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Megjelent a Jiddis-
Magyar szógyűjtemény 

hasonmás kiadása

SZÁJRÓL – SZÁJRAKiadványunk
nem a jiddis vagy a héber nyelv kisszótára.

A szavakat itt olvasható alakjukban hiába keresnénk
a szótárak valamelyikében, sehol nem találnánk.

Így, ilyen formában, ilyen kiejtéssel – és néhány esetben
még hozzáfűzhetnénk, hogy ilyen jelentéssel – csakis és
kizárólag a történelmi Magyarországon használták őket.

E kis gyűjtemény
a hajdani Magyarországon élt, vallási és kulturális
hagyományait őrző zsidóság körében kialakult,

a mindennapi társalgásban és a zsinagógában használt
„magyar zsidó nyelv” szavaiból

kifejezéseiből, állandó szókapcsolataiból válogató
kultúrtörténeti, nyelvtörténeti emlék.

Emléktöredéke
a hajdan volt, nagy létszámú és oly sok kiválóságot,

szent életű, nagy tudású rabbikat, különféle szakterületek
világszerte ismert tudósait termő és velük

az emberiséget megajándékozó magyarországi
ortodoxiának, amelynek java részét – gyermekeket,

erejük teljében lévőket és tisztes öregeket – a gyűlölet
tüze elpusztított az embertelenség kohójában.

    1490 Ft
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A közel százoldalas műben 
több ezer címszót találunk, 
mely nem csak a jellegzetes 
„ma gyar-jiddis” kifejezésekkel 
is mertet meg, de egyedülálló 
kor dokumentumként betekin-
tést ad a háború előtti magyar 
zsidóság életébe. 

A könyv, melynek ára 1490 
forint, megrendelhető a pos-
ta@zsido.com email címen.

Adománygyűjtés 
a Zsilip bővítéséért

Kedves Barátaink!
Bölcseink azt tanítják, hogy „az 
ima, a megtérés és az adományo-
zás, elűzik fejünk fölül a rossz íté-
letet”.

Mint tudjátok, a Zsilip felújítá-
si munkái ezekben a napokban is 
folytatódnak, azonban a munká-
latok befejezéséhez még hiányzik 
jó pár millió forint. Nincs túl kicsi 
adomány, min den forintra nagy 
szükség van. Arra kérlek benne-
teket, hogy nyissátok meg szíve-
teket úgy, mint pénztárcátokat, 
és járuljatok hozzá ahhoz, hogy 
a Zsilip végre minden oda álmo-
dott funkciójával szolgálja az egy-
re növekvő igényt.

Adakozni a lent található lin-
ken tudtok: ki-ki a lehetősége sze-
rinti összeggel já rulhat hozzá eh-
hez a nemes cél hoz.

http://adomany.zsilip13.hu/
Glitsenstein Smulik és Sosi

Lubavicsban gyűltek össze a lubavicsi küldöttek
Bár a hagyományos, évtizedek 
óta sok ezer fő részvételével 
megtartott évi küldöttgyűlés a 
virtuális térbe költözött idén, 
lubavicsi rabbik egy kisebb 
csoportja a mozgalomnak ne-
vet adó Lubavicsban gyűlt ösz-
sze.

Lubavics (oroszul: Ljubavicsi) 
egy orosz kistelepülés, mely az 
ország nyugati szélén fekszik a 
szmolenszki járásban, közel a fe-
hérorosz határhoz. 1813-tól 102 
éven át itt volt a lubavicsi hászid 
mozgalom központja, miután a 
második rebbe, Dov Ber Sneuri 
(1773–1827) Ljadiból ebbe a fa-
luba tette át a székhelyét. Mind 
a harmadik, a Cemách Cedek 
(1789–1866), mind a negyedik 
rebbe, Smuel Schneersohn rabbi 
(1834–1882) sírja a lubavicsi zsi-
dó temetőben található. 

A település elhagyásá-
ról Sálom Dovber rebbe dön-
tött, amikor az első világháború 
pusz títása már közelről fenye-

gette a falut. A bolsevik forrada-
lom után a szovjet hatóságok ül-
dözték a vallásos zsidókat, be zá-
ratták intézményeiket, így a zsi dó 
népesség jelentősen lecsökkent a 
faluban. A településen maradt és 
gettóba kényszerí tett 483 zsidót 
a területet megszál ló német csa-
patok pusztították el 1941. nov-
ember 4-én.

Lubavicsba ezek után is láto-
gat tak zarándokok, eleinte kis 
szám ban és titokban, majd a 
Szov jetunió összeomlása után 
nyíl tan és egyre nagyobb tömeg-
ben. A Chábád mozgalom 2008-
ban nyitott információs közpon-
tot az egykori zsidó negyed terü-
letén, a közelmúltban pedig ven-
dégfogadót alakítottak ki a zsidó 
látogatók számára. 

A múlt szombaton a falu kis 
létszámú küldöttgyűlésnek adott 
otthont, mely – szimbolikus for-
mában – az ebben az évben, a jár-
vány miatt törölt New York-i ese-
ményt is helyettesítette.

„Magától értetődő volt a szá-
munkra, hogy ha nem lehet a 
Chábád főhadiszállásán meg-
tartani a konferenciát és a Rebbe 
sírjánál imádkozni, akkor leg-
alább itt, Lubavicsban összegyű-
lünk néhányan, hiszen 102 éven 
át itt volt a közösség központja” – 
mondta Levi Yitzhak Mondshein, 
a közeli Szmolenszk rab bija.

A Chábád-Lubavics mozga-
lomnak jelenleg 5300 küldöttje 
szolgál a világ 105 országában. A 
legtöbb küldött Izraelben műkö-
dik, itt összesen 991-en dolgoz-
nak 450 különböző településen.

A küldöttek és az országok 
száma évről évre növekszik. Leg-
utóbb az Egyesült Arab Emi rá tu-
sokban nyitott Chábád-köz pon-
tot Levi Duchman rabbi. A Chá-
bád-mozgalom fejlődését jól mu-
tatja, hogy míg a küldött gyűlések 
első évében, 1983-ban csu pán 
65-en jelentek meg New York-
ban, addig tavaly már ötezernél 
is többen gyűltek ott össze.



2 2020. november 20.

Zsidó híradó
Izrael segélyt küld 

Közép-Amerikába az Eta hurrikán 
okozta károk enyhítésére

Imaidők a következő hétre (november 21-27.) 
AZ ISTENTISZTELETEKEN MASZK VISELÉSE KöTELEZő!

Hetiszakasz
Egy kicsalt atyai áldás

Szakaszunkban – Toldot (1Mó- 
  zes 25:19–28:9.) – Jákob és 
Ézsau felcseperedéséről olva-
sunk, valamint arról, mi ként 
vet te meg Jákob az el ső szü-
lött sé get egy tál lencséért, és 
hogyan csalta ki – anyja se gít-
sé  gével – az atyai áldást, ami 
ere detileg Ézsaunak járt vol-
na. Közben Izsák és Riv ká a 

fi liszteusok földjén ha son ló  
megpróbáltatáson men nek ke - 
resztül, mint annak ide jén  
Ábrahám és Sára. A sza kasz 
vé gén Jákob elindul nagy  -
bátyjához, Lábánhoz Mezo-
potámiába, hogy lányai közül 
fe leséget válasszon magának, 
és egyben eltűnjön egy időre a 
bosszút forraló Ézsau elől.

Talmud Egylet 
– Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Szombat: 9.15 Reggeli ima, majd süteményes 
Kidus; 15.35 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 15.30 Délutáni-esti ima
A KIJÁrÁSI KOrLÁTOZÁS MIATT úJ IDőpONT:
péntek: 13.00 Minchá délutáni ima (a Keren Orban) 
  16.00 Jáákov ima- és harci technikája Ézsau 
  ellen (Szabó György Menáchem előadása); 
  17.00 Kábálát Sábát, majd süteményes Kidus;
  18.00 A Jiddis Akadémia 4. előadása

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

Szombat: 9.15 
Hetiszakasz 
  a kabbala tükrében
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Hétfő-péntek 
  (munkanapokon): 
  6.30 Reggeli ima
péntek: 18.00 Tanulás 
  18.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

Budavári Zsinagóga 
HELYSZíNVÁLTOZÁS!

Imák és kidusok: Residence Hotel
(I., Fortuna utca 4. 

– 80 méterre a zsinagógától)
Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
péntek: 18.00 Tanulás; 
  Faith Áser rabbi előadá sa; 
  18.30 Szombat-
  fogadás, Kidus

Cháj Galéria
(Szentendre, Pátriárka u. 6.)
Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
péntek: 
  18.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

A hurrikán hatalmas károkat 
okozott a térségben, tönkre-
tette az úthálózat jelentős ré-
szét, valamint a mezőgazdasá-
got. A természeti csapás nyo-
mán bekövetkezett áradás 
több száz emberéletet köve-
telt, százak tűntek el és ezrek 
váltak földönfutóvá. 

„Izrael nem feledkezik meg 
a szövetségeseiről, különö-
sen nem katasztrófa idején” 
– mondta Mátánjá Kohén, Iz-
rael guatemalai és hondura-
si nagykövete, aki humanitá-
rius segélycsomagokat osztott 
szét a lakosság körében, töb-
bek között elsősegélycsoma-
gokat, száraz élelmiszert, higi-
éniás termékeket, takarókat és 
az izraeli Külügyminisztérium 
egyéb adományait.

Hondurasban, ahol több 
mint ezer család veszítette el 
az otthonát, az izraeli Kereske-

delmi és Együttműködési Iro-
da igazgatója osztott szét ru-
hákat és alapvető eszközöket 
tartalmazó csomagokat.

Izrael az elmúlt évtizedek-
ben mindig az elsők között 
volt a természeti vagy egyéb 
katasztrófák okozta károk kö-
vetkeztében szükségessé vált 
humanitárius segítségnyújtás 
terén. A károk enyhítése és a 
fizikai szükségletek kielégíté-
se mellett az izraeli csapatok 
szakemberei részt vesznek a 
traumát elszenvedett helyi la-
kosoknak kínált pszichés se-
gítségnyújtásban is. JELENTKEZZ! WWW.ZSIDOGIMNAZIUM.HU

OTTHON 
AZ ISKOLÁBAN

Farkasbőrbe bújt bárány

Jákob csak arra várt, hogy Ézsau 
elmenjen hazulról vadászni. Re-
beka ez idő alatt kecskehúsból 
készült ételt főzött, hogy vala-
mi olyan húst tálalhasson férje 
elé, amit jellemzően Ézsaunak a 
vadászatból való hazatérte után 
szokott volt készíteni. Az ikrek 
édesanyja a kecskének még a 
bő rét is lenyúzta, hogy azt ki-
sebbik fia magára öltve olyan 
ha tást keltsen, mint szőrös báty-
ja. Hogy biztos legyen a siker, 
Já kob még öltözetét is kicserélte 
és Ézsau ruháit öltötte magára.

Izsák már vak volt, így mi-
kor Jákob elébe járult, elég volt 
bátyja hangját utánoznia, és ki-
csit magyarázkodni, hogy idősö-
dő apját sikeresen megtévessze.

Miután azonban Jákob meg-
kapta az atyai áldást, még hosz-
szú évtizedekig Ézsau bosszú-
jától félve kellett hogy folytassa 
életét.

Ilyen végkifejlet mellett vajon 
mire volt jó a cselszövés, a meg-
tévesztés? 

Rabbiteendőim részeként 
kór házi betegeket látogatok, s 
ilyenkor gyakran hallom a kö-
vetkező szavakat: „Rab bi, imád-
kozom, de nem hiszem, hogy 
csodában lehetne részem, mi-
után sosem voltam túl vallásos.” 

Mások még ennyire sem op-
timisták, s úgy gondolják, hogy 
vallási műveltségük hiánya eleve 
kizárja azt a lehetőséget, hogy Is-
ten végtelen könyörü letében ré-
szesülhessenek.

Rebeka talán éppen ezen el-
terjedt tévhitet szerette vol-
na végleg eloszlatni a színjáték-
kal, amit Jákobra erőltetett. Vé-
gül is, mi sem lett volna egysze-
rűbb, mint apja előtt felfedni 
cá dik mivoltát, így egycsapásra 
meg kapta volna Izsák áldását?! 
Ha azonban így tett volna, egy 
fontos üzenetet nem tudott vol-
na az utókorra hagyományozni, 
amiről viszont Rebeka semmi-
képpen sem szeretett volna le-
mondani.

Az ikrek anyja igazi jiddise 
máme volt. Azzal, hogy Jákobot 
szántszándékkal Ézsaunak ál-
cázta, azon tanítást szerette volna 
továbbörökíteni, hogy az Atyai 
áldásra márpedig nem csak azok 
érdemesek, akik cádikok, hanem 
mindannyian, még azok is akik 
jelenleg úgy néznek ki és úgy is 
viselkednek, mint Ézsau.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Elisha Greenbaum rabbi 

írása nyomán.
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Velem és a rebbével történt

Egy csodálatos ájulás

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

változata itt érhető el: 
www.youtube.com/
alubavicsirebbe 

1986-ban mentem férjhez. Min-
den vágyunk egy gyermek volt, 
de öt éven keresztül nem sike-
rült teherbe esnem. Természe-
tesen orvoshoz fordultunk, de 
a vizsgálatok során nem találtak 
semmilyen rendellenességet. 
Nem tudták megmondani, hogy 
miért nem leszek állapotos.

Ekkor az egyik barátunk, 
Judah Wernick, azt ajánlotta, 
hogy menjünk el a Lubavicsi 
Rebbéhez, és kérjük az áldását. 
Nem tetszett az ötlet, mert nem 
hittem, hogy bárki képes lenne 
csodát tenni. Ő azonban nem 
adta fel és folyamatosan arra 
biztatott, hogy menjek csak el a 
Rebbéhez. Végül beleegyeztem. 
A férjem is velem tartott. 

1991-ben jutottunk el a 
Rebbéhez. Vasárnap volt, és ő ép-
pen egydollárosokat osztogatott, 
hogy jótékonyságra buzdítsa az 
embereket. Hatalmas sor állt 
előtte, de Judah elintézte, hogy 
a sort megkerülve a Rebbéhez 
léphessünk. Arra kértem, hogy 
adja áldását, hogy gyermekeim 
születhessenek. A Rebbe meg-
ígérte, hogy hamarosan így lesz, 
majd két-két dollárt nyújtott át 
nekünk. „Fordítsa ezeket jóté-
konyságra, amikor terhes lesz” 
– mondta. Nagyon boldogan tá-
voztam, és semmi kétségem sem 
volt, hogy a Rebbe szavai hama-
rosan valóra válnak.

Hét hónap elteltével azonban 
még mindig nem estem teherbe. 
Akkoriban már kapcsolatban 
voltam a Chábád mozgalom-
mal. Egy marketingügynökség-
nél dolgoztam, ahol különbö-
ző lubavicsi szervezeteknek is 
terveztünk reklámokat. így is-
merkedtem meg Devorah Hal-
ber stammal, aki bevezetett a 
há szid tanításokba, valamint 

Yocheved Daphna és férje, Yehuda a New York állambeli 
Five Townsban él, ahol sokat tettek a helyi Chábád-központ 

megalapításáért. Az interjú 2013 júniusában készült.

lósult, amit a férjem kapott. Re-
pülőtéri biztonsággal kezdett 
foglalkozni, majd megalapítot-
ta a saját cégét, az ISS Actiont, 
mely már huszonöt éve biztosít-
ja a megélhetésünket.

Ezt követően több vetélésem 
is volt, majd hat évvel később, 
negyvenéves koromban meg-
született a negyedik gyerme-
künk, Golda. Akkor derült ki, 
hogy a terhesség alatt véralvadá-
si rendellenesség alakul ki a szer-
vezetemben. Az orvosok csodál-
koztak, hogy miként tudtam ki-
hordani a terhességeket gyógy-
szeres kezelés nélkül. Én tudtam, 
hogy ez is a csoda része volt.

A gyermekeim is nagyra ér-
tékelik, hogy különleges módon 
születtek meg. Úgy érzik, hogy 
ők a Rebbe gyermekei, mert az 
ő áldása nélkül nem jöttek vol-
na világra. Ez nagy erőt ad nekik.

Utólag be kell vallanom, hogy 
nem értettem, miért csak olyan 
sok idő elteltével vált valóra a 
Rebbe áldása. Amikor feltettem 
ezt a kérdést egy lubavicsi rab-
binak, azt felelte, hogy ahhoz, 
hogy fogadni tudjuk a Rebbe ál-
dását, alkalmassá kell magunkat 
tenni erre. A második látogatá-
som alkalmával már teljesen ké-
szen álltam arra, hogy bármit 
megtegyek, amit kér. Ő a csa-
ládi tisztasági élet törvényeinek 
betartását kérte. Az áldása pedig 
valóra vált.

Yocheved Daphna

Amikor én kerültem sorra  
a dollárosztásnál, már sírtam. 
„Rebbe, egy gyermekért kérem az 
áldását” – mondtam. Ő ismét biz-
tosított róla, hogy hamarosan tel-
jesül a vágyam. „Az Örökkévaló 
Isten áldja meg, hogy jó hírekkel 
szolgálhasson a családi tisztasági 
törvények betartásának eredmé-
nyeként” – áldott meg.

Amint véget ért a találkozó, 
rögtön egy közeli könyvesboltba 
rohantunk és vettünk egy köny-
vet a családi tisztaság törvénye-
iről. Találtunk egy kiadványt, 
melyben héberül és angolul is 
szerepelt a szöveg. Még aznap 
éjjel tanulmányozni kezdtük.

A következő hónapban terhes 
lettem, méghozzá hármas ikrek-
kel, egy kislánnyal és két kisfiú-
val. Amikor az orvos közölte a 
hírt a férjemmel, ő sokkot ka-
pott és elájult.

netet küldtünk a Rebbének, aki 
a következőt válaszolta: „Min-
den rendben van, nincs ok az 
aggodalomra. Nem kell semmit 
se tenni”.

Később az ultrahangos vizs-
gálat is kimutatta: a Rebbének 
volt igaza, nem volt semmilyen 
probléma. Kilenc hónappal az-
után, hogy a Rebbe az áldását 
adta, megszülettek a gyermekek. 
Biztosak voltunk, hogy a Rebbe 
által adott három-három dollár-
nak köszönhettük ezt a csodát. 
A gyermekek a Moshe Natan, 
Avraham Shlomo és Channah 
Leah nevet kapták.

Meg kell jegyeznem, hogy ba-
rátunk, Judah, szintén gyermekál-
dásért fordult a Rebbéhez. Ő is há-
rom dollárt kapott, és az ő felesé-
ge is hármas ikreknek adott életet.

Amikor az ikrek tíz hónapo-
sak lettek, az az áldás is megva-

Ben jaminson rabbival, aki azt 
ja vasolta, hogy menjünk vissza 
a Rebbéhez még egy áldásért.

így is tettünk. 

Az orvosok eleinte azt gyaní-
tották, hogy a kislánynak szív-
problémái vannak, és különbö-
ző vizsgálatokat végeztek. Üze-

Facebook Tanház

Virtuális 
Bét Midrás

Megyeri Jonatán

20:00

A zsidó filozófia 
alapjai

Oberlander Báruch

19:00

Hétfő: Zohár, a Ragyogás Könyve, a zsidó misztika alapműve (21)

Kedd: Hászid történetek és mesék (31)
Szerda: Kérdezd a rabbit! (32)

Csütörtök: Hetiszakasz a kabbala tükrében: 
Két nővér egy férjjel?!

Faith Aser

21:00

Kedd: Zsidó misztika
Csütörtök: Zsidó vallásjog

A zsido.com 
Facebook-oldalán 

élőben

Vasárnap: Hálapénz: szabad-e adni az orvosnak a zsidó etika szerint?
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Gut Sábesz – megjelenik hetente
Kiadja a Chabad-Lubavics – Zsidó Ne-
velési és Oktatási Egyesület / Published 
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Kóser konyha

Kacsasült
1 egész kacsa
szójaszósz
méz
bors és fokhagymapor, 
  ízlés szerint
néhány friss rozmaringág
2 közepes méretű alma
4 fej hagyma
1 fej fokhagyma

A kacsát megmossuk, hú-
sát beirdaljuk. A kacsa mé-
retének megfelelően egyen-
lő arányban összekeverünk 
szójaszószt és mézet, bors-
sal és szárított, őrölt fok-
hagymával ízesítjük, és a ka-
csát minden oldalról alapo-
san bekenjük vele. (Fontos: 
a kacsán kívül a szójaszósz-
nak is hechserrel, megbízha-
tó kósersági igazolással kell 
rendelkeznie, másként nem 
használhatjuk fel.) Az almá-
kat megmossuk, és a kacsa 
hasába tömjük. Egy római 
tálat a használati utasítás-
nak megfelelően vízbe ázta-
tunk. A hagymákat megtisz-
títjuk, felszeleteljük, a fok-
hagymát is megpucoljuk, és 
a római tál aljára helyezzük. 
Erre kerül a kacsa. A római 
tálat lefedjük, és 180 fokos 
sütőbe tesszük. Két órán át 
sütjük, majd a tál felső részét 
leemeljük, és további negyed 
órán át pirítjuk a húst. Pá-
rolt lilakáposztával és tört 
krumplival tálaljuk.

Drága Saul emlékére 
(1941. április 4. – 2020. november 15.)

Vasárnap este. Néztem a Chábád 
lubavicsi nagy, nemzetközi ta-
lálkozó online közvetítését. Jött 
egy WhatsApp üzenet. Báruch:

Rossz hirem van sajnos. Meg-
halt Zorandy Saul.

Remelem, hogy a temetes hol-
nap lesz az Ortodox temetoben.

Báruch dáján háemet.
Minden megállt. Újra el akar-

tam olvasni, de nem láttam a szö-
veget. Csupa könny volt a sze-
mem. Amióta járok a Vasvá riba, 
úgy emlékszem, hogy a jobb oldali 
padok első sorában, a fallal szem-
ben mindig egy mosolygós sza-
kállú férfi ült. Saul. Nagyon sok-
szor a balján ültem a Kidus idején. 
Sustorogtunk, tanított engem. Hol 
egy szót, hol egy szokást. Beszél-
gettünk. Vidáman, örömmel.

Mindig felkészülten jött, zse-
bében a jegyzete, amit felolva-
sott nekünk. Emlékszem, egy-
szer annyira meghatódott, hogy 
egy ideig nem tudott beszélni. 
Csöndben várt mindenki. Tisz-
telettel, szeretettel.

Sokszor találkoztunk az ut-
cán, biciklivel jött csöngetett, in-
tegetett, odakanyarodott és mo-
solyogva üdvözölt. Néha már 
messziről kiabált…

Új öltönyt kapott hétfőn. Azt 
mondta, „ebben szeretnének lát-
ni a lányaim, készítenél pár fo-
tót?” Kedd volt az első terve-
zett időpont. Találkozó nála, a 
házban, aztán Vasvári (van kul-
csom! írta) és Margitsziget volt 
a terv. Sűrű, komor felhők miatt 
áttettük péntekre vagy vasárnap-
ra. Pénteken írtam neki, nem vá-
laszolt. Este hiányzott a zsinagó-
gából. Szombaton sem volt ott.

Báruchnál ebédeltem, Hers 
Mer kisért ki minket. „Mit tudsz 
Saulról?” – kérdeztem. Semmit. 
Nézd, sötét van nála! Szomba-
ton égni szoktak a lámpák, sze-
rintem – mondtam. Biztos el-
utazott, gondoltam, ez mindent 
megmagyaráz…

A Sliáh találkozó felvételen 
találtam egy ide igazán illő, 6 
perces részt, 1 óra 6 percnél kez-
dődik. (Héberül, angol felirat-
tal). Azt éreztem, ez akár Saul 
emlékére is készülhetett volna. 
Itt van.

A WhatsApp csoport izzott 
a sok üzenettől. „Hihetetlen!” 
– ez volt a hangulat. És, hogy 
mindenki szerette. Többekkel 
beszéltem (köszönöm nektek!). 
Kicsit kezdett megnyugodni a 
szívem. Fáj és lassan kezd béke 
jönni. Shalom.

Ki voltál, vagy nekem? Apa-
pót lék, barát, tanító, példa, 
mo solygó élet, tudás, nyelvek, 
örömforrás, mozgás, lendület, 
bi cikli, az Örök Ifjúság? Szavak. 
Egyik sem az igazi. Saul, igen Te 
SAUL voltál és vagy nekem. Ka-
tegória nélkül.

Hálás vagyok, hogy ismerhet-
telek. Köszönöm! bH.

Drága Saul! Báruch dáján 
háemet!

Utolsó üzenet Tőled a Whats-
Appon, kedden 11:38-kor jött: 
„Most péntekre jósolnak egy kis 
napocskát.” Már a Fényben vagy!

Tudom, imádkozni kellene 
és zsoltárokat olvasni. Gondo-
lom (remélem), ezt sokan meg-
teszik. Én ezt tudom. írok, fény-
képét keresek Rólad és szeretet-
tel gondolok Rád.

Emlékszem! Az én apám kór-
házban halt meg, nem volt magá-
nál. Órákat ültem mellette és fog-
tam az egyik kezét. (A másikat az 
egyik unokája tartotta.) így ment 
el. Utolsó lehelet… Édesapám! 
Emléked legyen áldott!

Még kutatok tovább fotók 
után… És még írok, azt hiszem, 
dolgokat, amik eszembe fognak 
jutni…

Itt egy bejegyzés, ahol hang-
felvétel is van. Héber Olvasókör 
Veled és két unokával.

Temetése 2020. november 
16., az Ortodox temetőben volt.

Az előző hetiszakasz beszélt 
Sá ra terméséről. Ott tanultuk 
meg a halott fizikai testének fon-
tosságát. Még van fél óra… És 
én is Zoomon leszek ott. Gyors, 
minden olyan gyorsan történik. 
Neked, drága Saul, már nyuga-
lom. Shalom, lelki béke…

Koós Tamás írása


