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A SÓFÁR

„A hetedik hónapban a hónap elsején legyen nektek szombati nyugalom, emlékeztető
harsonariadás, szent gyülekezés.” (Mózes III. 23. 24.)ARós Hasaná-nak ősi, mózesi értelmét
tükrözi vissza ez a rajz. Az , emlékeztetés az esztendőben követettemlékeztető harsonariadás
jó és rosszigyekezetekre, amely Isten megemlékezését is maga után vonja. „Felvonul Isten
harsonaszónál, kürtzengés közt az Úr.” (Zsoltár 47. 6.)

(Ámos Imre 14 eredeti metszete. Budapest, 1940)
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Ros hásáná, az év feje, a zsinagógai újév beköszönte
� Erev ros hásáná, az ünnep első estéje: 2020.

szeptember 18. péntek, este 18.30
� Ros hásáná I. napja: szeptember 19. szombat,

délelőtt 9 óra, az ünnep második estéje, 18.30
� Ros hásáná II. napja: szeptember 20. vasárnap,

délelőtt 9 óra, este 18 óra
� Mindkét napon sófárfúvás és a kohaniták áldása

ÜNNEPI IMAREND 5781

Ros Hasana délutánján jámbor zsidók kimennek valamelyik folyó, patak
vagy halastó partjára, kifordítják zsebükből a morzsákat Micha próféta
kihirdetésére célozva: „Ki van olyan Isten, mint Te, aki megbocsájtja a bűnt,
és elengedi öröksége maradékának vétkét? Nem mindétig tartja meg
haragját, mert gyönyörködik az irgalmasságban! Újra fog nekünk
irgalmazni, eltapodja bűneinket és a tenger mélységébe veted mind
vétkeinket. Hűséget adsz Jákobnak, szeretetet Ábrahámnak, ahogy
megesküdtél őseinknek a hajdankor napjától fogva.” (Micha 7. 18-20.)

Jom kipur, az engesztelés napja
� Az ünnep előestéje: 2020. szeptember 27. vasárnap,

este 18.30
� Jom kipur: szeptember 28. hétfő, délelőtt 9 óra,
� MÁZKIR: 11 óra, az ünnep kimenetele 19.05

„A mélységből kiáltok Hozzád, Uram! Uram, hallgasd meg az én szómat,
legyenek füleid figyelmesek könyörgő szavamra! Ha a bűnöket
mérlegeled, Uram, Uram, ki maradhat meg?” (Zsoltár 130. 1-3.) Ebben a
szellemben tesz bűnvallomást minden zsidó az engesztelés félelmetes
napján. Az örök életbe költözöttek emléke is hozzátartozik az ünnep
áhítatához: ezeknek emlékére egész nap égő gyertyát gyújtanak,
amelynek fénye szolgál az ünnepet befejező habdalaáldásra.

Szukkot, a sátorok örömünnepe
� Az ünnep előestéje: 2020. október 2. péntek, 18 óra
� Szukkot I. napja: október 3. szombat, délelőtt 9 óra,

este 18 óra
� Szukkot II. napja: október 4. vasárnap, délelőtt 9 óra,

este 18 óra
Hosáná rábá, a „nagy hosáná” örömünnepe, szukkot
ünnepének lezárása:

� 2020. október 9. péntek, 9 óra
Smini áceret, a gyülekezet marasztalásának ünnepe, az
őszi ünnepek lezárása

� Ünnep előestéje: 2020. október 9. péntek,18 óra
� Smini aceret: október 10. szombat, 9 óra, MÁZKIR:

11 óra, este a tóra örömünnepe, a szimhat torá
előestéje, 17.30

� Szimhát torá: október 11. vasárnap, délelőtt 9 óra,
kohaniták áldása: este 18 óra

TASLICH

BŰNVALLOMÁS (Az engesztelés napja)

Hitközségünk vezetosége felemelo, boldog ünnepet kíván közösségünk

tagjainak egy boldog új esztendo reményében.

Az ünnepi bárhesz átvételére szeptember 18-án pénteken és 25-én pénteken 8–12 óra között várjuk a hitközség tagjait.

Sajnos az imarendet a járványhelyzet egyelőre felülírta.
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Ez a történet egy moszkvai zsidó fiúval esett meg, aki így beszélte el:
Amásodik világháború kellős közepén jártunk, amikor a németek

már hatalmas területeket foglaltak el Oroszországból, és Moszk-
vához közeledtek. A moszkvai zsidók többségét Közép-Ázsiába, fő-
leg Üzbegisztánba és Kazahsztánba evakuálták.

Szörnyűséges híreket kaptunk az oda telepített zsidókról. Éhez-
tek, járványok törtek ki köztük, és szinte elviselhetetlen körülmé-
nyek között éltek. Így hát a családom másokkal együtt nehezen szán-
ta rá magát, hogy elhagyja Moszkvát.

1941-ben, a zsidó naptár szerint az 5702-es év elején, a nagy-
ünnepekre azonban egyre súlyosabb lett a főváros helyzete. Szinte a
szó szoros értelmében a fejünk fölött függött a németek lesújtani
kész, vértől csöpögő bárdja.

Mindent a bizonytalanság és a félelem uralt: Moszkva egén fel-alá
cikáztak a nácik gépei, halálos tüzet okádva a városra. A nagy ha-
talmú szovjet kormány már rég elhagyta a Kremlt: az összes hivatal
Kujbisevbe költözött.Avárost a hadsereg vette a kezébe.

Apám, Isten nyugosztalja, végül úgy döntött, hogy amint lehet,
elhagyjuk a várost. Az idő egyre jobban sürgetett, és közben napról
napra rosszabb híreket kaptunk. Egyik nap azt hallottuk, hogy a
németek már elvágták az utat Taskent felé, másnap ar-
ról értesültünk, hogy lezárták az Alma-Atába, Kazah-
sztán fővárosába vezető vasútvonalat.

A menekülés lehetőségei percről percre csökken-
tek. Egyetlenegy megoldás maradt: egy vonat indult
Moszkvából Szibéria felé, Baskíriába. Sajgó szívvel
ünnepeltük Szukot és Szimchát Torá napjait, hiszen
nem tudhattuk, sikerül-e elhagynunk Moszkvát.Apám
tartotta bennünk a lelket, újra meg újra buzdítva
bennünket, hogy ne veszítsük el a reményt.

– Bizakodjatok! Isten gondoskodni fog rólunk! Ne
essetek kétségbe!

A Szimchát Torát követő estén sietve becsomagol-
tuk szegényes holminkat, majd kora hajnalban fel-
szálltunk a vonatra, hogy nekivágjunk a hosszú, fá-
rasztó útnak „valahová Baskíriába”. A szerelvény te-
her- és marhavagonokból állt, amelyekbe most mene-
külők zsúfolódtak.Akegyetlen hideg ellen csak a vagon közepén álló
kis vaskályha melege nyújtott némi védelmet. Huszonegy fárad-
ságos napon át utaztunk a zsúfolt, börtönszerű vagonokban. De még
így is szerencsésnek mondhattuk magunkat, hiszen ez volt az utolsó
vonat, amely elhagyta Moszkvát, mielőtt a németek elvágták a me-
nekülés egyetlen megmaradt útját. A nácik véres gyűrűje bezárult
Moszkva körül, és végképp elzárta a világtól az orosz fővárost.

Utunk a távoli Baskíria egyik kihalt, elhagyatott állomásán ért
véget. Kiszolgált, rozoga teherautókon egy hetven kilométernyire
lévő faluba szállítottak minket. Az eldugott település lakói soha éle-
tükben nem láttak még zsidót. Amikor híre szaladt, hogy a jöve-
vények között olyanok érkeztek, akik „jevrejnek”, zsidónak nevezik
magukat, a falu apraja-nagyja odatódult, hogy saját szemével lássa,
miféle népség vagyunk, és valóban szarvakat viselünk-e.

Utánunk még néhány másik zsidó család is érkezett a faluba, és ez
segített, hogy egy kicsit jobban érezzük magunkat.

A szigorú előírások értelmében a családnak napközben a föl-
deken kellett dolgoznia. Egyébként is csak így juthattunk némi éle-
lemhez, hogy az éhhalált elkerüljük. Szerezhettünk burgonyát, né-
hanapján még liszt is került, igaz, olyan silány, hogy egyáltalán nem
lehetett sütni belőle. Főzésre viszont megfelelt, bár a knédli az
ínyünkre ragadt, mint a gyurma. A lisztet „zatruchának” hívták: a
neve legalább olyan furcsa volt, mint íze.

Így telt el egy nehéz tél és egy semmivel sem könnyebb nyár. Is-
mét közeledni kezdtek a félelmetes napok, és apám aggódott, hogy
meglesz-e a minján. A mi falunkban aligha jött volna össze tíz fel-
nőtt férfi, de megtudtuk, hogy egy nem túl távoli településen titok-
ban már szervezik a minjánt Ros HáSánára és Jom Kippurra.

A rejtélyes sófár Ros HáSáná előtt már éppen készülődtünk, hogy elutazzunk oda,
amikor apám hirtelen megbetegedett, és szóba sem kerülhetett sem-
miféle út. Apám teljesen összetört. Még a betegségnél is jobban gyö-
törte a gondolat, hogy nem ünnepelhetjük meg Ros HáSánát, ha nem
halljuk a sófár hangját. Elképzelhetetlen volt, hogy ezen az isten háta
mögötti helyen sófárt szerezzünk.

A háznak, ahol laktunk, óriási, elhanyagolt, gyomos udvara volt,
amelynek minden zegzugát, legkisebb fűszálát is úgy ismertem, mint
a tenyeremet. Egy napon, amikor az udvaron tébláboltam, egyszerre
a szemembe ötlött valami. Azt hittem, álmodom: egy kosfej hevert a
lábam előtt! Hibátlanul megvolt a szarva is. Egészen biztos, hogy az
őrangyalunk pottyantotta oda! Mégiscsak lesz sófárunk!

De hogyan fogjuk megcsinálni, és főleg kicsoda? A szarv min-
denesetre megvan, a többi majd csak megoldódik valahogy… Min-
denekelőtt azonban el kell rejtenem a kincset. Kerestem egy alkal-
mas helyet, ahol senki sem bukkanhat rá.

Szerencsére épp a sógoromat vártuk látogatóba. Biztos voltam ben-
ne, hogy ő majd kifundálja, miképpen változtassa sófárrá az egyik
szarvat. Alig vártam az érkezését. Rögtön beszámoltam neki csodá-
latos felfedezésemről, és amikor senki sem látta, kivittem az udvarra,
hogy megmutassam a rejtekhelyet. Legnagyobb megrökönyödésem-
re azonban a gödör üresen tátongott: fejnek, szarvnak hűlt helye volt!
Tátva maradt a szám, el sem tudtam képzelni, mi történhetett… Szé-

gyenkeztem is, hiszen a sógorom biztosan azt hitte,
hogy elment a józan eszem, vagy álmodtam az egészet.

Napokig kábultan keringtem. Nyomorultul érez-
tem magam, nem találtam a helyemet.

Teltek a napok. Egyszer megint az udvaron bók-
lásztam, és – mit látnak szemeim! Ott hever előttem az
én kosfejem, de még a szarvai is érintetlenek, mintha
csak a teremtés hat napja óta feküdne ott.

Ezúttal nem kockáztattam. Levetettem az ingemet,
és belebugyoláltam a fejet. Futottam a sógoromhoz,
aki épp munkába indult. Nem szólt egy szót sem, csak
magával vitte a mezőre, ahová aratni ment.

Nem volt könnyű a dolga, de a sógorom nem ismert
lehetetlent. Sikerült lefűrészelnie az egyik szarvat, át-
fúrta, megtisztította, és csodaszép, kóser sófárunk lett.
Még csak titkolóznia sem kellett: azt mondta a többi-
eknek, hogy hangszert készít, afféle fuvolát, úgyhogy

érdeklődve figyelték munkálkodását.
Ros HáSáná első napján összegyűlt nálunk a néhány zsidó, aki a

faluban élt. Szegény beteg apám emberfeletti erőfeszítéssel felkelt az
ágyból. Elszántan összeszedte magát, és elmondta a sófárfúvás előtti
áldást, majd hibátlanul megfújta a koskürtöt.

Amikor a csodálatos, mennyből pottyant sófár hangja betöltötte a
szobát, valamennyi zsidónak, öregnek-fiatalnak egyformán eleredt a
könnye. Legtöbbjük a maga sorsát siratta, sokan a testvéreiket, szüle-
iket, gyermekeiket, akiket elveszítettek. Az is bizonyos, hogy a sófár
megindító dallama bűnbánatra serkentette őket: az imádságnak is zo-
kogva adták át magukat. Volt okuk a könnyhullatásra. Magam is sírtam,
bár nem tudtam teljes bizonyossággal, miért peregnek a könynyeim…

A háború után a különös sófárt magunkkal vittük Moszkvába.
Úgy őriztük, mint a szemünk világát.

Egy sötét éjszakán az államvédelem, az NKVD letartóztatta apá-
mat, és börtönbe csukatta. Elkobozták az összes szent könyvét, és
elvitték a sófárt is, amelyhez olyan titokzatos módon jutottunk hoz-
zá: kegyetlen körülmények között kellett megválnunk tőle.

Egy idő múlva értesítést kaptunk a rendőrségtől, hogy elvihetjük
apám holmiját. Én mentem el érte. A könyvek megvoltak, a sófárnak
azonban nyoma veszett. Azt mondták, semmit sem tudnak róla: a
leltárban nem szerepel ilyen tétel.

Azóta minden Ros HáSánákor, aikor megfújják a sófárt, fülembe
cseng a feledhetetlen kosszarv hangja, amelyet, úgy lehet, az Ég
küldött nekünk. Talán oda is került vissza…
Forrás: Nissan Mindel 1999 [1981, 1989]. Zsidó mesék, legendák, törté-
netek. (Fordította: Seleanu Magdolna). Chábád Lubavics Egyesület. 32-
37. Illusztráció: Zalman Kleimann. I. m. 36.
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Kisvárda 1844-ben elszakadt a nagykállói
rabbiságtól, és az első önálló rabbija Ávra-
hám Jichák Weinberger lett. Őt követte
Grünwald Mór, aki 1894-ig működött a
településen. A millennium évében Kisvár-
dán készült pár oldalas „monographiá”-ban
ezt olvashatjuk: „A zsidóknak, ez idő sze-
rint, rabinusuk nincsen.”1

Amikor 1897-ben rabbiválasztásra ke-
rült sor a kisvárdai hitközségben, többen
hangsúlyozták, hogy csak azt lehet megvá-
lasztani, aki a magyar nyelvet tökéletesen
bírja. Kijelöltek egy bizottságot a rabbival
való megismerkedés céljából, és így láto-
gatták meg a Debrecenben tartózkodó Ro-
senbaum Mózest.

Rosenbaumról eltérő életrajzi adataink
vannak.Ahalotti anyakönyvébe azt jegyez-
ték be, hogy apja Rosenbaum Gerzson,
anyja Schwartz Amália, felesége Klein Pe-
szil Jozefa volt. Unokája, dr. Rosenbaum
Tibor 1966 nyarán Genfben találkozott Dé-
nes Zsófiával, és ő azt mondta a nagyapjá-
ról, hogy Rosenbaum Chaim Mózes a
hegyaljai Tállyán született 1863-ban, az
ősük a híres prágai Löw rabbi volt, a Gólem
megalkotója. Egy osztrák életrajzi lexikon
szerint azonban 1864. augusztus 16-án szü-
letett Pozsonyban.

A zsidó lexikon valóban említ egy Ro-
senbaum Gerzson Lits nevű tállyai rabbit,
aki 1901-ben halt meg. Egy 1925. július 18-
án megjelent újságcikk arról szól, hogy
nagy részvét mellett temették el előző héten
Tállyán, a nagy gáón, a híres Mésiv Devó-
rim szerzőjének, Rosenbaum Gerson volt
tállyai főrabbinak az özvegyét, aki 72 évet
élt. Megtudjuk azt is, hogy fiai mondtak
gyászbeszédet: Rosenbaum Mózes kisvár-
dai, Lipót tállyai főrabbik és Adolf, bihar-
püspöki malomtulajdonos. Ott voltak uno-
kái is: Samu kisvárdai fakereskedő és Géza.

Halála kapcsán a kisvárdai Schwarcz
Zsigmond – maga is tudósa a Talmudnak –
mutatta be és méltatta az életpályáját. Ő is
azt rögzítette, hogy a rabbi 1864-ben szü-
letett Pozsonyban Rosenbaum Gerson fia-
ként. Jesivába is itt járt először Sévet Szaj-
férhoz, majd a nagymartoni Chaszan Szaj-
fér és a sátoraljaújhelyi R. Elózor Lőw tan-
intézményei következtek. Más adat szerint
Rosenbaum a rabbiképzőt szülőhelyén, Po-
zsonyban végezte el 1883-ban. Az említett
életrajzi lexikon szerint 1888-ban fejezte
be tanulmányait.

Rosenbaum Mózes neje a nagyszőlősi
Pinchász Chájum Klein főrabbi leánya volt.
Rosenbaumot a házasságkötés után, 23 é-
ves korában a szilágysomlyói hitközség
rabbivá választotta, s itt tíz évig működött.

A kisvárdai hetilap 1897 nyarán hírül
adta: „A helybeli izr. hitközség rabbijává

EGY KISVÁRDAI RABBIDINASZTIA
1. Rosenbaum Mózes

egyhangúlag Rosenbaum M. szilágysom-
lyói rabbi lett megválasztva.” A rabbi meg-
érkezése a következő körülmények között
történt: „A kisvárdai izr. hitközség újonnan
választott főrabbija, Rosenbaum Mór f. hó
/szeptember/ 7-én foglalta el papi székét. A
rabbit érkeztekor az állomásnál nagy kö-
zönség jelenlétében Reizman Samu hitköz-
ségi elöljáró üdvözölte, mire a főrabbi szép
magyarsággal válaszolt. Első útja egyene-
sen a zsinagógába vezetett, hol egy órán át
tartó, eszmékben gazdag, lelkes székfoglaló
beszédet tartott. Ezután lakásában az izr.
jótékony egyesületek küldöttségeit fogadta,
este pedig azokat a zsidó ifjakat kik fáklyás
zenével üdvözölték. A hitközség sok re-
ménnyel néz új főrabbija működése elé.”2

A Rosenbaumba vetett remények nem
szikkadt talajba hulltak, mivel élete és te-
vékenysége soha nem múló emléket ha-
gyott a helyi zsidóság történetében. Olyan
időszakban volt rabbi, amikor a település
zsidósága és a hitközség is irányzatokra
szakadt. Ez a folyamat országosan már az
1868–69-es zsidó kongresszuson nyilváno-
san manifesztálódott, Kisvárdán 1914-től
kezdve bukkannak fel kiválási törekvések.
Egy 1926-os cikk szerint „A kisvárdai zsi-
dóság több pártra szakadt. Mintegy hetve-
nen kiválni készülnek az anya-hitközség-
ből. Kifogásolják, hogy a község, – amely
szigorúan konzervatív, ortodox alapon áll,
– nem juttat nekik a modernebbeknek, kellő
vezetői szerepet. A kiválni készülők jó része
már nem ragaszkodik a szigorú előírások-
hoz s legfőképpen magyar szónoklatra vá-
gyik az ortodoxok német-zsargon prédiká-
ciói helyett. Annál inkább, mert tudják,
hogy főrabbijuk, Rosenbaum Mózes, amint
nem egy hazafias ünnepélyen bebizo-
nyította, könnyen veszi fel a versenyt a ma-

gyar szónoklás terén a többi felekezet pap-
jaival.”3

A Kisvárda és környéki zsidóság emlék-
könyve is kiemelte a rabbi összefogó sze-
repét: „Kisvárda vallásos jellegét egyéb-
ként nagyrészben a chászid-irányzat adja,
de azért a hitközségben minden árnyalat
képviselve van, melyeket egyesít főrabbi: R.
Mozes Chájim Rosenbaum kiváló személye
iránti tisztelet.”4

Máshol ezt olvashatjuk a hitközségről és
a rabbiról: „A szó nemes értelmében „anya-
hitközség” volt, összefogta a zsidóság min-
den szárnyát és árnyalatát egy orth. hitköz-
ségben. Természetes, hogy az árnyalatok
felfogásuknak megfelelően szerették volna
vezetni a hitközségeket, és az is természetes,
hogy éppen ezért nem hiányoztak a súlyos
nézeteltérések a különböző csoportok
között.…Ráv Rosenbaum Mose zc'l…volt
az összetartó erő, ki egyensúlyban tudta
tartani a különböző nézeteket.” 5

Rosenbaum nem csupán rabbiként mű-
ködött a településen, hanem hosszú évtize-
deken át jesivát is vezetett, tanítványai sor-
sát atyai gondviseléssel irányította. Kie-
melkedő voltát jól igazolja, hogy amikor
Tisza István 1903-ban először alakított kor-
mányt, és az autonóm ortodox izraelita hit-
községek küldöttségileg tisztelegtek a mi-
niszterelnöknél, akkor „A deputációt Reich
Kappel budai főrabbi vezette s az üdvözlő
beszédet Rosenbaum Mór kisvárdai főrabbi
tartotta.”6

Az országos ortodox hitközség élén a
száz (60 világi és 40 rabbi) tagból álló or-
szágos képviselőség, a központi bizottság és
a központi iroda állt. A képviselőség, mely-
nek Rosenbaum is tagja volt, választotta
meg a „Magyarországi Autonóm Orthodox
Izr. Hitfelekezet Központi Irodá”-ja elnökét
és a központi bizottság tagjait.Aközponti bi-
zottságnak 5 rabbi tagja volt, köztük a kis-
várdai Rosenbaum Mózes rabbi.

Amikor az 1926. évi XXVII. tc. az egy-
házaknak is helyet biztosított a felsőház-
ban, az ortodoxok tizenötös bizottsága
1927. január 5-én tartott jelölőgyűlésén őt,
valamint Reich Koppel budapesti és
Strasser Salamon debreceni főrabbikat ja-
vasolta eme megtisztelő posztra. A válasz-
tás január 6-án volt. „A három jelölt közül
kettő, a kisvárdai és a debreceni főrabbi
szólásra emelkedtek és buzgó szavakban
arra kérték a választógyűlés kiküldötteit,
hogy ne reájuk, hanem a budapesti hitköz-
ség ősz főrabbijára adják le szavazatai-
kat.”7 A leadott szavazatokból százhuszon-
hetet a közel 90 éves Reich Koppel, hu-
szonnyolcat Rosenbaum Mózes és ötöt
Strasser Salamon kapott. Két szavazat ér-
vénytelen volt.



5

Amikor 1929. szeptember 22-én meg-
halt Reich Koppel, az ortodox rabbik Ro-
senbaumot akarták a helyére, mert nagy
tudása mellett kiváló szónoki képessége is
volt, és szépen beszélte a magyar nyelvet,
„aranyszájú pap”-nak is hívták. Ő azonban
politikai meggyőződése, lelki nyugalma
érdekében és szerénysége miatt is a kérést
elutasította.

De elutasított ő már korábban mást is.
Unokája szerint a kisvárdai dr. Vadász Li-
pót országgyűlési képviselő, a Tisza-kor-
mány igazságügyi államtitkára érdemei
elismerésül és jutalmául nemességet szer-
zett neki „tállyai” előnévvel. Rosenbaum
azonban nem fogadta el, mondván, hogy ez
rossz hatással lenne gyermekeire, elbizako-
dottakká tenné őket. Rosenbaum Mózes
nemcsak az országos vezetésben töltött be
vezető szerepet, hanem más zsidó szerve-
zetben is. 1931. május 13-án a kelet-ma-
gyarországi ortodox zsidók gyülekeztek
Szerencsen, hogy kimondják a Machziké
Hadasz hitéleti egyesület megújhodását,
ami egyben az országrész ortodox zsidói-
nak az egységbe tömörülését is jelentette.
Ott volt Sáros, Szepes, Abaúj, Zemplén,
Borsod, Gömör és Szabolcs megye zsidó-
ságának színe-java. Már a gyűlést megelő-
ző felhívásból kiderült, hogy a szervezet az
Országos Központi Irodán belül óhajtja
működését kifejteni. E szervezetnek veze-
tője lett a kisvárdai rabbi, akinek a gyűlésen
történő megjelenését e szavakkal írta le a
tudósító: A várakozó, feketéllő tömegben
mozgolódás támadt, majd csend követke-
zett. „Felülmúlhatatlan formája ez a tisz-
teletadásnak, mellyel vezéreinek hódol Iz-
ráel. A magyar orthodox zsidóság egy má-
sik világhírű vezéralakja érkezett, ki a ma-
gyar orthodox zsidó felekezeti élet egyik
legfőbb irányítója: Rosenbaum Mózes Ch.
kisvárdai főrabbi, az orsz. közp. biz. tagja.
Itt is tudja már mindenki, hogy a kisvárdai
főrabbi lesz az újjáalakított kelet-magyar-
országi hitéleti egyesület elnöke.”8

A választás valóban azt a végeredményt
hozta, amit az előzetes várakozások sejtettek:
Rosenbaum Mózes lett az elnök, aki egyben az
egyesület összes osztálya, a szakok és a
körzetek felett is gyakorolta a tisztét. A három
alelnök közül az egyiknek a testvérét, Lipót,
tállyai főrabbit választották meg.

Amikor az Egyenlőségben Dési Géza
elismerően írt a rabbiról, Rosenbaum 1933.
január 24-én levelében imígyen köszönte
meg Dési szavait.

„Méltóságos képviselő Uram!
Végtelenül jól esett a nyilvánosságnak

szánt szerény személyemmel foglalkozó
gyönyörű sorait olvasnom az Egyenlőség-
ben. Tisztelettel köszönöm, nagyon köszö-
nöm Méltóságodnak, azzal az igazi me-
legséggel és szeretettel, mellyel értem, bár
érdemtelenül, síkra szállt.

Papi hivatásomban a szeretetnek és az
igazságnak vagyok szolgája. Hol az egyik-
ért, hol a másikért ér támadás. Előbbiért ta-
lán még több, mint a másikért, mert az igaz-
ságot valahogy még csak elviselik az em-
berek, de a szeretetet, porból való gyarlósá-
gukban, oly gyakran, mondhatnám majd-
nem mindig, gyűlöletes hálátlansággal vi-
szonozzák. Ezért érint oly kellemesen, ha
végül valaki nemcsak hogy nem támadólag,
hanem egyenesen védőleg emeli felém
jobbját. És mily fölemelő és megtisztelő re-
ám nézve, hogy ez a valaki nem más, mint
hazánk nagy fia, a magyar zsidóság büsz-
kesége: Méltóságod.

Ám a szeretet és jóindulat, melyet irá-
nyomban táplál, mint már oly sokszor, most
is a túlzás fényes tintájába mártotta Méltó-
ságod ragyogó tollát. Hol vagyok én attól,
hogy az „eszményi pap” kritériumát kime-
rítsem? Igaz, minden igyekezetemmel azon
vagyok, hogy hűséges szolgája legyek fele-
lősségteljes hivatásomnak. De ha magam
elé idézem boldogult édesapám és halha-
tatlan nevű mestereim dicső emlékét, úgy
látom, hogy csak árnyéka vagyok a hatal-
mas cédrusoknak, csak visszatükröződő, pa-
rányi, halvány sugara a világosságot adó
nagy fényeknek.

Kiváló tisztelettel és nagyrabecsüléssel
maradok Méltóságodnak mindenkor leg-
készségesebb híve és alázatos szolgája.”9

Rosenbaumról végezetül álljon itt egy
olyan történet, melyet Dénes Zsófia 1915.
február 11-én jegyzett le, s nem másról
szól, mint arról, amikor Ady Endre Bu-
dapesten, a Magyar Király szállóban ta-
lálkozott Rosenbaum rabbival. A költő,
amikor megtudta, hogy egy rabbi szállt
meg a hotelben, szívélyesen meginvitálta őt
a szobájába. A rabbi […] Ady ezer
kérdésének készséggel rendelkezésére ál-
lott, és látszott arcán, hogy ez az eset bol-
doggá teszi és megtiszteli őt. Őt jelenleg
Kisvárdára tették át – beszélte – ott ellen-
ségnek »hál Istennek« nyoma sincs, és ő
most hivatalos ügyben jött Pestre. Ady szin-
te vizsgáztatta ezt a vele körülbelül egykorú
férfiút, akiről kiderült, hogy mélységesen

magyar és hazafias érzelmű, Petőfit nem ke-
vésbé idézi, mint Adyt, s emellett a talmud-
ból tanszéke lehetne. A bibliás Adyt főként
ez érdekelte, itt ő akart tanulni, s kapva ka-
pott azon, amikor a rabbi valami talmud-
mesére tett célzást. Hogy mondaná el – kér-
te, egész terjedelmében ezt a mesét.

A rabbi eleget tett a költő kérésének, és a
példázatként szolgáló történetet előadta,
»Ady, velünk együtt, mélységes csendben
hallgatott. Szimbólumából mindnyájunk szá-
mára az világlott ki, milyen felelősnek érzi az
ő papi hivatását rabbi Rosenbaum, ha az
emberek megbotlanak, azért nem ők tehet-
nek, hanem mesterük és tanítójuk. A megkö-
zelítő tökélyt mindig csak attól kell várnunk.

Ady Biblia-szerelme és öröklött papi
gondolkodása vállalta ezt a tanulságot, és
örült, hogy a misztériumok ismeretlen kert-
jéből ő maga olyan gyümölcsöt kapott, a-
melynek ízét jónak találta.«”10

Amikor Dénes Zsófia könyve 1940-ben
megjelent, Rosenbaum hamar tudomást
szerzett róla, és örömmel hallgatta, hogy
felolvassák neki a kötet rá vonatkozó ré-
szét. Nagy tisztelője volt Adynak, és hálás
volt azért, hogy a könyv megörökítette a
zsenivel való találkozását.

A Deák Ferenc út 7. szám alatt lakó fő-
rabbi 1942. december 7-én, 78 éves ko-
rában, hunyt el - kö-„szívizom elfajulás”
vetkeztében. Sok kézirata maradt fenn,
ezek felölelték a zsidó tudományok (seélot-
utsuvot, halacha, agada) minden ágát, s
még életében, az 1910-es években kiadták a
Lechem ráv című művét. Végrendeletét is
kinyomtatták és terjesztették.

Halála után az Orthodox Zsidó Újságba
a már említett Schwarcz Zsigmond írt róla
nekrológot.

[…] „A chanukai mécses mellé a hazai
orthodoxia – amelynek a nagy Mester mint a
központi bizottság rabbitagja évtizedeken
keresztül szolgálatában állott – a kegyelet
mécsesét gyújtja meg. Mert ha valakire, úgy
őrá lehet alkalmazni a szentigét: »Nér Elaj-
kim nismasz Ódom«– az Örökkévaló szö-
vétneke az ember lelke.” Lelkét betöltötték a
vallási és emberi erények fénysugarai.”
[…] – olvashatjuk a megemlékezésben.11

Rosenbaum Mózes rabbi óhelje a kis-
várdai temetőben található, napjainkban is
sűrűn felkeresik. Néző István

1 Somogyi Rezső: Kisvárda rövid monographiája kivonatban a Milleniumra, Kisvárda, 1896. 5. p.
2 Hírek. In: Kisvárdai Lapok, 1897. 37. sz. 2. p.
3 Lévai Jenő: Kisvárda, a tervek városa. In: Magyarország, 1926. április 18. 87.sz. 12. p.
4 Kisvárda és környéke zsidósága: emlékkönyv, szerk. Jólesz Károly, Tel Aviv: Kisvárda és Környéke Egyesület Izráeli Bizottsá-

ga, 1980. 40. p.
5 U. o. 50. p.
6 Tisztelgés a miniszterelnöknél. In: Kisvárdai Lapok, 1903. 50. sz. 2. p.
7 Kiss József: Reich Koppel: Egy rabbi a Felsőházból. In: Múlt és Jövő, 1993. 2. sz. 92-93.p.
8 Akeletmagyarországi orth. zsidó nagygyűlés. In: Egyenlőség, 1931. 32. sz. 8. p.
9 Akisvárdai főrabbi Dési Géza vezércikkéről. In: Egyenlőség, 1933. 17. sz. 9. p.
10 Dénes Zsófia: Élet helyett órák, Budapest, Magvető Kiadó, 1976. 221-223. p.
11 Schwarcz Zsigmond: Rosenbaum Mózes kisvárdai főrabbi. In: Orthodox Zsidó Újság, 1942. 50. sz. 3. p.
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Hirdetmény

Ezúton hivatalosan igazolom, hogy a vőlegény, a bulyi Bleuer
Sámuel úr a menyasszonnyal, a budapesti Jenny Wolf kisasz-
szonnyal a hitközség felhatalmazott előimádkozója által három
egymást követő szombaton kihirdettetett.

Berczel, 1876. május 28.
Eisenberger  Benjámin

körzeti rabbi

(A dokumentum régies német nyelven írt szövegének olvasatát
Ruth Bachmayer, a magyar fordítást Kertész Gábor készítette.)

Barátnőmet, Demeter Katalint mint a Bleuer család leszármazottját
kereste meg egy hölgy az egyik internetes geneológiai oldalon egy
1876-ból származó dokumentum fotójával.Az iratot barátnőm egyik
távoli rokonának, Bleuer Sámuelnek állította ki a berceli (tisza-
berceli) körzeti rabbi igazolásként arról, hogy a menyasszonyával,
Wolf Jennyvel kötendő házassági szándékát a helyi hitközségben
háromszor kihirdették. (A közösség előtt való kihirdetés minden
felekezetnél, illetve később a polgári házasságkötés esetén is köte-
lező volt. Ezt azért iktatták törvénybe, hogy a házasságkötést aka-
dályozó esetleges okok még az esküvő előtt kiderüljenek.) Azt, hogy
ez a németül írt igazolás hivatalos irat, az 50 koronás okmánybélyeg
és a rabbi pecsétje erősíti meg. Az iratra azért volt szükség, mert a
házasság Budapesten, a menyasszony lakhelyén köttetett. (Ahölgy,
akinek birtokában van ez a különleges, ritka kordokumentum, a ber-
celi rabbi leszármazottja.)

A Szabolcs megyei Bercel a környező települések (Buj, Ibrány,
Paszab) izraelita anyakönyvi kerületének székhelye volt, élén
Eisenberger Benjámin rabbival. Sajnos, életéről és munkásságá-
ról csak az általa vezetett születési, esketési és halálozási anya-
könyvek adnak némi információt. A kárpátaljai Szerednyéről érke-
zett Szabolcs megyébe, nem tudni, mikor. Bercel és körzetének leg-
korábbi anyakönyvei 1854-ből származnak, s ezekben egészen
1889-ig az ő neve szerepel esketőként, illetve körülmetélőként.
1854-ben viszont már 50 éves volt, tehát nagy a valószínűsége,
hogy korábban is Bercelen élt. Itt is halt meg 85 éves korában, 1889.
november 9-én. Vitalitására utal, hogy halála előtt három hónappal,
augusztus 13-án még ő esketett Bercelen egy fiatal párt.

A Bleuer család Szabolcs megye egyik nevezetes, sok területen
jelentős értéket teremtő zsidó családja volt. Nagykállóban, Ib-
rányban és Nyíregyházán élt tagjai közül több kiváló személyiséget
is megismerhettek a Sófár olvasói az elmúlt években. Bleuer
Sámuel (1841–1907), akinek az igazolást a rabbi kiállította, a Ti-
szaberceltől 7 km-re fekvő Buj községben lakott, itt terültek el bir-
tokai. Bleuer Lipót ibrányi földbirtokos fia volt, s az édesapja nyom-
dokait követve ő is ezt a tevékenységet folytatta egész életében.
1868-ban kötött először házasságot a 19 esztendős Janowitz
Etelkával, aki négy évi házasság után fiatalon meghalt. Berta nevű
kislányuk még a két évet sem töltötte be, Ilona pedig mindössze
három hónapos volt, amikor anya nélkül maradtak. A fiatal édesapa
négy évi özvegység után házasodott meg újra. Egy budapesti lányt,
a 18 éves Wolf Jennyt választotta feleségnek és gyermekei édes-
anyjának. Az esküvőt – melyhez a mellékelt igazolás készült – 1876.
június 4-én tartották a Dohány utcai zsinagógában, ahol az eskető
pap nem más volt, mint dr. Kohn Sámuel, a pesti zsinagóga első ma-
gyar nyelven szónokló rabbija.

A házaspárnak három gyermeke született, de ketten még kis-
gyermek korukban meghaltak, egy lányuk, Etelka érte meg a felnőtt-
kort az első házasságból született két lánnyal együtt.

Bleuer Sámuel 1907. december 17-én, felesége, Wolf Jenny
1927. február 19-én hunyt el. Mindketten a buji zsidó temetőben
nyugszanak.

Urbán Terézia

A berceli rabbi igazolása

Egy érdekes kordokumentum

es Bräutigam Herr Samuel Bleuer aus BulyD
mit der Jungfrau Jenny Wolf aus Budapest an 3
aneinander folgende Samstage durch meinen
Bevollmächtigten Gemeinde Vorbeter verkündigt
worden ist, wird hiermit amtlich bestätigt.

Berczel den 28.Mai 1876
enjámin EisenbergerB

ezirks RabbinerB

Verkündigungsschein
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Négyéves lányunokánk újabban „családtörténeti kutatásokat” folytat, melynek alanyai szülei és nagyszülei. Egyelőre az ősök
gyerekkori csínytevései kutatásának tárgya, de ez idővel majd kitágul. Neki megadatott az, amely az én generációmnak ke-
vésbé. Sajnos hosszú évek után jöttünk rá, hogy a korlátozott lehetőséggel sem éltünk igazán, hiszen számtalan kérdés fel-
tevésével késtünk el.

Közösségünk nagy családjában, a zsidó múlt kutatásában mérföldköveket jelentett Riczu Zoltán Zsidó épületek és em-

lékek Nyíregyházán című 1982-ben megjelent könyve és a SZSZBML által 2004-ben Nagy Ferenc szerkesztésében kiadott,,

A nyíregyházi zsidóság pusztulása Tanú voltamcímű tanulmánya. Megjelent Kovács László hittestvérünk c. hosszabb ön-
életrajzi ihletésű írása, Tóth-Ábri Péter, majd Klein Éva túlélőkkel készült interjúi a Sófárban, utóbbi írásai Vannak még tanúk

címmel könyv alakban is. A Sófárban egyre nagyobb teret kapott a holokauszt mellett a zsidó múlt és kultúra tágabb érte-
lemben történő kutatása, esetenként kilépve a város, illetve a megye kereteiből.

2008-ban tudtuk meg, hogy Kain Albert vasútépítő mérnök sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság a nemzeti
sírkert részeként tartja nyilván. (Igaz, hogy Nagykállóban, de ez megoldódott.) Köszönjük ez alkalomból is Szabó Menyhért
vasúttörténésznek, kinek írása lapunk 2008. évi 1. számában jelent meg.

Hoffmann Adolf és Kornstein Ignácz honvédtisztek sírjának felkutatása Urbán Teréznek, lapunk munkatársának érdeme.
Az Emlékbizottság kezdeményezésünkre 2020. május 20-i határozatában döntött e sírok országos védettségéről. (Reméljük
az idén tervezett, de a járvány miatt elmaradt március 15-i megemlékezést jövőre megtarthatjuk)

S ne feledkezzünk meg a hatalmas vagyonát jótékony célra hagyományozó, tragikus sorsú Burger Istvánról sem, kinek
nevével Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016-ban „Együtt egymásért” díjat alapított.

Persze nem dőlhetünk hátra a karosszékben. Feneketlen kút…
Kertész Gábor

VÉDETT SÍROK
A KÓTAJI ÚTI TEMETŐBEN
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LÉDERERBŐL JÁNDI
Már több mint 20 éve annak, hogy egy helytörténeti gyűjteményben
felbukkant egy név, ami az első rácsodálkozás után tettekre késztetett.
Láczay Magdolna Sorsok a múltunkból című gyűjteményes kötetében

Diener Dénes Rudolf és Farkas
Eszter művészek mellett tűnt fel
egy harmadik megyénk szülötté-
nek neve: Jándi Dávid. Ki volt ő?
Miért nem hallottunk még róla?
Meg kell ismerni! – gondoltam.
Így született meg a nyíregyházi
főiskolai tanulmányaim alatt vég-
zett kutatómunka eredményeként
a szakdolgozatom, mely a Jándi
Dávid élete és munkássága címet
kapta.

Adolgozat egy kis betekintést ad
egy századforduló idején élő, fa-
lusi, gazdálkodó zsidó család min-
dennapjaiba, ahol a szokásokat
megtartva, küzdve a hétközna-
pokkal gazdálkodtak, és hat gye-
reket neveltek, melyek közül egy
kivételes tehetséggel bírt. Sándor,
Dávid, Menyhért, Rozália, Mária
és a legkisebb, Andor voltak a ján-
di Léderer család gyermekei. A

faluról városra költöző család története Nyíregyházán folytatódott,
ahol a kisparaszti gazdálkodó család kocsmát nyitott valahol a Szarvas
utcán.

Az akkor 11–12 éves Dávid különös tehetséget mutatott a művé-
szetek iránt. A hagyománytisztelő családi háttér, a vallásos neveltetés
az, ami későbbi művészetének forrásává lett. Egy kiállításon talál-
kozhatott először olyan művészekkel és képeikkel, melyek meghatá-
rozóak voltak a pályaválasztást illetően. A nagybányai művészet any-
nyira megérintette, hogy 1911-ben, alig 18 évesen máris a Zazar-parti
város művésztelepén találjuk. Mesteréül Thorma Jánost választotta.
„Akkor épp Jándi Dávidot, egy pöttöm, borzas, szegény zsidófiút fe-
dezett föl, mint ritka tehetséget és avatta őt kegyencévé”1 – írja Ter-
sánszky kettejükről. Jándi
azonnal nekilátott, és alkotni
kezdett. Olyannyira termé-
keny időszak volt , hogy
néhány rajzával már ő is részt
vett az 1912-es jubileumi tárla-
ton. És ez az az év, amikor már
a Léderer mellett megjelenik a
Jándi név is egy nyíregyházi
kiállítás megszervezése kap-
csán, illetve egy konkrét újság-
cikkben így találkozunk a festő
nevével: „Szabolcsi Hírlap,
1913. november 8. szombat
HÍREK – Névmagyarosítás.
Léderer Dávid nyíregyházi il-
letőségű, nagybányai lakos
családi nevének „Jándi”-ra
kért átváltoztatását a belügy-
miniszter megengedte.” A2

miértre a válasz talán a szü-
lőfalu iránti tisztelet lehetett.

Küszöbön az I. világháború,
viharos évek köszöntenek be a művész életébe. Besorozzák, és front-
szolgálatra rendelik. De a katonaidőkben sem hagy fel a rajzolással,
ennek tanúsága ceruzával készült „katona”-önarcképe is. Számos
vázlat és kompozíció is készül ekkor, melyeket majd a békeidőkben
dolgoz ki. Az orosz fogságból szabadulva kétlaki életbe kezd: a teleket

Budapesten tölti, tavasztól őszig pedig Nagybányán él és alkot. 1919-
ben egy nyíregyházi kiállításáról tudósít a Nyírvidék, melynek nagy
sikere volt. 1923-tól újra kiállít több erdélyi városban, 1926-tól 1934-3

ig folyamatosan jelen van a nagybányai festőtelep életében. Sokat uta-4

zik Olaszországba, kedvenc témái, melyek visszaköszönnek alko-
tásain, Velence és Firenze mellett a szicíliai Taormina voltak. Gyors
tusvázlatok, friss pasztellképek és elvétve egy-egy olajfestmény szár-
mazik ezekből az utazásokból.

Jándi haláláig jobbára Budapesten, többnyire a KUT, az OMIKE és a
Munkácsy Céh által szervezett kiállításokon vett részt. Stílusára jel-5

lemző a szituáció pillanatnyisága, megerősödik a vastag, sötét kontú-
rok szerepe (Firenzei önarckép, 1928). Az ekkor kiállított képeinek
jellemző témái a nagybányai tájak, utcaképek, mozgalmas bibliai je-
lenetek (Mene, tekel, ufarszin, 1929).

1944-ben Nagybánya is átélte a német megszállást és zsidó pol-
gárainak deportálását. „Művészei közül a munkaszolgálat és haláltá-
borok áldozata lett Jándi Dávid, Klein József és Katz Márton. Képgyűj-
temények pusztultak el, szóródtak szét vagy kerültek szószerint a mág-
lyára.” „Nagybányán május elején egy éjszaka alatt 4000 zsidót szállí-
tottak kényszerlakhelyre: az akkori Horthy Miklós út végén lévő fate-
lepre, majd csoportokban Bernáth-féle gyár telepére.6 Valószínűleg ez
volt Jándi életének utolsó állomása.

Halálát követően 1966-ban volt először olyan kiállítás, mely egész
életművét bemutatta. „A falusi környezet, amelyben gyermekkorát töl-
tötte, mindvégig rányomta bélyegét lényére. Aki a kis mokány festő ízes
beszédét hallgatta és tempós lépteit látta, önkéntelen sárdagasztó csiz-
mát keresett lábain. Ha ehhez még egy kevés bohémes hetykeséget kép-
zelünk hozzá, megkapjuk külső lényének képét.”7 – írja róla Bedő Ru-
dolf, egykori barátja és mecénása.

20 éve már, hogy pont került annak a dolgozatnak a végére, és több
mint 76 éve, hogy pont került egy egyszerű, ám annál színesebb életút
végére. Vagy lehet nem is pont, csak vessző? A tragikus sorsú festő
öröksége a mai napig él, és itt van velünk, kitörölhetetlen nyomot ha-
gyott maga után. Ápolnunk kell és továbbadni. Továbbadni, azt az
egyediséget, azt a megalkudni nem akarást, ami lényéből fakadt, és a
képein is megjelent, ami igaz lehet bármire az életünkben. Egyéniségek
vagyunk mindannyian. Elképzelem, ahogy a tömör, vaskos kezeit a
vállamra rakja, miközben azt mondja: „Járd a saját utadat, valósítsd
meg önmagad.”

Mene, tekel, ufarszin ( )magántulajdon

Katonaönarckép ( )ceruzarajz
( )Dr. Hahn Emil hagyatéka

1 Tersánszky Józsi Jenő: A félbolond. Bp., 1994. 86.
2 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. Mikrofilm
3 Nyírvidék, 1919. jún. 28. Kiállítás. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. Mikrofilm
4 Almási Tibor: Nagybánya Miskolc, 1993. 100–101.
5 Szűcs György – Zwickl András: Jándi Dávid, MissionArt Galéria, Miskolc, 1994.  85.-86.
6 Almási Tibor: I. m. 88.
7 Jándi Dávid-emlékkiállítás, 1966. Fényes Adolf terem – Bedő Rudolf előszava

Kovács László

Önarckép ( )magántulajdon
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Hűn ápolta hitünk, hirdette az úrnak igéjét,
Nagy községének atyja s pásztora volt.

Isten a szív melegét gyújtotta fel kebelében,
S választottjának szózatos ajkat adott.1

IDÉN 100 ÉVE HUNYT EL DR. KOHN SÁMUEL,
a Dohány utcai zsinagóga első magyar nyelvű főrabbija2

A Magyarország és a Nagy Világ című he-
tilap 1866. december 2-i számának címol-
dalán egy fiatal, mindössze 25 éves rabbi

3

portréja látható. Papi ruhában ábrázolja a
komoly tekintetű ifjút, aki akkor már fél éve
a pesti zsinagóga rabbija volt, az első, aki
magyar nyelven szónokolt. Ekkor még előtte
állt az a több mint fél évszázadig tartó, kivé-
telesen sikeres életpálya, mely 1920. március
11-én bekövetkezett halálával ért véget.

4

Kohn Sámuel 1841. szeptember 21-én
született Baján, atyai és anyai részről egy-
aránt rabbi nagyszülők unokájaként. A zsidó
tudományokban jártas kereskedő édesapa a
fiát is rabbinak szánta, s ennek megfelelő gon-
dos nevelésben részesítette. Kohn Sámuel a
papi hivatásra a boroszlói szemináriumban
készült föl, melynek az egyik legtehetsége-
sebb hallgatója volt. Ezzel párhuzamosan a
tudományegyetemen filozófiát, keleti nyel-
vészetet és történelmet hallgatott. A tanulás
mellett fordított, verseket, elbeszéléseket és
tanulmányokat írt. 1865-ben kapta meg a böl-
csészdoktori diplomát, 1866 májusában nyil-
vánították éretté a rabbihivatal viselésére,
1867. január 27-én pedig ünnepélyesen rab-
bivá avatták.

Még meg sem kapta okmányait, amikor
1866 júniusában Pesten az ország legtekin-
télyesebb zsidó hitközségének közgyűlése
közfelkiáltással választotta meg rabbijává és
magyar hitszónokává, eleget téve ezzel a már
megmagyarosodott pesti zsidó ifjúság évek
óta megfogalmazott óhajának. Kohn Sámuel
abban az időben került Pestre, amikor a zsi-
dóság körében egyre inkább előtérbe került a
polgári emancipáció és a magyarosodás kér-
dése.

Beiktatását követően azonnal rengeteg
feladat várt a fiatal rabbira, hiszen nemcsak
egyedüli magyar nyelvű izraelita hitszónoka
volt Pestnek, de miután 1867-ben elhunyt
Meisel főrabbi, a rabbihivatal vezetésével is
őt bízták meg. A kiegyezés utáni időszakban
egymást követték az ünnepélyes események,

melyeken ő képviselte az akkor már 50 ezer
főt számláló hitközséget. Többek közt ő
mondta a beszédet a Ferenc Józsefet köszöntő
küldöttség tagjaként, a koronázást követő há-
laistentiszteleten, majd a zsidók egyenjogúsí-
tásának örömünnepén.

A céljaiban nemeset és jót akaró, de saj-
nos nem a várt eredményt hozó zsidókong-
resszus összehívásának Hirschler Ignácz és
báró Eötvös József mellett Kohn Sámuel volt
az egyik szellemi atyja. Sokat elárul a mind-
össze 27 esztendős rabbi személyiségéről,
hogy az alig több mint két hónapig tartó kong-
resszuson 21 ízben szólalt fel, és higgadt, tár-
gyilagos, bölcs megnyilatkozásai révén a
gyűlés legparlamentárisabb szónokának tar-
tották.

A kongresszus egyik fontos célkitűzése
volt egy magyarországi rabbiképző intézet
létrehozása. Abban, hogy ez megvalósult,
Kohn Sámuelnek elévülhetetlen érdemei vol-
tak. Részt vett a szeminárium tervezetének
kidolgozásában, a tanterv és a tanári kar ösz-
szeállításában, s közel egy évtizedig a tanára
is volt. A tanügy iránti elkötelezettségét mu-
tatja, hogy a papi hivatásával járó ezernyi te-
endője mellett az oktatás szinte minden terü-
letén szerepet vállalt. Egy ideig ő volt a pesti
izraelita elemi iskolák igazgatója, állandó
tagja volt az Izraelita Tanítóképző Intézet
igazgatótanácsának, de tanított a hitközség
talmud-tóra iskolájában és hitoktatóként a
középiskolák felső osztályaiban is. Szorgal-
mazta egy felekezeti középiskola létrejöttét,
mely hosszú előkészítő munkálatok után
1919-ben megvalósult.

Kohn Sámuel nagyon sokat tett a zsidók
magyarosodásának érdekében. A rabbihi-
vatal vezetőjeként németről fokozatosan ma-
gyarra változtatta az ügykezelés nyelvét.
Hosszú pályafutása során megszámlálhatat-
lan magyar nyelvű beszéde hangzott el nem-
csak a szószékről, hanem egyéb eseménye-
ken is: esküvőkön, temetéseken, avatásokon
vagy nemzeti ünnepek alkalmával. Beszédei
szabatosak, világosak és tanulságosak voltak.
Kerülte a szóvirágokat, a frázisokat, és arra
törekedett, hogy ne csak az érzelmekre, ha-
nem az értelemre is hasson. „Szombati és ün-
nepi beszédeit a nemes egyszerűség, alkalmi
szónoklatait klasszikus tömörség” jellemezte
– írja róla Groszmann Zsigmond.5

A kiegyezés utáni évtizedek békés idő-
szaka – a lelkészi feladatok ellátása mellett –

Kohn Sámuel számára is megteremtette a
nyugodt tudományos és társadalmi tevékeny-
ség lehetőségét. Goldzieher Ignáccal vetették
fel egy olyan társulat eszméjét, mely bemu-
tatja a modern irodalmat, emellett kiadja a
héber nyelvű Szentírás magyar fordítását. En-
nek megvalósulása az 1894-ban megalakított
Izraelita Magyar Irodalmi Társulat (IMIT)
lett, melynek Kohn Sámuel volt az egyházi
elnöke. De dolgozott az évkönyvek munka-
társaként, a kiadványok bírálójaként, emellett
az irodalmi esteken is gyakran felolvasott.

Kezdettől fogva munkatársa volt a Magyar
Zsidó Szemlének. Az ő tollából jelent meg a
lap első tudományos cikke, A honfoglaló ma-
gyarok és a zsidók címmel, melyet még sok
másik követett. Ő írta a Pallas nagy lexikona
számára a bibliai korszak utáni zsidó történe-
lemre és irodalomra vonatkozó összes szócik-
ket. Legfontosabb feladatának azonban a ma-
gyar zsidóság történetének megírását tekin-
tette. Fáradhatatlan munkájának eredménye-
ként jelent meg 1884-ben főművének első
kötete, A zsidók története Magyarországon, a
legrégibb időktől a mohácsi vészig címmel.

Egyenes jelleme, bölcsessége, tapintata
megmutatkozott paptársaival való minta-
szerű együttműködésében is. Fél évszázadon
keresztül biztos és szilárd pont volt ő a pesti
hitközségben, mert – bár működése alatt egy-
házi és világi vezetők cserélődtek – a hitköz-
ség belső békéjét soha semmi nem zavarta
meg. 1872-től tagja volt a főváros törvényha-
tóságának, de tapintatára jellemzően nem
avatkozott olyan ügyekbe, melyek nem érin-
tették a hitközséget.

Kohn Sámuel családi élete is példásan har-
monikus volt. Felesége, Löwbeer Katalin
méltó társként állt mellette. Házasságukból
három gyermek született: Géza, Klára és
Lecha.

A rabbi mind a hitközségében, mind azon
kívül igen nagy tiszteletnek és megbecsülés-
nek örvendett. 1905-ben nyerte el a főrabbi
címet, mely Meisel Farkas halála óta addig
betöltetlen maradt, az uralkodótól pedig kirá-
lyi, majd udvari tanácsosi címet kapott.

Bölcs mértéktartása, higgadtsága, harmó-
niateremtő személyisége, elkötelezettsége és
egész életének értékteremtő munkálkodása
Kohn Sámuelt a magyar zsidóság legjobbjai
közé emelik, és valamennyiünk számára kö-
vetendő példává teszik.
Emléke legyen áldott!

1 Kohn Sámuel emléktáblájának felirata az egykori Zsidó Fiúárvaház épületén (Budapest, Holló utca 4.). E ház első emeletén lakott a főrabbi a hitközségtől bérelt lakásban.
2 Az írás először a Szombat 2020. április 19-i számában jelent meg.
3 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarorszagEsANagyvilag_1866_2/?pg=342&layout=s  Hozzáférés: 2020. 01. 28.
4 Felhasznált irodalom: Dr. Groszmann Zsigmond 1929. Kohn Sámuel. . 18-56.Magyar Zsidó Szemle. 46. évf
5 Dr. Groszmann Zsigmond 1929. I. m. 37-8.

Urbán Terézia
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IRODALMI ARCKÉPCSARNOK 12.

Bocsásson meg érte az olvasó, hogy Spiró Györgyről a lehető leg-
elfogultabb hangon fogok beszélni, erre egyetlen mentségem van: a
kortárs magyar írók közül őt tartom a Mesteremnek. Esterházy Pé-
ter, Nádas Péter, Spiró György – számomra ők azok a kortárs csilla-
gok, amelyek a legfényesebben ragyognak, s habár mindegyikük
munkásságához más és más viszony fűz, közülük számomra Spiró a
Mester, akinek én harminc éve a kisbetűs tanítványa vagyok – még
akkor is, ha ő erről mit sem tud. A Mester-tanítvány kapcsolat fel-
tételezné a személyes tanítást és tanulást, ami kettőnk felszínes em-
beri kapcsolatára nem áll – viszont mára olyan azonosságokat fi-
gyeltem meg kettőnk gondolkodásában, irodalmi felfogásában és
világnézetében, amit kizárólag annak tudok tulajdonítani, hogy
mindazt, amit általában az irodalomról és erről az országról gon-
dolok, tőle tudom, pontosabban: neki köszönhetem.

Immár harminc éve igen szorosan
követem őt, nemcsak a műveit, hanem
a megnyilatkozásait, interjúit, elő-
adásait is, úgyhogy mély és levetkőz-
hetetlen hatást gyakorolt rám. Ami
Spiró György világnézetében és felfo-
gásában megragadó, az az értő és
megértő belenyugvás a tragédiába. Ő
az a filozófus, aki hetven éve a kráter
szélén áll, és csak azért nem ugrik be-
le, mert tudja, hogy odalent éppen
olyan rossz, mint idefent. Minek hát
beleugrani? Ott járkál a fortyogó vul-
kán tetején, végtelen okosságánál és
olvasottságánál fogva nagyon jól tud-
ja, hogy hol van, ám a helyzetből a kö-
rülményekhez képest igyekszik a leg-
többet kihozni: írónak és embernek
megmaradni.

Tőle igyekeztem megtanulni, hogy „nem az egyszerűt kell bo-
nyolultan megírni, hanem a bonyolultat egyszerűen”. Az ő szemé-
vel olvasom a saját dolgaimat is, ez az oka annak, hogy ha egy ötös
skálán kellene osztályoznom eddig megjelent könyveimet, akkor a
legjobb érdemjegy a négyes alá volna – mármint mániás sza-
kaszban; depresszív szakaszban az elégtelen és az elégséges között
vergődöm. Ha két nagy műve, az egyenként is irodalmi Nobel-díjat
érőAz Ikszek és a Fogság felől nézem a kortárs magyar regényeket,
akkor bizony sok-sok sikerkönyv és slágerszerző végzi a kukában.

Az Ikszek főhőse a lengyel színház klasszikusa, Wojciech
Bogusławski színész és rendező (1757-1829), akinek az arca alig-
hanem Major Tamás révén marad ránk, hiszen a regényből készült
egyik drámában, Az imposztorban Major alakította Bogusławskit.
A regény 1981-ben jelent meg, vagyis a posztmodern divat kellős
közepén, és gyökeres ellentéte volt mindennek, ami akkoriban a fia-
tal írók számára „korszerűnek” tűnt. Spiró nem játszott nyelvújítót,
nem gyártott szóvicceket, nem szerelte szét a nyelvet és nem rakta

Spiró György (1946)
össze újra, nem tekerte ki a regényidő struktúráját, nem tüntette el
sem az elbeszélőt, sem a főhőst, és nem húzta elő ket más és máső
alakban, mint bűvész a nyulat, és főképpen nem bocsátkozott el-
méleti fejtegetésekbe a nagyregény megírhatatlanságáról, hanem
írt egy Nagyregényt. Tételesen bizonyította, hogy -„nem az egy
szerűt kell bonyolultan megírni, hanem a bonyolultat egyszerűen”:
azt írta le, hogy vajon milyen túlélési stratégiákat dolgoz ki az
ember az olyan sűrű politikai elnyomatásban, amely az utolsó
súgólyukig érezteti a hatását. Mi játszódik le egy kissé provinciális,
szűk horizontú, megfélemlített emberi közösségben, ha oda lát-
szólag kívülről becsapódik egy olyan súlyú ágyúgolyó, mint egy
Bogusławski? Ez a Bogusławski első látásra ráadásul nem is az,
akinek mutatja magát: úgy tűnik, hogy ugyanolyan kisszerű, gyáva
és közepes kisember, mint akik közé megérkezett – csak a regény

végére derül ki, hogy azért ismerik
félre, mert ő, az egyetlen és valóságos
ellenálló, így akarja. A regény szá-
munkra különös üzenettel bír, mert föl
lehet tenni általa azt a kérdést: m -i ját
szódik le egy kissé provinciális, szűk
horizontú, megfélemlített országban,
ha oda egyszer véletlenül becsapódik
a gondolat? Mondjuk annak a gondo-
lata, hogy ami itt van, az nem szükség-
szerűen van? Hogy az életünket és or-
szágunkat egyetlen pillanat alatt átren-
dezheti a nem fegyveres ellenállásnak
egy olyan formája, amelynek létezésé-
ről addig fogalmunk sem volt? Hogy a
nagyhatalom ellen bevetett kisemberi
hatalom halálos fegyver?

Hasonlóan „egyszerű” Spiró másik
halhatatlan nagyregénye, a Fogság, amely 2005-ben jelent meg
először, s immár sokadik kiadásánál jár. Főhőse a mindenkori em-
ber, aki rosszul látja a dolgokat, mégis rengeteg tapasztalatot sze-
rez; aki nem jut egyről a kettőre, de ha jut, akkor bizonyosan el-
veszíti; aki örökösen remél, s emiatt örökösen csalódásra ítéltetik,
hiszen a végtelenül csodálatos és végtelenül veszélyes világ,
amelyben él, nem őreá van szabva; aki észre sem veszi, ha magával
a megváltóval találkozik, amiben persze nem az az oka, hogy
rosszul lát, hanem az, hogy a megváltó nem is a megváltó; aki a vi-
lági hatalmasok közelébe kerülve a rossz szeme ellenére világosan
látja a világi hatalmasok nevetségesen kisszerű vonásait; és aki
mindennek dacára, amit átélt, meghalni mégsem akar, hiszen az
életünk, ez a fortyogó vulkán, végtére: mégiscsak csodálatos. Nyu-
godjunk bele.

Kácsor Zsolt

„Az Úristen ránk bízta, mit kezdünk egymással és önmagunkkal – mondta ezúttal ismét arámiul. – Azt mondta: szeresd fe-
lebarátodat, mint tenmagadat. Ezt mondják a törvénymagyarázók is mind: ne tégy felebarátodnak olyat, amit magadnak nem kí-
vánsz. Ez az Egyparancsolat, ebben még Hillel és Sammaj iskolája is egyetért. Aki azonban önmagát sem szereti, attól józan ésszel
nem várható, hogy a felebarátját szeresse.”

(Spiró György: Fogság. Első könyv. Rómától Jeruzsálemig. Forrás: https://reader.dia.hu/document/Spiro_Gyorgy-Fogsag-134)

(Fotó: Stefkovics Gáspár
orrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Spir%C3%F

B3_Gy%C3%B6rgy)
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„AHOL GYEREKEK VANNAK, OTT
ÉLET VAN”

A címadó mondatot Hajdúné Nagy Ibolya hajdúsámsoni orvos-
asszisztens 2020. augusztus 2-án elhangzott emlékező beszédéből1

idézem, aki aktív szervezője volt a gyülekezete által rendezett meg-
emlékezésnek. Beszédének e mondatát hallva érzékenyültem el,
bár az elmúlt évtizedek alatt „harcedzett” résztvevője voltam sok-
sok, olykor felemelő, olykor kiábrándító – politikai nyilatkozatok-
kal átszőtt, a felelősséget el- és áthárító – rendezvénynek. A meg-
hívás Lukinic Györgytől, a Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsám-
soni Élet Gyülekezete lelkipásztorától kaptuk, a volt zsidóiskola és
tanulói emléktáblájának avatása alkalmából.

A lelkipásztor megnyitó beszéde felidézte a város zsidóságának
életét a 18. sz. végétől az 1950-es évek közepéig, utalva egyebek
között a közösség példás szervezettségére, a teljes vallási, de az
állam elvárásának is megfelelő oktatási rendszerre. „Egy 1877 ta-
vaszán kelt laptudósítás szerint, a zsidó iskolában három osztály
volt, és ott szép eredményekkel, magyaros szellemben nevelték a
fiúkat.” :Az első zsidótörvényt követő időszakot így jellemezte
„1938-ban az első zsidótörvény kihirdetésekor, a jó viszony az
izraeliták, illetve a lakosság többi része között megszűnt, ugyanis a
közigazgatás feje, a főjegyző elszánt antiszemita volt, és egyre
jobban gyötörte a zsidóságot.” Az elpusztított sámsoni zsidóság
iskolaépületét 1948-ban vásárolta meg a pünkösdi gyülekezet. Így
került az emléktábla az iskola helyén épült imaház falára, mely
leleplezésére a lelkipásztor dr. Hunyadi László tiszteletbeli konzult
kérte fel. A konzul nagyra értékelte a gyülekezet eszmélését arra,
hogy életük olyan helyen folyik, melynek sokszínű történelme volt:
piros, fehér, zöld és fekete. Az ilyen gesztusokat Izrael Állam is
méltán elismeri.Antal Szabolcs polgármester elmondta, hogy Sám-
son volt az első megyei település, amely befogadta a zsidóságot.
Felidézte a néhai sámsoni zsidó pék leszármazottjának mondatait,
mellyel a volt szomszédok mentegetőzésére válaszolt az 1960-as
években. „Tudom én, Németi néni, hogy maguk nem tehetnek róla,
mi szeretetben éltünk egy nagy közösségben.” Záró gondolatában,
az épület múltbéli és jövőbeli küldetését hangsúlyozta.

Dr. Kurucz Ákos rabbijelölt múltidéző gondolatainak lényegét
az alábbiakban foglalnám össze: a kiegyezést követően az ország a
kulturális, nyelvi nemzettudat talaján állt, befogadó nemzetként,
ahol tíz állampolgárából négy volt magyar.Az 1920-as évektől ezt a
felfogást egyre inkább felváltotta a faji nemzettudat. A gondolatból
cselekedet lett, a zsidók kirekesztése a társadalomból és a hazából.
Kötelességünk gyerekeink nevelése, melyet egy zsidó mondás így
fogalmaz meg: „mikor a gyerekedet neveled, gyereked gyerekét is
neveled.”

A részvevők ezt követően Hunyadi professzor prezentációját
hallgatták meg, melyet mint ritka kulturális csemegét, feltettünk
weblapunkra.

Az emelkedett hangulatot dr. Nógrádi Gergely főkántor gyász-
imája, majd a „Szól a kakas már” dallama fokozta. A rendezvény az
emléktábla előtt elmondott kaddis imával, majd a zsidó temető
felkeresésével zárult.

(Lukinic Rubin videofelvételét és Tóth-Ábri Péter fotóit szintén
weboldalunkon nézhetik meg: www.sofar-ujsag.hu)

KONCERT AZ ELPUSZTÍTOTT
CSENGERI ZSIDÓSÁG EMLÉKÉRE

Mi zsidók folyton emlékezni kényszerülünk, ami lelkünkből faka-
dó kötelességünk. Ha mártírjaink emlékét nem zsidó honfitársaink
tartják életben, azt különösen nagyra becsüljük.

Csenger városában augusztus hónapban szakmai workshop és
kulturális programsorozat zajlott.Aváros önkormányzata a rendez-
vény egyik helyszínéül a valaha volt zsidó iskolát javasolta. Ez mo-
tiválhatta a szervezőket arra, hogy az első kulturális program állít-
son emléket azoknak a zsidóknak, kinek leszármazottai nem lehet-
tek a barátaink, nem lehettek tanárok, orvosok – hallhattuk az au-
gusztus 12-i koncert megnyitóján.Aprogram a zsidó temető mellet-
ti területen zajlott a tulajdonosok, a csengeri csodarabbi leszárma-
zottainak hozzájárulásával. (A közeljövőben imaházat, mikvét és
szálláslehetőséget fognak itt kiépíteni.)

A koncerten Mester Dávid zongoraművész, zeneszerző, kar-
mester lépett fel, Kiss-Varga Roberta Izabella hegedűművésszel.
Hallhattunk Bach, Beethoven, Haydn, Liszt és más zenei nagysá-
gokat frappáns, olykor humoros bevezetőkkel. A sort a zsidó szár-
mazású Ernst Bloch című műve zárta.Nigun

Kertész Gábor

A beszédet teljes terjedelmében a mártírok emléknapján fogjuk megjelentetni lapunkban.1 Fotó: Kákos Dávid

Fotók: Tóth-Ábri Péter
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A folyóirat ingyenes!

SÓFÁR

A közelmúltban A nagyhalászi Szentegylet
könyve című kötetet mutattam be a Sófár
olvasóinak. Ezúttal egy másik levéltári ki-
adványt, Halmos Sándor Szatmár várme-
gye zsidósága című, 2008-ban megjelent
tanulmányát ajánlom figyelmükbe.

Mielőtt azonban ezt megtenném, en-
gedjenek meg egy szubjektív kitérőt. A
szerző, a tudós rabbi és tanár 1960 és 1964
között középiskolai osztálytársam volt a
debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban.
Halmos Sanyival aztán – a könyv bemuta-
tójáig, csaknem fél évszázadon át – nem ta-
lálkoztunk. Emlékezetemben egy félszeg,
visszahúzódó, a múltba visszatekintve ta-
lán azt is mondhatnám, sérülékeny fiú élt. Ő
biztosan amit én inkább csak ,tudja, sejtek
hogy a kiskamasz srácok kegyetlenségével
gyakran bántottuk, csúfoltuk is a – ma már
tudom – akkor már félárva gyereket.

Ez – noha tudtuk zsidó mivoltát – nem
antiszemitizmusból fakadt, többségünk va-
lószínűleg azt sem tudta, mi az. Természe-
tesen az is lehet, hogy a múló idő átértelme-
zi az emlékeket, más fénytörésbe helyezi
azokat.

Azóta hallottam, olvastam arról, hogy

Könyv a szatmári zsidóságról
Halmos Sándor rabbiképzőt végzett,
tudományos kutatásra, oktatásra adta a
fejét. Miután sorsom úgy hozta, hogy a
megyei levéltár munkatársa lettem, azon a
2008-as nyárelőn a szép emlékű, néhai
igazgató, jóvoltából megtaláltNagy Ferenc
a feladat, gondozzam a szatmári zsidó-
ságról szóló, készülő kötetét. Mi tagadás, a
munka kedvemre való volt. Nem csupán a
szerző, a személyes érintettség okán, ha-
nem a dolgozat tárgya miatt is. Frissen élt
bennem egy jó évvel korábban ért megrázó
élményem Auschwitz–Birkenauban, annak
előtte a Buchenwaldban, Dachauban, a
Páva utcai zsinagógában látottak (a követ-
kező év tavaszán Jeruzsálemben a Jad Vas-
emben látottak borzasztottak el). Érdekelt a
kézirat azért is, mert szűkebb hazánkról, a
történelmi Szatmár megyéről szól.

A kötet , akkori országgyű-Fülöp István
lési képviselő érzékeny hangvételű elő-
szavával indul, amihez a szerző irodalmi
ihletésű gondolatai kapcsolódnak. Az
ezután következő két nagy fejezet a krono-
lógiát követve a betelepedéstől, a honfogla-
lástól a vészkorszakig terjedő időszakot, il-
letve a holokausztot, s annak közvetlen
előzményeit tárgyalja. Külön hangsúlyt
kap az Árpádházi királyok kora, az eman-
cipáció rögös útja, ezen belül is a jogegy-
enlőség, az asszimiláció kérdése, valamint
a kibontakozó vallási gyűlölködés, az anti-
szemitizmus.

A harmadik részben azt a folyamatot
elemzi, amely a jogalkotástól a munkaszol-
gálaton és a deportáláson át a haláltábo-
rokig vezet. Megkülönböztetett figyelmet
szentel a párt- és kormányprogramoknak, a
törvényeknek, rendeleteknek. A vészkor-
szak utáni néhány év kapcsán utal az újabb
traumákra, a kivándorlásra, a lényegében
zsidótlanná vált Szatmárra.

A negyedik rész A zsidóság Szatmár
városaiban, falvaiban címet viseli. Külön
tárgyalja a térség nagyobb településeit, így
önálló alcímet kap Szatmárnémeti, Nagy-
károly, Mátészalka, Nagybánya és Csen-
ger, majd a következikKözségi adattár
Adorjántól Vitkáig (a mai országhatáron
innen és túl).

A fellehető adatok alapján szinte vala-

mennyi településről megtudhatjuk, mikor,
milyen körülmények között települt meg
ott a zsidóság, kik voltak közösségük leg-
inkább említésre méltó tagjai, mi jellemez-
te hitéletüket, mi lett a túlélők sorsa.
Megdöbbentő szembesülni a leggyakoribb
zárómondattal: 1945, 1950, 1960, 1970 óta
zsidó nem található (mármint az adott
településen).

Ebben a fejezetben különösen érdekes,
hogy számba veszi a városok elöljáróit, a
zsinagógákat és imaházakat, rituális fürdő-
ket és iskolákat, nyomdákat és más vállal-
kozásokat, az iparosokat és kereskedőket s
nem utolsósorban az adott település jeles
zsidó személyiségeit. Utóbbiak közül íze-
lítőül néhány példa: a történész Acsády
Ignác, Bródy Sándor és Markovicsaz író
Rodion, Szép Ernő,a költő-drámaíró az or-
vos a filmsztárKorányi Frigyes, Tony Cur-
tis, Katz Márton.a nagybányai festő

A kötetet statisztikai adatsorok, táblá-
zatok, a mártírok nevének szívszorítóan
hosszú listái, a mondanivalót nyomatéko-
sító, jól megválogatott képek, gazdag iro-
dalomjegyzék teszik teljessé.

Amikor végeztünk az utolsó simítá-
sokkal, az a gondolat fogalmazódott meg
bennem, hogy Halmos Sándor a lehetet-
lenre vállalkozott. Emléket akart állítani
édesapjának, hitsorsosainak, ezért nem
vonatkoztathatott el érzelmeitől sem.
Ugyanakkor viaskodott a feltárt tények,
adatok óriási tömegével, törekedett azok
tárgyszerű összerendezésére. Hogy ez
mennyire sikerült, ítéljék meg a remény-
beli olvasók.

Fekete Antal

Temetői nyitvatartás
A vasárnapi és pénteki nyitvatartás évszaktól függetlenül
9.00–12.00-ig. Hétfőtől csütörtökig április 01. és október 14. között
9.00–16.00-ig, október 15. és március 31. között 9.00– 12.00-ig lá-
togatható. Zsidó és állami ünnepeken zárva van, az állami ünne-
peken vagy a hivatalos nyitvatartási időtől eltérő időpontokban
a temető gondnokával történő megállapodás alapján látogat-
ható.
Csalószki István temetőgondnok elérhetősége: 0620 4977 532.

A címlap és a 2. oldal képeinek és a képek alatti szövegek forrása: .Ámos Imre 14 eredeti metszete
Budapest, 1940. (https://www.regikonyvek.hu/kiadas/14-eredeti-metszete-1940-hungaria-kidas

Hozzáférés: 2020. május 14.)
A metszetek és a hozzájuk kapcsolódó szöveg újságunkban való közléséhez a régikönyvek.hu hozzájárult.

A csengeri zsinagóga
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