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A Nyíregyházi Zsidó Hitközség lapja

A VAGON

és akik napjainkban is foglyai
Az Élet Menete Alapítvány által szervezett utazó vagonkiállítás nagykállói
megnyitóján elhangzott beszédek az
alábbi gondolatok megosztására késztettek.
Általánosan visszatérő kérdés, miért van szükség ilyen és ehhez hasonló megemlékezésekre? Általánosan
visszatérő válasz: mert
szükséges, hogy emlékezzünk valós történelmi
eseményekre, levonhassunk tanulságokat, hogy
többé ne fordulhasson elő
ilyen szörnyűség. Általánosságban ez mind igaz,
mind helytálló. A nézetkülönbségek a formán, az
értelmezés körül zajlanak.
A kérdés egyáltalán nem
bonyolult. Nem feltétlenül
szükséges örökösen történelmi összefüggésekben,
kizárólagos világnézeti vélt
igazságokban gondolkozni. Ezeknél nagyságrendekkel többet ér, ha apró
empatikus gondolatmorzsák táptalajra találnak,
érzések fogalmazódnak
meg. Lássák minél többen
és mindenki vonja le a saját személyes
élményeinek konzekvenciáit.
Egy ilyen vagon láttán nekem pl.
mindig eszembe jut egy tízegynéhány
évvel ezelőtti görögországi autóbuszos
nyaralás, amihez hasonló emlékekkel
sokan mások is rendelkeznek. A kényelmes, légkondicionált autóbusz a
délelőtti órákban indult Nyíregyházá-

ról és másnap reggel nyolc óra körül
ért a görög tengerpartra. A többszöri
pihenő, szendvicsek, ásványvíz ellenére
mégis milyen fáradtan, törötten érkeztünk a célállomásra. Az ilyen vagonok
egykori utasai is hozzánk hasonló társadalmi összetételű csoportok voltak,
azaz orvos, kereskedő, suszter, mező-

Tóth-Ábri Péter felvétele

gazdász stb. családok. Ők heringként
összezsúfolva, szendvics és ásványvíz
nélkül állva, némelyikük a szükségletek
elvégzésére rendelkezésre álló vödör
mellett, a szerencsésebbek az ablakrács
közelében utaztak ennyi ideig és még
további egyre elviselhetetlenebb három
napot és három éjszakát. És megérkezve nem akárhány csillagos szálloda,

frissítő, svédasztalos reggeli, hanem az
utazásnál is szörnyűbb körülmények
várták őket.
Szintén egy személyes tapasztalat,
miként az is, hogy minden hasonló családban felnőtt kortársam nevében nyugodt lelkiismerettel kijelenthetem: az a
néhány százalék, aki valamilyen megmagyarázhatatlan csoda folytán túlélte
mindezeket a borzalmakat, ők nekünk,
akik néhány évvel ezen események után
születtünk, nem a fájdalmat, szenvedést, sérelmeket adták örökül, hanem
épp ellenkezőleg, az életörömömre, az
élet igenlésére neveltek
minket. Nem azért, mert
elfeledték a történteket,
azok a zsigerekbe ívódtak. Nem lehet feledni és
megbocsátani sem a tehetetlen kiszolgáltatottságot, emberi mivolttól
való megfosztott, ártalmas
parazitaként kiirtásra ítéltetést. Egy biztos, ők nem
gyűlölködnek. Valószínűleg azért, mert ők ismerik
az élet értékét. Ők megtapasztalták mindazokat
mikről mi csak megemlékezni tudunk, és levonták
a saját konzekvenciáikat.
Az élet értékesebb annál,
hogy gyűlölködéssel töltsük el. Aki gyűlöl, az önmaga életét keseríti meg.
Úgy gondolom, autentikusabbak a témában a sok parttalan
világnézeti, politikai vitát folytató tudálékosnál, inkább hihetünk nekik. Ha az
ő példájukon okulva empátiával nézzük
meg az ilyen megemlékezéseket, talán
egy picivel hozzájárulunk világunk élhetőbbé tételéhez.
Sárosi György
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„Aki jótékonyságot és szeretetet követ, a pusztító spanyolnátha, mely nem egéaz nyer örök életet, igazságot és tiszteletet.” szen egy hónap múlva a férjét is elvitte.
Péld. 21. 21. István család nélkül, egyedül maradt a

„Áldott legyen a jónak
emlékezete!”
Burger István (1891-1920)

hatalmas, három falu határában elterülő birtokon. Csupán a barátai vették
körül, az ő társaságukban zajlott fiatal
élete. Krúdy Gyula Az ősök unokái c.
elbeszélésben így jellemzi: „Rendes Szabolcs megyei fiatal gazda volt, aki példás
rendet tartott a birtokán. Mulatozott is
néha Nyíregyházán a barátaival, Juhász
Sándorral, a takarékpénztár igazgatójával, Lakner Ödönnel és Nyíregyháza
mai polgármesterével, az akkori aljegyző Bencs Kálmán dr.-ral. Nem volt se
egzaltált, se szenvedélyes, se elhamarkodott. Józan, nyugodt, derék fiatalember
volt…”

Helytörténeti kutatásaim során véletlenül találtam rá Burger István
tragikus, ám mégis szép és felemelő történetére. Innen kezdve már
tudatosan kerestem azokat az írásokat, melyek róla szólnak, s a hírek, cikkek, gyászjelentések, méltatások alapján lassan kibontakozott előttem egy fiatalember életének, halálának és nem mindennapi
Burger István halála
végakaratának története. S egy szép áprilisi vasárnap – életemben
először – beléptem a Kótaji úti zsidó temető kapuján, hogy megkeés végrendelete
ressem sírját, s majdnem száz esztendő távlatából meghajtsam előt1920. december 18-án Burger Istvánt
te fejemet…

A család
Nem csupán az ő élete, de egész családjának sorsa döbbenetesen szomorú.
Burger Mihály orosi földbirtokos 1889.
március 5-én, a budapesti Dohány utcai zsinagógában vette feleségül a szintén orosi földbirtokos, Burger Móricz
18 éves lányát, Etelkát. Két gyermekük
született: 1890-ben Erzsébet, 1891-ben
István. Az édesapa azonban 13 évi házasság után, 48 éves korában meghalt.
Özvegye, aki két félárva gyermekkel
maradt itt, elhunyt férje emlékére három alapítványt is létrehozott az árvák
és szegények megsegítésére: egyet a
főgimnázium, egyet a polgári leányiskola tanulói számára, egyet pedig a
nyíregyházi jótékony nőegylet „Erzsébet árvaháza”javára. Később a fiatal özvegy újra férjhez ment. Második
férje dr. Szunyogh Mihály lett, aki egy
időben a 48-as függetlenségi párt országgyűlési képviselője is volt. Burger
Etelka boldogsága azonban nem tartott
sokáig: 1913 júliusában, hosszú szenvedés után, mindössze 42 évesen ő is
meghalt. Férje, gyermekei szívszorító
gyászjelentésben tették közzé a szomorú hírt, melyben többek között így
írnak a kedves elhunytról: „Egész élete

önfeláldozásból állott, türt és szenvedett,
angyali lelkével ifjú korától kezdve. Jósága mindenkivel szemben határtalan volt
s az Úristen rejtélyes kegyelme mégis elragadta tőlünk.” Erzsike, a lánya ekkor
már Csobaji (Stein) Aladár földbirtokos és tartalékos huszárhadnagy felesége volt. De neki sem adatott meg a
hosszan tartó boldogság. 1918 októberében, 28 esztendős korában elragadta

pazonyi irodájában fölkereste Kohn Imre
nevű könyvelője, hogy a dohánypajtát
őrző kerülő számára egy fegyvert kérjen.
A fiatal földesúr elővett egy pisztolyt a
fiókból, és odaadta neki. A férfi babrálni
kezdte a fegyvert, minek következtében
az véletlenül elsült, közvetlen közelről
meglőve Burger Istvánt, akit súlyos haslövéssel vittek be a nyíregyházi Erzsébet
Közkórházba. Itt azonnal megoperálták,
de élete a rendkívül súlyos belső sérülés

A Burger-ház
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rén ragyogó példaképet adó” fiatalember
arcképét. A portrét Neubrun Tóbiás
helyi művésztanár festette egy megfakult fénykép alapján. Az ez alkalomból
rendezett ünnepségen Bernstein Béla
főrabbi többek között azt is megfogalmazta, hogy Burger István alapítványa
szorosabbra fűzte a nyíregyházi és szabolcsi zsidóságot a más vallású polgársággal „a hazaszeretet ösztökéléséből folyó áldásos, nemzeti, emberbaráti
munkára. (…) Megmutatja ez nekünk,
hogy habár külön-külön is végezzük az
előirt munkát, de egyforma hűséggel,
egyforma szeretettel, akkor mi nem dolgozhatunk soha egymás ellen, de igenis
egymás mellett és találkoznunk kell, találkozni fogunk a kitűzött közös célnál.”

A síremlék a Kótaji úti temetőben

miatt menthetetlen volt. Ezt István is
érezte, és ott, a kórházi ágyon lediktálta
a végrendeletét a család ügyvédjének, az
öreg Somogyi Gyulának. Pazony, Tura
és Oros határában elterülő 1300 holdas
birtokát a szülei nevét viselő alapítvány
formájában fele részben Nyíregyháza
városára, negyed-negyed részben pedig
a Zsidó Hitközségre és a Kadisa Szentegyletre hagyta. Rendelkezésének fontos
kikötése volt, hogy a birtok jövedelmét
jótékony célokra kell fordítani. Ezen kívül a Széchenyi utcán lévő házát a benne
lévő értékekkel együtt az építendő zsidókórház javára adományozta. Az ágyánál
megjelenő vizsgálóbírótól pedig azt kérte, hogy az őt szerencsétlenül meglövő
alkalmazottját ne büntessék meg, mivel
az nem szándékosan okozta a balesetet.
(A halált okozó gazdasági írnok ügyében 1922 januárjában hoztak ítéletet.
Burger István nyilatkozatát, melyet a
halálos ágyán tett, enyhítő körülménynek vették, s ezért, bár a törvényszék bűnösnek mondta ki Kohnt az emberölés
vétségében, a rá kiszabott 1000 korona
pénzbüntetést felfüggesztették.)
Burger Istvánt 1920. december 21én temették Széchenyi utcai házából,
melynek udvara megtelt a mély részvétet érző emberekkel. A koporsónál
dr. Bernstein Béla főrabbi mondott búcsúztató beszédet, melyben az elhunyt
tragikus sorsát és kiváló emberi értékeit

világította meg. Nyíregyháza nevében
dr. Vietórisz István főügyész búcsúzott,
s fejezte ki a város háláját a nem mindennapi jótéteményért. A gyászszertartás után a Kótaji úti zsidótemetőbe
kísérték a koporsót, ahol a mindössze
29 évet élt fiatalembert szülei mellé
hantolták el.
A város képviselőtestülete 1923-ban
elhatározta, hogy jótevőjének sírjára
művészi kivitelezésű emlékművet állíttat. Ennek megtervezésével és kivitelezésével a híres budapesti Gerenday-féle
sírkőgyárat bízták meg. Az év decemberének közepén meg is érkezett a síremlék, melyet a cég kiküldöttének vezetésével építettek föl a temetőben. A
budakalászi sárga márványból készült
hatalmas emlékművet, „amely Burger Istvánnak, a dus vagyonát jótékony
célra hagyományozó nemes ifjúnak jellemszépségét hirdeti”, december 23-án
vasárnap délelőtt 11 órakor avatták föl.
Az ezt megelőző hétfőn, Burger István
halálának zsidó időszámítás szerinti
évfordulóján egyházi ünnepséget tartottak a sírnál. Mindkét alkalmon a
hitközség és a város elöljárói egyaránt
részt vettek.
1925. január 6-án (Burger István halálának héber időszámítás szerinti évfordulóján) a kegyelet és a hála újabb
kifejezéseként a zsidó hitközség tanácstermében leleplezték „a jótékonyság te-

A Burger-alapítvány
működése
A Burger Mihály és Burger Etelka nevére létrehozott alapítvány alapítólevelét – örökösödési perek miatt – csak
1922 decemberében fogalmazhatta meg
Nyíregyháza képviselőtestülete. (Az oldalági rokonok ugyanis nem nyugodtak
bele a végrendeletbe, és pert indítottak,
ám elvesztették.) Az alapítólevél bevezető sorai többek között ekképp örökítik meg a nagylelkű adományozó emlékét: „»(…) A lelki megrázkódtatások
egész kálváriáját végig járt fiatalember
lelke megacélozódik, hite megszilárdul, s
szivében megfogamzik az emberszeretetnek palántája, hogy aztán lassan-lassan
fejlődve (…) hatalmas terebélyes fává izmosodjék, mely erőt ad a gyengéknek, pihenést a megfáradottaknak, gyümölcsöt
az éhezőknek (…). Áldott legyen a jónak
emlékezete!«”
Az alapítványt kezelő kuratórium a
hatalmas birtokot bérbe adta, s annak
jövedelmét ettől kezdve jótékony célokra fordította. Az első, legfontosabb
teendőként a zsidókórház fölépítése
fogalmazódott meg, melyre nagy szükség volt a város közegészségügye szempontjából. A tervek szerint ez a kórház
ugyanis felekezeti különbség nélkül
mindenkinek rendelkezésére áll majd.
1924 májusában az izraelita hitközségnek tekintélyes összegért sikerült eladnia a zsidókórház céljára adományozott
szép Burger-házat, az Erzsébet Közkórház szomszédságában lévő Bocskai

4
utcai telket pedig Nyíregyháza város
ajándékozta a kórház számára. Az ünnepélyes alapkőletételre, melyen a város és a hitközség elöljárói együtt vettek
részt, 1925 augusztusában került sor.
Már 1923-ban fölvetődött az a nemes gondolat, hogy mivel
a Burger István-féle hagyatéki birtokot a királyi
ügyészség vette kezelésbe,
ez a helyzet módot ad arra,
hogy itt fiatalkorú elítélteket foglalkoztassanak, s
tisztességes kenyérkereső
munkára neveljék őket. Ez
a cél meg is valósult, hiszen
amikor 1925 májusában
Gyulay József miniszteri
tanácsos – mint alapítványi felügyeleti hatóság –
ellátogatott az igazságügyi
kormány bérletében (és
dr. Illés Andor főügyész
kezelésében) lévő birtokra,
megelégedéssel tapasztalta,
hogy ott „kovács, asztalos,
bodnár, kerékgyártó műhely
van, ahol a súlyos évekre
ítélt rabok megujult lélekkel,
páratlan szorgalommal dolgoznak.” S ugyanerről szól a híradás még
1934-ben is, amikor az OFB által ugyan
már megcsonkított, de még mindig 750
holdas birtokon a Nyírvidék újságírója
azt tapasztalta, hogy az elítéltek emberi
körülmények között, viszonylagos szabadságot élvezve tapasztalhatják meg
a munka erkölcsnemesítő hatását. A
bérbe vett birtokot közben folyamatosan fejlesztették, új gazdasági épületeket
hoztak létre, és új ágazatokat vezettek be.
A Burger-alapítvány működésének
egyik legszebb, leginkább szívet melengető eredménye a szegény gyerekek
sóstói nyaraltatásának megvalósulása
volt. A Leányegylettől átvett Szerénalakot az alapítvány jövedelméből 1927ben kibővítették, modernizálták, igazi
kis gyermekparadicsomot hoztak létre.
Alapítványi költségből éveken át 40 kislány és 40 kisfiú tölthetett egy-egy hónapot az egészséges levegőjű Sóstón a
jól fölszerelt és bőséges ellátást nyújtó
gyermeknyaralóban. A szegény sorsú
gyermekeket egészségi állapotuk, rászorultságuk alapján a városi tiszti orvos választotta ki a nyaralásra.

Sófár
Sajnos, a nagy gazdasági világválság
az alapítvány nemes szándékának érvényesülését is kikezdte, s egyre nehezebb
volt teljesíteni az eredetileg kitűzött
célokat. 1932-ben a képviselőtestület
azzal a kérelemmel fordult a népjóléti

A szakosztályok együttes ülésén az alapítvány gondnoksága a birtok rendeltetésére hivatkozva azt javasolta, hogy
Szohor Pál polgármester ebben a fontos
kérdésben éljen előterjesztéssel, mert
kellően igazolni tudják, hogy az alapít-

A Nyírvidék tudósítása 1922-ből

és munkaügyi miniszterhez, hogy azt a
határozatát, mely szerint az alapítvány
jövedelmének 50%-át építkezési célra
kell fordítani, helyezze hatályon kívül,
s állítsák vissza az alapítólevélben meghatározott 5%-ot, hogy több pénzt fordíthassanak segélyezésre.
A Nyírvidék – 1937-ig – rendszeresen beszámolt a Burger István halálának évfordulóján tartott megemlékezésekről. 1937 után azonban már nem
találni erről híradást… Az alapítványról is mindössze 1938-ban jelent meg
egy rövidke hír.
Legközelebb és egyben utoljára
1941-ben foglalkozik a helyi lap az alapítvány ügyével. Ekkor azonban – július 29-én és augusztus 1-jén – kétszer is.
Az egyik hírnek már a címe önmagáért
beszél: „A város szerint a Burger Alapítvány birtoka nem tekinthető zsidóbirtoknak”. A földművelésügyi miniszter
ugyanis olyan határozatot hozott, hogy
„a Burger-alapítvány orosi birtokát addig is, amíg mint zsidóbirtok, kisajátítás
alá nem kerül, földbérletek alakjában a
földigénylő kisembereknek kell kiadatni.”

vány birtoka nem tekinthető zsidóbirtoknak.
A másik – két nap múlva megjelent –
hír pedig arról szól, hogy a Burger-alapítvány gondokságát újjáalakították…
***
Élt egyszer egy fiatalember a XX. században, Magyarországon, Nyíregyházán. Burger Istvánnak hívták. Fiatal
volt és gazdag. S ez a fiatalember a halál
kapujában hozott végakaratával emberiességből példát mutatott. S nem csupán a fentiekben fölsorolt jótétemények
által. Hanem azáltal is, hogy képes volt
másfél évtizedre embereket és vallásokat közelebb hozni egymáshoz, békét és
egyetértést teremteni közöttük, jó szándékot, szép gondolatokat és tiszta érzéseket ébreszteni. S mindezt – mi már
tudjuk – az elkövetkezendő borzalmak
küszöbén.
Áldott legyen az emléke!
Nyíregyháza, 2016. április 7.
Urbán Terézia
(A felvételeket a szerző készítette)
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CSALÁDI TITOK

Zsidó származásunkat a családban nagy titokban tartották.
50 éves voltam, amikor édesapámnak elmondtam, hogy
tudom. Olyan ijedtnek talán soha életemben nem láttam,
mint akkor. Az volt az érzésem, hogy hirtelen tagadni akarja, ahogy megkérdezte: honnan tudod? Nagymama mondta
el halála előtt, válaszoltam. Annyira tisztelte és szerette az
édesanyját, hogy nem hazudtolta meg, de azonnal egy riadt
tiltakozó mozdulatot tett, és szinte kiáltotta: de kitértek!
Nem értettem ezt a
kétségbeesett reakciót, csak egyre kíváncsibb lettem. Elkezdtem gyűjteni a
zsidósággal kapcsolatos könyveket, filmeket, elvégeztem a
3 éves JMPoint Akadémiát, és végre lett
valami fogalmam a
zsidó történelemről,
Szikszay András fiatal vasutasként
kultúráról, vallásról.
Kerestem a zsidó társaságot, akikkel sokat kirándultunk zsidó emlékeket kutatva. Kamenyec-Podolszkban
nagy hatással volt rám Auth Magda, aki verssel
emlékezett a kivégzett zsidó emberekre, azt hiszem, ott éreztem át, értettem meg édesapám félelmét.
Lassan állnak össze az emléktöredékek édesapám elbeszéléséből. Még tízéves sem voltam,
amikor arról mesélt, hogyan maradt életben a
háború alatt. Nem tudom, miért és kiket sorakoztattak fel, köztük édesapámat is, amikor egy német katonatiszt kinézte őt, és pisztolyt fogott rá.
A lövés pillanatában azonban valaki véletlenül elé lépett, és
azt találta el a golyó. Engem érdekeltek volna a részletek, de
szerencsétlenül fogalmaztam, és azt kérdeztem, miért nem
apukámat találta el. Nagyon megbántottam, jól össze is szidott nagymamám, pedig én nem kívántam édesapám halálát,
csak rosszul kérdeztem.
Aztán már csak 2001 után mesélt arról, hogy a németek elvitték Németországba. Amikor az oroszok elértek a táborukhoz, egy orosz katona felállt valamire, elmondta nekik, hogy
Magyarországra fogják szállítani őket. Édesapám viszont
már hallott híreket arról, hogy nem haza, hanem Oroszországba vittek embereket. Egyik éjszaka nagyon sötét helyen
gyalogoltak, ő kiugrott a sorból, és egy útszélen álló szekér
mögé bújt. Szerencsére nem vették észre a kísérő katonák.
Gyalog indult haza. Sokszor fázott, éhezett. A szántóföldön
talált dolgokat ette. Egyszer Ausztriában karácsonyi énekért
kapott némi ennivalót egy háznál. Volt olyan is, hogy egy
elhagyott német raktárban talált egy nagy katonai kabátot,
aminek a zsebét telerakta ott élelemmel.
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Később útközben egy orosz katonatiszt felvette a kocsijába. A
katonatiszt civilben mérnök volt, és jól beszélt németül, tudtak
kommunikálni. Megsajnálhatta az akkor 16 év körüli, vékony,
kistermetű édesapámat, és amikor ellenőrző ponthoz érkeztek,
elbújtatta a kocsiban, rázárta az ajtót. Apukám úgy mesélte,
hogy ő nagyon megijedt, azt gondolta, itt a vég, nem úszta meg
Oroszországot, de ahogy elhagyták a határt, a katonatiszt visszaültette maga mellé. Valahol Szlovákiában tette ki a kocsiból, ahol
elváltak az útjaik. Ott is vigyázott rá az Ö.való. Az egyik városban az utcáról egy kapualjba berántotta egy fiatal pár, bevitték a
lakásukba, és megszabadították a katonai köpenytől, civil ruhát
adtak rá, mert azt biztonságosabbnak gondolták.
Beigazolódott, hogy a korábbi szökése számára valószínűleg életmentő volt. Komáromban ült a vasútállomáson a
rámpán, amikor az áthaladó vonat szögesdrótos ablakában
meglátta a társait. Őket sajnos nem hazaszállították, hanem
Oroszországba. Édesapámnak itt is volt segítsége. Klein Vera
néni, akit Kótajból deportáltak, ahová a nagyszüleim is valók, és még néhány nő körülfogták, eltakarták a katonák elől.
Aztán egy darabig együtt jöttek haza.
Édesapám a családról nem sokat beszélt. Nagyapámról
csak annyit mondott, hogy többször megalázták, gúnyolták
a zsidó származása miatt. Nekem ez volt a legfájdalmasabb
dolog, amit megtudhattam, mert azon túl, hogy végtelen
nagy szeretet kötött össze bennünket, ő egy mindig mosolygó, jólelkű, csodálatos ember volt. Korán árva lett, az apai
nagybátyja nevelte két fiútestvérével együtt Kótajban. Anyai

rokonai, akiknek játékgyáruk volt Székesfehérváron, és jobb
módban éltek, szerették volna magukhoz venni nagyapát, de
ő ragaszkodott a testvéreihez, nem ment. Sajnos a székesfehérvári rokonokat elvitték Auschwitzba, ahonnan nem jöttek
vissza. Örök titok marad, hogy az én drága imádott nagyapám hogyan kerülte el a deportálást. Megtaláltam egy 1944ben kiadott anyakönyvi kivonatot (vagy másolatot?), amin
nincs kitöltve a szülők vallásának rovata, viszont a megjegyzésben benne van, hogy Berger Mária, aki nevét Beregire változtatta, „előbb kóser vallású volt”.
Én is igyekszem „kóser vallású” lenni.
Nagyon sokat köszönhetek Somos Péter előimádkozónak,
aki héberre tanított, és most már az imakönyvben is és a Tórában is tudom követni a héber szöveget. Sok segítséget kaptam és kapok tőle ma is a vallás megismeréséhez.
Nem tudok elég hálát adni Péternek és a Nyíregyházi Zsidó Hitközség tagjainak, akik szeretettel befogadtak.
Szikszay Katalin
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VANNAK MÉG TANÚK XXXI.
Vadász Miklósné Balog Daisy

1928. február 4-én születtem Budapesten. Édesanyám Steiner Alice, apám Balog Béla. Eredetileg Bruckner volt a családnevünk, de már édesapám is Balogként született. Talán az
ő nagyapja magyarosította a nevét Brucknerről Balogra.
Ketten voltunk testvérek; a nővérem, Judit 1926-ban született. Családunk a pesti zsidók asszimilálódott életét élte,
különösebben nem voltunk vallásosak. A nagy ünnepekkor
elmentünk templomba, jom kipurkor böjtöltünk.
Tanulmányaimat a Pesti Izraelita Hitközség Abonyi utcai
Fiú- és Leánygimnáziumában végeztem. Ez az iskola ma az
Eötvös Lóránt Tudományegyetem Radnóti Miklós Gyakorló
Általános Iskolája és Gimnáziuma nevet viseli, ma is az ország egyik legjobb iskolája.
1944-ben Budapesten a Csengery utca 9-ben laktunk, amelyet kijelöltek csillagos háznak. Anyukám szerzett svéd menlevelet így egy ideig lakhattunk a saját lakásunkban. Aztán az
történt, hogy anyukámat és apukámat a körúton elfogták és
levitték őket más zsidókkal együtt a Royal szálló pincéjébe.
Onnan apukámat bevitték a gettóba, míg anyukámat betették
egy deportálandó csoportba. Mi egyedül maradt gyerekek,- én
15 éves voltam-, a Csengery utcából elmentünk a Lipótvárosba, egy svéd védett házba. Pár hét múlva kiderült, hogy a svéd
védettség nem ér semmit, és
elvittek onnan a Teleki tér
5-be, majd a téglagyárba.
Fiatal koromra tekintettel a
téglagyárból visszahoztak a
Thököly út 156-ba egy gyerekmenhelyre. Ezt a Vörös
Kereszt tartotta fenn, de túlnyomórészt zsidókat mentettek. Elől gyerekek voltak
és fiatal anyák, a hátsó épületben pedig szökött munkaszolgálatosokat bújtattak.
Itt töltöttünk valamen�Balog Béla, Daisy édesapja
nyi időt, majd páran fiatalok összebeszéltünk, hogy nagyon bizonytalan itt a helyzetünk, innen el kell menni. Így is történt; öten vagy hatan
eljöttünk, levettük a sárga csillagot és egyszerűen bementünk
az elöljáróságra. Ott bejelentettük, hogy erdélyi menekültek
vagyunk, nincs hol laknunk. Szerencsére nem sokat kérdezősködtek, hanem kiutaltak nekünk a Pozsonyi úton egy zsidóktól elvett lakást, ami már teljesen üres volt, mert a bútorokat elhordták. A földön aludtunk, de végül is megvoltunk.
Ez valamikor 1944. karácsony előtt volt. Én voltam a társaságban a legfiatalabb, persze a többiek sem voltak öregek: 20,
legfeljebb 30 évesek.
Emlékszem, karácsonyeste engem, mint legfiatalabbat leküldtek a társaim a házmegbízotthoz, mert ő ígért nekünk
egy villanyfőzőt, hogy legalább egy teát tudjunk főzni.

Lementem a házmegbízotthoz, becsengettem. A
feleség elegáns fekete estélyi ruhában nyitotta ki az
ajtót, és elém tárult a gyönyörűen feldíszített csillogó
karácsonyfa, körötte nagy,
vidám társaság.
Én, szinte még gyermek,
borzasztóan elszomorodtam. Ott álltam az ajtóban
ágrólszakadtan, koszosan,
abban a ruhában, amit már
hetek óta hordtam, éhesen,
kiszolgáltatottan.
Balog Daisy 15 évesen
Soha nem felejtem el
azt az érzést: a kirekesztett,
mindenétől megfosztott gyerek nézte, hogy mások hogyan
élnek, miben lehet részük, miközben nekem és a társaimnak
az életünkért kell küzdenünk.
Visszamentem a lakásunkba a villanyfőzővel, mert azt a
házmegbízott ígéretéhez híven ideadta.
Kijártunk innen a Pozsonyi útról élelmet szerezni. Emlékszem,
a közelben, a Margit körúton volt egy Glazner nevű pékség,
ahol sorban álltunk. Nekem sikerült szereznem egy kétkilós
kenyeret és egy mákkal töltött süteményt. Nem tudom, hogy
volt merszem, de elmentem egy társammal a gettóba. Tudtam,
hogy apukám ott van. Magyar katonák álltak a Wesselényi utcai kapuban. Kérdeztem tőlük, hogy egy óra múlva ők lesznek-e még őrségben, mert jövünk vissza. Mondták, hogy ők
lesznek és menjek nyugodtan, kiengednek. Bementünk. Megkerestem apukámat, odaadtam neki a kenyeret, a mákos süteményt, és a katonák tényleg kiengedtek.
Utólag visszagondolva el nem tudom képzelni, hogyan
mertem ezt megcsinálni, hiszen minden a kaput őrző katonák jóindulatán múlott. Lehet, hogy ezzel a kis ennivalóval
mentettem meg az akkor hatvan éves apám életét.
Egyik napon itt, a Pozsonyi úton a házmegbízott bejelentette, hogy mindenki menjen le az udvarra, mert ellenőrizni fogja
a lakók papírjait. Az én születési bizonyítványomban, amikor a
menlevelet édesanyám szerezte, a „zsidó” vallást kitörölték és
átírták „rom. kat.”-ra. Ezzel igazoltam, hogy római katolikus
vagyok. Az édesanyám neve viszont Steiner Alice volt. Mondta
a házmegbízott, hogy ez nem jó, mert az anyám neve zsidó. Én
állítottam, hogy ez nem zsidó név, hanem sváb.
A házmegbízott tulajdonképpen nagyon rendes volt, mert
visszaadta a papírokat és azt mondta, hogy őt nem érdeklik
az ellentmondásos igazolások, de aki zsidó, az reggelre hagyja el a házat.
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A kiutalt lakásban velünk együtt ott volt egy 20–25 év
körüli fiatalasszony egy kétéves forma kisgyerekkel, babakocsival. Az ő papírjai is fennakadtak a rostán. Elkezdtünk
tanakodni, hogy mit csináljunk. Ha eljövünk, akkor elismerjük, hogy zsidók vagyunk, lehet, hogy hátba lőnek. Ha ott

Balog Daisy és nővére, Judit

maradunk, akkor… Ki tudja, miért mondta a házmegbízott,
hogy jöjjünk el, biztos sejt valamit, bármi megtörténhet. Végül úgy döntöttünk, nem maradunk, és a fiatal mamával meg
a kisgyerekkel a babakocsiban elindultunk.
Sötét éjszaka volt, gyalog mentünk a Duna parton. Az Aréna úton volt egy villamosremíz, ahol ott voltak a villamosvezetők. Az amerikai repülőgépek bombázták és géppuskázták
Budapestet. Hason csúsztunk, és emlékszem, hogy a géppuskagolyók szinte porzottak mellettünk
Mikor ezt meglátták a remízből az emberek, behívtak bennünket. Kiabálták, hogy meg vagyunk őrülve, menjünk be,
hát eltalálnak bennünket. Így aztán be is mentünk és ottmaradtunk a légitámadás befejezéséig.
Utána a fiatalasszonnyal és a kisgyerekkel visszamentünk
a Thököly útra, a menhelyre. Itt ért bennünket a felszabadulás 1945. januárban.
De vissza kell térnem a családomra. Ahogy mondtam, édesanyámat elfogták a nyilasok az utcán és bekerült egy csoportba, amelyet deportáltak. Gyalog mentek el Gönyűig, ott
várakoztak. A svéd menlevelen kívül anyukám szerzett vatikáni védettséget biztosító iratot is. Ez az irat nála volt, amikor
elfogták a körúton, de nem ment vele semmire. A nővérem,
mikor megtudta, hogy anyuka Gönyűnél van, utánament. Az
volt az elképzelése, hogy elkéri a védettséget biztosító vatikáni iratot. Ennek aztán az lett a vége, hogy mindkettőjüket, anyukát és a nővéremet is deportálták Bergen-Belsenbe.
Rólam nem tudtak semmit, azt gondolták, hogy engem is
deportáltak valahová. Szerencsére nem így történt. A családomtól elszakítva egyedül kellett végigcsinálnom. 16 éves
voltam, de a sors különös kegyelme folytán sikerült jó döntést hoznom. Ugyanis, mint később megtudtam, azokat a
társaimat, akik a Pozsonyi úti lakásban maradtak, a nyilasok
másnap a Dunába lőtték. Ha mi akkor a fiatal mamával és a

kisgyerekkel nem jövünk el
abból a házból, ugyanerre a
sorsra jutottunk volna.
Ismerősöktől, akik vis�szajöttek, megtudtuk, hogy
anyukám és a nővérem
Bergen-Belsenben felszabadultak, élnek. Nagy volt az
örömünk, vártuk őket haza.
Elterjedt a híre, hogy van
lehetőség arra, hogy buszt
béreljünk és hazahozzák a
túlélőket. Többen összeállBalog Daisy 1944-ben
tunk és emlékszem, 20.000
pengőért béreltünk egy buszt. Így anyuka és Judit hamarabb
hazajöttek, mint más túlélők.
Apukám a gettóban ugyancsak túlélte a pesti zsidókra
mért megpróbáltatásokat. Újraindította a bőrnagykereskedését, de aztán államosították. Anyukámnak két fiútestvére
nem jött vissza; egyikük ügyvéd volt, a másik bőrkereskedő.
A felszabadulás után elkezdtem varrni. Nagyon ügyes kezem
volt, soha nem tanultam a szabás-varrást, de volt hozzá tehetségem. Először magamnak, majd családtagoknak varrtam.
Emlékszem, egyszer anyukám bement egy üzletbe, rajta volt
az általam készített pepita
kosztümje. Kérdezték tőle,
hogy ki varrta ezt, mondta, hogy a lányom. Nagyon
megtetszett nekik. Kiderült,
hogy a drogéria tulajdonosnője barátnője volt Latabár
Kálmán feleségének, ő is
ott volt éppen az üzletben.
Anyukám hazajött és újságolta, hogy megrendelésem
lesz. Szabadkoztam, hogy
hát én nem tudok szabni.
Aztán először szabásminták alapján, majd önállóan
szabtam, varrtam, amivel Steiner Alice, Daisy édesanyja
nagyon jól kerestem. Az első
vevőm Latabár Kálmán felesége lett.
Később különböző tanfolyamokat végeztem. A MÉH-nél,
majd a vendéglátóiparban dolgoztam, mint könyvelő. Közben megismerkedtem Mikivel 1946-ban, ismerősök mutattak be egymásnak. 9 évig jártunk együtt. Miki nem akart
nősülni, arra hivatkozott, hogy az özvegy édesanyját nem
hagyhatja magára. 1955-ben kötöttünk házasságot. Zsidó esküvőnk is volt, de csak szűk családi körben. Ennek már hatvan éve. Szép-szép ez a hosszú élet, de a korosztályunk lassan
elmegy.
Szomorú volt tudomásul venni, hogy a régi ismerőseink közül most, jom kipurkor már senki nem volt ott a
mázkiron…
Klein Éva
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„HADD TUDJÁK CSAK A
SZOMSZÉD GYEREKEK…”
Beszélgetés
Fényes Györggyel
– 2009-ben jelent meg Nyírzsidók
című interjúkötetem, amelyben a háború után született hitközségi tagok szólaltak meg. Akkoriban téged nem nagyon
lehetett látni a hitközségnél, csak annyit
tudtam rólad, hogy édesanyádat rendszeresen elhozod a nőegyleti rendezvényekre. Néhány éve aktív tag vagy a közösségben. Minek köszönhető a változás?
– Kezdem a gyerekkorommal. Apámék Nyírbátorban éltek. Heten voltak
testvérek; az édesanyja nagyon vallásos
volt, apám már kevésbé. Anyámék nyíregyháziak voltak. Ők kevésbé tartották
a vallást, csak a fő ünnepekre mentek
el a zsinagógába. A háború után házasodtak össze; annak idején szó se lehetett róla, hogy ne zsidó párt válasszanak. Anyám Auschwitzból jött vissza.
Ahogy utólag értelmeztem, az ő házasságuk nem feltétlen szerelmi házasság
volt. Nagy volt köztük a korkülönbség:
apám 1906-ban, anyám ’24-ben született.
– Édesapád, aki ezek szerint valamennyire kötődött a valláshoz és a hagyományokhoz, részt vett a hitéletben?
– Nem járt istentiszteletekre. Úgy tartotta a közösséggel a kapcsolatot, hogy
egy volt hadifogoly társa, Rosenthal
Ernő által elküldte a hitközségi adót.
Tőle aztán mindig megkérdezte, mik a
hírek, így informálódott. Otthon nem
imádkozott, ünnepeket nem tartottunk.
Péntek esténként azonban elmentünk a
nagybátyámékhoz, ahol általában egy
doboz szardínia volt az asztalon. Lehet,
hogy ez a péntek esti halvacsora szerény
utánzata volt? És még valami: rendszeresen jártunk a kádfürdőbe, ahol nem

kádban, hanem családi medencében
fürödtünk. Talán a mikve emlékét idézhette fel apámban.
Nekem gyerekkoromban elmondták, hogy zsidók vagyunk, és amint felfoghattam, elmondták Auschwitzot is.
Rengeteg rémálmom volt emiatt. Volt
az udvaron egy két méter magas, vastag, ívelt cső, ami valami szeszfőzdéből
került oda. Attól is féltem, nem tudom,
miért. Talán valamilyen oknál fogva
Auschwitzhoz kapcsoltam.

Gyerekkorban a szülőkkel

Velünk szemben lakott egy tőlem két
évvel fiatalabb fiú, vele barátkoztam.
Feltűnt, hogy nekem se nagyanyám,
se nagyapám, neki meg két nagyanyja,
két nagyapja van. Aztán mikor iskolába
mentem, kiderült, hogy a többi gyereknek is…
– Gyerekkorodban a családon kívül
hallottad mástól is a zsidó szót?
– Hallottam, mindig szitokszóként.
A legnagyobb dicséret az volt, hogy
inkább a cigányokat kellett volna elgázosítani. Ezzel akartak engem dicsérni… Apám a szeszfőzdék mellett

permetezőgépeket is javított és egyéb
olyan dolgokat, amelyeket ónozni kellett. Ezért magánmegrendelők is jártak hozzá. Egyszer jött egy vörös hajú
vasutas, rángatta a kaput és hangosan
üvöltözött: büdös zsidó! Apám kiment,
ő is üvöltözni kezdett, aztán a vasutas
eltakarodott. A Ságvári Endre utca,
ahol laktunk, tisztviselőtelepnek épült
valamikor. Ikerházban laktunk, amelynek a másik felében egy Szabolcsi nevű
volt csendőr élt. Miután otthon hallottuk, hogy „a piszkos, rohadt csendőrje”,
Ivánnal, az unokatestvéremmel bevertük az ablakát. Büszkén mentünk haza,
azt hittük, jót tettünk. Aztán otthon
kaptunk a fejünkre.
– Zsidó ünnepeket, mondtad, nem
tartottatok. És más ünnepet?
– Apám haragudott a karácsonyra.
Anyám akarta, hogy tartsunk, de nálunk apám szava szent és sérthetetlen
volt; ha ki is kérte anyám véleményét,
mindig az volt, amit ő akart. Úgy tartottuk, hogy amikor mentem haza az
iskolából, a Széna tér vagy a Búza tér
mellett, ahol árulták a karácsonyfákat, felvettem a földről egy kb. 40 centi
hosszú levágott ágat. Ezt anyám beszúrta egy cserépbe, amiben egyébként más
virág volt, és rátettek egy-két darab szaloncukor félét. Ennyi volt a karácsony.
Ajándék nem volt. Akkor persze már
tudtam, hogy zsidók vagyunk, és az
iskolában kussoltam. Nyilván volt bennem valami rossz érzés, mert a „zsidó”
szót a többi gyerektől pozitív értelemben soha nem hallottam. Éreztem, hogy
nekem ezzel nem szabad dicsekedni.
’56-ról annyi emlékem van, hogy
egyszer hasra vágtuk magunkat a nagyszobában az ablak előtt, mert lövöldözés volt. Aztán kiderült, hogy a reptéren, azaz jó messze tőlünk lövöldöztek.
A Rákóczi utcán meg egyszer nem tudtunk átmenni a túlsó oldalra, mert sorban vonultak a harckocsik Tokaj felé. A
családban óriási félelem volt; hallottam
otthon a vitákat: menjünk? Ne menjünk? Fogják ölni a zsidókat? Apám
biztos volt benne, hogy újra kezdődnek a dolgok, anyám is reszketett. Öt
éves voltam, akkor kaptam életemben a
legnagyobb ajándékot: egy PV1 típusú
villanyvasút modellt, ami 600 forintba
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került! Magának meg vett apám egy bakancsot, hogy ha menni kell, szóval ha
jönnek értünk… Pár éve hajítottam ki,
soha nem volt a lábán.
– A szüleid idejében elképzelhetetlen
volt, hogy zsidó más vallásúval házasodjék. Rád nem próbáltak hatni?
– Dehogynem! Apám nagyon haragudott rám, amiért nem zsidó párt
találtam, de nagyon politikusan viselkedett. Mikor velem beszélt, próbált
lebeszélni, ugyanakkor a választottam
előtt olyan pozitívan állította be magát,
hogy a feleségem mindig anyámra haragudott. Apámat sokkal jobban szerette és tisztelte. Anyósomnak és apósomnak viszont nagyon jó tapasztalataik
voltak a zsidókkal kapcsolatban. Biri és
Balkány környékén éltek. Azt mondták,
hogy aki zsidó, az biztos, hogy nem lesz
alkoholista, és nem veri a feleségét. Falun – de városon is – azért ez határozottan előny. Egyéb kellemes emlékem,
mikor jót hallottam volna zsidókról,
nemigen volt.
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akkor, miért van minden háznál disznóölés, csak nálunk nem. Apám ilyen
szempontból is határozott volt. Nem
ettünk disznóhúst, nem használtunk
disznózsírt. Olaj akkoriban nem volt,
ezért apám kiment a piacra, vett libát,
amit anyám tömött, aztán, miután levágták, kiolvasztotta a zsírt. Életemben
annyi libamájat nem ettem, mint gyerekkoromban. Sertéshúst először az
üzemi konyhán kóstoltam, mikor már
dolgoztam.
– Az első kérdésre még nem válaszoltál: hogy jutottál el végül a hitközséghez?
– ’87-ben a feleségemmel elmentünk
egy izraeli társas utazásra. Bennem
mindig volt egy nagy adag szabadságvágy, így a feleségemmel és a gyerekekkel minden alkalmat megragadva
jártunk külföldre. Kocsival és sátorral,
merthogy szállodára nem volt pénzünk.

– Ha nem is jártatok a hitközséghez,
azért legalább látásból-hallomásból ismerted a városban a hittestvéreket?
– Emlékszem a Nógrádi családra, Dezső bácsira. Apám jó barátja
volt Grünwald Józsi bácsi, a bádogos.
Tudtam, mint mindenki más, hol van
Adler Béla péksége. A Nyírfa utcába
jártunk egy családhoz színes tévét nézni, a nevükre nem emlékszem. Talán
Reismanék. A színes tévé egyébként
olyan volt, hogy egy Tavasz tévé képernyője elé egy sárga celofánt erősítettek.
Emlékszem Neumann Pistire, mindig
kismotorral járt dolgozni. A hitközségi kapcsolatról még annyit, hogy
Rosenthal bácsi hozott mindig pászkát,
amit a szüleim tejeskávéval ettek.
– A gyerekeiddel beszélgetsz a zsidóságról?
– A gyerekekkel más a helyzet. Mikor
ők kicsik voltak, akkor már karácsonyfa
is volt otthon. Nem mintha nekem hiányzott volna. Nekem akkor hiányzott,
mikor gyerek voltam, és a többieknek
volt karácsonyfájuk. Azt sem értettem

Katonaruhában

’86-ban a másod-unokatestvérem meghívására elutaztunk a feleségemmel az
Egyesült Államokban, a két gyerek itthon maradt. Agitáltak, hogy maradjak
ott. Meg is fordult a fejemben, de hát
a gyerekek miatt persze visszajöttünk.
Izraelben viszont azonnal úgy éreztem,
hogy otthon vagyok. Ottmaradni mégsem akartam, mert az amerikai rokon,
aki rövid ideig élt Izraelben és más is
mondta, hogy nem bírta az ottani szélsőséges klímát.

Nem volt soha nagyobb baráti társaságom. Mindig attól rettegtem, hogy ha
összegyűlünk és valaki elkezd zsidózni,
nem tudom, mihez kezdjek. Szóljak
vissza, szakítsam meg a barátságot?
Mondjam, hogy református vagyok?
Izraelben éreztem, hogy ha valaki azt
mondja nekem: hülye zsidó, attól még
lehet haver. Ha ugyanezt itt a buszon
mondanák nekem, az teljesen más.
Aktív koromban úgy láttam, hogy ha
az ember a saját zsidóságával büszkélkedne, vagy egyáltalán beszélne róla,
az igencsak negatív következményekkel
járna az egész családra nézve. Abban
biztos vagyok, hogy a munkahelyemen, ahol anélkül, hogy KISZ tag vagy
később párttag lettem volna, szép karriert csináltam, mindez nem sikerült
volna, ha felfedem a zsidóságomat. Volt
a munkaügyi osztályon egy hittestvér,
annak mindig szidták a zsidó anyját.
Akadt néhány alkalom, amikor szóba
kerültek akár általánosságban a zsidók,
olyankor mindig igyekeztem elterelni
a témáról a beszélgetés fonalát. Megtörtént, hogy a cég egyik párttitkára
magyarázta, hogy az itt élő zsidók csak
másodsorban magyarok, és ha olyan
helyzet lenne, akkor az agresszor Izrael
mellett állnának, itt nem lehet számítani rájuk. Ettől függetlenül ez egy rendes
ember volt. Tiszteltem, mert elvhű volt
és maradt a rendszerváltás után is, nem
úgy, mint sok köpönyegforgató társa.
Volt vele egy jópofa esetem. Rendszerváltás után 3-4 évvel összefutottam vele
a Tescoban. Beszélgetés közben egyszer
csak azt mondja: képzeld, Kovács Laci
barátomról most tudtam meg, hogy zsidó! Mire én: most kapaszkodj meg ebbe
a mélyhűtőbe: nemcsak Kovács Laci, de
én is! Állt és nézett. Most már tehát meg
merem mondani.
Persze ugyanakkor sokan tudták.
A gyerekeimnek is mondtam: ha nem
vesztek róla tudomást, majd a szomszéd eszetekbe juttatja. A lányomat,
akinek az arcára az egész hitközség rá
van írva, külön figyelmeztettem, hogy
ha új kapcsolatba kezd, legyen az első
dolga, hogy elmondja a párjának. A
fiam észjárásában, beszédében meg van
valami jellegzetesen zsidós csavar. Kalapban pedig teljesen úgy néz ki, mint
egy paraszt zsidó.
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– Ez jó vagy rossz?
– Azt mondom, hogy most már jó.
Lehet, hogy a zsidóság keresése náluk
is az 50-60-adik életévükben kezdődik
majd el.
Hogy érkeztem el a hitközséghez?
Rokkantnyugdíjas lettem 2006-ban, később a vállalkozásomat is felszámoltam.
2009-ben kiderült, hogy daganatos betegségem van. Megműtöttek, aztán
másfél évre rá megint. Hét évvel ezelőtt
tehát megcsapott a halál szele, és ez nagyot taszított rajtam a hit felé. Most sem
tartom magam vallásosnak, de Istenben hiszek. A másik ok a holokauszt. A
rendszerváltás után tudtam meg olyan

részleteket, amilyeneket előtte nem volt
lehetőségem megismerni. Furcsállhatod, de szerintem a holokausztnak
volt egy olyan „mellékhatása”, hogy az
addig asszimilálódott zsidóságot újra
összekovácsolta. A rendszerváltás utáni kárpótlás beindított egy folyamatot,
mivel keresni, kutatni kellett a múltat,
iratokat, elpusztított családtagokat. Ez
tartja össze ma is a leszármazottakat.
Máig keresem apám egyik testvérét, de
még a személynevét sem sikerült kideríteni. Két garanciát látok arra, hogy ne
ismétlődhessen meg a holokauszt, hogy
ne legyen bármilyen újabb népirtás. Az
egyik Izrael léte, a másik, hogy ne hagyják kialudni az emlékeket. Vonatkozik

KÖZTÜNK ÉLTEK…
Leviczky László órásmester életútját bemutató kiadványt kaptunk kézhez, melynek szerzője fia, Leviczky Zoltán. A benne leírt egyik történet már napvilágot
látott éppen harminc évvel ezelőtt; most mi is helyt adunk rövidített változatának:
„1944 februárjában helyeztek Kassára, a Magyar Királyi VIII. H.D.T. parancsnokság tüzérségi fegyverjavító műhelyébe. Itt Ditroi Emil ezredes volt a parancsnok, akinek nevét érdemes megemlíteni, hiszen sok-sok ember életét
mentette meg emberségével, bátor kiállásával…. Öt lengyel katona dolgozott együtt velünk. Ahogy közeledett
a front, 1944. október 5-én az egész
műhelyt bevagonírozták, és átirányítottak minket Sümegre. Útközben a
szikszói állomáson állt egy tehervagon
16 munkaszolgálatos zsidó származású emberrel és egy Marosvásárhelyre
való orvossal. Ezt a vagont is hozzánk
kapcsolták a vasutasok és visszafordítottak Kassára… A munkaszolgálatosok karszalagját és a sárga csillagot
levettük és a lengyelekkel együtt katonaruhába öltöztettük őket. Végül hatalmas kerülőkkel, Lengyelországon keresztülutazva mégis elérkeztünk Sümegre. Együtt maradtunk 1945. március 1-ig…”
Kérjük olvasóinkat, aki bármilyen további adalékkal szolgálhat a történettel
vagy annak szereplőivel kapcsolatban, jelezze az impresszumban megadott
elérhetőségek egyikén.

Vendégként az eperjesi zsinagógában

ez más népek tragédiájára is. Utólag súlyos szemrehányást tettem magamnak,
amiért 1992-ben, mikor tőlünk légvonalban 200 kilométerre, a balkáni háborúban ártatlan embereket gyilkoltak,
én nyugodtan ettem-ittam és végeztem
a mindennapi kis dolgaimat. A másik
ok, ami a közösségbe hozott, feleségem
máig tartó súlyos betegsége. Ezt megelőzően terveztük, hogy betér a zsidó
vallásba, de mire ez aktuális lett, az állapota már nem tette lehetővé.
– Gondolod – reméled –, hogy a gyerekeid beszélnek majd az unokáidnak a
zsidóságról?
– Feltétlenül; gondolom és remélem. Egyelőre még kicsik hozzá. Annyit
azért megteszek, hogy mikor péntekenként indulok istentiszteletre és nálam
van az egész család, miközben a srácok
Skype-on beszélnek a haverjaikkal, jó
hangosan mondom: megyek a zsinagógába, majd jövök! Hagy tudják csak a
szomszéd gyerekek meg a szüleik is. A
legnagyobb unokám kérdezte egyszer,
hogy magyar vagyok vagy zsidó? Magyaráztam neki, de még nem teljesen
értette, majd visszatérünk rá. Szeretném, ha bennük hamarabb felébredne
ez az érzés, mint bennem.
Somos Péter

Sófár

FEJLESZTÉSEK A NEGEVBEN
ÉS GALILEÁBAN

Az OR elnevezésű mozgalom azt a feladatot tűzte ki célul, hogy a Negev, valamint Galilea térségét lakosságszám,
infrastruktúra és munka terén fenntarthatóvá tegye.
Egy magas népességnövekedési rátával, valamint lakhatósági gondokkal
szembenéző csepp országnak, mint Izrael, ijesztő infrastrukturális problémákkal
kell szembenéznie. Ugyanakkor az OR
Mozgalom, ami egy a Negev és Galilea
fejlesztését célul kitűző szervezet elnevezése, állítása szerint rálelt egy megoldásra, de az országnak már most el kell
kezdenie előkészíteni ezen területeket.
Ofir Fisher, a szervezet társalapítója és a fejlesztésért felelős alelnök a The
Jerusalem Post újságnak adott interjújában kifejtette, hogy a természetes népességnövekedés következtében 2048-ra 16
millió izraeli is lehet, ilyen nagyszámú
lakosság számára pedig már nem lesz lehetőség arra, hogy a mostani területeken
éljen. (Megjegyezzük, hogy 2015-ben 8,3
millió volt a lakosok száma – a szerk.)
A szervezet szerint Izrael lakosságának mintegy 24%-a él az érintett országrészekben, holott ez teszi ki a zsidó állam
területének 70%-át. Nagyságrendileg
700 ezer ember él a Negevben míg Galilea lakossága 1.3 millió fő. A szervezet
célja, hogy megnövelje az itt élők számát
6 millióra, elérve az ország majdani lakosságának 40%-át.

„Ha megnézzük a történelmet, minden változás nagyon gyorsan történt…,
semmit nem terveztek meg előre” –
mondta Fisher utalva ezzel az ország
korai éveiben tapasztalható bevándorlási hullámokra, illetve az orosz zsidók
alijázására az 1990-es években.
„Most lehetőségünk van tervezni. A
legbutább dolog lenne, ha a fejünket homokba dugnánk” – tette hozzá.
Az OR Mozgalom egy ötéves intenzív, az ország északi és déli részét érintő
fejlesztési terven dolgozik. Ez magában

Negevi tájkép

foglalja a kormány bátorítását arra,
hogy további pénzekkel támogassa az
infrastruktúra kiépítését, ezáltal munkahelyeket teremtve, valamint megerősítené a már ott élő közösségeket is,
vagy újakat hozna létre, illetve felhívná

A Negev fejlesztését már Dávid Ben Gurion, Izrael első miniszterelnöke szívügyének tekintette. Hozzátartozik azonban a valósághoz, hogy
azóta nem tett egy kormány sem komolyabb
erőfeszítéseket a tervek megvalósításáért. Az
alacsony lakásárak sem bírnak különösebb
vonzerővel; az állandó lakosok nagy része elvágyik innen, csak anyagi helyzete javulására vár.
A munkalehetőség eléggé szűkös: vegyi gyárakon, veszélyeshulladék-lerakó telepeken és a
Holt tenger melletti szállodákon kívül nem sok
Dávid Ben Gurion
lehetőséget találnak a környéken a kisebb települések lakosai. A civil fejlesztési terveknek határt szab a hadsereg is,
hiszen a Negev nem kis része katonai célokat szolgál, és ezeket a területeket a jövőben várhatóan még gyarapítani szeretnék.
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a figyelmet az ott rejlő lehetőségekre.
A terv további része a délen
fellelhető bimbózó technológiai szektorok kiépítése, vagy
akár területek és városok teljes
átalakítása a Negev nyugati részén, mely terület példának okáért elképzelések szerint lehetne Izrael mezőgazdaság-technológiai központja is.
A szervezet a felső-galileai Cfát városában dolgozik együtt hivatalnokokkal,
hogy a várost és környékét egészségközponttá alakítsa.
A délen meglévő munkalehetőséget
firtató kérdésre Fisher azt válaszolta,
hogy a régiót megbélyegezték a magas
munkanélküliség miatt, de a valóságban
sok nyitott vezetői pozíció elérhető annak, aki hajlandó a
sivatagban élni.
2002-es megalapítása óta az OR
32 ezer embernek
segített a Negevbe
és Galileába költözni. Az elmúlt évben
1500-an döntöttek
úgy, hogy megteszik ezt a lépést, és
ez a szám folyamatosan növekszik.
Fisher szerint
a
legjelentősebb
előrelépésekért a „hullámhatás” felelős,
amit ő „változás motorjának” nevez.
Példának hozta fel a nagy kihívásokkal küszködő Shuva, Zimrat és Shokeda
közösségeket, melyek mind a Gáza övezettől nem messze helyezkednek el. „Bár
rendelkeznek a szükséges infrastruktúrával, egy évtized alatt csak egyetlenegy
családot voltak képesek magukhoz vonzani” – mondta az alelnök. Aztán jött az
OR Mozgalom és áttelepített 20 családot
ezekbe a közösségekbe.
A következő évben további 150 család
költözött ide, azonban észrevehető egy
jelentős különbség: „szervezetten” költöztek oda, bármilyen, a Mozgalommal
fennálló közvetlen kapcsolat nélkül.
Michelle Malka Grossman
2016.04.22-én a jpost.com oldalon
megjelent cikkét
Sugár Károly fordította.
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CIPŐK ÉS CSONTOK
Cipők a Duna parton. Némelyikben szenny, másokban virág.
Nem tud, nem akar megbékélni a világ.
Cipők a Duna parton, ellopott életek, az elúszott csontok
megannyi nyomorult nyomai. A csontok hetven év után találtak békére, de milyen béke ez?
Mindannyian hagytuk, hagyták, hogy megessen. Tudom,
vannak nehezen elviselhető emberek, zsidók és nem zsidók
egyaránt. Tudom,
hogy
hidegen
hagy számtalanokat és számosokat
és csendben elmormolják: nem
baj eggyel kevesebb. Tudom,
hogy más a szokásrendszerük, az
öltözködésük, az
óvatoskodásuk.
Erre tanították
meg őket az évezredek alatt átélt
félelmek. Törölném könnyeimet,
de nem hagyják
Gustav Doré metszete
magukat. Állok a
temetőben, keresem a szemekben a békét. Az elcsalt, eltiport életek békéjét.
A csontok most békére találtak. A bölcs Duna megőrizte
őket. De milyen béke ez?
Ezt kínáljuk a megrendült világnak.
Ezékiel könyvéből: „Megélednek-e a csontok? Így szól az
Úr:… És adok reátok inakat és hozok reátok húst, és bőrrel
beborítalak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek,
és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.”
És a csontok életre keltek és élnek.
Dr. Dolinay Tamás
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LAG BA’OMER
Május 29-én vasárnap
kegyeleti látogatást szervezünk
a felsősimai, a nyírjespusztai,
az orosi és a harangodi emlékhelyekre.
Indulás 10 órakor a hitközség épülete elől.
Visszaérkezés után 12 órai kezdettel
a hitközség udvarán
lag ba’omeri ebéden látjuk vendégül
hitközségünk tagjait és családtagjaikat.

SAVUOTI IMAREND
Június 11. szombat 19.00:
mincha, maariv
Június 12. vasárnap 8.30: sachrit
19.00: mincha, maariv
Június 13. hétfő 8.30: sachrit - mazkir

A Nyíregyházi Zsidó Hitközség meghívja
hagyományos évi megemlékezésére
a hitközség tagjait, nyíregyházi kötődésű hittestvéreit
és mindazokat, akik együttérzésüket
kívánják kifejezni.
2016. június 19-én 9.30-kor találkozunk
a városi emlékműnél,
11 órakor a Kótaji út 5. sz. alatti temetőben.

Kótics Ferenc grafikája

TEMETŐI NYITVA TARTÁS
Hétfőtől csütörtökig 9.00-16-00 óráig,
vasárnap 9.00-12.00 óráig.
Pénteken és szombaton, munkaszüneti napokon,
állami és zsidó ünnepeken zárva.
Elérhetőség: +36-30-490-0084

