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A Nyíregyházi Zsidó Hitközség lapja

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ
A legutóbbi lapszámunk megjelenése
óta eltelt időszak bővelkedett szomorú
és örömteli eseményekben egyaránt.
Sajnos ebben a három hónapban elveszítettük hitközségünk három tagját: Lakatosné Füleki Évát, Markovics
Gyuláné Irénke nénit
és Galambos Zoltánt.
Együttérzünk
Preisz
Magdi nénivel, aki fiát,
Ségelbaum Lászlót gyászolja. Emléküket szívünkben örökre megőrizzük!
Az élet azonban megy
tovább.
Örömünkre szolgált,
hogy az őszi nagyünnepek minden imanapján
együtt volt a minján.
Gervai Lajos vendég
előimádkozó,
Somos
Péter, hitközségünk vallási vezetője és
Dr.Tóth Ábri Péter közreműködésével
felemelő élményekben volt részünk.
Dr. Tóth Ábri Péter sófárfúvása és Somos Péter Kol Nidréje azokat az időket
idézte, amikor az őszi ünnepek idején
még több százan voltak jelen gyönyörű
zsinagógánk falai között.
Hitközségünknél szeptember hónapban látogatást tett Nyíregyháza város
alpolgármestere, Dr. Ulrich Attila és
az önkormányzat kulturális referense,
Dóró Erika. A tartalmas eszmecsere
során a város elöljárói igyekeztek képet
kapni hitközségünk életéről, a megoldandó feladatokról. Megígérték, hogy a
város mindent megtesz annak érdekében, hogy zsinagógánk és a közösségi
épület előtt sor kerüljön a közvilágítás
korszerűsítésére. A vezetőség hangot
adott azon terveinek, hogy a jövőben is

helyet biztosít a városlakók által megkedvelt kulturális rendezvényeknek, és
szoros, gyümölcsöző kapcsolatot kíván
kiépíteni a keresztény egyházakkal.
Október hónapban bemutattuk Dr.
Dolinay Tamás „Forgácsaim 4.” című

könyvét. A rendezvényen Mohai Gábor beszélgetett a szerzővel és olvasott
fel részleteket a könyvből. Az esemény
vendégei felemelő élménnyel lettek
gazdagabbak, megismerve Dr. Dolinay
Tamás szép verseit, érdekes novelláit. A
bemutatóval egybekötve köszöntöttük a
szerzőt és Hegedüsné Winkler Judit hittestvérünket születésnapjuk alkalmából.
November 15-én zsinagógánkba látogattak a Szent Atanáz Görögkatolikus
Hittudományi Főiskola és a Hajdúdorogi Szent Bazil Oktatási Központ és
Gimnázium diákjai Baracsi Endre, a
megyei közgyűlés alelnöke kíséretében.
Különleges mozzanata volt a látogatásnak, amikor a főiskola egyik diákja és
Somos Péter előimádkozó felváltva magyar és héber nyelven mondtak el egy
zsoltárt. Nyirán János fődiakónus és a
hitközség képviselői hangot adtak azon

reményüknek, hogy hasonló rendezvényekre a jövőben több alkalommal is
sor kerül majd.
November 19-én ellátogatott hozzánk
Dr. Hunyadi László, Izrael Állam tiszteletbeli konzulja és felesége. A konzul úr
előadásából megismerhettük az intézmény rendeltetését, tartalmát. A jó hangulatú találkozó a kölcsönös együttműködési szándék kinyilvánításával zárult.
November 27-én Csutkai Csaba „Ahol szétoszlik a világosság” című
fotóalbumát ismerhettük
meg. Az album zsidó
temetőkről és temetőlátogatókról készített fotókat foglal magába. A
könyv megalkotásában
írásaikkal közreműködtek Dr. Vofkori Mária, a
Kisvárdai Rétközi Múzeum igazgatója, Somos
Péter, hitközségünk alelnöke és Néző István
kisvárdai helytörténész.
A könyvbemutatón hitközségünk kultúrtermében teltház volt. A bemutató
kerekasztal beszélgetés keretei között
zajlott, melyen a szerzőkön kívül Urbán
Terézia nyugalmazott magyar nyelv
és irodalomtanár és Dr. Riczu Zoltán
Phd. történész osztották meg értékes
gondolataikat a hallgatósággal.
Újdonság hitközségünk életében,
hogy a szombati istentisztelet után
kidust rendezünk. A közös étkezés alatt
kerül sor az esedékes heti tóramagyarázatra. Ebben terveink szerint hitközségünk tagjai felváltva vesznek részt. Eddig két hölgy és két úr: Szikszai Katalin,
Czine Ilona, Nagy Ferenc és Csatlós
Tamás szerepeltek. Előadásaikat követően élénk vita bontakozott ki, mely
alkalmat adott különleges értelmezések
megvitatására.
Dr. Klein Éva
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AZ ÖRÖKKÉVALÓ VIGASZTALJON
BENNETEKET…
A mi drága, egyetlen Mamink 1952. 12.
29-én Füleki Éva Olgaként látta meg a
napvilágot Nyíregyházán, Füleki László
és Módis Erzsébet lányaként.
Gyermekkora egy részét Budapesten
töltötte. 9 évesen hazakerült Nyíregyházára, ahol rábízták öccse nevelését,
így két háztartást vezetett. Az élet már
akkor próbára tette.
A középiskolát a Kertészeti Szakközépiskolában kezdte, de szíve mélyén
érezte, hogy fodrásznak született.

A Szarvas utcán volt fodrásztanuló,
amikor egy buszvezetőt meglátott, és
egyből tudta, hogy ő lesz az igazi. Megismerkedésük után két hónappal megtartották az eljegyzést, rá egy hónapra,
1973. 09. 22-én az esküvőt. Férje édesapja mindig mondogatta: Fiam! Megtaláltad a „TŰT”a szénakazalban.
1976. 10. 25-én megszületett egyetlen lánygyermekük, Szilvia.
Szerető felség és édesanya volt, aki
a családjáért mindent megtett, a NEM
szót nem ismerte. A munkáját mindig
szeretettel és odaadással végezte, legyen
szó fodrászatról, kereskedelemről vagy
hitközségi irodai munkáról.
A családjáért élt-halt 43 éven át. Ha
még 63 évig élne, sem lehetne meghálálni neki. Férje és gyermeke mellett mindig ott áll, bármi is történt. A
családja volt a mindene. Férje mindig

mondogatta: „Amíg világ a világ és ember lesz a Földön, édes szívem, én Veled
szeretnék élni.”
Aki ismerte, imádta. Mindenkihez
volt egy kedves szava, mindig mosolygott, soha senkit nem bántott volna
meg.
Sok-sok köszönettel tartozunk Neked, drága Mamink, hogy ilyen feleség és édesanya voltál. Férj és gyermek
magának nem kívánhat jobbat! Szerető
családod köszöni a törődést, a kitartást.
Amit ember megkaphat a másiktól, mi
még annál is többet kaptunk Tőled. A
levegőt is Te adtad nekünk. Semmire
nem volt gondunk melletted, csak éltünk, mint a grófok.
Nem lehet Őt pár mondatban jellemezni, nem lehet róla egyoldalas nekrológot fogalmazni, mégis úgy érezzük,
tudatnunk kell mindenkivel, miként
látjuk Őt, és miként éljük meg hiányát.
Titkon talán azt reméljük, hogy hall és
lát most minket, és mérges ránk, amiért
ennyit sírunk. Tisztában vagyunk vele,
hogy most is vigyáz ránk, csak sajnos
már nagyon távolról.
A világ legtisztességesebb és legbecsületesebb emberével lettünk szegényebbek. Elmondhatatlan fájdalommal
búcsúzunk Tőled
szerető férjed, István és lányod, Szilvi.
Markovics Gyuláné Berkovics Irénke
1928. november 27-én született Debrecenben. Öten voltak testvérek: három
lány és két fiú.
Az értelmes, okos kislány nem járhatott felsőbb iskolába a zsidótörvények
miatt. 1944-ben a harmonikus vallásos
életet élő családnak el kellett hagynia
otthonát és bevonulni a debreceni gettóba, majd a téglagyárba, ahonnan hamarosan indultak a vagonok Auschwitz
felé. Kassánál a szerelvényt bombatalálat érte, a vagonokat kettéosztották.
A Berkovics családot együtt másokkal
Bécsújhelybe vitték, ahol a családtagok

együtt maradhattak. A kis törékeny 16
éves lány hatalmas olajtartályokat mosott a Shell gyárban.
Aztán innen is menni kellett. Irénke elszakadt a családjától, mert lemaradt az édesanyját szállító szekérről.
Günskirchenbe, a halállágerbe került,
ahol flekktífuszos lett. Itt szabadította fel
az amerikai hadsereg 1945. május 4-én,
amikor már jártányi ereje sem volt.
De élt, és élt az egész család. Édesanyja szinte minden nap ott volt az állomáson, hátha jön a kislánya. És Irénke
megérkezett egy olyan napon, amikor
éppen nem várta senki. Mekkora volt
az örömük!
Irénke elkezdett tanulni, dolgozni.
Optimizmusa, pozitív életszemlélete,
derűs természete átsegítette a nehézségeken. 1956-ban megismerkedett Markovics Gyulával, élete párjával. 1957-ben
megszületett imádott gyermekük, Judit.
Most 60 éve, hogy Irénke néni és
Gyuszi bácsi összekötötte az életét.
Együtt voltak jóban, rosszban, egészségben, betegségben. Gyuszi bácsi
mindent megtett Irénkéért, a legyőzhetetlent is legyőzte. Harcolt és küzdött,
hogy Irénke élete szebb és jobb legyen.
És Irénke élete szép volt és boldog.
Gyermeküket felnevelték, taníttatták.
Messzire került a szülői háztól: Amerikában él, de mikor segíteni kellett az
unokák nevelésében, a nagy távolság
sem jelenthetett akadályt.
Együtt mindenre képesek voltak.
Együtt ápolták Irénke idős, beteg édesanyját, ezt az életfeladatot is teljesítve.
Senki nem sejtette, hogy Irénke gyógyíthatatlan beteg, hiszen mindig vidám
volt, tájékozott, minden élethelyzetre
volt egy humoros története. Betegsége
sem akadályozhatta meg abban, hogy a
zsinagógában az idén is meghallgassa a
Kol Nidrét és meggyújtsa az emlékmécsest. Nem sejthettük, hogy hamarosan
bekövetkezik az, amit már nem tudnak
legyőzni, ami erősebb minden emberi
hatalomnál…
Dr. Klein Éva
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Galambos Zoltán 1923. január 18-án
született Vaján Grósz Zoltán néven.
Zsidó neve: Zeev Arie ben Sulem Fájs.
Nyolcan voltak testvérek: három fiú
és öt lány. A hat elemit Vaján végezte,
emellett 3-tól 13 éves koráig zsidó iskolába járt. 1938-ban kereskedőtanuló lett
Tiszalökön. Mire szabadult, a 6%-os
törvény korlátozása miatt nem vették
fel dolgozni, így beállt apja mellé a műhelybe, és kitanulta az asztalosszakmát.
1944. márciusban bevitték munkaszolgálatra. Ott sokat szenvedett, 21 évesen
átélte a poklok poklát.
A szenvedésekkel teli időszak után –
melyről olvashatnak Klein Éva: Vannak
még tanúk című könyvében – 1945. július
végén tért vissza Vajára. A szülők és három lánytestvére, valamint azok gyermekei Auschwitzban lelték halálukat. Összesen 18-an maradtak oda a családból.
Zoli bácsi a kereskedelemben helyezkedett el. Mindent legyőzve igyekezett
úgy élni, hogy minél több időt töltsön

családjával. Sokat segített hite, szeretete. 1956-ban disszidált, de csak Bécsig
jutott, mert visszajött, hogy segítsen a
családján. 1964-ben, 41 évesen végre
magára is gondolt: megházasodott, feleségül vette Fekete Irént. Két gyermekük született: Zoltán és Tamás, akik Vaján élnek feleségeikkel, segítve egymást
mindenben. Zolinak két gyermeke van:
Szilveszter 30, Ingrid 26 éves. Tamás
gyermeke, Márk tíz éves. A legnagyobb
unoka, Szilveszter öt éve Izraelben él.
Nagyon szeretett Nyíregyházára a
zsinagógába járni, mert jól érezte ott
magát. Az őszi ünnepeket az idén is ott
töltötte. Emlékezzünk rá, mint az egyre
fogyatkozó számú túlélők egyikére, aki
tanúja volt azoknak
az időknek, amikor
zsidónak lenni egyet
jelentett az életveszélylyel. Akinek visszavonhatatlanul elvették
a fiatalságát, és aki

mégis oda tért vissza az átélt borzalmak
után, ahol született. Ott kezdett új életet, mert a régit – elpusztított családtagjai nélkül – folytatni már nem lehetett.
Aki mindennek ellenére megőrizte hitét, vallását, ősei hagymányait. Aki úgy
imádkozott, ahogy csak az ő korosztálya tud, aki nem volt képes visszatartani a sírást, mikor a gyászimát mondta
mártírjainkért.
Sokszor előfordult, hogy Zoli bácsi
jóvoltából volt teljes a létszám, hogy
erejét meghaladó erőfeszítések árán jött
el közénk. Ne feledjük ezt el, gondoljunk rá, mint hitéhez hű zsidó emberre.
A gyászoló család

NYÍREGYHÁZI ZSIDÓ SORSOK
Az alábbi sorok írója Izraelben él. A neve Aser Bar-Nir; Sichermann Károly
néven született 1930-ban Nyíregyházán. Nagy örömmel fogadtuk visszaemlékezéseit, hiszen sajnálatos módon egyre kevesebb azoknak a száma,
akik még tudnak mesélni a háború előtti időkről és a vészkorszakban elhurcolt zsidók sorsáról…
A háború előtt két nagy hitközség volt
Nyíregyházán: a status quo és az ortodox. Az előbbinek jóval több tagja volt.
Közülük nagyon kevesen tudtak jiddisül
és még ennél is kevesebben használták
a nyelvet, mert többségük a teljes aszszimilációra törekedett. A két hitközség
közös elemi iskolát működtetett. Az ott
tanuló ortodox gyerekek kisebbségben
voltak és jobbára a szegényebb réteghez
tartoztak, általában hatodik osztályig
maradtak az elemiben. A status quo
közösséghez tartozó gyerekek továbbtanultak a Jókai Mór Polgári Iskolában
vagy a Kossuth Gimnáziumban.
A Szarvas utcai status quo zsinagóga
a nagy őszi ünnepek és peszach alkalmával megtelt, de péntek este és szombat reggel nem mindenki járt istentiszteletre. Apámnak állandó helye volt,
mindig magával vitt. 1943 szeptemberében volt a bar micvám, maga Dr.

Bernstein Béla főrabbi készített fel. Attól kezdve hétvégeken is jártam imádkozni és minden reggel tfilint tekertem.
Aztán Auschwitz után nem maradtam
vallásos… Előtte viszont nagyon fontos
szerepet játszott az emberek mindennapjaiban a vallás.
A status quo hitközségben volt néhány cionista, de a hitközség vezetősége
kifejezetten anticionista volt (természetesen az ortodox vezetőség is). A cionizmus ugyanis a zsidóságot nemcsak vallásnak tekintette, de egyben nemzetnek
is, és ez ellentmondott a „mi zsidó vallású magyarok vagyunk” felfogásnak.
Dr. Wax Aladárt, az egyetlen cionista
rabbit Dr. Fischbein Gábor hitközségi
elnök – később a Judenrat vezetője – áthelyeztette a gimnáziumból a kevésbé
tekintélyes polgári iskolába.
Dr. Wax karizmatikus, nagy szónok
volt. Amikor előre tudták, hogy a sta-

tus quo zsinagógában ő prédikál, megtelt a terem, és sokan az imádkozók
között hangosan zokogtak. Emellett
lelkes cionista volt, és a fiatalokat a hittanórákon ebben a szellemben próbálta nevelni. Kislányát először héberül
tanította meg beszélni. Amikor már a
gettóban voltunk, a Somer Ha’cair cionista mozgalom egy embert küldött
Nyíregyházára hamis iratokkal, hogy
családjával együtt elvigyék Budapestre, de nem ment. Azt mondta, nem
hagyja el a hitközséget, akármi lesz
vele és a családjával. Nemrégen véletlenül találkoztam azzal az emberrel,
akit érte küldtek, ő mesélte el nekem a
fentieket.
Néhány nappal birkenaui (Auschwitz II.) megérkezésünk után a bal
karunkba tetoválták a számunkat (én
A-11606 lettem, apám A-11605.) Másnap az egész blokkunkat átvezényelték
Auschwitz I-be, ez kb. 20 perc menetet
jelentett. Amikor megláttuk a táborba vezető kapu felett az „Arbeit macht
frei” feliratot, ezt kifejezetten jó jelnek
véltük. Többen közülünk megkönnyebbülten felsóhajtottak.
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Aztán az egyik blokk padlásához vezényeltek bennünket. A padlón aludtunk. Aznap vagy másnap vettem észre,
hogy egy nagyobb csoport áll egy fiatalember körül, aki meleg szavakkal próbálja vigasztalni őket. Felismertem: dr.
Wax Aladár volt... A népszerű rabbinak
kis kecskeszakálla volt Nyíregyházán,
de még Birkenauba érkezésünk napján
mindenkit teljesen szőrtelenítettek. Dr.
Wax szakáll nélkül nagyon fiatalnak
tűnt. Képzeljék el, annak tudatában,
hogy feleségét és kislányát megölték
egy-két nappal azelőtt, volt annyi lelkiereje, hogy másokat igyekezzen nyugtatni. Sajnos őt is megölték. Nagy ember, igaz ember volt dr. Wax Aladár…
Drága szüleim, Sichermann Zoltán
és Sichermann Zoltánné Bleier Ilona…
Apám 1900. augusztus 30-án született
Nyíregyházán. Szülei Sichermann Lipót és Lipótné, született Steinberger
Róza. Egy kis fűszerüzletük volt, ha
nem tévedek, a Búza tér körül. Ortodox zsidók voltak, nagyapám nem túl
hosszú szakállat viselt. Emlékszem,
özvegyemberként nálunk lakott a Szarvas utca 121. sz. házban, vagyis az utca
végén. Naponta többször járt a jóval
messzebb lévő ortodox zsinagógába.
Apai nagyanyám születésem előtt meghalt. Sok gyereket szült, de csak négyen
maradtak életben. A legnagyobb Miksa,
aki a háború alatt Párizsban halt meg.
Fiát, Laci unokatestvéremet Franciaországban ismertem meg a háború után,
jó barátom lett egészen haláláig. Jenő az
I. világháborúban légnyomást kapott,
és a kállói kórházban volt élete végéig.
Margit Amerikába vándorolt családjával a 30-as évek elején, vele ott volt
szerencsém találkozni. Apám, Zoltán
volt a legfiatalabb testvér. Kereskedelmi érettségit tett Nyíregyházán, majd
az állomás melletti Futura raktárakban
kezdett dolgozni. Testvére, Miksa, aki
akkor még Nyíregyházán élt, magához
vette. Apám nagyon-nagyon szorgalmas ember volt, éjjel-nappal dolgozott,
de ebédre mindig hazajött. Évekkel később már ő vezette a raktárat, emellett
felépített egy napraforgóolajat készítő
gyárat és egy szeszgyárat is. Szombaton
is dolgozott, sőt, gyakran vasárnap is.
A Futura budapesti igazgatója egy hitehagyott zsidó ember volt, vezetékneve
Gábor. Nagyon nagyra becsülte apá-
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mat. Állandóan, még a zsidótörvények
életbe lépésének éveiben is talált lehetőséget a fizetésemelésre. Apám 1900as volt, és valahogy azt a korosztályt
nem hívták be munkaszolgálatra, úgyhogy az 1944-es német megszállás otthon találta. Amikor a németek bejöttek
március 19-én, Gábor felhívta telefonon apámat, aki a vasárnap ellenére az
irodájában dolgozott. Én még aludtam,
amikor apám hazajött, felébresztett, és
elmesélte a rettenetes hírt.

mondó. Amikor a németek közeledtek
Párizs felé, apám nem hitte, hogy elfoglalják. Később viszont azt hitte, hogy
Moszkvát sikerül elfoglalni, de hála Istennek tévedett. A sztálingrádi szovjet
győzelem mindenkit (vagyis minden
zsidót) jókedvre derített. Apám optimizmusa közismert volt, úgyhogy sok
zsidó barát jött át hozzánk kérdezgetni
őt. A zsidótörvények miatt elbocsátott
egyik barátja, Heller Feri Ukrajnában
volt munkaszolgálatos. Valahogy ka-

Családi látogatáson a nyíregyházi temetőben

A szüleim úgy gondolták, hogy –
mivel testvéreim nem voltak – legfőbb
feladatuk az életben az én nevelésem.
A 30-as évek elején még nagyon rossz
volt apám fizetése, kb. 240 pengő havonta, amiből csak a házbér 50 pengő
volt. Mégis, ötéves koromban bécsi
„frauleint” fogadtak mellém, akivel a
Szarvas utcán sétálgattunk, és németül próbált tanítani. Később angolul és
zongorázni is tanítottak. Anyám nem
dolgozott, sőt, mint „úriasszony”, házassága első napjától (1929) bentlakó
cselédet tartott. Apám jószívű, optimista ember volt. A háború kitörése
napjától biztos volt a németek vereségében. Együtt hallgattuk – természetesen titokban – a BBC magyar adásait.
Emlékszem az örömrivalgására, amikor
Churchill lett az angol miniszterelnök.
„Chamberlain lemondott, Churchill az
új miniszterelnök” – pontosan ezekkel
a szavakkal közölte a hírt a rádióbe-

pott néhány nap szabadságot és egy téli
estén nálunk vacsorázott. Ültünk az
asztal körül és mesélte, hogy a németek
a zsidókkal mély gödröt ásatnak és aztán belelövik apraját-nagyját. Amikor
vacsora után elment, hosszú csend lett.
Aztán apám összeszedte magát és csak
annyit mondott anyámnak: „Heller Feri
mindig pesszimista volt”. Feri túlélte a
háborút. Pesten találkoztam vele 1945ben, azután a 70-es évek elején Izraelbe
jött rokonokhoz. A feleségemmel meghívtuk vacsorára. Érdekes, hogy abból,
amit fentebb leírtam, semmire sem emlékezett.
Nyíregyházán bujkáltak lengyel zsidó menekültek. Ha valaki közülünk
igazán tudni akarta, megtudhatta, mi
történik Lengyelországban. Én, mint
gyerek, pontosan emlékszem, hogy hallottam: Lublinban a zsidókból szappant
gyártanak. Később már tudtuk, hogy
az egyik legrettenetesebb haláltábor
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Lublin mellett volt. Viszont mi, magyar
zsidók meg voltunk győződve arról,
hogy vitéz nagybányai Horthy Miklós
(aki a magyar nyelvet nem bírta tökéletesen) megvédi a magyar zsidókat,
hiszen a Ganzfried gyár tulajdonosával
kártyázik, és a kormányzó feleségében
is van némi zsidó vér…
Anyám a leánygimnáziumot végezte
el Nyíregyházán. Nagyon ambiciózus,
olvasott és nagyon szép asszony volt.
Orvos akart lenni, még 1943-ban sem
mondott le erről a tervről. Gyönyörűen
zongorázott és élvezte a nyíregyházi életet. Megtaláltam egy levelet, amit a sógornőjének írt. Ez a 30-as években volt.
Amerikába szerettek volna emigrálni,
de anyám azt írta: „hogy lehet Nyíregyházát, az összes barátot itthagyni?”

nyugtával vett át. (Amerikában most az
ilyen cédulát I.O.U.-nak titulálják) Aztán úgy történt, hogy Kállay földbirtokos, a későbbi miniszterelnök testvére
nem fizette vissza az adósságot és meghalt. Nagyapám, Bleier Jenő 1935-ben
szívszélütésben szintén elhunyt. (Nagyon nagypocakos, kövér ember volt.)
Így a gyerekeire maradt az adósságot a
már nem élő Kállaytól visszakövetelni.
Anyám és nagybátyám, Bleier Zsigmond egy dr. Baum nevű ügyvédet fogadott, akinek az irodája a református
templommal szemben volt, úgy hiszem,
az Egyház utcában. A per a 40-es évek
elején folyt le, amikor Kállay (az adós
testvére) már miniszterelnök volt, kegyelmes úr. A vége az lett, hogy anyám
és nagybátyám a pert megnyerték, és

Bleier Jenő anyai nagyapám 1881ben született Szatmárnémetiben. 14
éves korában felment Budapestre. A
Gundel étteremben lett „borfiú”, vagyis
a pincérmesterséget tanulta ki. 1897ben jó beírással a munkakönyvében a
nyíregyházi Koronában kapott munkát. Az évek során előrehaladt és fő-,
vagyis fizetőpincér lett. Annak idején
ez nagyon fontos pozíció volt, mert
csak készpénzzel lehetett fizetni a vendéglőben. A Korona nemcsak vendéglő
és szálloda volt, hanem kaszinó is, oda
jártak a dzsentrik kártyázni. Akinél éppen nem volt elég pénz, az a „főúrtól”
kapott kölcsönt, amit egy cédulán aláírt

néhány ezer pengőt kaptak, ami akkor
nagyon nagy pénz volt. Ilyen is volt
az akkor már második zsidótörvényes
Magyarországon.
A Szarvas utcai zsidó elemi után a
Jókai Mór Polgáriba jártam. Zsidóknak
nagyon nehéz és drága volt a Kossuth
Gimnáziumba bekerülni (600 pengő
volt az éves tandíj: 200 pengő beíratási költség, plusz 40 pengő havonta).
Csak egy elemi iskolás osztálytársam,
Czitrom Andris (Mauthausenben
pusztult el) ment az elemi után rögtön
gimnáziumba. Klein Pista barátommal
együtt 1943 nyarán a harmadik polgári után különbözeti vizsgát tettünk, és

mint magántanulók lettünk a Kossuth
Gimnázium negyedik osztályának tanulói. A német megszállás után rögtön bezárt az iskola, én már csillaggal
a kabátomon tettem le a magánvizsgát.
Tiszta egyest kaptam (az egyes volt akkor a legjobb jegy és ötös volt a bukás),
amit biztos nem érdemeltem meg, de az
osztályfőnök, dr. Gacsányi, aki demokratikus érzelmű, németellenes nemzsidó ember volt, jót akart tenni. Valószínűleg érezte, mi vár ránk, zsidókra.
A fia velem járt egy osztályba, nagyon
tehetséges volt. Úgy hallottam, Debrecenben dolgozott, mint atomtudós.
A gettó az akkori Vay Ádám és
Kossuth utcák között volt. Először és
utoljára akkor láttam apámat sírni…
Mi még otthon voltunk az állomástéri
házunkban, amikor apám az ortodox
templomba zsúfolt vidéki embereket
látta a földön batyuik között, gyerekekkel együtt henteregni. „Ezt nem lehet
kibírni” mondta zokogva, nem tudván
természetesen, hogy ez semmi ahhoz
képest, ami később mindnyájunkra
várt.
Amikor a hosszú sor a gettóból
Nyírjes felé elvonult, a római katolikus templom előtt egy csoport ember
állt és nevetgélt. Május 26-án a második nyírjesi csoporttal indultunk, május 28-án már Auschwitz II-be, vagyis
Birkenauba érkeztünk. Az első szelektálást apámmal megúsztuk, és mint másnap kiderült, anyám is szerencsés volt,
mindhárman életben maradtunk.
Anyámat akkor láttuk utoljára. Odakiáltott apámnak: „Vigyázz a fiunkra!”
Legalább tudta, hogy apám és én együtt
vagyunk, legalábbis akkor még együtt
voltunk. Apámat Auschwitz I-ben 1944.
június elején láttam utoljára, amikor őt,
mint erősebb embert, kiválasztották.
Én akkor egyedül maradtam.
A szüleim elpusztultak. A háború
után nagyszerű, nagyon érdekes életem volt Izraelben és Amerikában is, de
nincs olyan nap, hogy ne gondolnék rájuk. Apámat 44, anyámat 35 éves korában gyilkoltak meg. Nem élhették meg
az óriási változásokat, amit a háború
vége hozott…
Sichermann Károly
Folytatás a következő számban.
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„LILIOMSZÁL FEHÉR FEJÉT LEHAJTJA…”
Bleuer Rózsa emlékére
Van egy gyönyörű síremlék a nyíregyházi
zsidó temetőben. Fölfelé enyhén keskenyedő, szögletes, fehér márványoszlop,
a tetején körben, mint valami koszorú,
faragott liliomok. Készítője Zala György,
aki többek között a budapesti Hősök terén álló Millenniumi emlékmű egykori
szobrainak zömét is alkotta. A sírkő alatt
egy18 éves lány nyugszik: Bleuer Rózsa.
Sok-sok szép síremlék van ebben a temetőben, de ez mégis különleges, egyedülálló közöttük. S nem azért, mert híres
szobrász készítette, hanem azért, mert

Bleuer rózsa síremléke. A szerző felvétele.

ennek a sírkőnek mind a négy oldala tele
van írva. Az elülső oldalán egy szép és
elgondolkodtató prózai szöveg olvasható, a többi három oldalon pedig versek,
melyek – a felirat tanúsága szerint – Rózsa gyermekkori naplójából származnak.
Olvasva a közel százhúsz éve bevésett sorokat, megrendülten állapítom meg: nem
mindennapi fénysugár hunyt ki e földön
1899. december 2-án…
Rózsa az igen nagy tiszteletnek örvendő, kiterjedt rokonsággal rendelkező
Bleuer család tagja volt. Nagyapja, Bleuer
Leopold ibrányi földbirtokos életéről és
személyiségéről sokat elárul, hogy a temetésére vitt koszorú szalagjára faluja
a következőket írta: „A szegények és ár-

vák jótevőjének — Ibrány község.”1 Rózsa
édesapja, Bleuer Lajos szintén Ibrányban
volt földbirtokos, de nagyon tevékeny részese volt Nyíregyháza köz- és kulturális
életének is. A Takarékpénztár Egyesület
igazgatósági tagjaként részt vett a város
közgyűlésein2, valamint megalakulásától
kezdve tevékenykedett a Bessenyei Kör
nevű közművelődési egyesületben. Tagja volt az első igazgatóválasztmánynak,
később „A magyar nyelvet és a magyarosodást terjesztő szakválasztmány”-nak, s
egy időben a Kör alelnöki tisztét is ellátta.
Ő hozta létre elhunyt leánya emlékére az
egyesület első irodalmi alapítványát is.3
Bleuer Lajos 1880. március 23-án vette feleségül Sármai Hermint4, akitől négy
gyermeke született: Rózsa, István, Erzsébet (Böske) és Magda. Böskének már fiatal lányként megjelentek tárcanovellái a
Nyírvidékben, később (Bér Dezső feleségeként) Bér Böske néven a Jó Pajtás című
gyermekújságban közölték elbeszéléseit,
illetve kiadták egy mesegyűjteményét is.
Az irodalom, a kultúra iránti fogékonyság
tehát jellemző volt erre a családra.
Rózsa 1881. március 3-án született
Kállósemjénben. Gyermekkoráról semmit nem tudunk, az első Nyírvidék-hír
1898 májusában említi meg Bleuer Rózsika nevét a főgimnázium ifjúsági hangversenyének szereplői között. E rendezvényen a gimnáziumi évkönyv5 krónikája
1
2

3
4

5

Nyírvidék, 1885. júl. 5. 1.
Gottfried Barna: Nyíregyházi virilisek
1874 és 1912 között. In: Helytörténeti
tanulmányok – Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltári évkönyv 9. Nyíregyháza, 1993. 163.
Horthy István: A Szabolcsvármegyei
Bessenyei Kör 40 éves története. Szabolcsi Szemle, 1938. 3-65.
A cikkben közölt személyi adatok
(születés, házasságkötés, elhalálozás) a
www.geni.com oldalnak a Bleuer család családfáját tartalmazó oldalairól
származnak. Kezelők: Roy C Grant,
Katalin Ilona Demeter
Ág. Hitv. Evang. Főgimnázium Értesítője az 1897-98-ik iskolai évről. Nyíregyházán, 1898. 69.

szerint Tóth Kálmán Gyöngyvirág című
költeményét szavalta. Ezt a hosszú (96
soros), érzelemgazdag verset csakis egy
olyan fiatal lány mondhatta el, aki képes
volt az érzelmi azonosulásra, s jó előadókészséggel is rendelkezett. Egy olyan
édesanya szerepébe kellett ugyanis belehelyezkednie, aki beteg gyermekének
mesél egy szép történetet, melyet időnként megszakít a kis beteghez fordulva
szelíd, aggódó, reménykedő, biztató szavakkal. Nem könnyű előadói feladatot
vállalt Rózsa, s maga a versválasztás is
sokat elárul lelkialkatának finomságáról,
érzékenységéről. A művészetek iránti
vonzódását mutatja az is, hogy az 1899
novemberében rendezett jótékony nőegyleti hangversenyen föllépő Eleven
(azaz élő szóban előadott) Újságban ő éppen az Irodalom rovatot képviselte, s egy
kis költeménnyel a művészet pártolására
hívta föl a közönség figyelmét.6De azt,
hogy ő maga is ír verseket a naplójába, talán csak a legszűkebb család tudta, hiszen
– Böske húgával ellentétben – őt sehol
nem említik, hogy nyilvánosan szerepelt
volna saját költeményeivel. Ezeket csak
halála után ismerhette meg az, aki elment
a sírjához, és elolvasta ezt a mindig nyitott
kis „verseskötetet”.
Állok a síremlék előtt, s próbálom elképzelni azt a fiatal lányt, kinek halandó
teste már réges-rég porrá lett, de e néhány
gondolata, érzése, melyet kőbe vésett a
szobrász, túlélte őt. E sírfeliratok és a fellelhető kevés forrás alapján megkísérelem
megidézni alakját…
Számomra ezek az írások egy mélyen
érző, a szépség iránt fogékony, tiszta lelkű,
komoly gondolkodású, erős hitű kislányt
sejtetnek, aki kicsit hajlamos volt a melankóliára s az élet nagy kérdésein való eltöprengésre. Verseinek képi és élményvilága erősen kötődik a természethez, tehát
minden bizonnyal nagyon szerette azt.
Tavasszal, a madárdaltól hangos erdőben
vidáman szedett gyöngyvirágot az édesanyjának, a kopár, tél végi fák azonban
fájdalmas érzéseket ébresztettek benne
6

Nyírvidék, 1899. nov. 5. 4.
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be nem gyógyuló lelki sebekről… Rózsa
számára a szél susogása, a falevelek zizegése, a holdfény, a felhők, a harmat nem
csupán a természet megszokott részei voltak, hanem sejtelmes titkok tudói, baljós
üzenetek hordozói, vagy a bánatában vele

jobb is volt, minthogy itt lehetne, felvitte
az Isten magához az égbe.<< Az általános részvét, mely a megdöbbentő szerencsétlenség iránt megnyilatkozott, mutatja,
hogy az elköltözött kiváló teremtés volt, s
mikor a természet örök törvénye szerint a

Rózsa sírjának feliratai a sírkő északi oldala felől indulva

együtt szomorkodó társai. Írásain még
érződik, hogy szárnypróbálgatások, de
nyelvezetük, zenéjük az esztétikum iránti fogékonyságról, gondolatviláguk pedig az életet az átlagosnál érzékenyebben
megélő ember lelkivilágáról tanúskodik.
Föltehetnénk a kérdést, hogy vajon valóban ilyen volt ez a kislány? Nem csupán
a későromatika borongós életérzését követte verseiben? Egy kicsit talán érződik
ez a hatás is, ugyanakkor meg vagyok
róla győződve, hogy szülei, akik ezeket az
írásait kiválasztották naplójából a sírkőre,
gondosan ügyeltek arra, hogy ez az időtálló, maradandó nyom valóban hiteles nyoma legyen gyermekük személyiségének.
Rózsa 1899. december 2-án, Budapesten hunyt el hashártyagyulladásban.
A Nyírvidékben megjelent gyászhír
alapján is egy kivételesen rokonszenves
fiatal lány alakja rajzolódik ki: „>>Rózsának már nem fáj semmi.<< Ez a rettenetes értelmü távirat adta tudtul a csapást, mely Bleuer Lajos urat közéletünk
szeretett tagját és családját érte. Néhány
napi szenvedés után Budapesten elhunyt
18 éves angyali jóságu lánya, kiről méltán elmondható, hogy: >>Szebb is volt,

most duló kinok csendes, fájdalmas emlékezetté válnak a szülők lelkében, legyen
felemelő rájok nézve az a tudat, hogy e
gyermek az övék volt.”7
A szülők – a sírkőre vésett verseken kívül – még egy maradandónak szánt emléket szerettek volna lányuknak állítani.
1904-ben Bleuer Lajos és felesége „Bleuer
Rózsa Pályadíjalapítvány” címmel irodalmi alapítványt tett a Bessenyei Kör számára azzal az óhajjal, hogy az ő elmúlásuk után is maradjon meg Rózsa emléke
és szellemisége. S mivel – az édesapa szavai szerint – lányuk „mindig rajongó szeretettel csüngött a hazafias lyra lélekemelő
alkotásain”, a pályázat célját ilyen tárgyú
költemények írásában jelölték meg.8 Ennek az alapítványnak a létrejötte is azt
igazolja, hogy Bleuer Rózsa fiatal életének
meghatározóan fontos része volt a költészethez való vonzódás, s azt is, hogy érzelmi értékrendjében az elsők egyike volt
a hazaszeretet.
A pályázat a feltételeknek megfelelően
valóban hazafias témájú versekre szólt év7
8

Uo. 1899. dec. 10. 3.
Nyírvidék, 1904. jún. 9. 4.

ről évre – kivéve egyet. 1908-ban Rózsa
emlékezetére kellett elégiát írniuk a pályázóknak. 47 mű érkezett be, s a pályadíjat – immár nem először – dr. Vietórisz
József, kiváló nyíregyházi tanár, költő
nyerte el a Fiatal lány sírjánál c. gyönyörű versével.9 Ő közelről ismerte a családot,
tehát e költemény
hitelesen
rajzolja
meg Rózsa kedves
alakját: „Szép s tiszta
voltál…”, „A szenvedőkhöz résztvevőn hajoltál…”, „Nagynak,
nemesnek lelkes híve
voltál…”, „…ó hogy
szeretted az eszményi
szépet…”, „Megnyílt
előtted természet, művészet…” – hogy csak
néhány sort idézzek
a vers különböző
helyeiről. Ez az elégia árnyalja és meg
is erősíti azt a képet,
amit a hírmorzsákból és a lány írásaiból
majdnem százhúsz év
után megpróbáltam összerakni…
Rózsa sírfeliratai között talán a legmegrendítőbbek a fiatal lány döbbentes
sejtelmét megfogalmazó sorok a sírkő
hátoldalán:
„Súgd meg, bús szél, lágy merengő hegedű,
Keserűség lesz-e sorsom vagy derű?
Teljesülnek ifjúságom álmai?
vagy, mint felhők, széjjel fognak oszlani?
Vagy jobb, ha nem súgjátok meg előre,
A jövendő fátylába mi van szőve.”
Vajon milyen sors várt volna rá? Vajon
mit hozott volna számára a XX. század,
melynek küszöbén eltávozott ebből a világból? … Ne töprengjünk ezen! Adjanak
inkább reményt Vietórisz József szép versének utolsó gondolatai:
„Csak por lehet por, ámde él a lélek,
Szívünk sugallja s meg nem dönti más,
Van még a néma síron túl is élet:
Hitünk s reményünk a feltámadás!”
Urbán Terézia
9

Nyírvidék, 1908. máj. 31. 3.
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Priessnitz
alkalmazta,
Kneipp „páter” továbbfejlesztette,
Ungerleider Nyíregyházán bevezette, Krúdy megírta! Mi lehet az?
A hidegvíz kúra (és egyéb „kiegészítők”) testet és lelket varázslatosan gyógyító, karbantartó ereje.
Vincenz Priessnitz földműves (1799–
1851), akit kezdetben kuruzslóként
üldöztek, laikusként, mindenféle képzettség nélkül, megfigyeléseire alapozva
hidegvizet alkalmazott különböző betegségek gyógyítására. Az általa kigondolt, egyénre szabott fürdőmódokkal
való kezelést összekapcsolta vízivással,
különös diétával és erős izommunkával.1 A terápia annyira sikeres volt
és olyan hírnévre tett szert Priessnitz,
hogy a festői környezetű Jeseníkben
(Grafenberg) létrehozta a világ első
hidroterápiás intézetét, mely ma is
működik, és ahol honfitársaink is szép
számmal gyógyulgattak. Olyan nevek,
mint Wesselényi Miklós (aki sokat tett a
városért), Tompa Mihály, Barabás Miklós, Vahor Imre, a Zichy, az Andrássy

és a Széchenyi családok tagjai. A hálás
magyarok vasoroszlán szobrot emeltek
gyógyítójuknak, melynek talapzatán
Vörösmarty Mihály sorait olvashatjuk.
Az alapító halálát követően, özvegye
kérésére az intézmény működtetését
Dr. Josef Schindler (1814–1890) vette át,
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majd őt Dr. Josef Reinhold (1875–1947)2
pszichológus, pszichiáter követte, aki
nagy gondot fordított arra, hogy az
eredeti módszereket a modern orvostudományi eredményekkel ötvözze,
így biztosítva a priessnitzi gyógymód
túlélését. Reinholdot 1938-ban munkatáborba, majd koncentrációs táborba hurcolták, amit csodával határos
módon túlélt, és 1946-ban visszatért a
pozíciójába. Egy évvel később azonban
hirtelen elhalálozott.3
Sebastian Kneipp német katolikus pap (1821-1897) továbbfejlesztette
Priessnitz módszereit, és a hideghatás
mellett mind nagyobb szerepet biztosított a melegnek izzasztás, gőzölgés, stb.
formájában.
Nyíregyházán „Kneipp páter helybéli megbízottja” Dr. Ungerleider Jónás
hasonszervi orvos és vízgyógyász volt,
aki 125 évvel ezelőtt, 1891. december
24-én, életének 81. évében hunyt el. Feleségével, Lázár Josefinevel 50 évig éltek
együtt, gyermekeik: dr. Ungvári Péter,
Emilia, Fáni, Cecilia (Neuwelt Gáspárné) és Róza (Guttmann Henrikné).
„Chronicus betegeknek, kik ez idény
alatt gyökeres gyógymódot használni
szándékoznak, szolgálatot tenni vélek
midőn köztudomásra hozom, hogy a
Priessnitz gyógymódot csakis intézetben
lehet
végrehajtani. Én
e gyógymódban
jártas lévén, bármily intézetben
saját vezetésem és
tanácsom által szívesen segédkezet
nyújtok.”4
Az 58 évet
praktizáló doktor
úr alakja feltűnik a
Móricz Zsigmond
Színház Tirpákia Tündérkert címmel
2012-ben bemutatott darabjában és
Krúdy Gyula Nyíregyházi beduinok c.
novellájában is.
2
3

1

Rossbach M. J. dr.: A természettani
gyógyrendszerek p. 95.

4

http://www.jesenik.org/turista/45-janmasaryk.html
http://nemcsakpraga.blogspot.
hu/2012/12/lazas-beteg-vanmegoldas-priznic-kura.html
Tiszavidék, 1869.03.22. p. 3.

Képzeljük el hajnalban az akkori törvényszék elnökét és más előkelő úriembereket a doktor vezetése alatt a sóstói
erdőben térdig felgyűrt nadrágban,
mezítláb mendegélni a harmatos fűben… és ez mind semmi! A „nyíregyházi reform”, a Kneipp kúra fokozására:
mindez a gyógylötyögés ruha nélkül,
anyaszült meztelenül! („minek a ruha,
csak elzárja a levegőt”). A teljes történetet akár a 2013-ban felavatott KrúdyKneipp sétány útvonalán, az erdei tornapályától Sóstófürdőig „poroszkálva”
táblákon is elolvashatjuk.
Ungerleider Jónás nemcsak Nyíregyházán működött, hanem szinte minden
évben ellátogatott a Veldes vízgyógy- és
edzőintézetbe, ahol mint fürdőorvos,
június elejétől szeptember végéig gyógyított.
Ő szerkesztette a Természet-Gyó
gyász, alcíme: Az észszerű élet- és
gyógymód közlönye című folyóiratot,
mely megjelent havonként kétszer, 1. és
15-én 1874. júl. 1-től 1875. decz. végéig
Nyíregyházán.5
„Az erős sörnek ártalmas következménye ugyanaz, amit a túlságos borivás
és pálinkával élés szokott előidézni, tudniillik a részegségi állapot utóbajai; sajátságos az, hogy a pálinka-részeg embernek rendezetlen, tántorgó járása van, és
inkább előre esik; a sörtől részeg egyénnek ellenben mindig hátra bukik a feje,
a föld felé van függve, mintha minden
lépten bukni akarna, míg a bortul részeg
ember felemelkedett fővel dorbézol.”6
„Minden ember egészségét csak úgy
tarthatja fenn, minden beteg csak úgy
gyógyulhat meg, ha végtelen nagy morális erővel bír czéljai elérésére. … Mindenki szeretne ugyan egészséges lenni,
anélkül, hogy munkálkodnék arra, de
szokott szenvedélyeit el nem hagyja ám;
pedig egészséget hozó varázsvesszők
nem léteznek.”7
Orandum est ut sit mens sana in
corpore sano! Imádkozzunk azért, hogy
ép lélek legyen ép testben!
Timár Éva
5
6
7

http://mek.oszk.hu/03600/03630/
html/u/u28806.htm
Természet-Gyógyász, 1874. 4. szám. p.3.
Természet-Gyógyász, 1874. 2. szám. p.1.
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VOLT EGYSZER EGY ZSINAGÓGA DADÁN…
Sajnos, kevés az adat, kevés a forrás, s még
kevesebb a visszaemlékező. Még kevesebb,
hiszen azok az emberek, akik még elsődleges adatközlők lehetnek, már legtöbben a
nyolcvanadik életévüket tapossák, ha épp
megadatott ez a kegyelem számukra. Tiszadada községben vannak még visszaemlékezők, s vannak még idős, de szellemileg
friss helyi lakosok, akik hitelesen tudnak
mesélni a helyi zsidóságról, hiszen az elhurcolásukig közöttük éltek békességben,
barátságban…
A túlélők leszármazottai is hozzájuk
járnak információért, emlékfoszlányokért
szerte a világból.
Az elmúlt év végén kezembe került egy
tervrajz, …„Kiss Károly kőműves mester
beterjesztett rajza, a Tisza-Dadai izr. templomra”… 1901. július 26-i keltezéssel.
Egy helyi – 1931-ben született – adatközlőtől tudjuk, hogy Tiszadada községben
valóban megépült a rajzon látható zsinagóga, hiszen az izraelita felekezethez tartozók
száma is megkövetelte egy zsinagóga létét.
Magáról az építkezés körülményeiről, költségeiről feljegyzéssel, leírással nem rendelkezünk. A Dienes István által szerkesztett,
1939-ben napvilágot látott Szabolcs Vármegye Monográfiája című kiadvány 210
főre teszi a megjelenés évében az izraelita vallású tiszadadai lakosok számát. (Az
1900-as népszámláláskor 222 fő izraelita élt
a faluban). Solymosi Tibor református lelkész 1983-ban készült Tiszadada története
című pályamunkájának kéziratából tudjuk,
hogy „1943 nyarán Tiszadadán élt vagy 50
zsidó család. A csendőrség felhívatta őket a
községházára….Nem jó róla beszélni… Éjfélkor bezörgettek hozzájuk a paranccsal,
hogy menjenek a zsidótemplomba és ott várják a további rendelkezést. Megengedték nekik, hogy a lakásból amit akarnak, elvigyék.
Megkapták a sárga csillagot, amit kötelességük volt viselni…. Az épületnek, mely évtizedekig a szabad vallásgyakorlásuk helyszínéül szolgált, két napra a foglyai lettek. Két
nap múlva a zsidó lakosságot szekereken
Nyíregyházára szállították, mely az elbeszélések alapján úgynevezett forsponttal történt. (Forspont: Régi hadiadó-fajta, katonai
szállításhoz kötelezően szolgáltatott igásállat, előfogat. meszotar.hu)
Aztán jött a háború. S ahogy a halál nem
válogatott, úgy nem válogatott a lövedék

sem. Nem tett különbséget polgári vagy
egyházi ingatlan között. S bár a gazdátlanná vált zsinagóga számos találatot kapott,
súlyos sérülésekkel ugyan, de túlélte a háborút. Nem úgy azon emberek többsége,
akiké addig volt. Szintén a Solymosi Tibor
féle kéziratából tudjuk, hogy …A háború

után csak kevesen térhettek haza, mintegy
18 megviselt személy. A többi mind odapusztult. Akik visszajöttek, azok sem kívántak itt
lakni. Házaikat eladogatták, még a templomukat is a református egyháznak… …Az
izraelita templomot 1949-ben lebontották.
A református egyház megvette és az új templomába beépítette 1949–50-ben…
Az egykori zsinagóga helyén ma magánházak gyümölcsöskertjei találhatók. S
bár az épület elpusztult, azok emléke, akik
használták, még mindig él. Mert vannak
még, kik emlékeznek rájuk…
ifj.Kovács Géza
okl.közművelődésszervező,
helytörténetkutató

A NYUGDÍJASOKRÓL
Rendesen borzolgatja a mintegy hárommillió nyugdíjas idegeit a jövő évre várható 0,9,
legjobb esetben 1,6 százalék nyugdíjemelés. Szerte a világban örvendetesen gyarapszik
a nyugdíjasok száma, méltósággal, örömtelien tudják megélni a nyugdíjas létet. Magam
is, betöltve a hetven évet, más látószögből nézem a mindennapok problémáit. Találkozom az ötven éve érettségizett barátaimmal, ha még találkozom. Járok a nyugdíjasklubba, ahol gyakran látjuk-halljuk, hogy elvesztettük ismét egy kortársunkat, eggyel
kevesebb az ünnepeltek köre. Az utcán meg-megsüvegelnek, megkérdezik, hogy szolgál
a kedves egészsége a bácsinak. Bizony egyre kevésbé szolgál jól. Rámdudálnak az úton,
hogy tempósabban haladjak, egyre gyakrabban hívogatnak, hogy vegyek csodapárnákat, csodabogyót, csodaszerkezetet, mert te vagy a megcélzott fogyasztó. Örömmel
hallom a tévéből, hogy a skandináv, angol, német nyugdíjasok kedvelt pihenőhelye Spanyolország, sőt, nyaralót is vehetnek maguknak. A szomszédos Ausztriában közel ezer
euró a minimális nyugdíj. Nálunk hárommillió tengeti napjait vagy végnapjait ennél
sokkal kevesebből. Kuporgatnak a gyógyszerekre, a rezsire, a holnapokra, a méltóságteljes halálra, esetleg az unokákra. Szűkebb környezetünket ismerve a megyében alig él
már 120-130 zsidó, többségük nyugdíjas korú, beteg ember. A holokauszttúlélők száma
nem éri el a harmincat. Akik megszabadultak a borzalmaktól, számos súlyos betegséggel tértek meg a hazájukba. Szerencse, hogy valamelyes kompenzáció segíti a túlélést
számukra, de évente 2-3 társunkat temetjük. A magyar nyugdíjasok 10 százaléka sem
éri el az osztrák nyugdíjasok életszínvonalát, több, mint 50 százaléknak van havi százezer forint alatti járandósága. Leírni sem merem, milyen sok idős korúnak van 50-60
ezer forint körüli nyugdíja. A fogyasztói kosár alján ott van a sok gyógyszer, gyógyászati
segédeszköz ára, a villanyszámla, a gáz- és fűtésszámlák kötege. A tetején marad kevés
hely a leértékelt gyümölcsöknek, a csirkefarhátnak, a kínai ruházati cikkeknek és a megspórolt ajándékoknak. A mi megyénk szegény, ahol mindig egy krajcár hiányzott, ahol
akkor is jöttek a gyerekek, ha nem volt elég szoba és kapirgáló tyúk a kertben. Ahonnan
elköltöznek a gyerekek a jobb jövő reményében az ország másik részébe vagy külföldre.
Ahol üresen állnak az eladatlan házak, ahol sokkal több a kegyelemkosztos, államilag
gyámolított, posztócipős, rongyosboltból válogatott melegítős, fáradt, panaszt panaszra
halmozó öreg, akik megadva várják a megváltót. Minek kell hergelni, kicsúfolni ezeket
az embereket 0,9 vagy 1,6 százalék nyugdíjemeléssel, ami egy hónapban egy vagy maximum másfél kiló csirkehús árának felel meg?
Dr. Dolinay Tamás
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CHANUKAI TUDNIVALÓK
A Fény Ünnepét többnyire azok a zsidók is megtartják, akik a többi
ünnepekből nem veszik ki a részüket, jó tudni tehát, mit írnak elő a
hagyományok. Ezekről olvashatnak az alábbiakban.
Nem kötelező chanukijába tenni a
gyertyákat, de mindenképpen egy sorban, egymáshoz közel kell elrendezni
azokat. A chanukai lángok fényét nem
szabad használni világításra, még Tóratanulásra sem. Ha ennek ellenére valaki mégis pl. olvasna a közelükben, ezt
úgy tekintik, mintha a szolgagyertya
(samas) fényét használná.
A nyilvános helyeken, szabadban
végzett gyertyagyújtást – aminek már
Magyarországon is hagyományai vannak – szinte mindenki elfogadja, hiszen
a csodát hirdetni kell. Sokan mégis azt
vallják, hogy ezekre a gyertyákra nem
szabad áldást mondani, be kell érni a
chanukai dalok eléneklésével. Ugyanez vonatkozik az autók tetejére szerelt
nagyméretű chanukijákra.
Miután a lángoknak legalább fél órán
át kell égni, nem szabad olyan helyet
választani a szabadban, ahol szélnek
vannak kitéve. Erre is van „találmány”:
akváriumszerű edénybe helyezik a
chanukiját. Fél órán át azonban semmiképpen nem szabad elmozdítani a
helyükről a gyertyákat. Az előírt idő
elteltével szükség esetén (pl. ha elmennek otthonról és nem biztonságos égő
gyertyákat otthagyni) el lehet oltani a
lángokat. Másnap ismét lehet használni az előző nap eloltott gyertyát vagy a
mécsesben maradt olajat. Az ünnep végeztével azonban meg kell semmisíteni

a használt olajat vagy gyertyát, míg a
használatlant el lehet tenni későbbre.
Szefárd házban egyetlen chanukiját
használnak, míg askenáz szokás szerint minden családtag külön-külön
gyertyá(ka)t gyújthat. Abban viszont
mindkét csoport egyetért, hogy aki
nem házban vagy lakásban tartózkodik
– például az ilyenkor melegebb vidékeken szabad ég alatt hálózsákban vagy
sátorban alvó kirándulók –, az nem tehet eleget ennek a hagyománynak.
Klasszikus ünnepi étel a fánk és a
levivot (jiddisül latkesz – magyarul
zsidópalacsintának is nevezik). Ma, az
egészséges táplálkozás korában kitalálnak mindenféle kalóriaszegény változatot. Ezek mellett népszerű a távolról
sem diétás, minden színben pompázó,
csábítóan díszített amerikai fánk. Ebből mini változat is készül, persze kellő mennyiségben fogyasztva ez sem
kevésbé hízlal, mint a hagyományos
méretű. Szokás tejes ételeket enni, mégpedig a Holofernészt, Nabukodonozor
hadvezérét elpusztító Judit hőstettének
emlékére (története az apokrif iratok
között keresendő).
Hagyomány, hogy a gyerekek ilyenkor
pénzt kapnak ajándékba (dmé chanuka).
Ennek előzménye egy korábbi szokás,
miszerint az ünnepen pénzt gyűjtöttek a
közösség iskolái részére. Chanuka a Tóra
és a szellem győzelme, ezért ilyenkor kü-

Szeretettel várunk minden érdeklődőt

2016. dec. 29-én 16 órakor
az 5777. évi chanukai összejövetelre.
Az ünnepélyes gyertyagyújtás után és a fánk-parti
előtt
BÍRÓ NÓRI énekesnő és
FARKAS IZSÁK hegedűművész
közös műsorát hallgathatja a T. közönség.

lönös gondot fordítottak az oktatási intézmények fejlesztésére.
A szevivon (trendeli, dreidl, pörgetytyű) valószínűleg európai környezetből
került az ünnepi hagyományok közé.
A játékszer négy oldalán eredetileg szereplő „Nagy csoda történt ott” jelentésű
kezdőbetűk közül az utolsót Erec Izraelben aztán megváltoztatták: Nagy csoda
történt itt… Más magyarázat a játék eredetét a makkabeusi időkig vezeti vissza,
amikor a Tórát tanuló gyerekek az ellenséges katonák közeledtének láttán ezzel a
játékkal akarták elterelni a figyelmüket.
Akárhogy is, tény, hogy az ünnepre kapott pénzt könnyen el lehet veszíteni a
játékon – illetve el lehet nyerni a többi
gyerektől. A felnőttek sem maradnak le,
az ő köreikben a kocka- és kártyajátékok népszerűek. Vallási vezetők minden
korban szót emeltek a szerencsejátékok
ellen, de mivel chanukakor nem érezhető a többi ünnep szentségéhez hasonló
légkör, felszólításuk hatástalan maradt.
Kellemes ünnepet kívánunk, chag
urim szameach!
Somos Péter

Közlemény: mulasztásunkat pó-

tolva ezúton közöljük, hogy a Sófár
újság 2015. augusztusi száma a
Mazsök támogatásának felhasználásával jelent meg.

TEMETŐI NYITVA
TARTÁS
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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TRUMP – IZRAELI SZEMSZÖGBŐL

Izrael hagyományosan „speciális kapcsolatot” ápol az Egyesült Államokkal.
Igaz, ezt a jó kapcsolatot megkérdőjelezte az Obama adminisztráció Izraellel
szembeni ellentmondó politikája. A leköszönő elnök és csapata rendszeresen
összeütközésbe került a Zsidó Állammal. Területi engedményeket követelt
a Hamasz vezette Gázában, Netanyahut
nyíltan rendre utasította a Fehér Házban, a széles körben vitatott iráni nukleáris egyezményt támogatta, visszautasította az amerikai nagykövetség
áthelyezését Jeruzsálembe. Ezen döntések mind nagy fegyverténynek számítanak a palesztinok számára, akik igényt
tartanak a Szent Városra. Obama politikája elgondolkodtatta a szakértőket,
hogy vajon új mélypontra érkeztek-e az
amerikai-izraeli kapcsolatok.
Trump kampányban tett ígértéből
kiindulva, azaz hogy felmelegíti az
Obama által fagypontra juttatott viszonyt, arra lehet következtetni, hogy ő
lesz a Fehér Ház történetének leginkább
Izrael-barát elnöke. Íme, néhány erre
utaló jel:
1. A jobboldali izraeli kormány legmagasabb pozícióit betöltő tagokat
teljesen izgalomba hozta Trump
győzelme
Benjamin Netanyahu egyenesen rajongója a leendő elnöknek. A meglepetésszerű választási győzelmet követően
meleg szavakkal gratulált neki és fogadkozott, hogy szorosan együtt kíván működni Trumppal.
„Gratulálok barátomnak, a leendő
amerikai elnöknek, megválasztásához.
Ön nagy barátja Izraelnek. Az évek során ennek számtalanszor tanúbizonyságát tette, amit én nagyra értékelek. Alig
várom, hogy együtt dolgozzak Önnel
a biztonság, jólét és béke megteremtésének érdekében” – mondta Izrael miniszterelnöke.
2. Más izraeli vezetők is üdvözölték
Trump elnökjelöltet:
Reuven Rivlin, Izrael államelnöke:
„Szeretnék gratulálni Donald Trump
nak, családjának és az amerikai népnek,
mely ismételten bebizonyította mindenki számára, hogy a világ legnagyszerűbb demokráciáját alkotják.”

Jeruzsálem polgármestere, Nir
Barkat Trumpot „Jeruzsálem elkötelezett támogatójának” tartja. Hozzátette:
elvárja, hogy az új amerikai kormány
nagykövetsége székhelyét a fővárosba

helyezze át. A leendő amerikai elnök
már jelezte is, hogy át szeretné helyezni
a nagykövetséget annak szimbolikus és
történelmi gesztusaként, hogy támogatja a zsidó nemzetet. Ezen cselekedet
minden bizonnyal heves vitákat kelt
majd mindenhol, és dühöt vált ki a palesztinok körében. A brit The Guardian
szerint Trump tanácsadói úgy gondolják, hogy röviddel hivatalba lépését követően be fogja tartani ezt az ígéretét.
3. Trump segítheti a ciszjordániai telepek bővítését
Avigdor Lieberman, Izrael védelmi minisztere úgy nyilatkozott, hogy
egyetértésre kíván jutni a leendő elnökkel a ciszjordániai telepek bővítését illetően, ugyanakkor befagyasztja más területeken az építkezéseket. Drasztikus
váltás lenne ez Obamához képest, aki
bírálta a Zsidó Államot ciszjordániai
telepeit érintő tervei miatt.
Kelet-Jeruzsálemhez hasonlóan a palesztinok ellenőrzésük alá akarják vonni
a Jordán nyugati részét és a Gáza övezetet is. Az erről szóló vita egyre összetettebb, miután csaknem 600.000 zsidó
telepedett le Ciszjordánia és Kelet-Jeruzsálem történelmileg zsidó részein.
4. Trump belső köréhez számtalan Izraelt támogató ember tartozik.
A 2017. január 20-án hivatalba lépő elnök belső körében számtalan, Izraelt feltétlen támogatásáról biztosító, befolyásos
ember található. Közülük sokan zsidók.
Trump rendszeresen dicséri választási kampányának vezetéséért vejét,
Jared Kushnert, aki ortodox zsidóként
és Izrael lelkes támogatójaként vélhe-
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tően különleges szerepben fogja magát
találni az új kormányban. Kushner már
jelentkezett is a legszigorúbb titkosszolgálati átvilágításra. Trump lánya,
Ivanka áttért a zsidó hitre, mielőtt hozzáment Kushnerhez.
Rudy Giuliani, New York város korábbi polgármestere (a szeptember 11-i
merényletek idején – a szerk.) lehet a
leginkább Izrael-barát külügyminiszter
az Egyesült Államok történelmében. A
hírek szerint Trump komolyan fontolgatja Giuliani szerepvállalását.
John Bolton egykori ENSZ-nagykövet, aki mindig szilárdan kiállt Izrael
mellett, valószínűleg komoly beosztást
kap majd nemzetbiztonsági területen.
Ráadásként Trump szeretné kinevezni
Jason Greenblattot, egy jesivát végzett
ortodox zsidót egyik Izrael-tanácsadójának. Greenblatt már 19 éve dolgozik
együtt Trumppal, annak ingatlanjogászaként.
5. Trump fogadkozott, hogy kemény
lesz Iránnal és „össze fogja tépni” a
nukleáris megállapodást.
Trump nyiltan kritizálta Obama elnök Iránnal kötött nukleáris megállapodását. A leendő elnök úgy tartja, hogy a
szerződés, amely alapján feloldanak pár
szankciót Iránnal szemben, nem védi
kellőképp Izraelt egy potenciális csapástól, ezért vagy újratárgyalják az egyezményt, vagy semmisnek tekinti azt.
6. Az ISIS legyőzése
Az Iszlám Állam (ISIS) az egész világon fenyegetést jelent, és ez különösen
igaz Izraelre nézve. Az új amerikai vezetés a következő célokat tűzi ki maga elé:
koalíciós katonai megoldással összezúzza
és megsemmisíti az ISIS-t, a nemzetközi szervezetek elvágják a terrorszervezet
pénzügyi hátterét, megerősítik a titkosszolgálatok együttműködését, valamint
az interneten keresztül ellehetetlenítik a
terrorszervezet propagandáját és toborzásait. Amennyiben Trump képes komoly
károkat okozni az ISIS-nek, ezzel közvetlenül gyengíti Izrael ellenségeit és stabilitást hoz az erőszak sújtotta térségbe.
A cikket az ijr.com oldalon Jason
Howerton 2016. 11. 27-én elérhető írása alapján Sugár Károly szerkesztette.
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OLVASÓNAPLÓ ÉS AJÁNLÓ

Egyszer már elkövettem a nyájas olvasó ellen azt a merényletet, hogy
voltam bátor szíves figyelmét felhívni friss olvasmányélményeimre.
Olyanokra, amelyek szerzője zsidó, s
aki méltó arra, hogy olvasását melegen ajánljam.
Itt van mindjárt az amerikai Harry Kemelmann (1908-1996) – nem
mellesleg az angol nyelv professzora
– aki 1961-ben alkotta meg a szerény
tudós rabbi, David Small alakját. Hősünk nyomozásait a Talmud szabályai, a Tóra tanításai, s persze a józan
ész, az emberismeret vezérlik zsidók
(és nem zsidók) között.
A szerző első hét könyve (2008 és
2009 között valamennyi megjelent
magyarul) egy gyermekmondóka
nyomán kapta címét: A rabbi pénteken sokáig aludt/… szombaton
megéhezett/… vasárnap otthon maradt/… hétfőn elutazott/… kedden
dühbe gurult/… szerdán megázott/… csütörtökön lelépett.
Ahová Small rabbi elmegy, ott mindig történik valami,
ő mindig rájön arra, mi van a háttérben. Ne gondoljanak
akciódús, véres, hátborzongató történetekre, klasszikus krimik ezek, amennyiben a főszerep a logikus történetvezetésé,
a deduktív következtetéseké. Esetlen, ügyefogyottnak látszó
külsejével leginkább talán Colombóra emlékeztet, erkölcse
szigorú, világnézete a rációra épül, humanista, szikár, humora fanyar, mondhatni, afféle zsidó Poirot. Nyomozásaiban az
ír katolikus rendőrfőnök, a profi Hugh Lanigan segíti.
A könyvek egyfelől szerfölött szórakoztatóak, olvasmányosak, másfelől pontos képet adnak a judaizmusról
(a szokásokról, a vallási ünnepekről, a széder esti ünnepi
vacsora menüjéről, a zsidó vallás tanításairól, szemlélet- és
gondolkodásmódjukról). S teszi az író mindezt szeretetre
méltó, egyéni módon, finom iróniával. Bizonyítékul álljon
itt néhány idézet! Elsőként lássuk, hogyan jellemzi önmagát
Small:
„Rabbiként egyfajta közéleti figurának számítok a hitközségben. Sokféle emberhez kell kedvesnek lennem. Sokszor
úgy kell tennem, mintha a legkülönfélébb dolgok érdekelnének, miközben tökéletesen hidegen hagynak. Egy rakás értelmetlen dologgal kell foglalkoznom, de csinálom.”
A humor, az irónia példái:
„Az életben néha választani kell, hogy Isten nevében akarunk-e járni, vagy az emberekében. Hosszabb távon Istennel
érdemesebb jóban lenni, mert kevésbé hajlamos a felejtésre.”
„ Balesetre visszavezethető halál esetén a szabály szerint
a biztosítási összeg kétszeresét kell kifizetni, tehát az özvegy
örülhet.”

Sófár

„Mi feltaláltuk a sábeszt, és mára
az egész világ elismeri, hogy heti egy
nap pihenő mindenkinek jár, mindenkinek, kivéve a rabbit.” Erre a válasz: „Néha a gyülekezetnek is ki kell
pihennie a rabbit.”
Végül egy olyan idézet, amely
1969-ben íródott, de időszerűbb,
mint valaha. A rabbi szerint egyetlen
parancsolat a lényeg, ami központi
szerepet tölt be hagyományunkban:
„Ha idegen lakozik majd országotokban, ne sanyargassátok őt. Egy
legyen köztetek, és szeresd, mint
önmagadat, mert idegenek voltatok
Egyiptom földjén.”
Amos Oz nagyszerűségét aligha
kell bizonygatni (korábban ezt már
megtettük). Ezúttal 2012-ben írt,
magyarul két évvel később az Európa Könyvkiadónál megjelent kötetéről, a Barátok között címűről essék
néhány szó. A nyolc történet egy képzeletbeli kibuc (Jikhát)
életébe engedi bepillantani az olvasót. Egy nagy kollektív
álom, egy kommunisztikus közösség, egy kemény törvények
által szabályozott, zárt világ áll itt szemben az emberi érzelmekkel, vágyakkal, fájdalmakkal: „Itt fojtó a levegő, és a világ
nagy, vonzó és hívogató.” A dilemma feloldhatatlan, hiszen:
„Minden zsidónak, aki abból a nemzedékből, amely átélte a holokausztot, különösen most, alig néhány évvel Izrael
Állam megalakulása után, besorozott katonának kell látnia
magát. Ezek a legkritikusabb évek a zsidó nép egész történelmében.”
A nyolc egymás mellé fűzött történet túlzás nélkül nevezhető megannyi irodalmi gyöngyszemnek.
Fekete Antal
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