földbirtokosnak is tervezett, a lakóház a Szabolcs és 
Széchenyi utca sarkán áll. 
 A mai napig megcsodálhatjuk az építészpáros munkáit: a 
Nyírvíz Palota felújítását 2010-ben fejezték be, a Geiger Béla 
által alapított és igazgatott Általános Hitelintézet (ma házas-
ságkötő terem) szintén 2010-ben kapta új arcát. 

Timár Éva

ZSIDÓ TEMETŐK CSUTKAI CSABA 
ÉS SOMOS PÉTER FOTÓIN

A közelmúltban szinte azonos időben került a kezem-
be két hasonló témájú, de öt év különbséggel meg-
jelent fotóalbum: Somos Péter Kövek között (Nyír-
egyházi Zsidó Hitközség, 2011) és Csutkai Csaba 
Ahol szétoszlik a világosság (Rétközi Múzeum, 
2016) című könyve. (Az előbbi arculattervezője az 
azóta elhunyt Pristyák József volt, az utóbbit Csutkai 
Márton tervezte.)

Nem vagyok művészeti kritikus, s nem értek a fotóművé-
szethez. Egyszerű, laikus, de érdeklődő befogadó vagyok, 
aki szereti a szép fotókat, és – bár nem vagyok zsidó – vala-
mi különleges, mély lelki vonzódást érzek a zsidó temetők 
iránt. Ezért is örültem meg ennek a két igényes kiállítású 
könyvnek, melyekben fekete-fehér művészi fotók segítsé-
gével tehetünk képzeletbeli sétát azok között a sírkövek 
között, melyek egykor élt zsidó embertársaink emlékét őr-
zik.  Somos Péter képei a nyíregyházi Kótaji úti temetőben 
készültek (az album második része a zsinagógában fotózott 
képeit tartalmazza), Csutkai Csaba a nyíregyházi temetőn 

A kisvárdai zsinagóga
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Somos Péter felvétele

retteik hantjai fölé síremlékeket. Lehet-
nek akár egyszerű kőből vagy elegáns 
márványból, lehetnek szép, míves fara-
gásúak avagy dísztelenek, de a halandó 
embernek a porba való visszatérésétől 
fogva a sírok ugyanazon a helyen ma-
radnak, háborítatlanul. Akkor is, ha a 
késői unokák még látogatják, akkor is, 
ha már nincs, aki fölkeresse őket; akkor 
is, ha a sírköveket benőtte már a folyon-
dár, s akkor is, ha szilárd, egyenes tartá-
suk megrogyott, és hajdani szépségüket 
kikezdte a semmit nem kímélő idő. Az 
albumok képeinek jelentése azonban 
ennél sokkal több, és külön-külön szem-
lélve a két fotósorozatot – számomra 
– meglepően és elgondolkodtatóan kü-
lönböző. Talán azért van ez, mert ezek 
a fotók az én hitem szerint a két alkotó 
művészi és egyben személyes viszonyát 
is megfogalmazzák élethez és halálhoz, 
mulandósághoz és örökkévalósághoz, 
gyászhoz és megbékéléshez, élőkhöz és 
holtakhoz…
 Az egyik szembetűnő különbség a 
két album fotóinak tónusában mutat-
kozik meg. Somos Péter világosabb, 
lágyabb szürke árnyalatokat használ, 
finom átmeneteket és a fények játékát, 
Csutkai Csaba fotói sötétebb árnya-
latúak, kontrasztosabbak, a kontúrok 
élesebbek. Somos Péter képei számom-
ra valami szelíd, elfogadó belesimulást 
fejeznek ki a mulandóság egyetemes 
törvényszerűségébe, Csutkai Csaba sö-
tétebb tónusaiban viszont a megélt kol-
lektív gyász és a véglegesség érzésének 
komor fájdalmát érzem.
 A másik – még a nem szakavatott 
néző számára is nyilvánvaló – eltérés a 
nézőpontokban és a látószögekben van.  
Somos Péter felvételein szinte egyáltalán 
nincsenek nagy tereket átfogó totálképek. 
Az ő lencséje egészen közel visz bennün-
ket egy-egy sírkőhöz, mely előtt megál-
lunk, és rácsodálkozunk a fotós szeme 
által kiválasztott részletek szépségére. A 
húros hangszert formázó különlegesen 
szép síremlékre, a sírkőre felfutó boros-
tyánágakra, a kőbe faragott rózsákra, a 
gondosan kimunkált Dávid-csillagra, 
egy síremlék nemes vonalú csúcsívére, a 
mívesen szép és egyszerű hajlatokra vagy 
bonyolultabb kőfaragványokra, a díszí-
téssel is felérő gyönyörű héber betűkre.  
Mindez a már rég porladó kőfaragó mes-
terek szépérzékét és gondos munkáját di-

cséri, örök me-
mentót állítva 
a sírkövek alatt 
nyugvó ember 
egyszeri és meg-
ismételhetetlen 
életének. 
 Csutkai Csa-
ba totálképein 
viszont a sírkö-
vek sokasága 
nyűgöz le. Hol 
már-már met-
ropolisnak ható 
sűrűségükkel , 
hol fegyelmezett 
nyugalmukkal, szilárd, egyenes tartá-
sukkal, más fotókon pedig az évszá-
zadok viszontagságait túlélő kődíszek 
szinte tobzódó szépségével.  Egymáshoz 
közel, rendben és rendíthetetlenül állnak 
ezek a sírkövek. Erejük azonban nem 
elsősorban ebben rejlik, hanem a soka-
ságukban. Itt a fotók ugyanis – érzésem 
szerint – nem az egyes ember, hanem 
egy közösség emlékét és egy közösség 
holtában is megtartó erejét örökítik meg. 
Egy összetartó, egymást segítő és védő, 
szétszóratottságában is egységes közös-
ségét. Ezek a sírkövek olyanok, mintha 
várakoznának. Várják az időről időre – s 
a fotókon is – megjelenő késői utódokat, 
akik ugyanazt a fegyelmezett hűséget 
sugallják, mint az idővel dacoló síremlé-
kek. A világ minden tájáról ideérkezett 
leszármazottak öltözékükkel, mozdu-
lataikkal, arckifejezésükkel, a kezükben 
tartott imakönyvekkel, az évezredeken 
átörökített és változatlanul megtartott ri-
tuáléval üzenik a porladó elődöknek: itt 
vagyunk, nem felejtünk, őrizzük a múl-
tat, őrizzük és összetartjuk népünket. 
Magasztos, szívszorító, de olykor szívde-
rítő pillanatokat is megörökített a fotós: 
a fiatalabb társába kapaszkodó öregem-
ber lépéseit a sírok között, a sírkövek 
előtt elmélyülten imádkozó férfiakat, egy 
kisfiút, aki kipával a fején, de modern, 
csíkos pólóban áll telefont tartó, ám a 
hagyományoknak maradéktalanul meg-
felelő öltözékű édesapja mellett. De meg-
örökítette a temetés és a temetőlátogatás 
rítusának egyéb kellékeit is: az egyszerű 
kétkerekű halottas kocsit, a rituális kéz-
mosást és az ahhoz szükséges tárgyakat, 
a rabbik sírján elhelyezett kívánságcédu-
lákat, égő és leégett mécseseket, egy nyi-

tott héber imakönyvet – mindazt, ami 
teljessé teszi a tradíciókhoz való kötődés 
gondolatkörét.
 Somos Péter fotóin – egyetlen kivé-
teltől eltekintve – nincsenek emberek. 
Csak az ember keze nyoma minden-
ütt. Egyrészt ott van minden lefotó-
zott síremléken a valaha élt és alkotott, 
a szépség és finomság iránt fogékony 
ember keze nyoma, másrészt ott van a 
ma élő emberé is: a leégett gyufaszá-
lakban, a síron elhelyezett szép formájú 
kavicsban, a névtelen zsidó mártírok 
síremléke előtt gondosan megmetszett 
rózsabokron. A gyönyörűen kimunkált 
kovácsoltvas vázú padon, a holokauszt 
áldozatainak hófehér emlékfala közelé-
ben, nem ül senki. De ez az üres pad a 
ma élő embert várja. Várja, hogy leül, 
megpihen, és csak innen, távolabbról 
szemléli a bevésett neveket. Emlékez-
ve, de már rezignált, csöndes bánattá 
szelídítve a fájdalmat. A sebeknek be 
kell gyógyulniuk. Mert a rózsabokor 
rügyezésre vár, a téli fák csupasz ágaira 
pedig szinte odaképzeljük a kibomló le-
veleket, melyek között olyan sugárzón, 
szelíden és reményt adóan szűrődik át 
majd a fény, mint az album egyik leg-
gyönyörűbb fotóján.
 Ajánlom ezt a két könyvet zsidóknak 
és nem zsidóknak egyaránt. De külö-
nösen az utóbbiaknak. Mert egy olyan 
világba vezetnek el, ahová – valljuk be 
– méltatlanul kevesen zarándokolnak el 
közülünk. Pedig ezek a sírok némaságuk 
ellenére, vagy éppen ezért, sokszor vilá-
gosabban fogalmaznak, mint a szavak… 
 Nyíregyháza, 2016. július 29.

Urbán Terézia
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JOM KIPUR 
BIRKENAUBAN

Dugó és felesége, Sara a nyíregyházi temető emlékfalánál

…A „Megtérés tíz napját”, amely ros 
ha’sana és jom kipur között van, bűn-
bánat nélkül éltük meg. Kérdeztük 
magunkat hajnalban és este is, vajon 
mi lesz velünk? Állandó félelemben 
éltünk. Reggel „magyar fajtiszta cső-
dör” voltam, aki énekelve, emelt fővel 
indult munkába a latrinatisztító bri-
gáddal, este pedig reszketve és remegve 
tértem vissza barátaimhoz. A munka 
a scheisse-kommandóban sem védett 
meg a szelekciótól, de ellátott enniva-
lóval. Annak köszönhetem, hogy kicsit 
jobban néztem ki a többinél. Ez volt a 
rulett neve: az erősek megmaradtak. 
 Eljött jom kipur, a hosszúnap.
 Otthon természe-
tesen megszoktuk, 
hogy ezen a napon 
böjtölünk. Most egy 
kevéske élelmiszert 
osztottak szét köz-
tünk. Úgy gondoltam, 
elteszem böjt utánra. 
De az ételtolvajok és 
a patkányok, amelyek 
mindent elleptek, 
arra késztettek, hogy 
megváltoztassam el-
határozásomat: az en-
nivaló csak a hasam-
ban volt biztonságban. Mindig minden 
ennivalót, amit kaptam, azonnal me-
gettem. Így tettem ez alkalommal is. 
 Jom kipur tiszteletére a latrinatisztí-
tó brigád nem ment munkára. A barak-
kokban hagytak bennünket.
 Tíz óra körül vagy kicsit később, a 
szent nap kellős közepén összeszedtek 
bennünket. A cigánytábor futballpá-
lyáján sorakoztunk fel. Dr. Mengele, 
legyen átkozott a neve, saját maga jött, 
hogy szelektáljon.
 Orvos volt. 
 Szemével végigpásztázott rajtunk, 
egészen, amíg rátalált a legmagasabb 
növésű fiúra. Odaállíttatta a pálya ka-
pujához. Mengele doktor ceruzájával 
megjelölte a fán a fiú magasságát, em-

berei ka-
lapács és 
szegek se-
gítségével 
a megjelölt 
helyre pálcikát erősítettek. Remegtünk 
a félelemtől. Ez nem igazságos! Aki nem 
érte el a pálcikát, tudta, sorsa beteljese-
dett. Aki olyan magasra nőtt, mint ahol 
a pálcika volt, most az egyszer megme-
nekült a haláltól.
 A pálcikás szelektálásra jom kipur 
napján került sor. Mindenkinek el kel-
lett haladnia a kapufa előtt. Annak ide-
jén a templomban jom kipurkor, a ret-
tenetes napon így imádkoztunk:

 „Mint a szarvasmarhapásztor, átvitte 
nyáját a vékony ág alatt.”
 A szívem majd kiugrott a helyéről.
 Figyeltem a gyerekeket, akik nem 
érték el a pálcát – nem adták fel a küz-
delmet az életért. Megláttam köztük 
Hellert. Őt is elkapták! És Mojsét és 
Jankelét és Eliézert is, minden fiút az 
osztályomból. Földre görnyedve, riad-
tan keresgéltek köveket, hogy cipőik-
be dugva néhány centimétert nőjenek. 
Amikor Mengele doktor előtt sorra 
kerültek, voltak, akik felugráltak, és fe-
jükkel alulról próbálták elérni a mércét. 
Még így sem sikerült nekik. Igyekeztek, 
hogy bebizonyítsák az orvosnak, nagy-
ra nőttek! Ők is érdemesek arra, hogy a 
barakkba visszamenjenek. De a doktor 

már korábban észrevette a csalafintasá-
got. Látta, hogy köveket dugdosnak ci-
pőikbe. Sántikálva, tipegve buktak meg 
előtte a gyerekek. Mengele mosolygott 
igyekezetükön.
 Aztán összeszedtek bennünket, a 
magas fiúkat, akik kiálltuk a pálca-
próbát. További vizsgálat következett. 
Doktor Mengele megszemlélte cson-
tozatunkat. Azt kívánta megállapítani, 
kik azok, akik várhatóan amúgy is rö-
videsen éhen halnak. Borzasztóan so-
ványak voltak közöttünk. A táborban 
muzulmánoknak hívtuk ezeket a csont-
bőr embereket. Ámbár elérték a pálca 
magasságát, Mengele mégis hozzácsap-
ta őket a kiközösítettek csoportjához. 
Elindult a menet…
 Jom kipur másnapján volt a kivégzés. 
Smuel unokabátyám, Heller barátom 
és a többi osztálytársam még egy dupla 
adag kenyeret sem kapott, mint az előző 
csoport gyerekei. Az SS-ek spóroltak. 
Egyáltalán nem adtak nekik enni. Éj-
szaka vitték őket, a sötétség leple alatt. 
Rengeteg fiút…
 Szörnyű fásultságot éreztem. Figyel-
tem az árammal töltött szögesdrótot, 
amely körbekerítette a tábort… Ugorj 
rá! – mondtam magamnak. Hiszen az 
osztálytársaid már nincsenek életben. 
Egy sem. És nemsokára te is sorra ke-
rülsz!
 De nem! Nem szabad! Apám meges-
ketett: ki kell jutnotok ebből a pokolból! 
Muszáj kijutnotok!
 És én mindig megtettem, amit apám 
kért tőlem. Fásultan, letörten ugyan, 
de mégis nap mint nap, újra kihúzott 
derékkal elindultam a latrinatisztító 
brigáddal. Korán reggel mentünk a ko-
csihoz, tisztító körutunkra: az egész ha-
talmas megsemmisítő táborba, amely-
nek Birkenau volt a neve… A vállamon 
a hatalmas szippantócsővel tovább 
énekeltem dalomat. De még mennyi-
re, hogy énekeltem! Kihúzott derékkal! 
Nagy hangon! Hogy mindenki hallja! 
Maga a Jóisten is…
 Minden nyíregyházi osztálytársam 
elpusztult, ezért azt mondtam magam-
nak: Dugó, ha élni akarsz, ki kell jutnod 
Birkenauból!

Leitner Dávid: 
Nyíregyházi Dugó története c. 

könyvéből
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volt. Nem sok képzelőerő kell ahhoz, 
hogy megértsük, mekkora jelentőség-
gel bírt a Hollerith-féle rendszer egy 
olyan diktatúra számára, amely az ál-
lam polgárairól mindent tudni akar, 
mégpedig napra készen. Az 1933-as 
német népszámlálás már Hollerith-féle 
gépekkel készült. Ahogy a nácik egyre 
közelebb kerültek a háború kirobban-
tásához, egyre jobb kapcsolatokat igye-
keztek Watsonnal fenntartani, hiszen 
a Hollerith-rendszert állandóan fej-
lesztették, és a németek az új eredmé-
nyekhez is hozzá akartak jutni. 1937-
ben Watson Németországban járt, ahol 
pazar fogadást rendeztek számára, és 
magas kitüntetésben részesítették. Igaz, 
hogy amikor fény derült a zsidóüldö-
zésekre, visszaadta a kitüntetést, de az 
üzlet folytatódott.
 Németországban a Dehomag gépei-
nek használatbavétele előtt számos zsi-
dónak sikerült a hatóság számára lát-
hatatlannak maradni, de ez most már 
szinte lehetetlenné vált. Egy idő után a 
Harmadik Birodalom teljes adatfeldol-
gozását Dehomag-gépekkel végezték. 
 A háború alatt, ha bárhonnan hír 
érkezett a zsidók üldözéséről, a sajtó 
mindig közölte, hogy a legelső lépés az 
áldozatok nyilvántartásba vétele volt. 
Arról viszont senki nem tudósított, 
hogy ehhez az IBM biztosította mind a 
technikát, mind a módszereket.
 Az, hogy a németek a különböző 
országokban milyen hatékonysággal 
tudták a zsidókat összeszedni, nagyban 
függött attól, milyen hatékonysággal 
használták a Hollerith-gépeket. Hollan-
diában a lyukkártyák használata bevett 
dolog volt, már 1916-tól Németország-
ból vásárolt gépeket használtak. A ná-
cik itt szakemberre akarták bízni a zsi-
dók számbavételét, és ezt a szakembert 
Jacobus Lambertus Lentz személyében 
találták meg. Ő nem volt náci, statiszti-
kus volt, igazi bürokrata, aki a rábízott 
munkát lelkiismeretesen elvégezte. Eh-
hez azért az is kellett, hogy a holland 
zsidók a Hollandiában megszokott tör-
vénytisztelet okán eleget tegyenek a fel-
szólításnak, és kitöltsék a kérdőíveket. 
Gyakorlatilag az összes holland zsidó a 
nácik karmai közé került.

Herman Hollerith

Az Egyesült Államokban a XIX. szá-
zad második felében tízévente tartottak 
népszámlálást. Az adatokat gépek híján 
kézzel dolgozták fel. Ez egy nagyon las-
sú folyamat volt. A népszámlálás csak a 
lelkek megszámlálásáról szólt, szó sem 
lehetett a lakosok különböző kategóri-
ák, nemek, életkor, foglalkozás, lakó-
hely szerinti számbavételéről. A polgár-
háború óta nagyon megnőtt a lakosság 
lélekszáma, így az 1890-ben esedékes 
népszámlálás adatainak a feldolgozásá-
hoz tíz év sem lett volna elegendő.
 Herman Hollerith német származá-
sú, igen kreatív képességű mérnök volt. 
Egykori professzora maga mellé hívta 
dolgozni a Népszámlálási Hivatalba. 
A fiatalember gondolkodni kezdett a 
megoldáson, és meg is találta. Akko-
riban már léteztek gépzongorák, egy-
szerű szövőgépek, zenegépek, amelyek 
lyukkártyákkal működtek. Innen jött az 
ötlet, hogy ha minden személyről készül 

egy lyukkártya, akkor annyi információ 
vihető fel egy kártyára, ahány lyuk elfér 
rajta. Ezután már csak egy gép kell, ami 
a kártyákat a rajtuk levő lyukak alapján 
szortírozni tudja. Hollerith elkészítette 
a gépet, és óriási sikere volt. Ezzel lehe-
tővé vált, hogy bárkit azonosítani lehes-
sen akár több millió személy közül. A 
rendszer gyártására és forgalmazására 
Hollerith megalapította az Internatio-
nal Business Machine nevű céget, azaz 
az IBM-et. Létrejött egy németországi 
leányvállalat is, a Dehomag. 
 Az IBM akkor sem szakította meg 
a kapcsolatot a Dehomaggal, amikor 
Németországban a nácik kerültek ura-
lomra. Az üzlet virágzott. A cég ve-
zérigazgatója ekkor Thomas Watson 

 Franciaországban másképp történt. 
Már az nehézséget jelentett, hogy ott 
a polgárok vallási hovatartozását nem 
tartották nyilván. A hivatalnokok mind 
az északi, németek megszállta ország-
részben, mind délen, a Vichy-Francia-

országban vonakodtak a német követe-
léseket teljesíteni, de a nyilvántartásban 
is káosz uralkodott. A németek persze 
vasakarattal rákényszeríthették volna 
a francia hivatalnokokat, hogy rendet 
rakjanak a káoszban, ám hiányzott az 
elegendő számú Hollerith-gép, amely 
éppen ezt tudta: rendet tenni a káosz-
ban. Ezen túlmenően a Vichy-Francia-
ország statisztikai hivatalának vezetője 
René Carmille volt, aki összejátszott az 
ellenállókkal. A gépek egy részét Al-
gírba telepítette azzal, hogy az ottani 
zsidókat is össze kell írni, de neki esze 
ágában sem volt a francia zsidókat a ná-
ciknak kiszolgáltatni. Végül a dachaui 
tábor foglya lett, 1945-ben ott halt meg.
 A 140.000 holland zsidóból 107.000-
et deportáltak, 102.000-en vesztek oda. 
A kb. 350.000 francia zsidóból 85.000-
et deportáltak, 3.000-en maradtak 
életben. Az elhalálozási arány a zsidó 
lakosság összlétszámához viszonyítva 
körülbelül harmadannyi volt Francia-
országban, mint Hollandiában.

Glück Gábor
(Forrás: Edwin Black: 

Az IBM és a holokauszt)

AZ IBM ÉS A NÁCI ZSIDÓÜLDÖZÉS
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ve a két város közti óriási kontrasz-
tot jelenítsük meg. Fel akartuk hívni 
a figyelmet arra is, hogy egy országon 
belül szinte egy teljes világ rejlik, ezért 
megmutatjuk Izrael csodálatos termé-
szeti szépségeit, egészen a délen fekvő 
sivatagtól és Eilattól a Holt-tengeren át 
az északi tájakig.
 Kobjakov elmondása szerint a járó-
kelők reakciói nagyszerűek. Az embe-
rek megköszönték nekik, hogy elhozták 
hozzájuk az izraeli napfényt. Hozzátet-
te: „Azokon az embereken, akik már 
jártak Izraelben, a fotókat nézegetve 
egyfajta nosztalgia lett úrrá, míg akik 
még nem voltak ott, el akarnak láto-
gatni a zsidó államba.” Kobjakov azzal 
zárta az interjút, hogy a hatalmas or-
szágban tapasztalható gazdasági válság 
ellenére az orosz turizmus továbbra is 
jelen van Izraelben.
 Amit Cotler és Shiri Hadar ynetnews.
com oldalon 2016. 09.04-én megjelent 
írása alapján a cikket 

Sugár Károly szerkesztette.

OROSZORSZÁGBÓL SZERETETTEL
A MOSZKVAI „IZRAELI” KIÁLLÍTÁS

Tekintettel arra, hogy az Oroszország-
ból érkező turisták száma igencsak 
megcsappant az utóbbi években, az 
Izraeli Turisztikai Minisztérium a Na-
tional Geographic (NG) társasággal 
karöltve egy egyedülálló vállalkozásba 
kezdett Moszkvában annak érdekében, 
hogy lendületet adjon a turizmusnak.
 Az orosz főváros egyik főutcáján a 
szeptember 5-i kezdettel megrendezett 
kiállításon izraeli fotósok munkái lát-
hatók. A kiállítás címe: „Izrael: Az egész 
világ egyetlen országban.”
 Az esemény színhelye a Cvetnoj su-
gárút. A kiállítás mellett az NG létre-
hozott egy honlapot, mely csak ezzel a 
rendezvénnyel foglalkozik.
 „A National Geographic jó kapcsola-
tokat ápol velünk, ők kértek fel minket, 
hogy közösen hozzuk létre ezt a kiál-

lítást” – mondta Kszenja Kobjakov, az 
Izraeli Turisztikai Minisztérium igazga-
tónője Moszkvában. Hozzátette, hogy 
többezer beküldött kép közül kellett 
az oroszországi National Geographic 
segítségével gondosan kiválogatni a 
megfelelőket. „Nagyon fontos volt szá-
munkra, hogy azokat a fotók szerepel-
jenek, melyek legautentikusabban mu-
tatják be Izraelt. Lényeges szempont 
volt, hogy elsősorban Jeruzsálemre és 
Tel Avivra hívjuk fel a figyelmet, illet-

Oroszország főrabbija és az Izraeli Had-
sereg (IDF) számos tábornoka egy izra-
eli hősről emlékezett meg Kazany város 
zsinagógájában.
 Avigdor Ben-Gal, vagy közismertebb 
nevén Janus februárban hunyt el Izrael-
ben, ahová 1943-ban érkezett meg hat 
évesen, több száz elárvult menekülttel 
egyetemben Lengyelországból. 
 A fiatalon katonai pályára lépett 
Ben-Gal Izraelben nagy tiszteletnek 
örvendett, mivel 1973-ban jelentős sze-
repe volt abban, hogy a túlerőben lévő 
szír seregek ne tudjanak területeket el-
foglalnia a zsidó államban. „Janus men-
tette meg Izrael államát” – mondta Eli 
Ben-Dahan védelmi miniszterhelyettes 
a Ben-Galról rendezett megemlékezés 
során, amelyen részt vett Ben-Gal öz-
vegye Avital, valamint hét gyermeke 
közül ketten: a 12 éves ikrek, Tohar és 
Ilai. Az eseményt az oroszul beszélők-
nek indított tanulmányi konferenciák 
megszervezésével foglalkozó Limmud 
FSU szervezte

 Berel Lazar főrabbi dicsőítette Ben-
Gal emberségét, mely szerinte gyerek-
korára volt visszavezethető. Úgy véli, 
Ben-Gal azért segített a körülötte lévő 
rászorulókon, mert sosem felejtette azo-
kat az időket, amikor ő is hasonló sorsra 
jutott. Felismerte mások éhezését, mert 
neki is meg kellett azt tapasztalnia.
 Ben-Gal a legfiatalabbak közt volt 
azon gyermekek között, akiknek kínok 
közepette kellett megtenni a Kazanyon, 
Szibérián, Üzbegisztánon, Teheránon, 
Indián, Egyiptomon át a mai Izraelbe ve-
zető 8000 mérföldes (kb. 13.000 km – a 
szerk.) utat. Ő és nővére elárvultak az út 
alatt, ki voltak téve éhezésnek, hidegnek.
 Chaim Chesler, a Limmud FSU ala-
pítója szerint Kazany fontos állomás volt 
Janus életében. A tény, hogy még itt is 
ilyen nagyszabású megemlékezést ren-
deztek, mutatja, mekkora hatással volt 
Ben-Gal a zsidó emberekre - mondotta.
 Több tucat emberrel együtt a meg-
emlékezésen részt vett Haim Erez, az 
Izraeli Hadsereg Déli Parancsnokságá-

nak parancsnoka, Ben-Gal jó barátja, 
aki szintén tagja volt a „Teheráni gyer-
mekek” csoportjának. Erez a Limmud 
konferenciáján is felszólalt, ahol 600 
résztvevő jelenlétében a „Teheráni 
gyermekekről” beszélt.
 Erez négyévesen lett árva, miután 
anyja otthagyta őt a lengyel-orosz ha-
táron és azt mondta neki, menjen át 
Oroszországba, hogy megtalálja édes-
apját. Ez nem sikerült neki, de végül 
Izraelben újra találkozott édesanyjával.
 Kb 1000 zsidó árvát szállásoltak el 
üzbég monostorokban, és csak 800 gye-
reket vittek Izraelbe, akiket a „Teheráni 
gyermekeknek” neveztek el.
 A jta.org honlapon 2016. 09. 04-én 
megjelent írás alapján a cikket 

Sugár Károly szerkesztette.

IZRAELI HŐSRE EMLÉKEZTEK 
OROSZORSZÁGBAN
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Dr. Dolinay Tamás

1860-ban született Budapesten, jómó-
dú zsidó családban. 18 éves korában 
szüleivel Bécsbe költözött, ahol 1884-
ben jogi diplomát szerzett, de úgy tűnt, 
hogy az írásnak szenteli az életét. Bécs-
ben, majd Párizsban újságíróként tevé-
kenykedett. Megdöbbenve tapasztalta, 
hogy Franciaországban, a forradalom 
hazájában is ugyanazt az antiszemitiz-
must éli meg, mint Ausztriában. Előtte 
azt hitte, hogy az antiszemitizmust az 
asszimilációval győzheti le a zsidóság, 
de rájött, hogy a saját haza jelentheti so-
kaknak a megoldást. Ezt a tudatot erő-
sítették benne az 1881. évi orosz pog-
romok, majd Alfred Dreyfus százados 
alaptalan meggyanúsítása 1884-ben. 
Mindenképpen szükség van a zsidó ál-
lam megteremtésére – ezt a gondolatot 
erősítette benne az európai zsidók zak-
latott sorsa. A gondolatot elsősorban a 
kelet-európai zsidóság fogadta kitörő 
örömmel. 
 1897-ben Bázelban az Első Cionista 
Kongresszuson megfogalmazták, hogy 
a zsidó nép számára otthont szándé-

„HA AKARJÁTOK, NEM ÁLOM”
koznak teremteni, mégpedig Paleszti-
nában. Hihetetlen ambícióval vágott 
neki a zsidó állam megszervezésének. A 
nagy terhelés következtében tüdőgyul-
ladást kapott, majd következménye, 
szívelégtelenség következtében hunyt el 
1904-ben. De a mozgalom megszilárdí-
totta magát a világpolitikában. 
 Földi maradványait a zsidó állam 
1949-ben Izraelbe hozatta, és a jeruzsá-
lemi Herzl-hegyen hantolták el.
 Herzl Tivadar, a nagy álmodozó, a 
csipetnyi vagy több őrülettel megvert és 
megáldott államférfi hirdette: ha akar-
játok, nem álom. A róla és egy másik 
magyar származású cionistáról, Max 
Nordauról szóló drámát mutatta be 
2016 júniusában a nyíregyházi zsina-
gógában a budapesti Spinoza Színház 
– hatalmas sikerrel. Köszönjük a nem 
mindennapi élményt Makranczi Zalán, 
Gyabronka József és Hajdú László szín-
művészeknek, Czeizer Gábor rendező-
nek és Sándor Anna producernek!

Dr. Dolinay Tamás

Herzl Tivadar élete és munkássága

AZ ŐSZI ÜNNEPEK ELÉ
A néhai Salzberg rabbi, aki egykor katonai főrabbi volt, majd Jeruzsálem egyik 
zsinagógájában tevékenykedett, igen tetszetősen magyarázta elul hónap, ros 
ha’sana és jom kipur jelentőségét. Egész éven át szabadon közlekedük – mond-
ta –, folyamatosan haladunk, mintha a jelzőlámpa zöldet mutatna; lefoglalnak 
a hétköznap tennivalói, többnyire elfeledkezünk a szellemi életről. Elul hónap 
elsején aztán a lámpa sárgára vált, eszünkbe juttatja, hogy ideje lassítani és 
felkészülni a közelgő őszi ünnepekre. Ros ha’sanakor és jom kipurkor meglát-
juk a piros fényt, megállunk, csakis a törvények felidézése és a megtérés jár az 
eszünkben. Ez történik általában még azokkal a hittestvéreinkkel is, akik egész 
évben távol maradnak a zsinagógától. 
 A mi kis közösségünk abban a szerencsés helyzetben van, hogy – egy-két al-
kalomtól eltekintve – egész évben összejön a minjen. Van kohénunk, van lévink, 
ami nem általános hasonló létszámú hitközségeknél. Van zsinagógánk és külön 
imatermünk. Minden adott ahhoz, hogy lassítsunk, majd teljesen fékezzünk le 
az ünnepek előtt, feledve a hétköznapok ügyes-bajos dolgait…
 Áldott új évet kívánunk Izrael egész népének!

Somos Péter

DR. DOLINAY TAMÁS: 
FORGÁCSAIM 4.

Kedves olvasó! 
Ismeri ön Dr. 
Dolinay Tamás 
gyermekorvost, 
férjet, apát, nagy-
papát, a világért 
aggódó független 
polgárt? A For-
gácsaim 4. című 
kötete verseiből, 
novelláiból meg-
ismerheti. 
 Hat vers, és benne van az egész világ. 
Milyen verseléssel íródtak, nem meg-
határozható. Talán szimultán, talán ke-
vert ritmusúak. Persze nem ez a lényeg, 
hanem a tartalom, az érzelmek hal-
maza. Aggodalom az ország sorsáért, 
az idősödő ember életének mérlege, 
az emberi gonoszság érthetetlensége, 
mind ott vannak a sorok között. Csak 
szomorúságból, fájdalomból áll az élet? 
– kérdezhetnénk, de ott a válasz, hogy 
van remény, hiszen Ben Hurok is szü-
letnek.
 Az apró kis novellák közepén já-
runk, talán eldöntöttük magunkban, 
miről is szólnak, és akkor jön egy fél-
mondat, egy csavar, egy meglepő for-
dulat, ami mindent megváltoztat. 
 Úgy, mint az előző három kötetben, 
most is a szövegek középpontjában a 
család áll. Megtudunk mindent a fe-
leségről, a gyerekekről, az ő társaikról 
és az imádott unokákról. Megjelenik 
a múlt, csodálatos árnyaival. Az édes-
anya, az apa és a kishúg holtukban is 
tovább élnek, szinte látjuk, ahogy az 
ünnep elmúltával integetnek a távol-
ból. Környezetvédelem, egészségügy, 
orvoslás és politika, karácsonyok és 
hanuka, népszokások, cipők és csontok 
– igaz, milyen különös kavalkád?
 Ilyen az élet: ha hosszú, előbb-utóbb 
gyötrelmes, ha rövid, fájdalmas és tra-
gikus.
 Az élet fájáról lehántott forgácsok 
mindegyikében ott van maga az ember.
Kedves olvasó, ugye felkeltettem ér-
deklődését? Olvassa el hát a könyvet!

Dr. Klein Éva
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ÜNNEPI IMAREND
Ros ha’sana
 Erev ros ha’sana  október 2. vasárnap  18.00
 Ros ha’sana I. reggel október 3. hétfő 8.30
  este október 3. hétfő 18.00
 Ros ha’sana II.  reggel október 4. kedd 8.30
  este október 4. kedd 18.00
Sabat suva  október 8. szombat 8.30

Jom kipur
 Kol nidré  október 11. kedd 17.30
 Jom kipur  október 12. szerda 8.30 – mázkir 
   böjt vége 18.47

Szukot
 Erev szukot  október 16. vasárnap  17.30
 Szukot I.  reggel október 17. hétfő 8.30
  este október 17. hétfő 17.30     
 Szukot II.  reggel október 18. kedd 8.30
  este október 18. kedd 17.30
 Hosána raba  október 23. vasárnap 8.30
 Erev smini aceret október 23. vasárnap 17.30
 Smini aceret  október 24. hétfő 8.30 – mázkir 
 Erev szimchat tora október 24. hétfő 17.30  
 Szimchat tora  október 25. kedd 8.30

BARCHESZRENDELÉS 
AZ ÜNNEPEKRE

Az idén is családonként két barcheszt biztosítunk a hit-
község tagjai számára. Kérjük, a külön rendeléseket szí-
veskedjenek leadni az irodában személyesen vagy az imp-
resszumban közölt elérhetőségeken legkésőbb szeptember 
22-ig. Ros ha’sana előtt a barcheszek átvehetők szeptember 
30-án pénteken, jom kipur előtt október 10-én hétfőn a 
hitközség irodájában, mindkét nap 8-tól 15 óráig.
 A jom kipuri olajmécsesek beszerzéséről a hitközség 
gondoskodik. Kérjük, új mécsesekre időben jelentsék be 
igényüket.


