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Ötvenéves találkozó a "Zsid.Gimn."-ben 

ves vendégek, kedves iskolatársak, 
kedves lányok és fiúk, sorsom úgy 
hozta, hogy másods~or beszélhetek 
ebben a teremben. Otvenegy évvel 
ezelőtt, 1943 májusában vagy júniu

sában már egyszer megadatott számomra, hogy e 
helyről szólhassak az egybegyűltekhez. Igaz, akkor 
itt nem színház volt, hanem templom, frigyládá
val, tóratekercs ekkel és mindenekelőtt művészi 
üvegablakokkal, amelyek néhai igazgatónk és osz
tályfőnökünk, Goldberger Salamon és Widder Sa
lamon tervei alapján a tizenkét bibliai törzset jelké
pezték, s amelyek egy kivételével szőrén-szálán el
tűntek. S könnyen meglehet, hogy annak az egynek, 
amelyet értesüléseim szerint a Zsidó Múzeum őr
zött meg, éppen napjainkban kelt lába, hogy a mú
zeumot kirabolták. 

A zsidó gimnáziumban ugyanis hagyomány 
volt, hogya tanév utolsó szombatján az érettségi
ző osztály egyik diákja tartott beszédet, amelyben 
osztálytársai nevében is búcsút vett az iskolától, 
köszönetet mondott tanáraiknak. 1943-ban osz
tályfőnökünk engem tisztelt meg ezzel a feladat
tal. S ez a két beszéd - számomra legalábbis - jel
képezi, kifejezi azt a két évfordulót, amelyről meg
emlékezni összejöttünk. A budapesti zsidó gimná
zium megalapításának hetvenötödik és a holocaust 
ötvenedik évford ulóját. 

Akkor, ötvenegy évvel ezelőtt a reménykedés 
és a szorongás különös pszichózisában éltünk. Túl 
voltunk már nemcsak a moszkvai, de a sztálingrá
di csatán is, néhány napja csak, hogy Afrikában 
Rommel csapatai letették a fegyvert, s csak napok 
választottak el a szicíliai partraszállástól. De az 
1942-re beígért második front még mindig csak 
váratott magára, s a náci uralom szinte egész Eu
rópában háborítatlanul valósította meg azt a prog
ramját, amelyet a wahnsee-i konferencián titok
ban határozott el, s amely Endlösung néven került 
bele a történelembe. Itthon nemcsak három zs i
dótörvényen voltunk már túl, köztük a már leple
zetlenül a nürnbergi fajelméletet elfogadó harma
dikon, de előleget is vehettünk abból a népirtásból, 
amely egy év múlva a vidéki zsidóság deportálá
sával válik tömegessé. 1941 nyarán ugyanis már le
zajlott Magyarországon egy "elődeportáció". Azo
kat a zsidókat fogdosták össze, akiknek állampol-

* Elhangzott a Radnóti Gimnázium színháztermében 
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gársága rendezetlen volt, és dobták át a határon, 
ahol 1941. augusztus 27-én és 28-án, állítólag uk
rán milicisták és német SS-ek (pontosan ma sem 
tudjuk, kik) kegyetlenül lemészárolták őket. A 
vérfürdő Kamenyec-Podolszk határában zajlott le, 
és Braham professzor szerint tizennyolcezer kite
lepítettből csak kétezer maradt életben. A mi osz
tályunkból többen is érintettek voltak a KEOKH
nak, a külföldieket ellenőrző hivatalnak ebben az 
akciójában, amely a magyar nácik szorgalmi fel
adata volt - a németek ugyanis nem szorgalmaz
ták -, s amely ellen csak Keresztes Fischer Ferenc 
belügyminiszter szavazott a kormányban, aki 
Schlachta Margit intervenciójára Kamenyec
Podolszk után leállította az akciót. Volt, akinek 
családja vesztegetéssel menekült meg, volt olyan 
család, amelyik hetekre-hónapokra elköltözött ha
zulról és bujkált - Lichteinstein Rudi hozzánk 
költözött -, de unokatestvére, Morgenstern Ervin, 
aki első elemi óta osztály társam volt, a kizsuppol
tak közé került. Szülei és nővére nem is tértek 
vissza. Neki magának sikerült valahogy hazajut
nia - sohase beszélt arról, hogy hogyan -, s egy 
osztállyaI alattunk, a sárga csillagos érettségizők 
osztályában fejezte be a középiskolát. 

Az 1942-es újvidéki hideg napok története elég
gé közismert ahhoz, hogy külön ne kelljen szólani 
róla. Azoknak a munkaszolgálatos századoknak 
a története is, amelyekről bevonult tanárainkkal 
kapcsolatban, templomi beszédeimben én is em
lítést tettem, s amelyeket joggal neveztek mozgó 
vesztőhelyeknek. Ha indokolta n emlékezünk is 
meg a magyar holocaust ötvenedik évfordulójá
ról ebben az esztendőben, az 1944-ben csak tető
zött, de nézetem szerint már 1941-ben megkezdő
dött az ukrajnai munkaszolgálattal és Kamenyec
Podolszkkal. Hiszen 1941-42-ben Ukrajna harc
mezőin vált először valósággá az a magatartás, az 
a gyakorlat, amely a zsidókat olyan leltári tár
gyaknak tekintette, amelyekkel nemcsak nem kell, 
de nem is szabad elszámolni, s amely kívánatos -
mert a keret számára esetleg hazajutást jelentő -
elpusztításukat a szabadjára engedett szadizmus 
orgiáival valósította meg. 

Ezekben a szomorú években a gimnázium -
Randóti Miklósnak, igaz másra vonatkoztatott, de 
ebben az összefüggésben is helytálló szavait idéz
ve - sziget és barlang volt nékünk a társadalom
ban, ahová nem értek el a mind hangosabb gyű-



lölködés szit kai, mocskolódásai. Valamikor, ami
kor a múlt század végén egy zsidó gimnázium 
megalapításának az eszméje felmerüit, amikor 
Kármán Mór először fogalmazta meg ezt a gondo
latot, nem gondolt iskolánknak erre a funkciójára, 
nem szigetnek és barlangnak szánta azt. Ellenke
zőleg, azért szorgalmazta a gimnáziumot, hogy 
,Jelekezetünk is a többi felekezettel versenyezve, 
középiskolák állításával szolgálatába álljon nem
zeti közművelődésünknek". S ez az eszme lelke
sítette Goldziher Ignácot, Bánóczi Józsefet, Mun
kácsi Bernátot, Alexander Bernátot és a többi zsi
dó értelmiségit, akik az országos és felekezeti saj
tóban szorgalmazták a zsidó gimnázium létrejöt
tét. Megelőzően ugyanis a zsidó diákok többnyi
re más egyházi iskolába jártak - azok voltak több
ségben -, és volt idő például, amikor az evangéli
kus gimnáziu,mnak több zsidó diákjuk volt, mint 
evangélikus. Am a magyar liberalizmus felett is el
járt az idő, és amikor egy vagyonos zsidó mecénás, 
lovag Kövesgyüri Freystadtler Antal nagylelkű 
alapítványa lehetővé tette, hogy iskolánk megin
duljon, bizony már aktuálissá váltak Radnóti sza
vai. 1919 ősze ugyanis nemcsak a két zsidó gim
názium - a fiú és a lány - beindulásának, de a fe
hérterror kirobbanásának is az időszaka. 1920-ban 
napvilágot lát a század első zsidótörvénye Euró
pában, a zsidó diákok egyetemi felvételét korláto
zó numerus clausus törvény. A középiskolákra ez 
ugyan nem vonatkozott, de legtöbbjükben véget 
értek a régi szép liberális esztendők, és egy infor
mális korlátozás és háttérbe szorítás külön tör
vény nélkül is érvényesült a zsidókkal szemben. S 
bár a gimnázium felekezeti jellege csak erősödött 
azzal, hogy alapítványi gimnáziumból a Pesti Iz
raelita Hitközség gimnáziuma lett, agnosztikus 
szülők éppoly szívesen járatták oda gyermekei
ket, mint vallásos családok, legyenek bár neológok 
vagy ortodoxok. Egy előnye ugyanis megvolt a 
zsidókat sújtó megkülönböztetéseknek. Azok a 
zsidó tanárok, akik származásuk miatt nem kap
hattak egyetemi katedrát, bár ott lett volna a he
lyük, gimnáziumunk tantestületében találtak mun
kalehetőséget és megélhetést a maguk számára. 
Feltehetően ez is egyik tényezője volt annak, hogy 
minden igény magas színvonaion elégülhetett ki 
oktató-nevelő munkásságában. Aki zsidóságél
ményre vágyott, a zsidó vallásban, kultúrában kí
vánt elmélyülni, a judaisztika olyan kiválóságaitól 
tanulhatott, mint Widder Salamon, Grosinger M. 
József, Kohn Zoltán, Schwartz Benjámin. Aki ma
gyarságtudatának elmélyítésére törekedett, azt a 
hungarológia olyan kiválóságai oktatták, mint a 
~~nn-ugor nyelvészet két nagy úttörője - Beke 
Od ön és Fuchs D. Rafael - az irodalom és iroda
lomtörténet olyan jelesei, mint Turóczi Trostler 
József, Komlós Aladár, Zsoldos Jenő . Az európa
iság felé a már említetteken kívül, Rónai Pál, aki
ből Brazília nagy írója lett, és kitűnő angoltaná-

runk, Goldberger György kalauzolt bennünket. S 
a klasszika-fi}ológia olyan tudósa, mint a csupa 
szív Kertész Armin, aki az egykori latinok történe
tének tükrében napjaink történéseibe is betekintést 
nyújtott. Tudom persze, hogy minden ilyen fel
sorolásban van némi önkény és igazságtalanság. 
Hiszen gimnáziumunk hetvenöt esztendejéből ki
nek-kinek csak nyolc esztendő jutott osztályré
szül, és ezen túlmenően képzettsége és érdeklődé
se is elfogulttá teszi bizonyos szaktárgyak képvi
selői iránt. De szakmai kompetencia hiányában is 
szólnom kell arról az élményről, amit Strasser V. 
Benő tanár úrnak, a fizika mágusának órái jelen
tettek az iskola generációi számára, s akinek kivá
ló tankönyvét származása miatt vonták ki a hiva
talos tankönyvek sorából, és helyettesítették egy 
sokkal gyöngébbel. S szólnom kell arról a Rigler 
Richárdról, aki osztályunkat sohasem tanította, 
de akiről drága édesanyám beszélt rajongva, akit 
még a zsidó polgáriban tanított matematikára, s 
akit előszeretettel hasonlított össze a mi Bíró Kál
mánunkkal. S maradhat-e említés nélkül, pusztán 
mert tárgyában nem jeleskedtem, az a Dückstein 
Zoltán, akinek keze alól nemcsak a Budapest Leg
jobb Sportoló diákja címet elnyerők, de olimpiko
nok is kikerültek, s aki később az izraeli atlétika 
felvirágoztatásában játszott kimagasló szerepet? 
Ismétlem, elnézést kérek mindazoktól, akik - jog
gal- hiányolnak számukra kedves neveket ebből 
a felsorolásból, de úgy gondolom, reménytelen 
vállalkozás mind a tanárok, mind az iskola diák
jai eredményeivel, teljesítményeivel kapcsolatban 
teljességre törekedni. Hiszen a későbbiek során 
Turán Pál, Szabolcsi Miklós, Pach Zsigmond Pál 
akadémikusok is beírták nevüket a tantestület tör
ténetébe. Mindez együtt tette a zsidgimet demok
ratikus szellemiségű, liberális gimnáziummá, 
amelyben az európaiság adott keretet mind a fe
lekezeti jellegnek, mind a népi-nemzeti öntudat 
különböző formáinak. 

Számunkra, 1943-ban érettségizők számára a 
gimnázium és az egész magyar zsidóság legne
hezebb és legszomorúbb esztendeiben adatott meg 
az a lehetőség, hogy az iskola diákjai lehessünk. Mi 
még, szemben a következő év maturandusaival, 
sárga csillag nélkül érettségiztünk, s mint már em
lítettem, abban az esztendőben, amikor a szövet
ségesek már megállították a náci hadsereg félelme
tes sikersorozatát, de még nem törték el agerincét. 
Számunkra ezek az esztendők nemcsak a puber
tás miatt és következtében váltak a lázadás évei
vé, hanem apáink bizakodásai ellen is fellázad
tunk. A magyar zsidóságot ugyanis szinte 1933-tól, 
Hitler uralomra jutásától kezdve valamiféle hiszé
keny és felelőtlen bizakodás jellemezte. Hitler nem 
juthat uralomra, a fák nem nőnek az égig, mondo
gatták 1932-ben, s amikor megtörtént a náci hata
lomátvétel, nem hittek tartósságában, az Anschluss 
után abban reménykedtek, hogy kielégült Hitler 
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étvágya és így tovább. Ez a bizakodás a második 
világháború megindulásakor csak felerősödött. A 
lengyelek majd megmutatják, a francia hadsereg 
Európa legerősebb hadserege, a Maginot-vonal 
bevehetetlen, a szovjet hadsereg már csak az óri
ási térség miatt is legyőzhetetlen - mondogatták 
apáink, miközben a német hadsereg úgy nyomult 
előre, mint a kés a vajban, és a megszállt Európá
~an mindenütt fellángolt a holocaust népirtása. 
Am a magyar zsidók körében vagy legalábbis túl
nyomó többségében szilárdan élt a hit, hogy ami 
megtörténhet a német, az osztrák, a cseh, a szlo
vák, a lengyel, az ukrán, az orosz, a norvég, a hol
land, a belga, a francia zsidókkal, az a magyar zsi
dósággal nem történhet meg. 

A zsidó fiatalok s köztük a gimnázium tanulói 
azonban fellázadtak ez ellen a hamis biztonságtu
dat, ez ellen a lefegyverző struccpolitika ellen. S én 
úgy érzem, hogy halottaink közül is azokról kell el
sősorban megemlékeznünk, akik aktívan ellenáll
tak, és életüket adták életeket mentő harcukban -
akár a cionista, akár a magyar ellenállásban vettek 
részt. Mint Hunwald Sándor, akit barátai Szimha 
Hunwaldnak neveztek, s akit a nyilasok öltek meg, 
amikor a Vadász utcai híres üvegház menekült jei 
ügyében tárgyalt velük, mint Adler Ferenc - Necer 
Adler - és Hermann Endre - Uri Hermann, akik 
dunai csónakkirándulásokat mímelve szöktették át 
a szlovák zsidókat Magyarországra, s akik a Gesta
po börtönében tűntek el örökre. Mint az a Reichman 
Ernő - Ezra Reichman - akitől a munkaszolgálat
ból megszökve kaptam magam is az életmentő ha
mis papírokat, s akit a háború után oly sokáig hiá
ba kerestem, míg végül 1988-ban, Izraelben járva, 
egy egykori csata sírhelyén közös barátunk rámu
tatott egy sírra: itt esett el Ezra Reichman, 1948-
ban, az első arab-zsidó háborúban, nem tudom, is
merted-e, alattunk járt. Őt ismertem, barátom volt. 
De nyilván szép számban vannak, akiket nem isme
rek. Csak azt tudom, hogy iskolánkban legalábbis 
a háború kezdete óta osztályonként váltakozva vol
tak jelen a különböző antifasiszta mozgalmak kép
viselői. A mi osztályunkban a sómérok, az eggyel 
felettünk járókéban a deményisták, kettővel felet
tünk ismét sómérok, de voltak, akik a szocdem 
párt szervezeteibe vagy valamelyik szakszerveze
ti ificsoportba jártak le, mások a Han-Hae-ba, vagy 
más cionista csoportba. 

Középiskolák diákjainak persze szigorúan tilos 
volt politizálniok, ráadásul ezek a szervezetek több
ségükben ekkor már illegálisak voltak. S mi jobban 
féltünk némely tanárunktól és az iskola igazgató
ságától, a hitközség vezetőitől, mint egy rendőrsé
gi lebukástól. Ma már persze megértem őket is, 
hiszen talán nem is alaptalanul tartottak attól, hogy 
zsidó gimnazista diákok lebukása nemcsak politi
kai botrány és csemege az amúgy is uszító és rágal
mazó jobboldali és nyilas sajtónak, de iskolánk lé
tét is fenyegetheti. Ez magyaráz némely preventív 
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fegyelmi intézkedést is, amelynek elkerülhetetlen
ségéről azonban ma sem vagyok meggyőződve, 
de ezt talán nem tudom pontosan megítélni. Mi 
Wid der tanár úrtól, osztályfőnökünktől, német- és 
magyartanárunktól tartottunk elsősorban. Nem 
politikai szempontból, de a külön talmudot is ta
nító Widder természetesen mélységesen vallásos 
volt, s mi agnosztikusok vagy éppenséggel ateisták 
voltunk. S ez mégiscsak felekezeti iskola. 

Tavaly, ötvenéves érettségi találkozónkon, egyik 
izraeli osztály társam elmesélte, hogy fiatal korában 
egy ideig betegápoló volt, és a halálos ágyán talál
kozott az elhagyatott, magányos Widderrel egy 
jeruzsálemi elfekvő kórházban. Widder könnyekig 
meghatódott, hogy egykori tanítványa, aki igazán 
nem volt a kedvence, elszaladt promicli cukrot 
venni - szokása volt ugyanis azt szopogatni az 
órák alatt, és haláláig látogatta, törődött vele. Tő
le tudta meg, hogy Widder mindent tudott arról, 
hogy az osztályban kik vesznek részt és milyen po
litikai mozgalomban - hogy honnan, kitől, azt 
nem árulta el -, de tőle senki sem tudta meg azt. 
Tanáraink többsége mellettünk állt, még ha nem 
értett is mindenben egyet velünk. S volt, amiben 
nem minket igazolt az idő. Azt az érdemet azon
ban nem lehet elvitatni tőlük, hogya zsidó fiata
lok, köztük gimnáziumunk tanulói voltak azok, 
akik a maguk önvédelmi aktivitásával, Wallenberg 
és Lutz segítőtársaiként, az ellenállás mozgalma
iban szembeszálltak a nácikkal és szövetségese
ikkel, és megcáfolták azt a vádat, azt a látszatot, 
hogy az egész magyar zsidóság passzív birka nyáj
ként vonult a gigantikus mészárszékhez. 

S azt sem, hogya helyzet megítélésében nekik 
volt igazuk. Ma, ötven év múltán, jobban megér
tem apáinkat is, ha akkor haragudtam is rájuk 
vakságuk, hiszékenységük, korlátolt állampolgá
ri jóhiszeműségük és becsületességük miatt, egy 
olyan államban, amely már kivetette, törvények 
sorával alázta másodrendű állampolgárokká őket. 
A fantáziájuk volt kevés, hogyelképzeljék az el
képzelhetetlent, hogy elhiggyék a hihetetlent, ami 
rájuk várt, még ha azt maga Hitler és náci köny
vek, újságok sokasága harsogta is. A zsidó törté
nelem számos katasztrófát ismer, amelyekkel kap
csolatban a "meséld el őket gyermekeidnek" val
lásos parancsolata apáról fiúra szállt, évezrede
ken át. De sem az egyiptomi rabszolgaság, sem a 
babiloni száműzetés, sem a középkor és az újkor 
véres pogromjai, sem azok a tömeges népirtások, 
amelyek más etnikumokkal szemben valósultak 
meg, nem közelítik meg iszonyatában a történe
lemnek ezt a nagyüzemi és totalitásra törekvő 
genocídumát, amely az utolsó csecsemőig kíván
ta megsemmisíteni a zsidóságot. Ismeretes, hogy 
Adorno azt vallotta: Auschwitz után már nem le
het verset írni. André Malraux továbbmegy: "A 
XIX. század végén Nietzsche hangja felújította az 
ókori hellén világban elhangzott kiáltást: »Isten 



meghalt!« ... és visszaadta ennek a mondatnak 
egész tragikus hangsúlyát. Jól tudtuk, mit akart ez 
jelenteni: azt, hogy várták az ember uralm át. A 
probléma, amely ma számunkra felvetődik: meg
tudni, vajon Európa öreg földjén az ember meg
halt-e vagy sem" - mondotta 1946-ban az 
UNESCO egy konferenciáján. Döbbenetes kérdés, 
nem könnyű felelni rá. Én azt hiszem, hogy az 
ember azokban halt meg csak, akik a halál gépe
zetének váltak aktív vagy passzív kiszolgálóivá, s 
éppen azok tartották életben, akik küzdve ellenük 
va,gy áldozatukként meghaltak. 

Igya mi halottaink, köztük iskolánk halottai. 
Hiszen, ha végiggondolom, ki mindenki volt is
kolánk növendéke, aki tudásával, teljesítményé
vel jelentős értékekkel gyarapította a kultúrát, já
rult hozzá a tudomány fejlődéséhez, döbben belém 
a felismerés, ki mindenki lehetett volna még ... Csak 
azokat említem most, akik vagy osztálytársaim 
voltak, vagy akikkel életem és munkásságom során 
kapcsolatba kerültem. Osztály társam volt Knoll 
József akadémikus, a bolognai egyetem, Európa 
első egyeteme nemzetközi hírnevű díszdoktora, 
Stem P. Arthur, a detektoros rádió felfedezője, aki 
mint az Egyesült Államok egyik legjelentősebb 
mamutvállalata, a Magnavox elnöke ment a kö
zelmúltban nyugdíjba, Varga Ervin, a princetoni 
egyetem orvos professzora, Lőwinger György (Ezra 
Levinger), a jeruzsálemi Hadassza egyetem orvos
fizikus tanára, Rétsági György, a nagy belgyógyász, 
aki konok pártonkívülisége ellenére, miután a zord 
időkben volt az amerikai és más nyugati nagykö
vetségek orvosa, lett nemcsak Kádár János, de 
Illyés Gyula és a magyar szellemi élet számos ki
válósága háziorvosa, Beer György (Menáchem 
Beer) Izrael egyik legjelentősebb magas állami díj
jal kitüntetett építészmérnöke, Sándor Pál, a kivá
ló történész, akinek egyetemi karrierje az ötvenha
tos forradalom után tört meg, Katona Ferenc szín
igazgató, színháztudós, Láng Dezső, aki Mexikó
ban halt meg egyetemi tanárként, Schillinger 
György, aki az American Society for Macro
Engineering ügyvezető igazgatója és a New York
i Politechnikai Egyetem managementprofesszora. 
És hadd vessek egy pillantást azokra, akikkel élet
praxisom során kerültem kapcsolatba, mint Heller 
l}gnes, a nemzetközi tekintélyű filozófus, Gergely 
Agnes, a kitűnő költőnő, Hegyi György, a festőmű
vész, az egy osztállyai felettem járó Major Ottó, a 

kitűnő regényíró és esszéista, a Kassák Társaság el
nöke, akivel együtt alapítottuk a reméljük, nagy 
jövő előtt álló Komlós Aladár Társaságot, a több év
vel alattam járó Sándor Iván író, kritikus, esszéis
ta, a Németh László Társaság elnöke, és a történé
szek, akik valósággal egy zsidó gimnáziumi törté
nésziskolát alkotnak (talán Grünwald tanár úr ih
letésére is), mint Pach Zsigmond Pál, Berend T. 
Iván, Ránki György, a már említett Sándor Pál, Ba
lázs György, és olyan kollégák, mint Ungvári Ta
más, esszéista, kritikus, a PEN klub főtitkára, Bíró 
Yvette, a jeles filmteoretikus, Földes Anna, a sZÍni
kritikus, és most veszem észre Fuchs Lászlót, a 
matematika professzorát a közönség soraiban, aki 
New Orleansból tért haza, alighanem erre a meg
emlékezésre, arról a gimnáziumról, amelynek ap
ja Goldberger Salamon után az igazgatója volt. 
Nem beszélve Gál Dezsőről, a kémia tanszékve
zető professzoráról és eme megemlékező gyűlés 
levezetőjéről, Tauber Lászlóról, iskolánk mecéná
sáróI, a nagy sebészről, vagy éppenséggel 
Schweitzer Józsefről, az Országos Rabbiképző In
tézet főigazgatójáról, Magyarország főrabbijáról, 
aki szintén iskolánk növendéke volt. 
, Magyarország, Izrael és az Amerikai Egyesült 

Allamok szellemi életében még számos zsidó gim
nazista életpálya tanúskodik iskolánk oktató-neve
lői munkája eredményességéről, olyanok is, akik
nek talán a nevét sem ismerjük már vagy még. S 
mikor e fényes névsorra gondolok, felsír bennem 
a kérdés, vajon melyik egyetemen taníthatna 
Gráner Tomi, aki zseniális matematikusnak in
dult, de a többi tárgyból is osztályelső volt, 
Morgernstem Ervin, aki, mielőtt Kamenyec
Podolszkba hurcol ták, az "osztálymásodik" , 
Kohlman Vili, aki szintén jelesen érettségizett és 
még sokan mások, máshonnan, nem a mi osztá
lyunkból és nem a mi gimnáziumunkból, ha nem 
történik meg az, ami megtörtént. Mert a pesti zsi
dó gimnáziumon kívül zsidó gimnázium volt Deb
recenben is, Nagyváradon is, Munkácson is, ame
lyek nem tudnának ilyen megemlékezést sem tar
tani, mert vidéki iskolák lévén, annyi tanítványuk 
sem maradt életben, mint a miénknek. Illőnek vé
lem, hogy amikor felállunk és gyertyát gyújtunk, 
hogy néma csenddel adjunk kifejezést el nem mú
ló gyászunknak és emlékezésünknek, gondoljunk 
rájuk is, azok helyett, akik nem emlékezhetnek 
vissza egykori alma materükre. 
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