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Áldás mindenre van, mondja a viccbeli rabbi, és valóban:
vihar és mennydörgés esetén az „akinek erejével és hatalmával telve van a világ”, különlegesen szép dolgok láttán
pedig a „kinek ilyen a világa” áldást mondjuk el. Izraelben
február közepén számos helyen elmondhatták ezeket az
áldásokat, mivel – jelentősen megkésve – hatalmas viharral és erőteljes lehűléssel megérkezett a tél. Jeruzsálemet
és a környékbeli hegyeket néhány napra vastag hótakaró
fedte be, ahogy Somronban, az északon fekvő Gálilban
(Galilea) és a Golán-fennsíkon is havas tájnak örülhettek
az ott lakók.
A tél a zsidó gondolkodásban az az időszak, amikor
nincs növekedés – a spirituális sötétség időszaka. Nincsenek bibliai ünnepek sem: a világ és benne az ember
megpihen, hogy tavasszal megújulva indulhasson újra az
élet – fizikai és spirituális téren egyaránt.
Azt mondja a midrás: „Miből készült a Földön a szárazföld? Abból a hóból, ami Isten Dicsőségének Trónusa
alatt összegyűlt. Az Isten vette és a vízbe hajította azt, a víz
megfagyott és kialakult a föld pora. Így mondja a próféta
(Jób 37:5-6.): Csodásan dörög Isten a hangján, nagyokat
tesz, s nem ismerjük meg. Mert a hónak mondja: szállj a
földre, meg a hulló esőnek, hatalmasan hulló esőjének.” –
Vagyis: a hó egészen szorosan kötődik az isteni dicsőség
trónusához, és így magához az Örökkévalóhoz.
Érdekes emellett a zsidó misztika, vagyis a kabala alapműve, a Zohár leírása „Isten tfilinjéről”. Azt mondja, hogy
Istennek, akárcsak a 13. életévüket betöltött zsidó fiúknak
és férfiaknak, van tfilinje, azaz imaszíja. Míg azonban az
emberek tfilinjének tökéletesen feketének kell lennie, addig Isten tfilinje hófehér. A fekete minden színt elnyel, és
a fekete tfilin Isten bölcsességének és útmutatásának teljes
befogadását szimbolizálja. A fehér minden színt visszaver,
így Isten tfilinje bölcsességet és útmutatást tükröz a világ
számára.
A hó Dávid király számára a tisztaságot, a bűntelenséget
jelentette (Zsolt. 51:9.) „Tisztíts meg engem izsóppal, hogy
tiszta legyek, moss meg, hogy hónál fehérebb legyek.”
Ugyanez a gondolat olvasható Jesája próféta könyvében
(1:18): „Ha vétkeitek olyanok volnának, mint a bíbor,
megfehérülnek, mint a hó; ha vörösek volnának, mint a
karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú.”
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A schitá tilalmának eltörlését kéri
az izraeli miniszterelnök
kilenc európai vezetőtől
Benjamin Netanjahu levélben kérte kilenc európai ország vezetőjét,
hogy engedélyezzék a
kóser vágás folytatását.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor
január 5-i nyilatkozatában az áll, hogy kiáll
a kóser vágás mellett,
azonban több európai ország már megkezdte a schitá betiltásának törvényi előkészületeit. „Ez a döntés
egész Európában veszélyezteti a zsidók vallásszabadságát. Európai zsidó vezetők és a zsidó intézmények
vezetői egyaránt megdöbbenésüket fejezték ki az
ítélet hallatán, és annak káros következményei miatt
az Európai Unió zsidó életének folytatásában” – írja
Netanjahu. Az sem elhanyagolható, hogy a Belgiumban elfogadott schitá-ellenes törvény szembemegy az
Emberi Jogok Európai Egyezményével.
Zoomon létesített diplomáciai
kapcsolatot Izrael és Koszovó

Online térben tartottak
tu bisváti szédert az EMIH rabbijai
Online térben tartottak tu bisváti szédert az EMIH
rabbijai, az eseményen 120-an vettek részt. Az rendezvényt Faith Áser budavári rabbi nyitotta meg, majd
a több országból csatlakozó résztvevőket hitközségi
elnökök köszöntötték: Győrfi László, Horowitz Tamás,
Koppelmann Félix és Schwartz Róbert. A folytatásban Izrael hét szent növényének (búza, árpa, szőlő, füge,

gránátalma, olajbogyó, datolya) misztikájába vezette be az érdeklődőket Köves Slomó, Faigen Sámuel, Stell
Izsák, Myers Mendel, Fuchs Jehosua és Glitzenstein Sámuel.
A széder eltért a mostanában megszokott online térben megrendezett előadásoktól, ugyanis a mikrofonok bekapcsolva maradhattak, így valóban minden
résztvevő átélhette a zsinagógai nyüzsgést, ami már
mindenki életéből nagyon hiányzik.

Először létesített teljes diplomáciai kapcsolatot Izrael
és Koszovó egy, a Zoomon megrendezett ünnepség
keretein belül, melyre február elsején került sor. A
Balkán-félszigeten fekvő ország lesz a harmadik,
mely nagykövetségének székhelye Jeruzsálemben
lesz. Egyben Koszovó az első olyan ország ezek közül, mely muszlim többségű közösséggel rendelkezik. Izrael egyelőre csak nagykövetet nevez ki, nagykövetséget nem nyit Koszovóban. A megállapodás
részeként Koszovó terrorszervezetként ismeri el a
libanoni székhelyű Hezbollah fegyveres csoportot
és vállalja, hogy megkezdi a holokauszt során eltulajdonított zsidó vagyon visszaszolgáltatásának folyamatát. „Izrael a megalakulása óta követi Koszovó
fejlődését” – mondta Gabi Askenázi a Zoomon megrendezett ünnepségen.
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Az áldott emlékű lubavicsi
Rebbe felesége, Chájá Muská
rebbecen halálának évfordulóján tartják meg 1991 óta évente
New Yorkban a „kinusz háslu
chosz”, vagyis a női küldöttek
gyűlése elnevezésű eseményt.
Idén nem kerülhetett sor a hagyományos programra, online
térbe költözött a találkozó, amelyre február 3-8. között
került sor. Ez azonban előny is volt, hiszen így valóban
minden sluchá részt tudott venni rajta, akár Új-Zélandról, akár Nigériából, Izraelből vagy az argentínai Bahia
Blancából jelentkezett be.
A magyarországi Chábád közösség számára különleges jelentőségű beszéd is elhangzott: Henya Yehudis Lazar,
Oberlander Batsheva rebbecen debreceni születésű Milánóban tevékenykedő édesanyja beszélt gyermekkori tapasztalatairól és arról, hogy a nehézségek hogyan erősítették
meg a hitét. „A Rebbe azt tanította nekünk, hogy minél
nagyobb a kihívás, annál nagyobb erőt ad az Örökkévaló,
hogy megbirkózzunk vele. Küldött asszonyok, a Rebbe
és a rebbecen igazán büszke lehet rátok mindazért, amit
ezekben a rendkívül nehéz időkben tettetek!”

Forrás: zsido.com/hirek

Női küldöttek gyűlése

REBBE | REBBE

A gyász, ami
cselekvésre késztet
Isten kegyelméből
5730. Hanuka első napja [1969. december 5.]
Brooklyn, NY
Szomorúan értesültem áldott emlékű édesanyja elhunytáról. Őszinte részvétemet és a hagyományos részvétnyilvánító áldást küldöm önnek és az egész gyászoló
családnak:
Az Örökkévaló vigasztalja meg önöket Cion és Jeruzsálem összes gyászolójával együtt.
A jövőben ne legyen részük bánatban, csak jó és kellemes dolgok kísérjék önöket örökké.
Gyakorlati dolgokat kell tanítani
u.i.: Személyes ismeretségünk és mindazok alapján,
amit közös ismerőseinktől hallottam önről, veszem magamnak a bátorságot, hogy a következőt tanácsoljam:
a mindennapi imák során elmondott kádisok és az imákat követő misnatanulás után elmondott rabbik kádisa
mellett még tanítsa a közösséget a zsidó élet gyakorlati törvényeire is, például a Kicur Sulchán Áruch alapján.
Napjainkban ennek kiemelt jelentősége van, és jelentős
hatást lehet vele elérni. Ezek közül a legfontosabb, hogy
a közösség érdemekhez juttatása különös érdemhez juttatja az eltávozott lelket. Emellett, ha arra biztatunk másokat, hogy teljesítsék Isten akaratát, különösen, ha egy
befolyásos embert teszi ezt, akkor megvalósul a kádis
első sora: „Magasztaljuk és szenteljük meg nagy nevét”.
Megemlítenék még egy hászid szellemben fogant
gondolatot, mely új fénybe helyezi a megtérés fogalmát.
A hászid gondolkodás szerint a megtérés nem bűnbánatot jelent (az csak a folyamat egy részét képezi),
hanem – ahogy a héber tsuvá/visszatérés kifejezésből is
ered – a lélek visszatérését forrásához és gyökeréhez. A
visszatérés itt nem azt jelenti, hogy a lélek visszatér Teremtőjéhez a rá kiszabott földi évek végeztével, hanem
a lélek valódi lényegéhez való visszatérést.
Az Álter Rebbe a következőképpen magyarázza ezt
a Tánjá 31. fejezetében: Ezt azzal érheti el egy zsidó, ha
a Tórával és a parancsolatokkal foglalkozik, különösen,
ha ezt belső örömmel és lelkesedéssel teszi. Mert akkor
a lélek „eltávozik a testből” – abban az értelemben, hogy
hátat fordít a testi szükségleteknek, ösztönöknek és vágyaknak. Ezenfelül ekkor a lélek bevonja a testet a spirituális létezésbe és együtt hajtják végre Isten, minden
lélek és létező forrásának akaratát. Így tehát nemcsak a
lélek tér vissza a forrásához, hanem a fizikai test is vele
együtt.

A fent említettek magyarázatot adnak Maimonidész
furcsának tűnő kijelentésére, mely szerint a gyászoló
család által megült gyászidőszak a megtéréssel hozható összefüggésbe. Azt gondolhatnánk, hogy az ember
első, természetes reakciója egy ekkora veszteség után
a düh és panasz lenne. Az előbbiek figyelembe vételével azonban már érthető, hogy egy mélyebb szinten
miért váltja ki a megtérést egy élet befejeződése okozta
megrázkódtatás. Ez ugyanis a megfelelő idő arra, hogy
rádöbbenjünk: a testbe zárt lélek milyen sok lehetőséget kap itt a földön, hogy visszatérjen a forrásához, az
ilyen megtérés pedig jelentőségteljes, boldog és hosszú
élethez vezet.
A gyász nem panaszt és dühöt kell,
hogy kiváltson
Mestereink bölcsen figyelmeztettek bennünket arra,
hogy egy nehézségekkel küzdő emberrel szemben megengedőbben kell viselkednünk. Felmerülhet önben az a
gondolat, hogy íme egy ember, aki nem is a rokonunk,
de ki akarja használni ezt a különösen nehéz helyzetet,
hogy a saját elképzeléseit hirdesse. Éppen ezért írtam
külön levelem ezen részét. Valójában azonban e két rész
nagyon is kapcsolódik egymáshoz. Ráadásul a lényeg
a következő: ezek a gondolatok nemcsak az enyémek,
hanem az ön gondolatai is. Az Álter Rebbét idézem
ismét: „Egy zsidó nem vágyik arra és nem is képes rá,
hogy elkülönüljön Istentől”. Legfeljebb a körülmények
időnként eltakarják az igazságot. Hiszem teljes hittel,
hogy ezzel kedvezhetünk a túlvilágra költözött léleknek, és, megkockáztatom, hogy ön is osztja e meggyőződésemet.
A nehéz helyzetet is jóra használjuk
Adja az Örökkévaló, hogy egy örömteli esemény kapcsán valósítsa meg a fentieket, az idézett Tánjá-fejezettel összhangban az igaz Tóra tanulásán keresztül, oly
módon, hogy az gyakorlati cselekedetekhez vezessen, a
parancsolatok mindennapi betartásához. Azt kívánom,
hogy a feleségével együtt ebben a szellemben neveljék
fel a gyermekeiket. Itt nemcsak a biológiai gyermekeikre
gondolok, hanem azokra is, akik mentorként és tanárként néznek fel önökre, ahogy bölcseink tanítják: „Vésd
be azokat gyermekeidnek és beszélj róluk” – a tanítványaidnak.
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76 év 76 óra
Az EMIH a pesti gettó felszabadulásának 76. évfordulójáról egy rendkívüli, 76 órás
online műsor keretében emlékezett meg. Az ötletet a koronavírus-járvány korlátozása
szülte, de így a megvalósítás végül tízezrekhez juthatott el. A 76 órás megemlékezés több
szálra volt felfűzve: megszólaltattak olyan szerzőket, akik maradandó műveket alkottak
a holokauszt emlékezésben és a múltunk közös feldolgozásában, az EMIH megszólított
néhány ismert holokauszttúlélőt, láthattunk részletet a megemlékezésre készített Kint
sincs senki című darabból. A programsorozat meghatározó része volt a témát érintő
filmek vetítése. Emellett a Zsidó mesék című kisfilmek mélyítették a programot,
melyben 54 magyar híresség osztotta meg a saját zsidóságával vagy a zsidókkal kapcsolatos
élményeit. Rovatunkban a 76 óra során elhangzott interjúkból válogattunk össze
néhányat, rövidített, szerkesztett változatban. A teljes verziók megtalálhatóak a zsido.com
archívumában, ahol a teljes megemlékezéssorozat 6–7 órás blokkokra osztva megtekinthető.

Szomorú séta a Klauzál tér
láthatatlan emlékei között
Élet és halál a budapesti gettóban
A nyilas hatalomátvétel után, 1944. november elsején megjelent egy olyan rendelet, amely
megfosztotta a zsidókat minden vagyonuktól. Csak a taneszközök, családi fényképek, gyűrűk
és 300 pengő maradhatott egy-egy zsidó tulajdonában. Megvalósult a magyarországi zsidók
teljes vagyonfosztása, majd elkezdődött a budapesti gettósítás. Dombi Gábor a megemlékezés során a Klauzál téren beszélt a gettó legfájdalmasabb titkairól.
– Meddig maradhattak otthonaikban a zsidók
a vagyonfosztás után?
– 1944. november 24-én falragaszokon
és röplapokon futott körbe a megjelenő rendelet híre, hogy felállításra kerül
a pesti gettó. Hivatalosan csak november 29-től lett „megnyitva”, de már
napokkal korábban elindultak ide az
emberek. Ezen a területen 3500 zsidó
lakos maradt – a keresztényeket kiköltöztették –, de pár nap alatt 35 ezerre
nőtt a létszám, s óriási gondot jelentett
az elhelyezésük. Azért a Klauzál tér lett
a gettó központja, mert ide terelték be
a zsidókat, és itt történt a különböző
lakásokba való beosztásuk a tér egyik
– a Nagy Diófa utcai – sarkán.
A Klauzál téri piac bejáratával
szemben 1944 őszétől egy hatalmas
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betonteknő állt, a tűzoltóság ugyanis
légvédelmi okokból a nagyobb közterületekre hatalmas betonmedencéket
helyezett el, és azokat töltötték fel
vízzel. A Klauzál térit nem töltötték
fel, lévén, a zsidóknak úgyis mindegy,
így a gettóba költöztettek később itt
is elhelyezhették a halottaikat. Egy
idős visszaemlékező mesélte, hogy
amikor január 18-án a gettó felszabadulása után átjött a téren a szüleivel,
olyan magasan álltak a fagyott hullák
a medencében, hogy magasabbra voltak stószolva a halottak, mint ő maga
volt.
A gettó fennállása során nagyon
sokan elhunytak: öngyilkosok lettek,
éhen és betegségekben haltak meg.
A központi kórház épülete a Wesse-

lényi utca 44. szám alatt korábban
– és ma is – iskolaépület volt. Itt, a
Klauzál téren több szükségkórház,
egészségügyi ellátóhely volt, sőt még
– érdekes módon – a gettón kívül,
a Rákóczi úton is volt ilyen kórház.
De mindenki nem került kórházba,
nagy volt a halálozás: voltak, akiket
családtagjai temettek el a téren, tehát
több kis önálló sír, illetve tömegsírok
voltak itt. A halottak nagy száma miatt először még a gettó hullaházába
gyűjtötték össze a halottakat, ahol ma
a Kazinczy utcában a Balettintézet
gyakorlóterme van, ami akkoriban
közfürdő volt. Az első időkben még
nagyon bátrak voltak az emberek, és
kivitték a Salgótarjáni úti temetőbe
az elhunytakat.

– Volt szabad kijárás?
– Igen, a Chevrá Kádisá – a hitközség
temetkezéssel foglalkozó intézménye
– el tudta azt érni, hogy a gettó területéről, amíg a front megengedte, ki
tudják vinni a halottakat.
– Mások számára nem volt lehetőség kimenni?
– Nem. December 10-ig tartott a beáramlás, utána lezárták a gettót, onnantól kezdve csak azok mehettek ki,
akik valamilyen hivatalos engedéllyel
rendelkeztek a gettó elhagyására.
Ilyenek voltak, akik élelmiszert hoztak be, illetve azok, akik folyamatosan tárgyaltak a hatóságokkal.

– Az összegyűjtés mögött mi volt a katonai cél?
Kivégezni mindenkit vagy eljuttatni a transz
portra?
– Katonai cél a zsidók összegyűjtése
nem lehetett. Budapest be volt kerítve. Kezdetben a nyilas kormány több
tízezer munkást biztosított a német
birodalomnak.
– Kényszermunkára.
– Igen, 50–70 ezer embert elhajtottak kényszermunkára, a zsidókat
igénybe vették Budapest erődítésére,
nemcsak férfiakat, hanem nőket is,
16 és 45 év között. Külön elvitték a
varrónőket, elvitték az egészségügyben dolgozó nőket és aztán elvittek
szinte mindenkit, gyerekes anyákat
gyerekkel, gyerek nélkül, ahogy csak
lehetett. Van egy ismerősöm, aki azt
mesélte, hogy az anyukáját is elhajtották, és mivel nem volt, aki vigyázzon
a gyerekre, vitte magával a kisfiát.
Az anyuka Esztergomnál úgy dön-

tött, hogy megszökteti a gyereket. A
kisfiú, aki akkor 7 éves volt, és most
Jeruzsálemben él, Esztergomból gyalogolt haza a Wesselényi utca 4-be.
Az anyukáját soha többé nem látta.
Budapesten maradtak a nők, idősek,
gyerekek, és akik elrejtőztek a városban, de mindenki nem tehette ezt.
Vagy nem tudtak, vagy nem akartak
elrejtőzni, esetleg a csillagos házakban valamilyen védettséget reméltek.
Őket gyűjtötték ide a gettóba, hogy
később – a nyilas ideológia szerint
– kiűzzék Magyarországról vagy valamilyen kényszermunka-szolgálatra
vigyék őket.

Itt élni már reménytelen volt ’44
november végén, s a mindennapok
– a bombázások, belövések mellett –
kínokkal, rablással és éhséggel fenyegettek. A tér ennek a gyötrelemnek a
mementója.
A halottasház megtelt; a környező
utcák üres üzlethelyiségeiben is halottak voltak felhalmozva; a Wesselényi utcában, ahol most a patika van,
ott a plafonig voltak felstószolva a halottak. Az utcákon halottak feküdtek,
miután megtelt a halottasház. Január
5-éig tudták kivinni a temetőbe a halottakat, utána szinte minden szabad
teret a halottak foglaltak el.
– Ez nem volt a melegágya a járványoknak?
– A gettóban tífusz- és vérhasjárvány
volt. Nagyon sokan ebben is haltak
meg. A gettó halottainak fele az 1945.
január 18-i felszabadulás után hunyt
el a gettóban összeszedett betegségek folytán. Borzalmas helyzet volt:

a vízszolgáltatás akadozott vagy éppen nem volt, elektromos szolgáltatás
szintén, és nem volt elég tüzelő sem.
– Külön feladat volt a felszabadulás után
elhordani a testeket?
– Nem kis feladat. Ahol ma a szánkódomb van a Nyár utca torkolatában,
itt voltak a kórház halottai eltemetve.
A kórház egy nappal hamarabb szabadult föl, de annak udvarán is volt
még másik 250-290 halott. Hatalmas
volt a kórház vesztesége, nemcsak a
betegség, hanem a belövések miatt is.
A másik tömegsír a Klauzál tér 2-es
szám előtt volt, itt olyan halottak voltak elföldelve, akiket a nyilasok végeztek ki. Maradt fenn kép arról, hogy
hátrakötött kezű, kivégzett embert
exhumálnak. A harmadik tömegsír a
téren az említett betonmedence volt.
A gettó felszabadulásakor mindenkit
azonnal helyben eltemettek, és az
exhumálásra csak később került sor.
– Az exhumálás mikor történt?
– A felszabadulás utáni legnagyobb
temetkezés a Dohány utcai zsinagóga
mellett azonnal elindult, ott 2281 embert temettek el. Az ottani borzalmas
állapotról nagyon sok fényképfelvétel
készült. Akiket itt a városban temettek
el a házak udvarán vagy itt a Klauzál
téren, azokat áprilisban kihantolták,
és a Corvin Áruházban gyűjtötték
össze. Onnan egy tehervillamos vitte
őket a temetőbe.
– Volt azonosítás?
– Megpróbálták azonosítani őket, de
ennek módjáról csak utalás maradt
fenn. Az ortodox hitközség levéltárában található dokumentum arról,
hogy megpróbálták szétválasztani az
orthodox és a neológ zsidó halottakat, hogy külön temetőben adhassák
meg nekik a végtisztességet.
– Voltak túlélők, akik keresték a rokonaikat?
– Az újságok 1946 végéig tele voltak
„Ki tud róla?” kezdetű hirdetésekkel.
Újrakezdődött az élet, megpróbáltak információt szerezni, hogy hova
lett a férj, a feleség… Elkezdődtek
az özveggyé nyilvánítási eljárások,
amiknek az volt a célja, hogy újra férjhez menjen vagy megnősüljön az az
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özvegy. Erről komoly iratanyag maradt fenn, és ez az eljárás nagyon
fontos a zsidó vallás szempontjából.
– Akkor az életben maradt családtagoknak
kellett keresniük és esetleg rájönniük, hogy
elvesztettek valakit.
– Így van. Amikor a gettót felállítot
ták, a gyerekjátszótér mögötti sarkon
terelték be a zsidókat. És ott, ahol
most a hinta van, történt meg a különböző lakásokba való beosztás. Itt
voltak felállítva azok a nagy ládák,
ahol a maradék értékeiket is elvették
az emberektől. Erről szörnyűséges
történetek maradtak fenn. Alapvető
probléma volt, hogy ennyi ember
ellátására a Zsidó Tanács nem tudott felkészülni. Azok valamennyire
előnyben voltak – mint az én őseim
is a Rumbach utcában –, akik már
itt laktak korábban, mert nekik nem
kellett a különböző hurcolkodáskor
az értékeiket becsomagolni, hanem
amennyire lehetett, föl tudták halmozni a túléléshez szükséges eszközöket, élelmiszereket. A zsidók üldözésének az első stációja volt, hogy
megfosztották az ingatlanjaiktól;
csillagos házba kényszerítették őket;
a családtagok egy részét elvitték munkaszolgálatra és akik ezeket túlélték,
azokat terelték ide a gettóba: tehát
sokszoros vagyonvesztésen és lelki
gyötrelmeken keresztül jutottak ide
az emberek a pokol szélére.
– A gettóba került emberek tudhattak a ha
láltáborokról, féltek, hogy az lesz a következő
lépés?
– Igen. A Képes Családi Lap, amit Lévai
Jenő, a gettó történésze szerkesztett, a
’40-es években cikkeket szentelt pél
dául annak, hogy mi történik a krakkói
gettóban. Érkeztek Magyarországra
lengyel menekültek, majd aztán Szlovákiából megszököttek. Azok elmondtákatörténeteiket.ÉsazAuschwitz-jegyzőkönyvet is sokan ismerték a magyar
zsidóság vezetői közül.
– Itt ezt elfogadták? Ez már hitelesnek hatott?
A szövetségesek is sokáig nem hitték, hogy ez
létező információ.
– Akkor már elhitték. Akkorra már
volt a kamenyec-podolszk-i tö
meg
gyilkosság, amikor a Magyarországon
8
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lévő nem magyar állampolgárokat
elvitték, közülük 30 ezret a németek
kivégeztek. Ezek a tények is ismertek
voltak. A munkaszolgálatosok már
hazajöttek szabadságra, elmondták,
velük hogyan bántak. És 1944 nyarán
elindultak a deportáló vonatok...
– Tudunk a varsói gettólázadásról – itt nem
volt ilyen jellegű szervezkedés?
– Voltak próbálkozások. A munka
szolgálatosok fegyveres összetűzésbe
kerültek a nyilasokkal, németekkel a
Teleki téren, a Népszínház utcában,
de ezek nagyon elenyészőek voltak.
Ez a százezer főnyi tömeg, ami Budapesten a gettó felállításakor volt,
javarészt idősekből, gyerekekből,
nőkből állt, akik lázadásra teljesen
képtelenek voltak. Már az csoda volt,
hogy a Budapesten túlélők mintegy
negyede el tudott bújni.
– A bujkálás mennyire volt jellemző? Mert
ahhoz kellett egy bújtató is.
– A nagybátyám mesélte, hogy a régi
Híradó, a mai Horizont mozi házának a tetőszerkezetébe bújtak el édesanyjával, befalazta őket egy ismerős,
aki hordta nekik az ennivalót. Vagy
olyan eset is megtörtént, hogy egy budapesti olasz fagylaltos, Francesco Tirelli a fagylaltüzletében – hiszen télen
senki nem eszik fagylaltot – bújtatott
el húsz zsidót. Nap mint nap hordta nekik az élelmet és egy vödörben
elvitte az ürüléket. A legenda szerint
a politikai szimpá
tiáját kifejezve a
Mussolini téren – a mai Oktogonon
– ürítette ki ezeket a vödröket.
– Óriási rizikót vállalt mindenki, aki bújtatott.
– Igen, de Tirellinek az volt a szerencséje, hogy fasiszta ország állampolgáraként, ha elkapják a nyilasok, el
is engedik. Kétszer kapták el. De nagyon sokan meg se próbálták, meg se
kísérelték, hogy másokat mentsenek.
Az erzsébetvárosi gettóban egyfajta
védettségérzés is volt a palánkok mögött. A dokumentumok alapján azt
látjuk, hogy ez a védelem nem sokat
ért, hiszen még a gettó felszabadulása előtti napon is lelőttek a németek
két – fegyvertelen – gettórendőrt a
Dohány utcai zsinagóga mellett. Január 11-én pedig a Wesselényi utca

27-ben és 29-ben tömeggyilkosságot
követtek el. E két házba betörtek
nyilasok és németek, hogy kirabolják
a már teljesen kifosztott zsidókat. A
legnagyobb érték egy töltőtoll volt,
amit el tudtak rabolni, mindenesetre sikerült a ház teljes lakosságát
megölni: fejlövéssel végeztek velük.
A legfiatalabb áldozat egyéves volt.
A Wesselényi 29-be is betörtek, ott
is kivégeztek embereket, és, érdekes
módon, ma már pont ez a két ház
nem áll a Wesselényi utcában. Ezek
helyén áll a Kéthly Anna tér. Tehát a
védelem inkább csak a lelkekben élt.
Van olyan furcsa esetről is visszaemlékezés, hogy egy teljes magyar osztag
úgy döntött, hogy befejezi a háborút, és kérte a gettórendőrséget, hogy
hadd jöjjenek be a gettóba, megadják
magukat a gettórendőröknek, s talán
itt védettek lesznek. Ma már nem
tudjuk, ebből mi a legenda és mi a
valóság. De még inkább kiszolgáltatottak voltak az Újlipótvárosban
lévő nemzetközi (svájci, svéd stb.)
védettek, hiszen ott volt a Duna-part,
ahová a nyilasok rendszeresen vitték
az embereket és végezték ki őket. Az
egyik visszaemlékező úgy tudja, hogy
a gettó területéről is vittek el gyerekeket és végezték ki őket a Duna-parton.
– Mit tudunk a gettóban élő gyerekekről?
– Ők voltak a legkiszolgáltatottabb
áldozatok. Egy korabeli fotó a tanú: a
Klauzál utca 32-es szám előtt volt egy
hatalmas halom, amely csak csecsemőtetemekből állt. Nagyon-nagyon
sok volt a gyerekáldozat, és hogy ezt
megelőzzék, a gettóban különösen
nagy figyelmet fordítottak arra, hogy
a gyerekek valami módon kapjanak
gyümölcsöt és kiadósabb táplálékot.
Több mint 500 gyereket már szülők
nélkül hoztak be a gettóba a különféle menhelyekről, ők a csarnokban
voltak elszállásolva. A gettó vezetése
megpróbált rájuk fokozottan figyelni,
de aztán, ahogy haladt előre az idő,
egyre kevésbé lehetett, hiszen a front
már közel volt, élelmiszert egyre bajosabban lehetett szerezni.
A december végi időszakban a gettóban lévő konyhák 50 ezer embernek
tudtak legalább egy levest adni, de a
gettóban akkor már 70 ezer ember élt.

Eltemetni
egy generációt
A megemlékezéshez online kapcsolódott Sipos Gábor,
a Saul fia című film producere, akinek a nevéhez kötődik
a Saul gyermekei program.

– Először azt szeretném megkérdezni, hogy mi az
összefüggés a film és a program között.
– A Saul gyermekei emlékprogramról évekkel
ezelőtt, a film egyik sajtótájékoztatóján
beszéltünk elő
ször, akkor elmondtuk,
hogy szeretnénk megörökíteni 100 ezer
megölt gyermek emlékét, akik közül a
filmbeli Saul legalább egyet szeretett
volna eltemetni. A holokauszt legtöbb
magyar áldozatának nincs sírja, amelyet
felkereshetnének a túlélő rokonok, testü
ket a gyilkosok elégették vagy részben is
meretlen tömegsírok százaiban földelték
el. A Saul fia című film arról szólt, hogyan
akarja egy ember Auschwitzban is megőrizni az emberséget azzal, hogy eltemet
egy gyermeket. A Saul gyermekei emlék
program célja ugyanez: szimbolikus érte
lemben a végtisztességet megadva eltemetni egy egész magyar generációt.
– Hogyan tudják őket felkutatni?
– Mindenhol keressük őket. A magyar
Zsidó Múzeum levéltárában épp
úgy
dolgozunk, mint vidéken és külföldön,
amerikai, izraeli, brit levéltárakban éppúgy, mint az egykori koncentrációs táborok archívumaiban, Németországban,
Lengyelországban, Ausztriában, de fel

dolgozunk francia, olasz és cseh anyagokat is.
– Ennek van egy elég pontos dokumentációja?
– Igen, az SS grafomán társaság volt, és jól
dokumentálta a foglyok sorsát, mindent
átnéztünk, amit a háború végén nem
égettek el, névlistákat, transzportlistákat,
egyes foglyok személyi kartonjait. Átnéztük a háború után keletkezett dokumentumokat is, a zsidó szervezetek áldozati
listáit, egyes települések zsidó közösségeinek feljegyzéseit, túlélők visszaemlékezéseit, és persze dolgozunk nagy nemzetközi adatbázisokkal is, például az egyes
koncentrációs táborokban ma működő
emlékhelyek áldozati listáival.
– Meg lehet jósolni, hogy ez meddig tartó folyamat lesz?
– A holokauszt 80. évfordulójáig, azaz
2024-25-ig szeretnénk a legalább 100 ezer
gyermekáldozat nagyobb részét megtalálni.
– És akkor a mostani állomás ezt tükrözi is, ott tar
tanak, ahol szeretnének, hogy ’24-ben végezzenek?
– Amikor készültem erre az interjúra,
akkor megkérdeztem a történészkollégáimat az éppen aktuális munkáról. Most a

neuengammei koncentrációs tábor anyagit vizsgálták, ez egy tábor volt Hamburg
közelében, ahova sok ezer magyar zsidót
vittek el. Történészeink most végeztek
14.400 oldal átnézésével, ebben 500 magyart találtak, akik közül 50-70 gyermek
van, tehát 14.400 oldal eredménye az
50-70 gyermekáldozat, ebből lehet látni,
hogy milyen mennyiségű munkát kell elvégezni. Most a 12 ezres számnál tartunk,
és folyamatosan haladunk előre.
– Mi történik, amikor megtalálnak egy adott sze
mélyt?
– Az első és legfontosabb, hogy a nevét
szeretnénk megtudni: ki volt ő, mikor
született, ki volt a családja, hova került
végül és esetleg, hogyha szerencsénk
van, akkor egy fotót is tudunk róla
szerezni. Azt szeretnénk, ha a végén
100 ezer ilyen adatlap állna rendelkezésünkre.
– Ha valaki böngészné a honlapot, és nem találna
meg egy adott személyt, valamiféle jelzést adhat a
csoportnak?
– V: Igen, a saulgyermekei.hu illetve a milev.
hu oldalon is egy adatlap áll rendelkezésre arra, hogy bejelentsék ezeket az
áldozatokat. A kutatást Vági Zoltán
történész úr végzi, aki egyébként a Saul
fia című film történész szakértője is volt.
A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltárral
közösen bonyolítjuk a programot, így
akár a Levéltárnál, akár a weboldalukon vagy az adatlap kitöltésével is lehet
segíteni a munkánkat.
– Mondhatjuk, hogy a programmal, ami a film a
kapcsán jött létre, mintegy utóéleteként vagy mel
léktermékeként tulajdonképpen a történetet tovább
meséljük?
– Igen, azt gondolom, hogyha sikerülne
eljutnunk oda, ami a célunk, hogy 100
ezer magyar gyermeket megtaláljunk,
akkor végül is szimbolikus értelemben el
tudjuk őket temetni. És azt gondolom,
hogy erre igenis szüksége van a túlélőkön,
a rokonokon kívül az egész magyar társadalomnak, hiszen az a 100 ezer magyar
gyermek, aki nagy reménnyel kezdte az
életét, ők egy egész generáció. Szükség
van rá, hogy ez a társadalom szimbolikusan megkapja azt, hogy egy egész magyar
generációt el tudjunk temetni, hogy szimbolikus értelemben a végtisztességet meg
tudjuk nekik adni.
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A holokausztmúzeum,
ami nem a nácikról szól
Köves Slomó a Sorsok háza-projektről
A 76 órás műsorfolyam ötletgazdája Köves Slomó rabbi volt, aki a Sorsok Háza projektet is
vezeti. A leendő múzeum épületében készült interjújában arról beszélt, hol tart most a projekt, melynek 2021-es megnyitója, úgy tűnik, a koronavírus-járványra való tekintettel csúszni fog.

A magyar állam 2014-ben azt a történelmi kötelességet vette magára,
hogy a magyarországi holokauszt
áldozatainak, és azon belül is a
gyermekáldozatoknak méltó emlékhelyet hozzon létre egy oktatási központtal és egy múzeummal. Ehhez
az kell, hogy kellő érzékenységgel,
ugyanakkor történelmi hitelességre nagy hangsúlyt téve minél több
társadalmi csoportot megszólítva
tudjon a témához hozzányúlni.
Mi körülbelül két éve azt vállaltuk,
hogy olyan új beltartalmat hozunk
létre, amely ezeknek a feltételeknek
megfelel. Ebben a folyamatban sokat haladtunk előre, létrejött egy
10
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teljes új kiállítási forgatókönyv,
több száz túlélővel és életmentővel
készítettünk életinterjút, bevontunk nemzetközi történészeket és
múzeumfejlesztő társaságokat. A
tervek szerint idén már meg kellett
volna, hogy nyíljon, de ehhez még
legalább egy évre van szükség.
– A forgatókönyv kapcsán sok kérdés merült
fel a sajtóban, beszéljünk most ezekről. Első
ként arról az öt alapelvről, amit megfogal
maztak azzal kapcsolatban, hogyan is kellene
felépülnie ennek a múzeumnak.
– Öt olyan alapelv van, amit elengedhetetlennek tekintünk. Ez a
történelmi kontextus, a személyes

megszólítás, az érzelmi bevonódás,
a zsidó szempont és a naprakész
nyelvezet. Mit értünk ez alatt az öt
szempont alatt? A történelmi kon
textus nagyon fontos. Ahhoz, hogy
megértsük, mi veszett el a holokauszt
idején, fontos megismerni, kik az áldozatok és ők hogyan kapcsolódnak
Magyarországhoz. A zsidók egyenjogúsításától kezdjük el bemutatni
a magyar zsidó történetet egészen
napjainkig. Ebből indul a második
tézisünk, hogy az emlékezés akkor
tud maradandó lenni, ha személyessé tesszük. A személyes vonalhoz viszont családtörténeteket kell
megismerni. Ezek nem 1944-ben
kezdődnek, hanem egy organikus
folyamat részei. A kormány tervei
szerint minden magyar középiskolás
el fog jönni a Sorsok Házába. Ezeknek a gyerekeknek a legnagyobb
része már semmilyen módon nem
kapcsolódik ehhez a történethez, és
a zsidóságról sincs semmilyen fogalma. Ezért fontos, hogy a zsidókat ne
csak úgy ismerje meg, mint tehetetlen áldozatokat, akiket sajnálni kell,
hanem értse meg, mit jelent az, hogy
magyar zsidóság.
– A történelmi kontextusnál maradva ta
lán a legfontosabb kérdés, ami fölmerült a
Sorsok Házával kapcsolatban, hogy hogyan
taglalja a magyar állam és a magyar álla
mi intézmények felelősségét a két világháború
között, illetve a II. világháború során.

– A holokauszt történetét nem lehet
úgy elbeszélni, hogy azokat a történelmi tényeket nem tárjuk a látogatók elé, amelyek arról szólnak, hogy
Magyarországon csakúgy, mint sajnos Európa két világháború közötti
történetében, az antiszemitizmus
szerves része volt a politikának, Magyarország Németország oldalán
indult neki a II. világháborúnak és
a magyar közigazgatás aktívan részt
vett a deportálások szervezésében.
Ugyanakkor a történelmi kontextushoz az is hozzátartozik, hogy
Magyarország 1944. március 19-ig
a környező országokhoz képest sok
tekintetben biztonságosabb volt a
zsidó közösség nagy részének. Budapesten, ahol minden negyedik
ember zsidó volt, a zsidóság nagy
része túlélte a háborút. A kontextushoz mindez hozzátartozik, a
történetet teljes egészében kell elmondani.
– Mondhatjuk azt, hogy az emberi felelősség
ről van szó, ami független a hatalomtól? A
kollektív felelősségről beszélünk?
– Pont, hogy a személyes felelősségről. Amikor holokausztról a nyilvánosságban jelennek meg különböző
dolgok, akkor azok mindig valahogy
politikai kontextusba kerülnek.
Nem az a kérdés, hogy melyik politikai rendszer okozta ezt és melyik
politikai rendszer véd meg ettől, hanem az, hogy én, Köves Slomó, mit
tudok tenni annak érdekében, hogy
ilyesmi ne történhessen meg velem,
én ilyet ne tegyek vagy én ne legyen
ennek áldozata. Magyarországon a
társadalomnak több mint egynegyede valamilyen holokauszttagadó
nézetet vall, ami azt jelenti, hogy
valamit rosszul csináltunk. Lehet,
hogy a személyes vonalra, a morális
vonalra kell nagyobb hangsúlyt fektetni, a történelmi kontextustól nem
elválasztva.
– Beszéljünk a többi alapelvről is, amiket
már említett, például a kommunikációról és
a zsidó szempontról!
– Egy holokausztmúzeumban nagyon sok mindent megtanulsz a
nácikról, de a zsidókról, hogy kik
ők, mit képviselnek, mik azok az ér-

tékek, amelyek a zsidó embereknek
fontosak, milyen egy zsidó család
és így tovább, erről nagyon keveset
tud meg a látogató. Abból indulunk
ki, hogy ezek magától értetődő dolgok, pedig ez egyáltalán nincs így.
Nekünk az a kötelességünk, hogyha
valaki ellátogat erre a helyre, akkor
erről is többet tudjon meg, hiszen
hogyan tudná értékelni az áldozatok veszteségét, ha nem tudja, hogy
kik voltak az áldozatok. A másik pedig, hogy a zsidók passzivitása akarva-akaratlanul megjelenik, és helyet
teremt az áldozathibáztatásnak.
– Tehetetlen tömegként tekintünk rájuk?
– Tehetetlen tömegként, akik nem
értik, hogy mi történik velük, és
mint bárányok mennek a vágóhídra.
Ez nem írja le jól a valóságot, ugyanis a zsidóság nem volt tehetetlen tömeg. Mi a történet végét ismerjük,
de ők nem tudták, hogy hova vezet
ez a történet, és a maguk szintjén,
azokkal az eszközökkel, amelyek
rendelkezésre álltak, nagyon sok
esetben fölléptek a megmaradásuk
érdekében. Például nem mindenki
tudja, hogy a Mátyás téren, 1944.
október 16-án után pár száz munkaszolgálatos fegyvert ragadott és
megpróbált felkelést szervezni a
németek ellen. De nemcsak a fizikai
ellenállás fontos, hanem a szellemi,
a spirituális ellenállás is. Azok a
zsidó gyerekek, akiket Auschwitzba deportáltak (tudjuk, hogy volt
körülbelül háromezer tizenéves
gyerek, akik külön barakkban lettek elhelyezve), fontosnak tartották,
hogy minden reggel imádkozzanak.
Ez is az ellenállás egy formája.

– Ez nem fog megvalósulni a jelenlegi elképzelés szerint. Vannak holokausztmúzeumok, ahol beraknak
egy barakkot, és azon keresztülmennek a látogatók. Én mindig úgy éreztem, hogy ez olyan méltatlan. Arra
gondoltunk, hogy ezt finomabban
is létre tudjuk hozni. Van az a híres
légi felvétel a teljes, több száz barakkból álló birkenaui táborról. Azt
szeretnénk bemutatni, hogy itt van
egy hatalmas halálgyár, de benne az
egyes ember, az mégis egy egyedüli
ember volt, akinek megvolt a maga
családja, a maga története, a maga
szerelme, a maga félelme, a maga
emlékei, a maga vágyai. Ezt a kettőt
akarjuk összehozni.
– A túlélők és az embermentők vallomásait
megnézve, meghallgatva volt-e olyan dolog,
ami új szempontot adott az egész projekthez?

– Az eredeti koncepcióban nagy hangsúlyt
fektettek a gyermekáldozatokra, ez változott
azóta?
– A gyerekekről és a fiatalokról kiemelten sok szó fog esni, de még
fontosabb az, hogy ennek a központnak a célja az, hogy a jövő
nemzedékét szólítsa meg.
– Mi az, ami változott a kiállítás alakítá
sában? Itt van például a barakk, illetve a
munkatábor-kérdés. Eredetileg úgy volt,
hogy felépül egy másolat ezekből.
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– Nem tudja az embert nem megérinteni az a hihetetlen életszeretet
és az az erő, ami az interjúk többségéből átjön, független attól, hogy
egy Brooklynban élő 96 éves ortodox asszonyt szólítunk meg, egy budapesti túlélőt vagy egy izraelit egy
kibucban, ugyanazokat az értékeket
érzi az ember és ugyanazt az erőt.

– Ez az életszeretet tükröződik talán a kiállí
tás központi elemében is, ami egy életfa.
– Van egy régi zsidó szimbólum,
az élet fája, ami a zsidó misztikában is megjelenik. A fa, mint az
élet hordozója, amely nemzedékről
nemzedékre tovább nő, az ember
szimbóluma. Magyarországon ez
az életfa soha nem lett teljesen ki-

A pusztítás
koreográfiája
Személyes vallomások a túlélőktől
Surányi András filmrendező Kőszegi Edittel és Simó Sándorral
együtt készítette el a budapesti gettóról, a budapesti zsidóságról
szóló, Fényképek gyermekeimnek című filmet, amely szintén látható volt a 76 órás műsorfolyamban. Ugyancsak ő készíti azokat
az interjúkat, személyes vallomásokat holokauszttúlélőkkel, amelyek majd láthatók lesznek a Sorsok Háza állandó kiállításán.

– Azt írtad ezeknek az interjúknak a kap
csán, hogy számodra az Add hírül fiaidnak
című parancsolatot fogalmazzák meg.
– Ez egy belső és természetes
kényszer annak a felismerésnek a
nyomán, hogy akik a leghitelesebben mondhatnák el, mi történt,
ők pusztultak el a legmegrázóbb
körülmények között. A túlélőknek,
12
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illetve másod-harmadgenerációnak
a kötelessége, hogy elmondják a
holokauszt-történetet. Egyfelől egyfajta bibliai parancsolatként esélyt
teremtve ezzel arra, hogy legyenek
emberhez méltóan eltemetve azok,
akik valahol elszálltak a füstben az
égbe, másfelől talán tanulságul is,
hogy emberek hogy és mint válnak

vágva, tehát még azt a folytonosságot is át tudjuk adni, ami miatt ez
a történet még érzékenyebb és még
fájdalmasabb, mint bárhol másutt.
Sokkal könnyebb úgy emlékezni
valamire, hogy a túlélővel nem kell
szembenézni vagy a túlélők leszármazottainak nem kell szembenézni
a többségi társadalommal.

egymás gyilkosaivá, milyen irracionális indulatok, gyűlöletek azok,
amik elpusztítanak bennünket a
világ különböző pontjain.
– Több mint száz interjú készült. A traumán
és a nyilvánvaló történelmi tényeken kívül,
az egyedi, személyes sorsokban milyen közös
pontokat véltél felfedezni?
– Egészen megrázó felismerés, hogy
kinek-kinek a sorsa a mikrotörténésekben mennyire különböző, men�nyire személyes, kinek mi az, amit
egy kofferba be lehet csomagolni.
És az egészben mégis együtt van
egy szenvedéstörténet kánonja, egy
közös trauma. Van egy koreográfiája
a pusztításnak, a pusztulásnak.
Rengeteg ember bizalmának kö
szönhetően hallottunk története
ket. A kameránk előtt nagyon-nagyon sok ember megnyílt, egyszer
csak fölfakadnak ezek a fájdalmak.
Talán ez az egyetlen igazi terápia is
egyúttal.
– Hol tartunk a holokauszt feldolgozásában,
a feldolgozhatatlan feldolgozásában?
– Azt gondolom, lehet, ez egy remény pusztán, hogy a mai magyar
társadalom egyre intenzívebben
szeretne érteni valamit a saját történetéből. Azokról a történelmi traumatizáló eseményekről, amelyeket
megélt ez az ország, el kell kezdeni
beszélni. Az egy komoly kérdés,
hogy az önismeretünket mennyire
manipulálják különböző szándékok. A torzítások, csúsztatások, az
önképünk retusálásai, hogy finom
legyek, ezek a következő generációkat is egy hamis önismerettel verik
meg. Ettől nagyon nehéz valamit
is felépíteni abból, amit úgy neve-

zünk, hogy magyar kultúra, adott
esetben magyar-zsidó kultúra.
– Claude Lamzmann 9,5 órán tartó doku
mentumfilmje, a Soah etalonnak számít az
ilyen típusú visszaemlékezések készítésénél.
Ti milyen módszerrel vágtatok neki ennek a
vállalkozásnak?
– Többféle megközelítés van. A
Lanzmann-féle sorozat örök darabja a soá feldolgozásának, ő szituációkon, konfrontatív helyzeteken
ke
resztül hagyja lelepleződni a
kü
lönböző szereplőket. Irdatlanul
erős anyag, alig kell hozzá narratíva.
Egy másik módszerrel, amiben volt
sze
rencsém dolgozni a Spielberg
archívumnál, nagyon pontos történelmi elemekhez kapcsolódó interjúsorozat készült, hogy a feldolgozásnak legyen egyfajta egzaktsága.
Itt mi most azt próbálhatjuk meg,
hogy ki-ki a maga történetét mondja
el, a maga családtörténetén keresztül a személyes megélt pillanatokat,
fájdalmakat. Az emberekre, a tekintetükre koncentrálhatunk.
– Mi idéződik föl ebből a rengeteg interjúból
benned elsőre, ami olyan erővel hatott rád,
hogy teljesen megmozgatta a bensődet?
– Egy nagyon banális példát mondanék, ami éppen a banalitásában
vérfagyasztó. Egy drága szép néni
meséli, hogy valami egészen váratlan módon a deportálás során a
nagymamája megjelent egy lábossal, amiben lekvár volt, merthogy
az segít majd túlélni. Éhesek lesztek, akkor kaptok lekvárt, amit én
eltettem, mondja a nagymama, és
miközben ez a néni meséli, nagyokat nyel, egyszer csak érzi a lekvár
ízét, 70-80 évvel a történet után, a
szájában ott van a nagymama lekvárjának az íze, amivel nem érkeztek
meg. A lábos kiborult, a nagymama
rögtön eltűnik, elterelik azonnal
a gázkamra felé. De az otthon, az
elveszett gyerekkor, a család, az
egyszer csak itt megjelenik. Ezek az
interjúk talán ezért fontosak, mert
ha elmondom ezt a lekvártörténetet,
valaki akár még meg is vonhatja a
vállát, na, és lekvár… de így együtt
az arccal, a szemmel ez a képsor 80
év múlva is el tud mondani meg-

rendítő elemeket erről a megfogalmazhatatlan borzalomról, amit a
holokauszt jelent.
– Az elhallgatás kapcsán merül fel bennem,
hogy hányszor fordul elő éppen emiatt az,
hogy emberek, akik nem is tudnak a szárma
zásukról, kapcsolatba kerülnek az antiszemi
tizmussal, rasszizmussal, idegengyűlölettel.
Egyszer csak rájuk is zuhanhat ez a tragédia,
ez az identitás és egy többszörös traumát kell
megéljenek aztán.
– Ezek a traumák beleivódnak a családokba. Hiába nem akarnék mesélni a saját gyerekeimnek, unokáimnak a holokausztról, valamilyen
módon, megint csak a szavakon túli
világban, gesztusokban, tekintetekben, csendekben, elhallgatásokban
nyomjuk bele a következő generációkba ezeket a történelmi fájdalmakat. Ezért nagyon nagy felelősség,
hogy erről a lehető legőszintébben
tudjunk beszélni, és ne találjunk
ki hazug történelemképeket arról,
amit megélt az európai szörnyűségek során az ember.
– Az interjúkat nézve megdöbbentő volt, hogy
mindezek mellett mennyire ott van ezekben az
emberekben az életszeretet és az életöröm is.
– Nem akarok általánosítani, de elképesztő, hogy az egész mögött van
egy életszeretet. A fájdalmakkal való együttélés megtanulásában van
egy mérhetetlen nagy emberség, a
másik megismerésének, elfogadásának az a vágya, hogy tanuljunk meg
együtt élni a fájdalmakkal, a temetetlen halottainkkal, igen, őrizzük
meg, igen, tudjunk róla minél többet, de menjünk tovább az életben.
Élni kell, a szó teljes értemében és
valahogy helyet adni a másiknak
a lelkünkben, megtalálni a másikban azt, ami szerethetővé vagy elfogadhatóvá teszi. Ez nekem nagy
tanulság, az indulataimat is erősen
befolyásolta, hogy ne ítélkezzek
ilyen nagyon erősen.
– Formálta ez a munka az identitásodat is?
– Igen. Egyfelől többet ismertem
meg a saját zsidó identitásomból,
a családoméból mások családján
keresztül. Másfelől óriási segítség,
hogy jobban és árnyaltabban ért-

sem ennek a világnak a történetét,
amelyben élek, ami Trianon, ami
Don-kanyar, ami ’56. A Don-kanyar
fájdalmát én kevésbé fogom megér
teni, de ha ismerem, akkor sokkal
többet fogok ismerni a szomszédomból meg akár abból is, akivel
most éppen gyűlölködünk. A gyűlölködés semmire nem jó, csak további gyűlöletet generál.
– Elmondtad, hogyan hatott rád ez az in
terjúsorozat, és azon gondolkodtam, hogy a
végére ők min mehettek keresztül. Erről van
visszajelzés, hogy hogyan hatottak a beszél
getések?
– Egy csomó esetben a pótlékai is
voltunk annak az embernek, akinek
nem volt elmondható a történet,
hogy legyen kinek elmondani, mielőtt végképp elmegy valaki ebből
a világból. Ez nagy felelősség, és
néha egészen megható, hogy egy
rokona nevén szólít egy-egy néni
és aztán zavartan nézzük egymást,
mert ő rájött, hogy én mégsem X
vagy Y vagyok. Őrületes pillanatok ezek. A visszajelzésben nagyon
sokszor a megkönnyebbülést lehet
érezni: nem mi könnyítettük ezt a
pillanatot, hanem hogy el lehetett
mondani.
– A rítusa ennek? A rítus, hogy végre lehető
séget kaptak, hogy ez megtörténjen?
– Igen. Szóvirágnak tűnik, de egy
picit olyan, mintha egy pillanatnyi
esély lenne a temetésre, a gyászra,
ami kimaradt a pusztítás beteg, embertelen gépezetében. Az elmondás, az egy pici síremlék is, tudja,
hogy a kamera, amibe ő belenéz, az
rögzít valamit az ő életéből, az ő családjából. Ezek megrendítő dolgok,
és hihetetlenül fontos, hogy tudja,
hogy ezek az egy-másfél-kétórás
beszélgetések egyszer csak majd
ebben a múzeumban ott lesznek az
ük-ükunokája számára is, vagy csak
egy kutató megnézheti, hogy vele
mi történt. Többek közt ezért olyan
lenyűgöző ennek a Sorsok Házának
a létrehozása. Egy kollektív emlékhelyként kell megélni, ami emlékezés, és ezen keresztül a továbbélés
együtt, valahogy ezt képzelem, ez a
remény.
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Erős hittel a vészkorszakban
Oberlander Báruch rabbi, a Budapesti Ortodox Rabbinátus vezetője és a magyarországi Chábád
mozgalom elindítója vallásos magyar családból származik: szülei mindketten holokauszttúlélők, akik
a háború után New Yorkban kezdtek új életet, a szinte teljes egészében magyar haszidok által lakott
brooklyni Williamsburgben. A megemlékezésen saját családjának példáján keresztül arról beszélt,
hogyan maradt fent a vallásos zsidóság a legnehezebb megpróbáltatások közepette. Oberlander Báruch írása
Bujkálás hamis papírokkal:
szabad-e hazudni a zsidóságról?
Édesapám, Oberlander Áron, Pakson született 1928-ban és Újpesten
nőtt fel. 16 éves volt, amikor kitört a
háború, és a pápai jesivából haza kellett mennie. Bár beköltöztek előbb az
újpesti, majd a pesti gettóba, később
úgy döntött a nagyapám, hogy nem
lesz jó ott maradni. Gondoskodott
róla, hogy az egész családnak legyen

vissza lehet kérdezni, hogy miért, azt
hiszed, nem vagyok igazi magyar?
Jesivabócherek a nyilasok között
Édesapám, aki Palló Béla néven bujkált, sokszor mesélte, hogy volt két
idősebb fiú a pápai jesivából, akik itt
Budapesten nyilasoknak álcázva működtek. Az egyik volt Porgesz Sámuel
Szombathelyről, a másik pedig egy
újpesti fiú, Eisenberg Mojse. A háború

Az Oberlander nagyszülők a gyerekekkel, középen Oberlander Áron
hamis papírja, aztán mind kiszöktek a
gettóból, és mint nem-zsidók bujkáltak itt a háború végéig.
Ez nem volt egyszerű dolog háláchikus szempontból, mert az embernek nem szabad megtagadnia a zsidóságát, még akkor sem, ha ilyen nagy
veszélyben van1. Két kiskapu van a háláchában erre a helyzetre2: az egyik, ha
az ember nem mondja ki szó szerint,
hogy „nem vagyok zsidó”, csak úgy
tünteti fel magát, pl. az öltözékével és
ha ezt mások félreértik, akkor nem kell
korrigálnia. A másik, hogy kétértelmű
szöveget szabad mondani. Például, ha
valaki azt kérdezi, zsidó vagy?, akkor
14
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alatt, ha találkoztak az utcán, akkor
Porgesz bácsi (kb. négy évvel volt
idősebb apámnál) mindig azt mondta neki, hogy a háborúnak valamikor
vége lesz, de közben figyeljen, sábeszkor ne csináljon olyasmit, amit nem
feltétlenül kell. „Ne egyél nem kóser
ételt, ha nem muszáj enni és legyél
erős, higgyél Istenben, Isten majd
segíteni fog.” Édesapám olyan hálás
volt neki, amiért a legsötétebb időkben erőt adott neki, hogy bírja ki. Ha
csak meghallotta a nevét, akkor rögtön
megállt, azt mondta, hogy ő egy olyan
nagy cádik, aki már 1944-ben Pesten
is nagy cádik volt. Eisenberg Mojsét

néhány nappal a felszabadulás előtt
megölték, amikor lebukott, hogy nem
valódi nyilas. Apám egy életen át gyászolta őt.
A megőrzött tfilin
A nagyszüleim végül az V. kerületben,
a Vadász utcai Üvegházban élték túl
a háborút, és mind a tíz gyerekük
megmenekült. Amikor a felszabadulás napján találkoztak édesapámmal,
rögtön azt mondta neki a nagymama,
hogy „drága fiam, én egész idő alatt
őriztem a tfilinedet, hogy oda tudjam
neked adni, tessék, itt van, rakjál most
tflilint”. A szabadulásakor már rögtön
azon aggódott, hogy a fia, ki tudja,
mikor rakott tfilin utoljára. Ez is egy
életre szóló tanítás volt az apámnak,
hogy mit jelent a hétköznaponkénti
tfilinrakás és mit jelent az, hogy akármilyen körülmények között figyelni
kell az előírásokra.
Makóról Strasshofba
Édesanyámék makóiak voltak, haszidok, a Rubinstein család volt a nagyapám, a nagymamáé pedig a Gombó
család volt. Makóról indultak Újszegedre, onnan Szegedre be a gettóba3.
Innen indultak a vonatok, természetesen senki nem tudta, hogy egyenesen
Auschwitzba mennek. Nagyon sokan
siettek, hogy felkerüljenek az első vonatra, mert úgy vélték, nem jó bent
maradni a gettóban. Nagyapám azt
mondta, nincs hova sietni, nem kell
elsőnek lenni. A testvére az összes
gyerekével az első vonattal ment, senki
nem élte túl közülük... A végén, amikor anyukámék felszálltak, Isten keze
irányította a dolgokat, ugyanis az a
vonat Auschwitz helyett Ausztriába,
Strasshofba ment, egy Eichmannal
kötött egyezség révén. Körülbelül 18

ezer zsidót szállítottak ki Strasshofba,
ahol kisebb munkacsoportokra osztották őket Bécsben és Bécs környékén.
Itt nem volt olyan nehéz az élet, mint
más munkatáborokban. A családok
együtt maradhattak, minden nap volt
ima reggel, este, a közösségben még

Új életet indítani
A szó szoros értelmében, ahogy vége
lett a háborúnak, újrakezdték a normális életet, a családi életet, a vallási
életet. A pesti ortodox hitközség vezetői itt voltak Weltz Jiszráél rabbival
(1886–1973) együtt, rögtön másnap

Balról: Oberlander rabbi szülei, nagyszülei, és nagybátyja, Rubinstein Eliezer
egy kis tanulás is volt. Igaz, hogy
napközben nagyon keményen dolgoztak, de mégis együtt voltak, volt
mit enniük. A 18 ezerből nagyjából 15
ezren életben maradtak, ami nagyon
jó arány. Sajnos ez nem tartott sokáig:
utána átvitték őket Bergen-Belsenbe.
Nem mindenki vesztette el a hitét
Fontos tudni, hogy a holokauszttúlélőknek, akikkel felnőttem, bár na
gyon sokat szenvedtek a háború alatt,
munkatáborokban, haláltáborokban
és gettókban, nagyon fontos volt a
vallás, még akkor is, a legborzalmasabb időben. Írtam is egy kis könyvet a témában4, amihez a rabbinikus
irodalomból válogattam össze olyan
kérdéseket, dilemmákat, amelyeket a
háború alatt tettek föl a rabbiknak,
akár Auschwitzban is. Sokan abból
indulnak ki, hogy a háború alatt mindenki elveszítette a hitét, de nagyon
sokan voltak, akik akkor is erős hittel
éltek minden nap. Példaként említeném mesteremet, Grünwald József
pápai rabbit (1903–1984), aki gyakran
felidézte, hogy a háború alatt tanította
az embereket a táborban, amikor csak
lehetett és arra is, hogy mennyi verést
kapott, amiért sábeszkor nem végezte
a munkáját rendesen.

kezdtek szervezkedni, és indult újra
az élet. Anyukámnak ehhez a családjával vissza kellett jönnie Bergen-Belsenből Makóra. Apám családjának
könnyebb volt, nekik csak össze kellett szedniük azokat a gyerekeiket,
akik itt Pesten és annak környékén
bujkáltak (három gyerekük, akiket
a Kasztner vonattal menekítettek ki,
Izraelben volt).
Édesapám mindig szokta mondani, hogy a háború alatt erősebb lett a
hite, mert túlélte, pedig nagyon sokszor meghalhatott volna. New Yorkban minden szabadidejét a közösségi
életnek szentelte, zsinagógát építeni a
pápai közösségnek, iskolát, jesivát…
Úgy érezte, mindent meg kell tennie,
hogy átmentse és újraplántálja azt a
régi zsidóságot, ami a háború előtt
volt és ami sajnos elpusztult. Úgy vélte, Isten azért is mentette meg őt és a
családját, hogy próbáljanak segíteni a
zsidóságnak a túlélésben.
Három tanulság, amit a holokausztból megtanulhatunk
A zsidóságban, ha megemlékezünk
valamiről, akkor ez nem csak egy
történelmi megemlékezés, kell,
hogy legyen valami tanítása a mára
és a jövőre nézve, ahogy a Tízpa-

rancsolatban5 is látjuk: „Emlékezzél meg a szombat napjáról, hogy
megszenteljed!”. Az első és legfontosabb tanítás, ami erőt ad nekem
is, az az, hogy ezek az emberek, akik
még egy nappal korábban halálos
veszélyben voltak, a szabadulás
napján újrakezdték az életet. Nem
panaszkodtak, félretettek minden
szenvedést, és indultak újra. 1945.
május 1-jén, Lág Báomer napján,
a Kazinczy utcai zsinagóga udvarában álló hüpe alatt egymás után
vagy 30-40 pár házasodott össze.
El nem lehet képzelni, mit jelent
ez, a szabadulás után 60-70 nappal
családot alapítani, nagy szeretettel,
szerelemmel.
A másik fontos tanulság, hogy
mit jelent az, amikor emberek gyűlölik egymást. A nácikból olyan
erős gyűlölet indult, hogy képesek
voltak elpusztítani, elégetni hatmillió zsidót miatta. Meg kell tanulni,
hogy embert nem szabad gyűlölni
még akkor sem, ha egyáltalán nem
értek egyet vele. Lehet teljesen másképpen nézni a dolgokat, de ember
embert ne gyűlöljön.
Végül még egy fontos tanítás arról, hogy mi az etika alapja6. A ’30as években Németország nagyon
fejlett volt. Elképesztően rövid idő
alatt süllyedtek arra a szintre, hogy
ártatlan embereket ilyen kegyetlenül megöltek. Ez mire tanít bennünket? Mindig fel szokták tenni a
kérdést, hogy a Tízparancsolatban7
miért szerepel, hogy „Ne ölj!”, mindenki tudja, hogy nem szabad ölni.
A válasz erre az, hogy az etika és
a morál csak annyira erős, mint az
ember meggyőződése, amin alapszik. Ma így gondolja, holnap meg
az lesz a meggyőződése, hogy meg
kell ölni hatmillió zsidót, és ezáltal
jobb világ lesz. Ezért még egy olyan
alapvető szabálynak is, mint a „Ne
ölj!”, isteni törvényen kell alapulnia.
Mert az abszolút, és nincs kivétel
alóla, ha Isten az mondta, hogy ne
ölj, akkor nem szabad ölni.
Adja Isten, hogy soha többet ne
legyen ez kérdés és adjon mindenkinek boldog életet, ámen!

1
Sulchán áruch JD 157:2.; 2 Uo. Lásd Zsidó ismeretek tára 26. kötet 89–95. oldal; 3 Minderről lásd Egység 107. szám 14–17. oldal, 108. szám 16–17.
oldal; 4 Holokauszt és Háláchá, Budapest 2018.; 5 2Mózes 20:8.; 6 Lásd Torát Menáchem 5743:2. 900. oldal; 7 Uo. 13.
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Rituális fürdők
nyomában a régi Pesten 1. rész
Az Orczy-háztól a Kazinczy utcáig
A hajdani pesti zsidóság életmódjának rekonstruálását forráshiány nehezíti, így a levéltári
hagyatéktól, az útirajzokon és a végrendeleteken át a vicclapokig minden utalás gazdagíthatja, pontosíthatja a történeti kutatást. Az adott kornak megfelelő zsidó civilizációs eszközök,
szolgáltatások nyomai könnyen váltak az enyészet martalékává, s úgy látszik, javarészt ilyen
sorsra jutottak a pesti rituális fürdők, a mikvék is. Dombi Gábor írása
Míg Budán feltárták a XIII. századi mikvét is, és
nemkülönben tudunk a hőforrások rituális használatáról1, Pesten XX. század előttiek helyét – a források
ellentmondásossága miatt – problematikus beazonosítanunk. A rituális fürdő nem (csak) a test, hanem a
lélek, sőt a háztartási eszközök spirituális/rituális megtisztulásának fontos eszköze volt és maradt. A mikve a
zsidó vallásgyakorlás leglényegéhez tartozik, így elképzelhetetlen egy vallásos zsidó közösség nélküle. Míg a
zsinagóga fontos, a mikve elsődleges. Tehát, ha nem
is találunk létére, működésére utaló forrásokat, az még
nem jelenti, hogy ne lett volna rituális fürdő, sőt dokumentált hiányának ellenére is feltételezhetjük valamilyen formájú jelentlétét. Fontosságát jelzi, hogy a mikve
használatának módja feletti viták Magyarországon még
a XIX. században is fellángoltak2.
A pesti –tehát nem a budapesti – mikvék történetét
Büchler Sándor történeti összefoglalójára támaszkodva 1807. január 25-ével kezdhetjük, amikor a közösség
tagjai – akik még a városi tilalom miatt nem alkothatnak

zsidó hitközséget – elhatározták egy mikve felépítését3. Ekkor már (legalább) két gyülekezeti tér szolgálta a zsidó
vallásgyakorlat céljait Pesten, mindkettő a Király utcában, s az egyik az Orczy bárók hatalmas bérházában, az
ún. Orczy-házban. Ez az épület volt a pesti zsidóság első

Az Orczy-ház Klösz György felvételén, 1890

1
„IV. Béla uralkodása idején Izsák ben Mózes bécsi tudós elvetődött Budára és Esztergomba, ahol hitsorsosai megkérdezték, vajon a két város
melegforrásaiban megfürödhetnek-e a nők menstruatio után. Kételkedtek, hogy a melegforrások éppúgy megfelelnek-e a rituális szabályoknak,
mint a hidegek. A rabbi megengedte, hogy «Budun» zsidó asszonyai a „thermákat”, a meleg fürdőket is használhassák.” Forrás: Büchler Sándor:
A zsidók története Budapesten a legrégibb időktől 1867-ig. IMIT, 1901. 27. o. [Egyéb hivatkozás: Jichak ben Mose, (1180–1250): Or záruá. Shlomo J.
Spitzer–Komoróczy Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig 159. oldal]; 2 Vö. a zentai fürdő feletti
1817-es vitát. Magyar-zsidó Szemle 15. 1898/4. szám. Dr. Kohn Sámuel: Kohn Schwerin Götz. 306-307. o.
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bázisa; az épületben zsinagóga, rabbilakás, számtalan
raktár, kóser kifőzés és zsidó könyvesbolt is volt, így
logikus, hogy a fürdőt is e tájon keressük, különösen
éppen ebben az épületben. Egy nosztalgikus Orczy-ház
leírás, nem is egy, de két mikvéről ad – teljesen téves –
információkat.4
Az Orczy-ház életéről szóló legkorábbi részletes leírást Franz Schams műve hozza 1821-ből: Vollständige
Beschreibung der königlichen Freystadt Pest in Ungern. Schams
a város tanácsnokaként nem tud rituális fürdőről sem
az Orczy-házban, sem másutt (91.o.). Pár évvel később
1824 májusában Wahrmann Izrael Pest első hivatalos rabbija (1755–1826) azt írja levélben Efrájim Zálmán Már
guliesznek (1762–1828), aki híres rabbi és bankár volt
Brodyban, hogy

„itt Pesten sok ember jár a hídon, ami a Dunán van,
fürdeni Ofen (Buda) meleg forrásaiba. A nők is odajár
nak rituális fürdésre (hisz még nincs nekünk telkünk itt
meg felelő mikvét létrehozni)”5.

A
következő
fontos
adatközlő Patacsich Jósef
– „Sz. K. Pest Városa Irnoki Hivatal Expeditora” –,
aki egy évtizeddel később,
1831-ben jelentette meg saját költségen Pest leírását6.
Schams művéhez képest a
szerző nem csupán érdekes
útikönyvet írva akart szórakoztatni, hanem részletes
városi statisztikákat is közölt. A város leírása annyira
népszerű volt, és Pest-Buda
iránti érdeklődés olyan magas, hogy két év múlva megjelent e mű németül Carl Patisz7 fordításában, Landerer
nyomdájából.
Patacsich
megemlíti
könyvének ’Ferdők’ fejezetében (57.o.), hogy

„Meszetits Ferdője a két szerecsen útzában ezen Ferdőben
leginkább Sidók járnak”,

és hozzáteszi:

„B. Orczy Házában a Király útzában az idén
építődtek Ferdők, mellyekbe a viz egy most készitendő
Arteziai kútból fog-eredni”8.

Patacsich egyértelmű: a Két Szerecsen utcába (2 Mo
hrengasse) járnak a zsidók, feltehetőleg azért, mert e fürdőben 1831-re biztosan megteremtették a rituális fürdő
feltételeit; és a befejezéshez közel áll a fürdőépítés az
Orczy-házban is.
Az Orczy-ház (második) jelentős bővítése 1829/1830
fordulóján ment végbe. Ennek tervező-vezetője Zofahl Lőrinc (Laurentz) volt. Ennek során elbontották
az épület egyik szárnyát, de újabb emeletet húztak a
középső, összekötő szárnyra, megduplázva a régi zsinagóga befogadóképességét, és a korábbi festőiskolát
kibővítve kialakították a soknevű „modernek templomát”, a Chortempel-t avagy a Kultusztemplomot. Így
immár jogosan állapítja meg Patacsich (15. o.):

„Báró Orczy háza a Király Utzában, mellyben az
ujonnan készült Ferdő, és 2. SidóSinagóga találtatik,
lakja most 284. lélek”.
A Der Fremdeim Pesth című 1833-as kötet szerzője,
August Tekusch viszont egyértelműen hangsúlyozza,
hogy a Két Szerecsen (2 Mohrengasse) 857. szám alá
a Meszetits fürdőbe járnak a zsidók9, az Orczy-házbeli fürdőről pedig 1833-ban jövő időben beszél.
Más is éppen 1830-ra teszi az artézi kutak fúrását10 az
Orczy-házban, ahol viszont balul sült el a próba, 200
méter mélyen eltörött a vizet kereső fúró11. De meg
kell jegyeznünk azt is, hogy a mikve kialakításához
természetes (forrás- vagy eső-) víz szükséges, és nem
kell artézi kutat fúrni hozzá.
Az biztos, hogy egy időben működött fürdő az Orczy-házban, ám az nem tudható, hogy mikve volt-e ott
és a fürdő pontos helyét sem ismerjük. Van olyan feltevés is, hogy a mikve közvetlenül a zsinagóga alatt12, a
földszinten volt, de ezt egy irat meggyőzően cáfolta13: a
zsinagóga alatt istállók voltak.
Az 1833 és 1837 között átadott Orczy-féle fürdő 1837es állapotáról azt tudjuk meg, hogy a Donauzeile-ben

3
Id. mű. 391. o.; 4 „Negyvennyolc lakás volt benne, 140 szoba, mint a beköltöző zsidók mondták, egész steil - városka. Rabbi, szülésznő, Visó Mártonné
műhelye (aki parókát készített a zsidó asszonyoknak, de hajjal is kereskedett), két rituális fürdő, imaház, kóser mészáros, patika, hullamosó, üzletek
benn az emeleteken, raktárak lenn az udvar körül, mélyükön toll, rongy, szaru, gubacs, cukor, feketebors, vászon, halina, bőr, ragasztó. Büdös volt. De
az egyik udvarban, a raktárak előtt ifjak zsönögtek, mert itt tartotta a rabbi a tóramagyarázó előadásait.” Sárközi Mátyás: A Király utcán végestelen-végig. Holmi, 2005. 17. évf. 9. szám, 1075.o.; 5 Megjelent könyvében, Bét Efrájim responsum EH tinjáná 27. fejezet po kezdetű bekezdés. A levélnek
nincs dátuma. Írásának idejére csupán következtethetünk abból, hogy ez egy válaszlevél Márguliesz rabbi 1824. február 17-én kelt levelére (uo. 26.
fejezet), amiről azt írja Wahrmann rabbi jelen levelében, hogy „már majdnem egy negyed éve, hogy megkaptam levelét”. (Forrásközlő: Oberlander
Báruch); 6 Patacsich Jósef: Szabad Királyi Pest Városának Leírása. Pest, 1831.; 7 Beschreibung der königlichen Freistadt Pest. Carl Patisz, 1833.; 8 Patacsich, id. mű
58. o.; 9 August Tekusch: Der Fremde im Pesth und der Pesther in der Vaterstadt. 1833. Jos. Eggenberger Buchhandlung. 22. o.; 10 Fővárosi Lapok 1876. 09.
14. 990. o.; 11 „Hazánkban a földfúró alkalmazásáról az első tudomást birjuk azon fúrás által, mely Pesten az Orczy-féle házban 1830-ban indíttatott
meg, de eredményhez nem vezetett, mivel 660 lábnyi mélységben a fúró eltört és többé kihúzni nem lehetett.” A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet
Közlönye 14. évfolyam, 1880. 1. szám Zsigmondy Béla: A talajfúrásról. 28. o.; 12 Az Orczy-ház zsinagógája az első emeleten volt, és az 1830-as emeletráépítéssel lett kétszintes, és a második szinten volt a zsinagóga női karzata, és ekkor emelték a mellette lévő második, kisebb zsinagógát, azt azonnal
kétszintesnek építve.; 13 Nádas Sándor: Orczy-ház. Lantos Magazin, 1930. február 15-i cikke azt állítja, hogy a középső szárny földszintjén volt a fürdő, a
zsinagóga alatt. De ezt egy korabeli panasz cáfolja: „megvizsgálták a templomokat és megállapították, hogy alattuk istállók és mészárszékek vannak”.
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Sokkal hasznosabb az Orczischen báró házának
épített fürdője a Königsgasse-ban”17.
A korabeli hivatalok rendszeres működése még egyszer fellebbenti a fátylat az Orczy-ház fürdőjéről. Említi
ugyanis Pest város főügyésze, Milinkovics Mihály, aki
1841. február 2-án pert indított az Orczy-család ellen
állítva, hogy 1837 novemberétől 1840 októberéig nem
fizették meg a fürdő után járó évi 20 forint, összesen 60
forint adót, noha erre többször is felszólítást nyertek.
A városi tanács 1841. február 25-én tartott ülésén feltűnően barátságtalan végzésben utasította rendre – az
ügyészt. Mint írják: az Orczy-házban most nincs fürdő,
a tiszti ügyész pedig foglalkozzon más hátralékokkal18.)

A Meszetits-fürdő és kertje a Két Szerecsen
és a Könyök utca között 1867-ben
lévő Donaubadnál kevésbé elegáns, viszont annál sokkal kényelmesebb14 volt.
A következő jelentést a mikvéről Jankovich Anton
adja, aki 1838-as könyvében15 ezt írja:

„A Meszetits’sche fürdő Theresienstadtban,
2 Mohrengasse Nro 857-ben16 található,
egy kertben, és 7 fürdőszobából áll.
A fürdőkhöz a kútvizet a kertből veszik.
E külvárosi izraeli lakosság szinte kizárólagos látogatói
az intézetnek”.
Jankovich nem tud arról, hogy az Orczy-házban
egyáltalán lenne fürdő, noha felkészülten tárgyalja a
témáját. Két évre rá, 1840-ben viszont H. Schlesinger
az Orczy-házbeli fürdőt ajánlja másoknak.

„Az egyikük a Meszetits’sche fürdő (Theresienstadt,
Ellenbogengasse, hét fürdőszoba) az udvaron található
kertben áll. Azonban a kabinok sötétek.

A zsidó fürdő következő publikált említése már 1855ös, amikor a Feldmann’s Wegweiser19 a Meszetits fürdőt
mutatja be, szót sem ejtve immár az Orczy-házról.
„A Messetich’e Bad Theresienstadt-ban van. Ellenbogengasse. 10 fürdőszobával rendelkezik. A sötét kertben fekszik, amit a szokásos szökőkútlapok táplálnak,
és csak a zsidók használják.”.
Az Ellenbogengasse (Könyök utca) a mai Andrássy
út helyén húzódott, és a fürdő főbejárata helyének és
a szobái számának változása arról tanúskodik, hogy
időközben a fürdőházat átépítették. A bejárat helyének
változását az is indokolhatta, hogy a Két Szerecsen utca
fokozatosan leromlott, a nappal a zsidó szegények, házalók, kóser kifőzések világa, éjszaka pedig a „düledező
korhelyek s a festett arczu ledér leányok” vidéke volt
ez20. Itt indul Kóbor Tamás Ki a gettóból! című nagyszerű
zsidó regénye21 is.
Az Orczy-házi fürdő hattyúdalát Diószeghy Miklós
1929-ben a Budapesti Hírlap hasábjain írta meg22:
„Orczy bárók építették az empir díszítésű, kétemeletes palotát százhúsz évvel ezelőtt s ennek az építkezésnek akkor szenzációja is volt, amennyiben nyilvános
fürdőt rendeztek be a többszárnyú ház egyik részében.
Eltűnt a nyilvános fürdő, sőt annyira elhanyagolt állapotba került az épület, hogy évtizedek óta egyetlen
fürdőszoba sincs az Orczy-házban, amely menekültek
és bizonytalan egzisztenciájú emberek szállása lett a
világháború idején.”

„Warme Donaubäder trifft mann, elegant eingerichtet in dem Pfefferschen Hause (im fogenantem Donaubad, Leopoldstadt, Donauzeile)
minder elegant aber viel wohlseiler im Baron Orcyschen b...”. In: Gemälde von Pesth und Ofen mit ihrem Umgebungen. Ein Wegweiser für Einheimische und
Fremde. Pest, 1837.; 15 Pesth und Ofen ihren Einwohnern, besonders im medicinischer und anthropologischer Hinsicht; Dargestellt von Dr. Anton Jankovich,
Hofarzte Sr. k. k. Hoheit des Erzherzogs Joseph, Palatinus von Ungarn, und Mitgliede der Pesther Medicin. Fakultät. Ofen, gedruckt mit
königl. ung. Universitäts-Schriften 1838. 52. o.; 16 A későbbi házszámozás szerint az épület 1383-as számon található. (Pester Lloyd-Kalender
für das Jahr 1866., 87. o.; Sz. kir. Pestvárosában lévő házak-jegyzéke 1863, 17. o.; Pesther Häuser-Schema 1852. III., 35. o); 17 Medicinische
Topographie königlichen Freistädte Pesth und Ofen. Eine von der löblichen medicinischen Facultät zu Pesth gekrönte Preisschrift. Verfasst von H. Schlesinger, Doctor
der Medicin, Magister der Geburtshilfe und Mitglied der medicinischen Facultät zu Pesth, Pesth. In Commission bei Kilian et Comp. 1840,
22. o.; 18 Magyar Nemzeti Levéltár, P 0529 jelzet, 14. csomó. Fasc. XIII. No. 6-19. és 23. csomó. Fasc. XXII. No. 3-4.; 19 Feldmann’s Wegweiser
durch Pest und Ofen und deren Umgebungen. Zweite, ganz umgearbeitete Auflage von Dr. Joh. Christ. Seitz. Pest, 1855. 116. o.; 20 Borostyáni Nándor:
A kétszerecsen-utcza. Fővárosi tárcza. Vasárnapi Újság, 1874, XXI. évf. 49. szám, 781-782. o.; 21 Kóbor Tamás: Ki a ghettóból. Franklin Társulat, 1911.; 22
Diószeghy Miklós: Lebontják az Orczy-házat. A régi Pest színei a vén házban, amelyben elpusztíthatatlan a humor. In: Budapesti Hírlap, 1929. február 2. 11. o.
14
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Yudi Dukes öröksége
Tíz hónapnyi küzdelem után, melyet a COVID-19 és annak szövődményei ellen vívott, Yehuda
(Yudi) Dukes rabbi január 21-én (Svát 8-án) visszaadta lelkét a Teremtőnek. Írásunkban a Budapesten töltött időszakát is felidézve emlékezünk meg róla. Juhász Vali írása
Chaim Yehuda Schneur Zalman Dukes a New Jersey
állambeli Randolphban született és nevelkedett nyolc
fiatalabb testvérével. Az általános iskola elvégzése után
különböző jesivákban tanult: a franciaországi Brunoy-ban, Buenos Airesben és Brooklynban.
A rabbivizsgája előtti évben érkezett Budapestre,
ahol a Pesti Jesivában folytatta tanulmányait és vett
részt lubavicsi küldöttként a közösség életében. Magyar
származása okán nagyon hamar megtanult magyarul. A
mai napig sokan emlékeznek szeretettel vissza rá – olyan
emberek, akikre nagy hatással volt a vele való ismeretség.
„Akárhova ment, mindenütt évtizedekig tartó barátságokat kö
tött” – mesélte róla Menachem Posner rabbi, a Chabad.org
munkatársa, a Dukes barátja és munkatársa, aki tanulótársa volt itt Budapesten is. –

„Húsz évvel később is még kapcsolatban volt azokkal,
akikkel találkozott Magyarországon, Argentínában
vagy bárhol, ahol járt. Volt, akiket évtizedek óta minden
sábesz előtt felhívott.”
„Yudi megtesítette a Rebbe, az áldott emlékű Menáchem
Mendel Schnerson rabbi, tanítását, amit a Há jom
jom-ban idéznek: egy lélek leszállhat a földre és élhet
70-80 évet azért, hogy segítséget nyújtson egy zsidónak
fizikailag, és mindenképpen spirituálisan. Ezt tette Yudi.
A lelke leszállt ebbe a világba és az egész életét azzal
töltötte, hogy segítségére legyen mindenkinek, akivel
találkozott.”
Sarah Spangenthallal kötött házassága után a pár
a New Jersey-i Charlotte-ban telepedett le. Yudi ezután létrehozta a JNet nevű virtuális tanulási hálózatot,
melynek segítségével chevruta tanulópárokat szervezett
világszerte.

„Yudi nagyon pozitív szemléletű, összeszedett, komoly és
megbízható fiatalember. Ő képviseli az irodánkban a
tudatosságot”
– mondta Moshe Kotlarsky rabbi, Yudi főnöke, a Merkos L’Inyonei Chinuch alelnöke.
Tóraolvasóként és kántorként is népszerű volt. Született pedagógusként mindig mindenkinek tudott valamit tanítani, akár a gyökereiket kereső budapestiekről,

akár bár micvára készülő, nyughatatlan Long Island-i
kamaszokról volt szó.
Családjáért élő édesapa volt, nem mulasztott volna
egyetlen alkalmat sem, hogy a gyerekeivel lehessen: az
ő jóllétük mindig mindennél fontosabb volt számára.
Mindezek mellett mindig talált időt, hogy elmélyedjen
saját tanulmányaiban – és soha nem volt túl fáradt ahhoz, hogy valakinek a segítségére legyen.
Számára a JNet nem csupán eszköz volt a Tóra tanulmányozásának elősegítésére. Ez az emberek felemelésének, a zsidóként és a globális zsidó közösség tagjaiként
való növekedésüknek a módja volt.

„Yudi szenvedélyes és karizmatikus volt, elkötelezett
amellett, hogy több ezer zsidót egyesítsen a világ minden
tájáról a Tóra tanulmányozásában”
– mondta Mendy Kotlarsky rabbi, a Merkos Suite 302,
a JNet működése alatt álló szervezet ügyvezető igazgatója.

„A JNet-nél végzett munkája révén Yudi számtalan
életre kihatott, arra ösztönözve őket, hogy osszák meg a
zsidóságot másokkal.”
2021 február | egység
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Yudi Dukes a betegsége ideje alatt is reményt és
megnyugvást nyújtott másoknak. Felesége, Sarah szó
szerint eget-földet megmozgatott érte. A nehéz időszak alatt különböző, spiritualitást erősítő akciókkal
igyekezett érdemeket szerezni férje számára. A zsidó
férfiakat arra biztatta, hogy imádkozzanak tfilinben
Yudi gyógyulásáért. Kérésére emberek ezrei vállaltak
magukra újabb és újabb micvákat, fényt hozva a világba. Áprilisban hirdette meg a tfilinrakás micváját,
mert akkor Yudi sajnos már négy hete nem tudta teljesíteni ezt a parancsot a betegsége miatt. Sarah az ő
nevében azt kérte minél több 13 éves korát betöltött
zsidó férfitól, hogy amennyiben nem szokásuk tfilint
kötni, most, Yudi gyógyulásának érdemében tegyék
meg.
A hászid mesterek, így a lubavicsi Rebbe tanítása szerint a tfilin megvédi az embert a bajtól. Csakúgy, mint
a katonát megvédi a fegyvere háború esetén, úgy védi a
zsidó embert is a tfilin veszélyes időkben.
A zsidó nőket a szombati gyertyák fellobbantására
ösztönözte. Kérésének nagyon sokan tettek eleget, Berlintől, Ruandáig vállaltak magukra micvákat az emberek, hogy ezzel is elősegítsék a rabbi felépülését.
Hászid zsidóként Yudi nem csapásként élte meg a
vele történteket, hanem spirituális kihívásként.

Kézfogás a belügyminiszterrel

Zsidó sátor a Pepsi szigeten, 2003. augusztus
Emlékezetes pillanat volt, amikor 2003-ban a Szigeten
(akkor Pepsi Sziget) az akkori belügyminiszter látogatást tett a Zsidó Sátornál és – nem tájékozódva előre
a zsidó szokásokról – kezet nyújtva szerette volna
üdvözölni az őt köszöntő bóchert, aki mosolyogva,
végtelenül kedvesen próbálta angolul elmagyarázni
neki, hogy mi a szabály. Végül Oberlander Báruch
rabbi sietett a segítségére és magyarul elmondta, hogy
vallásos zsidó férfi nem érint meg olyan hölgyet, aki
nem közvetlen rokona. Ez a nagyon türelmes, udvarias
bócher Yudi Dukes volt.

„Ez az egész nem ellenem, hanem értem történt. Sokkal erősebb és mélyebben hívő ember lettem.
Úgy gondolom, hogy Isten adott még egy esélyt az életre. Most úgy érzem magam, mint egy kisbaba,
aki felfedezi az élet örömeit. A víz, ahogy lefolyik a torkomon, a mozgás élménye – ezek mind olyan dolgok,
melyeket újdonságként élek meg, s melyekért hálával tartozom” – mondta.
A rabbi hozzátette, hogy a Chábád filozófia egyik
alapvetése, mely szerint arra kell törekednünk, hogy

az agyunk uralja a szívünket, nagy segítséget jelent a
számára.

„Ha komolyan elhatározunk valamit az elménkben, akkor szinte bármit elérhetünk.
Ezt én nap mint nap átélem. Amikor a légzésem hirtelen túl szaporává válik, elhatározom, hogy lelassítom,
s ez így is történik. A későbbiekben igyekszem majd ezt kiterjeszteni az életem minden területére” – mondta.
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Yudi különleges életszemléletéről felesége is beszámolt:

„A férjem az élet minden történését és ezt a traumát is
a saját fejlődésére használja fel. Hisz benne, hogy az
általa átélt események mindegyike, legyen az bármilyen
fájdalmas vagy félelmetes, arra szolgál, hogy a legjobbat
hozhassa ki magából és még jobb emberré válhasson”.
Yudi számára a legnagyobb nehézséget nem saját
fizikai állapota jelentette, hanem az otthonától és családjától való távolsága.

„Egyértelműen az fájt a legjobban, hogy hónapokon
át nem lehettem a gyermekeimmel és a feleségemmel.
Mindig is igyekeztem a lehető legtöbb időt tölteni
velük. Nem könnyű belegondolni, hogy milyen sokat
szenvedtek az elmúlt időszakban, és én nem lehettem
velük, hogy segítséget nyújtsak. Én adni szeretek,
és most leginkább csak kapok. Ezzel együtt tudom,
hogy Sarah-t és engem az Örökkévaló választott
ki arra, hogy átéljük mindezt. Most ebben az
állapotomban kell tennem másokért, amennyire csak
képes vagyok. Egy biztató mosoly, egy lelkesítő mondat,
a hitem egy darabja – ezt tudom most adni”.
Még kórházba kerülése után is folytatta a JNet-ben
végzett munkáját, a vérvizsgálatok, eljárások, vizitek és
terápiás kezelések között dolgozott telefonján és iPadjén. Még akkor is, amikor szenvedett, gondoskodott arról, hogy a remény üzeneteivel bátorítson és inspiráljon
másokat.
Az elmúlt 10 hónapban mindannyian együtt éltünk Yudival és családjával. Minden reményük a mi
reményünk volt. Minden csodájuk a mi csodánk volt.
Minden visszaesésük a mi visszaesésünk volt. Minden
imájuk imánk volt.
Most, amikor megtörtént az elképzelhetetlen, Yudi
és családja vagyunk. Azért vagyunk itt, hogy támogas-

A tanár és a tanítvány emlékezése

Oberlander Báruch rabbi: 1999-től minden
évben érkezett a Pesti Jesivába 10-12 bócher. Főleg
New Yorkból érkeztek, itt tanultak és részesei voltak a
közösségi munkának. Yudi 2002 szeptembertől 2003
nyarának végéig volt itt, az 5763-as tanévben. Mivel
magyar származású volt, nagyszülei jól beszéltek
magyarul, így ő is nagyon jól megtanulta itt a nyelvet.
Felelősségteljes volt, ha valamilyen munkát elvállalt, azt mindig maradéktalanul elvégezte. Akkoriban
volt egy, az USA-ban angol nyelven megjelenő Gut
Sábesz újság, amelynek a cikkeit angol nyelven szövegként lehetett az internetről leszedni. Minden csütörtökön este a tanulás után betördelte az újságot, ha
éjszakáig tartott, akkor is. Amit elvállalt, azt mindig
becsülettel elvégezte. Sokakkal tanult együtt és tartotta
a kapcsolatot, nagyon szerették őt.
Kárpáti Zsolt (Joszi) abban az időben járt

a tanulóközösségbe, amikor Yudi Dukes Budapesten
tartózkodott. „Mindig mosolygós és optimista volt és a
többiek közül is kitűnt rendkívüli segítőkészségével. Főleg abban volt nagyon jó, hogy észrevette, kinek van
szüksége segítségre, plusz önbizalomra, kiegyensúlyozottságra, optimizmusra. Ilyenkor akcióba lendült,
és azonnal rendelkezésre állt” – mondja Joszi.

Demecs Zsolt fotója 2006-ban készült a Vasvári Pál
utcai zsinagógában. A fotó A Tóra népe című album
címlapján szerepelt.
suk, vigasztaljuk, megadjuk, amit tudunk és tegyünk,
amit tudunk. Ezt teszi a család.
Emlékéből fakadjon áldás.

A barátok által létrehozott adománygyűjtő oldalon Ön is hozzájárulhat, hogy a mély gyásszal sújtott család ne
szenvedjen hiányt anyagiakban. https://www.charidy.com/dukes/BP
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A holokauszt emléktáblái Budapesten
A Judapest anno rovatunkban most Budapest, a vészkorszakkal kapcsolatos egyes emléktábláit járjuk körbe. A felsorolt táblák között vannak széles körben ismertek és olyanok is, melyeket a hétköznapi rohanásban észre sem veszünk. A táblák emlékeztessenek mártírjainkra
vagy az embermentők önfeláldozására, a történelem leginkább emberpróbáló időszakára,
felkiáltójelként figyelmeztetnek bennünket, hogy efféle szörnyű pusztítás soha többé ne történhessen meg senkivel és sehol a világban. Cseh Viktor írása
Mikor kerültek ki a táblák?
Ha végignézünk Budapest képze
letbeli holokauszt-emléktábla térké
pén, akkor azt látjuk, hogy – néhány
kivételével – a legtöbb csak jóval a
rendszerváltás után került a helyére.
A két központi emlékhely a Wesselényi utcában, az egykori gettó két
végén alakult ki a temetői és zsinagógán belüli emlékművek/táblák
mellett, melyekre jelen cikkünkben
külön nem térünk ki. A többi tábla
jellemzően csak jóval a rendszerváltást követően került ki, amikor magasabb szinten kezdődött el a múlt
feldolgozása. Habár ezek tartalma és
színvonala eléggé eltérő, arra azonban mindenképpen alkalmasak,
hogy azokat, akik természetüknél
fogva érzékenyebbek a világ dolgaira, egyfajta megismerésre indítsa.
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A gettó legrégebbi emlékhelyei
A felszabadítás 10. évfordulóján
helyezték el a Wesselényi utca 44.
alatti egykori zsidó iskola (akkor
éppen MTH-intézet, 1989 óta az
orthodox hitközség oktatási komplexuma) külső falán a felszabadítás
emléktábláját, azon a helyen, ahol
a szovjet katonák január 17-én késő
éjjel bezörgettek, és az akkor szükségkórházként szolgáló intézet embereivel közölték, hogy szabadok.
Mindazok emlékének
Akik a gyilkos fasizmus áldozatai lettek
Mindazok hálájaképpen
Akik a felszabadító szovjet hadseregnek
Köszönhetik új életüket
A gettófalak lerontásának
tizedik évfordulóján
Állította a VII. kerület lakossága

Az avatás napján sűrű hóesés
volt, ennek ellenére nagy tömeg feketéllt a fehér utcán, ahol elsőként
Boldizsár Iván (1912–1988), a VII.
kerületi Népfrontbizottság elnöke, a
Magyar Nemzet főszerkesztője beszélt:
„Ez a hely, ahol most állunk, a
gyásznak, de ugyanakkor a szabadságnak a jelképe is. A legmélyebb
megaláztatásé és szégyené, amely
nem csak azokat érte, akik itt szenvedtek, vértanúhalált haltak, hanem
érte egész városunkat, népünket.
[…] Nem felejtettük és nem felejtjük
el, ami itt történt és nem engedjük,
hogy valaha visszatérjen az a kor,
amely gettót állított Budapest falain
belül. Nem tűrjük, hogy a fasiszta
gyalázat, a német militarizmus még
egyszer feltápászkodhassék és úrrá
lehessen Európában.”1

Fortepan/Bauer Sándor

A vészkorszak marta
jelek a fővároson

Forrás: MILEV
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Ezt követően Illés Béla (1895–
1974), Kossuth-díjas író emelkedett
szóra, aki tíz évvel korábban maga is
a felszabadítók között volt és szovjet őrnagyként az elsők között törte
át a gettó falát:
„Tíz esztendővel ezelőtt egy páncélozott orrú szovjet teherautó innét
tíz méternyire áttörte a gettó falát.
[…]
Amikor az a hat tiszt és kilenc
közkatona, ki elsőnek nyomult be
a Wesselényi utcába, valami akaratlan, de a történelmi pillanat diktálta
lassú ünnepélyességgel végigment a
Dohány utcán, a borzalmakkal teli
háború egyik legborzalmasabb és
egyben egyik legfelemelőbb pillanatát élte át. Borzalmat láttunk sokat,
a budapesti gettó mégis megrázóbb
volt mindennél, amit a három és félnégy esztendő alatt láttunk, mert
maga a város is meggyötört, kivérzett, majdnem reménytelen képet
nyújtott. S amikor az arcába néztünk
azoknak, akiket itt találtunk a Wesselényi utcában, a Dohány utcában,
szemek néztek ránk mereven és nem
láttak. És ha láttak azok a szemek,
akkor nem hitték el azt, amit láttak.
Fegyvereket láttak, amelyek nem
fenyegették, hanem védelmezték
őket. Embereket láttak tele erővel
és akarattal, akik tisztelettel szóltak hozzájuk s kenyeret nyújtottak
nekik. Néztek az emberek a szovjet
katonakenyérre s nem mertek utánanyúlni, nem hitték, hogy a kenyér
nekik szól, nem hitték el, hogy a
szeretet nekik szól, nem hitték el,
amikor tisztelgett a szovjet katona,
hogy a tisztelgés nekik, az ő szenvedésüknek, az ő emberi mivoltuknak
szólt. Ez volt a legmegrázóbb. Meg
kellett győzni azokat, akik csalódtak
az emberben, hogy az ember tiszta
és nagy jövendőért harcol.”2
Ugyanitt 1994-ben még két emléktáblát is elhelyeztek a gettó idejében itt dolgozó ápolószemélyzet
tiszteletére.
A pesti hitközség 1946-tól kezdve
a Dohány utcai zsinagógában hálaadó Istentisztelet keretében emlékezett meg a felszabadulásról, ahol a
kormány tagjai és más méltóságok
is képviseltették magukat.3 1955-től

a szokásos megemlékezés a Wesselényi és Kertész utca sarkán lévő
tábla megkoszorúzásával, 1965-től
kezdve pedig a Dohány zsinagóga
oldalán (Wesselényi utca 3.), a gettó
egyik kapujának helyén elhelyezett
újabb emléktáblánál való tisztelgéssel egészült ki.4
A Rumbach utcai zsinagógát so
kan kedvelik, de a jobb oldalán álló
táblának már csak kevesen szentel
nek figyelmet, pedig a zsidók elpusztítása első hazai állomásának állít
emléket. Az 1941-es Kamenyec-Podolszkijban legyilkoltak egyik gyűjtőhelye volt itt, olyan embereké, akik
nem tudták magyar állampolgárságukat bizonyítani, ezért a magyar
hatóságok a határ szélén a náciknak
szolgáltatták ki őket. Nem mintha
különösebben számítana, mert ember- és emberélet között nem lehet
különbség, de a több mint tizenhatezer áldozat között számos magyar anyanyelvű zsidó is volt, akik
valamilyen oknál fogva nem tudták
megfelelő papírokkal alátámasztani
honpolgárságukat.

elbontották a Király utca 15. hátsó
udvara mögött. Ezt a falrészt végül
az ÓVÁS! Egyesület 2010-ben vis�szaépítette és háromnyelvű (magyarangol-héber) táblával látta el azt. A
megrázó helyszín „egyetlen hibája”,
hogy nehezen megközelíthető, csak
a bérház kapukódjának ismerői tudják megtekinteni.
Erre a hiány-jelenlétre adott egyfajta feloldást az EMIH, amikor
2015-ben a Bét Menáchem Oktatási
Központ mellett életre hívta a gettó
emlékfalat. A Radius B+S tervezte
emlékhely ugyan nem az eredeti fal
vonalában áll, hiszen az tíz méterekkel beljebb húzódott, de az utcáról
jól látható helyen van, így alkalmas
a méltó megemlékezésre.
Csillagos házak emléke
Budapesten 1944. június 21-ig a zsidónak minősített embereknek csillagos házakba kellett költözniük;
ez mintegy 2000 épületet jelentett,5
melyekből (csupán) hármat, a Kossuth tér 4., a Vasvári Pál utca 3. és a
Nagyszombat utca 6. szám alatt álló

Emlékünnepély a gettó felszabadításának 15. évfordulóján
Az egykori gettó helyén az egyik
legújabb, 2018-ban felavatott tábla
a Rumbach utca 10. alatti házon található, melynek pincéjében a terület egyik utolsó vízcsapja működött.
A gettófal hiánya és jelenléte
Ha ránézünk az egykori gettótérképre, akkor az látszik, hogy a gettó falai
a bérházak között húzódtak, egyébként pedig palánkkal volt elkerítve
az utcai rész. A deszkakerítéseknek
már nyoma sincsen, de 2006-ban
az utolsó „eredeti” gettófalrészt is

házakat jelölték meg emléktáblával
2014-ben.
Emlék egy egész közösségnek
Gyakorlatilag minden zsinagógá
ban megtaláljuk az egykor ott imádkozó mártírok emléktábláit, melyeket jellemzően egy túlélő családtag
állított. Ebből a szokásból emelkedik ki a Frankel zsinagóga egyik
táblája, melyet 2014-ben az imaház
köré épült bérház elhurcolt lakóinak, az egész elpusztított közösség
em
lékére helyeztek el az árkádos
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bejárati csarnokban. Ugyanitt már
korábban, 2000-től áll a Budai Iz
raelita Hitközség Vörösmarty cserkészcsapatának és mártírjainak emléktáblája.
Hasonmás tábla
Az Óbudai Zsinagógán található
holokauszt-emléktáblának, a rávésett szöveg miatt – „Az épület 1944
előtt a zsidó hitközség templomaként szolgált. Hirdették benne Isten
dicsőségét, innen szállt fohászuk az
Egek Urához békés, emberséges
életért. A fasiszta terror következményeként a templom elnémult. Az
áldozatok emlékét őrzik e falak.” –
egy kicsit pozitívabb kicsengése
van. A Montrealban élő Herczeg J.
Pál adományából készített tábla felhelyezésének idején, 2004-ben még
az MTV használta az épületet, de
2010 ősze óta Köves Slomó rabbi
vezetésével újból az Örökkévalónak
címzett héber imáktól hangos a kétszáz éves zsinagóga.
Az óbudai Herczeg-féle emléktábla hasonmása egyébként a ma
vívóteremként funkcionáló Dózsa
György úti zsinagóga falán van.
A budai mészárlások
emlékpontjai
A Kun páter vezette nyilas mészár
lás három fő helyszínén van emléktábla. A Városmajor utca 64. alatti,
melyet 2007-ben helyeztek el, a
legszűkszavúbb: „Az 1945-ben e he
lyütt életüket vesztett zsidó áldoza
tok emlékére.”
2015-ben az Alma utca 2. alatt
a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség az elődök
régi adósságát törlesztette, amikor a
máig működő szeretetotthon egyik
utcai épületének falára a három borzalmas eseményt részletező magyarhéber-angol nyelvű táblát helyezett
el.
2021. január 12-én a budavári és
hegyvidéki polgármesterek közösen
avattak egy lényegre törően megszövegezett – „A gyilkosok magyar nyilasok voltak, az áldozatok magyar
polgárok” – táblát az áldozatok neveivel az egykori Maros utcai zsidó
kórház udvari oldalán.
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egység | 2021 február

A hírhedt Gestapo börtön
Ritkán tárgyalt téma a Gestapo
által letartóztatott emberek sorsa,
akik legtöbbjét a Gyorskocsi utcai
börtönből deportáltak haláltáborokba. A rabok között voltak zsidók
és nem-zsidók egyaránt, akiket a
háború után egy rövidebb ideig a
Gestapo Fogházviseltek Köre fogott
össze. Itt 13 ezer ember: politikai
foglyok, külföldi katonák és ellenállók életéről döntöttek. 1947. május 11-én nagyszabású rendezvény
keretében leplezték le az egyszerű
emléktáblát. Az eseményen Nagy
Ferenc (1903–1979) miniszterelnök
is beszédet mondott. Nagy kiemelte,
hogy nem csupán az itt sínylődött
áldozatokra emlékeznek, hanem:
„Emlékezzünk arról a bűnös országvezetésről, amely alatt lehetséges volt ennek a börtönnek celláit
jó magyar emberekkel megtölteni.
Emlékezzünk arról a népellenes kormányzásról, amely teljes mértékben
elvesztette kontaktusát a néppel,
nem is tudta, nem is akarta figyelembe venni a magyar nép vágyait,
kívánságait, a nép nélkül és a nép
ellen folytatott politikát. Ez a bűnös
országvezetés minket az erőszak, a
gyűlölködés népével kényszerített
erkölcstelen rendszerbe. Mindezek
következtében a magyar nép mérhetetlenül sokat szenvedett.”6
Fasiszta ellenállók
– Horthy – holokauszt
A Hadtörténeti Múzeumban számos emléktáblát találunk, közöttük
2000-ből „azon magyarok, akik
fegy
verrel harcoltak Európában a
fasizmus ellen” fehér márvány táb
lá
ját, illetve a 2005-ben „az anti
fa
siszta magyar katonai ellenállás
mártírjainak és hőseinek” tábláját,
melynek aranyozott szövege sajnos
alig betűzhető ki a vörös grániton. A
belső kertben áll egy kisebb oszlop,
rajta rövid szöveggel: „A Holocaust
50. évfordulója emlékére”, melyet a
Pro Homine 1944 Emlékbizottság
állított. Kevésbé ismert, de 2007 óta
Horthy Miklósnak is van itt sziluettes relieffel ellátott emléktáblája, az
„otrantói győzelmének 90., halálának 50. évfordulójára”.

Járókelőktől rejtett
három mártír emléke
A Goldberger gyárban egy érdekes
táblát találunk 1949. április 4-éről.
Három név szerepel rajta: Plesz
Istváné, Schuller Antalé és Schlögl
Sándoré, alatta pedig a következő
szöveg: „Mártírhalált halt elvtársak emlékére. Marx, Lenin, Sztalin
eszméit hirdették és követték. A fasiszták véres keze oltotta ki életüket.
Emlékük örökké él bennünk. A gyár
dolgozói.”
Egy másik elmúlt és sokat vitatott
kor, a kommunista időszak lenyomata ez, mindenesetre megható az
együttérzés, hiszen természetesen
nem csak ez a három ember szimpatizált a kommunizmussal, de ők
zsidók is voltak. Schlögl fia egy
1962-es visszaemlékezésében nyilatkozta, hogy apját és két társát a gépek mellől vitték el, munkaruhában,
olajosan, hogy aztán a Dunába lőjék
őket. A visszaemlékezés így záródik:
„Schlögl mama februárban múlt 80
éves. Óbudán él, közel a gyárhoz,
amely most Papa helyett a gondját
viseli. Időnként eljönnek hozzá a fiatalok, s kiülnek Mamával a platánfa alá. Ott szeretett ülni a Papa is.”7
Életmentők táblái
A Gellérthegyen, a Minerva utca
3/b alatt volt a svéd királyi követség, ahol Carl Ivan Danielsson,
Raoul Wallenberg és Per Anger
diplomaták megkezdték humanitárius tevékenységüket; tiszteletükre
1994-ben állították a domborműves
emléktáblát.
2010-ben helyeztek táblát a Harmincad utca 6. szám alatti épületre,
ahol Wallenberg és munkatársai
1944 végén rejtőztek. A Benczúr
utca 16-os házat, ahonnét Wallenberget 1945-ben elhurcolták, már
2001-ben megjelölték. 2006-ban a
Jókai utca 1. alatti egykori követségi
épület is emlékhellyé vált, ahonnét
zsidó bujkálók százait lőttek Dunába a nyilasok; sajnos a szürke és
rózsaszín árnyalatokban tetsző gránittáblára vésett aranyozott betűk
szövege alig olvasható.
A Keleti Károly utca 26. alatt található Wallenberg legújabb, 2015-
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ben állított emléktáblája, mely azt
hirdeti, hogy 1944-ben ott ült modellt Dombrovszky Lászlónak, aki
az egyetlen hiteles festményt készítette róla. A svéd életmentő talán
legismertebb táblája a Wallenberg
utca 11. falán van.
A Dísz téren találjuk Angelo Rotta
meg
kopott emléktábláját, mely beszámol arról, hogy „Híven szolgálta
egyházát, a nehéz háborús években te
vékenyen segítette a hazánkba menekült külföldieket és az üldözötteket.”
A Bécsi kapu téri evangélikus
templom oldalán található Sztehlo
Gábor gyermekmentő domborműve, mely külön említést tesz arról,
hogy 1984. december 2-án fát ültettek emlékére Jeruzsálemben az Igaz
Emberek kertjében. A Budakeszi út
32-nél míves kovácsoltvaskeret fogja közre Sztehlo egy másik tábláját,
melyet egy olyan egykori villa közelében helyeztek el, ahol a lelkész
egyik gyermekotthona működött.
Kevésbé ismert a jezsuiták életmentő tevékenysége, melynek fő
helyszíne a Mária utca 25. alatti
templom pincéje volt; ezt 2009 óta
jelzi tábla.
A hányattatott sorsú
Weiss-emléktábla
A Vadász utcai Üvegházon két,
2002-ben kihelyezett bronz emlék
tábla található, az egyik Carl Lutz
svájci alkonzul és a cionista mozgalom embermentő tevékenységéről emlékezik meg, a másik pedig
Weiss Arthur előtt tiszteleg, aki
1945. január 1-jén lett mártírja ezrek megmenekülésének. A táblák
anyagválasztása mögött keserű tapasztalások állnak, ugyanis Weiss
eredeti, 1947-ben elhelyezett táblája
eltűnt, az 1993-ban felhelyezett újat
pe
dig széttörték (ennek darabjai
ma az emlékszobában vannak).
Weissnek még egy emléktábláját
megtaláljuk egykori otthonában, a
Pozsonyi út 23. alatt.

Emlékünnepély a gettó felszabadításának 20. évfordulóján
Zsidó ellenállás
Józsefvárosban
A Népszínház utca 46. alatt találjuk
az 1998-ban kihelyezett „Kis Varsó”
emléktáblát, mely egy 1944. október
15–17. között zajló fegyveres zsidó
ellenállásról számol be, amit a nyilasok véres megtorlásban részesítettek.
A témával az utóbbi időben kezdtek
el behatóbban foglalkozni, korábban
nagy összefoglaló munkák is csak
érintőlegesen kezelték, máig sok a
fekete folt. A valós történet megfejtésén a Teleki téri Gláser Jakab Emlékalapítvány fáradozik sokat.8
Munkásszázadi hősiesség
Az 1996-ban, a Reitter Ferenc utca
24/b alatt kitett tábla a 107/302-es
kisegítő munkásszázad ellenállási
kísérletéről emlékezik meg. A munkaszolgálatos század 1944. május
15-én Jolsván alakult meg, százhatvan, többségében Borsod megyei
férfiből. Eleinte az ózdi vasgyárban,
később erdőirtáson, téglagyárban,
bányában dolgoztak. A parancsnokuk, Balogh Endre tartalékos hadnagy, egykori tanító emberségesen
bánt velük, s viszonylagos szabadságot is élveztek. Augusztusban
Budapestre vezényelték őket és a
Reitter Ferenc utca 24. alatti lebom-

bázott ház földszintjén és a Kerekes
utca 6. alatti földszintes házban
szállásolták el őket. A fővárosban
a század kapcsolatba lépett az ellenállási mozgalommal, és azoknak
fegyvereket, lőszereket és életmentő
dokumentumokat gyűjtöttek vagonokból, amikor a pályaudvarokon
dolgoztatták őket.
Rákosrendezőn egy bombatámadás alkalmával, mintegy 40 német
katona a civil lakosságot kizavarta
a Szent László és Szegedi úti épület
óvóhelyéről, hogy magukat mentsék, ám a ház találatot kapott, ők pedig a pincében rekedtek. Amikor a
század ezt megtudta, egy „Vigyázat!
Fel nem robbant bomba!” feliratú
táblát helyeztek el a helyszínen, s így
lett végük ezeknek a gazembereknek. A nyilasok október 15-én ütöttek rajtuk és brutális kihallgatásnak
vetették alá őket, a „szószólókat”
Birkenauba deportálták, a többieket – az ellenállási mozgalomban
betöltött szerepüktől függetlenül
más munkásszázadokkal együtt
– Hegyeshalomnál a németeknek
szolgáltatták ki. Akik túlélték az elkövetkező mintegy fél év meneteit,
betegségeit, éhezését, végül Theresienstadtban szabadultak fel 1945.
május elején.9

1
„Emlékünnepség a budapesti gettó felszabadulásának tizedik évfordulóján”, Magyar Nemzet, 1955. 11. évf. 15. szám, 3. old.; 2 Uo.; 3 „A gettó
felszabadulásának...”, Magyar Nemzet, 1947. 3. évf. 14. szám, 6. old.; 4 „Köszönet és hála a hősöknek!”, Uj Élet, 1965. 21. évf. 3. szám, 1. old.; 5 Erről
részletes térképet a www.csillagoshazak.hu oldalon találunk; 6 Magyar Országos Tudósító, 1947. május 11. 20 óra 10 perc; 7 Balogh László, „Elhozta a
papa kopott táskáját…”, Esti Hirlap, 1962. 7. évf. 134. szám, 3. old.; 8 Adler Tamás, „A »Kis Varsó« legendája„ Szombat online [2015.05.26.], Adler
Tamás, „Józsevárosi zsidó ellenállás”, Kommentár, 2019. 1. szám; 9 Gazsi József, „A 107/302. munkaszolgálatos század ellenállási kísérlete”, in:
Balázs József (főszerk.), Hadtörténelmi közlemények. 1971. 18. évf. 1. szám, 93–106. old.
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„Bennem élő eredet”:
A vidéki zsidók virtuális világa
Ígéretes közösségépítő és identitáserősítő projekt indult január 1-jén „Bennem élő eredet” címen.
Izgalmas, megható, inspiráló, provokatív, elgondolkoztató és időnként szenvtelen cikkek és videók
a vidéki zsidók múltjáról, jelenéről, jövőjéről, a bennünk élő örökségről. www.bennemeloeredet.
hu. Katzburg Sámuel írása
A projekt fókuszában a vidéki zsidó közösségek állnak,
melyekkel az eddig megszokott, jellemzően a pusztítás,
a holokauszt oldaláról való megközelítéssel ellentétben,
egy teljesen más szemlélet alapján foglalkozik. A mártírok, túlélők és az ő őseik életéről, mindennapjairól,
hogy miket értek el és hogy milyen szerepet játszottak
a települések mikrotársadalmaiban, a rabbik történeteiről, a közösségek egyedi szokásairól eddig kevés szó
esett, és pontosan ez az, amin a „Bennem élő eredet”
csapata változtatni kíván.
A mai hazai zsidó közösség egyértelműen Budapest-központú, itt van a három zsidó történelmi egyház székhelye, melyek összességében több tucatnyi
zsinagógát, valamint bölcsődéket, óvodákat, iskolákat,
gimnáziumokat, koleleket és egyetemeket működtetnek. Sokszor beszélünk a rendszerváltást követő zsidó
reneszánszról, azonban legtöbbször megfeledkezünk,
hogy legtöbbünk múltja, azok a darabkák, melyek a
személyiségünk fontos részét építik fel, valahol a vidéken gyökereznek. És amikor a vidékről beszélünk, akkor
a „Bennem élő eredet” a történelmi Magyarországból
merítkezik.
Sajnos a fővárosi zsidóknak a vidéki zsidó közösséget
legtöbb esetben a késő tavasszal és kora nyáron megrendezett mártír Istentiszteletek jelentik. A „Bennem
élő eredet” többek között ezen kíván változtatni, hogy
ne kizárólag a veszteség felől közelítsük meg a vidéki
zsidó közösségeket, mert természetesen fontos az elpusztítottakra való emlékezés és a holokausztból levont
tanulságok széles körben való terjesztése, azonban, ha
kizárólag a deportált, munkaszolgálatos emberek számáról beszélünk, akkor pont az ő emléküket sértjük
meg. A „Bennem élő eredet” arról próbál meg beszélni,
hogy kik voltak ezek az emberek, hogyan éltek, miket
értek el, milyen jelentőségük volt az egyes települések
szövetében.
A „Bennem élő eredet” Köves Slomó rabbi és Wallenstein Róbert újságíró-turisztikai szakember ötlete
nyomán alakult meg. A közösség alapítótagjai között
pedig ott találjuk még Cseh Viktor kultúrtörténész-írót,
Vándor Károly családfakutatót és Szőke-Visontai Gábor
személyiségfejlesztőt.
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A csapat az újszerű tartalomszolgáltatás mellett
olyan interaktív, közösségfejlesztő programokra is készül, amely a pandémia után nemcsak a virtuális térben
tudja összehozni közönségét, hanem fesztiválok, kiállítások, kulturális, tudományos és akár kereskedelmi események formájában is. Ráadásul angol nyelvű publikációval igyekszik minél több külföldi érdeklődő számára
is eljuttatni a magyar ajkú vidéki zsidóság történeteit.
Az érdeklődőknek családfakutatási és zsidó örökséggel
kapcsolatos turisztikai szolgáltatásokat is kínálnak.
A kezdeményezés céljairól az alábbiakat olvashatjuk
saját honlapjuk Beköszönő részében:
„Egy olyan kalandra vállalkozunk, amelyben közösségünk együtt fedezi fel azt az örökséget, amely, mint
egy poros padlás legféltettebb emlékei, valahol elrejtve,
több lepedőnyi réteggel vannak beburkolva.
Egy interaktív közösségépítő tevékenységre is hívjuk
azokat, akik erre nyitottságot éreznek, akikben ott rejlik
a történész, a felfedező vagy akár a kíváncsi szellem.
Élményeket kínálunk, miközben velünk együtt ismered
meg a múltat, amely meghatározta családodat, és akár
még napjainkig is formálja személyiségedet. […]
Családi háttereket, példaértékű kezdeményezéseket,
különleges életeket és történeteket akarunk feleleveníteni azért, hogy a múlt eddig nem, vagy csak kevésbé
ismert részleteiből inspirálódhassunk mindannyian. De
reflektálni kívánunk a mindenkori közéleti és politikai
aktualitásokra is. Hogy ezzel is erősítsük gyökereinket,
hogy büszkén vállaljuk identitásunkat. A Bennem Élő
Eredet – a vidéki zsidóság időutazói nem egy független
alkotói közösség. Mindannyian múltfüggő, kíváncsi
és elkötelezett zsidó párti alkotók és identitáskutatók
vagyunk. A saját szakmánkhoz, elveinkhez és családjainkhoz hű, kísérletező szellemű, modern kori kalandorokból verbuválódtunk.
Bármennyire is polarizált és érték-relativizáló közéletben élünk, egy dologban hajthatatlanok vagyunk: a
zsidó múlt mindannyiunk közös kincse, felelőssége és
kötelezettsége. Munkánknak ez a kiindulópontja.
Mert sokkal több minden köt össze bennünket,
mint amennyi elválaszt. Tartsatok velünk bennünk élő
eredetünk, családjaink több évszázados kalandjainak
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megismerésében. Fedezzük fel, honnan is jöttünk, mi
mindent tettek őseink közösségeinkben. Mi is maradt
ezekből mára és mit érdemes örökíteni az utókornak.
Kollektív kalandunk során, a közös jövő kialakításában,
a közös diskurzusainkban még egymásra is lelhetünk.”
A csapat a felderítés első helyszínéül a témában egy
meglehetősen unortodox régiót, a Balaton környékét
választotta. Bár a magyar tenger partján is virágzó zsidó
élet volt, a legtöbben mégsem erre asszociálnak a térségről, így a választás már önmagában egyfajta „ugras�szuk ki a nyulat a bokorból” volt, és sok meglepetéssel
szolgált.
A Balaton és a zsidók kapcsolatáról, a fürdővárosok,
szanatóriumok és a „Zsidófok” eredetéről egy összefoglaló cikkben ismerkedhetünk meg. A példaképeknek
is állítható zsidó hírességekkel pedig, mint a szépségkirálynő Simon Böskével, a Balaton-átúszó Pártos
Artúrral, dr. Österreicher Manes József fürdőorvossal,
Kálmán Imre operettíróval vagy éppen a zsidó földesúr
és lovag Freystädtler Antallal a kétrészes Best of Balaton
ban ismerkedhetünk meg. A családfakutatás első alakja
Básti Lajos volt, melybe a színész leányát, Básti Juli
színművésznőt is bevonta Vándor Károly. De a projekt
nemcsak ismert emberekkel példálózik, hanem a hétköznapi hősöket is felkutatja, így például a kissé zavarba
ejtő – de mindenképp figyelemfelkeltő – című Egy hős
„cukrosbácsi” Tihanyból, Pap Aladár boltossal foglalkozik,
aki az ellenforradalom idején egy szál magában, a vadászpuskája segítségével mentette meg a tihanyi apátságot egy fékevesztett hordától. Hány ember községi
bizonyítványában szerepelt az alábbihoz csak hasonló
szöveg?:
„Alulírott Tihany község Elöljárósága közvetlen tudomása alapján ezennel hivatalosan bizonyítja, hogy
Pap Aladár tihanyi lakos, aki 1881. évben Tihany községben született, az ellenforradalom idején egy fegyveres katonákból álló csapatot, amely a tihanyi Apátsági
kolostorba és annak pincéjébe akart behatolni és fosztogatni – miután figyelmes lett a kolostor kivilágított
ablakaira leadott lövésekre –, kirohant és a nála lévő
vadászfegyverrel a részeg és fékevesztett hordát élete veszélyeztetésével szétkergette és megfékezte. Ezenkívül
még más esetekben mint a tihanyi révőrség parancsnoka is nem egy ízben tanúsított hasonló bátor hazafias
magatartást a kommunistákkal és egyéb rendzavarókkal
szemben.”
A „Bennem élő eredet” pozitív és izgalmas történeteket, modelleket állít az olvasók és nézők elé. Igen, a
nézők elé is, ugyanis a cikkek mellett saját videókat is
készít, méghozzá profi minőségben. A balatoni régió első videója Mi köze a zsidó lovagnak a bakonyi betyárhoz? címen
január 31-én debütált.
A videó szakít a már megszokott unalmas vágóképekkel és statikus kamerakezeléssel. A drónos felvételeknek köszönhetően kitágul a horizont, és a már ismert helyszíneknek is újszerű megjelenést kölcsönöz.
A hosszabb, 20 perces videók végignézése közben az

idő gyorsan elrepül, hála a dinamikus vágásoknak és
zenének. A legtöbb felvétel nem előre megrendezett, a
filmkockák nem újravettek, hanem spontán jellegűek,
így sokkal életszerűbbek, mint a téma más alkotásai –
így az első videó kifejezetten őszintén hat, ezáltal pedig
könnyű hozzá kapcsolódni.
A videókban nincsenek titkok, a közönség a kulisszák
mögé is bekukkanthat, így például az első nagyobb videó után a honlapon hamarosan feltűnt az „ami a videóból kimaradt” egy érdekes részlete, egy balafonfőkajári
boros parasztról, vagy ahogy az útba igazító néni említette: „a zsidó származékról”, ami kifejezetten érdekes
betekintést enged a helyiek gondolkozásmódjába.
A videó következő részét február végén mutatják be,
melyben Hévíz, Keszthely, Taliándörögd zsidó öröksége is képernyőre kerül, többek között olyan ismert helyi
kalauzzal, mint Szőke András filmrendező. Addig pedig szinte naponta újabb és újabb kultúr- és társadalomtörténeti csemegékből válogathatnak az olvasók. A
projekt folytatásához sok sikert kívánunk!
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Egy nap – egy fejezet:
csillagászati ismeretek
a Rámbám jomi tanulásban
Létezik egy könyv, amely a világ összes zsidó törvényét tartalmazza, részletes magyarázatokkal
ellátva. Létezik egy oktatási program, amelynek segítségével mindössze napi nagyjából húsz perc
időráfordítással áttanulmányozhatjuk ezt a könyvet három év alatt. Mindez pedig immár magyarul
is elérhető. Steiner Zsófia írása
A Tóra ismétlése
A mindennapi talmudtanulás (dáf
jomi) mintájára 1984-ben vezette be
az áldott emlékű Menachem Mendel Schneersohn rabbi, a lubavicsi
rebbe a Rámbám jomit, vagyis a
napi Rámbám-tanulást. A mű szerzője, a Rámbám, vagyis Mose ben
Májmon rabbi – latinosan Maimonidész – középkori bölcs, tóratudós
és orvos volt (1135–1204). Művei a
mai napig a zsidó ismeretek tárházának alapját képezik.
A mű, amit a Rebbe a tanulási
program fókuszába állított a Rámbám Misné Torá – A Tóra ismétlése
című munkája, mely a Tóra mind
a 613 parancsolatát részletesen tar
talmazza. Ez mind a mai napig az
egyetlen ilyen átfogó és minden mi28
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cvát részletesen tartalmazó alkotás
és Jád hácházáká – Az erős kéz címen
is ismert. A jád, kéz szó számértéke
14, és a könyv is 14 nagy fejezetre
tagolódik. Érdekesség, hogy a Rámbám számos műve közül ez az egyetlen, melyet teljes egészében héber
nyelven írt meg. A Spanyolországban született, majd Egyiptomban
le
telepedett rabbi a többi művét
judeo-arab nyelven írta, és csak később fordították őket héberre.
A Rebbe ösztönzésére megalakuló tanulócsoportok, akárcsak a
programhoz egyénileg csatlakozók,
a Rámbám jomi keretében naponta
egy meghatározott szakaszt tanulnak meg. A tanulni vágyók rögtön
három szint közül választhatnak. A
legtöbb energiaráfordítást az egy-

éves ciklus igényli, ennek keretében
napi három fejezetet tanulnak a Misné Torából. Akinek erre nincs ideje
vagy lehetősége, választhatja a hároméves ciklust is, amikor napi egy
fejezetet tanulnak, és három év alatt
jutnak a Misné Torá végére. Akinek
pedig ez is túl nagy falat lenne, választhatja a legkönnyebb verziót,
melynek során nem az egész Misné Torát, hanem a Széfer hámicvot (A
parancsolatok könyve) című kö
tet
egy-egy fejezetét veszik át naponta,
és fejezik be egy év leforgása alatt.
Akárcsak a Talmudot napról napra tanulmányozó Dáf jomi program
résztvevői, úgy a Rámbám jomi tanulói is nagy örömmel ünneplik meg
egy-egy tanulási ciklus végét. 2020
nyarán különlegesen nagy szijum ün

Oktatás | Kile

nepségre lehetett volna sort keríte
ni, ha a járvány nem akadályozta
volna meg, ugyanis idén egyszerre
értek a ciklusuk végére az egyéves
és a hároméves programok tanulói
is. Azonban az internet segítségével
a világszerte élő tanulók együtt örülhettek annak, hogy befejezték a 13.,
illetve 39. ciklust, és megkezdték a
14, valamint a 40. tanulási körüket.
Rámbám Jomi magyarul
Ehhez a világméretű tanulási programhoz most először magyarul is
csatlakozhatunk, hála a Chábád és
az EMIH rabbijainak és közösségi
vezetőinek. A tavaly július 19-én induló projekt keretében a hároméves
tanulási ciklushoz lehet csatlakozni.
A rövid, 15-30 perces tanulások folyamatosan elérhetőek az interneten, így bármikor csatlakozhatunk
a tanuláshoz vagy átismételhetünk
egy-egy részt. A podcastok megtalálhatóak az összes fontos csatornán, így az Apple, a Google, a Spotify és a YouTube kínálatában is. A
feliratkozók azonnali értesítést kapnak az aznapi tanulási anyag megjelenéséről. Aki egy ilyen ciklushoz
csatlakozik, hatalmas tudásra tehet
szert, hiszen – ahogy Oberlander
Báruch rabbi, a magyar tanulás szervezője elmondta – az itt megtanult
háláchák legnagyobb része az elfogadott szokás napjainkban, és csak
kis részével nem ért egyet a Sulchán
áruch, amelynek rendelkezéseit ma
mérvadónak tekintjük.
„Régóta éreztem, hogy tovább
kell haladnunk és újabb műveket
elérhetővé tenni magyarul. Nem
maradhatunk mindig az ünnepeknél és a folklórnál, amiről a legtöbb
magyar nyelvű forrás szól. A csatlakozás a Rámbám jomi tanulási
programhoz óriási lehetőség arra,
hogy elkezdjünk feldolgozni egy
teljesen új anyagot, a háláchikus
irodalomnak egy megkerülhetetlen
művét. Napról napra haladunk, így
három év múlva az egész le lesz fordítva.”
Maimonidész Misné Torá törvénykönyve – egy nap, egy fejezet
projektben különböző előadók ismertetik az adott fejezetet. Az inter-

net adta lehetőséggel élve nemcsak
Magyarországon, de Izraelben élő
előadók is csatlakoztak a hatalmas
pro
jekthez: Oberlander Báruch
rabbihoz, a magyarországi Chábád
mozgalom vezetőjéhez olyan elő
adók is csatlakoztak, mint a Petách
Tikvában-ban élő Davidovics Jiszráél
rabbi; Faith Aser budavári rabbi, a
Baltimorban élő Borbély Pinchász Pál,
valamint Megyeri Jonatán, Nógrádi Bá
lint és Szabó György Menáchem. A projekt elindításában részt vett a Kfár
Chábádban rabbivizsgáira készülő
Kovács Jichák is.
A fejezeteket hétről hétre osztják
fel az előadók egymás közt, és ha valaki valamiért épp nem tud vállalni,
mindig akard, aki beugrik helyette:
„Általában Davidovics rabbi vagy
Szabó György Menáchem vállalnak plusz szakaszokat” – mondja el
Oberlander rabbi. A program technikai hátteréért felelős Stell Ájzik
újbudai rabbi elmondta, hogy az
immár több mint 200 részből álló
sorozatra 220-nál is többen iratkoztak föl, és a különböző csatornákon
átlagosan 80-100 ember nézi meg
az adott napon a videókat. Február
14-én különleges, interaktív, zenés
online eseményt is szerveztek, hogy
az előadók és a hallgatóság közösen ünnepelhesse, hogy befejezték
Rámbám művének 3. kötetét.
Csillagászati ismeretek
Vannak azonban a könyvnek olyan
részei, amelyek speciális ismereteket
igényelnek. Ilyen a Lilchot kidus
hachódes című rész, amely a zsidó
naptár működését írja le és bonyolult csillagászati számításokat és magyarázatokat is tartalmaz. Nógrádi
Bálint, aki a jól ismert Zsidó naptár
című luáchot szerkesztette éveken
át, magára vállalta, hogy ezt a nehezebben érthető részt ő dolgozza fel
a hallgatók számára. „A podcastok
többsége csak hanganyag, de van,
aki csinál videót is hozzá. Erről a
fejezetről én is videót készítettem:
összegyűjtöttem egy sor magyarázó táblázatot, 3D-s modelleket,
ábrákat, amiket felhasználtam a
videóimban, amivel talán könnyebben megérthetőek ezek a kérdések.”

Arra a kérdésre, hogy hogyan készül
ezekre az órákra, Nógrádi Bálint elmondta, hogy a videók összeállítása
nagy feladat volt: „Általában néhány
óra a felkészülés, de ezek a videók
sok éjszakányi munkát igényeltek.
Így, hogy jobban elmerültem a témában, számomra is világosabbak
és átláthatóbbak lettek a dolgok.”
Micvateljesítés bárhol,
bármikor
Az internet azonban nem csak a fizikai távolságokat hidalja át, hanem
olyan rugalmasságot tesz lehetővé,
amely hozzásegíti a hallgatókat ahhoz, hogy bármikor, amikor éppen
alkalmas nekik, tanulhassanak. Vannak például, akik sportolás közben,
a dugóban araszolva hallgatják meg
a podcastokat, míg másoknak az felel meg, ha a napi rutinjuk részeként
külön időt szentelnek a Rámbám
jominak. A tanulás különlegessége,
hogy amikor meghallgatunk egyegy napi anyagot, nemcsak a Rebbe
útmutatását követjük, és nemcsak a
napi tóratanulás micváját teljesít
jük, de ráadásul egy világszintű
program részeseként kapcsolódunk
a Rámbám-tanulók ezreihez is.
Amikor ugyanis a Rebbe 1984ben bevezette a napi Rámbám-tanulást, elmondta: egyik célja az, hogy
egységet érjen el a zsidó nép soraiban azáltal, hogy egyszerre tanulják
minél többen ugyanazt a szöveget.
Ez az egység soha nem volt még
kézzelfoghatóbb, mint most, amikor egyre több és több segédanyag
áll rendelkezésre a kezdők számára
is a tanuláshoz. Internetes források,
okostelefonos applikációk segítik
a mindennapos tanulást, és kézzel
fogható, nyomtatott változatban is
számtalan anyag jelent meg könyvek, illetve folytatásos újságcikkek
formájában, több nyelven is.
Ez volt egyébként a szándéka magának a Rámbámnak is, mint írta a
céljairól: „Hogy lehetővé tegyem,
hogy minden egyes törvény megmutatkozzon azoknak is, akik kevésbé
bölcsek és azoknak is, akik nagyobb
tudósok. Minden egyes micva és
azok a szokások is, melyeket bölcseink és prófétáink rendeltek el”.
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„Gyilkos német golyó”
Amikor kimegyek a nagymamámhoz, özv. Priester Edénéhez a Kozma utcai izraelita temetőbe,
ahol hozzá hasonlóan több olyan „holokauszttúlélő” nyugszik, aki a pesti gettóban átélt szenvedéseibe halt bele, van egy tájékozódási pontom. Pelle János írása
Ott állok meg a kocsival, ahol a szomszéd parcella szélén egy fekete márvány síremlék emelkedik. Rajta arany
betűkkel a következő felirat olvasható: „Itt nyugszik
[…], az önfeláldozó anya. Három és fél éves kislánya
keresésére indult, akit az újpesti nyilasok raboltak el,
és gyilkos német golyó áldozata lett.” Többször eltűnődtem a szövegen. Szinte biztos, hogy a szerencsétlen
fiatalasszonyt nem a németek, hanem ugyanazok a nyilas pártszolgálatosok lőtték agyon, akik a gyermekével
is végeztek. Hozzátartozói mégis a németeket tették
felelőssé a haláláért.
Ez jutott eszembe, amikor elolvastam 444.hu hírpor
tálon látható, A gyilkosok emlékműve című dokumentum
filmről fellángoló vitát, melyhez Karsai László és Máthé
Áron történészek is hozzászóltak, vitatva, illetve kiegészítve a filmben megszólaló Ungváry Krisztián kijelentéseit. Ő azt állította, hogy
„1948 után a nyilasok szisztematikus üldözése abbamaradt, tulajdonképpen egy politikai csoportot tudok
mondani a Rákosi-rendszerben, akit nem üldöztek, azok
furcsa módon a nyilasok.” Majd megjegyezte, hogy „nem
a németek, nem egy külső hatalom gyilkolta le Budapest
lakosságát, hanem alapvetően nyilas pártszolgálatosok”.
A magam részéről egyetértek Ungváry Krisztiánnal.
Különbséget kell tenni a Nyilaskeresztes Párt tagjai és
a fegyvert viselő pártszolgálatosok között. Természetesen az utóbbiak túlnyomó többsége az előbbiek közül
került ki, saját elhatározásukból. Egyes kelet-magyarországi városokban, mint Makón, 1939 után tömegesen
léptek be Szálasi Ferenc pártjába a radikalizmusra hajló
szegényparasztok. Őket a kommunisták valóban nem
üldözték, hanem igyekeztek megnyerni maguknak.
Csepelen, Kispesten és Újpesten is sokan „igazoltak át”
az MKP-ba. 1948 után a nyilas párttagság már „bocsánatos bűnnek” számított.
Budapesten a nyilas pártszolgálatosok, illetve a Nemzeti Számkérő Szék tagjai hajtották végre pl. az ellenállási központok felszámolását, igaz, az őket kirendelő
Vajna Gábor nyilas belügyminisztert erre a német erők
parancsnoka, Karl Pfeffer-Wildenbruch rendőrtábornok, a IV. SS hadtest parancsnoka utasította. Hasonlóképpen az 1944. novemberi józsefvárosi deportálásokat
is a németek kezdeményezték, de magyar csendőrök és
nyilasok hajtották végre.
Van azonban egy kiemelten fontos, tragikus epizód,
melybe a németek is „belefolytak”. Ez az 1944. október
15-i nyilas államcsínyt követő zsidó fegyveres ellenál30
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lás felszámolása a Népszínház utcában és a Teleki tér
környékén, melyről Karsai László Szálasi-életrajzában
egyetlen szót sem szól.
Számvéber Norbert, a Hadtörténeti Levéltár igazgatója idézi Petrovics György, 1. gépkocsizó lövészezredbeli tartalékos százados 1947. januári levelét, melyben
visszaemlékezett a külső-józsefvárosi harcokra:
„Másnap (1944. október 16-án) a Népszínház utcába
mentünk ki, de ott nem történt semmi részünkről, mert
addigra a Nemzeti Színház mellett állomásozó német
Tigrisek elvégezték a szokott romboló munkájukat.
Amikor mi bementünk, harckocsi ágyúkkal kilőtt felső
emeleti lakásokat és tetőket láttunk és az utca vége felé,
a jobboldali járdán kb. 25-30 zsidó férfinak a hulláját,
amit a németek előtte géppuskáztak le. A mi alakulataink megérkezte után már csak pár lövés történt, de nem
lehetett megállapítani, hogy honnan jön, és kárt sem tett
senkiben, így harc nem fejlődött ki.”
Zsidó munkaszolgálatosok legyilkolásában a fővároson kívül is részt vettek németek, nagyobbrészt olyan,
frissen felállított SS alakulatok tagjai, akik önként jelentkező magyarok, illetve „népi németek” voltak. Valószínűleg ez volt a helyzet 1944. október 6-án és 7-én
Cservenkán, majd 11-én Kiskunhalason is, ahol 196, Újvidékről érkezett munkaszolgálatost gyilkoltak meg SSek. A vasútállomáson végrehajtott mészárlásban részt
vettek helybeli polgári személyek, csendőrök és vasutasok is, akiket később népbíróság elé állítottak. Ez a tény
arra utal, hogy az SS alakulat nem volt fegyelmezett, a
tagjai között halasiak is lehettek, és a tömeggyilkosság
nem előre megtervezett, hanem „rögtönzött” volt.
Karsai László előszeretettel hasonlítja össze a vidéki
zsidók 1944. áprilisa és júliusa között végrehajtott deportálását a nyilas terrorral, s ebből von le következtetéseket Szálasi rendszeréről.
Ezekből a tényekből kiindulva mégsem lehet úgy ös�szehasonlítani Horthy Miklóst és Szálasi Ferencet, hogy
az utóbbi megítélése kedvezőbb legyen. A rögeszméivel
elfoglalt Szálasi felbomlóban lévő államapparátussal, a
Wehrmachtnak alárendelt magyar katonai egységekkel,
egy napról napra zsugorodó területű Magyarországon
„vezette a nemzetet”. Eközben a zsidók legyilkolásához
a németek már nem nyújtottak érdemi segítséget. Így,
ha tekintetbe vesszük, hogy Szálasi akadályozta meg
Horthy „kiugrását” a világháborúból, a felelőssége legalábbis egyenrangú a kormányzóéval.
A cikk teljes terjedelmében a Neokohn portálon olvasható
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Ha nincs liszt, nincs Tóra
Nincs talán még egy olyan alapanyag, mint a liszt, melyről a Tóra ilyen sokat beszél, és melynek
ilyen sokféle használatát mutatja be, írja elő vagy éppen tiltja meg, attól függően, hogy az évnek
mely időszakában vagy hol tartózkodunk. Legyen szó különféle áldozatokról, ünnepekről vagy arról, hogy Ávráhám ősapa hogyan fogadta a vendégeit, a kenyér, illetve alapanyaga, a liszt, vagy
általában a gabona, előkelő szerepet tölt be. Dénes Anna írása
A Tóra, illetve a háláchá, a zsidó jog és törvénykezés számtalan helyen foglalkozik a liszttel kósersági és egyéb vallási
szempontból. A liszt központi szerepet játszik a peszáchi
törvényekben, de a Szentélyben is fontos szerepet töltött
be, ezért a Szentélyben bemutatott áldozatokkal kapcsolatos törvények között is megtaláljuk, és természetesen a
hétköznapi életben is sokféle parancsolatot kell észben
tartanunk, ha a konyhánkban liszttel foglalkozunk, mind
a tárolás, mind pedig a felhasználás szempontjából. Az
alábbiakban Peszách, a kovásztalan kenyér ünnepének
közeledtével, ezekkel a témákkal foglalkozunk.
Ezt olvassuk a Misna Ávot (Atyák) traktátusában:

Elázár ben Ázárjá rabbi mondta: „Ha nincs liszt, nincs
Tóra, ha nincs Tóra, nincs liszt” (Atyák 3:17.)
Bölcseink ezt így magyarázták: csak a spirituális (Tóra) és a materiális (liszt) szükségletek együttes kielégítése képes megteremteni a teljes és kiegyensúlyozott életet. Az egyik a másik nélkül nem lehet egész. A Tóra utat
mutat, és mindig emlékezetünkben tartja létezésünk
okát és értelmét, ám ahhoz, hogy létezhessünk, szükségünk van néhány alapvető dologra, például élelemre.
A liszt, az egyik legelemibb élelmiszer-alapanyag, tökéletesen alkalmas arra, hogy ezt az egyensúlyt illusztráljuk. Az, aki nem foglalkozik alapvető testi igényeinek
kielégítésével, nem tud a Tórának megfelelő életet élni,
ám az sem élhet teljes életet, aki elhanyagolja a lelki,
spirituális szükségleteit, hiszen a fizikai örömök soha
nem elégíthetik ki a lélek szükségleteit.

Finomliszt – durva liszt
A Talmud (Joma 38a.) elmeséli, hogy a Szentély korában a Garmu család volt a színkenyerek elkészítésének
mestere. A bölcsek arra kérték őket, hogy tanítsák meg
az embereknek a titkot, hogy hogyan kell elkészíteni
a aranyból készült sulchán lechem hápánim, színkenyerek
asztalára szánt tésztát, ám ők ezt visszautasították, és
ezért elbocsátották őket. Szakembereket hoztak helyettük Alexandriából, de egyikük sem tudta úgy kiemelni
a kenyereket a sütőből, ahogyan a Garmu család tagjai, és akárhogyan is próbálkoztak, a kenyerek, melyek
korábban egy teljes héten át frissek maradtak, mindig
megavasodtak a hét végére. Így aztán visszahívták a
Garmu családot, hogy ismét legyen megfelelő színkenyér a Szentélyben.
Amikor megkérdezték a család tagjait, hogy miért
nem árulják el senkinek a titkot, így feleltek: „Tudjuk,
hogy a Szentélyt lerombolják majd, és attól tartunk,
hogy ha illetéktelenek is megtudják, hogyan készül
a színkenyér, bálványimádásra használják majd.” A
színkenyér különlegesen tiszta, többször átszitált finomlisztből készült. A Garmu család tagjai ezért soha
nem ettek finomlisztből készült kenyeret, mindig durva
lisztet használtak, hogy senki ne vádolhassa meg őket
azzal, hogy esetleg a színkenyér lisztjét használják fel
saját céljaikra.
Lisztáldozat
A Tóra több helyen említi, Mózes harmadik könyvében
egy helyen például így olvashatunk róla:

Ez pedig az ételáldozat tana: Vigyék azt Áron fiai az Örökkévaló színe előtt az oltár elé.
És vegyen le abból markával, az ételáldozat lánglisztjéből, meg olajából és minden tömjént,
ami az ételáldozaton van és füstölögtesse el az oltáron kellemes illatul...
Ami pedig megmarad belőle, azt egyék meg Áron és fiai; kovásztalanul egyék meg,
szent helyen, a gyülekezés sátorának udvarában egyék meg azt...
Ez Áronnak és fiainak áldozata, amelyet áldozzanak az Örökkévalónak,
amely napon fölkenik őt: egy tized éfá [mértékegység] lángliszt ételáldozatul; állandóan,
felét reggel és felét este. Tepsiben, olajjal készíttessék el, lágyra főzve vidd azt;
a földarabolt ételáldozatnak süteményét áldozd kellemes illatul
az Örökkévalónak. (3Mózes 6:7-14.)
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A Szentélyben a közismert állatáldozatok mellett
egyéb ételáldozatokat is bemutattak. Közéjük tartozott
a lisztáldozat, melyhez lánglisztet, vagyis nagyon finomra szitált, különlegesen jó minőségű lisztet használtak
fel. A lisztáldozatból többnyire három ujjal felszedhető
mennyiség (kmicá) került az oltárra, a maradékot a kohénok (papok) fogyasztották el.
Kimchá depiszchá
Peszách előtt a zsidó közösségekben világszerte pénzt
gyűjtenek a közösség azon tagjai számára, akiknek
nehézséget okozna az ünnepre szükséges macesz és
bor megvásárlása. Ez a pénzalap a kimchá depiszchá („peszáchi liszt”), más néven a máot chitim („búzapénz”). A
pénzből koronként és földrajzi egységenként változó
módon lisztet vettek, hogy a nélkülözőknek legyen mi-

ből elkészíteniük a maceszt, vagy – mint manapság sok
helyen – teljes peszáchi csomagot készítenek, melyben
macesz, bor és alapvető élelmiszerek találhatók, hogy a
család méltóképpen meg tudja ülni az ünnepet. Megint
máshol a pénzt osztják szét, és mindenki saját belátása
szerint használja fel azt.
Bár a szokás eredete homályba vész, a polgári időszámítás szerinti negyedik században Izrael földjén élt
Joszi bár Ávun közismert tényként említi a jeruzsálemi
Talmudban. A középkori askenáz döntéshozók is beszámolnak róla, a XVIII. században pedig már biztosan
nagyon elterjedt volt. Az Álter Rebbe, a Chábád hászidizmus alapítója és első vezetője a következőket írta:

„Izrael népének minden tagja között elterjedt szokás,
hogy minden egyes közösség megadóztatja a tagjait
annak érdekében, hogy búzát [szerezzenek be] Peszáchra,
hogy szétoszthassák azt a közösség tagjai között.”

Az áldott emlékű lubavicsi Rebbe is arra inspirálta a
híveit, hogy vegyenek részt az éves pénzgyűjtésben, sőt
a Rebbe egyik első ténykedése volt a mozgalom élén,
1951 telén, hogy aktívan gyűjtött a máot chitin javára:
32
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„Mint az könnyen megérthető, minél többet adnak, és
minél hamarabb adják, az annál dicséretesebb” – írta akkor egy levélben a peszáchi lisztalappal kapcsolatban.
Elkülönített liszt
Peszách ünnepének főszereplője a kovásztalan kenyér,
vagyis a mácá – jiddis kiejtéssel macesz. A macesz kizárólag lisztből és vízből áll, semmiféle más összetevőt
(pl. só, olaj) nem adnak hozzá. Ahhoz, hogy Peszáchra
kóser legyen, nem szabad, hogy meginduljon az erjedés
folyamata, vagyis attól a pillanattól fogva, hogy a liszt
a vízzel érintkezett, 18 percen belül készen kell lennie a
teljesen átsült macesznak.
A macesz lehet kézi vagy gépi, sima vagy ún. smurá,
vagyis őrzött macesz, melyhez mind a gabonát és a belőle őrölt lisztet, mind a vizet külön erre a célra őrizték.
A smurá mácá készítéséhez szánt gabonát többnyire
már az az aratáskor elkülönítik, és onnantól fogva szigorúan őrzik, mind a tárolás, mind az őrlés alatt, illetve
után. Az őrzött liszthez való vizet a sütés előtti éjszaka
hozzák. A kovásztalan kenyér a Tórában felsorolt ötféle gabonából készülhet, ezek: búza, tönköly, árpa,
rozs és – gluténmentes változatként – zab, és süthetik
akár fehér, akár teljes kiőrlésű lisztből. Emellett lehet
ropogósan kemény és lehet – akármilyen hihetetlenül
hangzik is – puha is.
Érdekesség, hogy bizonyos közel-keleti közösségekben, például a jemeni zsidóknál, a mai napig készítenek vastag és puha maceszt. Ezt a fajta tésztát a ma
általánosan elterjedt liszt-víz aránynál jóval nagyobb
mennyiségű vízzel gyúrják kézzel és nagyon gyorsan,
majd azonnal megsütik. Az eredmény: pitaszerű, vagyis
a lapos maceszhez képest vastag és puha kenyérféleség,
mely csak egy-két napig áll el. Ebből az is következik,
hogy ezekben a közösségekben – a ma általánosan elterjedt szokással ellentétben – használnak Peszách ideje
alatt erre a célra elkülönített lisztet, és Peszách napjain
készítik el, frissen az aznapi maceszt vagy nagyobb men�nyiséget készítenek az ünnep előtt, majd lefagyasztják.
Régi vagy új?
Peszách előtt eltakarítjuk vagy eladjuk a chámecet (kovászost). Hét (vagy a száműzetés országaiban nyolc)
napon át maceszt eszünk kenyér helyett, és különböző
egyéb ételektől is tartózkodunk. Az ünnep elmúltával még arra is odafigyelünk, hogy csak olyan helyen
vásároljunk, melyről biztosan tudható, hogy ha zsidó
tulajdonosa van, akkor az illető megfelelően eladta a
kovászos árukészletet az ünnep előtt, és nem húzott belőle hasznot az ünnep alatt. Ám a peszáchi szabályok
még itt sem érnek véget. Nem mindegy ugyanis, hogy
milyen lisztből készült az a kovászos élelmiszer, amit
megvásárolunk.
Lisztből készült, kósersági igazolással ellátott termékeken sokszor feltűnik egy szó: jásán, mely annyit jelent:
régi. Ez persze nem a kenyér minőségét jelzi, hanem
arra utal, hogy milyen lisztből készült. A jásán azt jelen-
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ti, hogy a termékhez felhasznált liszt olyan gabonából
származik, mely a megelőző év niszán hónapjának 17.
napja előtt eresztett gyökeret.
Ezt olvassuk a Tórában:

És kenyeret, meg pörkölt gabonaszemeket és nyers
gabonaszemeket ne egyetek ugyan e napig,
amíg nem hoztátok Istenetek áldozatát; örök törvény
ez nemzedékeiteknek, minden lakóhelyeiteken.
(3Mózes 23:14.)

Vagyis egészen addig nem ehetünk az új aratásból
származó gabonából, amíg nem ajánlották fel a Szentélyben az omer nevű, árpából hozott áldozatot Peszách
második napján, niszán hó 16-án. Az új, tiltott gabonát
chádásnak, vagyis újnak nevezik, ehhez képest jásán,
azaz régi a megengedett gabona. Az utóbbiból készült
liszt pedig a kemách jásán – régi liszt. Annak ellenére,
hogy jelenleg nem áll a jeruzsálemi Szentély, vagyis nem
lehet bemutatni az omer áldozatot, nem ehetünk az új
év terméséből niszán 16. (illetve a diaszpórában 17.)
előtt.
A Közel-Keletről Európa felé vándorló zsidók számára azonban jelentős kihívást jelentett e törvény betartása, vagyis hogy egész télen, Peszáchig ne egyenek
az új aratásból származó lisztből. Tavasszal és nyáron
többnyire nem jelentett problémát, ám ősszel és télen
nehézségeket okozott az európai zsidóknak a jásán liszt
fogyasztásának tilalma. Így a rabbik engedékenyen kezelték a parancsolatot, és többnyire nem helyeztek kü-

lönösebb hangsúlyt arra, hogy régi, vagy új gabonából
származik-e a liszt. Ebben az is szerepet játszott, hogy
vannak olyan vélemények, melyek szerint a diaszpórában élő zsidók számára nem tórai, hanem csupán rabbinikus parancsolat a jásán micvája. Ha csak rabbinikus,
akkor csak azokra a területekre vonatkozik, melyek
közvetlenül érintkeznek Izrael Földjével. Emellett arra
is támaszkodtak a rabbik, hogy a búza legnagyobb része általában már Peszách előtt gyökeret ereszt, továbbá
arra is, hogy vannak olyanok, akik szerint csak az aratás
idejében zsidó tulajdonban levő búzára vonatkozik a
tiltás.
Liszt a konyhában
A kóser konyhában számos parancsolat vonatkozik a
lisztre. Mivel igen nagy mértékben hajlamos bogarasodásra, fontos, hogy jól zárható edényben tartsuk, és át
is szitáljuk felhasználás előtt. Az átszitált lisztet lezárt
edényben vagy zacskóban, hűtőszekrényben vagy mélyhűtőben tároljuk, így nem kell attól tartanunk, hogy
kártevők támadják meg. Ha liszttel készítünk tésztát,
számos szabályra kell odafigyelnünk, bizonyos lisztmennyiség fölött ugyanis a Szentélyben adott tésztaáldozatra emlékeztető tésztadarabot kell levennünk a
lisztből, és az sem mindegy, hogy milyen arányban keverjük vízzel, illetve más folyadékkal (olaj, tojás, cukor,
méz stb.) a tésztát, mert attól függően kell hámoci, vagy
mezonot áldást mondanunk az elkészült termékre. Természetesen ez csak a fentebb említett ötféle gabonára
vonatkozik.

Laffa
párve, tojásmentes
60 dkg liszt
egy csomag élesztő
1 pohár langyos víz
2 kk cukor
3 kk só
½ pohár olaj

Az élesztőt a vízbe morzsoljuk, hozzáadjuk a cukrot, elkeverjük, és néhány percre félretesszük. Ezalatt a lisztet
tálba szitáljuk, belekeverjük a sót, az olajat, és végül az élesztős keveréket is a tálba töltjük. Ha szükséges, adjunk
hozzá még egy kevés langyos vizet vagy lisztet. Rugalmas tésztát gyúrunk, majd néhány percig dagasztjuk.
Kiolajozott tálban, letakarva fél órán át pihentetjük, majd ökölnyi méretű gömböket formázunk a tésztából.
Újabb húsz percnyi pihentetés után egy serpenyőt felforrósítunk. Egy tésztadarabot lisztezett gyúródeszkán
kinyújtunk, és a forró serpenyőben előbb az egyik, majd a másik oldalát sütjük meg. Figyeljünk oda, mert
hamar megég, egy-egy perc elegendő mindkét oldalnak ahhoz, hogy átsüljön a laffa. Azonnal megtöltjük a
kívánt töltelékkel, és forrón tálaljuk. Mivel a tésztában több a víz, mint az egyéb folyadék, a hámoci áldást kell
rá elmondanunk kézmosás után, az étkezés végeztével pedig a birkát hámázon (asztali áldás) következik.
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A madárrá változott rabbi
Dénes Anna meséje

Jicchák rabbi különleges ember volt. Volt egy kivételes
tulajdonsága: madárrá tudott változni. Péntek délutánonként kiállt a falu kis imaháza mögé, az ég felé emelte
a kezét, szemét behunyta, és imádkozni kezdett. Szép
lassan érezte, hogy a keze szárnyakká változik, ruhája
tollakká, és felemelkedik a levegőbe. Körbejárt a faluban, benézett a zsidó házakba, megnézte, ki hogyan
készül a szent szombat napjára, és ott segített, ahol
szükség volt rá.
Egy késő őszi péntek délutánon, amikor hamar sötétedett, a rabbi ismét ott állt a kis imaház háta mögött, és
várta az átváltozást. De hiába várt, nem történt semmi.
Próbálkozott percekig, de nem járt sikerrel. Mi történhetett? – kérdezte magában. Végiggondolta a napját,
elgondolta, mit csinált, kivel találkozott, miről beszélt,
hátha valami olyat követett el, ami miatt nem kaphatja
meg ezen a pénteken a csodás ajándékot. De semmi sem
jutott az eszébe. Mindent úgy csinált, ahogyan máskor
is szokta: megmerítkezett a mikvében, adományt adott
és segített az embereknek. Imádkozott és tanult, mint
máskor. Valamit azonban mégis elronthatott, különben
már rég madárként keringhetne a csupasz fák fölött a
hűvös őszi délutánon, és figyelhetné a zsidók szombati
készülődését.
Egyszerre eszébe jutott valami. Hát persze, hát hogyan is nem gondolt erre korábban? Mojse, az ószeres
megkérte, hogy adjon neki egy pár fillért, hogy lisztet
vehessen a szombati kalácshoz, ő pedig nem tudott neki elegendő aprópénzt adni, mert neki magának sem
volt. Erre Mojse – meglehetősen dühösen és, valljuk
be, tiszteletlenül – azt mondta: „Másnak persze mindig tudsz adni! Egyszer kérek tőled, akkor sem adsz?!”
És mi történt? A rabbi ahelyett, hogy szépen a lelkére
beszélt volna, ahogy máskor szokott, ha vitás ügyet lát,
elvesztette a türelmét, és haragosan szólt rá az ószeresre:
„Hogy mered ezt mondani, Mojse? Gondolod, hogy ha
lenne mit adnom, nem adnék?
Láthatod, hogy magamnak sincs
semmim.”
Mindig kedvesen szokott beszélni az
emberekkel, de aznap valahogy rossz kedve volt. Megvan, ez lehet a baj! „Örökkévaló Istenem!” – kezdett imádkozni
a rabbi. – „Add, hogy újra madárrá
változhassak, hogy megnézhessem a
híveimet, és segíthessek ott, ahol szükség van rá. És hogy segíthessek
ennek a szegény ószeresnek
is. Nem önszántamból nem
adtam neki, ki tudhatná ezt
jobban, mint Te magad, és már
bánom, hogy olyan haragosan szóltam rá.”
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Abban a pillanatban, ahogy a szívből jövő imát elmondta, érezte, hogy szárnya és tolla nő. Madár volt újra,
felemelkedett a levegőbe könnyedén és elegánsan, és nekivágott a csípős szélben a falunak. Látta, ahogy az as�szonyok a gyertyagyújtáshoz készülődnek, fehér abrosz
kerül az asztalokra, és látta, ahogyan a férfiak, kabátjukat
fázósan összehúzva magukon, elindulnak a rozzant kis
zsinagóga felé. Egyedül az ószeresnél volt sötétség.
Jicchák rabbi leszállt a kéményre és bekukucskált. A
kályha hideg volt, nem jött a kéményből füst. „Valamit
tennem kell” – gondolta magában. – „Nem hagyhatom,
hogy az ószeres és a családja az én szegénységem miatt
ne jusson szombati kalácshoz ma este.” Elrepült a gazdag hentes, Jánkel házához, és letelepedett az ablakpárkányra. Látta, hogy a testes hentesné gyertyagyújtáshoz
készülődik. Az ablak résnyire nyitva volt, berepült hát.
A falubeliek nem tudták, hogy kedves mesterük hova
tűnik péntek délutánonként, azt azonban nagyon is jól
tudták, hogy egy különös madár hétről hétre megjelenik,
és a gazdagok házából elvisz ezt-azt és a szegényeknek
juttatja. A hentesné azonban nem szerette ezt a madarat.
Nagyon nem szerette. El is akarta hessegetni azonnal,
dehogy akarta, hogy bármit is elvigyen a szegényeknek!
A madár azonban nem tágított, addig-addig repkedett a
konyhában, míg végül a hentesné néhány kalácsot adott
a csőrébe, vászonba kötve. A madár azonnal kiröppent
az ablakon, és pár perc múlva letette az adományt az
ószeres felesége elé. Az asszony végtelenül boldog volt,
de amint felnézett, hogy köszönetet mondjon, a madár
már nem volt sehol.
Jicchák rabbi gyorsan az imaház mögötti
kis térre röppent, egykettőre levedlette
tollait, és visszaváltozott emberré. Hívei már várták, mert már majdnem alábukott a nap, és beköszöntött a szent
szombat. Az imádkozás végeztével
ki-ki hazatért otthonába. Az ószeres lehajtott fejjel, lassú léptekkel
bandukolt. Ám amikor kalácsillat
fogadta az otthonában, rögtön
jó kedvre derült, és tudta,
hogy csakis a titokzatos
madár járhatott náluk. Jicchák rabbi boldogan tért
haza feleségéhez
és gyermekeihez,
mert végül mégis
sikerült segítenie
annak, akinek a
legnagyobb szüksége volt rá.
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