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TISZTELGÉS
DR. BERNSTEIN BÉLA FŐRABBI EMLÉKE ELŐTT
2018. január 7-én emléktáblát avattunk a zsinagógában: Dr.
Bernstein Béla főrabbi emlékét örökítettük meg születésének 150.
évfordulóján. A szépszámú érdeklődő előtt vasárnap délután meg-
tartott rendezvénynek voltak előzményei: 2014-ben könyvet adott
ki a hitközség a főrabbi nyíregyházi éveiről, 2017-ben pedig a
Nyíregyházi Városvédő Egyesülettel közös kiadványt jelentettünk
meg életéről. Mindkét kiadványt szerkesztette. KözbenTimár Éva
2016-ban a MAZSIKE 25 botlatókövet rakott le Nyíregyházán, az
elsőt Bernstein Szarvas utcai lakása előtt.

Az eseménysorozat ugyancsak maradandó emléket állító állomá-
sához 2017. december 14-én érkeztünk, amikor a városi közgyűlés
a városvédők és a hitközség kérelmének helyt adva teret nevezett el
Bernstein Béláról. Azt a teret, ahol a tervezte holo-Zagyva László
kauszt emlékmű áll, és ahol a városi megemlékezéseket rendezik
minden évben. Néhány nappal a határozat megszületése után a
Google térképen már megjelent az új név!

Ahogy mondják: jó sajtója volt ezeknek az eseményeknek. A
MAZSIHISZ Deák Andreaweboldalán így emlékezett meg a fő-
rabbiról a nyíregyházi emléktábla-avatás kapcsán:

„…A kiegyezés után néhány hónappal, emancipált magyar zsidó
csecsemőként született, teljesen magyarként és teljesen zsidóként.
E föld, hol állasz, az Ígéret földe, írta az ő helyzetét megelőlegezve
Kiss József Magyarországról. A magyar zsidóság 1848-as forra-
dalmi részvételének krónikása lett, utólag is meg akarta mutatni,
hogy megszolgálták hívei az emancipációt. Küldetése igazi neológ
vállalkozás volt, egy büszke magyar közösségé, amely saját elő-
deinek tudta 1848 zsidó honvédeit. Egy reformált, nacionalista,
szabadságot ünneplő közösségé, amely úgy maradt hű atyái Iste-
néhez, hogy otthonra talált Magyarországon… Életüket kockáz-
tatták sokan a még nem magyarrá váló, még be nem fogadott zsidók
közül a szabadságért, mert hittek abban, hogy Magyarország a sza-
badság ígéretének földe.Amagyar szabadság az ő ügyük volt akkor
is…”

M. Magyar László Kelet-Magyarországa című napilapban tu-
dósított a január 7-i eseményről:

„Először kö-Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere
szöntötte a város vezetése nevében a megjelent vendégeket, majd
Bernstein Béla sokoldalú munkásságát méltatta. Mint kiemelte, a
nagy emberek sohasem öncélúan, hanem a közösségért tevékeny-
kedtek, s ilyen volt a főrabbi is, aki éppen 150 évvel ezelőtt született
Várpalotán. Életével, munkásságával példát mutatott mindenkinek.
A holokauszt idején menekülhetett volna, de nem hagyta el híveit a
nehéz helyzetben sem. Lakásából csak egy tárgyat vitt magával a
gettóba: a Bibliát.

A nyíregyházi önkormányzat a decemberi közgyűlésén úgy dön-
tött, hogy a Vasvári Pál utca, Rákóczi utca és Kossuth utca által
határolt rész immár a Bernstein Béla tér nevet viselje. A város ezzel
a gesztussal hajt fejet a főrabbi emberi nagysága előtt – fogalmazott
az alpolgármester. Ehhez az önkormányzati döntéshez kapcsoló-
dott felszólalásában Cservenyák Katalin, a Nyíregyházi Városvédő
Egyesület elnöke (beszédéből részleteket olvashatnak lapunk 2. ol-
dalán – a szerk.), amikor azt mondta, hogy a határozattal régi adós-
ságát törlesztette a város.

Elmondta a kereszténység és a zsidóság kapcsolatáról gondola-
tait Gulyás Csaba, a nyíregyházi Bethlen Gábor Gimnázium törté-
nelem-földrajz szakos pedagógusa is. Történeti áttekintésében ki-
tért arra, hogy Kohn Sámuel tanulmánya szerint már a honfoglalás
előtt is voltak olyan magyarok és kazárok, akik felvették a zsidó
vallást, István király az intelmeiben pedig zsidó szerzőktől: Dá-
vidtól és Salamontól idéz. Bernstein Bélának szívügye volt az okta-
tás, a fiatalok nevelése. Fontosnak érezte, hogy hazaszeretetre is
neveljék őket – mondta az előadó.”

Az eseménysorozat folytatásaként az 1848-as szabadságharc
170. évfordulója alkalmából 2018. március 14-én 17 órai kezdettel
Bernstein Béla emlékestet tartunk a Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár konferenciatermében. Előadók: Darvas István
rabbi, Dr. Zima András, az OR-ZSE adjunktusa és Urbán Teréz, a
Nyíregyházi Városvédő Egyesület alelnöke.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

ANyíregyházi Zsidó Hitközség vezetősége
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…Akinek most az emléktábláját avattuk,
ugyanúgy megérdemelte és megkapta vol-
na a tiszteletet és a táblát az utókortól, ha
természetes halállal hal meg. De mint
mindannyian tudjuk, nem így történt.

A tudóst, történészt és filozófust lelkesen
fogadták 1909-ben. Rakamazig mentek elé,
hogy mielőbb köszönthessék. Májerszki
Béla polgármester személyesen üdvözölte
a Nyíregyházára érkező Bernsteint.Aváros
tisztelt, megbecsült polgárát a különböző
felekezetek papjai közül 1917-ben elsőként
választották a város képviselőtestületébe,
és 2018 januárjában éppen száz éve, hogy
átvette a mandátumát.Arákövetkező évben
minden választáson sikerrel szerepelt.
Tagságától az 1941. XIX. tc. 2. §-a értel-
mében fosztották meg.

És kezdetét vette a pokol. Akinek 1932-
ben lelkesen ünnepelték 40 éves papi ju-
bileumát, 1944-ben Auschwitzba deportál-
ják. A két évszám között eltelt, történelmi
léptékben pillanatnak számító néhány év
példa arra, milyen könnyen és gyorsan táp-
talajra talál a gyűlölet, az ordas eszme, és
terjed, mint a pestis, nem számolva em-
berrel, élettel, értékkel.Atömeg, melyben a
gyáva is erősnek érzi magát, elsodor egy-
mástól családokat, barátokat, szeretteket.
Elüldöztük tudósaink, művészeink legde-
rekabbjait, akik idegen földön mindent
elölről kezdtek, és csak azért is megmutat-
ták, hogy értékesek. Mátészalkáról a falusi
zsidó szatócs fiát, Czukor Adolfot, akit
egész Amerika ünnepelt, életművét Oscar
díjjal jutalmazta, vagy a szintén szalkai
Schwartz Emanuelt és Klein Ilonát, akik-
nek fia Tony Curtis néven vált világhírű szí-
nésszé. És elégett a haláltáborban a gyáros
Schwartz Mór, akinek köszönhetően a mai
Magyarország határain belül először Má-
tészalkán gyulladt ki az elektromos köz-
világítás 1888-ban, New Yorkkal egyidő-
ben.

Vajon miért van az, hogy az emberek sok-
kal könnyebben mozgósíthatók gyűlöletre,
mint szeretetre? Hamarabb képesek töme-
gével felsorakozni egy ordas eszme mögé,
mint lehajolni az elesetthez és felemelni.

Ugyanakkor büszke vagyok arra, hogy az
én nagyszüleim nem ilyenek voltak.

Legkedvesebb barátnőjét nyíregyházi
nagymamám úgy próbálta megmenteni a
pokoltól, hogy nagyapámmal, Mayer Ist-
vánnal együtt vállalták: ők lesznek a ke-
resztszülei. A 30-as évek végén ott és akkor
úgy tűnt, ez a legtöbb, amit tehetnek értük.

Nem számolták, mekkora kockázatot vál-
lalnak ezzel maguk is – nem volt szempont.
Megtették, és a család megmenekült.

Nagymamám erről sosem beszélt. Min-
dig szeretettel emlegette a Rochlitz csalá-
dot, amellyel később már csak levélben
tarthatta a kapcsolatot. Néhány éve szinte
sírva hívta fel édesanyámat a kisebik fiú.
Elmesélte, hogy nemrég rendezgették a
családi iratokat, s előkerült édesanyja ke-
resztlevele, amelyről addig nem is tudtak,
nagymamám és nagyapám aláírásával. Ha
ők nincsenek, akkor most én sem vagyok –
mondta megrendülten a 70-es éveit taposó
kisebbik fiú.

Az előttem egy emberöltővel születettek-
nek még közvetlen emlékei vannak az em-
beriség ellen elkövetett legnagyobb aljas-
ságról. Szeretném felolvasni egy nyíregy-
házi asszony gyerekkori barátnőjének írt,
megkésett levelét. Megtisztelt azzal, hogy
nekem küldte el:

Szervusz Jutka!
Hihetetlen, hogy milyen rég találkoztunk

utoljára. Te akkor már a Geduly Leány-
gimnázium tanulója voltál. Ritkábban
mehettem hozzátok az iskolai előkészületek
miatt. (Ma már tudom az igazi okot, be-
csaptak.)

Futottam hozzád, mikor megláttalak az
utcán. Te nagyon érdekesen viselkedtél. Azt
kérdezted: Nem szégyellsz velem beszélget-

ni? Akkor mutattad a ruhádra felvarrt sár-
ga csillagot.

Jutka, mi jó barátnők voltunk, amire a
mai napig is büszke vagyok! A Ti házatok a
Károlyi téren volt, és a Kiss Ernő, Ér utca
(mi ott laktunk) vette körül. Az udvarotokon
egy befejezetlen épület alapja volt, amit
színpadnak használtunk. Én voltam a rá-
dió, egy óriási dobozba bújtattál be. Sok-
szor énekeltem, amit a szüleid is nagyon
kedveltek.

Édesapád nőgyógyász orvos volt. Ha be-
tegek mentek hozzá, nagyon csendben ját-
szottunk. Én voltam a tanítványod, de a
leckét is nekem mondtad fel: Der Mann – a
férfi, Die Frau – a nő, Das Kind – a gyerek.
Együtt tanultunk németet is.

Nagymamádnak a Szarvas utcán volt egy
kis fűszerboltja. Pár lépcsőn mentünk fel
hozzá. Mindig halvány fénynél ült és édes-
séget adott nekünk. Csodálkoztam, miért
nem gyújtja fel a nagyobb villanyt. Ma már
tudom, mert én is azt teszem: takarékosko-
dott az árammal.

Volt két másik barátnőd is: G. Mari, aki a
nagymamám mellett, és R. Mari, aki a
Bocskai utcán lakott. Egyszer felmásztunk
a kerítésen, és láttuk a börtön udvarát.

Emlékszel, amikor beszöktünk a templo-
motokba? Az emeletre mentünk, és csodál-
koztam, hogy csak nők ülnek a földszinten,
és mindenkin kendő volt, még édesanyádon
is.

Mi ketten igazi barátok voltunk, naponta
jártam hozzátok. Ha valami rosszat csinál-
tál, az volt a büntetésed, hogy nem lehet-
tünk együtt.

A szép, dús hajadat most is látom magam
előtt. A szemüvegtől tudós arcod volt.

Köszönés nélkül mentél el, egyik napról a
másikra. Mi is elmentünk Pestre édesapám-
hoz, aki sajnos a háborúban elesett. Mikor
hazajöttünk, futottam hozzátok, de mondták
az ismerősök, hogy az édesanyáddal együtt
meghaltál a lágerban. Sokat sírtam, hogy
miért kellett meghalnia egy ilyen okos lány-
nak, akiből tudós, orvos is lehetett volna.

Szervusz Jutka! Lelki szemeim előtt fel-
nőtt lettél. Gondolatban sokat beszélge-
tünk, és jó tanácsokat is kapok tőled. Az
igazi barátságot sem az évek, sem a halál
nem tudja elszakítani.

Karolj meg, mint régen, és sétáljunk a
kertben!

Ráczné Julcsi

Köszönöm a figyelmüket.

Cservenyák Katalin

Cservenyák Katalin (Janics Attila felvétele)

ÉS KEZDETÉT VETTE A POKOL…
Cservenyák Katalin, a Nyíregyházi Városvédő Egyesület elnökének beszéde
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„Széles ecsettel fesd a képemet,
Rakj színre színt, tetézd az árnyat árnnyal,
Fess józanságot, mely hevűl, meleg,
És lelket, amely mélységekben szárnyal.
Simítsd el a bősz ellentéteket,
Aháborgást, mely nem bír önmagával:
Agyengeség helyébe tégy erőt,
Aküzdőt fesd, és ne a szenvedőt.” 1

„A boldogság maga a szín” vallotta
Vajda Lívia magyar-belga-francia festő-
művész, aki 1929-ben „nem messze a Kár-
pátoktól, Drakula gróf szülőföldjétől”,
Nyíregyházán született ötgyermekes zsidó
családba negyediknek, ahogy ő nevezte:
„senkinek”. Édesapja, Vajda Jenő textilke-
reskedő boltjában – ami a nagyállomásnál,
a vonat és a villamos találkozásánál volt –
Lívia is besegített. A műkedvelő papa laká-
sában gyakran megfordultak a városba ér-
kező művészek, sőt a polgármester kikérte
véleményét, ha egy-egy festményt vásárolt.
Talán itt kezdődött a vonzalom …Vajda
Lívia 14 évesen városi rajzversenyt nyert,
szülei kereskedői pálya helyett Budapestre
küldték, hogy rajzot tanulhasson.

Budapestről 1944 márciusában édesap-
jával együtt a kistarcsai gyűjtőtáborba vit-
ték, majd Auschwitzba deportálták őket,
soha többé nem látták egymást. Lívia édes-
anyja Nyíregyházáról kerültAuschwitzba.

80524. „Leborotváltak… elvesztettem a
humoromat és a személyiségemet.” Meg-
szólította Mengelét, aki irodába küldte,
ahol írnoki feladatokat látott el: gót be-
tűkkel írta a jelentéseket, a tábor statiszti-
káját napról napra. Német nyelvtudásának
köszönhetően előnyösebb helyzetbe került
a többieknél. Rawensbrück, majd Retzow
és a tífusz nem fogott ki rajta: „elevenen ke-
rült elő.” A felszabadulás után huzamosabb
ideig kórházban ápolták. Testvérei, Márton
és Ágnes visszatértek Nyíregyházára a csa-
ládi házba, illetve ami maradt belőle.Abol-
tot elkobozták, nem kaptak vissza sem-
mit… Másutt kellett újrakezdeni az életet.
Szétrebbentek, gyökerek, „léggyökerek”:
Magda és László, aki orvos, szájsebész
Ausztráliába, Ágnes Izraelbe, Lívia Pá-
rizsba. Kedvenc bátyja, Márton az egyet-
len, aki Magyarországon maradt.

Vajda Márton újságíró, szerkesztő Nyír-
egyházán született 1915-ben és Budapesten
1981-ben halt meg. Érettségi után gyakor-
nok a Goldberger textilgyárban, majd egy
évig textiltechnológiát tanult Bécsben.

Zsidó származása miatt szakmájában nem
tudott elhelyezkedni, ezért segédmunkás-
ként kereste kenyerét. 1941-től 1944-ig
megszakításokkal munkaszolgálatos volt.
1945-től az MKP Szabolcs megyei bizott-
ságának tagja, majd oktatási felelőse lett. A
Nyírségi és a Debreceni Néplap felelős szer-
kesztő posztját töltötte be. 1951-től a Ma-
gyar Rádió mezőgazdasági rovatának veze-
tője, olvasószerkesztő, a kultúrpolitikai ro-
vat vezetője, az Aktuális Főosztály helyet-
tes főosztályvezetője volt. 1971-ben mint
szerkesztőségvezető vonult nyugdíjba.

A SZIVÁRVÁNY 80524 ÁRNYALATA

Vajda Lívia (balra lent) szüleivel és
testvéreivel az egyetlen megmaradt fotón

Vajda Márton kérte 1949-ben édesapjuk
és édesanyjuk holttá nyilvánítását. Ebből az
iratból tudható, hogy édesapjuk, Vajda Jenő
1884-ben Bagon született, Weisz Ábrahám
és Grünfeld Sára gyermekeként. Édes-
anyjuk, Vajda Jenőné Fisch Teréz Nyíregy-
házán 1890-ben látta meg a napvilágot,
szülei Fisch Ignác és Schwartz Záli. Vajda
Jenő és felesége halálozási dátuma:
Auschwitz 1944. június 4. 2

Nevük a nyíregyházi izraelita temetőben
a mártírok emlékfalára vésve látható.
Legyen áldott az emlékük!

1947-ben Lívia Párizsba költözött, majd
egy évvel később férjhez ment („Felejtők
Szövetsége”), és 1949. január 27-én meg-
született „élet-értelme”, Monique. Vajda
Lívia súlyos depresszióját magyar orvos
kezelte, gyógyulásában meghatározó sze-
rep jutott a festészetnek: „Azt, hogy ma
normális életet tudok élni, a festészetnek
köszönhetem, az szabadított fel.” Szem-
üvegkereteket árult és más foglakozása is
volt, mielőtt a festészetnek szentelte volna
idejét. „Minden stratégia, mindent meg kell
tervezni, ha az ember nem akarja a krema-
tóriumban végezni.” 1958-ban elvált
Gehler Arnold magyar származású kár-
pitostól. Képeit felfedezték a galériák és
már a festészetből is meg tudott élni le-
ányával. Kiállítások Párizsban, Brüsszel-
ben, ahova 1991-ben költözött és ahol ti-
zenhárom éven át dolgozott. 1996-ban Elie
Rabinovich belga rendező 20 perces do-
kumentumfilmet készített róla.

1 Kiss József László Fülöpnek, Válogatott versek, p.
165.
MNL SzSzBML V.B.80. 1749/1949 84.d.2
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Amerikában és Ausztráliában is kiállították
képeit. Ismertebben csengett a neve kül-
földön, mint szülőhazájában. 2006-ban és
2007-ben Szentendrén és Budapesten lát-
hatták képeit, interjúk tévében, rádióban,
dicsérő kritikák újságokban. Megkésett el-
ismerés: a nyíregyházi polgármester fele-
sége meghívta, de sajnos Lívia megbete-
gedett, így meghiúsult a kiállítás. 2011-ben
egy figyelmetlen teherautó halálra gázolta,
január 27-én temették el.Vajda

Lívia negyvenkilenc évvel Auschwitz
után leányának megígérte, hogy beszélni
fog és elevenné teszi a csontvázakat. Be-
tartotta ígéretét: Monique Gehler A festőnő
nehéz öröksége című könyvében vall éle-
téről a nyíregyházi származású festőmű-
vész, melyet Szoboszlai Margit fordításá-
ban olvashatunk.

Izrael a világ egyetlen olyan országa, amely
a 21. századba nagyobb faállománnyal lé-
pett be, mint amennyivel azelőtt rendelke-
zett.

Izrael világelső az egy főre jutó zöldség-
és gyümölcsfogyasztás terén.

Ha ezeken a statisztikai adatokon elgon-
dolkodunk, az elért eredmények és a fák
újévének ünnepe között nyomban össze-
függést kell találnunk.

Tu Bi'svát, vagyis svát hónap 15. napja
ebben az évben január 30. napnyugtától ja-
nuár 31. napnyugtáig tart.

Afák újévéhez kapcsolódó utalást Mózes
III. Könyvének 19. fejezete 23-25. sorában
találjuk meg: „Ha majd bementek arra a
földre, és ültettek mindenféle gyümölcsfát,
tartsátok a gyümölcsét körülmetéletlennek,
három esztendeig legyen körülmetéletlen:
ne egyétek! A negyedik esztendőben pedig
szenteljétek minden gyümölcsét ünnepi
ajándékként az ÚR-nak! Az ötödik eszten-
dőben már megehetitek a gyümölcsét. Így
bőven fog teremni nektek. Én, az ÚR, va-
gyok a ti Istenetek!” (Károli Gáspár fordí-
tása)

A törvény, mely szerint a fák gyümölcsét
az ültetéstől számított három évig nem ehe-
tik meg, ma is érvényes. A negyedik év ter-
méséből a tizedet be kellett szolgáltatni,
ezért szükséges volt a fák korának ismerete.

Izraelben svát hónap 15. napja körül ér
véget az esős időszak, ekkorra telik meg a
föld a szükséges nedvességgel, ekkor je-
lennek meg az első virágok a mandulafá-
kon. Ez az időszak a természet megújulá-
sának időszaka, ami a legalkalmasabb a fák
születésnapjának megállapítására.

A szétszóratás idején ez az ünnep volt a
diaszpórában élő zsidóság számára az
egyik legerősebb érzelmi kapocs Izrael or-

TU BI'SVAT ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM

Erőteljes, merész, kifejező színei átlé-
nyegítik a valóságot, az örömteli pillana-
tok: a tánc, esküvő, csendélet ábrázolásával
igyekezett győzedelmeskedni az átélt bor-
zalmak fölött. „Színek, tűz, varázslat! Csak
akkor látjuk meg a karnevál mögött az em-
berek arcvonásait eltorzító titkos fintort, ha
közelebbről vesszük szemügyre a képet.”

Először a magával ragadó festményeivel
ismerkedtem, segítséget a liviavajda.com
adott, majd a könyvet olvastam … elsodort
ez az „akasztófahumor”.Anya és lánya em-
lékei…

„Anyám elkapja a tekintetét, nem habo-
zik. Úgy vág bele a deportálás elbeszélé-
sébe, mint Pierre Perret a nyári táborokért3

lelkesedő dalában, kösz, mama, kösz, papa,
kösz, Hitler a páratlan kiruccanást, amivel

megajándékozott. Nincs kegyelem, a férfi
köpni-nyelni nem tud. Anyám abszurd, vad
és rendszerezett világot ír le, gót betűket,
gázkamrákat, amelyeknek ő, a Szende tör-
pe észreveszi az életben maradást jelentő
réseit, és lélegzethez jut. Méghozzá mulat-
ságosan, elképesztően mulatságosan. Ne-
vetünk, majd kipukkadunk, csukladozunk,
fuldoklunk nevettünkben. A könnyünk is
kicsordul. Kösz, mama! Eljövünk, a férfi
megrendült, anyám nevet a jó trükkjén.”

Vajda Lívia festményeit a világ minden
részén megcsodálhatják, remélem, hogy
szülőföldjén, itt, Nyíregyházán is végre
lesz alkalmunk gyönyörködni bennük. Ké-
sei elismerés …

Timár Éva

szágával. Az ünnepen Izrael földjéről szár-
mazó gyümölcsöket ettek és az ősi földre
emlékeztek.

A mai Izraelben Tu Bi'svat „a zsidóság
Föld Napjává” vált. Ezen a napon az utcá-
kon virágmagokkal teli zacskókat oszto-
gatnak, az iskolás gyerekek kivonulnak,
fákat ültetnek, felhívják a figyelmet a kör-
nyezetvédelem fontosságára, a természet
védelmére.

Szokás ezen a napon az Izrael földjével
azonosított hét alapétel: búza, árpa, szőlő,
füge, gránátalma, olívabogyó és datolya
(méz) fogyasztása. Ezeket az alapételeket a
dátumra utalással kiegészítették 15-re. A
XVI. században Cfát városából indulva

alakult ki a tu bi'sváti széder este megtar-
tásának szokása. A Tu Bi'svát széder során
legalább 15 féle gyümölcsöt, elsősorban
Izraelben termőt kell friss vagy aszalt for-
mában elfogyasztani.

Ennek a szédernek nincs olyan szigorú
rendje, mint peszachkor, de szokás fehér- és
vörösbor ivása a gyümölcsök evése mellett.
Dalok és áldások hangzanak a fákért, a gyü-
mölcsökért, Izraelért.

Az áldások és a tórai parancsolat megtar-
tása megtette hatását, hiszen ma Izrael az
egyetlen ország a világon, ahol nem csök-
kent a fák száma, hanem nőtt az új évszázad
beköszöntével.

Dr. Klein Éva

3
népszerű énekes – a ford.

A hét alapétel
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AJób lázadása című magyar film nagyszerű
alkotása filmművészetünknek. Ennél is
nagyobb értéke: a zsidókérdéshez úgy mert
nyúlni, hogy mélységesen emberi, egyetlen
népcsoporthoz kötődően egyetemes mon-
danivalót fejtett ki. A zsidókról pedig ál-
szeméremből, titkolt ellenérzésből vagy
lelkiismeret-furdalásból sokáig nem be-
széltek még az érintettek sem nyilvánosan,
sőt, kisebb közösség előtt sem. Ennek a
fasizmus és az azt megelőző antiszemi-
tizmus során elkövetettek lehetnek az okai,
köztük a Szabolcsban lefolytatott vérvád,
mely a kis tiszaeszlári cselédlány, Solymosi
Eszter halálát használta fel kampányához.

A magyar zsidóság történelmének meg-
ismerése azonban feltétlenül szükséges a
XIX. és a XX. század nagy változásainak
megértéséhez. A már említett film a népi
zsidó vallásosság ismeretéhez segített
legtöbbet, azoknak az egyszerű zsidóknak a
gondolkodását világította meg, akik a ma-
gyar gazdaságban már korábban megtalál-
ták a helyüket. Szabolcs megyében már a
honfoglalókkal együtt telepedtek le ilyen
hitűek, sőt, I. László királyunk a szabolcsi
zsinaton (1092) törvényei közé vette, mivel
foglalkozhatnak. A középkorban azonban
számuk viszonylag kevés, majd II. József
uralkodása alatt rohamosan növekedett a
galíciai, lengyel és a csehországi menekül-
tek révén. Nagykállóban viszont már ko-
rábban is jelentősebb számban éltek, mivel
az itt lévő vár, a megyeszékhely és a Kállay
család megtelepedésüket elősegítette. Így
születhetett 1751-ben a szegénysorsú
árendás szülők gyermekeként Taub Eizik
Izsák, akinek neve mint csodarabbié él to-
vább, és akinek sírjához az említett filmben
elzarándokoltak, hogy segítségét kérjék
apróbb-nagyobb gondjaik, bajaik megol-
dásában. A csodatevő madonna és a cso-
datevő rabbi! Miféle különlegessége ez
ennek a vidéknek…?! A gyökerek azonban
másfelölről vezettek a látszólagos egybe-
esésig. A kis Eizik Izsák korán árván ma-
radt, és pásztorkodással kereste édesany-
jának a család megélhetéséhez a kis pótlást,
mígnem Kállóba érkezett a nikolsburgi
rabbi látogatóba. A jóeszű gyereket ma-
gával vitte és taníttatta. 10 évi tanulás után
Lizsenszkbe ment, ahol megismerkedett a
chaszidizmus életfelfogásával Ez a zsidó
hitnek egy népiesebb változata, előzmé-
nyei a bibliai törvényhozásig vezethetők
vissza, de ez esetben a saját kora népies
kultúrájához igazodott. Az irányzat közép-
pontjában a rebbe vagy másként a cadik áll,
akihez hívei tanácsért, vigaszért, segítsé-
gért fordulnak.

Újabb öt év múlva tért haza. Erre az időre
esik a hazai zsidó hitközségek szervezése,

megyénkben a kállói mellett a kisvárdai, a
bátori és a többi, melyek között kétségtelen
a kállóinak volt a legnagyobb ekkoriban a
súlya, márcsak azért is, mert korábban is
létezett. A megyeszékhely mindennapjaiba
olvadva szinte részesei lettek a magyar tör-
ténelemnek, úgyannyira, hogy a diaszpó-
rában, tehát szétszórtan élő zsidóságnak ez
a csoportja vallásába kezdte az itteni vi-
szonyokat beépíteni. Ezt vezette 40 évig a
kállói rabbi, aki a szabad ég alatt tanította a
gyermekeket, vigasztalta a rászorulókat.
Nagy tudását, melyet idegen iskolákban
annyi év alatt szerzett, nem remeteként
őrizte, hanem át akarta adni. Neki tulajdo-
nítják a filmben is megszólaló Szól a kakas
már... című magyar népdalba ültetett
allegorikus zsidó népdal szerzőségét is. A
róla szóló legendák átkerültek a chaszid
legendakörbe, amelyben azAlföld levegője
veszi körül alakját, az általa átvett magyar
népdalok szólalnak meg, mondván, ezeket,

TAUB EIZIK IZSÁK

ilyeneket énekeltek Izrael
gyermekei Bábel vizei mel-
lett, és bennük a népek fáj-
dalmát, a megváltás vágyát
hallani.

Az alakját és a róla szóló
legendákat dr. Szilágyi-
Windt László könyvbe fog-
lalta, melyet a közelmúltban
két közgyűjteményünk, a
megyei könyvtár és a levél-
tár is megkapott ajándék-
ként. A cádik legendája
azonban nem ért véget a
csodarabbi halálával, noha
haláláról még szólni sze-

retnék, mert szinte kínálta az elhunyt
különleges voltának erősítését. 1821.
március 11-én (ádár hó 7-én ) hunyt el,1

amikor feljöttek a csillagok. Sírhelyét és
sírfeliratát maga határozta meg.Arégi zsidó
temetőben, a Balkány felé vezető út mentén
őt helyezték el utolsóként. Azt kérte, neve
nélkül csupán annyit véssenek kövére:
„Becsületes zsidó volt”. Hívei tiszteletben
tartották ezt, de a sírházban ezek is olvas-
hatók: „Tudott talmudot tanulni és becsü-
letes zsidó volt”, továbbá magyar fordítás-
ban: „Itt van eltemetve Urunk, Tanítónk és
Papunk, a szabolcsi kerület törvényszéké-
nek feje, aki bíráskodott Izrael fiai felett 40
évig, Jicchák Eizik, Rézel fia, Mojse Je-
chezkél fia. Áldás emlékére. Élt hetven évet,
megöregedett Izsák, meghalt szent szom-
bati napon, a kegyelem idején, a csillagok
feljöttekor visszatért népéhez, sírbarlang-
jába 5581 (1821) ádár 7. napján …”

A munkásságát összefoglaló feliratok a
háború során eltűntek, de 1974-ben hívei
helyrehozták sírhelyét, és hatodízigleni le-
származottja vezetésével 1984-ben több
százan látogattak el sírjához, hangzottak fel
újból dalai. Bár szülőföldjén a toleranciára,
az asszimilációra és az együttműködésre
egyaránt vannak példák és a tiszaeszlári per
sem a helybelieket – legfeljebb egy-egy fa-
natikust – jellemez, az utóéletéről a sza-
bolcs-szatmáriak közül az utóbbi időkig
kevesen tudnak. Nekem Pávay Jolán hívta
fel a figyelmemet a róla szóló dokumentu-
mokra és arra, hogy sírjához ma is a világ
minden tájáról zarándokolnak a magukat
zsidó magyaroknak tartók, hogy azután
ellátogassanak még Sátoraljaújhelyre és
Bodrogkeresztúrra, ahol Taub Eizik Izsák
utódai pihennek.

Láczay Magdolna
Elhangzott a Magyar Rádió Nyíregyházi
Stúdiójában és megjelent a szerző Sorsok a
múltunkból című könyvében,
Nyíregyháza, 1988. 74-76.

1 Mózes születésének és halálának napja
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A cseh származású Hugo (Smuel) Berg-
mann izraeli filozófus Prágában Franz
Kafka diáktársa volt. 12. osztályba jártak,
amikor Kafkát rabul ejtették a szocialista
eszmék, melyek hatására heves ellenérzé-
seket kezdett táplálni a vallás és a hagyo-
mányok iránt. Természetesen igyekezett
barátját is a maga oldalára állítani, és érvei
igen nagy hatással voltak Bergmannra. Pe-
szach közeledett. Bergmann szívből sze-
rette és várta a széder esti szertartást, sőt,
még a takarítással járó előkészületeket is
kedvelte. Amint jóval később mesélte, csak
azért imádkozott akkoriban, hogy legalább
széder estéig hű maradjon a zsidósághoz.
És imája meghallgatásra talált…

Afenti történetből is kitűnik, milyen dön-
tő szerepet játszik a rabszolgasorból történt
megszabadítás a zsidó nép életében és
mennyire meghatározójává vált hitének.
Elég, ha a Tízparancsolatból csak az elsőt
idézzük: „Én vagyok az Örökkévaló, a te
Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom
földjéről, a szolgaság házából.”

Kételkedők azonban mindig voltak és
lesznek. 17 évvel ezelőtt hangzott el David
Wolpe, a los angelesi Sinai zsinagóga rab-
bijának azóta is sokat emlegetett beszéde,
amelyet így kezdett: „Az igazság az, hogy
ha egyáltalán megtörtént az egyiptomi
kivonulás, nem úgy történt, ahogyan azt a
Tóra leírja.” Wolpe biztosra ment, tudta,
hogy nagy vihart kavar, ugyanis nem más-
kor, mint az 5761-es év széder estéjén tette
heves vitákat kiváltó kijelentést.

Akkor is, azóta is rabbik, történészek és
archeológusok tucatjai szóltak hozzá a té-
mához. Állítását Wolpe arra alapozta, hogy
ilyen nagyarányú népvándorlásra utaló
nyomokat nem találtak a kivonulás Tórá-

ban leírt útvonalán, sem Egyiptomban, sem
Kánaán földjén. Kérdés persze, tekinthe-
tők-e a Tórában leírtak történelmi tudósí-
tásoknak. Az, hogy 600.000 húsz és hatvan
év közötti férfi szerepel a történetben, arra
enged következtetni, hogy az Egyiptomot
elhagyó héberek összlétszáma – beleértve a
lányokat, asszonyokat, gyerekeket és a hat-
van évnél idősebb férfiakat – legalább két-
millió fő volt. Ekkora méretű népvándorlás
a régészek szerint feltétlen nyomokat ha-
gyott volna a területen. A másik oldal vi-
szont azzal vág vissza, hogy olyan lelet
sincs, amely cáfolná a kivonulást. Értel-
mezni kell a leírtakat: az „ezer” szó (elef) a
bibliai héber nyelvben (és más sémi nyel-
vekben is) nem feltétlenül ezer főt jelent,
hanem sokszor jóval alacsonyabb számot.
Az egyiptomi írásos emlékek nem említik
külön a hébereket, a megmaradt papiru-
szok egységesen ázsiai rabszolgákról írnak
minden részletezés nélkül, így nem lehet
következtetni az egyes etnikumok lélek-
számára.

A kétkedőknek álljon itt az 1927-ben el-
hunyt Achad Haam, a zsidó nemzeti újjá-
éledés egyik élharcosának korábbi tagadó
elméletekre adott válasza arra az esetre, ha
az egyiptomi kivonulás történetének olva-
sásakor kérdések vagy kétségek merülné-
nek fel: vajon valóban megtörtént-e mindez
a valóságban:

„Még ha egyértelműen ki is mutatnák,
hogy a kivonulás csak fikció és Mózes nem
létezett, ez sem vonna le semmit a történel-
mi valóság értékéből, nevezetesen abból,
hogy példaképünk, a próféták legnagyob-
bika nem csak a negyven éves pusztai ván-
dorlás, de az azt követő évezredek során is
népünk élén haladt azon az úton, amit
Egyiptomtól napjainkig megtettünk.”

Él a köztudatban jó néhány tévhit az ó-
szövetségi történetekről éppúgy, mint azok
hőseiről. Peszach közeledtén összegyűjtöt-
tünk egy csokorra valót az egyiptomi kivo-
nulásról és Mózesről.

Meg kell jegyezni, hogy a próféták aty-
jának neve csupán egyszer fordul elő a
Haggadában, akkor is a Tórából vett idé-
zetben: „…és hittek az Örökkévalóban és
Mózes szolgájában” (M.2.14.31.). Ennek
ellenére sok peszachi elbeszélés főszerep-
lője Mózes. Izraelben a tavasz közeledtével
már az óvodában mesélnek a gyerekeknek
életéről, születésétől kezdve: „…és (Mózes
anyja) vett számára egy gyékény ládát, be-
tapasztotta gyantával és szurokkal, beléje
tette a gyermeket és betette a nádasba a fo-
lyam partján.” A kis láda csendben megla-
pult a nádas sűrűjében, ahová édesanyja
féltő kezei rejtették, egészen addig, amíg a
fáraó lánya felfigyelt rá és magához vette.
Persze ezt a megható történetet is elferdítik
olykor: látni olyan illusztrációkat, ahol,
mint egy modern képregényben, a kis láda
hősiesen küzd a nyílt vízen a Nílus haragos
hullámaival.

A gyermek Mózesről közismert az a le-
genda, amelynek állítólagos dadogását tu-
lajdonítják. („Nehéz szájú és nehéz nyelvű
vagyok én” – mondja magáról, dadogásról
tehát ő maga nem beszél.) Eszerint egy al-
kalommal, amikor a fáraó játszott a kis Mó-
zessel, az levette az uralkodó fejéről a ko-
ronát és a saját fejére tette. Az udvari taná-
csosok rossz előjelet láttak ebben; úgy vél-
ték, hogy a gyerek, ha felnő, a fáraó trón-
jára tör majd. Azonnal próbát is tettek,
hogy kiderüljön: csak ártatlan gyermeki
megnyilvánulásról vagy valóban intő jelről
van-e szó. Hozattak hát egy-egy serpenyő
aranyat és parazsat, és mindkettőt Mózes
elé tették, figyelvén, melyik után nyúl. Mó-
zes az arany felé kapott, de Gábriel ark-
angyal résen volt és félreütötte a kezét, így
a parazsat markolta meg. Ijedtében a szá-
jába kapta a kezét a parázzsal együtt, ekkor
sérült meg, és ez volt az oka az állítólagos
dadogásnak.

Bármilyen tetszetős is a történet, egy
midrásból (Lekach tov) az derül ki, hogy
Mózes ugyan közelről sem volt olyan ékes-
szóló, mint fivére, Áron, nem volt jó szó-
nok, de nem dadogott. A nép azonban nem
lett volna képes felfogni Mózes Istentől
kapott hatalmas erejű és mélyértelmű sza-
vait, ezért lett Áron a „tolmács”.

A legvadabb változatot erről a témáról
egy blogban olvastam: „Mózes dadogott, és
izzó széndarabokat helyezett a szájába
(sic!), hogy beszéde lassúbb és tétovább
legyen.” Elképzelni is szörnyű.

HIT ÉS TÉVHITEK – PESZACHRÓL
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Michelangelo II. Gyula pápa síremlé-
kére készített márvány Mózes-szobra
világszerte ismert. Kérdés, hányan gon-
doltak bele, miért is ábrázolta a reneszánsz
polihisztor, a képzőművészet egyik legna-
gyobb mestere kis szarvakkal a fején a leg-
nagyobb prófétát? Az ok egy egyszerű fél-
refordítás. Az ide vonatkozó tórai idézet
így fest: „…midőn lement a hegyről, nem
tudta Mózes, hogy sugárzott arcának bőre.”
(M.2.34.29.) Az 5. század elején Szent Je-
romos elkészítette a Biblia latin fordítását,
a Vulgatát, ennek érdekében héberül is
megtanult. Húsz éven át fordította az Ó-
szövetséget, felhasználva a görög nyelvű
fordítást is, mégis szarvashibát vétett –
merthogy állítólag innen kapta a nevét ez a
kifejezés: Mózes fejét fénysugár helyett
szarvakkal díszítette fel. Kétségtelen, hogy
a két, egymástól távoli jelentésű szó ala-
kilag megegyezik, sőt, Rasi, a nagy kom-
mentátor rámutat egy költői hasonlatra is:
amikor a fény keskeny résen hatol be egy
sötét szobába, olyan formát ölt, mint egy
szarv – írja. Az is tény, hogy az eredeti hé-
ber szövegben nem jelezték a magánhang-
zókat, úgyhogy félre lehetett olvasni a szót
– de hogy mivel indokolhatták a korabeli és
későbbi magyarázók a „felszarvazást”, ar-
ról nem szól a fáma. Újabban néhány filo-
lógus azt állítja, hogy a fordító szándé-
kosan választotta a „szarv” szót, amely az
erő és a dicsőség jelképének tekinthető,
éppúgy, mint a mózesi kornál jóval későbbi
eredetű mitra, azaz a püspöksüveg két
szarva.

Az atyák bölcs tanításai első fejezete így
kezdődik: Mózes átvette a Tant a Szináj
hegyén… A dolog azonban ennél kissé
bonyolultabb. Nem valószínű, hogy Mózes
a teljes Tórát megkapta akkor, sőt, még a
teljes írott Tórát sem, nemhogy a szóbelivel

együtt. A Tóra ugyanis a Szináj hegyi
átvételnél jóval későbbi történéseket is
tartalmaz. Olvashatjuk például, hogy a
„pörlekedés vizénél” Mózes elvesztette
önuralmát és kétszer ráütött a sziklára,
hogy vizet fakasszon belőle a vele perleke-
dő szomjas népnek, ahelyett, hogy az Ö-
rökkévaló utasítása szerint szólt volna a
sziklához. Ezért nem mehetett be Kánaán
földjére, nem pedig a kőtáblák összetörése
volt az ok, mint ahogy egy, ugyancsak szé-
les körben elterjedt tévedés tartja. Bizo-
nyosra vehető, hogy ha Mózesnek birtoká-
ban lett volna a teljes Tóra és eleve tud erről
a sajnálatos esetről és előre megírt követ-
kezményéről, erőt vesz magán és uralkodik
dühkitörésén.

Mit kapott hát Mózes Szináj hegyén? A
Tízparancsolatot és még néhány tórai
fejezetet? Bölcseink között megoszlanak a
vélemények. Logikusnak tűnik, hogy meg-
kapta a teljes Teremtés könyvét és néhány
fejezetet a Nevek könyvéből. Más szóval:
azokat a részeket, amelyekben a múltja van
megírva, nem pedig a jövője.

A babiloni Talmudban sincs egységes ál-
láspont. Van, aki azt állítja: tekercsenként
vagy könyvenként, van, aki azt, hogy
egészben kapta a Tórát. További kérdés: va-
jon mikor jegyezte le? Eseményről ese-
ményre, vagy a negyven éves pusztai ván-
dorlás végén? Akárhogy is történt, abban
mindenki egyetért, hogy a Tórát az égből
kapta a zsidó nép.

De hol is van a Szináj hegy?Akeresztény
hagyomány szerint maga Szent Ilona
fedezte fel a helyet, egy valószínűbb fel-
tevés szerint korabeli keresztény szerzete-
sek útmutatása alapján talált rá. Ugyancsak
felismerni vélték a fentebb említett sziklát,
valamint az első kőtáblák összetörése és az
égő csipkebokor helyszínét. Itt építették fel
550 körül a Szent Katalin kolostort, amely a
mai napig áll, és amelyet az UNESCO

2002-ben a kulturális világörökség részévé
nyilvánított. Az utóbbi évtizedek során
több ismert kutató megkérdőjelezte a hely
hitelességét. Egyértelmű bizonyítékok per-
sze nincsenek, így lehetséges, hogy Szináj
hegye örökre rejtve marad előlünk éppúgy,
mint Mózes sírja…

A kőtáblákat tehát bizonyosan a Szináj
hegyen kapta Mózes, az viszont egyáltalán
nem biztos, sőt, erősen kétségbe vonható,
hogy olyan alakúak, mint általában a kép-
zőművészetben ábrázolják őket. ATórában
sehol nem találunk utalást arra, hogy a
kőtáblák felső részét félkör ívűre formálták
volna. Az sem ritka, hogy római számok-
kal, a héber írással ellentétes irányba, azaz
balról jobbra haladva jelölik a parancsola-
tokat a kőtáblákon.

Bölcseink egyenként fél méter széles, fél
méter magas, negyed méter vastag táblákat
említenek. Nem tudjuk, milyen kőből ké-
szülhettek, de óvatos becslések szerint is
több, mint száz kilót nyomhattak külön-
külön. Az, hogy Mózes mégis elbírta őket,
egyike a Tóraadás körüli csodáknak,
amelyeket inkább hinni kell, mintsem
elemzés alá venni, főként, ha az elemzések
már nem is annyira az értelmezés, hanem
inkább önmaguk kedvéért születnek.

Profán bölcselkedéssel fejezem be, Do-
nald Rumsfeld amerikai védelmi miniszter
2003-ban, az iraki háború kezdetén mon-
dott frappáns szavait idézve. Annak idején
megkapta érte az év legrosszabb nyilatko-
zataiért járó Arany bika díjat, de tartalma
esetünkben akár komolyan is vehető:
„…Vannak dolgok, amikről tudjuk, hogy
tudjuk. Azt is tudjuk, hogy köztudottan
vannak ismeretlen dolgok; tehát vannak
dolgok, amikről tudjuk, hogy nem tudjuk.
De vannak nem tudott ismeretlen dolgok is
– azok, amikről nem is tudjuk, hogy nem
tudjuk.”

Somos Péter

A Szent Katalin kolostor
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„Itt is, ott is szól a nóta” – énekelte Tibi
Ram, a napjainkban Izraelben élő egykori
munkácsi túlélő azon a Jeruzsálemben tar-
tott továbbképzésen, melynek én is részese
lehettem.

A Jad Vashem Intézet és az Emberi Erő-
források Minisztériuma által szervezett és
támogatott pedagógus továbbképzés az
idén huszadik alkalommal valósult meg. A
hét napos továbbképzés lényege, hogy a
holokauszt tanításáról egy új gondolkodás-
módot, szemléletet közvetítsen, új tanítási
szempontokat adjon át a pedagógusoknak.
Az intézet célja, hogy a képzésben részesült
pedagógusok a későbbiekben „katalizátor-
ként” működjenek az előítélet-mentes ho-
lokauszt tanításban és közvetítsék az újfajta
szemléletmódot az oktatásban.

Ezek pedig a következők:
1. A holokauszt oktatás legfontosabb el-

ve, hogy ne a borzalmakkal sokkoljuk a di-
ákokat, hanem az emberi sorsok, egyéni
történetek bemutatásával közelítsük meg a
témát. Itt nem a tragédia hangsúlyozása a
lényeg, hanem az egyéni sorsok bemuta-
tásán keresztül adjunk arcokat az áldoza-
toknak. Így a gyerekek számára is érthetőb-
bé válik a soá és annak vesztesége.

2. Egy, a társadalom szerves részét ké-
pező közösséget nem lehet megérteni kul-
túrájának, vallásának, szokásainak ismere-
te nélkül. Fontos, hogy a pedagógusok tisz-
tában legyenek a zsidóságot meghatározó,
alapvető, annak mibenlétét jelentő lényegi
elemekkel.

3. Bárkiből lehet áldozat és elkövető, tud-
ni kell elhelyezni a korban a történéseket és
mérlegelni kell az egyéni döntéseket, me-
lyek ehhez az úthoz vezettek. Az áldozat-
szemlélő-tettes hármassága így nem állja

meg a helyét, minden esetben az adott
helyzetet is figyelembe kell venni, miért lett
valakiből mentő vagy miért maradt csendes
szemlélő és miért vált elkövetővé.

4. A végső megoldás egy folyamat végét
jelenti, nem pedig egy döntés eredménye.A
Wannsee-i konferencia csupán egy állomá-
sa az Endlösungnak, nem pedig a helye,
ahol kidolgozták az európai zsidóság
kiirtásának tervét.

A száz órás továbbképzés során olyan
kiváló tanáraink lehettek, mint:

Dr. Noa Mkayton a Jad Vashem Intézet
munkatársa, aki a memozidról beszélt,
arról a folyamatról, mely nemcsak az em-
ber (a zsidóság) ellen irányult, hanem az
emlékek, az emlékezet ellen is.

David Gur (Grósz Endre), a cionista
ellenállási mozgalom egykori tagjától a
földalatti ellenállásban végzett munkájáról
hallhattunk, mely során megtudhattuk,
hogyan sikerült több ezer budapesti zsidó
életét megmenteni a háború végnapjaiban.

Prof. Dr. Jehuda Bauer a „végső meg-
oldás” folyamatát, annak történeti hátterét
ismertette. Az idős professzor az ókortól
kezdődően mutatta be az antiszemitizmus
kialakulását, annak politikai vetületét,
mely a zsidóság tömeges elpusztításához
vezetett.

Dr. Chava Baruch a zsidó emancipáció-
ról és zsidó törvényekről tartott órát. A len-
dületes előadás végén megtudhattuk, hogy
a túlélők gyermekeinek (a második generá-
ció) öröksége a fájdalom és a múlt realitá-
sainak számonkérése.

Dr. Efraim Zuroff, a Simon Wiesenthal
Központ igazgatója a Központ munká-
járól, azon belül is saját munkájáról szá-
molt be. Izgalmas volt hallgatni, milyen
módon és módszerekkel sikerült felkutatni
és bíróság elé állítani a még élő háborús
bűnösöket.

Tananyag egységébe tartozott a Jad
Vashem Intézet területén található mú-
zeumok megtekintése: a Holokauszt Tör-
ténelmi Múzeum, a Művészeti Múzeum, a
Közösségek Völgyének meglátogatása, de
a legmegrázóbb a Gyermekek Emlékműve,
mely a Holokauszt során elpusztított más-
félmillió gyermeknek állít emléket – csil-
lagként ragyogva tovább az égbolton.

A sok tanulás mellett természetesen ma-
radt idő Jeruzsálem feltérképezésére is: a
Siratófaltól a Nyugti Fal alagúton át, Herzl
sírján keresztül a Holt tengeri tekercsekig
(Izrael Múzeum). Megtekintettük a világ-
örökség részének számító Maszadát, majd
a nagy hőség után a Holt tenger ásványaiból
nyertünk felfrissülést.

Számomra a továbbképzés legfontosabb
mondandója az emlékezet fontossága. Nem
szabad hagyni kitörölni emlékezetünkből a
hatmillió elpusztított zsidó létét; ha
emlékük fennmarad, tovább élnek ők is.

Jehuda Poliker erről így énekel:
„Hová utazol, hová utazol?
Az örökkévalóság csak por és hamu.
Hová utazol, hová utazol?
Ahosszú évek semmit nem töröltek el!”

2017. november 30.
Suhajné Szoka Margit

A Világ Igazainak fasora

Az elpusztított hitközségek emlékére

JERUZSÁLEM, 2017. NOVEMBER



9

Kedves Hittestvéreink, Barátaink!
Nagy fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett
édesanyánk, Magda – aki több mint 40 évet
élt Nyíregyházán – eltávozott közülünk. A
továbbiakban nekrológ helyett álljanak itt
Vári Gyuri barátunk hozzánk intézett vi-
gasztaló szavai, melyeknél keresve sem ta-
lálhatnánk igazabb, mélyebb értelmű és
megindító gondolatokat.
Tordai Péter, Zsuzsanna és Gyögy

„Kedves Péter!
Nagyon szomorúvá tett édesanyád halála,
mert csodálatos ember volt, akin érződött,
mennyire szereti őt Isten. Istennek szüksé-
ge van tanúkra az emberek között, olyan
nőkre és férfiakra, akik úgy szeretnek élni,
hogy ezzel a Teremtés művét ünneplik, Is-

Mikor még tíz-tizenketten voltunk a nagy
ebédlőasztal körül, a szomszédoktól köl-
csönöztük a székeket és zsúfolódtunk ele-
gánsan felöltözve, frissen dauerolt hölgyek
karéjában, barátkoztunk, tiszteltük egy-
mást és együtt ettünk. Mindenki előrukkolt
valami finomsággal: házi süteménnyel, bo-
rokkal és bőséges ételekkel. Tele voltunk
szeretettel, megbocsátással, a szebb, boldo-
gabb jövő iránti várakozással.

Nagybátyám, aki a szavak bajnoka volt,
pohárral a kezében felemelkedett és el-
mondta intelmeit, amelyek többnyire így
hangzottak: magyarnak és zsidónak szület-
ni nagy kaland. Akkor érezzük, ha minden
nap megtapasztaljuk ezt a kettősséget. Itt, a
Kárpát medencében, itt telepedtünk meg jó
érzékkel, ahol hívogatnak a bércek, csörge-
deznek a bővízű folyók, lehet örülni az ősz-
nek és a tavasznak és egymásnak; ahol
egyenes útja van a tisztességgel megdolgo-
zott mának, a csillogó távlatoknak, a nyu-
godt öregkorban megőszülteknek. Ha le-
ülünk egy padra, mert elfáradtak az öreg
lábak, örülünk, ha valaki mellénk telepe-
dik. Valaki, akinek büszkeséggel mesélhe-
tünk a gyerekekről, az unokákról, a hűséges
hitvesről. De ma többnyire gyakran megta-
pogatom a pénztárcámat, arrébb húzódok,
hogy elkerüljem az alkoholszagú lehelletet,
és óvatos vagyok…. Itt megszakadt a hosz-
szúra sikerült monológ. Nagybátyám leült,
elkomorodott.Akkor láttuk utoljára.

Anyám nagyon szerette a társaságot, a
dicséreteket. Elviselte a csipkelődéseket,
kitűnően főzött. Egyik reggel arra ébred-
tünk, hogy elfolyt a szíve.

tent. Édesanyád vidámsága ilyen ünneplés
volt, öröm volt a közelében lenni, a sze-
retet vidámsága áradt belőle, mély, meg-
szenvedett, sokat látott vidámság. Biztos
Te is látod, ha még én is látom, ezt a vi-
dámságot az unokád szemében, ez az övé.
Mindig marad nyoma azoknak, akik itt
jártak, néha váratlanul, fel fogjuk ismerni
majd az ő mozdulatait másokban, hirtelen
megéled majd mindaz, ami az övé volt.
Számodra örökké eleven lesz és lesznek-e,
akik nem is fogják tudni majd, hogy ő él
bennük tovább. Csak Te fogod néha ész-
revenni. Vigasztaljon Benneteket Izrael
végső vigasztalója, legyen áldás édes-
anyád emléke.
Szeretettel gondolunk Rátok:
Gyuri, Timi és Vince”

NEKROLÓG HELYETT

AZOK A CSALÁDI ÜNNEPEK
Szeretett barátaink, félig-meddig roko-

nok sorsa is eltávolodott egymástól és tő-
lünk.Az évek megrostálták a családi asztalt
körülülőket, egyre többet lopódzott be a
fájdalom az együttlétekbe. Mind kevesebb
széket kellett kölcsönözni a szomszédok-
tól. Megöregedtünk. Még fülemben csen-
genek nagybátyám szavai, aki nagy sport-
rajongó volt és áhítattal hallgatta a Him-
nuszt, büszke volt a külhoni sikerekre, arra,
hogy idegenben is milyen sikeresek voltak
a magyarok. Mami 91 évet élt, hatalmas és
méltóságteljes, nehéz élete volt. Apám a
maga 76 évével mondogatta: nagy rám ez a
kabát, fiam. Elfáradt és elfogyasztotta a

magány. Fiam nagy tervekkel választotta
Amerikát, ígérte, hogy hazajön. 16 éve él
kint, és ha látni akarjuk az unokákat, több-
nyire nekünk kell repülni. Lányomék elég
gyakran vannak távol. A mára hatalmasnak
tűnő ebédlőasztalnál ketten ülünk. Várjuk
az elkövetkező órákat, hogy csörrenjenek
meg a telefonok. Még el kell ballagni a pa-
tikába, befizetni a csekkeket, kibaktatni a
piacra valami hazai specialitásért.Azonban
mintha megszólalt volna a csengő, mintha
becsengetett volna a szeretet, ahogy a sok-
színű hópihéken csillognak parányi madár-
kák… És tényleg megcsörrent a telefon…

Dr. Dolinay Tamás

TEMETŐI NYITVATARTÁS
Március 31-ig:

vasárnaptól csütörtökig 9-től 12 óráig,
április 1-től:

hétfőtől csütörtökig 9-től 16 óráig,
vasárnap 9-től 12 óráig.

Pénteken és szombaton, állami és zsidó ünnepeken,
valamint munkaszüneti napokon zárva.

Elérhetőség: +36-30-966-5719
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1937 tavasza. Az arab felkelés, amely a brit
uralom és a helyi zsidó közösség ellen irá-
nyul, már egy éve zajlik. A népszövetségi
mandátummal a britek jogot kaptak Pa-
lesztina kormányzására, de nem sejtették,
mekkora darázsfészekbe nyúlnak. Az ala-
kuló arab nacionalizmus, melynek iszlám
gyökerei is vannak, semmilyen zsidó önál-
lósodási törekvést nem volt hajlandó el-
fogadni. 1922-ben a britek a rájuk bízott
Palesztina hetven százalékát ugyan az ara-
boknak adták, ahol létre is jött a palesztinai
arab állam Transzjordánia néven, de ez az
arab törekvéseket nem elégítette ki.

1920 óta ez már a negyedik súlyos arab tá-
madás a zsidó települések ellen Palesztiná-
ban. Újdonsága az, hogy most a brit kor-
mányzat intézményeit is támadták. A britek,
nem látván a megoldást, kiküldték a Peel bi-
zottságot, hogy a helyszínen tájékozódva te-
gyen javaslatot a probléma megoldására.

A bizottság a jelentését július 7-én tette
közzé, és abban egy zsidó és egy arab állam
megalakítását javasolta azzal, hogy Jeru-
zsálem maradjon brit felügyelet alatt.

Ezt a „kétállami” megoldást az arabok a
Damaszkuszban összehívott konferenci-
ájukon határozottan elutasították. Érdekes,
hogy a „kétállami” megoldás szorgalma-
zása viszonylag újkeletű az arabok ré-
széről, hisz még az 1967-es hatnapos há-
ború után azArab Liga Khartumi konferen-
ciáján is a „három nem” elvét határozták
meg: NEM tárgyalnak Izraellel, NEM köt-
nek vele békét, NEM ismerik el, és egész
Palesztina „felszabadítását”, azaz Izrael
felszámolását tűzték ki célul. A zsidók
elfogadták a felosztás tervét, ám a nekik
szánt rendívül kis területet szerették volna
bővíteni.

Ekkor hozzávetőleg ötszázezer zsidó és
másfélmillió arab lakosa volt Palesztinának

a Jordán folyótól nyugatra. De a zsidók
nem az akkori viszonyokat vették alapul,
hisz számítottak a zsidó lakosság dinami-
kus növekedésére, és az idő, mint látjuk,
őket igazolta. Izraelnek ma több, mint hét-
millió zsidó lakosa van a másfélmillió arab
mellett, akik természetesen egyenjogú pol-
gárai az államnak.

De térjünk vissza az 1937-es évhez. Az év
vége felé újult erővel lángolt fel az arab
terror. A különböző zsidó szervezetek kö-
zött véleménykülönbségek alakultak ki arra
nézve, mi a helyes válasz az adott helyzet-
ben. Voltak, akik a terrorra terrort elfogad-
ható válasznak tartották, ilyen szervezet volt
az Irgun vagy a Lechi, későbbi nevén a Stern
csoport. A legnagyobb földalatti védelmi
szervezet, a Hagana ugyanúgy, mint a Zsidó
Ügynökség, elutasította a terrort, ám a hatá-
rozott visszacsapásokat nem. A Hagana brit
segítséget is kapott Orde Charles Wingate
kapitány személyében, aki éjszakai akciókra
képezte ki a speciális egységeket. Mindig
az arabok által megtámadott településről
indult az éjszakai akció és az a település volt
a cél, ahonnan a támadás érkezett.

A lázadást végül 1939-re leverték, de a
britek arra a következtetésre jutottak, hogy
az arabokat csak úgy békíthetik meg, ha a
zsidóknak nem adnak lehetőséget szuvere-
nitásuk kialakítására.

Kiadták az úgynevezett Fehér Könyvet,
melyben szigorúan korlátozták a zsidó be-
vándorlást, megtiltották a zsidóknak a föld-
vásárlásokat. Ettől kezdve a Hagana ille-
gálisan próbálta a bevándorlókat az or-
szágba juttatni, több-kevesebb sikerrel.
Hajókat béreltek, melyek különböző euró-
pai kikötőkből indultak. A túlterhelt, ro-
zoga tákolmányokat a britek gyakran feltar-
tóztatták, utasaikat pedig internálták, álta-
lában ciprusi táborokban helyezték el őket.

1939 szeptember elsején hajnali 4.45-kor
kitört a második világháború. A náci Né-
metország előretörésével az európai zsidók
sorsa megpecsételődni látszott, de a brit
bevándorlási politika nem változott. Mivel
a számukra fontos arab országok – Egyip-
tom, Szíria, Irak, Szaud-Arábia, Jemen és a
palesztinai arabok – Németországgal szim-
patizáltak, a britek nyomást gyakoroltak
azon országokra, melyek kikötőiből a Ha-
gana hajói kifuthattak, hogy akadályozzák
meg a zsidók Palesztinába indulását. Álljon
itt példának az egyik tragikus eset: A „Stru-
ma” nevű hajó a romániai Constantából in-
dult, fedélzetén 769 emberrel, köztük 101
gyermekkel.Az ócska teknő motorja a nyílt
tengeren leállt. Egy török hajó bevontatta
Isztambul kikötőjébe, de a török hatóságok
kiutasították. Kivontatták a nyílt tengerre
és sorsára hagyták, ahol is 1942. február 24-
én egy szovjet tengeralattjáró megtorpe-
dózta. Egyetlen ember élte túl, neve: David
Stoliar.

A palesztinai zsidók dilemmája volt, ho-
gyan viszonyuljanak a britekhez, akik a ná-
cik ellen harcolnak ugyan, viszont a Fehér
Könyv előírásai szerint járnak el a zsidók-
kal szemben. David Ben Gurion a Zsidó
Ügynökség elnökeként megadta az irányt:
„futni kell a nyúllal és vadászni a kutyá-
val”. Azaz: „Úgy harcolunk a háborúban,
mintha nem lenne a Fehér Könyv, és úgy
harcolunk a Fehér Könyv ellen, mintha
nem lenne a háború.”

Sok zsidó katona harcolt brit zászló alatt,
több mint 750-en adták életüket a győze-
lemért. Az ötszázezer szovjet zsidó katona
közül kétszázezren estek el.

A háború után a britek legnagyobb prob-
lémája a fokozódó illegális zsidó beván-
dorlás volt Palesztinába (alija bet), ami el-
len nem sokat tudtak tenni. A zsidók meg-
kezdték a harcot a brit uralom ellen, és az
arab-zsidó ellentétek is kiújultak. Őfelsége
Kormánya úgy döntött, hogy a problémát az
éppen megalakult ENSZ plénuma elé utalja.
Az ENSZ a „kétállami” megoldást szorgal-
mazta, a szavazást 1947. november 29-re
tűzték ki. A határozatot nagy többséggel
elfogadták, de az arab országok elutasítot-
ták.Azsidók örömmel fogadták a döntést.

Az összecsapások Palesztinában a pol-
gárháború szintjére emelkedtek, miután
fegyveres arab csapatok országszerte zsidó
településekre támadtak. A britek nem tud-
tak a helyzeten úrrá lenni, ezért úgy dön-
töttek, elhagyják Palesztinát. 1948. május
14-én levonták a brit lobogót a haifai kikö-
tőben, és az utolsó brit kormányzó elhagyta
Palesztina földjét. Ugyanezen a napon dél-
után 16 órakor a Tel-Aviv Múzeum épületé-
ben David Ben Gurion kikiáltotta a függet-
len Izrael Államot.Az Ország megszületett.

Másnap öt arab állam hadereje támadt az
éppen megalakult országra – de ez már egy
másik történet.

Glück Gábor

ORSZÁG SZÜLETIK

David Ben Gurion kikiáltja az államot



években. A New York Times hasábjain ak-
koriban az állt: „Köztudomású, hogy izraeli
hírszerzők, híradósok és biztonsági szakér-
tők, valamint katonai kiképzők vannak je-
len Guatemalában”. Izraeli diplomaták
azonban ezt a hírt soha nem erősítették meg.

A két ország kapcsolta a polgári techno-
lógia és turizmus területén is gyümölcsöző
volt. 2013 decemberében Otto Fernando
Perez Molina személyében először látoga-
tott guatemalai elnök Izraelbe. Netanyahu
így nyilatkozott: „Guatemala részt vett Iz-
rael megalakulásában, ez vezetett el a két
nép közötti egység megteremtéséhez.”

2015-ben a politikai tapasztalatokkal
nem rendelkező Jimmy Morales komikus,
hithű evangélikus 67%-al megnyerte az el-
nökválasztást. Guatemala Donald Trump-
jának is szokták őt nevezni. 2016-ban közel
300 millió dolláros segélyt kapott az Egye-
sült Államoktól. Az Izraelhez fűződő kap-
csolatot kiválónak nevezte, és támogató-
ként lép fel az amerikai elnök által a mexi-
kói határra tervezett fallal kapcsolatban,
valamint Jeruzsálemet illetően is.

2016-os izraeli útján, mikor megkapta a
Jeruzsálemi Héber Egyetem díszdoktori
fokozatát, kifejezte reményét, hogy a bila-
terális kapcsolatok tovább erősödnek.
Reuven Rivlin elnöknek Jeruzsálemben a
következőképpen nyilatkozott: „Guatema-
lának különleges kapcsolata van Izraellel.
Tudjuk, hogy képesek vagyunk tovább
együtt, kéz a kézben, partnerként dolgozni.
Látogatásunkhoz kapcsolódva, bízom ben-
ne, hogy örömünkre szolgál majd Izrael
gazdag kultúrájának és történelmének
megismerése, valamint meg fogjuk tanulni,
hogyan tudunk fejlődni olyan területeken,
melyeken Izrael kimagasló eredményeket
ért el, mint például a mezőgazdaság, a
gazdálkodás és a technológia.”

A timesofisrael.com weblapon 2018. 01.
11-én elérhető Raphael Ahren cikk alapján
az írást fordította és szerkesztette:

Sugár Károly
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Az Egyesült Államokat követően Guate-
mala lett a második ország, amelynek nyíl-
tan szándékában áll izraeli nagykövetségét
Jeruzsálembe áthelyezni. Ez egyenértékű
azzal, hogy elismeri a várost Izrael főváro-
sának, bár Jimmy Morales elnök ezt egyér-
telműen nem juttatta kifejezésre.

Ahogyan előre látni lehetett, a paleszti-
nok és más arab államok mélységesen elí-
télték a döntést, míg Izraelben kitörő öröm-
mel fogadták a mély barátság ezen meg-
nyilvánulását. A latin-amerikai országgal
szomszédos Hondurasról úgy vélik, hogy ő
lesz a következő a sorban. Guatemalához
hasonlóan Honduras is ellene szavazott azon
ENSZ-határozatnak, melynek célja, hogy
elítélje az USA december 6-i döntését,
melyben Jeruzsálemet mint Izrael fővárosát
ismeri el, és nagykövetségét oda helyezi át.

Más országokról is tartják úgy, hogy
vizsgálják ennek lehetőségét, felülkereked-
ve a több évtizedes dogmákon azáltal, hogy
Jeruzsálemet Izrael Állam fővárosának is-
merik el. Ilyen országok: Togo, Paraguay,
Románia, Szlovákia.

De mi késztet a Közel-Kelettől és annak
problémáitól távol fekvő országot arra,
hogy ilyen döntést hozzon?

Több magyarázat is létezik eme drámai
lépésre. Egyrészt a két ország történelmi
barátsága, szoros biztonsági együttműkö-
dése, kereskedelmi szálak, másrészt az or-
szág jelenlegi vezetőjének személye.

Hetven évvel ezelőtt Guatemala ENSZ-
nagykövetének, Dr. Jorge Garcia Grana-
dosnak, az Palesztináért felelős bizottság
tagjának elévülhetetlen érdeme volt, hogy
meggyőzte a latin-amerikai országokat a
közgyűlés 181-es határozatának megszava-
zására, ami felosztotta a brit mandátumi te-
rületet zsidó és arab részre. Juli Edelstein
Knesszet-szóvivő és Morales 2016-os iz-
raeli találkozóján elhangzott, hogy Guate-
mala nélkül a határozatot nem fogadták vol-
na el azon a sorsdöntő napon. Ugyanakkor
Netanyahu miniszterelnök elmondta: „Jeru-
zsálemben egy olyan utcában nőttem fel,

amit Morales hazájáról neveztek el. Minden
izraeli városban van egy Guatemala utca
(…), szívünkbe zártuk ezt az országot”.

A latin-amerikai ország az elsők között
ismerte el a születőben lévő zsidó államot
1948-ban. A két ország közti barátság azóta
is töretlen.

A hetvenes években azt állították Izrael-
ről, hogy támogatta Guatemalában a ka-
tonai juntákat a felkelések leverésében az-
által, hogy tanácsokat és felszerelést adott
nekik.

1986-ban Cheryl Rubenberg szakértő a
kétoldali kapcsolatról szóló cikkében azt
írta: „Az izraeli-guatemalai katonai együtt-
működés 1971-ben kezdődött, Carlos Ara-
na Osorio ezredes elnöksége alatt. Ezt kö-
vetően Kjell Laugerud Garcia vezérkari fő-
nök Izraelben találkozott Mose Dajan vé-
delmi miniszterrel és más magasrangú iz-
raeli katonatiszttel, hogy fegyvereket és ka-
tonai kommunikációs eszközöket szerez-
zen be. Ugyanabban az évben a két ország
aláírta első együttműködési megállapodá-
sát, habár a részleteket nem tárták a nyil-
vánosság elé.”

Rubenberg szerint Guatemala Izraelt a
felkelések leverésének tekintetében a világ
legtapasztaltabb országának tartotta és Je-
ruzsálemre, mint a szaktudás és fegyverek
forrására tekintett. „Az izraeli segítség-
nyújtás 1971-ben kezdődött, de jelentősége
1977-ben nőtt meg, amikor a guatemalai tá-
bornokok visszautasították az USA katonai
segítségét.” Ugyanebben az évben Efraim
Katzir izraeli elnök egy hétre Guatemalavá-
rosba ( ) utazott,az ország fővárosa – a szerk.
ahol aláírt egy katonai megállapodást.

Három évvel később a Knesszet alaptör-
vényben deklarálta Jeruzsálemet Izrael fő-
városának, aminek következményeként
minden ország elköltöztette onnan nagy-
követségét. Guatemala Herzliát választotta,
azonban a két ország kapcsolata szilárd
maradt. Állítólag legalább 300 izraeli biz-
tonsági „tanácsadó” tevékenykedett a kö-
zép-amerikai országban a nyolcvanas

EGY KICSI, DE JELENTŐS KÖZÉP-AMERIKAI ORSZÁG

Netanjahu miniszterelnök Molina elnökkel... ...és Morales elnökkel
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A folyóirat ingyenes!

SÓFÁR

A lap MAZSÖK támogatásból valósult meg.

ZÁJIN ÁDÁR

KÖZGYŰLÉS

PURIM

PESZACHI IMAREND

KÓSER
borok, italok, sütemények,

fűszerek, konzervek, édességek
kaphatók:

Budapest, Dob u. 25.
(az ortodox hitközség épületében).

Tel.: 06-1-342-1639

A peszachi kóser
élelmiszerek
megrendeléséről
érdeklődjék
irodánkban
személyesen,
telefonon
vagy e-mailben.
A rendeléseket
március 14-ig
kérjük leadni!

Peszach I.:

március 30. péntek 18.00: mincha, maariv

18.30: széder este

március 31. szombat 8.30: sachrit

Peszach II.:

március 31. szombat 19.00: mincha, maariv

április 1. vasárnap 8.30: sachrit

Peszach VII.:

április 5. csütörtök 19.00: mincha, maariv

április 6. péntek 8.30: sachrit

Peszach VIII.:

április 6. péntek 19.00: mincha, maariv

április 7. szombat 8.30: sachrit

Évi rendes közgyűlésünket
-én vasárnap korfebruár 25 15.00 óra
rendezzük meg.

Napirendi pontok:
1. 2017-es pénzügyi beszámoló,

2. 2018-as pénzügyi terv benyújtása
és szavazásra bocsátása,

3. egyebek.
Szeretettel várjuk a hitközség tagjait!

Megila olvasás: február 28. szerda 16.00
Ünnepi műsor: március 1. csütörtök 16.00

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Február 22 15.00 óra-én csütörtökön i kezdettel
tartjukhalvacsorával egybekötött

Zájin ádár ünnepségünket.
Kérjük, részvételi szándékát

február 12-ig jelentse be!


