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Kedves  Olvasó!
Tóth-Ábri Péter fotóművész barátunk itt látható remekében a sötét és világos 
színek bár fizikai állapotok, a művész ezeket jelképként alkalmazza. Utal arra, 
hogy az egyén, a párkapcsolatok, a család, a társadalmak, a globális világ 
működésében a sötétség – a gond, a bánat, a tragédia, a szolgaság – és a 
világosság – a hit, a remény, a szabadság – örök küzdelemben vannak.
Így a hanuka és a karácsony közeledtével mi mást is kívánhatunk egymásnak, 
mint a fény tartós győzelmét a sötétség felett.
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Amikor a zsidó közösségeket súlyos baj fenyegette, a hászidizmus ala-
pítója, a nagy Bál Sém Tov kiment az erdőbe egy tisztásra meditálni, 
imádkozott,  és tüzet gyújtott azon az általa ismert szent helyen, a tűz 
fellobbant, és az isteni csoda bekövetkezett.
   Amikor egy következő nemzedékben a Meznicsi Mágid került ha-
sonló helyzetbe, ő is kiment a Bál Sém Tov tisztására, és azt mondta: 
azt, hogy pontosan hogyan kell a tüzet meggyújtani, nem tudom, de 
az imát el tudom mondani, add, Örökkévaló, hogy ez is elég legyen. 
Az ima a tisztáson elhangzott, és az Örökkévaló meghallotta, a csoda 
ismét bekövetkezett.
   A következő nemzedékben az ő utóda már az imát sem tudta, de 
elment azért a tisztásra, amelyet a Bál Sém Tov ismert, és remélte, hogy 
ez, a puszta jelenléte elég lesz ahhoz, hogy a csoda ezúttal is megtörtén-
jen. És úgy is alakult, bekövetkezett.
   Az utolsó nemzedék képviselője a tisztás helyét sem tudta immár 
többé. Házának konyhájában ülve szólította az Örökkévalót, bevall-
va, hogy ő már sem a tűz meggyújtásának módját, sem az imát, sem 
a tisztás hollétét nem ismeri, 
csak a történetet tudja, ame-
lyet elmond az Örökkévaló-
nak, remélve, hogy ez is elég 
lesz ahhoz, hogy a megmentő 
csoda ezúttal is megszülessen. 
És a történet elég ahhoz, hogy 
megismételje még egyszer és 
akárhányszor a csodát, mert 
– zárul a híres hászid történet 
– az Örökkévaló azért terem-
tette az embert, mert szerette 
a történeteket.
   Amikor úgy tűnik, minden 
elvész, a történet megmarad. 
A történet az idő megszelí-
dítése, ellátása értelemmel és 
reménnyel, ami ugyanaz. Az 
emlékezet erő és remény, annak tudása, hogy a csoda lehetséges. A 
történet tartja benne azokat, akik már elfelejtettek imádkozni, elfelej-
tették a rituálékat, őseink szent tisztásai ismeretlenek előttük, a hagyo-
mány folytonosságában.
   A Templomot felszabadító makkabeus harcosok egyetlen napra ele-
gendő olajat találtak, és az utánpótlás nagyon messze volt. Nem ma-
radt semmijük, olajuk nem volt elég ahhoz, hogy megteremtsék a ritu-
álé folytonosságát, csak hitük. És a csoda, a nyolc napig égő olaj csodája 
bekövetkezett olaj nélkül is.
   Az újrakezdéshez, a hagyomány folytonossá tételéhez nem kell sem 
anyag, sem ismeret. Emlékezet kell hozzá és remény, történet kell hoz-
zá és hit mindenekelőtt a történet igazában. A Hanuka története az 
újrakezdés története. Ezért fontos nekünk, magyar zsidóknak. Akik a 
nagymamára emlékezünk, ha az imákra, a mozdulatokra, a szokások-
ra esetleg nem is annyira. Mindez elég, és a csoda ismét bekövetkezik 
majd. A gyertyák, bármekkora a sötétség most kint a világban, égnek, 
fényük utat mutat halványan a ránk terülő éjszakában.
   A Hanuka háborús időszak szülötte, de nem a háború az, amiről 
beszél, hanem a lángok, a fények és a hit csodája. A fények erejéről be-
szél és nem a kardok hatalmáról. Az ellenállás bátorsága mégis része 
a tanításának. A Főima betoldásai a keveseknek a sokak felett aratott 
győzelméről szólnak, az igazságba vetett hit elementáris, fizikai ere-
jéről. Arról, hogy akinek van miért harcolnia, bátorrá válik és erőssé. 

És a csoda újra megtörtént: a ki nem 
alvó fények a sötétbe borult világban

Aki a hazáját, a családját védi, akinek története van, emlékezete és re-
ménye, múltja és jövője, legyőzhetetlen. A közvetlen szomszédunkban 
is mutatkoznak példák, és ha részt szeretnénk venni a hanukai lángok 
csodájának megismétlődésében, segítenünk kell, azokra figyelni, akik 
nem tölthetik az otthonukban ezt a telet. Menekültek, hajléktalanok, 
lakásszegénységben élők, akik nem tudnak világítani, fűteni. Régen 
nem volt már ennyire eleven a Hanuka csodája, ennyire kézzelfogha-
tóan aktuális.
   És vannak, messze tőlünk ezrek, talán tízezrek, akik megismétlik a 
Hanuka történetét ezekben a napokban. Az iráni rezsim hóhérlegényei 
és hentesei által százszámra meggyilkolt perzsa hazafiak, akik el akar-
ják űzni a rájuk telepedő gonosz diktatúrát, szabadok szeretnének len-
ni, és készek meghalni érte, mint több mint kétezer éve a Makkabeu-
sok. Ma az iráni nők és az értük harcoló férfiak feminista forradalma 
idézi a leginkább a Hanuka örökségét. A nők forradalma a gyengédség 
forradalma, és a nők forradalma mindig mindannyiunk forradalma, 
mert a férfiakat is kivétel nélkül anya szülte. A Hanuka nagy, titkos 

hőse, aki a héber Bibliából kima-
radt, de a Hanuka emlékezetébe 
visszakerült, Judit, és a nőkre Hanu-
kakor külön figyelmességek, speciá-
lis szabályok vonatkoznak. Elsőre, 
kedvcsinálóként jó lehet tudni, hogy 
bár a hagyományos judaizmus az 
időhöz kötött, tevőleges micvák alól 
a nőket felmenti, a rögzített idejű és 
pozitív parancsot a hanukai gyer-
tyák meggyújtására nekik is a férfi-
akkal együtt végre kell hajtaniuk. És 
amíg égnek a lángok, nem szabad 
semmilyen munkát végezniük. Leg-
alább addig nem szabad.
   A sameszgyertyával gyújtjuk meg 
a Hanuka gyertyáit, amelyeket nem 
használhatunk semmi másra, a 

szolga lángja révén éghetnek. És a samesz a legmagasabban álló fény-
forrás a legtöbb hanukián. A Hanuka lényege az önfeláldozó szolgálat, 
a fény továbbadása, aki fényt ad, aki szolgálatával növeli a csoda lát-
hatóságát, vigasztal és erőt ad, az kerül a legmagasabbra. A világunk 
sötét hely lett megint. Az, aki képes szolgálni, mindenekelőtt vigasszal, 
segíteni továbbmenni, akik körülötte vannak, a legmagasabb helyet ér-
demli. Akinek nem önmaga a fontos, látja a szolgagyertya dicsőségét, 
és erőt merít belőle. A segítők helyzete, szociális munkásoké, tanároké 
és másoké nehéz, de a szolgagyertya helye üzenet lehet nekik, hogy ér-
demes, hogy az, Aki mindent lát, nem felejti el őket.
   A nagy ókori vitát, arról, hogyan ünnepeljünk, egy gyertyát gyújt-
sunk-e meg az elején, aztán egyre többet, vagy fordítva, induljunk el 
nyolcról inkább, és haladjunk visszafelé, az döntötte el, hogy Hillél sze-
rint emelkednünk kell a szentségben napról-napra. A fények erősödnie 
kell. Az ünnep után is meg kell maradnia, mert még sokáig sötét lesz. 
Nagyon sokáig kell még a Hanuka – és az ádvent – fényeinek erőt ad-
nia, melegítenie. És aztán végül a csoda be fog következni újra.
   A zsidók az újrakezdés, a remény népe. Ha mi itt vagyunk még min-
dig, akkor az is lehet, hogy nem vész el a világ, és túléli majd talán a 
huszonegyedik századot is

Vári György
Fotó: Tóth-Ábri Péter
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Amikor elhatároztam, hogy Sámuelről írom 
a következő cikket, kavarogtak bennem a kü-
lönböző címek: „Sámuel, a próféta”, „Sámu-
el, a királycsináló”, „Sámuel, az utolsó bíra” 
és így tovább. Valahogy olyan érzésem volt, 
ha Sámuelhez társítok egy jelzőt, azzal túlsá-
gosan kihangsúlyozom valamely hivatását, és 
elveszek a többiből. Így keletkezett az egysze-
rű cím: „Sámuel”, amiben - reményeim sze-
rint - benne foglaltatik egy kivételes ember, 
akit nem szerepe, hanem végzete állított Izrael 
élére. 

   Kevés olyan alakja van a zsidóság történe-
tének, akit egyaránt nagyrabecsül a zsidóság, 
a kereszténység és az iszlám. Sámuel egyike 
ezen legendás alakoknak. Személyéhez az 
évszázadok során számtalan legenda és regé-
nyes történet kapcsolódott. A Talmud hozzá 
köti a Bírák, Sámuel és Rúth könyvének meg-
alkotását, sőt, Mózestől is nagyobb prófétá-
nak tartja, hiszen az Úr közvetlenül neki szólt 
több alkalommal is. Egy helyen azt is írja róla, 
hogy Mózes és Áron együtt olyan, mint ő. 

   Sámuel neves családba született. Atyja El-
kána, akit a Krónikák Könyve is említ mint 
Kehát utódát, levita volt, és Ramataim-Cofim-
ból származott. Két felesége volt, Peninna és 
Hanna. Peninna két gyermeket szült, Han-
nának viszont az „Úr bezárta méhét”. Ennek 
ellenére Elkána Hannát kedvelte jobban, ami 
Penninát haraggal töltötte el. Gyalázta is ele-
get Hannát, hogy nem tud utódot támasztani 
uruknak, Elkánának. 

Elkána jámbor ember volt, gyakran zarán-
dokolt családja kíséretében a Silói Szentélybe, 
hogy áldozzon az Egy Istennek. Egy alkalom-
mal Hanna könnyek között kérte Istenét, tá-

5. Sámuel
A zsidó nép története 

masszon neki gyermeket, cserébe megígérte, 
hogy a gyermeket az Úrnak ajánlja.Hallotta 
ezt Éli, a Szentély főpapja, aki először azt hit-
te, Hanna részeg. Miután meggyőződött róla, 
hogy józan, és tiszta szívéből kérte Istent, el-
bocsájtotta, s maga is imádkozott érte. Történt 
pedig, hogy nem sokkal hazatérése után Han-
na megfogant, és egy fiúnak adott életet. A fiút 
pedig Sámuelnek nevezte el. Sámuel neve is 
beszélő név, jelentése: „Isten meghallgatott” 
vagy „Isten belehelyezte” (a gyermeket). 

   Hanna tartotta szavát, s miután elválasztot-
ták tőle a gyermeket (kétéves korában), Élihez 
küldték, hogy nevelje és tanítsa Isten szolgála-
tára. Éli a reá bízott gyermekeket (nem Sámu-
el volt az egyetlen, aki nála tanult) szépen ne-
velte és tanította, ám saját gyermekeivel nem 
bírt:  két fia volt, akik parázna életet folytattak, 
és elvették az emberektől az Úrnak szánt áldo-
zatot. Az Írások szerint támogatták a bálvány-
imádást, és más isteneknek is szolgáltak. 

   Sámuel megkezdte a tanulást és a munkát 
a Siloi Szentélyben, ahol egy éjszaka hangot 
hallott: valaki a nevén szólította! Sámuel fel-
kelt, s azt hívén, Eli hívta, hozzá sietett. Eli 
elküldte, hogy biztosan csak álmodott. De a 
hang ismét újra és újra szólította, és Sámuel 
újra és újra felkereste Élit. A harmadik al-
kalom után Éli úgy gondolta, hogy talán az 
Úr szólítja Sámuelt, és így szólt az ifjúhoz: 
„Menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, 
ezt mondjad: Szólj, Uram, mert hallja a te 
szolgád.” 

   Sámuel lefeküdt, de a hang újra hívta. 
Ekkor azt válaszolta, amit Éli tanácsolt neki. 
Ekkor a hang elmondta Sámuelnek, hogy Éli 
házát, Éli fiainak bűnei miatt, el fogja pusz-
títani. Másnap Éli tudakolta Sámueltől, hogy 
mit mondott neki az Úr. Sámuel nem merte el-
mondani, hiszen szeretett mestere családjának 
a pusztulását hallotta, ám végül Éli unszolá-
sára mégis elmondta. Éli válasza egyszerű és 
nemes volt: „Ő az Úr, cselekedjék úgy, amint 
néki jónak tetszik.”

   Néhány évvel később Izrael ősi ellensé-
gei, a filiszteusok újra támadtak. Egy min-
den eddigitől erősebb sereggel lerohanták 
Izrael városait, és a Szentély ellen támadtak. 
Eben-Ezernél találkozott a két sereg. Az első 
összecsapásnál a filiszteusok 4000 izraelitát 
öltek meg, majd letáboroztak. Éli két fia, Hof-
ni és Fineás a táborba vitte a Frigyládát, hogy 
biztosítsák Izrael győzelmét. Amikor az erek-
lyét a katonák meglátták, üdvrivalgásba törtek 
ki. A filiszteusok hallották ezt, és nem értették, 
minek örülnek a zsidók? Biztos, ami biztos 
alapon újra támadtak: ekkor 20.000 férfival 
végeztek, közöttük Hofnival és Fineással is, 
és elragadták a Ládát. Egy 

magyarázat szerint az Úr ezzel büntette a 
zsidó népet, hiszen nem benne, hanem a Fri-
gyládában bíztak. 

   Amikor Éli meghallotta, hogy elvesztették 
a Frigyládát, ráadásul a két fia is elesett, hol-
tan rogyott össze. Isten elpusztította Éli házát 
azok bűnei miatt, ahogyan Sámuelnek jöven-
dölte. 

   A Frigyláda nem hozott szerencsét a filisz-
teusoknak. Amíg birtokolták, folyamatosan 
szerencsétlenségek történtek velük. Először 
elvitték Asdódba, Dagon templomába. Győ-
zelmi zsákmányként állították ki. Másnap, 
amikor kinyitották a templomot, Dágon szob-
ra arcra borulva feküdt a Frigyláda előtt. Visz-
szaállították a szobrot, és ünnepelték tovább a 
győzelmüket. Eltelt egy újabb nap, és reggel, 
miután kinyitották a templomot, azt látták, 
hogy Dágón szobra összetörve fekszik a Láda 
előtt. A filiszteusok nagyon megijedtek, és Ek-
ronba küldték a zsákmányt. Itt viszont ragá-
lyos betegség tört ki, a lakosok testét fekélyek 
borították el. Miután senkinek sem kellett a 
Frigyláda, inkább visszaküldték a zsidóknak. 

   Éli utóda Sámuel lett. A filiszteusok uralma 
20 évig tartott, addig Sámuel vezette a népet. 
Küzdött a bálványimádás ellen, és Izrael né-
pét visszavezette az Egyetlen Isten hitéhez. Is-
kolát alapított, ahol prófétákat képeztek, akik 
a nép mellett állhattak, és segíthették őket. Az 
elnyomás évei alatt Sámuel „Dántól Beérshe-
váig” híres bíra lett. Dicsérték hitét és igazsá-
gosságát. Hozzá köthető a filiszteus iga alóli 
felszabadulás megszervezése is: Mispában 
összegyűjtötte a zsidóságot, hogy imádkoz-
hasson értük. Történt ez akkor, amikor Izrael 
fiai elhagyták a bálványokat és a szír Astar-
te istennő kultuszát. A filiszteusok figyelmét 
sem kerülte el a zsidók gyülekezése, ezért 
haddal vonultak ellenük. Az Úr ezen a napon 
azonban Izrael mellett állt: egy hosszú csata 
során legyőzték a filiszteusokat, a menekülő-
ket pedig lemészárolták. A filiszteusok vesz-
teségei oly nagyok voltak, hogy kivonultak 

Verescsagin: Hannának, Sámuel prófé-
ta anyjának imája (1864)

Sámuel próféta
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(vagy inkább kimenekültek) a zsidók földjé-
ről, „Sámuel pedig vett egy követ, és felállítá 
Mispa és Sén között, és Ében-Háézernek ne-
vezte el, mert mondá: Mindeddig megsegített 
minket az Úr!”

   A frissen kivívott függetlenség után 
újabb problémával találták magukat szem-
ben: ki örökölje Sámuel tisztét? Akárcsak 
Éli főpapnak, Sámuelnek sem voltak a fiai 
(Joel és Abija) méltók arra, hogy a bírói 
székben kövessék atyjukat. A törzsek veze-
tői, látván az újra erősödő filiszteus városo-
kat, és felismerve azt, hogy ősi ellenségei-
ket csak összefogás árán győzhetik le, arra 
kérték Sámuelt, hogy nevezzen ki föléjük 
egy királyt, s ezáltal „olyanok lehessenek, 
mint más nemzetek”. Sámuel ezt eleinte 
elutasította, tartott attól, ha egy király állna 
Izrael élén, az önkényhez és pogánysághoz 
vezetne. Azzal érvelt, hogy a pogány kirá-
lyok kirabolják a szegényeket, hogy magu-
kat és udvaroncaikat gazdagítsák. Súlyos 
adókat vetnek ki, és a fiatalokat besorozzák 
a hadseregükbe. De ezek az érvek sem ha-
tották meg a Véneket, ragaszkodtak ahhoz, 
hogy király uralkodjon felettük.  Egy isteni 
kinyilatkoztatás azonban meggyőzte Sámu-
elt arról, hogy a zsidóság számára ez lesz 
a követendő út, ezért eleget tett a törzsfők 
kérésének: királlyá kente fel Sault. 

   Visszavonulása előtt még egyszer össze-
gyűjtötte a népet, hogy beszédet intézhessen 
hozzájuk. A zsidó néphez intézett intelmeiben 
kifejtette, hogy a próféták és a bírák fontosab-
bak a királynál, és a királyokat a nép felelős-
ségre vonhatja tetteikért. Megígérte azt is, ha 
Izrael fiai újra a bálványokhoz fordulnak, az 
Úr kiszolgáltatja népét idegen hódítóknak. 

   Saul, az első király igyekezett háttérbe szo-
rítani a korosodó Sámuelt. Amikor harcba in-
dult a filiszteusok ellen, a csata előtti áldozat-
bemutatással nem várta meg az agg prófétát, 
amit ő nehezményezett is. Később felszólítot-
ta Sault, hogy kivétel nélkül semmisítse meg 
az amalekitákat, ahogy azt az Úr elrendelte. 
Saul azonban nem hallgatott rá: megkímélte 
- saját maga számára - az amalekiták jószá-
gát és az amalekiták királyát, Agágot sem ölte 
meg. Sámuel megjövendölte, hogy Saul nem 
fog dinasztiát alapítani, nem a leszármazottjai 
fognak trónra kerülni halála után. Saul próbált 
mentegetőzni, hogy miért hallgatott inkább a 
népre, és miért volt önfejű, de ez Sámuelt már 
nem hatotta meg. Sámuel és a nép szeme lát-
tára kardot fogott, és darabokra vágta Agágot, 
hogy (legalábbis részben) beteljesítse az Úr 
akaratát. 

   Sámuel ezek után teljesen visszavonult, 
ahogy az Írás mondja: „És Sámuel nem láto-
gatá meg többé Sault egész halálának idejéig; 

de bánkódék Sámuel Saul miatt. Az Úr pedig 
megbánta, hogy királyá tette Sault Izráel fe-
lett.” A visszavonulása azonban nem jelentette 
azt, hogy közömbössé vált volna Izrael fiainak 
sorsa iránt: hogy kijavítsa a hibát, amit Saul 
felkenése okozott, titokban Betlehembe uta-
zott, és felkente Dávidot királlyá... Ez azon-
ban már egy másik történet. 

Dávid felkenése után nem sokkal, 54 éves 
korában elhunyt. Testét Júda dombjai között, 
Ramahban temették el. 

Halálának évfordulóját hagyományosan Ij-
jar hó 28. napján tartjuk. 

Lénárt G. József
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Ez év júniusában a nyíregyházi zsinagóga sok évtized után ismét bar 
micvónak adott otthont. Otthont, mert egy Pesten élő ifjú fiatalember 
úgy döntött, szeretné a felnőtté avatását azon a helyen megünnepel-
ni, ahonnan ősei származnak. Így hát erre a különleges alkalomra 
hazatért Nyíregyházára, hogy vissza- és bekapcsolódhasson a zsidó 
élet körforgásába, melynek saját elhatározásából aktív részese kíván 
lenni. Döntésének komolyságát, elszántságát bizonyította felkészült-
sége, és meghatóan szép élményben részesítette a több mint 50 fős 
közösséget, akik a tiszteletére egybegyűltek. E jeles esemény nem 
maradt ajándék nélkül. Az ifjú bar micvó Nyíregyházán élő nagyszü-
leitől egy életre szóló élményt kapott: egy izraeli utazást. Az út külön-
legességét pedig az adta, hogy nagymamája és édesanyja kíséretében 
fedezhette fel az ősök földjét, ahol ő most járt először…
   A következő néhány sorban egy időben és térben való kellemes 
utazásra invitáljuk a kedves Olvasót, hogy hangulatokon és érzése-
ken, gondolatokon és töprengéseken keresztül közreadjuk egy három 
generációs család izraeli élménybeszámolóját.
   Induljunk el a történet kezdetének helyszínéről, Nagykállóból. Az 
1800-as évek elején járunk, amikor a híres Taub Eizik Izsák csodarab-
bi tevékenykedik az ottani zsidók körében. Hiteles forrásokból tud-
juk, hogy Kállóban élt ekkor egy ifjú szabómester, aki a rebbe ünnepi 
kaftánjait varrta. Polatsek Józsefnek hívták. Idős korában, jócskán 80 
felett járt már, amikor egy vele készített interjúban hosszan mesélt 
a rebbéről, megjelenéséről, jelleméről, viselkedéséről.1 Ő maradt az 
egyetlen élő szemtanú, aki még leírást tudott adni róla. Mint kide-
rült, ez a szabómester egyenes ági felmenőnk, mi pedig negyedik, 
ötödik és hatodik ágon leszármazottai vagyunk. Csak pár nemzedék 
telt el, s az 1900-as évek elejére a Polatsek család tekintélyes szerepet 
töltött be Kálló életében, lélekszámban és hitéleti területen egyaránt. 

1 Szabolcs-Szatmári Szemle, 1991 (26. évfolyam, 1-4. szám, különszám)

Három generáció látogatása
 Izraelben

„Emlékezz az elfelejtett emberre” címmel olvashattunk e lap hasáb-
jain is egy írást arról a Harry Polatsekről, aki Kállóból ment az „új-
világba”, és clevelandi ügyvédként az 1929-es világgazdasági válság 
nyomorában segítette adományaival a nagykállói iskolás gyerekeket, 
felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül.2 Emberszeretetből. Ő is 
rokonunk volt…
   Egy ilyen háttérből indultunk el és fűztük egybe múltunk láncsze-
meit, raktuk össze családunk töredék történeteit, és izgatottsággal tel-
ve vártuk mindhárman ezt az utat, mely a legifjabbnak a felfedezés, 
az idősebbeknek az újraélés örömének élményét tartogatta.
   A ködös, hűvös és csípős október végi hajnali indulást követően 
a délelőtti órákban landoltunk Tel-Avivban a Ben Gurion reptéren. 
Körülöttünk mindenhol az EL-AL járatai, és a kék-fehérbe öltözött 
vasmadarak szárnyain sorban ragyogtak a Dávid csillagok. Aztán hir-
telen megcsapott a 33 fokos meleg, és az ITThoni plusz egynéhány 
fok után napfürdőztünk az OTThoni „hőségben”. A viszonylag gyors 
átjutást követően irány a buszunk, és az idegenvezetőnk, Dan társasá-
gában kezdetét vette a 6 napos kalandtúránk.
   Jaffo… Első utunk e Tel-Avivval már egybeépült ókori kis kikötő-
városba vezetett. A szűk sikátorok visszarepítettek minket időben sok 
száz, vagy akár ezer évvel korábbra. A művész világ nyomai fedezhe-
tők fel itt-ott, de az üzletek most zárva vannak. Csak néhány vendég-
látós tart nyitva. Sabbat van. Csend van… Kis utcákról kis utcákra 
járunk a hangulatos sikátorokban, amikor hirtelen ének és zeneszó 
üti meg füleinket. Megyünk a hang után. Az egyik utcában ünnep-
ség van. Rengeteg ember. Énekelnek, táncolnak, kiülnek az étkezdék 
elé, esznek-isznak. És mindenki mosolyog… Haladunk tovább, és 
leérünk a partra. A tenger végtelen kéksége tárul elénk. Mögöttünk 
koncert. Élő zene. Ismét nagyon sok ember. Még sincs tömeg. Nincs 

2 http://sofar-ujsag.hu/wp-content/uploads/2020/01/sofar_2020januar-4.pdf

Sámuel sírja



5

tolongás, nincs feszültség. Béke van és nyugalom. És megint minden-
ki mosolyog. És énekel. És együtt vannak kicsik és nagyok, gyerekek 
és felnőttek, ifjak és vének, no és persze a nélkülözhetetlen házi ked-
vencek. Az arcokat nézzük, az énekeket hallgatjuk, a zene magával 
sodor, és egy szó fogalmazódik meg bennünk: szabadság…
   Haifa…A Bahai-kert kihagyhatatlan, ezért Jaffo után egyből 
odamegyünk. Gyönyörű. Elbűvölő. Rendezett. Harmonikus. Fent-
ről, a város tetejéről csodáljuk, és elénk tárul Haifa látképe. A Nap 
már lemenőben. Mi is elindulunk a szállásunkra, és látjuk, ahogy 
az utcákon az emberek a havadalára3 mennek. Másnap az északi 
országrész, Galil hegyei felé vesszük utunkat. 

Kineret…A tó, amit Galileai-tengernek is neveznek. Nem véletle-
nül, hiszen némely pontján végelláthatatlannak tűnik. Körbejárjuk 
az ottani ókori városok romjait. Betérünk Kfar Nahumba (aminek 
jelentése: vigasztalás falva és ismertebb neve Kapernaum), hogy 
megtekintsük az egyik legősibb, egy 2-3.sz.-i zsinagóga romjait, 
ellátogatunk Tabghába és a Boldogmondások hegyére is. Össze-
fonódik ezen a tájon különböző vallások történelme, és jól meg-
vannak egymás mellett.
   A hegyek ölelése után a tengerszint alá megyünk, magaslatról 
mélységbe. Dél felé tartunk, vár a Negev sivatag, a Holt-tenger a 
-420 méterével, és a Maszada erődítmény. Árnyék nem sok van. 
37 fok annál inkább. A természeti különlegességek mellett az 
ókori zsidó történelem egyik fájó pontjának maradványai között 
járunk-kelünk, és közben emlékezünk a múltra: a szabadságért 
harcolókra, az életükért küzdőkre.
   Jeruzsálem… Itt töltjük utazásunk utolsó napjait. Az Olajfák 
hegyéről gyönyörű rálátást kapunk a városra. Minden jól kivehe-
tő, és minden olyan közeli. Történelmi események jelenetei ele-
venednek meg a helyszíneken. Az óváros felé haladunk, kövei, 
épületei, utcái sok ezer évről mesélnek. Találkozik múlt és jelen.

3 szombatbúcsúztató szertartás

 Időtlenség érzete jár át. Sajátos atmoszféra, melyben helye van 
mindenkinek: zsidónak, kereszténynek, muszlimnak egyaránt. 

   Keresztülmegyünk a muszlim negyeden, a szűk sikátorok te-
lis-tele árusokkal, mindenki ránk akarja sózni a portékáját. Han-
gosak. Végtelenül hangosak. Zsúfoltság van és tömeg. Ahogy át-
kelünk rajtuk, a zsidó negyedbe jutunk. Csend lett és nyugalom. 
Sétánk során egy kis utcára leszünk figyelmesek: Rehov HaSho-
far. A Sófár utca. Mosoly ül az arcunkra, s egy pillanatra máris ott-
honról haza ugrunk. Egyből az újságra gondolunk. A szerkesztők-
re és az írókra. És azokra, akik e sorok olvasásával éltetik e lapot. 
Arra, amit ez a szó hordozni képes magában, s akiket megjelenít 
gondolatainkban… 
   A zsidó negyed főteréről lassan elérkezünk a Kotelhez. Este-
ledik. Éppen katonákat avat-
tak a Falnál. Szól a Hatikva.4 
Különleges érzések járnak át. 
Mint mikor az ember elér va-
lamit és megérkezik valahova. 
Mivel külön imádkoznak férfi-
ak és nők, anya és lánya együtt 
megy a Falhoz, a fiatalember 
pedig önállóan. És mintha a 
sok-sok felmenőnk mind ott 
lenne velünk… Mind. Talán 
ott is voltak… A lelkünkben 
mindenképp.
   Utolsó napunkon meglátogat-
juk az Izrael Múzeumot. Meg-
tekintjük Jeruzsálem makettjét 
a 2. Szentély idejéből, és ösz-
szevetjük a mai városképpel. 
Ámulva vizsgáljuk a sok ezer éves qumráni tekercs másolatát, 
mellette megannyi vallási kéziratot, és ismét utazunk az időben: 
ókori és középkori leletek tárulnak elénk, böngésszük, olvassuk, 
felfedezzük, tanulmányozzuk őket…
   Végül lesz néhány órás szabadprogramunk, és mi visszatérünk 
az óvárosba, a zsidónegyedbe. Mert valami visszahúz oda. Jó 
ott… Egy jesivához5 érünk, kisgyerekek szaladgálnak a téren. Hir-
telen megáll előttünk két apró termet, hatalmas barna szempárok 
merednek ránk. Hosszan néznek. Mi is őket. Majd mosolygunk. 
Mindannyian. Találkoztunk. Aztán ők szaladnak tovább. Mi pedig 
hosszú mosollyal jövünk el OTThonról – haza.

dr. K. K.–B. E. – O. I.
A fotókat a szerzők készítették.

4 Izrael állam himnusza
5 zsidó tanház, iskola

Haifa – a Bahai-kert

Jeruzsálem

A Sófár utca
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Judaizmus dióhéjban 5. rész
Zsinagóga vagy templom? – avagy mi célt szolgál a hely?

„Megyek a zsidó templomba.” – hangzott 
időnként néhány keresztény barátomtól a 
mondat, midőn éppen zsinagógalátogatásra 
készült. De vajon valóban templom-e a zsi-
nagóga? Melyik megnevezés a megfelelő(bb) 
rá? És a zsidóság életében mit jelent az egyik 
és mit a másik? Az alábbiakban a zsinagóga és 
a templom kérdéskörét járjuk körbe.
   A zsinagóga szó a görög szünagógé kife-
jezésből ered, jelentése: összegyülekezés. 
A szünagógé szó a Septuagintából, vagyis a 
Héber Biblia görög fordításából származik.1  
Ezzel a szóval fordították le a „közösség, gyü-
lekezet” kifejezést. Pl. „Izrael fiainak egész 
közössége” szövegrészt „Izrael fiainak egész 
zsinagógája” fordítással adták vissza. A helle-
nista-római időszak szóhasználatában a zsina-
góga tehát a zsidók összejövetelét, közösségét 
jelölte, akik összegyűltek imára, és csak ké-
sőbb lett kizárólagos megjelölés a zsinagóga 
magára az épületre.2 
   A zsinagóga, mint intézmény, már jóval 
hamarabb létezett, mint az azt megnevező 
görög szó. Héberül bét hákneszet a neve, 
vagyis a gyülekezés háza. Az első zsinagó-
gák a babiloni fogság ideje alatt épültek (i.e. 
597-538) a száműzetés helyén, Babilóniá-
ban. A fogság utáni hazatérést követően (i.e. 
538.) Júdában is építettek már zsinagógákat, 
és a polgári időszámítás kezdetére a zsinagó-
ga általánosan elterjedt intézmény lett a zsi-
dó állam és a diaszpóra területén egyaránt.3     
A jeruzsálemi Szentély lerombolása után  

(i. u.70.) a zsinagógák lettek a zsidó rituá-
lis élet kizárólagos helyei. S bár a Szentély 
szolgálatának egyes mozzanatai átmentek a 
zsinagógák gyakorlatába, egyfelől a temp-
lom fogalma továbbra is szorosan összeforrt 
a Szentély fogalmával, másfelől ellentétben a 
1 A Septuaginta i.e.300 körül íródott az egyiptomi 
Alexandria városában II. Ptolemaiosz fáraó uralko-
dása idején.
2 Az ókori zsinagóga születése és jelentősé-
ge. In: https://epa.oszk.hu/03800/03811/00016/
pdf/EPA03811_studia_biblica_athanasia-
na_2015_16_095-160.pdf
3  Oláh János: Judaisztika. Bookmaker, Budapest, 
2005. p.213

többi vallás templomaival, a zsinagóga nem 
csak imaház funkcióval bírt és bír. Bét hámid-
rás, azaz a tanítás háza megnevezéssel is ille-
tik. Éppen ezért nem véletlen, hogy jiddisül a 
zsinagóga nem más, mint sül, a német Schule, 
vagyis iskola szóból eredően. És hogy hogyan 
függ össze az imádság háza a tanulással, arra 
a középkori zsidóság életvitele adja meg a vá-
laszt.
   A 14-15. századtól a zsinagógák tanház jel-
lege erősödött. A diaszpórában élő zsidóság 
számára a tanulás lett közösségeik fennma-
radásának záloga, így a zsinagóga nemcsak 
rituális térként szolgált, de a szellemi élet 
központja is volt. Ugyanakkor a tanulás, Tó-
ra-olvasás és imádkozás mellett találkozási 
helyet biztosított a közösség tagjainak számá-
ra, és ezt a funkcióját megtartotta mind a mai 
napig is. Talán pont ezért tűnik néha furcsá-
nak, hogy egy zsinagógai istentisztelet nem 
hasonlítható egy keresztény istentisztelethez. 
Nincsen síri csend. Szinte mindig valami halk 
morajlás hallatszik, az imádkozáson túl a 
heti események, történések megbeszélésének 
helyszínévé is vált ez a tér. Az pedig külön 
öröm, amikor gyerekzsivaj zsongása tölti meg 
a zsinagógákat, hiszen láthatóvá és hallhatóvá 
válik a jövő nemzedék… 
   Már az i. u. 1. századra kialakultak a zsina-
gógák építésének általános szabályai, misze-
rint a város legmagasabb pontján kell állnia; 

ablakokkal kell rendelkeznie; a Tóra-szekrény 
a keleti falon helyezkedjen el Jeruzsálem felé, 
s ezzel szemben legyen a bejárat; férfiak és 
nők külön legyenek; a Tórát középen olvas-
sák fel. 
   A középkori zsinagógák tanház jellegét fel-
váltotta a 18-19. században az emancipáció 
kora, amikor is az Európában épült zsinagó-
gák a korstílusok jegyeit hordozták magukon, 
és funkciójukban ismét az imaház szerepük 
erősödött meg. Számtalan gyönyörű épület 

keletkezett a klasszicizmus, a romantika, az 
eklektika stílusában, majd a 19-20. század-
ban a szecesszió és a mór stílus lett kedveltté. 
Utóbbira gyönyörű példa Európa legnagyobb 
zsinagógája, a budapesti Dohány utcai zsina-
góga. 
   A zsinagógák alaprajzi elrendezésekor fon-
tos szempont volt a férfiak és nők elkülönítése. 
A női rész a középkorban gyakran egy külön 
termet jelentett, ahonnan csak kis nyílásokon 
keresztül lehetett betekinteni a férfiak imateré-
be. Később már egy térben, de faráccsal vagy 
függönnyel választották el egymástól a neme-
ket. Olyan is volt, hogy a zsinagóga emeleti 
karzata szolgált női imahelyként, vagy csak 
egyszerűen bal oldalon a nők, jobb oldalon a 
férfiak imádkoztak a Tóra-szekrénnyel szem-
ben állva.
   Építészetileg a zsinagóga két egységből áll: 
előcsarnokból és imatérből. Az előcsarnokban 
található egy rituális kézmosó, innen lehet 
általában feljutni a női karzatra is, itt találha-
tó még az ún. cedáká-persely, mely a jócse-
lekedeteinknek ad helyet, és innen nyílik az 
araszoba, ahol a mennyasszony felkészül az 
esküvőjére. Az előcsarnokban található még 
a zmán-tábla is, amelyen az imaidőket jelzik 
és a jórcájt-tábla alatta a jórcájt-mécsekkel, 
amelyen a halálozási évfordulók szerepelnek. 
A zsinagóga imatere maga a „szent tér”, mely-
nek két központi helye van: a Tóra-szekrény a 
keleti, Jeruzsálem felé néző falon, ahol a tó-
ratekercse(ke)t őrzik, és a Tóra-olvasó emel-
vény, a bimá, ahol a Tórát olvassák. Ez utóbbi 
az ortodox és a status quo ante (kelet-magyar-
országi szóhasználattal élve egyszerűen csak: 
stateszku) zsinagógákban középen, a neológ 
zsinagógákban a Tóra-szekrény előtt találha-
tó. A Tóra-szekrény (frigyszekrény) is emel-
vényen helyezkedik el, ahova lépcsőkön lehet 
felmenni és általában két oszlop között alakít-
ják ki, utalva ezzel a Salamon király által épít-
tetett Szentély két oszlopára. Az oszlopoknak 
nevük is van: Jáhin és Boáz. A Tóraszekrényt 
díszes függöny, a paróhet választja el az ima-
tértől. A frigyszekrény előtt a magasban he-
lyezkedik el az örökmécs, a nér támid, mely 
a pusztai Szentélyben használt örökmécsre 
emlékeztet és az általa jelképezett i-teni jelen-
létre, a sehinára utal.

Orbán Eszter

A képek forrása:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sites_of_
Christianity_in_the_Galillee_-_Ruins_of_the_anci-
ent_Great_Synagogue_at_Capernaum_(or_Kfar_Na-
hum)_on_the_shore_of_the_Lake_of_Galilee,_Nort-
hern_Israel.jpg

https://www.atlasobscura.com/places/old-new-synago-
gue

Kfar Nahum (Kapernaum)  - az ókori 
zsinagóga romjai

A prágai Alt-Neu Schul, 
a Régi-Új zsinagóga, 1270
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Az alábbi írás ötlete Kertész Gábor bará-
tunktól származik, ő hallotta a rádióban 
azt a beszélgetést, amely Iszaak Babel, 
orosz-szovjet író Odesszai történetek című 
novelláiról szólt.

   Amikor erről beszélgettünk, nyomban 
eszembe jutott, hogy valahol a könyvespol-
comon ott lapul a szerző Lovashadsereg és 
egyéb elbeszélések című kötete (jól emlékez-
tem…). Az Európa Könyvkiadó 1972-ben 
adta ki az Európa zsebkönyvek sorozatában, 
Wessely László fordításában (két írás kivéte-
lével, ezeket Elbert János magyarította).
   Babel 1894-ben született Odesszában, ebben 
a roppant kevert etnikumú (orosz, ukrán, zsi-
dó, görög, bolgár, román, albán, olasz, francia, 
német stb.) és vallású, zaklatott történelmű 
városban. A XIX. században, de még a XX. 
század közepéig is a zsidóké volt az oroszok 
után a második legnagyobb etnikai csoport, 
arányuk 1897-re 37 százalék volt. A gyakori 
pogromok nyomán sokan Palesztinába me-
nekültek, a város pedig a cionizmus egyik 
fellegvára lett. A rettenetes odesszai mészár-
lás 1941/42 fordulóján volt, amikor a román 
csapatok mintegy 123 ezer embert öltek meg, 
köztük zsidók tízezreit. 
   Az író itt töltötte gyermek- és serdülőkorát, 
itt végzett kereskedelmi iskolát. A forradalom 
előestéjén így írt szeretett városáról: „Odesz-
szában igen szerény és igen népes, sanyarúsá-
gos sorsú zsidó gettó van, igen öntelt nagypol-
gárság és igen reakciós városi tanács.”
   Első elbeszéléseit 16 évesen, franciául írta 
(ezek nem maradtak fenn), később Gorkij fe-
dezte fel, s közölte két novelláját, majd Maja-
kovszkij lapjában publikált. Közben Bugyon-
nij Első lovashadseregében tudósítóként és 
tolmácsként szolgált. 

Odessza babeli világa
   Az írótárs Ilja Ehrenburg így jellemezte: 
„Babel senkire sem hasonlított, és senki sem 
hasonlítható hozzá… Észrevette azt, ami mel-
lett mások vakon mentek el, és úgy beszélt, 
hogy hangja mindig meglepett…Rendkívül 
szigorú volt önmagához; három vékony el-
beszéléskötetet hagyott hátra…Sok nyelvet 
ismert, széles körű, sokrétű műveltsége volt, 
de a könyvek sohasem fátyolozták el előtte a 
való életet…Alacsony termetű, zömök ember 
volt, állandóan szemüveget hordott, amely 
mögül hol pajzánul, hol szomorúan csillogott 
beszédes szeme.” 

1939 májusában koholt vádak alapján letar-
tóztatták, kéziratait megsemmisítették, 1940. 
január 27- én tarkón lőtték.
   Az Odesszai történetekben szülővárosáról, 
a saját életéből jól ismert figurákkal találko-
zunk. A zsidó alvilág hősei ők: zsidó keres-
kedők, akik haramiaként bukkannak fel az 
alvilágból, betörők, akik lesben várnak új ál-
dozataikra, ledér asszonyok, akik titkos talál-
kára sietnek kedveseikhez a zsidó temetőbe. 
Kozák Ljubka, Fraim Gracs, Benya Krik (az 
igazságosztó Király) – megannyi felejthetet-
len alak. 
   Babel groteszk, fantasztikus, misztikus 
nyelven beszéli el, népesíti be saját Odesz-
száját.
   S ezek után kedvcsinálónak jöjjön néhány 
– természetesen önkényesen, szubjektív mó-
don kiemelt – idézet a könyvből. Magáról 
így ír a Galambdúcom története című no-
vellájában: „Mint valamennyi zsidó, apró 
termetű, cingár gyerek voltam, és a sok tanu-
lástól fejfájások kínoztak.”

   A nyelvi megformálás szépsége, az erőtel-
jes képek példái: „A nap úgy függött az égen, 
mint a szomjas kutya rózsaszín nyelve”. „…az 
alkonyat ragyogó szeme belehullott a tenger-
be.” „A hold úgy ugrált a fekete fellegek közt, 
mint egy eltévedt boci. „Egyik kedvencem: 
„Görögdinnyét falatoztak, vörös bélű görög-
dinnyét fekete maggal, pajzán kínai lányok 
szemére hasonlító ferde, fekete maggal.”
   Az egyik hőse így bölcselkedik: „De va-
jon Isten részéről nem volt-e tévedés, amikor 
a zsidókat Oroszországba telepítette, hogy 
itt szenvedjék el a poklok kínjait. Nem lenne 
jobb, ha a zsidók Svájcban laknának, ahol 
príma tavak, hegyi levegő és mind egy szálig 
franciák vennék körül őket?”
  Micsoda figurák népesítik be történeteit! 
Például: „Tartakovszkijt nálunk másfél zsidó-
nak meg kilenc betörésnek nevezték. A másfél 
zsidó név azért ragadt rája, mert egyetlenegy 
zsidóba nem fér el annyi pimaszság meg pénz, 
amennyi Tartakovszkijba.”
   „Nem Benya Krik volt a negyvenezer odesz-
szai tolvaj igazi vezére, hanem a félszemű 
Froim”
    „Cudecskisz üzletvezető, apró kis zsidó, ter-
metre meg szakállra a moldovankai rabbira, 
Ben-Zharjára hasonlít.”
   „Dvorja mindkét kezével megragadta meg-
szeppent férjét, és cipelte nászszobájuk felé. 
Kéjes pillantásokat vetett rá, akár a macska, 
amikor a szájában levő egérkét könnyedén 
próbálgatja a fogával.”
   Végezetül egy a klezmer zene világát idé-
ző mondat: a borospincében „súlyos szakállú 
öreg zsidók román meg zsidó dalokat húztak.” 

Fekete Antal

Forrás: https://no.wikipedia.org/wiki/Isa-
ak_Babel#/media/Fil:Isaac_Babel.jpg

 Iszaak Babel emlkétáblája a szülőházán
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Hitközségi hírek, események
Hitközségünk vezetői 
a budapesti Limmud 

konferencián
Két év kihagyás után október végén rendezték meg a háromna-
pos Limmud1 összejövetelt Budapesten, amelyen közösségünk 
több tagja vett részt.
   A fesztivál idei beharangozója korszakos kérdésekről való ta-
nulást ígért és ennek megfelelően előadásokat hallgattunk és vi-
tázunk a zsidó hagyományról és a tudományokról (Torá umádá), 
támpontokat kerestünk a mindennapi döntéseinkhez. Tanultunk 
többek között az éghajlatváltozásról, a világhírű képregények 
történeteinek zsidó motívumairól, a szegedi zsinagóga díszítésé-
ről, a zsidó nemzeti otthonok utópisztikus terveiről és a moder-
nkori kérészéletű zsidó államokról. Voltak tanulások hávrutában 
(párban), és rabbik előadásában: Michael Paley-től a Talmud 
érvelési technikáit hallottuk, Elhanan Lewis és dr. Kurucz Ákos 
a háláhá modern korban felmerült kérdéseiről tartottak előadást 
(előbbi a mesterséges megtermékenyítéssel fogant gyermek, 
utóbbi a laboratóriumi hús háláhikus státuszáról). A helyszínül 
szolgáló szálloda csodálatos panorámáját és az ízletes kóser ellá-
tást élvezve öröm volt a régen látott barátokkal beszélgetni vagy 
új ismeretségeket kötni.

Dr. K. Á

(1) A Limmud héber szó jelentése sokrétű: tanult, járatos, gyakorlott, tanítvány, melyet a szervezet tevékenysége minden jelentésében 
tökéletesen igazol. A mozgalom az 1980-as évek elején az Egyesült Királyságból indult el, hogy újszerű fórumot teremtsen a zsidóság-
ról tanulni vágyóknak.  A szabadegyetem, a műhelybeszélgetés és a tréning módszereit ötvöző rendezvényei évről évre bővültek, nőtt a 
témák és a látogatók száma. Az angliai Limmud ma virágzó civil szervezet. Weblapján követhetők   eseményei, a legjelentősebb közülük 
a decemberi, öt napon át tartó, több száz programot kínáló fesztivál, amelyen minden évben ezrek vesznek részt. Mára a kezdeményezés 
világméretű hálózattá fejlődött, hat kontinens 43 országában működnek az alapértékeket elfogadó Limmud szervezetek.
   A Limmud mozgalom Magyarországon Keset – szikla - néven, a Joint Distribution Committee (JDC) segítségével indult el. Az ön-
kéntesek az ismert Limmud-mintát a hazai kérdésekre, témákra hangolták. 2006 szeptemberében Budapesten rendezték meg az első 
Keset-konferenciát. A Normafán tartott harmadik rendezvény sikere után létrejött a független Limmud Magyarország Alapítvány, 
amely elvállalta, hogy a Limmud alapelvek szerint működik, így az angol Limmud egyetértésével használja a Limmud nevet. (A szerk.) 

A Sófár szerkesztősége hálásan köszöni 
az önzetlen munkát ez évi szerzőinek.

Blajer Anna gyámügyi szakügyintéző

Bodrogi Fűszeres Eszter gasztroblogger

Fekete Antal újságíró

Glück Gábor nyugdíjas gépészmérnök

Dr. Gróf Tamás nyugdíjas kohómérnök

Hrotkó Larissza PhD nyelvész,  
  kultúrtörténész kutató

Kácsor Zsolt újságíró, író

Kardos Ernő újságíró

Kertész Éva nyugdíjas vegyész, tanàr

Kertész Gábor nyugdíjas gépészmérnök, tanár

Dr. Kovács Katalin ügyvéd

Dr. Kurucz Ákos rabbi, jogász

Lénárt G. József egyetemi hallgató - OR-ZSE

Molnár Zsóka nyugdíjas tanár

Orbán Eszter kultúrtörténész, 
  közösségszervező, szociális munkás

Orbán Izsák tanuló

Polivodáné dr. Dolinay Eszter jogász

Dr. Szepesi Andrásné nyugdíjas óvónő

Teszter Nelli zongoraművész

Urbán Terézia nyugdíjas középiskolai tanár

Vári György irodalomtörténèszA Limmud nemzetközi térképe
( Forrás: https://limmud.hu/mi-a-limmud/)
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Felemelő pillanatoknak lehettek részesei 
Nyíregyházán azok, akik 2022. november 
4-én eljöttek a Kállay Gyűjtemény (a volt 
Hadkiegészítő Parancsnokság) épületén el-
helyezett emléktábla megkoszorúzására. A 
márványtábla Reviczky Imre posztumusz 
vezérőrnagynak állít emléket, aki – aho-
gyan a felirat is hirdeti – „a második világ-
háború alatt példát mutatott emberségből”. 
A koszorúzást a Nyíri Honvéd Egyesület, 
az MH Katonai Igazgatási és Központi Pa-
rancsnokság 5. Hadkiegészítő és Toborzó 
Iroda, valamint a Nyíregyházi Zsidó Hitköz-
ség szervezte.
   A Himnusz meghallgatása után Kurucz 
Ákos rabbi olvasta föl a 92. Zsoltár 7-15. 
versét héber és magyar nyelven. 

   A Zsoltár szavait követően Tóth Sándor 
nyugállományú ezredes, a Nyíri Honvéd 
Egyesület elnöke méltatta Reviczky Imre 
pályafutását és embermentő tevékenységét.

Reviczky Imre 1896. november 4-én szüle-
tett a mai Szlovákia területén lévő Bánócon 
középnemesi családban. Az első világhábo-
rúban is hivatásos katonaként harcolt, s már 
ekkor megmutatkozott a beosztottjai iránti 
empátiája, embersége, mely későbbi tevé-
kenységét is áthatotta, bárhol szolgált. Segí-
tette az üldözötteket s a második világhábo-
rú első menekültjeit, a lengyeleket. Ebben az 
időben kezdték el emlegetni nevével együtt 
a „jó ember” jelzőt. 
   Csak a közelmúltban vált igazán ismertté, 
hogy 1941-ben a kamenyec-podolszkiji tö-
megmészárlás során sok ezer, nagyobbrészt 
a magyar állam által kitoloncolt zsidót gyil-

EGY IGAZ EMBER
koltak meg. Reviczky, aki ebben az időben 
Királyhelmecen szolgált, megpróbált tenni 
valamit ezekért az emberekért is. Hivatalá-
ban honosságot bizonyító papírokat gyártott 
a perbenyiki állomáson vasúti kocsikba ösz-
szezsúfolt zsidók számára. Bár a menekítet-
tek száma csupán csepp volt a tengerben, de 
az akarat a megmentésükre erős volt. „Tár-
sadalmunk előtt sem ismert, hogy nekünk 
már 1941-ben, a holokauszt első szakaszá-
ban volt egy Wallenbergünk” – fogalmazott 
Tóth Sándor a beszédében. 
   Reviczky Imre több szállal is kötődik 
Nyíregyházához. 1920-ban az itteni római 
katolikus templomban kötött házasságot, 
majd 1942 októberétől 1943 április végééig 
a Damjanich laktanyában teljesített szolgá-
latot. 
   1943 áprilisában Nagybányára helyezték 
át, ahol mintegy félszáz munkaszolgála-
tos század fölött rendelkezett. Nyíregyházi 
barátjának, Solt Sándornak mondta, hogy 
azért vállalja el ezt a beosztást, mert segí-
teni szeretne azokon, akiket a Mindenhatón 
kívül már mindenki elhagyott.  Nagybányai 
tevékenysége a humánum igazi megnyil-
vánulása volt. Saját élete kockáztatásával 
sok ezer munkaszolgálatos életét mentette 
meg.  Megtiltotta a behívottak bántalmazá-
sát, megzabolázta a szadista keretlegénye-
ket, visszarendelte a már a frontra küldött 
munkásszázadokat. Egyedülálló volt az 
is, hogy személyesen fogadta a szolgálatra 
kötelezettek hozzátartozóit, foglalkozott pa-
naszaikkal, gondjaikkal. Az észak-erdélyi 
zsidók gettósítása, illetve deportálása idején 
is szervezte az emberek mentését. SAS-be-
hívókkal hozta ki a deportálásra ítélt zsidó 
fiúkat a gettóból, és fogadta be a munkás-
századba, hiszen itt nagyobb esélyük volt 
a túlélésre.  Írásos parancsot tagadott meg, 
amikor nem engedte három járás leventéit 
Németországba hurcolni,  fával rakatta meg 
az értük küldött vagonokat. Horthy október 
15-i kiáltványa után felszabadította  munka-
szolgálatosait. Segítségükkel megmentet-
te Nagybányát is a visszavonuló németek 
pusztításaitól. 
   A nyilasok a hatalomátvétel után letartóz-
tatták, és a sopronkőhidai  fegyházba zárat-
ták, ahonnan megszökött.
    1945 után a Demokratikus Honvédség-
ben, majd a Magyar Néphadseregben szol-
gált. 1947-től Szabolcs megye hadkiegé-
szítő parancsnokaként ismét Nyíregyházán 
tevékenykedett,   itt kapta meg ezredesi fo-
kozatát.
   A Rákosi-rendszerben azonban megvonták 
a nyugdíját, ezért a Nyírségből Budapestre 
költözött a fiához, és abból élt, hogy a Tüker 
pincéiben szenet lapátolt. 1957. február 16-
án hunyt el. 

   Reviczky Imre nevét szerte a világon isme-
rik, márványtáblák, utcák, ligetek, fák őrzik 
emlékét. 1965-ben a magyarok között az el-
sők egyikeként kapta meg Izrael Államtól a 
Világ Igaza posztumusz kitüntetést, idehaza 
1991-ben posztumusz vezérőrnagyi elő-
léptetéssel ismerték el a emberi nagyságát. 
2018-ban pedig a Fiumei úti temető főbejá-
ratánál emeltek egész alakos szobrot neki, 
aki „ember volt ott és akkor, amikor semmi 
sem volt nehezebb, mint embernek marad-
ni”.
   Tóth Sándor emlékező beszéde után Csat-
lós Tamás kántor mondott imát Reviczky 
Imre lelki üvéért.

   A gyászimát Teszter Nelli zongoraművész 
előadása követte, a felcsendülő szép dalla-
mok az életről szóltak. 

A megemlékezés befejezéseként a megye és 
a város, valamint különböző intézmények,  
szervezetek, köztük a Nyíregyházi Zsidó 
Hitközség koszorút helyeztek el  Reviczky 
Imre emléktáblájánál. 

Szöveg és fotók: Urbán Terézia

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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Hanuka ünnepe Nyíregyházán
1998

Az 1998-ban rendezett és a közelgő hanukai ünnepség között 
szinte napra pontosan 24 év múlik el. Egy emberöltő. Az emberi 
agy már néhány éves kortól képes emlékképek megjelenítésére, 
melyek olykor vidámak – szerencsére ez jellemzője a gyerekkor-
nak –, de nappalainkban, éjszakáinkban feltörhetnek bármilyen 
hangulatú  emlékképek. Sajnos az akkori ünnepség emléke már 
nem él bennem, az írás, az újság nélkül már a vendég személyére 
sem emlékeznék, kitől nagy megtiszteltetés volt, hogy a Szochnut 
akkori magyarországi vezetőjeként meglátogatta hitközségünket. 
Arra viszont emlékszem, hogy akkortájt igen eltökéltek voltunk, 
már terveztük a jövőt, mint olvasható a címoldalon.
   Ha közösségünk akkor még élő tagjaira gondolok, szomorúsá-
gom enyhíti az a tudat, hogy talán tettünk azért, hogy a közösség 
minden szempontból otthon érezze magát.
   Az emlékezés, a nosztalgia olykor még szebbnek látja a múltat. 
Különösen, ha képzeletem a messzi gyerekkorba, a zsinagóga 
kultúrtermébe repít.  A hatalmas terem zsúfolásig megtelt a 
szörnyű éveket átélt, de már mosolyogni tudó zsidó emberekkel 
és sok-sok gyerekkel...

2022
Hanuka ünnepének jelentőségét igyekeztünk olvasóink számára 
lapunk első és második oldalán stílszerűen szólva megvilágítani.  
Az ünnep annak szellemi mondanivalóján túl a zsidó vallási és 
kulturális közösségekben – valaha a családi fészkekben – a ha-
nukián lévő gyertyák ünnepélyes meggyújtását, a makkabeusok 
szabadságharcának akár színpadi eszközökkel történő felelevení-
tését, vidám zenés műsort jelent. Szerencsés esetben a rendezvény 
hangos a gyerekzsivajtól, akik a régi hagyomány szerint ajándékot 
kapnak. Persze a „hanukageltet” azóta másfajta ajándékok váltot-
ták fel, hiszen a korszellem változik. 

   A Nyíregyházi Zsidó Hitközség zsinagógájában ez évben ha-
nuka beköszöntésének estéjén, december 18-án 16 órakor gyújt-
juk meg az első hanukagyertyát, és hallgatjuk meg a történetet. Ezt 
követően a közösségi ház kultúrtermében a neves előadóművész, 
Bíró Eszter előadására kerül sor, mely bizonyára nem mindenna-
pi élményt jelent. Természetesen a gyerekeket külön program is 
várja, hiszen ünnepeink fontos célja a „meséld el gyerekeidnek” 
kötelességünk teljesítése.
   Az ünnepség zsinagógai része nyilvános, az azt követő program 
a korlátozott teremméret miatt zárt körű.
   Korábbi döntés alapján az ünnep beköszönte előtt, 14-órától a 
közösségi épület kultúrtermében immár harmadik alkalommal 
kerül sor a dr. Dolinay Vladimir Emléklap átadására. Ez évben 
a díjazott Iványi Gábor metodista lelkész, az Oltalom Karitatív 
Egyesület Elnöke, aki nagyon sokat tett a harmonikus zsidó-ke-
resztény együttélés erősítéséért. Lapunk olvasói Iványi lelkész 
urat a kisvárdai holokausztmegemlékezések közreműködőjeként 
ismerhették meg.

Kertész Gábor                      
 Fotó (2020. december 17.): Tóth-Ábri Péter

A Nyíregyházi Zsidó Hitközség világi és vallási vezetése lapunk miden egyes olvasójának 

reményteljes, boldog ünnepeket, nyugalmat, egészséges életet kíván.
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FŰSZER ÉS LÉLEK
Olívaolaj kisokos

és egy különleges hanukai desszert
Az olajfa bogyójából, az olívabogyóból többféle minőségű olajat ké-
szítenek. A minőség az olaj árán is megmutatkozik, és sajnos kijelent-
hetjük, hogy ha olcsó olívaolajjal találkozunk, ott bizony be akarnak 
minket csapni. Szerencsére a legdrágább fajtákat szinte csak fűszer-
ként, cseppenként, esetleg egy-egy kanállal érdemes használni, míg a 
legolcsóbb fajtában akár süthetünk is, ami pont jól jön nekünk zsidók-
nak hanukakor.
   A legértékesebb a hidegen préselt, kizárólag mechanikus – és nem 
vegyi – úton előállított extra szűz olívaolaj. A pontosan és szigorúan 
szabályozott préselési folyamat során az olívacefre hőmérséklete nem 
haladhatja meg a 27°C-t. Az extra szűz olívaolaj készítésének egyik 
alapkritériuma, hogy szüretet követő 24 órán belül meg kell kezdeni 
a bogyók sajtolását, ellenkező esetben nagyon gyorsan romlik az olaj 
minősége. Ez kicsi, családi olajfaültetvényeken biztosan így történik, 
de a nagyüzemi olajgyárakban nem biztos, hogy valóban figyelnek az 
időre is. Az extra szűz olívaolajok esetében jogszabály rögzíti, hogy a 
savtartalom nem lehet több, mint 0.8%, és a mért értéket az olajon fel 
is kell tüntetni.
   Sajnos az extra szűz jelző csak az olaj kinyerési módjára vonatkozik, 
de önmagában más minőségi garanciát nem jelent. Az extra szűz olíva-
olajat préselés után általában megszűrik, de sok kistermelő forgalmaz 
szűretlen extra szűz olívaolajat is, ami kevésbé átlátszó, de ízben és 
illatban mégis jobb, mint a szűrt változat.
Az extra szűz minőség után a lampante elnevezésű olaj következik a 
sorban, ami szintén hideg sajtolási eljárással készül, de savtartalma jó-
val magasabb, a hosszabb idő következtében, ami a szüret és a préselés 
között eltelik. A lampante olajat préselés után finomítják, majd egy kis 
szűz olívaolajat is kevernek hozzá palackozás előtt. A címkén egysze-
rűen olívaolaj néven szerepel.
   A sorban végül a sansa, pomace vagy orujo olívaolajok következ-
nek. Ezekhez az egyszer már szétzúzott és kipréselt egész olívabogyót, 
vagyis a héjat, a magot és a gyümölcshúst  is kilúgozzák, így alacso-
nyabb kategóriájú olajat gyártanak, majd vegyi extrakciós eljárással ki-
nyerik még a maradék olajat is, majd ezt vegyítik kis százalékban szűz 
olívaolajokkal. Minősége jóval alacsonyabb, ára sokkal olcsóbb, de 
tökéletesen megfelel lámpásba, vagy akár sütni is. Salátára, sajtra vagy 
más étel ízét kiemelni viszont nem ajánlom, arra sajnos alkalmatlan.
   Ha pedig az ünnep alatt valami különlegesre is vágynak a fánk és a tó-
csni mellett, ajánlom, hogy készítsék el ezt a nagyon finom étcsokoládé 
mousse-t, amiben nagyon fontos összetvevő a jó minőségű extra szűz 
olívaolaj, a végeredményen ennek ellenére még sem fog külön érződni 

az íze. Pont arra elég, hogy a csokoládé ízét fokozza, sőt kissé még 
mélyebbé is tegye. Fontos szempont viszont, hogy a krémhez így sem-
milyen tejtermék nem szükséges, ezért a desszert parve, vagyis páros 
lesz, így nyugodtan ehetjük tejes, vagy húsos étkezés után is, egyben a 
hanukai csodáról is megemlékezünk általa.

Hanukai csokoládé mousse

Hozzávalók 6 adaghoz: 
15 dkg magas kakaótartalmú étcsokoládé
1 dl extra szűz olívaolaj
4 db tojás
5 dkg cukor
nagy csipet só

Egy kisebb tálban megolvasztjuk a csokoládét. Érdemes vízgőz felett, 
de a mikró kiolvasztó funkciója is alkalmas erre. Hozzáöntjük az olíva-
olajat és habverővel alaposan elkeverjük.
A tojásokat kettéválasztjuk. A sárgáját fehérdésig keverjük a cukorral, 
majd ezt a masszát összekeverjük az olívaolajos csokoládéval. A tojás-
fehérjéből a sóval kemény habot verünk, amit adagonként összeforga-
tunk a csokis masszával. Hat részre osztjuk, majd fogyasztás előtt egy 
éjszakára a hűtőbe tesszük.

Bodrogi Fűszeres Eszter

Édes levivá
Izraelben a latkeszt sokszor nem sósan, hanem édesen készítik. A latkesz héber neve a levivá. 
Az alábbi levivákat sütőben is elkészíthetjük, de chanukára olajban szokás őket kisütni.
Egy maréknyi mazsolát egy kanál kóser brandybe vagy rumba áztatunk néhány percre. 500 
gramm áttört túrót, 5 púpozott evőkanálnyi lisztet, egy zacskó sütőport és 5 kanál cukrot 
összekeverünk. Hozzáadunk 3 tojást, majd a mazsolákat, és alaposan összekeverjük, hogy lágy 
tésztát kapjunk. Széles serpenyőben olajat hevítünk, abba szaggatjuk bele kanál segítségével a 
levivákat. Mindkét oldalukon aranybarnára sütjük őket, papírtörlőn lecsepegtetjük, és forrón, 
porcukorral meghintve tálaljuk. 

(Forrás: https://zsido.com/hanuka-gasztro-mit-eszunk-a-feny-unnepen/)
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IRODALMI ARCKÉPCSARNOK 20.

a Nyíregyházi Zsidó Hitközség folyóirata
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 6. 

E-mail: sofarnyzsh@gmail.com  Tel./fax: (36)-42-417-939   Web: www.sofar-ujsag.hu
Tördelés, nyomtatás: Gprint Iroda (4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 37/A)   

A folyóirat ingyenes! 
Számlaszám: OTP 11744003-20331427 

Lapalapító és fotók: Tóth-Ábri Péter   
Szerkesztő: Kertész Gábor  

Felelős kiadó a Nyíregyházi Zsidó Hitközség
IBAN: HU56 1174 4003 2033 1427      SWIFT CODE: OTPVHUHB 

 A lap MAZSÖK támogatásból valósult meg.

SÓFÁR
A vasárnapi és pénteki nyitvatartás évszaktól függetlenül 9.00–12.00-
ig. Hétfőtől csütörtökig április 01. és október 14. között 9.00–16.00-ig,  
október 15. és március 31. között 9.00–12.00-ig látogatható. Zsidó és  
állami ünnepeken zárva van, az állami ünnepeken vagy a hivatalos  
nyitvatartási időtől eltérő időpontokban a temető gondnokával  
történő megállapodás alapján látogatható. 
Csalószki István temetőgondnok elérhetősége: 06-20-4977-532

Temetői nyitvatartás

Békés Pál (1956-2010)
Olyan elevenen él bennem az emléke, hogy úgy emlékeztem, csak öt-
hat évvel ezelőtt halt meg. Amikor erre a cikkre készültem, megnéztem 
a születési és halálozási dátumát, s megdöbbentem: Békés Pál már 12 
éve nincsen közöttünk. Ó, hiszen csak a minap láttam a Nyugati mellet-
ti Westend éttermi szintjén ebédelni… Ó, hiszen nem is olyan rég volt, 
amikor egy debreceni cukrászdában (ahol az éppen aktuális Élet és Iroda-
lom olvasásába merültem) odajött hozzám, s vidám hangon megszólított:
– Szervusz! De jó, hogy látlak!
  Fölnéztem, megismertem, tudtam, hogy Békés Pál az, de egészen bizto-
san kiült az arcomra a meglepetés, tudniillik soha nem voltunk bemutatva 
egymásnak. 
– Szervusz – válaszoltam bizonytalanul, 
mire összeráncolta a homlokát, s zavartan 
azt mondta:
– Jaj, bocsánat, azt hittem, hogy te vagy a 
Borbély Szilárd. 
   Ó, igen, ez olyan régen volt, hogy még 
Borbély Szilárd is élt… 
   Meg hát Békés Pál is, aki bennem a Dok-
tor Minorka Vidor nagy napja című, 1985-
ös meseregény szerzőjeként élt, s nagyon 
szerettem tőle A kétbalkezes varázslót, A 
Félőlényt, a Bélyeggyűjteményt, s persze a 
Csikágó című gangregényt, ami számomra 
a fő műve. 
   Nem állítom, hogy Békés Pál teljes élet-
művét ismerem, de azt hiszem, az egyik 
leginvenciózusabb munkája a Bélyeggyűj-
temény volt. Mekkora ötlet! Olyan rövidke 
történeteket írni, amik elférnek egy bélyeg-
nagyságú felületen… S ebből megírni száz 
darabot… Hihetetlen munka és merész vál-
lalkozás, igazi íróhoz méltó, fontos kihívás. 
   A Csikágót pedig azért szeretem, mert több 
éve már, hogy ennek az erzsébetvárosi kü-
lön kis városrésznek éppen a határán lakom, 
a Damjanich és a Bajza utca sarkán. Minden 
egyes nap átvágok Csikágón, minden egyes 
nap érintem az István utcát, ahol Békés Pál 
született, s az István utcáról minden egyes nap eszembe jut ő maga. 
   Udvarias, szerény és kedves ember volt, végtelen derű áradt belőle, 
holott… Holott másodgenerációs holokuszttúlélő volt, aki egyszer szinte 
fesztelen derűvel mesélte el egy interjúban, hogy a 2-es szám azért ragadt 
meg a fejében oly korán, mert kisfiúként az édesanyja karján látta azt a 
bizonyos tetoválást… De olyan természetes távolságtartással volt képes 
erről beszélni, mintha azt a kisfiút, aki azt a bizonyos tetoválást szemlélte, 
csak egy filmben látta volna, s neki most csak az volna a dolga, hogy azt 
a filmbéli jelenetet elmesélje. Igen, Békés Pál ilyen „régimódi”, azaz tör-
téneteket és jeleneteket mesélő író volt, és a „régimódit” azért tettem idé-
zőjelbe, mert dehogyis volt ő régimódi a szónak a pejoratív értelmében. 
Nagyon is a mai, modern világ gyermeke volt. Használta elbeszélései, 
meséi, történetei megosztására a létező összes médiát a színháztól a rádi-

ón át a filmig. Biztos vagyok benne, hogy ha még köztünk volna, akkor a 
Facebookon mesélne, és több ezer követője volna, több ezer olvasó, aki 
történetekre és jelenetekre kíváncsi, magyarán emberi sorsokra. S ebben 
volt Békés Pál igazán otthon: az emberi lélek történéseinek, rezdülése-
inek elmesélésében, de olyan kíméletlen naturalizmussal, ami kevesek-
nek a sajátja. Ha végigment egy utcán, akkor arról az utcáról fényképeket 
készített az agya, elvégre ki tudhatja, hogy mikor lesz ennek az utcá-
nak a leírására szüksége egy meseregényben, egy forgatókönyvben, egy 
színdarabban, egy novellában vagy egy regényben. Igen, ilyen sokoldalú 
tehetség volt az övé, mégsem mondanám, hogy elaprózta magát. Nagyon 
is okosan gazdálkodott az írói, alkotói idejével. 

   S emellett még arra is jutott energiája, 
hogy (mindössze öt évvel a halála előtt) a 
maga idejében oly nagy népszerűségre szert 
tett A Nagy Könyv akciót idehaza elindít-
sa. Erre azért emlékszem annyira élénken, 
mert egri fiú vagyok, s ha vissza tetszenek 
emlékezni A Nagy Könyv akcióra, s annak 
nyertesére, akkor bizonyára tudják, hogy 
Magyarország legkedvesebb és legjobb 
könyvének az Egri csillagokat választot-
ták meg Gárdonyi Gézától. Második lett A 
Pál utcai fiúk, s harmadik az Abigél. Ám 
a helyezéseknél is fontosabb, hogy szinte 
egy ország mozdult meg a Békés Pál által 
meghirdetett akcióra: e cikk kedvéért utá-
nanéztem, s meghökkenve láttam, hogy a 
versenyben részt vett különféle rendezvé-
nyekkel 1400 könyvtár, 500 könyvesbolt 
és 1300 iskola, a regényekre pedig össze-
sen mintegy 400 ezren szavaztak. 400 ezer 
ember! Uramisten, mennyi olvasó! Csak 
összehasonlításul, hogy tudják: ha ma egy 
kortárs magyar szépprózai regényből három 
hónap alatt elfogy tíz ezer példány, az már 
óriási és hihetetlenül  nagy siker… A verses 
könyvekről most ne beszéljünk, mert még 
a legnevesebb költők sem képesek verses-
könyvből ezer példánynál többet eladni. 

Mit gondolnak, miért írnak a magyar költők regényeket? 
   Szóval ilyen sokat ért ez az ember, ez a kedves és szerény Békés Pál, 
aki nem, nem és nem érdemelte meg, hogy 54 éves korában kellett meg-
halnia. Ó, még csak most volna 66 éves… Mennyi, de mennyi minden 
megíródhatott volna az elmúlt tizenkét évben, ha nem szól közbe a be-
tegsége! Mennyi, de mennyi ötlete lett volna! S milyen sok örömöt szer-
zett volna nekünk…
   Mit is mondhatnánk erre?
   Legyen neki könnyű a föld… 

Kácsor Zsolt
A kép forrása: https://www.facebook.com/profile.

php?id=100050654388487


