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A Nyíregyházi Zsidó Hitközség lapja

MÓZES ÉS IZRAEL TÖRVÉNYEI SZERINT
Reé szombatján máftírként szólították a Tórához Sájt, a vőlegényt. A harmadik vigasztaló haftara volt soron, amely a diaszpórából hazatérőknek szól (Jesájá 54.11-55.4.). Nos, Sáj és
Rivka már hazatértek: Jeruzsálemben élnek, így oda utaztak vis�sza, miután Rivka szülővárosában, Nyíregyházán megtartották az
esküvőjüket. Köszönjük nekik, hogy megtisztelték hitközségünket, és csodaszép zsinagógánkban rendezték meg eddigi életük
legnagyobb eseményét!
Deutsch Péter rabbi adta össze a párt. Többek között a következőket mondta:
Egy tanítást szeretnék adni nektek, amibe mindig belekapaszkodhattok, ha netán letérnétek az útról. Azt írja a Tóra: se jobbra,
se balra ne térj el a szótól, amelyet neked mondanak. Rási szerint
még akkor se térj el, ha egy rabbi azt mondja neked, hogy a jobb a
bal és a bal a jobb. Rabbi Berkovits felteszi a kérdést: hogy létezik
ez? Minket, zsidókat úgy teremtett az Örökkévaló, hogy az önálló gondolkodásban hiszünk. Szabad választásunk van. Híresek
vagyunk arról, hogy nem feltétlen az egyszerűbb utat keressük.
Berkovits rabbi megadja a választ: Rasi nem arra gondolt, hogy a
nyugat keleten, vagy a kelet nyugaton van. Amiről a Tóra beszél:
ne térj el a szótól, amelyet adtak neked se jobbra, se balra, ez szubjektív szemlélet kérdése. Minden attól függ, honnan nézzük. Ha
egymással szemben állunk, akkor valóban: ami nekem jobbra van,
az neked balra, és ami neked jobbra, az nekem balra. Így van ez az
életben is. Lesznek olyan élethelyzetek, amelyekben nem tudjuk,

EGY ESKÜVŐ APROPÓJÁN
Ismét örömteli esemény tanúi voltunk a zsinagógában: öt év
után újra esküvő volt nálunk. Amint akkor Neumann Móni, most
Miterkó Mazsi is elhagyja hitközségünket, mivel mindketten Izraelben találták meg életük párját. Nyíregyháza veszít ezzel, de
vigasztaljon minket az a tudat, hogy cserében legalább Beer Seva
és Jeruzsálem jól jár…
Voltak még örömteli események a közelmúltban, ezek említése helyett most mégis inkább azokat a hittestvéreinket szeretném
megszólítani, akik valamikor jártak a zsinagógába, de mostanában
valamiért elmaradtak. Ha tudnánk ennek az okát, akkor orvosolnánk – már amennyiben módunkban áll tenni valamit. Tudjuk persze, hogy ott van a család, az unokák, és egy nyugdíjasnak is lehet
zsúfolt napi programja, de a szüleink emlékére is kell gondolnunk.
Mi nem imával kezdjük a napot – persze biztosan van közöttünk,

mi a helyes. Lesznek kihívások, lesznek olyan dolgok az életetekben, amelyekben nem fogtok egyetérteni. Biztosan lesznek köztetek viták. A legfontosabb, hogy ilyenkor ne egymással szemben
legyetek, hanem egymás mellett, mert akkor a jobb mindkettőtöknek jó lesz. Figyeljetek egymásra, szeressétek egymást, tiszteljétek a szüleiteket. Mindnyájan azt kívánjuk nektek, hogy jöjjenek
a kisbabák, lássátok őket felnőni. Gyertek ide Nyíregyházára, és
látogassatok meg minket Pesten a Bethlen téri zsinagógában is.
Mindnyájan azt mondjuk: így legyen, ámen.

Janics Attila felvétele
aki igen –, pénteken és szombaton, illetve ünnepnapokon meg lehet hozni ezt az „áldozatot” a helyi zsidóság fennmaradása érdekében.
12 évvel ezelőtt volt itt egy nyíregyházi zsidók világtalálkozója,
amelyen megbeszéltük, hogy lesz folytatás. Kérem, akinek kedve
van ismét találkozni, jelezze a hitközségnek, hogy jövőre ismét
megszervezhessük ezt a nem mindennapi eseményt. A Mártírok
emléknapját a korábbi gyakorlatnak megfelelően pünkösd után
egy héttel rendezzük meg azért, hogy a történelmi egyházak képviselői is el tudjanak jönni. 2018-ban ez május 27-én lesz. Miután
összenyitottunk a hitközség épületében két termet, akár nagyon
sokan is elférünk. Jelentkezzetek, keressetek minket, szeretettel
várunk mindenkit belföldről és külföldről, aki kíváncsi ránk és a
többiekre. Emlékezzünk együtt a mártírokra, szüleinkre, gyerekkorunkra, hozzátok el a gyerekeket, az unokákat, hadd legyen egy
közös második otthonuk, ahová bármikor hazatérhetnek.
Färber György
elnök
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FÉL ÉVSZÁZAD PIROS-KÉKBEN

50 év hosszú idő. Sokan vannak, akik
ugyanannyi időt eltöltöttek egy helyen, de
a kutya sem kíváncsi a történetükre. Azt
hiszem, az enyémre sincs sok vevő, esetleg
ti, akiknek értő fületek, szemetek és főleg
szívetek van ahhoz, hogy ezt a jubileumot
meg is értsétek.
Apám és anyám a ti szüleitekhez hasonlóan még nagyon közel voltak időben
azokhoz a borzalmakhoz, amelyek mindkettőjük családjának kijutottak. Mégis,
alig nyolc évvel hazatérésük
után már harmadik fiúgyermekként jöttem a világra.
Színes, érdekes gyerekkorunk volt, az biztos. Valami
óriási identitászavar tette
ennyire színessé. Persze gyerekként nem értettem azt,
hogy a gardróbban ott a tálit,
a tfilin és egyéb más, a zsidó élethez szükséges kegytárgy. A péntek esték gyertyafényei, az ünnepi asztal, a
barchesz és az ünnepi ételek
máig felejthetetlen ízei is
kitörölhetetlenné váltak. De
nem láthattam ezen túl, mert
apám, párttag lévén, távol
tartotta magát és családját is
a zsinagógától, a zsidó közösségi élettől. Utólag sajnálom, hogy így
történt, mert amióta a nagyobb ünnepek
alkalmával látogatom a templomunkat,
kellemetlen volt megélni tudatlanságomat,
tanulatlanságomat. Mára már nem érzem
ezt gondnak, azt hiszem, így fogadtak el a
többiek. Én sem gondolok vissza neheztelően emiatt drága szüleimre. Azt hiszem,
amit átéltek, amin keresztülmentek, minden későbbi döntésüket igazolja. Megértem, mert ezt ők akkor így gondolták jónak. És tudom, hogy ezeket mindig értünk,
a gyerekeikért tették.
Volt azonban a családnak egy olyan,
szinte vallásként gyakorolt szenvedélye,
a futball, amely teljesen áthatotta mindennapjainkat. Nehéz lenne leírni ennek
megjelenési formáit. Apám intézője volt a
NYKISE csapatának, ami elsősorban kiadást jelentett a családnak, mert abban az
időben ez így működött.
Jómagam – szerénytelenség nélkül állíthatom – nagyon ügyes gyerek voltam.
Általános iskolás koromban szinte mindent nyertem, amiben elindultam. Megyei
bajnok voltam többek között atlétikában,
gyorskorcsolyában, országos Úttörő Olim-

pia bajnok röplabdában. 1966-ban ebben
a sportágban lettem igazolt sportolója a
Nyíregyházi Spartacus SC-nek. Középiskolás koromban a legendás testnevelő,
Tatos István új sportággal ismertetett meg:
a rúdugrással, amiben természetesen megyei bajnok lettem. Ekkor már apám nem
élt, 1967 áprilisában elhunyt. Biztosan állíthatom, hogy miatta lettem focista. Villámkarrierként indult a foci, hiszen 1969.
szeptember 14-én Kisterenyén bemutat-

1971. Magyar Ifjúsági válogatott
koztam a Nyíregyházi Spartacus NB-II-es
csapatában. Még nem voltam 16 éves. Persze két bátyám, Gyuri és Pista eufórikus
hangulatba kerültek. Anyám sem kerülhette el sorsát, ettől kezdve minden hétvége a
„vakaró” (a legkisebb fiúgyermeket nevezték így) programja szerint alakult.
A közeg, ahová bekerültem, a „Szpari”
számomra a csodák birodalma volt. Olyan
emberek közelében élhettem mindennapjaimat, akiknek pár nappal azelőtt még
labdát szedtem ifistaként. Edzőim: Lovász Matyi bácsi, Kovacsics Gyula, Bakos
Béla, mind-mind meghatározó szerepet
játszottak életem alakulásában. Kiváló, legendás focisták vettek körül, akikre amellett, hogy kiváló játékosok voltak, emberi
képességeik terén is fel lehetett nézni. Körülvettek, tanítgattak, nevelgettek a maguk
módján, az akkori futballkultúra íratlan
szabályai szerint. Az a közeg elvarázsolt,
azt hiszem, annak köszönhetem, hogy
szinte az egész életemet ez a csodálatos
sportág határozta meg. Huszonegy éves
voltam, amikor elkezdtem az első edzőtanfolyamot. Aztán gyorsan követte ezt a
többi; gyakorlatilag aktív játékos pályafu-

tásom korai befejezésekor már rendelkeztem az akkor szükséges végzettségekkel.
Korán kezdtem és korán be is fejeztem
az aktív sportolást, 179 „Szparis” fellépéssel így is az élmezőnyben tudhatom
magam. Nagyon sok időm nem volt a futball nélküli időtöltésre, mert 1983-ban már
elkezdtem az edzősködést a Nyíregyházi
Focisuliban. Első csapatom volt természetesen a legemlékezetesebb. Szép évek
voltak, de három év múlva a sors – Tóth
Jani személyében – változást hozott. Jani fontos szerepet játszott
a pályám alakulásában, hiszen
ő volt, aki az általa létrehozott
Focisuliban először csapatot
adott, majd a felnőtt csapat vezetőedzőjeként maga mellé vett
technikai vezetőnek. Ekkor vette kezdetét egy gyorsan felfelé
ívelő sportvezetői karrier. Szakosztályvezetőként éltem meg az
1991-es NB1-be jutást, amely
sajnos csak egy évet tartott. A kiesést követő évben esett szét az
NYVSSC nevű gigaegyesület,
mert akkor minden benne lévő
sportág az önállóságáért küzdött.
Így született meg a Nyíregyházi
Football Club, melynek első elnöke voltam. Két nagyon küzdelmes év volt, hiszen a klub működtetése
az én feladatommá vált. Sajátos időszak
volt, hiszen a rendszerváltozás első éveit
éltük, a régi ismerősök már nem, az újak
még nem tudtak segíteni. A klubot vezető
elnökségben két kiváló ember, Dr. Bihari
Albert és Felbermann Endre volt a támaszom. Őrájuk mindig, mindenben számíthattam. Elnöki pozícióm okán részt kellett
vennem az országos vezető testületben is.
Így jöhetett létre egy újabb, kisebbfajta
csodaként megélt változás az életemben.
Az NB II-es Liga vezetői értekezletén számonkértem az akkori elnököt, hogy mit
tett az elmúlt időszakban a tagság érdekében. Annyira meglepte az elnök urat – aki
civilben egy nagy cég vezérigazgatója volt
– kérdésem, hogy azonnal le is mondott.
A tagság ott a helyszínen új vezetőséget
választott, melyben én alelnöki szerepet
kaptam. Az MLSZ akkori alapszabálya
szerint ez automatikusan MLSZ elnökségi
tagságot is jelentett. Az akkori kábelgyáros elnök, Dr. Laczkó Mihály vezette testület a gyár egyik tanácstermében tartotta
értekezleteit. Közel két évet tölthettem el
ebben a pozícióban, ahol többek között
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Puskás Öcsi bácsi is tag volt. Mondanom
sem kell, mennyire élveztem ezt a munkát.
De a sors úgy hozta, hogy az NYFC elnökségének sok tagja – köztük két legnagyobb
segítőm is – a lemondásukat fontolgatták a
klub nehéz helyzete miatt. Nekem sem volt
más választásom, követnem kellett őket.
1997-et írtunk. 3 év sporton kívüli életet követően szakágvezető lettem, újra az
edzői munka töltötte ki mindennapjaimat.
Új csapatom lett, talán a szerencsének is
köszönhetem, hogy tele tehetségesnél
tehetségesebb gyerekekkel. Élveztem a
velük töltött évek minden pillanatát. Ők
hozták el számomra pályafutásom legemlékezetesebb időszakát. Akkoriban szokássá tettem, hogy a
korosztályos válogatottakba meghívott
játékosokat fel kellett
vinni
Budapestre.
Egyik
alkalommal
a szövetségi edző
megkért, hogy maradjak ott két napra a
gyerekekkel, mondván, úgyis jönni kell
értük. Ottmaradtam,
összebarátkoztunk,
és nemsokára már hivatalosan is a segítője
lettem – vagyis szövetségi edző. Csodás
évek
következtek.
57 hivatalos nemzetek közötti mérkőzés
Európában és azon kívül. Két hét Izraelben, a később Európa bajnoki bronzérmes
korosztállyal. Ugyancsak velük két hét
Japánban. Saját korosztályommal, benne
legalább 3 nyíregyházi sráccal Európa bajnoki selejtezőtornák és más emlékezetes
események sora következett. És ezzel még
nem ért véget a történet. Várhídi Pétert –
akinek akkortájt segítője voltam – felkérték szövetségi kapitánynak. Elvállalta, de
saját stábjához ragaszkodott, amelynek én
is tagja voltam. A csoda hét hónapig tartott, benne három hivatalos mérkőzéssel
– Montenegró, Moldávia és Norvégia – a
válogatott kispadján. Nem tudom, mert
nem néztem utána, mindenképpen kivételes eredménynek tartom azt, hogy egy játékost – itt Farkas Balázsra gondolok – a
kiválasztása pillanatától végigkísérhettem
egészen az ifjúsági és a felnőtt válogatottságig.
Ez az időszak is lezáródott, de ennek
is volt folytatása. Fejembe vettem, hogy
megpróbálkozom a futballakadémia létrehozásával. Akkori főnököm, Bartha Laci
mellém állt, és három év kőkemény mun-

kát követően a Nyíregyházi Közgyűlés
megszavazta az alapításról szóló határozatot. A polgármester asszony mindvégig
támogatta az ügyet, de nem volt teljes az
egyetértés. A végszavazást megelőző szünetben még be kellett mennem a városházára, meg kellett győznöm a frakcióvezetőket, tanácsnokokat arról, hogy jó ügyet
szolgálnak, ha az „igen” gombot nyomják
meg. Meggyőző lehettem, mert egyhangú
szavazás volt…
Ma már a hatodik évfolyam tanul az akadémián, melynek neve időközben Bozsik
Akadémiára változott. Az ötlet önmagában
kevés lett volna, el kellett nyernünk a né-

2007. Magyarország felnőtt válogatottja
vadó családjának hozzájárulását is. Bozsik
Péterrel együtt tanultunk, jó kapcsolatot
ápoltunk egymással, így nem lett akadálya
ennek a lépésnek sem.
Mozgalmas évek voltak, és közben eltelt
az idő felettem is. De nem volt megállás,
hiszen nyugdíjba vonulásom előtt négy és
fél év alatt, lendületből elvégeztem a világ
legmagasabb felnőtt- és utánpótlásedzői
tanfolyamait, az UEFA „PRO”-t és az
UEFA Elite Youth „A”-t, és az Akadémia
audittal párhuzamosan az „Elit akadémiák
vezetése felsőfokon” elnevezésű tanfolyamot. A Bozsik József Labdarúgó Akadémiát az ország 9. legjobb műhelyeként adtam
át utódaimnak. Ez volt a hab a tortán.
50 év nagy idő. Nagyon sokszor eljátszottam a gondolattal, vajon milyen jubileum lesz? Egy csapatépítő tréningen akkori
főnököm egy kortársamat búcsúztatott, aki
nyugdíjba ment. Bejelentette, hogy a következő búcsúztatás az enyém lesz. Hát
nem lett, sőt, úgy jöttem el a Nyíregyházi Sportcentrumtól nyugdíjba, hogy nemhogy búcsúztató, egy meleg kézfogás sem
volt. Miért veletek osztom meg először? A
Nyírzsidók című könyvben azt mondtam,

hogy életpályám során akár sportvezetőként, akár edzőként mindig a legsikeresebb időszakaimban, nehezen érthető módon értek kudarcok. Idősebb hittestvéreim
szerint ezek egyértelműen a zsidóságom
miatt történhettek meg. Elgondolkoztam
rajta, de nem azonosultam ezzel. Nagyon
könnyű lenne erre fogni. Most, hogy vis�szaemlékezem, játékosként egyszer szembesültem ilyen típusú konfliktushelyzettel.
A helyszín Gyöngyös. Az utolsó percben
az én hibámból gólt kaptunk. Ez nagy lelki
traumát szokott okozni. Most is így volt.
Kapusunk, aki egyébként az én szememben most is minden idők egyik legjobb
nyíregyházi
kapusa, nagyon durván
„lebüdöszsidózott”.
A neve nem fontos.
Viszont annál fontosabb egykori játékostársamnak, ma is
barátomnak a neve:
Kemecsei György.
Ott Gyöngyösön, a
zuhanyzóban nagyon
szenvedélyesen ment
neki az előbb említett kapusnak és vett
védelmébe. Szavaira
a mai napig tisztán
emlékszem. Ha minden konfliktust, ami
ez alatt az 50 év alatt
velem történt, megpróbálnám származásommal összefüggésbe hozni, saját gyengeségemet jelentené.
Jogos lenne a kérdés: akkor hogy érhettem
el azokat a sikereket akár edzőként, akár
sportvezetőként, hiszen mindkét területen
a legmagasabb szintekre sikerült elérnem.
Megkaptam Nyíregyháza Város legmagasabb sportkitüntetését is.
Nekem, szüleimmel ellentétben, tiszta
identitástudatom van. Közétek tartozom.
Akkor is, ha nem tudok fizikailag ott lenni
veletek minden eseményen. Ilyen a munkám, ezt választottam. Ezért is vagyok
büszke kislányom közelmúltbeli, a zsinagógában megtartott esküvőjére, hiszen azt
megelőzően ilyen évtizedeken keresztül
nem volt. Mi is adtunk valamit a közösségnek ezzel, és persze kaptunk is. De ez
így van rendjén.
Mint az is, hogy természetesen ma is
gőzerővel dolgozom ugyanabban a szakmában, de most már Kisvárdán. Kisváros,
nagyon kedves emberek, komoly célok.
Mondhatom, jó érzés újra motiváltnak lenni.
Neumann Gábor
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SZEMELVÉNYEK A DOMBRÁDI
ZSIDÓSÁG ÉLETÉBŐL
Nehéz pontosan megmondani, hogy mikor telepedtek le a zsidók Dombrádon. Tudomásunk van arról, hogy 1796-ban már
hitközség volt Kisvárdán, melynek voltak
dombrádi tagjai.
„...felekezeti gyűlölködésnek, vagy akár
csak az ilyen színű ellentéteknek még a leghalványabb nyomát sem találhatjuk meg.
...Annak ellenben nyoma van, hogy a zsidót
is szívesen maguk közé fogadták”. ( Horváth József: Adatok Dombrád község s a
Dombrádi Ref. Egyház történetéhez. 1931.
Kisvárda. )
A XVIII. és a XIX. században már megtalálhatók a zsidó családnevek a község földesurai között: Schwartz Ignác és Blau Pál.

emelkedett a zsidó közösség létszáma.
Békességben élt egymással Dombrádon
zsidó, katolikus, református. A Rosenberg
testvérek a református egyháztól vásároltak földet fatelep kialakításához. A református parókiát a Goldmann Samu által
forgalmazott piros cseréppel fedték be. A
Czeisler Lipót által bérelt közmagtárban
tároltatta a terményét a református lelkész.
Szép példája az egymás megbecsülésének a
következő levél, melyet Trattner Lipót, izraelita tanító írt a lelkészi hivatalnak 1911ben, amikor már felépült az új református
templom. Részlet a református egyház
presbiteri jegyzőkönyvéből 1911-ben: „...
Olvastatott Trattner Lipót nyugalmazott izraelita tanító következő alapítvány levele.
Kedves Nagytiszteletű Úr!

Szalai (Schwarz) Vilmos
egykori dombrádi lakos
A második zsidótörvény után a református vallású Szűcs Ferenc a zsidók iránti
együttérzéséből közel negyven éves korában körülmetéltette magát a helybeli
sachterral. Ezért a cselekedetéért a nyilasok elhurcolták és agyonlőtték.
Az 1850-es évektől szinte megháromszorozódott a dombrádi izraelita hitközség
létszáma. 1868-ban önálló lett a dombrádi
fiókhitközség és az izraelita vallás orthodox irányzatához csatlakozott. Tagjai voltak Dombrádon 27-en, de a szomszédos tanyavilágból és Tiszakanyárról is tartoztak
a hitközséghez.
A XIX. század második felében 150 fölé

Alant írott tizenegy éven át oktattam
e község gyermekeit, mint ismétlő iskola vezető. 23 év itteni tartózkodásom
alatt e község közönsége engem és családomat minden lehetővel támogatott,
mert csekély évi fizetésemből másképp
megélnem lehetetlen lett volna. Most
a midőn nyugdíjba léptem, s a jó Isten
segítségével gyermekeimet felneveltem,
elhatároztam, hogy hálám jeléül egy
csekély alapítványt teszek az új orgona
javára.
Ugyanis 100 Egyszáz koronát adok az
egyház javára, s a száz koronát az orgona javára adom, azonnal folyósítani
lehet, s ennek 5-ös százaléka minden
évzáró vizsga napján vallás és vagyoni különbség nélkül, oly két ismétlő iskolás lánynak adassék jutalmul, kik a
szépírásból és számolásból kitüntették
magokat Ennek elbírálására mindenkor
az iskola széki elnök van hívatva és jogosítva.
Ha Isten éltet, s ha még körülményeim engedik szeretnék még a toronyórára
is egy alapítványt tenni.
Azért teszem, hátha példámat mások
is követik, hogy kiki tehetsége szerint
hoz áldozatot e nemes ügy oltárára.
Nagyon kérem e csekélységet tőlem
elfogadni, s olyba venni, mintha sokat
adtam volna, mert csak egy Isten látja szívemet, hogy önzetlenül és tiszta
szívből adom. Legyen Isten áldása ezen
egyházon és az egész községen, amint

szíve mélyéből óhajtja tisztelője Trattner Lipót nyugd. tanító. Dombrád 1911.
május hó 7-én, (:mellékelve 100 korona:)”
„Egyháztanács az egyház segélyezésére és a tanügy felvirágoztatására
tett eme nemes szívből jött alapítványt
köszönettel veszi, s ígéri, hogy a nemes
szívű alapító kívánságához képest az
alapítványi tőke 5%-át vagy is öt koronát minden évben a megjelölt czélra kiutalványozza, mely határozatáról Trattner Lipót alapítvány tevőt jegyzőkönyvi
kivonaton értesíti”.
A szó igazi értelmében vett boldog békeidők voltak ezek. Egymást megbecsülve, egymást kisegítve éltek itt az emberek.
Több szegény dombrádi gyerek talált munkát és kenyeret zsidó családoknál. Ma is élő
szemtanúi vannak a faluban ennek az igazi
felebaráti szeretetnek, akik hálával emlékeznek vissza azokra a zsidó családokra,
akiknek emberileg megmaradásukat köszönhették. A tehetősebb kereskedő zsidó
családok mindent megtettek a falu gazdasági felvirágoztatásáért, de kikerültek közülük
neves orvosok, tanítók, rabbik is.
Kutatásaim közben olyan adatokat találtam, amelyeket eddig még senki nem fedezett fel. Néhai Horváth József, aki alapos
tanulmányt írt Dombrád történetéről, valószínű, hogy ő sem találkozott az alábbiakban közölt adatokkal, amelyekről nem is
tett említést dolgozatában. Az eddig ismert
legkorábbi adatunk 1787-ből való, amikor
a dombrádi református gyülekezet egy új
templomot épített. Ez azért is figyelemre
méltó, mert 1773-tól találhatók adatok a
helybeli egyházi életről. A templomépítésről szóló „De Perceptionibus et Erogationibus” (Bevételek és Kiadások) pénztári
irat említést tesz a következőkről:
„A Hersli Zsidót kifizettük...”
„A Hersli Zsidónak egész esztendeig
való szükséges dolgokért fizettünk nyolcad fél márjásokat...”
„Béry András áts Mester ember ki fizetésekor adóssok maradtunk Hersli Zsidónak
l7 forintokkal...”
A fenti idézetek is azt igazolják, hogy
Dombrádon valóban nyoma sem volt semmiféle faji ellentétnek. Hogy az említett
zsidó emberek mivel járultak hozzá az akkori református templom építéséhez, ezt
nem tudjuk, de cselekedetük mindenképpen méltó az elismerésre, a tiszteletre.
Sipos Kálmán
református lelkész, Dombrád
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A BALKÁNYI TALISZ-SZÖVÖDE TÖRTÉNETE
Balkány Szabolcs megye délkeleti körzetében fekszik. Több mint hatezer lakosával korábban nagyközség, ma már városi rangot viselő, kiterjedt tanyavilággal,
jelentős történelmi múlttal rendelkező
település. A talisz-szövöde, melyről ezen
írás emlékezni kíván, szintén a múltban
gyökeredzik, annak különleges elemeként.
Alapítása az 1920-as évek elejére esik,
végzetére a holokauszt tette fel
a pontot. E sorok írója kamaszként még megtapaszthatott
egyet s mást vele kapcsolatban
hiteles vagy annak vélt elbeszélésekből.
Első Magyarországi Talisz-Szövöde… Hogy első volt-e
vagy ki tudja, hányadik, ma sem
ismert, de az bizonyos, hogy
manufaktúraszerű képződmény
volt, a munkásokkal együtt a
foglalkoztatási létszám soha
nem haladta meg a húsz főt. A
tulajdonlásból fakadó tevékenységeket Lichtenstein Kisziel
(Jekutiel) rabbi legidősebb fia,
a vallási és világi ismeretekben
jártas, nemes emberi tulajdonságokkal rendelkező Hillel látta el.
Hogyan született az ötlet és főleg az
induláshoz szükséges pénz? Nagy a valószínűsége, hogy a széleskörű családi
kapcsolat volt a döntő. Ami viszont a legenda szárnyán repkedett, a következő: Az
I. világháború jócskán hagyott maga után
szerencsétleneket, többek között hadiárvákat és zsidó gyerekeket is. Balkányban és
környékén is voltak 12-15-en. A róluk való
gondoskodás alapvetően a hitközségre és
a rabbira hárult. Ez utóbbi szervezésében
működött egy kb. 20 fős jesiva, amely
foglalkozott az iskolás korból kinőtt hadiárva gyerekekkel, szakmai képzésükkel,
az életre való felkészítésükkel. A fenntartás természetesen a hitközségre hárult.
Évről évre, a költségvetés tárgyalásánál a
rabbi növekvő igénye a korlátozott lehetőségekkel szemben komoly vita tárgyát
képezte. Egyik alkalommal, valamikor a
húszas évek elején, az egyébként országosan is rossz gazdasági helyzetben az
egyik választmányi tag magából kikelve a
rabbinak szegezte a kérdést: Mit gondol a
rabbi úr, mik vagyunk mi, Rothschildok? A
Rothschild név szöget ütött a rabbi fejébe.
A vita abbamaradt. A rabbi látható nyugalma mögött nagy gondolatok, megoldási lehetőségek motoszkáltak, a kulcsszó:

Rothschild… Most már csak a gyakorlati
kivitelezés módszerét kellett megtalálni,
de pár napos töprengés után az is megszületett. Összeszedte a hadiárva gyerekeket
a faluból és környékéről (egy-kettő akadt
más státuszbeli). Úgy, ahogy ezek a nebih
(szerencsétlen) gyerekek kinéztek, csoportképet készíttetett róluk, aztán másolatokat több tucat példányban. A mellékelt

Egy fejléces dokumentum
szöveg arról szólt, hogy ezek a háborús
áldozatok gyerekei, akik számára szakmai
képzést, ellátást, stb. kellene biztosítani.
Ezt vallási szempontból is üdvözítő (micva) ügyként kezeli, és megvalósításához
adományt kér. Persze a pontos szöveg
nem ilyen prózai módon fogalmazódott,
jócskán rájátszott a kiszemelt adományozó érzelmeire. Postán eljuttatta mindazoknak, akiktől nagy valószínűséggel pénzt
lehetett várni. A rossz nyelvek szerint a
számítás bejött. Pontos összegről senkinek
nem volt tudomása, de egy- két év múlva
felépült és működésbe kezdett a szövöde a
község belterületén, a hitközség tulajdonában lévő telken, ahová az elemi iskola, a
hájder és a jesiva is települt. A manufaktúraként működő létesítményt egy rozoga,
vályogfalú házban rendezték be. Külön
viskószerű épületben volt a festő- és a mosodarészleg, egy harmadik hasonló épületben a szövöde–tekercselő működött. A
szakmai irányítás főmérnöki munkáját a
csehszlovák textilfőiskola magyarországi
származású tanára, ortodox vallású szakember látta el. Az ő vezénylete alatt helyi
ácsok, asztalosok készítették el a szükséges gépeket, eszközöket, betanították a
munkásokat (többségük a hadiárvák közül
való volt). A textilmérnök véglegesen Bal-

kányban telepedett le, és vezető beosztásában végig megmaradt.
Az egyes műveleteket egy-két betanított
munkás látta el. A szövés külön helyiségben, három szövőszéken történt, amelyet
hosszadalmas feltekercselés, előkészítés
előzött meg a főmérnök szakmai irányításával. A három szövőszéken a hadiárvaként nevelt Heisz fiúk dolgoztak rendkívüli
fizikai igénybevétel mellett, a
pamutszöszökkel terhes levegőben napi 10-12 órán át. Elszívóberendezés nem lévén, a
levegőt kereszthuzat útján próbálták tisztítani. Ez a munka
még erőteljes fizikum mellett
sem garantált egészséges tüdőket, hosszú életet.
A könyvelést és az irodai
munkát Deutsch Lajos látta el
nagy szorgalommal és hozzáértéssel. A mindenes teendőket
és egyben a titkári feladatokat
egy ismeretlen származású,
vörösképű, kancsal hadiárva fiatal, Zalmenka végezte
(csak ezen a néven ismerték).
A csomagolásra, postázásra
egy segédmunkást alkalmaztak. (Balkány
csomagforgalmának 80 százalékát a gyár
biztosította.)
A szövők mellett dolgoztak festők, mosást, végtisztítást végzők. A főtermék a talisz volt, de mellette készítettek imarojtot
(ciceszt) és fapálcikákat átszövő ablakredőnyöket is. E melléküzemnek is volt 5-6
dolgozója, a rendeléstől függően.
A 30-as évek derekán ismeretlen eredetű tűz következtében a szövöde teljesen
elpusztult. A biztosító kárpótlása valószínűleg jelentős összegű volt, ennek köszönhetően viszonylag rövid idő, 1-2 év
alatt felépült az új gyár. Reprezentatívabb
kivitelben, kétszintes épületben, de a régi
technológia megtartásával folytatta korábbi tevékenységét, melynek 1944-ben a deportálás véglegesen véget vetett.
Balkánynak ez a korábbi nevezetessége mára úgyszólván teljesen kihullott az
emlékezés rostáján. Érdemtelenül! Nemcsak azért, mert egykoron néhány család
számára munkaalkalmat teremtett, a községet gazdaságilag gyarapította, hanem
legfőképpen azért, mert a XX. század első
felében Balkányt ismertté tette itthon és
külföldön egyaránt.
Rákos Imre
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„Ibrányban temessenek el”
Dr. Bleuer Samu portréja

„Ibrányban temessenek el” – ez a tömör mondat zárja dr. Bleuer Samu, budapesti ügyvéd 1901. június 13-án kelt
végrendeletét, melyet 35 évesen vetett
papírra.1 Hét év múlva, 1908. október
9-én hunyt el, s földi maradványait
– végakarata szerint – családja hazahozta a fővárosból, és az ibrányi zsidó
temetőben helyezte örök nyugalomra.2
Akkor már ott pihent nagyapja, édesapja és egyik öccse, Bertalan is. Ők mindhárman földbirtokosok voltak Ibrányban, Samu azonban – akinek szintén
birtoka volt a faluban – nem a gazdálkodást választotta: ügyvéd lett. S nem
is akármilyen. Praxisának gyakorlása
mellett szakmai cikkeket író jogtudós,
a hazai politikai visszásságokat bíráló
szatíraíró, a szakmai, irodalmi és művészeti életben is aktív társadalmi életet
élő értelmiségi volt. Írásaira a mai napig hivatkozik a jogi szakirodalom, Az
esküdtbírósági rendszer hiányai c. művének hasonmás kiadását, illetve angol
és héber nyelvű fordítását pedig – mint
„culturally important” (kulturálisan
fontos) könyvet – 2010-ben (!) megjelentette a Kessinger Publishing amerikai kiadó.3
Bleuer Samu ahhoz a kiváló Szabolcs
megyei Bleuer családhoz tartozott, melynek néhány tagját már bemutattuk a Sófár korábbi számaiban.4 A családnak az
az ága, melyből ő származott, Ibrányban
gazdálkodott. A nagyapát, Bleuer Leopoldot „a szegények és árvák jótevőjének” nevezte a falu, ezt írták gyászkoszorújának
szalagjára, amikor 1885-ben utolsó útjára
kísérték. A végrendeletében jótékony célra hagyományozott összeggel örökösei az
ibrányi felekezet nélküli kisdedóvó intézet
1 https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/Vegrendeletek/11270/
2 Nyírvidék, 1908. okt. 11. 5.
3 https://uae.souq.com/ae-en/az-eskudtbirosagi-rendszer-hianyai-1904-by-samubleuer-paperback-14185797/i/, https://www.
ebay.com/p/az-eskudtbirosagi-rendszer-hianyai-by-samu-bleuer-2010-hardcover/126886163?_
trksid=p2047675.l2644#ProductDetails, https://
www.amazon.com/Eskudtbirosagi-Rendszer-Hianyai-Hardback-Hebrew/dp/B00FBBRA6K
4 Sófár, 2016. dec., 6-7., 2017. máj., 6-7., 2017.
jún., 5-8.

alapját hozták létre, megalapítva ezáltal az
első ibrányi óvodát. Fia, a széleskörűen
művelt Bleuer Mór az ő nyomdokait követte faluja és a közjó szolgálatában. „Jótékonysága nem ismert semmiféle elkülönítéseket s az ibrányi szegény nép, melyet
különböző utakon és módokon annyi sok
jótéteményben részesített, sokáig fogja
nevét áldással emlegetni” – olvassuk a haláláról szóló híradásban. Mór öt gyermeke
közül két fia is ebben a községben gazdálkodott tovább: Bertalan, akit fiatalon ragadott el a halál (özvegye vezette tovább a
birtokot) és Jenő, aki érdemeiért 1934-ben
megkapta Ibránytól a díszpolgári címet.5
Bleuer Samu is Ibrányban született
1866-ban Bleuer Mór és Bleuer Berta legidősebb fiaként. Itt nőtt fel három öccsével és egy húgával együtt a még ma is álló
szép, neoklasszicista stílusú Bleuer-kúriában. Középiskolai tanulmányainak első
hat évét a nyíregyházi – akkor még hatosztályos – evangélikus gimnáziumban, az
utolsó két évet pedig az iglói evangélikus
főgimnáziumban végezte, ahol 1883-ban
érettségizett.6 Ügyvédi diplomát a budapesti jogi karon szerzett, s bár szülőföldjéhez való kötődése soha nem szűnt meg,
a fővárosban talált olyan szellemi közeget,
melyben kivételes tehetsége igazán kibontakozhatott. Gyorsan ívelő ügyvédi pályáját 1890-ben kezdte.7 1894 márciusában
feleségül vette Friedmann Erzsikét, a neves ügyvéd és kriminalista, dr. Friedmann
Bernát leányát. Házasságuk azonban nem
bizonyult tartósnak, a következő év szeptemberében közös megegyezéssel elváltak. Kisfiukat, András Móriczot – a válóperes iratok8 tanúsága szerint – hétéves
koráig az édesanyja nevelte, iskolás korától kezdve azonban – a zsidó szokásoknak
megfelelően – az édesapa vette át a nevelését. Valószínűleg fia hozzá kerülésekor
fogalmazta meg fent említett végrendeletét, melyben – halála esetén – a gyermek
5 Az idézetek és az adatok forrásai: Nyírvidék,
1885. júl. 05., nov. 11., 1894. febr. 1934. febr. 27.
6 https://library.hungaricana.hu/hu/collection/
iskolai_ertesitok_nyiregyhaza/, https://library.hungaricana.hu/hu/collection/iskolai_ertesitok_iglo/
7 Budapesti Közlöny, 1890. febr. 16. 3., okt. 3. 1.,
nov. 21. 1.
8 https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/Polgper/12322/

Bleuer Samu

(A fotó a Borsszem Jankó
1908. okt. 11-i számában jelent meg)

gyámjaként volt apósát nevezte meg azzal
a kéréssel, hogy az anyai nagyapa tegye
lehetővé a fiúnak a Bleuer családdal való
bensőséges rokoni viszony ápolását. Dr.
Bleuer Samu végrendeletének mind a
tartalma, mind a hangvétele egy felelősségteljes, mélyen érző, családjához nagyon erős szálakkal kötődő embert sejtet.
Ennek egyik szép példája, hogy elhunyt
öccsének özvegyét, Boriskát ugyanúgy
testvéreként említi, mint a húgát, és mindkettejük számára azonos összeget hagyományoz nászajándékra férjhezmenetelük
esetén. Megható az a gondoskodás is, ahogyan az édesanyjáról szól végakaratában:
„Kívánom, hogy fiam édes anyám iránt
gyermeki engedelmességgel viseltessék, s
ha emlékemet és akaratomat tiszteli, soha
nem akadályozza azon terveket, amelyeket
a szükség és idő szerint édes anyám vagy
Jenő öcsém végbevinni óhajtanak.” Ez
azt bizonyítja, hogy – noha Samu 16 éves
korától távol élt a szülői háztól – az erős
érzelmi kapocs sosem lazult meg anya és
fia között. S megmaradt a kötődése faluja iránt is, hiszen végrendeletében jelentős összeget hagyományozott az ibrányi
óvodaalap számára, melyet nagyapja és
édesapja hozott létre, s mint írja, ehhez
hozzájárulni neki is kötelessége. A végrendeletnek a temetésére vonatkozó, záró
mondata pedig a Budapesten élő fiatalember szülőfalujához való hűségének egyik
legszebb tanúbizonysága.
Bleuer Samu nagy tudású, széles látókörű, hivatását szenvedéllyel és mély
humanizmussal művelő ügyvéd volt. Működésének kezdetétől rendszeresen pub-
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likált szakmai cikkeket a Jogtudományi nevelne múlhatatlanul.”11 A halálbüntetés
Közéleti érzékenységét, szellemességét
Közlönyben, a Budapesti Szemlében és statisztikájáról szóló írásában12 szintén és remek szépírói stílusát is megcsillantja
más lapokban, előadója, illetve hozzászó- mélységes emberszeretetét és nem utol- két politikai szatírája, Az uj Sallustius és
lója volt a Magyar Jogászegylet vitáinak. sósorban saját korát meghaladó modern Az uj Anonymus.14 Az 1906-ban hatalomra
Jogi témájú írásai arról tanúskodnak, hogy szemléletét bizonyítja, hiszen a halálbün- került második Wekerle-kormány tagjainem csupán a magyar jogrendszer történe- tetés még a XXI. században is újra és újra ról és viselt dolgairól rántja le a leplet úgy,
tét, aktuális problémáit, vitatott kérdéseit, megfogalmazott emberi és jogi probléma. hogy az egyikben az ókori Catilina-féle
jeles jogászait ismerte rendkívül alaposan, Elismeréssel, sőt büszkeséggel szól ar- összeesküvés, a másikban a honfoglalás
de – kiváló idegennyelv-tudásának kö- ról, hogy a magyar törvényeknek és bírói korába helyezi a cselekményt, ám az olszönhetően – nagy rálátása volt más or- gyakorlatnak köszönhetően örvendetesen vasók pontosan fölismerhették a szerepszágok jogalkotására és jogalkalmazására, kevés nálunk a végrehajtott halálos ítélet. lőkben és a történetekben a politikai élet
valamint a külföldön megjelent szakiroda- Hozzáteszi, hogy ezen kívül köszönhető akkori alakjait és eseményeit.
lomra is. Ez utóbbiakról könyvismerteté- ez „nemzetünk egészséges humánus felfoBleuer Samu büszke volt magyarságásei is megjelentek a Jogtudományi
ra és zsidó voltára egyaránt. Ezért
Közlönyben.9 A szépirodalom és a
is érintette érzékenyen, hogy az álképzőművészet iránti vonzódását
tala nagyon tisztelt Kállay András,
mutatja, hogy munkatársa volt a
Szabolcs megye egykori főispánja
Borsszem Jankó c. élclapnak, igaza Szabolcs vármegye monográfiája
gatósági tagként tevékenykedett
című könyv előszavában burkoltan,
– többek közt Jókai Mórral és Mikde félreérthetetlenül azt fogalmazszáth Kálmánnal – a Révai Testvéta meg, hogy a megyében élő zsidó
rek Irodalmi Intézet Részvénytárbirtokosok („uj települtek”) idézik
elő a régi magyar tekintély hanyatsaságban, ugyancsak igazgatósági
lását és a szegénységet. Megkapó az
tagja volt a Könyves Kálmán Maaz empátia, mellyel Bleuer Samu a
gyar Műkiadó Részvénytársaságmonográfiáról írt kritikájában megnak, továbbá rendes tagjai közt jepróbálja megérteni, hogy Kállay
gyezte az Izraelita Magyar Irodalmi
András miért borong a múlton, és
Társulat és az Országos Magyar
miért nem látja maga körül a halaKépzőművészeti Társulat.
dást. Majd így folytatja: „Pedig e
Bleuer Samu cikkeit olvasva elsőhaladás munka gyümölcse, és nem
sorban az írások mögött lévő emA Bleuer család síremlékei
ber habitusát, gondolkodásmódját, (Balról jobbra: Samu, Bertalan, Leopold, Mór és felesége, Berta) a tekintély hozadéka! Mi zsidók peértékrendjét próbáltam megismerdig büszkék vagyunk, hogy e nemni. Az azonnal nyilvánvaló volt, hogy ki- gásának, a mely a történelem legsötétebb zeti munkának osztályosai voltunk, s hogy
vételes szívügyeként kezelte a magyar tör- korszakában sem szennyezte be az igazság ezentul is azok leszünk. Hogy a hazáért
vényalkotás és jogalkalmazás folyamatos oltárát emberi áldozatokkal.” Írta mindezt egyforma hűséggel harczoltunk és dolgozjavítását. Észrevételeiben, javaslataiban 1896-ban…
tunk. Hogy a gazdaság és a tudomány, az
egyidejűleg van jelen az erősen probléBleuer Samu szabadelvű és modern gon- ipari és a szellemi élet minden műhelyémaérzékeny, éles és kritikus szemű jogász dolkodású jogász volt, akinek nem egy ben jó munkások vagyunk. Kállay András
és a toleráns, humánus lelkületű ember, írásában ma is időszerű gondolatok fogal- ur pedig azon férfiak közzé tartozik, kik
aki a bűnöst is érző lénynek és erkölcsi- mazódnak meg. Ezt igazolják azok a cik- ebben a munkálkodásban s az ideálokért
leg megmenthetőnek tekinti. A munkácsi kei, melyekre a mai napig hivatkozik a jogi való lelkesedésben jó példával jártak előtfegyházban tett látogatásáról szóló írá- irodalom: A sajtójog reformja, Mozgalmak tünk. Ezért van, hogy én Kállay András ur
sában10 például szót emel az embertelen a zsidóságban, A munkácsi országos fegy- támadását minden más antisemitismusnál
körülmények miatt, és megfogalmazza azt ház, Az esküdtbírósági rendszer hiányai. Ez sokkal jobban fájlalom.”15
az aggályát, hogy a magyar bíróságok túl utóbbit – mint fentebb említettem – a köBleuer Samu gazdag, tartalmas életékönnyen ítélnek valakit fegyházra. A fiatal zelmúltban külföldön újra kiadták. Elgon- nek 43. évében, fájdalmasan korán ment
ügyvéd bírálja a kormányzatot is amiatt, dolkodtató és megfontolandó aktualitásokat el. Temetése 1908. október 11-én Ibrányhogy a vár aljában lévő épületeket a kato- tartalmaz például egy 1909-ben megjelent ban volt. A zsidó szertartás után koporsónai kórháznak adták, pedig ezekkel enyhít- írása13 a sajtószabadságról. Csupán egy ja fölött búcsúbeszédet mondott Szikszay
hették volna a fegyház kórházának túlzsú- mondat a cikkből: „Ugy hiszem, mostaná- András ibrányi református lelkész és az
foltságát. Rokonszenves humanizmusát ban nem kívánhatunk egyebet, mint hogy írótárs, Lipcsey Ádám. A gyászoló közöntanúsítja a „kezdőbűnös kímélésé”-ről szó- térjünk vissza az 1848-as törvényhozás ség soraiban számos barátja, tisztelője köló cikke is. Ebben támogatja a feltételes bölcs szelleméhez, melytől a szabadsajtó zött ott volt Kállay András nyugalmazott
elítélés intézményének bevezetését, mely intézményét azért nyertük, hogy a közélet főispán is…16
szerinte azoknak a kis törvényszegőknek, tisztasága felett a nyilvánosság őrködjék,
a nem igazi gonosztevőknek a büntetése s’ nem azért, hogy egyes hírlapok frivolan
Nyíregyháza, 2017. augusztus 10.
lenne, akiket azonban „a rabság levegője és czinikusan hajhászszák a szenzácziókat a
Urbán Terézia
és a tömlöczök társadalma gonosztevőkké magánélet ügyei között.”
9 Jogtudományi Közlöny, 1890. jún. 13., dec. 19.,
1891. nov. 20., 1892. aug. 5., szept. 16., 1895. jan. 18.,
1896. jún. 12.
10 Jogtudományi Közlöny, 1891.05. 15. 157-8.

11
12
13

Jogtudományi Közlöny, 1907.05. 10. 151-152
Jogtudományi Közlöny, 1896.08. 07. 251-252
Jogtudományi Közlöny, 1909.02. 19. 61-65.

14 Borsszem Jankó Lapkiadó Rt. Bp., 1907.
15 Nyírvidék, 1900. jún. 3. 3.
16 Budapesti Hírlap, 1908. okt. 13., Nyírvidék,
1908. okt. 18.,
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VENDÉGOLDAL

Egyre ritkábban hallani olyan ízes jiddis kifejezéseket, amiket Gervai Lajos használ. Régi a kapcsolata hitközségünkkel,
többször járt nálunk az őszi ünnepeken előimádkozóként, az
idén is őt hívtuk. Előzetesként elbeszélgettünk Debrecenben
töltött gyerekkoráról, az akkori zsidó életről. A történetek másik főszereplője általában édesapja, Gelberger Menyhért volt,
róla is szól ez a rövid visszaemlékezés.
1948-ban születtem, így vannak emlékeim az ötvenes évekből.
1956 előtt status quo és ortodox hitközség is volt Debrecenben.
Ünnepekkor mindkét zsinagóga kábé háromnegyed részig megtelt. Mikor szünetben kimentünk az udvarra – mi az ortodoxba, a
Pásti utcába jártunk –, mozdulni alig lehetett. Apám nem nagyon
örült annak, hogy szünetben át-átjártunk a Kápolnási utcára, a
status quo zsinagógába. A hatvanas-hetvenes években aztán előfordult, hogy a Kápolnási utcában nem volt meg a minjen, akkor
viszont minden további nélkül kisegítették őket az ortodoxok, sőt,
apám, ha szükség volt rá, olykor előimádkozóként is szerepelt
náluk. Mást is megszervezett, például a skume minjent. Hogy mi
volt az? Voltak, akik nem tudtak részt venni a hajnalban kezdődő
szlihesz imákon, mert hat órára jártak dolgozni, ezért nekik külön
imádkozott apám úgy, hogy utána kényelmesen beérjenek a műszakba. Velem viszont elég szigorú volt. Megtörtént, hogy kilépve
a zsinagógából rám szólt: látom, ma semmit nem imádkoztál! Hazaértünk, elém tette a himist és el kellett kezdenem olvasni. Mikor láttam, hogy behunyta a szemét, rögtön nyolc sorral lejjebb
folytattam. Nem ez következik! – mondta anélkül, hogy kinyitotta
volna a szemét, így kénytelen voltam visszatérni oda, ahol valóban tartottam. Nem tetszett nekem különösebben ez a kötöttség.
Egyszer megkérdeztem tőle: apu, miért kell nekem templomba
menni? Nézd meg, a Friedmann, a Weisz, a Schwartz nem járnak!
Apám ült, becsukta a szemét, jobb keze mutatóujjával a levegőbe
bökött és azt mondta lassan, megfontoltan: az az ő bajuk… Két
szót gyakran használt: náriskájt és szpassznist. Az első azt jelenti:
bolondság, a másik meg kábé azt, hogy valami nem passzol. Magyarul nem tudott jól apám, mert otthon ők csak jiddisül beszéltek.
’56 után kissé lanyhult a zsidó hitélet, de nekem továbbra is el
kellett járnom imádkozni és tanulni. Jártam chájderba, legalább
nyolc rabbira emlékszem: Jidu rebbe, Mojse rebbe, Duved Chajim
rebbe, Naftule rebbe… Volt egy vörös hajú rebbe, aki a szakállá-

ban hordta a pálcát, amivel vert bennünket. Egyik asztalnál tanulták az alef-bészt, a másiknál már összeolvasni próbáltak, a harmadiknál himist tanultak, a negyediknél misnét vagy gemúrét…
Az épület hátánál vaslépcső vezetett fel a karzatra, ahol a nagy
bócherek tanultak. Egy Frankfurt nevű rabbira is emlékszem,
nagy, széles kalapban járt. A kis taleszt mi, ortodoxok ruhán belül
hordtuk, úgyhogy külsőre nem különböztünk a status quo tagjaitól. A két hitközség egy épületben, de azon belül külön irodában
működött. A mikve a Pásti utcán volt, és tudtommal ma már én
vagyok az egyetlen, aki abban a mikvében fürdött, illetve tajvizott.
A nagyállomásnál volt valamikor egy neológ zsinagóga is, ami
leégett. A háború után romokban állt, de megvolt a kupola és sok
minden egyben maradt. Állítólag mikor rendbe akarták tenni, valami szikra okozta tűz tört ki, és teljesen leégett. Gyerekkoromban
sokat játszottam ott, az ablakon ugráltam ki-be.
A Hatvan utcán és környékén több stíbl volt. Így nevezték azokat a kis imaszobákat, amelyeket házaknál alakítottak ki. Gondolom, jobbára azok az öregek használták, akiknek nem volt erejük
elmenni a zsinagógába.
Szikeszi sátor mindig volt a hitközség udvarán. Amikor nálunk
egyszer építettek az udvaron egy fáskamrát, apám megkérte a
munkásokat, hogy ne fedjék be, és néhány évig azt használtuk ünnepi sátornak.
Apám a Debreceni Műanyagipari Szövetkezetnél dolgozott,
ahol a tagok 90 százaléka zsidó volt. Emlékszem, délutánonként
abbahagyták a munkát és felálltak minchát imádkozni, legalábbis
a többség. Aztán négy hittestvér a dolgozók közül összefogott és
feljelentették apámat a pártnál, amiért ünnepkor templomba ment.
Az volt apám szerencséje, hogy kötetlen munkaidőben dolgozott,
így nem kellett óráról órára elszámolni az idejével. Mikor kiderült,
kik voltak a feljelentők, többen biztatták, hogy álljon rajtuk bos�szút. Akkor már vezető beosztásban volt, megtehette volna, de ő
azt felelte: nem, mert a vallásunk ezt tiltja… Egyébként ’56 után
is előfordult, hogy apám taleszben ment a templomba, amit kábé
tíz percnyi sétára volt a házunktól.
A snóderolásról: volt mindenkinek egy névre szóló rózsaszín kis
könyvecskéje, amit kitettek a padjára. Amikor kinyitották, előtűnt
egy bevagdosott kis lap, amin címletek voltak: 5, 10, 20, 50, 100
forint. Mindenki a snóderolás összegének megfelelő papírnyelvet
hajtotta be. Csütörtökön aztán egy bácsi, aki biciklivel járt, jött
összeszedni az adókat és a snóderpénzt. Anyám mindig csütörtökön készítette el a sabeszra való ételt. Egyszer a bácsi éppen
akkor érkezett, mikor elkészült az étel. Anyám megkínálta, sőt,
még csomagolt is neki. Attól fogva mindig abban az órában jött.
Új ruhát vagy cipőt mindig az őszi ünnepek táján kaptunk. Cipőt
ritkábban, mert az sokáig tartott, nehezebben nyűttük el. Kaptam
egyszer egy halszálkás öltönyt, ami nagyon szúrt, nem szerettem.
Egy más alkalommal viharkabátot kaptam. Ilyenkor kellett mondani egy „sehechejúni”-t. Szegények voltunk, nagyon szegények,
mint sok más zsidó, éltük a hétköznapokat és vártuk az ünnepeket,
ahogy most is várjuk…
Békés, áldott új évet mindnyájunknak!
Lejegyezte: Somos Péter
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A nagykállói híres rabbi unokája mondta, hogy egykor, mikor
ott ültek a harmadik lakománál és élvezték az „oneg sábát”-ot,
sófár adta tudtul a szombat kimenetelét, miként beköszöntését is
sófár jelezte. Gyertyát hoztak be és áldást mondtak a fényre, fűszeres szelencét hoztak és áldást mondtak az illatos fűszerekre, s
végül a borra mondott áldással elválasztották a szombatot a hétköznapoktól.
Mindez már a II. század közepén
kialakult. Hillél és Sámmáj iskolája
csak sorrendben tért el egymástól,
de abban mindkét iskola egyetértett, hogy az étkezés az első, a
hávdála az utolsó. Sámmáj szerint
előbb a gyertyagyújtás, utána a fűszer következik, Hillél iskolájában
ez fordítva van. Azért szagolunk
fűszert szombat este, hogy illatos
légkör vegyen körül bennünket a
következő héten, de a fűszer illata
az ételszagot is ellensúlyozta. (A
római lakoma végén ugyanebből
a célból rózsafüzért hoztak be.) A
fűszertartó csak tartozék, melynek
alakja leggyakrabban torony. Ennek magyarázata a Szentírásban
keresendő. Az Énekek énekében olvasni (5.13): „Orcái, mint fűszeres
virágágyak, illatszeres tornyok”,
tehát a szó szerinti értelmezés adta,
hogy a fűszertartót torony alakúra
készítsék.
A II. században azonban még
két mozzanat hiányzott: a fényre
mondott áldásnál a körömnézés,
valamint a szem és a homlok megnedvesítése. A körömnézésről a
VIII-IX. században a Midrás írja:
„…Ha nincs bora, nyújtsa ki kezeit a tűz felé és nézzen a körmeire,
amelyek világosabb színűek, mint a
test, és mondja: áldott a tűz fényének Teremtője.” Egy XIII. századi responsumból: „A régiek responsumaiban találtam,… hogy mi
varázslást űzünk, amidőn körmeinkre nézünk a tűz fölött mondott
áldásnál, és vizet öntünk a hávdálá serlegébe és megmossuk vele
arcunkat. S ha mi ezt tanultuk, nem lehet más, mint törvényes varázslás.” Természetesen ilyen fogalom, mint törvényes varázslás,
nem lehet a zsidóságnál, s csak azért adta a responsum e nevet,
hogy leplezze a valóságot, mert valójában varázslásról, jóslatról
van szó. Bizonyos fordulókon az emberek ma is szeretik megtudakolni a jövőt, Magyarországon is szilveszterkor sok helyen ólmot
öntenek. A középkori zsidók Hósána Rábba éjjelén megfigyelték
az árnyékukat, s ha nem volt az árnyéknak feje, az az illető fiának
vagy feleségének halálát jelentette. A sziléziai ember is a halál
előjelének vette, ha valakinek az árnyéka fej nélkül látszik a falon
újév estéjén.
A hét végén meg akarták tudni, hogy mit rejt a jövő hét, tehát
jósoltak a körömből és a borospohárból (a köröm máig sok helyen
jóslási eszköz.) Milyen jóslásokról tudunk?
A vízből vagy serlegből való jóslást már a Szentírás is ismeri.
József becsempészeti serlegét öccse, Benjámin zsákjába. Amikor
megtalálják ott, József megfeddi testvéreit: „Nemde tudjátok,
hogy jósolva jósol egy olyan férfiú, mint én?” (Gen. 44. 15.)

Ezékielnél is olvasható (21.26.), hogy Babilónia királya a háború megkezdése előtt a sorsot kérdezi, merre induljon: „Mert Bábel
királya válaszúton áll, a két út elején, hogy jóslást tegyen: rázza
a nyilakat, megkérdezi a teráfimot, megnézi a májat.” A nyilak
rázása ismert jóslásmód. Az arab ember magán- vagy közügyek
intézése előtt a szentélyt szolgáló kuruzslópap elé járult, aki a
tollatlan sors-nyilakat is őrizte, s a
nyilak közül az egyik igent, a másik
nemet, a harmadik közömbös feleletet jelentett. A kérdező részére a
pap húzott egy nyilat. A Korán ezt
tiltja: „Jósnyilakat kérdezni csalás.” A Talmud szerint Néró császár így lő nyilakat a négy világtáj
irányába, és azok mind Jeruzsálem
felé hullanak. Fényesített nyílban
keresték a feleletet, erre való volt
a máj fényessége is.
„A teráfim: alakok és képek, mint
a különböző formájú üvegtükrök,
amelyekbe belenéznek, valahányszor valamibe belefognak, hogy
megtudják: jó-e. Amit a tükörben
láttak, abban bíztak.” Ehhez hasonló, amikor valaki a körmökre
néz vagy a vállába. A válljóslásról
is számos dolgozat készült, úgy,
mint a májból való jóslásról.
A tükörből való jóslás is régi.
Jákob ősatya „tükörből látja, hogy
reménysége Egyiptomban lesz.”
Jitró tanácsát Mózeshez, hogy szemeljen ki magának a népből munkatársakat, a midrás így magyarázta: „Szemelj ki tükörrel, amelybe
a királyok néznek.” Plinius feljegyezte, hogy a gladiátori játékokat
Néró smaragdon keresztül nézte,
mivel rövidlátó volt. Ilyen „szemüvegről” beszél a Midrás is
Az olajjóslás is ismert volt. Már a Talmud is említi: „az olaj
démonjait és a tojások démonjait meg lehet kérdezni, hiszen úgyis
hazudnak.” S egy későbbi szöveg: „Kenje be körmét és homlokát
tiszta olajjal és nézzen a fiú erősen a körmére”, tehát látható a
homlok és a köröm szerepe a jóslásnál.
Ezért nézték szombat este a körmöt és a boros serleget. Az utóbbiból a szem és a homlok megnedvesítése lett (ma már a zsebeké
is, hogy sok pénz legyen benne). 1909-ben a Magyar Zsidó Szemlében olvasni: „A még jámborabbak pedig, mielőtt a poharat kiitták, tenyerüket ernyőre formálva szemük fölé illesztik, és a tele
pohár tükrében arcvonásukat szemlélik. Ha az arcvonások tisztán
láthatók: egy hétre biztosítva van az életük, de ha zavaros a tükörkép, nem jót jelent. Egy híres, úgynevezett csodarabbi állítólag ily
úton tudta meg, hogy halála már csak néhány napnyi távolságra
van. Meg is mondta környezetének, hogy legyenek felkészülve
a katasztrófára, mely a hét folyamán csakugyan bekövetkezett.”
Tehát próbálkozhattak varázslással a szombat kimenetelekor, s
talán ezért tiltották a tükörnézést szombaton. A tükör helyett folyamodhattak a köröm- és serlegjóslás módjaihoz.
Ilyen sokszínű háttere van a hávdálá egyszerűnek látszó szertartásának.
Halmos Sándor
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A MACHPELA BARLANG – A PÁTRIÁRKÁK SÍRJA
Július elején az UNESCO Világörökségi Bizottsága
palesztin védett övezetté nyilvánította Hebron óvárosát
a Machpela barlanggal egyetemben. A döntést Krakkóban hozták palesztin kérésre, nyílt szavazással, annak
ellenére, hogy a levezető lengyel elnök titkos szavazást
kért. Ezzel megint napirendre került a régi kérdés: kit
illet a pátriárkák sírja feletti tulajdonjog?
A Machpela barlangba a legenda szerint az ősapákat és az ősanyákat temették el (kivéve Ráchelt, mivel őt: „…eltemették az Efrátba,
azaz Betlehembe vezető úton” – Mózes 1.35.19.) Itt nyugszik tehát
Ábrahám, Izsák és Jákob (utóbbi mellé temették a legenda szerint
ikertestvére, Ézsau fejét), valamint Sára, Rebeka és Lea, de itt alus�sza örök álmát az első emberpár, Ádám és Éva is
A barlang fölé emelt épület egyike a második szentély idejéből
megmaradt régészeti emlékeknek. Stílusa Heródes király épületeire
emlékeztet, ezért vannak, akik neki, mások viszont az edomitáknak
tulajdonítják a felépítését. Arab legendák szerint dzsinnek alkották
meg Salamon király parancsára.

Kezdetben reggelente két, délutánonként egy óra hosszára léphettek be zsidók a barlangba. Később a közvélemény nyomására
lehetővé tették a belépést a nap bármely órájában, éppúgy, ahogy a
mohamedánok számára addig is lehetséges volt.
1994-ben egy Baruch Goldstein nevű amerikai zsidó orvos 29
imádkozó mohamedán hívőt gyilkolt le a barlangban. Attól kezdve
a látogatási időt felosztották a zsidó és a mohamedán hívők között.
Évente tíz-tíz napon át kizárólag az egyik fél hívői léphetnek be,
megfelelően a zsidó, illetve a mohamedán nagyünnepeknek.
Visszatérve 1967-re: a hatnapos háború után Mose Dajan tábornok, aki amatőr régész is volt, ellátogatott a barlangba, amelynek az
aljából egy jól látható, 26 cm átmérőjű lyuk vezetett – valahová…
Dajan és társai egy 12 éves kislányt eresztettek le kötélen a lyukba.
17 méter után a gyerek felfedezett egy lépcsősort, amelyen 15 fokot
tudott lemenni, azután egy fal zárta el az útját. Kétségtelenné vált,
hogy van ott még egy barlang, de tekintetbe véve mind a mohamedán, mind a zsidó vallásos érzékenységet, nem kutattak tovább. A
nyolcvanas évek elején Noam Arnon, a hebroni telepesek egyik vezetője és néhány társa az éj leple alatt leástak a barlangba és megkeresték a lépcsősort, aminek a segítségével egy kör alakú helyiségbe
jutottak, de másik barlangot nem találtak. Aztán hirtelen érezték,
hogy a zártnak látszó barlangban valahonnan szél fúj. Mikor rájöttek, hogy a lábuk alól jön a légáramlat, felemelték a köveket és
előtűnt egy föld alatti másik barlang. Csontokat és cserépdarabokat
találtak, és a sötét barlangban továbbra is fújdogált a szellő…
Ábrahám a hettita Efróntól vette meg a Machpela barlangot:
„Ábrahám engedett Efrónnak, és kimért Ábrahám Efrónnak annyi
ezüstöt, amennyit mondott a hettiták füle hallatára, a kereskedelmi forgalomban használt négyszáz ezüst sekelt.” (Mózes 1.23.16.).
Egy magyarázat szerint azért nem alkudott az aránytalanul magas
vételárból – viszonyításként: egy munkás évi(!) bére akkoriban 6-8
sekel volt –, mert tudván tudta, hogy ott van az Édenkert bejárata…
Somos Péter

Amikor zsidóknak tilos volt a belépés
A bizánci korszakban bazilikát emeltek a barlang fölé, amit később mecsetté alakítottak át a mohamedánok Ibrahim (Ábrahám)
mecsetje néven.
A mameluk korszaktól kezdve (1200-as évek) tilos volt zsidóknak belépniük a területére, csak a délkeleti kapu hetedik lépcsőfokáig mehettek. 1929-ben a zsidók fokozatos térnyerése következtében
felhergelt arabok zavargásokat robbantottak ki Hebronban; 59, más
források szerint 67 tanuló és imádkozó zsidót mészároltak le. Ettől kezdve 1967-ig teljesen megszűnt a városban a zsidó jelenlét. A
mohamedánok – akik Ábrahámot az iszlám prófétájának és egyben
egyik legkiemelkedőbb alakjának tekintik, mivel ő Ismáel, az arab
nép ősatyjának nemzője – gondosan ügyeltek a hely szentségére. Az
imádkozók részére olyan ételeket tálaltak fel, amelyeket az ősatyák
fogyaszthattak: mustáros marhanyelvet, zsenge borjúhúst – amiket
Ábrahám szolgált fel az angyaloknak; vadhúst Ézsau emlékére, valamint lencsefőzeléket, amit Jákob készített Ézsaunak.
Egy évvel a hatnapos háború után Izrael hivatalosan is kivette a
hebroni kádi kezéből a szent hely felügyeletét. Nem sokkal később
gránátot dobtak az akkor még mindig csak a hetedik lépcsőfokon
imádkozó zsidókra. Válaszként a központi körzet parancsnoka, Rahabam Zeevi tábornok lebonttatta a teljes lépcsősort.

TEMETŐI NYITVATARTÁS

Október 14-ig:
hétfőtől csütörtökig 9-től 16 óráig,
vasárnap 9-től 12-ig.
Október 15-től:
vasárnaptól csütörtökig 9-től 12 óráig.
Pénteken és szombaton,
állami és zsidó vallási ünnepeken,
valamint munkaszüneti napokon zárva.
Elérhetőség: +36-30-490-0084
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JÓ HÍREK ERECBŐL
ŰRTECHNOLÓGIA
A Negev sivatagban található Ben Gurion
Egyetem (BGU) azt tűzte ki célul, hogy
megépítsen és működtessen egy sötét anyag
detektort. A kezdeményezést támogatja az
Amerikai Nemzeti Tudományos Alapítvány
és az Amerikai-Izraeli Kétoldali Tudományos Alapítvány.
A sötét anyag feltételezhetően egyike az
univerzum alapösszetevőinek, és előfordulása kb. ötszöröse a normál anyagénak.
Noha számos csillagászati mérés igazolta
az anyag meglétét, az egyelőre kimutatásra
vár, és egy nemzetközi erőfeszítés keretében közvetlen megfigyelés alá vonták.
A detektor azon az elképzelésen alapszik,
hogy a sötét anyag egyes típusai egy a mágneses mezőhöz hasonló jelet bocsátanak ki,
ezáltal extrém érzékeny mágneses szenzorokkal észlelhetővé válnak.
A projekt különböző szakterületek legjobbjait fogja együttműködésre késztetni.
Felöleli az atomi színképelemzés, mágneses szenzorok, lézer és optika, atomóra- és
fejlett elektronika ágakat.

Ron Folman
Ron Folman, a BGU professzora, valamint a Ruth Flinkman-Marandy és Ben Marandy Kvantumfizikai és Nanotechnológiai
Intézet Elnöksége vezetik majd a projektet,
együttműködve a Kaliforniai Állami Egyetem East Bay-i intézetének professzorával,
Derek Kimball-al.
Folman professzor nyilatkozata alapján

SPECIÁLIS IGÉNYŰ
EMBEREK TÁMOGATÁSA
Kerekesszékes, látássérült, valamint autista gyerekek is lesznek azon alkalmazások
célcsoportjai, amelyek kifejlesztésére az
Izraeli Innovációs Hatóság 3 millió sékelt,
azaz kb. 845.000 amerikai dollárt különített
el. A cél pedig az, hogy megoldást találjanak a speciális igényű emberek technológiai megsegítésére.
Az autista gyermekek támogatására két
applikáció is fejlesztés alatt áll az előrehaladott projektben. Az egyik lehetővé teszi
ezeknek a gyerekeknek, hogy hatékonyabban kommunikáljanak, a másik pedig fejleszti szociális képességeiket.
A hatóság szintén jóváhagyta egy olyan
rendszer kifejlesztését, ami a látássérülteket
segíti a közterületeken való tájékozódásban
és a mindennapi tevékenységekben.
Egy másik, fejlesztésre jóváhagyott projekt az irodáknak kedvez. Az eszköz lehetővé teszi a kerekesszékhez kötött emberek
számára, hogy mobiltelefonjaikkal kinyissák az irodák ajtajait.

Egy újabb projekt olyan mozgásképtelen
betegeknek segítene, mint pl. az amiotrófiás
laterálszklerózis. (Az ALS az akaratlagosan
mozgatható izmokat beidegző agyi és gerincvelői mozgató idegsejtek pusztulásával
járó végzetes betegség. A beteg végül teljesen elveszíti mozgásképességét, majd a légzőizmai sem működnek. – házipatika.com).
Ezen betegek pusztán a szemük mozgatásával fognak tudni kommunikálni.

„a csillagászati megfigyeléseknek köszönhetően a tudományos közösség arra a következtetésre jutott, hogy az univerzum egy
tekintélyes része nem bocsát ki fényt, így
láthatatlan marad teleszkópjaink számára.
Ez vezetett a sötét anyag paradigmához.
Ennek a projektnek a célja pedig az, hogy
új módszereket fejlesszen ki a láthatatlan
anyag megfigyelésére.”
A professzor vezeti a BGU Atom Chip
Lab részlegét is, de más BGU kutatók is
részt vesznek a munkában: a kvantum magnetometria csoport vezetője Reuben Shuker
professzor, valamint az Atom Chip Lab további munkatársai: Dr. David Levron, Dr.
Andrei Ben-Amar Baranga, Dr. Asaf Gross,
csakúgy mint Dr. David Groswasser és Dr.
Meni Givon.
Az amerikai munkatársakkal együtt a
BGU kollégák fontos szerepet játszanak
Ben Gurion víziójának fenntartásában. Ennek értelmében létre kell hozni egy világszínvonalú oktatási és kutatási intézményt
a Negevben, majd nevelni és oktatni kell
a sivatagi közösséget, végül az egyetem
módszereit megosztani lokálisan és globálisan is.
Ahogy a Ben Gurion Egyetem 2020-ban
betölti ötvenedik életévét, egy olyan jövőkép látszik kirajzolódni, mely túlmutat az
intézmény falain. Ösztönzik Izraelt és annak vezetőit egy új, erősebb ország létrehozására.
Forrás: aabgu.org 2017. 07. 23.
Eli Cohen gazdasági miniszter nyilatkozata szerint „ezek az alapok azért jöttek
létre, hogy olyan technológiákat fejleszthessünk ki, melyek segítenek ezeknek az
embereknek a mindennapjaiban, valamint
a vállalkozásoknak is, ezáltal a speciális
igényű emberek is integrálhatóvá válnak a
gazdaság és a társadalom összes területén.
A társadalom minden tagjának egyenlő esélyeket kell kínálnunk, és ehhez javaslom,
hogy használjuk ki egyik legnagyobb forrásunkat, az izraeli innovációt, hogy eleget
tudjunk tenni a kihívásoknak. Ezek a projektek valódi emberek életére lesznek komoly hatással.”
A kezdeményezés a társadalmi és környezeti kutatásokat és fejlesztéseket végző
szervezettől származik. Feladata, hogy növelje és diverzifikálja a high-tech iparban
munkavállalók számát, valamint az odahaza és a világ számos pontján egyedi megoldásokon dolgozók számára technológiai
választ kínáljon.
Shoshanna Solomon,
timesofisrael.com 2017. 08. 06.
Az oldalt Sugár Károly szerkesztette
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ÜNNEPI IMAREND

Szukot

Ros ha’sana
Erev ros ha’sana 		
Ros ha’sana I.
reggel
este
Ros ha’sana II. reggel
este
Sabat suva 		

szeptember 20. szerda 18.00
szeptember 21. csütörtök 8.30
szeptember 21. csütörtök 18.00
szeptember 22. péntek 8.30
szeptember 22. péntek 18.00
szeptember 23. szombat 8.30

Erev szukot október 4. szerda 18.00
Szukot I.
reggel
október 5. csütörtök 8.30
este
október 5. csütörtök 18.00
Szukot II. reggel
október 6. péntek 8.30
este
október 6. péntek 18.00
Hosana raba
október 11. szerda 8.30
Erev smini aceret
október 11. szerda 18.00
Smini aceret
október 12. csütörtök 8.30 – mázkir
Erev szimchat tora
október 12. csütörtök 18.00
Szimchat tora
október 13. péntek 8.30

Jom kipur
Kol nidré
Jom kipur

szeptember 29. péntek 18.00
szeptember 30. szombat 8.30 – mázkir
böjt vége 19.11

BARCHESZRENDELÉS
AZ ÜNNEPEKRE
Az idén is családonként két barcheszt biztosítunk a hitközség tagjai
számára. Kérjük, a külön rendeléseket szíveskedjenek leadni az irodában személyesen vagy az impres�szumban közölt elérhetőségeken
legkésőbb szeptember 8-ig. Ros ha’sana előtt a barcheszek átvehetők szeptember 19-én kedden, jom kipur
előtt szeptember 28-án csütörtökön a hitközség irodájában, mindkét nap 8-tól 15 óráig.
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A lap MAZSÖK támogatásból valósult meg.

