
A címlapfotónk készítője, lapunk és közösségünk fo-
tóművésze, 1997-ben – az 5758. zsinagógai év ches-
ván havában – egy napsütéses, igazi vénasszonyok 
nyarát idéző októberi napon, az újjáalakult közösség 
első kirándulásán korszakos javaslatot tett. Novem-
berben pedig megjelent a Sófár, melyet aztán folya-
matosan követtek további számok is. Szerkesztősé-
günk szívügye a 25. jubileumi szám méltó formában 
és terjedelemben történő megjelentetése, így szíve-
sen vennénk olvasóink ötleteit, javaslatait, melye-
ket az impresszumban is megtalálható sofarnyzsh@
gmail.com e-mail-címre várunk.
   Lapunk ez évben szándékunk szerint a megújulás 
jegyében jelenik meg. A januári számban már elin-
dítottunk három új állandó rovatot, remélve, hogy 
elnyerik olvasóink tetszését. 

Várjuk a jó szándékú kritikákat. A jövőben igyek-
szünk a lap igényességét megtartva több, rövidebb 
terjedelmű írást megjelentetni, emellett fontosnak 
tartjuk a hitközség eseményeiről történő tájékoztatást 
is. Ennek jegyében e számunk is a közelgő ünnep, a 
peszach jegyében jelenik meg, hiszen az 5822. zsina-
gógai év niszán 14-én, pénteken köszönt be az ünnep, 
a szédereste. Ünnepünk, a hag ha’peszach az „elkerü-
lés”-re, a fizikai és szellemi felszabadulásunkra emlé-
keztet bennünket, melynek jelentősége vitathatatlan a 
keresztény-zsidó kultúrkörben egyaránt.
   A Nyíregyházi Zsidó Hitközség és lapunk szerkesz-
tői ezúton kívánnak lapunk olvasóinak meghitt ünnep-
napokat azzal, hogy kerüljön el mindnyájunkat a pan-
démia, mint ahogy elkerülték a csapások Izrael népét 
az egyiptomi fogság idején.

Kertész Gábor

Kedves Olvasó!

Tóth-Ábri Péter fotója a Hit, öröm, bánat a zsidó vallásban című, tavasszal megnyitandó állandó kiállítása anyagából
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Joel Schwartz izraeli kortárs rabbi Or láámim („Fény a nemzetek-
nek”) címen publikálta az ezredfordulón a noáchita törvényekről, a 
Noé által szimbolizált emberiségnek adott univerzális parancsokról 
szóló könyvét; az özönvíz után hét olyan parancsot adott Isten No-
énak és fiainak, amelyek az emberi együttélés alapvető szabályai, 
azaz minden társadalomra vonatkoznak. A szerző a műben egy na-
gyon eredeti gondolatot fogalmaz meg: az ókor három meghatározó 
birodalma addig állt fenn, amíg átadták a világnak a részükre kijelölt 
tudást. A görögök filozófiára, a rómaiak jogra tanították a világot, és 
amikor eleget tettek ennek a feladatuknak, összeomlottak ezek a bi-
rodalmak. A harmadik az ókori Izrael volt, amelynek az a funkciója, 
hogy az erkölcsre, a tízparancsolatra oktassa a világot. Izrael (értsd: 
a zsidóság) addig marad fenn, amíg az erkölcsöt meg nem tanítja a 
világnak. Valóban, az európai kultúra három alappilléreként a filo-
zófiát, a római jogot és a zsidó-keresztény Bibliát szokták említeni: 
ezek viszik a vállukon Atlaszként az évezredes európai kultúrát.
   Amíg a tudományok többségében (orvostudományban, csillagá-
szatban, matematikában, fizikában, stb.) vitathatatlanul túlléptünk 
az ókori tudáson, addig a filozófia és az erkölcs esetében ez messze 
nem ilyen egyértelmű. Az ókori Róma „találta fel” a jogot, azaz al-
kotta meg a iurisprudentia, a jog tudományos rendszerű fogalmát. 
A római jog által megalkotott 
fogalmakat lényegüket tekintve 
ma is változatlanul alkalmazzuk. 
Az i. e. 13-14. század és az i. sz. 
5-6. század közötti közel kétezer 
éves időszakból) származó zsi-
dó – bibliai, misnai, majd talmu-
di – jog nem élt tovább a későbbi 
társadalmak jogrendszereiben: az 
expanzív, hódító politika, katonai 
sikerek következtében a világ-
birodalmat építő Róma a többi 
termékéhez és vívmányához ha-
sonlóan exportálta a jogot. Lénye-
gében ugyanolyan globalizáció 
valósult meg, mint amit napja-
inkban tapasztalunk; nemcsak az 
utak, vízvezetékek hálózták be 
Európát, nemcsak az exportra ter-
melt csemegéket fogyasztotta az 
egész akkor ismert világ, hanem 
egységes jogrendszert használt az egész birodalom. Ezzel szemben 
az ókori Izrael nem folytatott olyan hódító, más társadalmakat beke-
belező külpolitikát, ami ugyanezt eredményezte volna.
   Helyette a zsidóság a Tízparancsolattal szimbolizált erkölcsöt adta 
az emberiségnek; a keresztény Európa az Ószövetség átvételével 
folytatta ezt a missziót. A másik két birodalom is vitathatatlan ér-
tékekkel ajándékozta meg a világot, de volt egy óriásai különbség: 
a görög és a római is rabszolgatartó társadalmak voltak, a gazdaság 
alapja a rabszolgatartás volt, nélküle nem működött volna a gazda-
sági berendezkedés, a rabszolgák munkája ennek nélkülözhetetlen 
eleme volt.
   A rabszolgaságot az ókori társadalom gazdasági, társadalmi, fi-
lozófiai kontextusában kell értelmezni: a mi etikai normáink sze-
rint elfogadhatatlan, de abban a korban ez volt a sztenderd. A rab-
szolgaság egy folyamat újabb stádiuma volt: kezdetben megölték a 
hadifoglyokat, később (a gazdaság munkaerőigénye miatt) életben 
hagyták, de kényszermunkára fogták őket. A jog csak szabályozott: 
egyrészt azt, amit a társadalom gondolt a rabszolgákról, másrészt 

amit a többség igényei követeltek: ezen faktorok miatt voltak a rab-
szolgák tárgyak, azaz a rabszolga megölése „rongálást” valósított 
meg, a „tárgy” értékével csökkent a tulajdonos vagyona. A sztoikus 
filozófia és a kereszténység terjedésével javult a helyzetük, egyre 
inkább emberszámba vették a rabszolgákat, pl. az urukat (de csak 
őt) képviselhették bírósági eljárásban, illetve a kegyetlenkedést is 
tiltották velük szemben.
   Nem indokolt a zsidó rabszolgák helyzetének idealizálása, alapve-
tő különbség nem volt a zsidó rabszolgák átlagos hétköznapjaiban. 
A Talmud (Bráchot 16b) feljegyezte, hogy a római császárkor korai 
szakaszában (az i. sz. 1. században) élő rábán Gámliél a rabszolgá-
ját, Távit meggyászolta. A tanítványai csodálkozva kérdezték: ho-
gyan fordulhat elő, hogy meggyászolsz valakit, aki csak rabszolga? 
Hiszen te tanítottad nekünk, hogy rabszolgákat nem gyászolunk... 
Rábbán Gámliél a gyászt mint kivételes eljárást Távi individuális 
jellemzőivel indokolja: „Távi nagyon rendes ember volt.” Jiddisül 
úgy mondanák, hogy „mensch volt”. Ez a forrás azt a feltételezést 
erősíti, hogy a mindennapok gyakorlatában nem vették emberszám-
ba a rabszolgákat az ókori zsidó társadalomban sem.
   Noha a Tóra ismerte a rabszolgatartás jogintézményét, nem erre 
alapult az ókori zsidó társadalom. A zsidó jog alapvető újítása az 

időbeli garancia volt, hiszen az 
ókori zsidó rabszolgaság limitált 
idejű ingyenmunka volt, a 7. év-
ben mindenképpen (tehát csak az 
időmúlás miatt, minden további 
feltétel nélkül) felszabadultak a 
rabszolgák.
   A Tórában niszán az első a hó-
napok sorában, tehát a tórai szá-
mítást figyelembe véve az első 
ünnep az évben peszách, amely-
nek több másik neve is van, ezek 
közül az egyik zmán chéruténu, 
„a szabadságunk ideje”. Nem vé-
letlen, hogy a tórai időszámítás 
szerinti első ünnep a szabadsággal 
kapcsolatos. A zsidó vallás – Em-
manuel Lévinas litván gyökerű 
francia filozófus szavaival élve 
– nem a gyerekek vallása. Egyik 
kiemelkedő értéke az egyéni fe-

lelősség: kezünkben van a választás szabadsága, önállóan vagyunk 
képesek dönteni, hogy az adott helyzetben hogyan cselekszünk. 
Minden tettünknek és szavunknak nyoma marad. Ennek feltétele az 
individuum fizikai szabadsága, mert ha ez megvan, akkor birtokol-
hatja a szellemi értelemben vett szabadságot. 
   Maga a szabadság fogalma is isteni eredetű: „én vagyok az Örök-
kévaló, az Istenetek, aki kivezettelek benneteket a rabszolgaságból”. 
Éppen azért tette ezt, hogy םיהלאל םכל תויהל, tehát „Istenetek legyek 
nektek”. Az istenfogalom és a rabszolgaságtól való megszabadulás 
egymástól nem elválasztható elemek a zsidóság számára. Isteni ere-
detű ez az eszme, éppen ezért elidegeníthetetlen emberi jog.
   Az ember teremtése során a föld pora jelképezi a testet, azaz a 
materiális világot, a fizikai vágyakat, a testi szükségleteket, a lélek 
viszont az Istentől származik. Ha nélkülözhetetlennek tartjuk a sza-
badságot, ennek az lehet az oka, hogy mindkettő – ti. a lélek és a 
szabadság – Istentől származik.
   Chág szaméah! Boldog ünnepet kívánok!

Kurucz Ákos

Nicolas Poussin : Átkelés a Vörös-tengeren
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Crossing_fo_The_Red_Sea.jpg)

„A SZABADSÁGUNK IDEJE” –  
PESZACH
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Hitközségi hírek, események

Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc „érzékeny” ünnep volt még az 1867-
es kiegyezés után is. A századfordulóig megtűrt, csendes megemlékezés jellemezte. Az 50. 
évfordulón rendelkeztek arról, hogy nem a forradalom kitörésének napja, hanem az április 
11-én elfogadott törvények legyenek az ünnep központi elemei. 1927-ben nemzeti ünneppé 
nyilvánították, tartalma március 15. lett. 1951-től ismét a tűrt-tiltott határán mozgott, az is-
kolákban voltak megemlékezések, de munkanap volt, a spontán utcai szervezkedések ellen 
a hatalom igen keményen lépett fel. 1991-óta ismét hivatalos nemzeti ünnepünk.
   Mi, magyar zsidók egy emberként álltunk ki a forradalom eszménye mellett. E sorsüldö-
zött vallási közösség a befogadó nép mellé állt, bár sem vallási, sem polikai értelemben nem 
volt egyenrangú. Ezt bizonyította azzal, hogy tizezernyi „mózeshitű” állt be –  a tiltakozá-
sok dacára – Kossuth katonájának, de anyagilag is támogatta a szabadságharcot, s átélte 
ennek szomorú következményeit.
   Az a gondolat, hogy közösségünk aktívan csatlakozzon az 1848/49-es forradalomra és 
szabadságharcra emlékező városi rendezvényhez, még 2020 elején megszületett, de a visz-
sza-visszatérő pandémia mindent felülírt. A gondolat létrejöttét meglepő családkutatási 
eredmény motiválta.  A 2018. évi mártírok emléknapján Nógrádi Gábor Bencs-díjas író, 
városunk szülötte emlékező beszédében elmondta, hogy itt élt a városban dédapja, Hoff-
mann Adolf, aki felbukkan dr. Bernstein Béla Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz és 
a zsidók c. könyvében, majd dr. Margócsy Józsefnek a Hoffmann család történetét leíró 
helytörténeti tanulmányában. A gondolat gondolatot szült, hiszen lapunk munkatársa, Ur-
bán Teréz – újabb értékes családi és közéleti dokumentumok felkutatása mellett – megta-
lálta a honvédhadnagy síremlékét hitközségünk temetőjében. További kutatási eredményei 
alapján feldolgozta Kornstein Ignácz honvédhadnagy életútját, s fellelte az ő síremlékét is. 
   A nyíregyházi zsidó temetőben 2020. március 17-én tartott megemlékezésen Färber 
György hitközségi elnök köszöntötte a megjelent állami, önkormányzati vezetőket, a törté-
nelmi egyházak lelkészeit, Hoffmann Adolf rokonait, a civil szervezetek képviselőit, vala-
mint a jelenlévőket.
   Ezután Patai Kitti gimnáziumi tanuló mondta el Heilprim Mihály Nemzeti őrdal c. versét. 
Őt követte Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár, aki emlékező beszédében ki-
emelte a zsidóságnak a haza ügye melletti kiállását, a zsidó honvédek hősiességét, melyet 
Kossuth és Görgey is méltán elismert. Beszéde róluk, az ismert és ismeretlen zsidó polgárok 
áldozatvállalásról szólt, hozzátéve, hogy példamutató emlékük az utókor részéről több szót 
érdemelne.
   Dr. Ulrich Attila Nyíregyháza MJV alpolgármestere, dr. Bernstein Béla fent idézett köny-
vének jelentőségét emelte ki, amely jól érzékelteti azt, hogy Európa legjelentősebb sza-
badságharcában a közös ügyért vallási és nemzetiségi hovatartozásától függetlenül együtt 
küzdött az ország és Nyíregyháza lakossága, így zsidósága is.
   Urbán Teréz lapunk munkatársa Kornstein Ignácz érdemeit méltatva elmondta, hogy a bé-
csi egyetem kereskedelmi szakán tanult ifjú 1849-ben csatlakozott a honvédő hadsereghez, 
ahol számvevőhadnaggyá nevezték ki. 1860 tájékán telepedett le a városban, lett az azt kö-
vető három évtizedben a város életének meghatározó, tevékeny alakja, aki több kezdemé-
nyezésével járult hozzá Nyíregyháza gazdasági fellendüléséhez. Az 1867-ben hozott eman-
cipációs törvény életbelépését követően kilenc izraelitával – köztük Hoffmann Adolffal – a 
képviselő-testület tiszteletbeli tagja lett. Síremlékét – Hoffmann Adolféval együtt –  kezde-
ményezésünkre 2020-ban a nemzeti sírkertbe sorolta a Kegyeleti Emlékbizottság.
   Nógrádi Gábor, a dédunoka, a saját gyerekkori félelmeivel szembeállította dédapja bá-
torságát  az ütközetekben, a bukás utáni bujdosás idején, kilenc gyerek felnevelésében, 
Nyíregyháza sikeres és köztiszteletnek örvendő kereskedőjeként a mindennapi éltben, mely 
bátorság követendő példaként állhat előttünk ma is.
   Az ezt követő percekben Nógrádi Gergely főkántor, Hoffmann Adolf ükunokája szívbe-
markolóan recitálta a Kél molé rachamim gyászimát, melyet a közönség fennállva, megren-
dülten hallgatott végig.
   Az ünnepség végén, a sírok közelében Kovács Áron tanuló szólaltatta meg trombitán a 
szabadságharc nótáit. Ezt követően a zsidó férfiak elmondták a Kaddis imát.
 
   Az megemlékezés méltóságteljes volt, reméljük, hagyománnyá válik.

Kertész Gábor
Fotók: Janics Attila (1., 2.) 
és Szarka Lajos (3., 4., 5.)

A 48-as zsidó honvédekre emlékeztünk
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Bizony kérem, 1957-óta nem volt közös-
ségünknek saját rabbija. Ne kérdezzék, 
miért, mert most a hír örömteli eseményről 
szól. Február 28-án a Rumbach zsinagógá-
ban kapta meg rabbidiplomáját dr. Kurucz 
Ákos, aki 2019-óta vallási vezetőnk. 

 A diploma mögött hét kemény évet tud-
hat a két kisgyermekkel büszkélkedő, bírói 
hivatását is gyakorló rabbihallgató. Ilyen-
kor szoktuk sejteni, hogy minden sikeres 
férfi mögött ott van a feleség. Így nemcsak 
rabbink, hanem Teszter Nelli személyében 
rebbecenünk is van!
 Rabbink kérdésünkre az alábbiakban 
foglalta össze ars poeticáját.
 Rabbiként abban hiszek, és ezt próbá-
lom a gyerekeimnek és a közösségnek is 
megmutatni, hogy a legszebb, legtartalma-
sabb és a legboldogabb életet a vallási ha-
gyományhoz kapcsolódó, az ünnepek köré 
szerveződő, a zsinagógához kapcsolódó 
élet tudja nyújtani.
 A neológia vallási gyakorlata követ-
kezetlen; ez magában rejti annak a lehe-

tőségét, hogy olyan vallási szabályozás, 
mindennapi gyakorlat, ezek háttereként 
funkcionáló ideológiai elkötelezettség 
vagy ezek eredményeként kialakuló han-
gulat és közösség jöjjön létre a zsinagógá-
ban, ami vonzóvá teszi olyanok számára 
is, akik addig nem jártak vagy bizonyta-
lannak, kapcsolódni képtelennek érezték 
magukat. Ideális esetben olyan szervezeti, 
ideológiai vagy gyakorlati változások előtt 
áll a neológia, amelyet a közösség igényel, 
katalizál, a rabbi legitimál, és amelyek ál-
tal kapcsolódni tud a világ többi részén élő 
zsidó közösségek trendjeihez. Ebben sze-
retnék erőmhöz, tudásomhoz mérten köz-
reműködni.

Mazel Tov Ákos Rabbi
(A fotót Teszter Nelli készítette.)

Nyíregyházán újra rabbi szolgál

Utolsó mérkőzésén a tőle megszokott kitartással küzdött. A meccs 
többfordulós volt, hol vesztésre, hol győzelemre állt. A sportban 
edződött fanatikus akarata, szurkolótábora kitartó támogatása el-
lenére megtörtént, ami pályafutása során soha: feladta a küzdel-
met, a bíró lefújta a mérkőzést.
 ”Baruch Dayan HaEmet – „Áldott az igaz bíró - תמאה ןייד ךורב.    
mondjuk ezt a mondatot akkor, amikor rossz hírt kaptunk. Igen, 

az igazságos bíró döntött, döntését nem szabad megkérdőjelez-
nünk, bár szomorúak vagyunk – és voltunk 11 hónappal ezelőtt 
–, hiszen Gábornak csak 68 év adatott meg. Neumann Gábor sír-
kövének avatását a Csatlós Tamás által recitált 13. zsoltár nyitotta 
meg, majd dr. Kurucz Ákos rabbi saját gondolatai után felolvasta 
Gábor lányának, Mónikának búcsúbeszédét, amelyből idézzünk 
fel néhány részletet:
   „Bizony por vagy és vissza fogsz térni a porba (1Mózes 3:19) 
„…a lélek pedig visszatér I*tenhez, aki adta” (Prédikátor 12:7) 
Egyszerűen szólva mindnyájan meghalunk. … tudtam már akkor 
is az élet rendjét, mégis olyan hirtelen történt minden 11 hónappal 
ezelőtt, hogy egyszerre emészthetetlen fájdalmat éreztem és nem 

tudtam, mihez is kezdjek nélküled. … Álmaimban jöttél, vagy gyer-
mekem szájából hallottam neved. Egy ünnep este Lia unokád meg-
szólalt: „Anya, Apa, nektek is nagyon hiányzik Papa?” Egyszer 
csak gyermekem mondta ki azokat a gondolatokat, amik dübörög-
tek ugyan a fejemben, de el akartam hallgattatni magamban… Te, 
Édesapám a legnagyobb életigenlő voltál, akit valaha ismertem. 
… Amennyire féltél azokban a percekben, még akkor sem voltál 
hajlandó elhinni, hogy itt a vége… Ez számomra példa értékű, 
és tanulandó magatartás. Amíg nem lettél beteg, szép és tartal-
mas életet éltél. A munkád volt a szenvedélyed, általa bejártad 
és megtapasztalhattad az egész világot. Szíved szeretete és lelked 
bölcsessége miatt jó barátok és tisztelet vett körül életed nagy ré-
szében. Családodról való gondoskodás is elégedetté és boldoggá 
tudott tenni. S ha színes életedre gondolok, ma már melegség önti 
el a szívem, amikor eszembe jutsz... És minden egyes döntésemről, 
amikor megpróbálom megérteni, hogy mit is mondanál, tanácsol-
nál ebben a helyzetben. Szomorú dolgoknak tűnhetnek ezek, mégis 
ma már azt bizonyítják számomra, hogy a lelked ugyan az Örök-
kévalóhoz visszatért, de a lenyomata intenzíven jelen van életem 

minden mozzanatában. …Hát 
mi ez, ha nem ok a megnyugvás-
ra, majd egy kis idő múlva talán 
akár ok egy őszinte mosolyra? 
Ugyan minden megváltozott, 
minden másképpen értendő, de 
Papa te itt maradtál velem éle-
tem részeként, és olyan helyen 
őrizlek tovább, ahonnan még 
egyszer már el nem veszíthet-
lek…”
   A búcsú után elhangzott az Él 
molé rachamim ima,  majd az 
elhunyt leányának testéből és 
lelkéből felhangzott a kaddis 
ima.

Kertész Gábor

Felavattuk Neumann Gábor sírkövét
✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡
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Múlt vasárnap (március 27-én) a Nyíregyházi Zsidó Hitközség 
épületében immár második alkalommal került sor nagyapám, Dr. 
Dolinay Vladimir emlékére alapított, általam toleranciadíjnak ne-
vezett emléklap átadására.
   Az ukrán-orosz háború árnyékában és az életünket sajnos még 
mindig jelentősen befolyásoló járvány ellenére az ország külön-
böző pontjairól érkeztek vendégek, hogy együtt ünnepeljenek, így 
megtelt a terem.
   A díjazott személyéről a kuratórium tagjai, dr. Klein Éva, Fé-
nyes György és dr. Dolinay Tamás döntöttek. Idén Mohai Gábor 
előadóművész úrra esett a választás, aki munkásságával, a val-
lások békés együttélése érdekében végzett tevékenységével és a 
keresztény-zsidó kultúra művészi színvonalú bemutatásával pél-
damutató módon képviseli nagyapám szellemi örökségét.

   Mohai Gábor görögkatolikus pap fiaként született Újfehértón, 
iskoláit Debrecenben és Budapesten végezte, majd a Magyar Rá-
dió és a Magyar Televízió munkatársa lett. Hangja, különleges 
orgánuma – amelyet Bozorády Zoltán, evangélikus lelkész úr, aki 
a Dolinay-emléklap első díjazottja, isteni ajándékként jellemzett 
– mindenki számára ismerős, igazi „celeb”-nek tekintették egész 
Magyarországon már a 80-as években is. Radnóti- és Kazinczy-dí-
jas művész, akit a Magyar Arany Érdemkereszttel is kitüntettek. 
Mai napig aktív, jelenleg a Bónum TV-ben láthatjuk, a Kossuth és 
Bartók Rádióban hallhatjuk műsorvezetőként. 

   Mohai Gábor Singer Ödön tudós rabbi előadásait hallgatta már 
fiatalon, a zsidóság eszmei és kulturális értékeit számos fórumon 
mutatta be többször zsidó művészek közreműködésével. Édes-
apám, dr. Dolinay Tamás műveit, aki az orvoslás mellett íróként is 
tevékenykedik, Gábor tolmácsolásában hallgathatta meg a nagy-
közönség az országban több helyen. A Dohány utcai zsinagógában 
hangversenyeken, rendezvényeken műsorvezetőként van jelen 
évek óta, a Páva utcai zsinagógában rendezett nagyszabású iro-
dalmi esten működött közre, és a Dunába lőtt zsidók csontjainak 
temetésén is ő moderálta a rendezvényt.
 Färber György, hitközségi elnök bevezető szavait követően ez 
alkalommal rám esett a választás, hogy vezessem a műsort, ami 
különösen nagy kihívás volt azután, hogy korábban Mohai Gábor 
művész úr működött közre az emléklap átadásakor. Gábor édes-
apám írásai közül olvasott fel néhányat, majd Szép Ernő egyik 
művét adta elő meghatóan, mindenki lelkét megérintve a közön-
ség soraiból. A díj átadását követően Bozorády Zoltán, evangé-
likus lelkész úr, Szócska Ábel görögkatolikus megyés püspök, 
Kurucz Ákos rabbi köszöntötte a díjazottat, és Kósa László refor-
mátus lelkész úr is megtisztelte jelenlétével az eseményt.

   Ezután Teszter Nelli zongoraművésznő fantasztikus előadásában 
hallgathattunk meg két darabot zongorán. Sikerült whatsappon 
keresztül testvéremnek, dr. Dolinay Tamásnak is szólnia pár szót, 
kicsit álmosan – hajnali 3 óra volt ekkor Los Angelesben – ugyan, 
de nagyon kedvesen.
   A műsort követően a közönség együtt fogyasztotta el a keresz-
tény húsvéti böjt miatt húsmentes és egyúttal kóser falatokat.
   Köszönjük minden kedves megjelentnek, résztvevőnek, a Nyír-
egyházi Zsidó Hitközségnek, az egyházi méltóságoknak, prof. dr. 
Domán István főrabbi kedves feleségének, Katinak, Teszter Nelli 
művésznőnek, Kondás Sándor görögkatolikus tisztelendő úrnak, 
aki az eseményt videózta, hogy szavaik és közreműködésük által 
emlékezetes pár órát tölthettünk együtt, és Mohai Gábor művész 
urat, aki művészetével odaadó módon, oly sok szeretettel és ki-
magasló színvonalon képviseli a tolerancia eszméjét, együtt ün-
nepelhettük.
   Szeretettel gratulálok Mohai Gábornak a díjhoz, és kívánom, 
hogy még sok-sok éven át hallgathassuk felejthetetlen előadásá-
ban írók és költők műveit.

Dolinay Eszter

Fotók: Dodó Ferenc

Idén Mohai Gábor kapta 
a Dolinay Vladimir-emléklapot

Mohai Gábor, dr. Dolinay Tamás és Dolinay Eszter

Mohai Gábor átveszi az emléklapot dr. Dolinay Tamástól

Dr. Kurucz Ákos rabbi, Bozorády Zoltán evangélikus lelkész és 
Szócska Ábel görögkatolikus megyés püspök
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Az 5822. zsinagógai év, „Vájikra” szombatja, 2022. március 12., Nyír-
egyháza. Az imatermünkben látszólag zavartalanul folyik a sabbati 
istentisztelet. Lassan két hete következett be Kelet-Európában a „civi-
lizált” emberiség legújabb háborús katasztrófája, mely ki tudja, időben 
és térben meddig fog elhúzódni. A kultúrtermünkben tucatnyi kórházi 
ágy várja a menekülőket.
   Az ima után köszöntöttük Kurucz Ákost, közösségünk vallási vezető-
jét, akit a közelmúltban avattak rabbivá az  OR-ZSE-n. 
   Nos, eddig eljutottam a történettel, de hogyan tovább? Le lehet írni 
a nap további eseményeit higgadtan, tárgyilagosan?  Hogy fel kell je-
gyezni,  abban biztos vagyok, de hogy képes vagyok-e rá, abban ke-
vésbé. Alig  két órával az előrejelzés után, déltájban érkezett meg a 
busz közel negyvenfőnyi kijevi menekülttel. Annyi időnk maradt, hogy 
megmelegítsük a fagyasztott ételcsomagokat, kipakoljuk azokat az 
ágyakat, amelyek korábban már menekültek fekhelyei voltak, asztalok 
vissza, tálalás. Éhes, fáradt, riadt emberek, csomagok hegyén-hátán, 
szívbemarkoló a tudat, hogy kik is ők! Egyiküket – egy rokkant férfit 
– mentő vittel el a sürgősségire, ahol megfürösztötték, vizsgálták, majd 
ellátták azokkal a gyógyszerekkel, amiket otthon felejtettek, majd es-
tére kiengedték. A menekültek többsége nő, köztük egy fiatal anya ka-
masz fiával és a „kotkával” férfi nélkül. De jött egy fiatalabb férfi is két 
kisgyerekkel s a riadt kutyuskával, asszony nélkül, néhány hatvan kö-
rüli férfi… Néha meg-megjelent az arcukon a hálás mosoly, miközben 
mi magunkban – ezt estefelé „egymás közt” bevallottuk – sírdogáltunk. 
Megtudtuk, hogy a csoport másnap indul Tel-Avivba. Sóstón kaptak 
szállást, mivel ekkora létszámot a hitközség már nem tud elszállásolni. 
Ebéd után néhány autóval elindultunk velük. 

   „Izraelbe az orosz agresszió nyomán menekültek százai érkeznek 
naponta. Egy részük az úgynevezett hazatérési törvény szerint, tehát 
letelepedési joguk révén alijázik, izraeli állampolgárságot kap. Egy 
kisebb részük egy korábbi ukrán-izraeli kétoldalú egyezmény alap-
ján családi, rokoni meghívásra érkezik a háború elől, és maradhat az 
országban három hónapig, illetve addig, amíg békében hazatérhet. 
Ezen felül Izrael befogad a menekültkvótában a kormány által meg-
határozott számú háborús menedékkérőt is.”1

   Már elköszöntem „utasaimtól” a panzió előtt, néztem, ahogy az apát 
követik a gyerekek, mikor Gyima, a talán hatéves fiúcska hirtelen visz-
szaszaladt, átölelt. A gyermekpszichológusok erről a gesztusról bizo-
nyára mélyebb elemzést tudnának adni, magam csak azt érzem, hogy a 
háború belegázolt a lelkébe.
   A háború kitörése óta közel kétszáz embert sodort a sors néhány órára, 
egy-egy napra – egy jó szó, egy kevés táplálék, egy talán hosszú napok 
óta nélkülözött nyugodt alvás reményében – a magyar zsidóság keleti 
végvárába, Nyíregyházára.
   Kisgyerekként lettem a rádió szerelmese, mely nagyon sok mara-
dandó élményt adott. A rádiót még anyám hozta Svédországból, ahová 
nem menekült 1945-ben, hanem menekítették, hogy életben maradjon 
a svéd egészségügy jóvoltából. 1956-57-ben a rádióban gyakran fel-
csendült egy dal: fülbemászó dallam, patetikus, szívbemarkoló szöveg. 
Van ki 56-os hazacsalogatónak, van, ki az új hazára kényszerültek him-
nuszának tartják, tartották.
   „Oly távol, messze van hazám, Csak még, még egyszer láthatnám, 
Az égbolt, felhők, vén hold, szellők, Mind róla mond mesét csupán.” 
Akkortájt a magyar menekülthullámról szólt a történet.
   Reménykedjünk, fohászkodjunk mindennapi imánk egy ismert záró-
mondatával, mely önállóan, énekelve is el-elhangzik közösségeinkben.
 Osze ).    ן ֵמ א וּרמְאְִו ,לאֵרָשְִׂי לּכָ לעְַו וּניֽלֵָע םוֹלׁשָ השֶׂעֲַי אוּה ,וימָוֹרמְּבִ םוֹלׁשָ השֶֹׂע
salom bimromáv,  hu jásze salom alénu, veál kol Jiszrael, veál kol bnéi 
Adam veimru: amen )
   Aki békét teremt a magasságban, hozzon békét ránk, Izrael egész 
népére és az egész emberiségre. Ámen.

   Bárcsak leírhatnám a történet epilógusát! De sajnos sem a háborús 
helyzetről sem az ezzel járó menekülthullámról – bár az utóbbi némileg 
apadt – nem lehet múlt időben beszélni. Kisebb csoportok, családok – 
így a fotón látható két asszony, gyerekeikkel – egy-egy éjszakát töltöt-
tek a hitközségben. A nők arckifejezése azt sugallja, hogy milyen kevés 
kell egy szemernyi boldogsághoz.

Kertész Gábor
Fotók: György Miklós

Kijev oly távol, de mégis oly közel…

A Nyíregyházi Zsidó Hitközség pészah ünnepe alkalmából minden kedves olvasónknak boldog 
ünnepeket kíván, kinek-kinek a saját taradíciója és vallási szokása szerint. A pészah a zsidó nép 
jelentős ünnepe, mely során a maroknyi nép megszabadult a lelki és fizikai elnyomás alól, hitet 
tett az egyistenhit mellett,  mely ha eltérő formában is, de elterjedt széles e világban, mely most a 
háború fenyegető rémében él. Imádkozzunk azért, hogy a mi közös Istenünk hozzon békét reánk. 

1 https://izraelinfo.com/2022/03/15/hazatero-hontalanok/?fbclid=IwAR3lnilKfzQlPpcfM_24EPRSNQJRYYkEap4Kl_X6j75rbxNSbzxRV5XKhmQ

A menekülteknek készített fekhelyek a hitközség termében

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡
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A „Szól a kakas már” Hagyományőrző Alapítvány megemléke-
zéssel egybekötött koszorúzást tartott a holokauszt áldozatainak 
nemzetközi emléknapja alkalmából.

 Minden év január 27. napja a holokauszt áldozatainak nemzetkö-
zi emléknapja. Az alkalom fontosságára tekintettel a nagykállói 
„Szól a kakas már” Hagyományőrző Alapítvány úgy gondolta, 
hogy egy koszorúzási hagyományt indít a holokauszt áldozatainak 
emlékére. Az alkalomra a régi zsidó iskola épületén egy emlék-
táblát helyezett el. Az alapítvány kulturális és közösségformáló 
céllal jött létre, a zsidóság vallási és kulturális hagyományainak 
megőrzésére. A kuratórium elnöke Blajer Gábor, a MAZSIHISZ 

helyi küldöttje, aki a nagykállói csodarabbi emlékhelyének és az 
újonnan épített zarándokháznak a működtetője.
   A koszorúzással egybekötött megemlékezést dr. Simon Miklós 
országgyűlési képviselő nyitotta meg. Megemlékezett a városból 
mintegy 1090 zsidó honfitársunkra, akik közül a koncentrációs 
táborok poklát megjárva alig 96 fő térhetett haza. Simon Miklós 
képviselő záró gondolata a következő volt „emlékezzünk, hogy 
emlékeztessünk”.
   Az alapítvány felkérte a Nyíregyházi Zsidó Hitközség elnökét, 
Färber Györgyöt, hogy az eseménnyel kapcsolatos személyes tör-
ténetét ossza meg a jelenlévőkkel.
   A következő előadó Harsányi Gézáné, Nagykálló díszpolgára és 
helytörténet-kutatója volt. Ismertette a zsidóság Nagykállóba való 
betelepülésének történetét, beszélt a városban betöltött szerepük-
ről és arról a korról, amelyben a holokausztra sor került.
   A megemlékezés végén, a zsidó iskola épületén lévő emlék-
tábla alatt elhelyezte koszorúját dr. Simon Miklós, Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye 6. számú egyéni választókerületének or-
szággyűlési képviselője. A református egyház képviseletében 
koszorúzott dr. Vonza András volt miniszter és dr. Vonza Andrásné 
járási hivatalvezető, végül a „Szól a kakas már” Hagyományőrző 
Alapítvány nevében, Blajer Gábor és Blajer Anna.
   A holokauszt-emléknapon a Nyíregyházi Zsidó Hitközség kép-
viseltében jelen voltak Färber György hitközségvezető, Kurucz 
Ákos rabbijelölt, felesége Teszter Nelli, Gervai Lajos és a hitköz-
ség tagjai közül a már említetteken kívül Weisz András és felesé-
ge, valamint Félegyházi Józsefné. 

Blajer Anna                                                                                                                                             
az alapítvány létrehozója                                                                   

Fotók:Bakos Zsolt

A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA
NAGYKÁLLÓBAN 

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár igazgatónője, Kujbusné dr. Mecsei Éva 
másodszor tisztelte meg lapunk munkatársait a „Hetedíziglen” projekt keretében – ko-
rábban a zsidó anyakönyvekről, majd a közelmúltban egy neves szabolcsi zsidó család 
történetéről szóló – online előadásra való felkéréssel. Nem véletlen, hogy az igazgató 
asszony a Bleuer család sikeres és sajnos tragédiákkal is kísért történetének bemuta-
tására Urbán Terézt, lapunk olvasószerkesztőjét kérte fel, hiszen rendszeres olvasóink 
2016 óta találkoznak a nyíregyházi és szabolcsi zsidóság múltját bemutató írásaival. 
Ezért és a Nyíregyházi Városvédő Egyesület alelnökeként a zsidó emlékek megőrzése 
érdekében végzett tevékenységéért kapta meg 2019-ben a MAZSIHISZ által alapított 
„A magyar zsidóságért” kitüntetést.
   A 45 perces közérthető, ugyanakkor tudományos igényű előadásból kiderül többek 
között az is, hogy milyen ihletet adott Teréz számára az első, 2016. április 3-án történt 
temetői látogatása, kiről írta első cikkét, hogyan, milyen források felhasználásával ku-
tatta és kutatja a mai napig a Bleuer család, de természetesen más neves zsidó személyi-
ségek – legyen az rabbi vagy 48-as katonatiszt – históriáját.
   A felvételt hallgatva megtudhatjuk azt is – s ez a mai elidegenedő világban egyál-
talán nem érdektelen –, hogy a Bleuerekről szóló kutatás során barátságot kötött két 
leszármazottal, az Amerikában élő Demeter Katalinnal – édesanyját, Demeter Istvánné 
Bleuer Katalint 2022. január 5-én búcsúztattuk a Kótaji úti temetőben – és a Budapesten 
élő orvosnő, dr. Berend Katalinnal, aki a Bleuerek nagykállói ágának leszármazottja. A 
közelmúltban kereste meg lapunkat az ugyancsak budapesti Jóvérné Szirtes Ágota, s 
bocsátotta rendelkezésünkre nagymamája, Bleuer Lilly 1902-1905 között írt naplójá-
nak másolatát.
    Az előadás a Levéltár Facebook-oldalán nézhető meg.
 
    Köszönjük, Terike, s szívből gratulálunk.

Kertész Gábor

Családkutatás „nem középiskolás fokon”
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Nézzék el nekem, hogy ezúttal az illendőnél személyesebb hangot ütök 
meg. Mentségemre szolgáljon, hogy a január 25-én elhunyt tanár, politi-
kus több mint négy évtizeden át volt kollégám, főnököm, barátom, példa-
képem, közügyekben harcostársam.
   Vásárosnaményban született, szüleit – az egyszerű parasztembereket – 
előbb zsidóbérencnek, később kuláknak minősítették az akkori hatalma-
sok, így lett Ő aztán „osztályidegen”, aki egyházi középiskolába kellett 
járjon. Debrecenben szerzett magyar-történelem szakos tanári diplomát, 
majd Kisvárdán, a Bessenyei György Gimnáziumban tanított. Időközben 
elvégezte a filozófia szakot, ledoktorált, később a nyíregyházi főiskolára 
került. Ezután – 1977-től – a megyei pártiskolán vezette a filozófia tan-
széket, 1981 és 1984 között pedig Moszkvában volt aspiráns, s szerzett 
kandidátusi fokozatot.
   A rendszerváltást követően a nagykállói könyvtár igazgatója lett. Két 
cikluson át, 1994 és 2002 között képviselte szü-
lőföldjét az országgyűlésben, s dolgozott a parla-
ment számos bizottságában. Pályája végén, 2006-
tól 2010-ig a megyei közgyűlés alelnöki tisztségét 
töltötte be.
   S most következzék néhány adalék személyisé-
géhez! Az első, ami eszembe jut, jellemének, köz-
életi pályafutásának alapvonása, a kikezdhetetlen 
tisztesség, becsületesség, szerénység (volt neki 
mire…). Személyében a rendszerváltás óta eltelt 
évtizedek egyik legfelkészültebb parlamenti kép-
viselőjét, politikusát tisztelhettük.
   A másik: a sokoldalúsága. Nagy szakértelem-
mel gondozta gyümölcsös kertjét (és segítette 
ebben barátait), kitűnően főzött (a hajdani, kaba-
lási majálisokon a hajnalban megfőzött, hatalmas 
kondér káposztás paszullyal örvendeztette meg 
barátait). Ifjú korában ügyesen focizott, tornázott, 
a zongorához ülve pedig szép hangján részleteket 
adott elő a Sybill című operettből, majd lett az 
opera műfajának értője, rajongója.
   A zsidósághoz való viszonyát meghatározta egy 
„kitörölhetetlen emlék a távoli gyerekkorból.” Az 1994-ben megjelent 
Becsületszó című könyvecskéjében így ír erről: „Átjött hozzánk a szom-
szédból Mandel Rifcsu. Velem egykorú kislány, elválaszthatatlan játszó-
társam. Nem játszani jött, már ötévesen sem lehetett hozzá hangulata. 
(…) Csak ült a rádió előtt, szótlanul, figyelmes szemekkel, rebbenő-félén-
ken. Süteménnyel kínálták. Nem fogadta el. Nem hatott semmi rábeszélés. 
Pedig akkor már jószerint enniük sem volt mit. Az anyám és a nővérem 
a sírással küszködnek, amikor az emlékét felidézik. Háneli, Náhli, Pereli, 
Goldi, Brejnu, Zrilu, Dued, Rifcsu. Kisebbfajta kunsztnak számított felso-
rolni a Mandel gyerekek nevét.
   Auschwitzból csak Háneli jött vissza. Ma is előttem van, ahogy beko-
pog, és lekiabál a pinceablakon. Orromban érzem a fertőtlenítő szagát, 
amit ruhája árasztott magából. És hallom, amint zokogástól el-elfúlva 
kibeszéli a borzalmakat. Rifcsu az első napon halt meg. Amikor anyjától 
elszakították, nem sírt. Tessenek elképzelni, nem sírt. Háneli átkozódott. 
Minden ószövetségi prófétánál hitelesebben. Azóta sem láttam. Rifcsut 
azonban sohasem felejtem el. Törékeny kis alakja a jelképes létezés for-
máját öltötte bennem, minden embertelenség elleni tiltakozás mementó-
ja. (…) Nemrégen otthon járt Haneli Naményban. A szüleimtől tudom, 
hogy Münchenben él. Négy lánya van. Valamilyen segélyszervezetben 
dolgozik. Ő így vett elégtételt magának. Az Újszövetség tanításai szerint. 
Amiről néhányan – folyvást erre hivatkozók – már megint nem akarnak 
tudomást venni.”
   Amikor a 90-es évek elején egynémely „írástudó” alig burkoltan zsidóz-

ni kezdett, Gábor tüntetően Dávid-csillag medált hordott nyakláncán…
   Nagykállóban az általa vezetett könyvtár adta ki 1997-ben a Kompozí-
ció Ámos Imre műveiből című, a tragikus sorsú, zseniális zsidó festőnek 
emléket állító képes füzetet, amely ezekkel a szavakkal kezdődik: „Ámos 
Imre Nagykálló, Magyarország és Európa édes fia”.
   Maga volt a szerzője A kállói Cadik – Adalékok a nagykállói zsidóság 
történetéhez című tanulmánynak. Ebből az utolsó sorait idézzük: „Nap-
jainkban megtört a hallgatás ideje. Ám nem csupán a szembenézés, az 
önvizsgálat és engesztelés szavai hallatszanak – régi árnyak is kísérte-
nek. A tárgyias emlékezésnek ezért fontos feladata, hogy visszaadja a ma-
gyarországi zsidóságnak a történelmét, hogy ezt a népességcsoportot is 
visszavegye történelmünkbe. Nem kevésbé, hogy mementóul szolgáljon 
mindannyiunk számára. Hogy emlékezzünk és okuljunk.”
   A Valamiben hinni… címmel néhány éve megjelent válogatott írásai 

egyikében egy 1992-es történetet mesél el:
   „Hónapja sincs, hogy bejött hozzánk a nagykál-
lói könyvtárba szétnézni egy megyénkből elszár-
mazott ember. Ratkó József barátjának mondta 
magát.  Az udvarias kalauzolást megszakítva egy-
szer csak nekem szegezte a kérdést: Hogy kerül ide 
Ámos Imre? Én gyanútlan a festő életrajzát kezd-
tem mondani. De hisz zsidó volt! Erre a tárgyias 
felvilágosítás szándékával soroltam volna, milyen 
jelentős szerepet játszottak a város utóbbi 150 
évének történetében a zsidók. Mondottam – volna. 
A szólavina csaknem maga alá nyomott.” (…) Jö-
vőbeni hitemben megrendültem, megsemmisülten 
maradtam magamra. (…) Mindezeket tapasztalva 
elfoszlani látom hitemet, ami az emberséges jövő 
ígéretével kecsegtet.”
   Befejezésül megemlítem még, hogy a megyei 
közgyűlés alelnökeként szívügyének tekintette a 
holokauszt-emlékmű felállítását Nyíregyházán, a 
mai Bernstein Béla téren. A 2004. június 6-i ava-
táson elmondott beszédéből idézünk néhány gon-
dolatot:

   „Nem azért adózunk az elpusztított és meggyalázott zsidó és cigány 
honfitársaink emlékének, hogy osztozzunk elődeink felelősségében. Nem 
is felszínes bűntudat űzött ide, hogy látványosan megszaggassuk ruháin-
kat. Minden nemzedék – különböző módon és mértékig – saját viszonya-
inak alakításában, személyes tetteiben hordozza a történelmi felelősség 
súlyát. 
   Itt vagyunk, mert még nem jutottunk túl azon az erkölcsi állapoton, 
amely a holocaustot lehetségessé tette. 
   Itt vagyunk, mert nálunk és sok más helyén a világnak faji, vallási, et-
nikai, nemzetiségi és politikai gyűlölködés tarlótüzei lobbannak fel ma is. 
   Itt vagyunk, mert a „soha többé“ nemcsak a holocaustra érvényes axi-
omája megingott, és beköltözött mindennapjainkba az erőszaktól való 
félelem. 
   Itt vagyunk, mert a hosszú időn át lappangó elfojtott antiszemitizmus 
napjainkban felszínre tört, és sokan szítják parazsát. Nem észrevenni ezt, 
s a vele rokon nemzetközi terrorizmus ártatlanokat és bűnteleneket is fe-
nyegető elszabadulását, súlyos mulasztást és felelőtlenséget jelentene. 
   Itt vagyunk, mert a világ történéséinek figyelmeztető jelei ránk kénysze-
rítik az emlékezést és a tiltakozás parancsát. (…)
   Itt vagyunk, hogy őrizzük az emberi együvé tartozás és kölcsönös meg-
becsülés eszményét, a lélek erejét.”

Fekete Antal
A kép forrása: https://www.parlament.hu/kepviselo/elet/k243.htm

In memoriam dr. Kiss Gábor 
(1938-2022)
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Ábrahám meghalt s eltemették. Kései utó-
da Izsák volt. Izsák történetiségére nincs 
bizonyítékunk. A tudósok szerint egyaránt 
lehetett Ábrahámhoz hasonló pásztorfeje-
delem, de az is elképzelhető, hogy a zsidó 
nép déli törzseinek eredetmítoszában sze-
replő mitikus hős volt. Martin Noth szerint 
Izsák története a déli törzsek hitvilágából 
emelkedett a közös ős szintjére és Izsák 
személye akkor értékelődött fel, amikor a 
zsidó hitvilágban megjelenik az „Atyáink 
Istene” és az „isteni ígéret” motívuma.
   Ábrahám hitének tizedik s egyben leg-
nehezebb próbája Izsák feláldozása volt. 
A Tóra szerint Isten megparancsolta Ábra-
hámnak, hogy égőáldozatot mutasson be, 
ahol az áldozat egyszülött fia, Izsák volt. 
Ez a próba nemcsak Ábrahámra neheze-
dett elviselhetetlen súlyként, hanem Izsák-
ra is: a zsidó hagyomány szerint Izsák vé-
gig tisztában volt vele, hogy apja fel fogja 
áldozni, mégsem állt ellen. Fát gyűjtött a 
saját elégetéséhez és hagyta magát megkö-
tözni. Az utolsó pillanatban Isten elküld-
te angyalát, és leállította az áldozatot. Ez 
a történet több, különböző variánsban is 
ismert volt. Az egyik hagyomány szerint 
Izsák az áldozat során meghalt, majd fel-
támadt. A haggada ismer olyan változa-
tot, ahol nem Isten, hanem a Sátán teszi 
próbára Ábrahámot. Akárhogy is történt 
(vagy nem történt), Izsák feláldozásának 
története beépült az egyetemes emberi 
gondolkodásba. A zsidó hitvilágon kívül 
fontos motívummá vált az iszlámban és a 
kereszténységben is. 

   Izsák az egyetlen ősapa, aki nem hagyta 
el soha Kánaán földjét. Egyszer azért meg-
próbálta, de Isten figyelmeztette, hogy ne 
tegye. A hagyomány szerint feleségül vet-
te Rebekát (Rivka), aki két fiút szült neki: 
Ézsaut és Jákobot. Végül 180 éves korában 
elhunyt, s fiai atyja és anyja mellé temették 

a Makpéla barlangba.
   Izsák utódja Jákob lesz, aki Ézsautól 
„megszerzi” az elsőszülöttség jogát. Míg 
Ábrahám az északi törzsek őse, Izsák a 
déli törzseké, Jákob a Jordán nyugati part-
ján élő törzsek hiedelemvilágában foglalt 
el kitüntető helyet. Benne tisztelhetjük a 
törzsek közös ősét is. Személye ugyan-
olyan bizonytalan, mint Ábrahámé vagy 
Izsáké. Pásztorfejedelem? Rablóvezér? 
Mitikus hős? Ezt egyelőre nem tudhatjuk. 

   A hagyomány szerint Isten Jákobbal 
megújítja a szövetségét (ekkor kapja Jákob 
az Izrael nevet). Testvérével, Ézsauval már 
anyjuk méhében harcolt. Születésük után 
Ézsau lett Izsák kedvence, mert jó vadás-
szá vált, Rebeka viszont Jákobot szerette 
jobban. Ézsaut nem érdekelte öröksége, 
ezért eladta elsőszülöttségi jogát Jákobnak 
egy tál lencséért, ahogyan a történet me-
séli. Amikor Izsák megöregedett, Rebeka 
becsapta őt (ami könnyű volt, hiszen Izsák 
akkor már 120 éve vak volt), és tévedésből 
Jákobot áldotta meg. Ézsau, mikor hazatért 
vadászatából, rájött a csalásra, és annyira 
dühös lett, hogy Jákob félelmében elmene-
kült otthonról nagybátyjához. Nagybátyjá-
nál érte utol a szerelem Ráchel személyé-
ben. Ám, mielőtt feleségül vehette volna, 
Jákob is csalás áldozata lett: Ráchel előtt 
Leát is el kellett vennie. Rácheltől, Leától 
(és Lea szolgálóitól, Bilhától és Zilfától) 
12 fia és legalább egy leánya született.
   A Tóra szerint Ábrahám északi irányból 
érkezett Kánaán földjére, Jákob pedig déli 
irányban hagyta el: családja a Kánaánt 
sújtó éhínség elől Egyiptomba költözik. 
Ezt a vándorlást Mózes első könyve azzal 
magyarázza, hogy Józsefet, Jákob ked-
venc fiát a testvérei eladják Egyiptomba 
rabszolgának.
   A zsidóság egyiptomi életéről, jelenlété-
ről nem rendelkezünk kétségtelen bizonyí-
tékokkal. Tény viszont, hogy az Egyiptomi 

2. Ábrahámtól Mózesig

A zsidó nép története

tartózkodás vélelmezett ideje alatt (3300-
3500 évvel ezelőtt) említik egyiptomi szö-
vegek először a ’habirukat’. A habiruk no-
mád, rabló törzs volt Egyiptomtól északra, 
és jelentős kereskedelmi károkat okoztak 
a karavánok kirablásával. Több kutató is a 
habiru szóban a héber kifejezést ismeri fel, 
s ezt tekinti a zsidó nép első írásos emléké-
nek. A szó etimológiája tisztázatlan, felté-
telezett jelentése „folyón túli nép”, ahol a 
folyó szó a Jordánra utalhat. A habiruk ere-
dete vitatott, a fennmaradt névanyagban 
(vezérek, fejedelmek és királyok nevei) 
egyaránt szerepelnek szír, arámi, akkád 
és hitti nevek is. Wine szerint a habiruk 
különböző néptöredékekből összeálló si-
vatagi rablóbandák voltak, egymással laza 
szövetségben. Néppé formálódásukban a 
közös életmód és a közös eredetmítosz ját-
szott szerepet (és nem a közös származás).
   A zsidóság kapcsolata Egyiptommal (va-
lamilyen formában) kétségtelen: az egyik 
legfontosabb vallási szokást, a körülmeté-
lést is innét veszik át. Az egyiptomiak 6 és 
12 éves koruk között metélték körül a fiú-
gyermekeket, a zsidóság ezt az időpontot 
korábbra helyezte. A szokás fontos voltát 
az is jelzi, hogy amellett, hogy az Isten-
nel köttetett Szövetség jele, kialakulását 
Ábrahámhoz kapcsolják, sőt, körülmeté-
lés nélkül senki sem lehet a – formálódó 
– nép tagja! A körülmetélés annyira nem 
volt eredeti zsidó szokás, hogy Hérodotosz 
szerint az egyiptomiakon kívül gyakorol-
ták az etiópok, a szírek, a főníciaiak és a 
Termékeny Félhold szinte minden népe 
(Antiquities 8:262).
   Nem a körülmetélés volt az egyetlen do-
log, amit a zsidóság átvett Egyiptomból. A 
korai átvételek közé sorolhatjuk a tisztasá-
gi törvények bizonyos részeit is (csak egy 
példát említenék: a sertés az egyiptomiak 
számára is tiltott volt).
   A jól ismert történet szerint a zsidóság 
rabszolga sorba került Egyiptom földjén: 
a fáraók számára építettek raktárvároso-
kat. A hagyomány szerint az elnyomás 
nemcsak fizikai volt, hanem szellemi is, a 
zsidóság kezdte elfelejteni nyelvét, szoká-
sait, hitét. A népként való lét teljes meg-
semmisülése előtt nem sokkal bukkan fel a 
zsidóság következő vezetője, az egyiptomi 
nevet viselő Mózes. Vele és tetteivel fog-
juk folytatni a zsidóság történetét.

Lénárt G. József

Izsák feláldozása, 6. sz. mozaik, 
Béth Alpha zsinagóga (Forrás: zionlexx.com)

 A három patriarcha, arab illusztráció 
(Forrás: blogspot.com)
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Ha feltennék nekünk azt a kérdést, kit tekin-
tünk a monoteizmus „atyjának”, bizonyára 
legtöbbünknek Ábrahám neve jutna első-
ként eszébe. Hiszen Ábrahámot -akinek tör-
ténetét a Tóra első könyvének elején olvas-
hatjuk-, mindhárom nagy monoteista vallás, 
a zsidóság, kereszténység és az iszlám is 
saját ősatyjának tekinti. A címben szerep-
lő ima első két szava pedig már Mózeshez 
kapcsolódik, akinek szájából a Tóra utolsó 
könyvében hangzik el ez a felszólítás Izrael 
fiai felé: „S’má Jiszráél, Ádonáj Elohénu, 
Ádonáj echád. – Halld Izrael, az Örökkéva-
ló a mi Istenünk, az Örökkévaló egy”. Ez 
az egy mondat lett a zsidóság egyetlen hit-
vallása. De vajon hogyan jutottunk el eddig 
az Egy-ig? Vajon Ábrahám istenfogalma 
megegyezett Mózeséval? Van-e fejlődés 
vagy változás ebben az egyistenhitben? 
Mitől örök az Örökkévaló? És miért nem 
mondhatjuk ki azt a bizonyos négybetűs 
istennevet? Erre keressük a választ e rövid 
áttekintésben.

Monoteizmus és monolatrizmus
Amikor a monoteizmust „magyarosítani” 
szeretnénk, egy szóval tudnánk a legegy-
szerűbben meghatározni: egyistenhit. Ha 
részletesebben körülírjuk, azt mondhatjuk, 
hogy olyan hit, mely kizárólag egy isten 
létét ismeri el, és elutasítja minden más is-
tenség létezését. Általában a monoteizmust 
említjük a politeizmus (sokistenhit) ellenté-
teként. De van még egy fogalom, melyről 
érdemes említést tennünk, ez pedig a mono-
latrizmus. Ezt a kifejezést Julius Wellhausen 
(1844-1918) német teológus és orientalista 
használta először, és azt a hitet jelöli vele, 
mely ugyan hisz több isten létezésében, de 
csak egyet fogad el és imád következetesen. 
E hitben helye van még a különböző féti-
sek, szent helyek kultuszának is, és elismeri 
a saját kultusza körén kívül eső istenek léte-
zését, de kiemelkedik belőle a saját istené-
nek alakja, akit egyetlenként imád.1
   Ha az ókori Kelet népeinek hitvilágát 
megnézzük, politeizmusukban mindennek 
megvolt a maga istensége: szerelemnek, 
halálnak, betegségnek, stb., ugyanakkor 
egyes törzsi terület, vagy városállam föld-
jének termékenységét, boldogulását is kü-
lön-külön biztosította egy helyi istenség. 
Ezek az istenek általában önzők és követ-
előzők voltak, és nem alakult ki a hódolók 
és isteneik közt személyes, bensőséges 
viszony, de a tőlük való félelem annál in-
kább.2 Ebben a politeista világban kezdi 
felütni fejét a monolatrizmus, melynek kép-
viselőjét elsőként Ábrahám, Izsák és Jákob 
személyében láthatjuk. Az ősatyák hite már 
kiemelkedik ebből a többistenhívő kultusz-
1  Hahn István: Istenek és népek, Minerva, Buda-
pest, 1968. 88. o.
2  U.o. 82. o.

ból, de még közel sem nevezhető teljesen 
monoteistának. Vallásuk egy olyan törzsi 
vallás lett, ahol Istent minden más isten 
felett tisztelték, aki személyes kapcsolatba 
lépett velük, és törzsük pártfogója lett, sőt, 
nevét az ősatyák nevéhez kötötte. Így aztán 
nem véletlen, hogy az „atyáink Istene”, de 
még inkább az „Ábrahám Istene, Izsák Iste-
ne és Jákob Istene” kifejezés végigvonul a 
Tanach (Héber Biblia) könyvein. Ennek az 
egy, konkrét embercsoportnak aztán Isten 
ígéretet tett, hogy nekik ad egy földterületet 
(Kánaán) és biztosítja az utódok sokaságát. 
A patriarchák korának jelentős mozzanata 
lett ez, hogy Isten az ősatyákkal való sze-
mélyes kapcsolatba lépéssel egyre inkább 
kimutatta saját magasabbrendűségét a helyi 
és a törzsi istenségekkel szemben, és hang-
súlyt fektetett nevének ismeretére és helyes 
használatára.3  

Elohim és JHVH
E két megnevezés a leggyakrabban használt 
kifejezés Isten nevére a Héber Bibliában. 
Az Elohim, mely látszólag többes számban 
van (egyes számú alakja az Él/Eloach, ami 
jóval ritkábban fordul elő), nem kifejezet-
ten a több istenre utal. A héber nyelvben a 
többes számmal jelölik az elvont fogalma-
kat is, mint például a „zákán”, azaz „öreg” 
főnévből „zekunim”, vagyis „öregség” lesz. 
Így az Elohim helyes fordítása: Istenség.4 
Emellett pedig, ha Isten neveként szerepel 
az Elohim, az utána következő ige mindig 
egyes számban van. Erre legjobb példa a 
Szentírás első mondata: „Brésit bárá Elo-
him” – vagyis: „Kezdetben teremtette Is-
ten”. Van azonban olyan, amikor az Elohim 
főnév mellett az ige többes számban van, 
ekkor konkrétan a bálványokra és pogány 
istenekre vonatkozik a megnevezés.
   A zsidó hagyomány szerint valahányszor 
az Elohim kifejezéssel találkozunk, mindig 
a természet urát, az igazságos törvényt és 
a rendet fenntartó Istent értjük e név alatt. 
Ezért van például az, hogy a teremtéstörté-
netben mindig az Elohim szó szerepel Isten 
megnevezéseként, mert ott a törvényekre 
épülő világ és a természet létrejöttéről ol-
vashatunk. Az ősatyák idejében is az Elo-
him istennév játszik kimagasló szerepet, 
aki kiemelkedik a többi istenség közül a 
természet rendjét és törvényét fenntartó és 
működtető Istenként.
   A másik leggyakrabban használt istennév 
a JHVH megjelölés, ami már Mózes meg-
jelenéséhez kapcsolható. Míg Ábrahám az 

3  Fernando Joannes: A zsidó vallás, Gondolat, 
Budapest, 1990, 34. o.
4  Raj Tamás: Istennevek a Bibliában. In: www.
istenkereso.hu/letoltesek/tanitasok/Raj_Tamas-Isten-
nevek_a_Bibliaban.pdf

ígéretekben élt, és istenfogalma főként a 
többi istenségtől kimagasló, mindenekfelett 
álló Istenre vonatkozott, addig Mózesnél ez 
az istenfogalom kibővül további tulajdonsá-
gokkal és minőségében változik. A JHVH 
név egy addig nem ismert, új fogalommal 
bír majd: a történelmi ígéretet megvalósító, 
irgalmas és jóságos, az emberi történelmen 
uralkodó Örökkévaló fogalmával.
   Hogyan keletkezett és mit jelent ez a 
JHVH név? A héber ABC jod-hé-váv-hé 4 
betűjéből áll ez a 4 betűs istennév, mely va-
lójában 3 héber szóból jött létre, és egyfaj-
ta mozaikszót alkot. A héber „hájá”, vagyis 
„volt”, a „hove”, vagyis „van”, és a „jih-
je”, vagyis „lesz” szavak betűi alkotják, 
ami a múlt-jelen-jövő időt foglalja egybe 
magában, s ennek legkifejezőbb fordítása 
lett az Örökkévaló. Csakhogy ez a szó így 
önmagában a héberben kimondhatatlan, és 
innen ered, hogy a végtelen és láthatatlan 
Isten neve is kimondhatatlan. Valahogy 
mégis ki kell ejteni, ezért a JHVH istenne-
vet Adonájnak ejtjük, aminek jelentése: úr.
   Míg az Elohim név Isten teremtő és ren-
det fenntartó tulajdonságára vonatkozik, 
addig az Örökkévaló Istent jelölő 4 héber 
betű már Isten szeretetére és a történelem-
ben betöltött gondviselésére utal. Mózes 
már ennek az Istennek a képviseletében az 
abszolút egyistenhit megerősítőjeként lép 
fel, és megjelenésével megszüntet minden 
tétovázást JHVH és más istenségek között. 
Ő lesz a törvényhozó, aki a monoteizmus 
megszilárdításával JHVH és a zsidóság 
közti szövetségkötésre helyezi a hang-
súlyt. Erről is szó esik majd tüzetesebben a 
következő részben. 

Orbán Eszter

Judaizmus dióhéjban
2. rész

„S’má Jiszráel” – avagy a monoteizmus kialakulása

Alex Levin: Shema Yisrael
Forrás: https://artlevin.com/product/shema-yisrael



11

Sokáig gondolkodtam, hogy milyen receptről írjak 
nektek. Aztán a szomszédban dúló harcok miatt – bé-
késebb időket idézve – eszembe jutott egy nagyszerű 
fogás, amelyet akár oroszok, akár ukránok előszeretet-
tel fogyasztanak – a borscsleves. Olyan fura ezt a szót 
latin betűkkel leírni, ezért leírom oroszul is:  борщ. (Na 
így már más). Egyébként ukránul ugyanúgy kell írni.

A borscs nagyszerű étek – lehet párve (vagyis hús 
nélküli), és akkor egészen diétás változatot kapunk, 
de lehet húsos is – így a húsleves  nagyszerű alternatívá-

ját készíthetjük el. Vitaminösszértéke az egekbe szök-
ken, hiszen van benne hagyma, sárgarépa, cékla, ká-
poszta – mind nagyon egészséges, az emésztést segítő, 
hasznos összetevők.

A mi családunk, főleg Apukám diabétesze miatt a 
párve változatot részesíti előnyben, így kevesebb kalória 
van benne. 

Receptje a következő:
Egy nagy fej hagymát felaprítunk, egy nagy sárga-

répát lereszelünk, és szépen egymás után dinszteljük, 
majd az egészet felöntjük vízzel. A céklát vagy megfőz-
zük a vízben, és utána reszeljük le, vagy nyersen le-
reszeljük, és a sárgarépával együtt dinszteljük. Én az 
utóbbi változatot szeretem, mert különben forró céklá-
val a kezünkben nem lesz olyan kellemes reszelni. Az 
ukránok babot is tesznek a borscsba, valaki krumplit, 
mi ezeket mellőzzük megint csak a kalória miatt. A 
forró vízbe mehet a savanyú vagy friss fehér káposzta, 
utána paradicsomsürítmény. Amikor a káposzta kicsit 
megpuhult, sóval, borssal, paprikával füszerezzük. 
Én nagyon szeretem a borscsban  a friss kapor illatát, 
ezért nem spórolok vele. 

Tudom, hogy egy rendes háziasszony mindent ala-
posan megmos, mielőtt megfőzné, de a kóser háziasz-
szony különös figyelmet szentel a  friss káposzta és 
a kapor erős fénynél, folyó vízben való megmosására, 
hisz a zöldségekben rejtőző kis bogarak nem szeren-
csés és nem várt vendégek lennének az ételünkben. 

Nem beszélve arról, hogy így a párveség  megszűnne 
létezni.

A legeslegvégén, amikor már eloltottam az étel 
alatt a lángot, belereszelek egy gerezd fokhagymát.

A borscsleves igazi téli vitaminbomba, hisz minden 
benne előforduló élelmiszer egész télen eláll, és megőr-
zi a vitamintartalmát. A közeledő peszách ünnep egyik 
fogása lehet, hisz nem tartalmaz homecot (kenyeret, 
lisztet, rizst, stb.)

Még egy pár szó a peszáchi menüről. Ekkor szin-
te teljesen kiiktatjuk a szénhidrátot, hiszen a kenyér, 
liszt, rizs, búzadara, zsemlemorzsa és társaik az ecet-
tel, lencsével, csicseriborsóval, kuszkusszal együtt til-
tólistára kerülnek. Ez jó a szervezetnek, s ami jó a 
testnek az jó a léleknek is. Az agglegények ilyenkor 
ügyesen fogynak, a házasemberek viszont híznak, 
mert a feleségeik maceszlisztből készülő finomságok-
kal kompenzálják a szénhidrátot. Külön fejtörést okoz 
a gyerekek étkeztetése – ilyenkor az anyukáknak na-
gyon találékonyaknak kell lenniük ahhoz, hogy a cse-
meteiket meg tudják etetni liszt nélül.

Ezért leírom a maceszzsemle nagyon egyszerű re-
ceptjét – a közelgő peszách miatt még jól jöhet (htt-
ps://mazsihisz.hu/a-zsidosagrol/jiddise-mame-re-
ceptje/sutemenyek/macesz-zsemle):

   1 pohár víz
   10 dkg margarin
   1,5 pohár maceszliszt
   4 tojás
   só, bors.

A hozzávalókat össze kell keverni, gombócokat for-
mázni belőlük, és sütőpapírral bélelt tepsiben 15-30 
percig kell sütni.

Jó étvágyat!
Teszter Nelli                                                                                                                                            

Fotó: Jamie Geller

BÁRHESZ PLUSZ
Borscs és maceszzsemle

Kedves Olvasók!
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IRODALMI ARCKÉPCSARNOK 17.

Kevés olyan író és költő van, akit annyira tisztelnék és szeretnék, 
hogy tiszteletem és szeretetem kifejezése gyanánt fölkeresem a 
szülőhelyét. Elmentem Petőfi Sándor kiskőrösi szülőházához, az 
Ady család érmindendszenti (ma már: Ady Endre község) házá-
hoz, megnéztem magamnak azt a Gát utcai bérházat a Ferencvá-
rosban, ahol József Attila született, s a Konrád György iránti sze-
retetből és tiszteletből meglátogattam azt a berettyóújfalui házat 
is, ahol ő gyerekeskedett. 
   Pedig amíg nem tudtam róla, hogy ő ebben a Hajdú-Bihar me-
gyei kisvárosban született, azt hittem, tősgyökeres pesti az ükszü-
lőkig visszamenőleg. Úgy értem, nem földrajzi értelemben pesti, 
hanem szellemileg, intellektuálisan, azaz egy pesti polgár – erre 
föl kiderült számomra, hogy a XX. század 
első felében a pesti polgár bizony megszü-
lethetett egy olyan eldugott kis fészekben 
is, mint Berettyóújfalu. Megjegyzem, ép-
pen ilyen ember számomra Benedek István 
Gábor, azaz BIG, akiről az ember azt mon-
daná, hogy egy körúti kávéházban született 
–  a valóságban pedig Tótkomlóson. Úgy 
látszik, az igazi pesti polgárok nemcsak 
Berettyóujfaluban, hanem Tótkomlóson is 
képesek megszületni, sőt, még Egerben is – 
gondoljunk csak Bródy Sándorra…
   Szóval Konrád György nekem a polgár 
prototípusa volt és maradt, akinek nem-
csak a könyveit szerettem, hanem őt magát 
is, személyesen, hiszen roppant szerethető 
ember volt. A magánéletben nyugodt, de-
rűs és vidám, a médiában pedig higgadt, 
intelligens és mértéktartó. Milyen nagy 
szüksége volna ennek az országnak az ilyen 
polgárokra! Csak hát a magyar társadalom 
a nácik segítségével gondoskodott róla a 
vészkorszakban, hogy ebben az országban 
ne születhessen meg a jövőben több száz-
ezer higgadt, intelligens és mértéktartó ember – íme, nézzünk 
csak körül, hogy hol van a magyar középosztály. Konrád György 
családtagjai is a holokauszt mártírjaivá lettek, holott az ő vaske-
reskedő apjánál becsületesebb, hazafiasabb és tisztességesebb em-
bert aligha tudnánk elképzelni. Maga Konrád György nyilatkozta 
azt, hogy az apja nemcsak a saját családtagjairól gondoskodott 
bőkezűen, de az alkalmazottairól is: ha valamelyik segédje vagy 
kereskedője megnősült, akkor hatalmas összegű ajándékot kapott 
annak érdekében, hogy később meg tudjon állni a saját lábán. És 
az ő apja ezt nem közpénzből, hanem a magánvagyonából tette.
   Ilyen önzetlen és tisztességes ember volt Konrád György is, mint 
az apja. Egy „rossz” tulajdonságát tudnám csak kiemelni: mérhe-
tetlenül emberszerető volt, aki bízott az emberi jóságban és egy 
olyan jövőben, amelyet nem a bennünk lakó rossz, hanem a ben-
nünk lakó jó alakít. Nem, Konrád György nem mondott le rólunk.
   S hogy az íróról is beszéljek: habár A látogató című regényével 

Konrád György (1933-2019)
vált híressé, elismertté, azaz íróvá, számomra a két legjobb műve 
mégis A cinkos, valamint a Kerti mulatság. 
   Talán az volt a baj, hogy A látogatót túl fiatalon, alig húszévesen, 
szinte gyerekfejjel olvastam, s nem értettem meg az allegóriáját és 
az atmoszféráját. Hogyan is értettem volna meg? 1969-ben jelent 
meg, és a hatvanas évek Kádár-korszakáról szól, én pedig valami-
kor az 1990-es évek elején olvastam, amikor a Kádár-korszaknak 
már éppen vége volt, vagy legalábbis azt hittük, hogy egyszer és 
mindenkorra vége van. (Olyan optimisták voltunk, mint Konrád 
György…) 
   A cinkos című regény azonban már telibe talált. Hiszen végső 
soron azt a bolondokházát ábrázolja, amelyben szerencsénk ada-

tik élni, hallgatni és halni, azaz magát Kö-
zép-Kelet-Európát, annak is az érdesebb, 
nyersebb, durvább, keleti felét. A bolondok-
házából jutunk el a történelem sodra által 
veszett örvényléseken át ugyanoda, ahon-
nan elindultunk: vissza a bolondokházába. 
   A könyv főhőse számomra igen rokon-
szenves ember, mivel nem bűnös, vagy 
legalábbis morális lény, aki minden körül-
mények között törekszik a jóra. Azzal az 
egyetlen számottevő ténnyel nem számol 
csak, hogy Európának ezen az érdesebb, 
nyersebb, durvább, keleti felén nem lehetsz 
ártatlan, s ha bűnös éppen nem is vagy, a lé-
teddel, a megszületéseddel máris cinkosává 
válsz a mindenkori zsarnokságnak. Mint-
ha nem tudnál szabadulni a földtől, ahová 
születtél, s mint föl-földobott kő, úgy esnél 
folyton vissza.
   Az említett megszabadulás, az egyéni és 
kollektív szabadság Konrád életművének 
kulcsfogalmai. Szabad akarok lenni, mint-
ha ezt üzente volna minden derűs mosolya, 
engem ne korlátozzatok, ne címkézzetek, ne 

helyezzetek el kartotékokban, én szabad akarok lenni, szabad ma-
gyar író akarok lenni. 
   A rendszerváltás után voltak olyan pillanatok, amikor az em-
ber Konrád György bölcs, kedves arcát elnézve arra gondolt: íme, 
ilyen egy szabad magyar író. 
   Belegondolni is rossz, hogy milyen lelkiállapotban lett volna 
2020-ban és 2021-ben, ha megéri. 2019-ben halt meg, és elmen-
tem a temetésére, mert úgy gondoltam, hogy ha nem is voltunk 
személyes, közeli kapcsolatban, ezt az embert az utolsó földi útján 
el akarom kísérni. Ott voltam a temetésén, s máig érzem, amit 
akkor hirtelen megéreztem: egy világító lánggal megint kevesebb 
lett ebben az egyre sötétülő világban.

Kácsor Zsolt

(A kép forrása: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kon-
r%C3%A1d_Gy%C3%B6rgy-Szil%C3%A1gyi_Lenke.jpg)
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SÓFÁR
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