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Hevesiné Herskovits Veronika (Copfos): Emlékek az 50. évfordulón

Én 1944 október 23-án kerültem a fasori Fiúárvaházba, mert 9,5 éves gyerekként
eldöntöttem, hogy engem nem zárnak kalodába, amikor a budapesti zsidóknak a rendelet
szerint gettóba kellett menni a nyilasok uralma alatt. Több ismerősünk segített, hogy az
Öcsém Gyuri papírjaival felvegyenek a Fiúárvaházba. A derékon alul érő copfomat levágták,
engem is kopaszra nyírtak, mint a fiúkat.
Két hónapig, 1944. december 24-ig éltem ezekben az épületekben. Amikor a nyilasok
szenteste napján mintegy kétszáz gyereket a Dunához kísértek nagyot gondoltam! A
városban romok voltak a 2. vagy 3. szőnyegbombázás után , én szenteste napján
megszöktem és a régi, volt lakásunkig jutottam, így menekülhetem meg. Bátornak, hősnek
éreztem magam a sikeres szökéssel. Évtizedekkel később jöttem rá, hogy tényleg az lehettem
kisgyerekként, bár veszélyeket nem éreztem!
Nagyon sokszor erre járok, mindig megsimogatom a falakat. Akik itt megmenekülhettünk
és akik növendékként akkor itt éltünk így emlékezünk. Ez a Fiúárvaház óvó, védő kezet
nyújtott és nem csak fizikai értelemben, vagy a zsidó hitélettel. Az árváknak pótolta
anyánkat, apánkat. Nem zsidó tanárok is voltak az árvaházban, elsőként Lisznyai Gáborra
gondolunk hálával. Ő a gyerekeknek cipőt, ruhát, minden elképzelhetőt önzetlenül adott!
A mai kitűzöm arra emlékeztet, hogy az árvaházi növendékeknek becenevet, csúfnevet is
adtak, de azon senki sem sértődött meg. A közösség ezzel is erőt adott, hogy humorral
vészeljük át, amit akkor ott muszáj volt túlélnünk.
Ötven év után, 1995-ben is borzongva gondolok arra, hogy ma is élünk! Az Árvaházi
Találkozónk minden résztvevőnek sokat jelent!

Láng Róbert (Szöcske): Emlékek az 50. évfordulón
Első gondolatom az volt, hogy 50 év után a társaim mind megöregedtek (csak én nem!!)
Tréfán kívül, feltűnő itt a találkozón, hogy a 60 évesnél idősebb korosztályunk tagjai jól
tartják magukat, nem lát itt „rozoga” öregembert. Öröm, hogy szellemileg megőrizhettük a
frissességet, fizikailag is (többnyire) megfelelő az állapotunk.

Ez attól is független, hogy az egykori növendék Magyarországon, az Egyesült
Államokban vagy Ausztráliában él 1995-ben. Az intézetben életformát is elsajátíthattunk, és
ott ki kellett alakulnia az alkalmazkodási készségnek, mind egymáshoz, mind az árvaházi
szabályainkhoz. Ez segített minket, hogy azóta is talpon maradhattunk.

Rozsos István: Emlékek az 50. évfordulón
A Fiúárvaházba 1949-ben vettek fel öt évesen talán én voltam ott a legkisebb gyerek. Egészen
1957-ig voltam árvaházi növendék, csakis jó emlékeim vannak máig. Nem ért ott semmilyen
sérülés, amire rosszkedvvel emlékeznék vissza.

A növendéktársainkról, tanárainkról kellemes, jó érzéssel őrzök sok emléket,
Ott rászoktatták a növendékeket a fegyelemre, az együvé tartozásra és az egymás iránti
elkötelezettség volt meghatározó.

A növendékek emlékei, 2014 (szerkesztett kivonat) ii.
„Csoportképünk, az időpont: 1956. szeptember. Helyszín a Zsidó Fiúárvaház, Óbudán.
Én az ülő sorban balról a harmadik vagyok” A nevem Rajnai Péter.”
„Az óbudai csoport képén láthatók: Galla tanár úr, mellette a Diri, Lederer Mór, előttük a
Vámos (pontyika). Hidasi Jancsi (a paraszt) áll a „diri” előtt, sajnos rég nem él. Felismerhető
még: a Maho (kis Markovics), a Friedman Frici (kis Friedman), a Berger Péter és a Leichter. A
Leichter mögött álló férfi talán a Típus (Schwarc tanár úr), de lehet a Leichter papája is akit
„bakelit bácsi”-nak neveztünk”
„Emlékszem Leichterre, aki ringatta magát az ágyban esténként, hogy elaludjon. A
papája bakeliteldolgozó üzemben dolgozott és állandóan erős bakelitszaga volt. A gyárból a
selejtes darabokat elhozta, volt abban szappantartó, bakelitgolyó stb.”
„Egy másik papa valami süteményes üzemben dolgozott, és süteményvégeket, (úgy
nevezett abschnitznit) hozott 2–3 kilós zöldséges zacskóban. Mindig nagyon vártuk!”
„Havas Tomi megosztott egy osztályképet iii , onnan sokkal több gyerekre emlékszem,
mint az óbudai képről. Ez volt Böhm Karola árvaházi osztálya. Karolina néninek a jobb
oldalán felismerték az egyik Landesman fiút, Pétert és látható Beke Tamás is.”
„Én 45-ben kezdtem. Rövid tanév volt. Az 1947-es osztályképen is Böhm Karola az
osztályfőnökünk Mellette a fasori árvaház igazgatója, (a „diri”) Lederer Mór, karba tett
kézzel.

Karola néni szigorú tanítónő volt, de nagyon szerettük. Az osztályunk többsége
bennlakó, teljesen árva gyerek, én bejáró voltam. Én csak egyszer lettem majdnem bentlakó mert anyámat operálni kellett. És éppen aznap hazajött az apám. A 3. sor jobbszélén állok, a
mellettem levő lány Schreiber Mariann. Ő is bejáró volt, gyakran mentünk együtt hazafelé. Az
1938-as évfolyam 7 éves volt iskolakezdéskor 1945 áprilisában, az első osztályt 2-3 hónap
alatt végeztük el. A nevem Köves József”
„Köszönjük a megőrzött képet! A Köves Jóska mellett álló Schreiber Mariann családja
az István úton lakott a negyvenes évek végén. Felismerem még Waller Évát is. Az első
sorban balról a 3. Ehrenfeld Laci, a családjuknak papírüzlete volt a Szív utca elején, közel a
Lövölde térhez. Mondanak ezek a nevek valamit?”
„Kezemben a Népiskolai értesítőkönyv 1943-44-es tanévből. Ez a Pesti Izraelita
Hitközség Fiúárvaházának bizonyítványa, ahol az igazgató akkor is Lederer Mór, az
osztályfőnököm pedig Herzka Pálné volt. Emlékszik rájuk valaki? - bevallom, én nem. Az a
tanév kitörlődött emlékezetemből. Írni-olvasni magyarul se, héberül se tanultam meg. A
nevem Sipos András.”
„A fasori árvaház elemijének I. osztályának osztályfőnöke is Böhm Karola néni volt az
1942-43-as tanévben. Nem csoda, hogy 1944-ben nem tanulhattál meg írni-olvasni. Én akkor
másodikos voltam. Amerika a háborúban Budapestet is bombázta, a szicíliai partraszállás
után, ezért „rádióiskolában” tanultunk! A rádióban minden nap bemondták a leckét, és egy
héten egyszer jártunk iskolába abban a tanévben. A tanító megnézte, hogy megcsináltuk-e a
leckét. Az évet nem is fejeztem be, mert Anyám hamis papírokkal falura vitt, amikor ki kellett
tűzni a sárga csillagot. A nevem: Seres György.”
„A közös képeink máig meghatók. Én 1946-ban voltam első osztályos a fasori árvaház
iskolájában. Lederer volt az igazgatónk, és Magda néni a tanító nénink. Az én
osztályképemet az Árvaházi Világtalálkozón a bemutató tárlóban helyezték el. (Ott is maradt
sajnos).”
„A mi iskolánkban Olga néni volt az Igazgatónő. Onnan Rapaport Éva nevére
emlékszem! A számom 33 as volt!”

A magyarországi gyermekotthonokról, 2014 (szerkesztett kivonat)
„A Joint üdülője Budán a Cinege út 10-ben volt. Előtte Deszken, majd Új Szegeden, a
Szöregi út 80-ban volt az intézetünk 1945-ben. A társaimmal a Cinege útról költöztettek a
Vilma királynő úti (fasori) fiúárvaházba.”
„Deszken voltam én is 1946-ban, és Balatonbogláron is voltunk a Joint táborában. A
zsidók külföldi segélyszervezete a Joint látta el a hitközség intézeteit élelemmel, cipővel,
ruhával sok évig.”
„A Vilma királynő úti (fasori) intézet a Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi Fiúárvaháza
volt, és működött a hitközség Leányárvaháza is a Délbáb utcában, jelenleg panzió van az

épületben iv .. A Cinege, a Rege és a Tárogató úton volt még zsidó (Joint) gyermekotthon,
mindháromban volt szerencsém egy-egy évet eltölteni.
„Az egykori Vilma királynő úti (fasori) fiúárvaház növendékeit az ötvenes évek elején az
óbudai Zichy utcába költöztették, a zsinagóga falán ott az emléktáblánk v . Amit tudtam,
megírtam ’A körülmetélés’ című kisregényemben. A nevem: Dalos György.”
„A fasori és az óbudai árvaházról megjelent irodalmi mű Dalos György ’A körülmetélés’
c. könyve. Főszereplői két barát, A kisfiúk neve a könyvben Singer Robi és Blum Gábor. A
valóságban mindkét fiút Deutsch Gyurinak hívták, csak az egyik Dalos lett, a másik Dombi.
A papám. A nevem: Dombi Gábor.”
„A Délibáb utcai Leányárvaház elődje Zuglóban (a mai Róbert Károly körúton) volt,
jelenleg a rendőrségi épülete van a helyén. A fővárosi árvaházak a BIH (Budapest Izraelita
Hitközség) fennhatósága alatt működtek 1958-ig, szerintem ott a nevelés vallásos, de nem
cionista volt. A hitközség árvaházai mádrichok nélkül, normál szervezeti felépítéssel
működtek a fasorban, a Délibáb utcában, majd Óbudán.”
„1956-ban a Hitközség Délibáb utcai Leányárvaház épülete belövéseket kapott, ekkor a
lányokat is átköltöztették Óbudára.”
„A Délibáb utcai intézet a hatvanas években inkább kollégiumként működött.”
„A volt árvaházi fiúk december 27-én találkoztak az Óbudai zsinagógában, sokan
voltunk.”
„Volt korábban egy árvaházi találkozónk 1995-ben, amit Landesman Gyuri rabbival,
intézeti társunkkal kezdeményeztünk, az Zoltai Guszti növendéktársunk segítségével létre is
jött. Azon a találkozón még szegény Wolf tanár úr is velünk volt. Akkor a fasorban, a volt
árvaház falán emléktáblát is avattunk. Az államosítás után a MECHLABOR (katonai
híradástechnikát gyártó) cég működött az épületünkben, amit néhány éve lebontottak.
Lebontották az utolsó, még Fiúárvaház néven működő Zichy utca 9. óbudai épületet is,
annak helyén is autóparkoló van.”
„A képen a békéscsabai árvaház lakói - Lavi Eszti (madricha) csoportja, már a
felszabadulás után. vi A nevem: Pécsi Katalin.”

„Az ötvenes évektől már az állam vette kezelésbe a zsidó hitközség korábbi árvaházait.
Én 1952-ig éltem budapesti intézetben, a nappali foglalkozásaink a Rege úton voltak, egy
másik „alvóházunk” hálótermekkel a Kalóz utcában volt. ” „A Joint otthonokban működtek
cionista ifjúsági szervezetek, ott a növendékek nevelői a madrichok voltak. A gyerekek és
cionista nevelőik onnan illegális módon együtt hagyták el az országot és érkeztek meg végül
hajóval Erec Izraelbe.”
„A Joint volt a fenntartója Rákosfalván a cionista bentlakásos gyermekotthonunknak. A
nevem Szalai Ágnes.”
„A Hitközség volt a Délibáb utcai árvaház fenntartója az 50-es években, ott csak lányok
voltak. A növendékek egy része nem volt árva gyerek, ahogy én sem, felvették például,

akinek a szüleit kitelepítették. Iskolába a Szív utcába jártunk. Emlékszem, egyszer engem is
meghívtak árvaházi találkozóra, de én ezekről az évekről nem szeretek beszélni, ezért az
egykori növendékek találkozójára nem mentem el. A nevem: Vitrai Júlia”
„Teljesen mindegy mikor, hol, kik felügyelték és vezették az egykori intézeteket, azok
növendékeit. Az a lényeg, hogy most hét évtized után egy félelmetes kor nagyon szomorú
következményeire emlékezünk. Az utókor eddig még nem dolgozta fel ezeket a történeteket,
alig érhetők el archivált emlékek a hazai árvaházak, gyermekotthonok háború utáni
működéséről. Bár fogyóban vagyunk, jó lenne, ha emlékezésre kérnék a még élő egykori
intézeti növendékeket. Szerintem a zsidó szervezetek által működtetett gyermekotthonok
érdemtelenül merültek a feledés homályába évtizedekig. A nevem: Rajnai Péter.

Kanadai Magyar Hírlap bejegyzései, 2014 (szerkesztett kivonat) vii.
A Hírlap magyar nyelvű cikkéhez érkezett kommentek olyan árvaházi emlékeket
osztottak meg, amelyek csatlakoznak a többi emlékezésben is említett tényekhez: a
növendékekhez, nevelőikhez, az egykori közösségekhez. Az itt társalgó túlélő emlékezők
2015-ben külföldön éltek, jól megőrizték a magyar nyelvet! Az itt szó szerint idézett
emlékezések összesen 32 hozzászólás válogatásai. Az internetes bejegyzések igazolják, hogy
a hét évtizeddel korábbi intézeti élet emlékeik külföldön is máig elevenek.
„A cionista mozgalomban a Somér Hacairban nevelkedtem 1949-ig. A közös múlt része,
hogy a Pesti Izraelita Hitközség Vilma királynő úti fiúárvaházában nevelkedtem 1945-4647-ben. Kemény és becsületes emberekké formálták az árván maradt gyerekeket.”
„A Délibáb utcában machac plúga volt. A zsidó gimnázium Zuglóban a Szent
Domonkos utcában volt és én a negyedik osztályt végeztem ott 1946-ban. Az árvaházat
Óbudára költöztették a fasorból.”
„A fasori fiúárvaház növendékeit a megszűnéskor más intézetekbe szórták szét.”
„Emlékeim szerint a hitközségnek a Hungária körút és az Ajtósi Dürer sor sarkán levő
leányárvaházában templom is volt. Ez az intézet később a Délibáb utcába költözött.”
„Néhány növendéket a fiúárvaházból a Tárogató úti somér plúgára küldtek. Egy
másik (dror-habonim) plúga a Hűvösvölgyben volt. A Tárogató úti otthonból a Labanc utcai
iskolában jártam.”
„A Tárogató út 2. szám alatti intézetben a társaim között volt Kun Pista és a testvére.
Müller Ede és Müller Zsiga, Gyöngyösi Péter. Ebben az otthonban Zágon volt az igazgató,
Erika volt a lánya és velünk laktak az intézetben.”
„A Tárogató úti somér pluga egy idő után Joint otthonná alakult. Elég hosszú névsort
tudnék felsorolni, ha akarnék.”

„Lébel Tomival (emléke legyen áldott) hosszú évekig egy csapatban voltam. A társunk
volt ott Lencz Tibi és Riemmer Peti is.”
„1947 nyaráig a Wolf tanár úr csapatában voltam.”
„A cionista köszöntés HÁZÁK-VEÁMÁC („légy erős és bátor!) Így köszöntek például a
somér hácáirban. Még megvan a derékszíjam viii aminek gömbölyű csatja van, mint a
cserkészeknek. A csaton felül volt írva kőr alakban: somér hácáir, alul fordított kőr alakban:
a jelszó (cházák veámác.)”

„Aczél Györggyel együtt voltunk a fiúárvaházban, ő természetesen egy idősebb
csoportban (kvutcában) volt. Ott beléptünk a cionista mozgalomba, mint gyerekek (ilyen: a
dror habonim, a somer hatcair hanoar cioni ’hánhác’). Mi Gyurival hánhácba léptünk be. A
hánhácok otthona nem volt árvaház.”
„Az egyik árvaházi nevelőnk Káldi Smuele (Kaldizsár Sándor) volt. Ő hozta a brichával
Izraelbe a Délibáb utcai intézetből a növendékeket Szlovákián és Párizson keresztül. A
Délibáb utcai machac (akkori mápáj párti) plugáról az árvaházi gyerekek 90%-a így alijázott.
Mindez ma már a múlté. A lényeg, hogy itt vagyunk! ”פה אנחנו
„Nekünk árváknak még talán nem késő a találkozás. Meg kellene írni a mi
történetünket. Ez a mai fiatalokra talán jó hatással lenne. Minden emlékező tudna néhány
oldalt írni magáról, arról, amit átélt a szörnyű években.
„Az árvaházi gyerekek háború előtti, alatti és utáni életéről nagyon értékes, részletes és
pontos könyvet írt magyarul is és ivritül is sok képpel megjelentetve a „nagy fiúk”
csapatának egykori nevelője: Lebovics tanár úr.”
„Sok éve Tel Avivban, a Hilton szállóban és kb. három évre rá egy natanjai étteremben
tartották az árvaház több generációs neveltjeinek találkozóját.”

******
A szemlézett 2014-es közösségi oldalakon egymással ütköző emlékek jelent meg a
Magyarországon 1945-től működő gyermekotthonokról, a fenntartóiról, főként a cionista
mozgalomról és a hatásairól.

A JOINT által fenntartott intézetekre vonatkozóan mértékadók Kovács
megosztott emlékei, azok fontosabb üzenetei a következő nemzedékek számára:

Mira

 Emlékei kifejtik, hogy tizenévesen miként élte túl a koncentrációs tábort, és mit
tapasztalt a felszabadulás utáni években, amikor életcélt, új hivatást választva
nevelőként gondoskodhatott árva és félárva zsidó gyerekekről, a Joint támogatásával;
 Palesztina a negyvenes évek közepén vonzó csoportos kivándorlási célt adott a
családi otthon nélkül maradt, új lehetőséget kereső intézeti növendékek számára;
 Több hazai cionista mozgalom Magyarország több településén szervezett a fiataloknak
tréninget, a zsidó identitást erősítő foglalkozásokat;
 A mozgalmak aktivistáinak, Magyarországra érkezett küldöttjeinek sikerült a
jelentkezőket néhány hét alatt kiképezni, felkészíteni az alijára;
 A cionista mozgalom képviselői lelkesítették a gyerekeket, akik a negyvenes évek
második felében választhattak az alijázás és az itthon maradásuk között, nagyobb
arányban azok távoztak, akiknek a munkaszolgálat, deportálás, nyilas terror
elpusztította a családját;
 A Joint otthon nevelőitől Izraelről kapott ismeretek erősítették a kivándorlási kedvet, a
növendék átélhette a zsidó közösséghez tartozás élményét;
 A cionista nevelők ismertették a növendékeikkel a kemény munkát is kínáló kibucok
közösségi életét Palesztinában;
 Az esetek egy részében erősebbnek bizonyult a kötődés a családhoz, a szülőkhöz, a
testvérekhez ragaszkodás, ezek a fiatalok inkább maradtak az átélt személyes
szenvedés és gyász ellenére.

Rajnai Gábor: Lisznyai Szabó Gábor emlékére
az 1988-ban megjelent „Utószó helyett” című írás részlete,
az orgonaművész, zeneszerző születésének 75. évfordulóján
A második világháború, a nyilas rémuralom borzalmas eseményeit követően sok-sok
árva és félárva fiúgyermek lakott a Vilma királynő úti árvaház falai között.
Mindannyian a tragikus események vétlen áldozatai voltak. Többségük az átélt
szenvedések nyomait magán viselte, testileg leromlottam, lelkileg sérülten. Voltak, akik a
haláltáborokból kerültek „haza”, sokuknak szüleit, hozzátartozóit a szemük láttára bestiális
módon gyilkolták meg.
Volt olyan gyerek is közöttük, aki a nyilas pribékek sortűzét követően a Duna partjáról
a jeges folyóba zuhant. Csepelig leúszott, és a csodával határos módon menekült meg, bár a
fél tüdejét ki kellett operálni.
A fiúárvaház elöljárósága és nevelőtestülete hasonló borzalmakat élt át, de Léderer
Mór igazgató úr irányításával igyekeztek minden tőlük telhetőt elkövetni, hogy a gyerekeket
visszavezessék az életbe, visszaadják hitüket, bizalmukat, neveljék aés tanítsák őket.
Ilyen körülményeket vállalt fel hittel és lelkesedéssel Lisznyai Szabó Gábor is, a
templom orgonistája és karnagya.

--

A tanár úr nemcsak kezével, de arcának derűjével, szeme sarkából áradó kissé huncut
mosolyával is tudott simogatni. Soha nem volt „tanárosan” merev. Ellenkezőleg! Közvetlen,
szinte baráti viszonyban volt tanítványaival. Nem csoda: nagyon szerettük.

Abban a rendkívüli szerencsében és megtiszteltetésben volt részem – Adler Miklós
barátommal együtt –, hogy tanítványává fogadott, szabad idejében külön zongorázni tanított
minket.
Így ha lehet, az átlagnövendékeknél is közelebb kerültünk a Lisznyai családhoz.
Felejthetetlenül szép karácsonyestéket tölthettünk együtt, számos bensőséges élmény fűzött
össze bennünket.
Mindig emlékezetes marad az a nagy esemény, amikor 1949-ben a Magyar Állami
Operaház parádés szereposztásban bemutatta Muszorgszkij: Borisz Godunov című operáját.
A teljes gyermekkórust a mi fiúárvaházunkból, Lisznyay tanár úr növendékeiből választották
ki.
A Dohány utcai zsinagógában 1971-ig orgonamester volt, de az agyvérzése, bénulása
után ezt a tisztségét leánya Lisznyay Szabó Mária vette át, aki tehetséggel és nagy
hagyománytisztelettel haladt 4 évtizedig édesapja nyomdokain. ix
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