
  

 

 
Mindnyájan írassunk be az Élet könyvébe, és legyünk érdemesek eredmények-

ben gazdag, egészséges és biztonságos Újévre ! 
Reméljük, hogy az ünnepeket is egészségben és békében 

fogjuk együtt eltölteni.  
Kívánjuk, hogy betegeink minél hamarább meggyógyuljanak, és itt legyenek 

közöttünk!                
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horovitz Tamás elnök  
 

A DZSH Elöljárósága 
 

Ezt kívánjuk minden olvasónknak és  
Izrael egész népének ! 

                             

   CHODES ELUL-TISRI 5778-5779 

                              A  DEBRECENI ZSIDÓ HITKÖZSÉG 
      újévi kiadványa  
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Kedves Hittestvéreim! 
 
Hamarosan beköszönt időszámításunk szerinti 5779. esztendő. Az Új Esztendőt megelőző napok-
ban készülünk az Új Évre, ugyanakkor végig gondoljuk az elmúlt év eredményeit, cselekedeteit is. 
Számot vetünk az elmúlt időszak történéseivel és bízunk benne, hogy ezen időszak tapasztalatait 
hasznosítva, még hatékonyabban tudjuk feladatainkat, munkánkat végezni az újesztendőben. 
Minden elmúlt évre visszatekintve elmondhatjuk, hogy voltak nehézségek, voltak megoldásra váró 
feladataink és azt is elmondhatjuk, hogy sok-sok pozitív dolog történt, eredményes évet hagyha-
tunk magunk mögött. 
 
Új év, új remények, tervek a jövőnk építése tekintetében. Büszkén mondhatjuk, hogy a debreceni 
közösség meghatározó szerepet tölt be a magyarországi közösségek között. Büszkék lehetünk arra 
is, hogy közös erővel, a közösség erejével rendszeres vallási életünket fenntartjuk. Egyre több kul-
turális, művészeti és zenei programot tudunk megvalósítani, melyeket nemcsak közösségünk tagjai 
látogatnak, hanem barátaink és debreceni polgárok is. 
 
Nagy örömünkre szolgál, hogy a külföldről ide látogató turisták száma egyre növekszik. A hoz-
zánk látogatóktól sok elismerést, dicséretet kapnak munkájukért a hitközség munkatársai és önkén-
tes segítőink is. 
Bízom benne, hogy az elkövetkezendő újesztendő a közösség számára az együttműködés és 
együttgondolkodás tovább erősítését valósítja meg, melynek révén tovább tud fejlődni a közössé-
günk vallási és világi értelemben egyaránt. 
 
Engedjék meg, hogy egy időszámításunk kezdetén élő nagy tudós, Hillél, tanítását idézzem, mely 
példaértékű lehet mindannyiunk számára: 
 
Egyszer egy pogány állított be Hillélhez, s arra kérte: magyarázza meg neki az egész zsidóságot 
annyi idő alatt, amíg ő féllábon képes állni. A mester nem utasította el a türelmetlen kérdezőt, ha-
nem így szólt hozzá: 
 
- „Ami neked nem kívánatos, azt ne tedd a felebarátodnak! Ez az egész zsidó vallás lényege. Menj, 
és tanuld meg!” 
 
Az 5779. esztendő beköszöntése alkalmából kívánok mindenkinek békés, boldog és sikerekben 
gazdag Új Évet! 
 
 
Shana Tova Umetuka! Chag Szameach! 
 
Horovitz Tamás 
elnök 

E l n ö k i   k ö s z ö n t ő  
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Az Imádkozások a Pásti utcai Ortodox Zsinagógában és a Beth Hamidrasban lesznek 

(Pásti u. 4.). 
 

Az ünnepek után a hétköznapi imák időpontja reggel 7:00 óra, délután 18:00 óra. 

Ü n n e p i  i m a r e n d  
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Ü n n e p i  i m a r e n d  
 
 

 
Ünnepi kalácsrendelések határideje:      Ünnepi kalács elvitelének ideje: 
 
  Ros Hásáná—Szeptember 6.     Szeptember 9.   8:00-ig 
  Jom Kippur— Szeptember 14.    Szeptember 18. 8:00-ig 
  Szukot—Szeptember 18.      Szeptember 21. 8:00-ig 
  Smini Áceret—Szeptember 26.    Szeptember 28. 8:00-ig 

 
       

 

Kedves Hittestvéreink! 
 
Az ünnepek után a hétköznapi imák időpontja reggel hét órakor, délután hat órakor lesz. 
Szombatokon és ünnepnapokon reggel 8,30 órakor, a délutáni időpont igazodik a gyertya-
gyújtás idejéhez. 

Köztudott, hogy ennek végrehajtásához minyen kell. Tíz zsidó felnőtt férfi jelenléte. Ezért 
nagyon fontos, hogy mindenki részt vegyen benne. Kérjük hittestvéreinket, hogy mindenki 
igyekezzen lehetőségei szerint minél többször részt venni az imádkozásokon, hogy őseink, 
szüleink elvárásainak megfeleljünk.  
 
Kívánunk mindenkinek boldog Újévet, jó egészséget és minden jót. Sáná Tová! 
 
 
         DZSH vezetősége 
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K é r d e z d  a  R a b b i t  

 
Dr. Asher Ehrenfeld Debreceni Főrabbi úr 

Rosh Hásánáról szóló ünnepi tanítása 
 
A nagytudású Reich Koppel (Verbó, 1838. febr. 24. – Bp., 1929. szept. 22.) főrabbi tanítását szeretném 
Önökkel megosztani. Közeleg a jahrzeitja. Az Izraeli megemlékezésein Jeruzsálemben ott szoktam lenni, 
ma is kegyelettel emlékeznek rá. A pozsonyi Chatam Szófer iskolájában tanult, Budapesten volt rabbi az 
ortodox hitközségben, később ugyanitt főrabbi. Az 1868-i Izraelita. Kongresszuson a konzervatívok mellé 
állt. 1927-ben a felsőház tagja lett.  
 
Íme a beszéde, tanítása, fohásza: 
 
Az újesztendő első imájának befejezésében hálaadó fohászunkat küldjük mennyei atyánkhoz: 
„Sehechjónű, vökijmonű vehigiónű lizman háze…” Amiért megtartott bennünket erre a szent napra. 
„Megtartott, és éltetett” – vajon nem fölösleges-e kétszer is megismételni ugyanezt? A Ros Hassónoh imái 
között még egyszer akadunk hasonló, fölöslegesnek látszó kitételre. A „Vöchol maaminim”-ban látjuk új-
ra, hogy a Mindenható „életet adott minden élőnek”. Tehát ugyanaz a látszólagos szófölösleg, amelynek 
nyomán önkéntelenül támad a kérdés: miért e szófölösleg? És ha nem szófölösleg – aminthogy nem is az, 
mit jelent a megismétlés? 
 
Csakugyan puszta megismétlése-e valaminek? Nem. Magyarázata a következő: Életről beszél ez a mondat. 
Ámde nem minden lét nevezhető életnek, illetőleg nem minden fiziológiai értelemben vett élet nevezhető 
annak magasabb erkölcsi értelemben. Igazán élet ilyen magasabb, emelkedettebb értelemben csak az, 
amely telve van életerővel, életkedvvel, nemesebb cselekedetre való kellő elszántsággal és erővel, testi és 
lelki frissességgel. Amikor tehát hálával fordulunk Ros Hassónoh napján a Teremtőhöz, amiért életet adott 
az élőknek és könyörgéssel, hogy adjon életet eljövendő napjainkra is, ilyen életre gondolunk. Dicsérjük a 
Mindenhatót nem csupán azért, hogy megtartott, hanem hogy életet, ezt a magasabb rendű életet is adta 
nekünk, megelégedett, boldog életet, jóléttel, erkölcsi erővel, lelki harmóniával. És kérjük ezt Tőle tovább-
ra is, hogy földi létünk további tartamára lelkünk megteljék és beteljék nemes, értékes erkölcsi tartalom-
mal. 
 
Lelki emelkedettségért könyörgünk a Mindenhatóhoz. Ámde az elkövetett bűnöktől elnyomott lélek le van 
sújtva és megtörten áll a hadúr - a törvénytevés napján - legfőbb bírája előtt. Honnan kerüljön a lelki emel-
kedettség? A bűnös, a lesújtott lélek hol vegye, kitől kapja az erőt a felemelkedéshez? 
A választ az Ünszane tajkéf megrázóan hatalmas eposzában leljük meg. Az egy passzusában úgy aposztro-
fálja a Mindenhatót: „Dájon umojchiách vejajdéá voéd”. Te bíró vagy, perdöntő, támogató és mindent tu-
dó! 
Legenda szól arról, hogy egy község valamennyi tagja perbe volt idézve. Súlyos vád terhelte. S elérkezett a 
tárgyalás napja. Aki csak tehette, befolyásos védővel és mentő tanukkal jelent meg a tárgyaláson. A végén 
egy szegény ember jött sorra, és egyedül jelent meg a tárgyaláson. A bíró kérdi tőle: 
-Hát te így jössz, védő nélkül? 
-Így jöttem – mondja a vádlott – védő nélkül, tanuk nélkül. Te, bíró, te leszel az én védőm is, mentő tanúm 
is. 
Ezt mondja az Ünszane tajkéf. A mennyei bíró, aki belelát lelkünkbe, aki ismeri cselekedeteink rugóit, ő a 
Jom hadinkor nemcsak bíránk, de perbeli támaszunk, védőnk és mindent tudó tanunk is. És így remélhe-
tünk bűneink alól feloldást s felemelkedhetik lelkünk. 
 
S ahogy megszólal a sófár, viszi fel szárnyaló lelkünket a magasságokba, ahol irgalom fakad számunkra, 
mennyei irgalom, a Mindenható kegyelme. Az újesztendőben is ez fakadjon Izráelre és népére szerte a vi-
lágon annyi sok szomorú esztendő után! Ámen! 
 
Ezekkel a mély gondolatokkal kívánok Önöknek SANA TOVA-t!  
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Ü n n e p i  ö s s z e f o g l a l ó  

 
Az őszi ünnepekről röviden  

 
Ros Hásáná  
 
Ros Hásáná, azaz a zsidó újév ünnepével kezdődik 
meg a Jom  Kippurig tartó megtérés tíz napja ) עשרת

 ászeret jámé hátsuvá), ez az időszakot –ימי התשובה 
félelmetes napoknak ) ימים נוראים– jámim noráim) is 
nevezik.  Ebből csakúgy, mint az ítélet napja elneve-
zésből (ez Ros Hásáná másik neve) egyértelmű, 
hogy a zsidó újév szellemében alapvetően különbö-
zik a polgári újévtől. A zsidó hagyomány szerint 
ezen az ünnepen az elmúlt év cselekedetei alapján 
Isten ítéletet hoz arról, hogy mi lesz a világ sorsa az 
elkövetkező évben. Ros Hásáná, melynek időpontja 
Tisri hónap első és második napja, elsősorban a 
megtérés, az önvizsgálat és a közösségi illetve az 
egyéni élet újragondolásának időszaka. 
 

 
A zsidó újév egy tíznapos ünnepkörből áll, ezek ref-
lektálnak a múltra és a jövőre, ezért is a zsidóság 
körében úgy ismertek, mint az „áhítat nap-
jai" (Yamim Noraim). Az ünnepkör első két napja a 
Ros Hasana, amikor az újévet és a teremtést ünnep-
lik. Ilyenkor Ábrahám és Izsák történetét olvassák a 
Teremtés könyvéből, és ez kerül a liturgia közép-
pontjába. A négy újév közül a legjelentősebb a zsi-
nagógai újév. A Talmud előírása szerint Tisri hónap 
1-től kezdődik. Ez az egyetlen ünnep, amely két na-
pig tart a Szentföldön is. Ennek hagyománya Jób 
könyvére vezethető vissza, itt ugyanis az emberi sors 
fölött álló égi döntésre kétszer szerepel ugyanaz a 
kifejezés: „eljött a nap".  
 
A javnei iskola alapítója, Jochanan ben Zakkáj 
„hosszú nap"-nak (jómá diarichta) nevezte, mert a 
tisri hónap elsejére és másodikára esik. A legismer-
tebb héber neve Ros Hasana, jelentése „az év feje", a 
fej a Bibliában ugyanis a kezdetet is jelenti. 
 

 
 
Az ünnep másik közismert neve jom hadin, vagyis 
az „ítélet napja", ettől a naptól számítva ugyanis 
minden ember számot ad tetteiről Isten előtt, és íté-
letben részesül: örömre, bánatra, boldogságra vagy 
szenvedésre ítéltetik. Sokan úgy gondolják, hogy 
három könyv is létezik: az elsőbe az igazakat, a má-
sodikba a gonoszokat, a harmadikba az átlagosakat 
írják, akik a megtérés tíz napja alatt (Jom Kippurig) 
még bizonyíthatják jó szándékukat. Ehhez kapcsoló-
dik a legismertebb és legkedveltebb népszokás, az 
újévi jókívánságok, amelyeket az újév estéjén a zsi-
nagógából kilépve mondanak a zsidók egymásnak: 
„lesaná tová tikatévú" (Jó esztendőre legyetek beír-
va). Az ünnep másik neve a kesze (gyülekezés), ami 
utal arra, hogy ilyenkor a családtagok és rokonok 
találkoznak. A hagyomány a jom harat olám (a világ 
születésnapja) nevet is hozzá kapcsolja, ami abból az 
elképzelésből származik, hogy Isten ezen a napon 
teremtette a világot. Végül még jom truianak (riadó 
napja) is nevezték, mert ezen a napon szólalt meg a 
már említett ősi hangszer, a sófár. 
 
Jom Kippur 
 
Jom Kippur napján ér véget a Ros Hásánával kezdő-
dő, a megtérés tíz napjának ) עשרת ימי התשובה– 
ászeret jámé hátsuvá) nevezett időszak, melyet félel-
metes napoknak ) ימים נוראים– jámim noráim) is 
hívnak. A zsidó vallás talán legismertebb ünnepe 
Jom Kippur, amelyet magyarul az engesztelés napjá-
nak, vagy hosszúnapnak is neveznek. A nap legfon-
tosabb parancsa a megtérés. A Ros Hásánákor meg-
kezdett önvizsgálati és önjobbítási folyamatnak ez a 
csúcspontja és a beteljesedése. A zsidó vallási szabá-
lyok erre a napra teljes böjtöt (ez egyaránt jelenti az 
evés és az ivás tilalmát) és a fizikai örömöktől való 
önmegtartóztatást írnak elő, ezzel is serkentve a 
megtérésre. 
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Ü n n e p i  ö s s z e f o g l a l ó  

 
Szukot 
 
Szukot )סוכות ( a három zarándokünnep közé tartozik. 
A szukot szó jelentése: sátrak; ezért nevezik magya-
rul gyakran Sátoros ünnepnek. Az ünnep mezőgaz-
dasági szempontból jelentős aspektusára utal másik 
neve: A betakarítás ünnepe (héberül:  חג האסיף– chág 
háászif). 
 

 
Szukot az utolsó az őszi nagyünnepek sorában, Tisri 
hónap 15-én kezdődik és Tisri 21-éig tart, majd rög-
tön utána kezdődik egy szorosan hozzá kapcsolódó, 
de önálló ünnep: Smini Áceret. Izraelben Szukot el-
ső, Izraelen kívül első két napja főünnep, a követke-
ző napok pedig az ünnepi időszak hétköznapjai 
(héberül  חול המועד– chol hámoéd), a magyarul – 
kissé pontatlanul – félünnepnek nevezett napok. 
Szukot hetedik napjának külön neve van: hosáná 
rábá. 
Az ünnep legjellegzetesebb parancsolata a sátorban 
lakás és az ünnepi csokor ( ארבעת המינים– árbáát 
háminim) kézbevétele, valamint megrázása.  
 
 

***** 
 
Ros Hásáná – szó szerint: az év feje - a zsidó naptári 
év kezdete. Kivételesen Izraelben is kétnapos ünnep, 
akárcsak a diaszpórában. 
 

A HALACHA ELŐIRÁSAI  
 
Belső tartalma szerint szellemi ünnep, a megtérés, a 
bűnbánat, a Sófár fújás ünnepe. Nincsenek olyan 
külső jellegzetességei, mint pl. a pészáchi étkezési 
megkötöttség, vagy a szukoti ünnepi sátor. 

 
1. Mint már mondottuk, a lényeg a magába szállás, a 
megtérés, gondolatban és cselekedetekben. 
 
2. Erev Ros Hásánákor (az ünnep előestéjén) az év-
közben meggondolatlanul tett fogadalmakat semmis-
nek nyilvánítjuk (Hátárát Nedárim) az imakönyvben 
található szöveggel. 
 
3. Ros Hásáná lényege a bűnbánat. Neve - Jom 
Házikáron - a Megemlékezés napja, arra utal, hogy 
ezen a napon minden földi halandóról megemlékezik 
az Örökkévaló és cselekedetei - érdemei vagy vétkei 
- szabják meg, mi lesz vele a következő évben. 
 
4. A nap fő micvája a Sófár-fúvás, amit minden zsi-
dó köteles hallani. Bölcseink - az egyik prófétára 
hivatkozva - azt mondták, hogy a Sófár hangja meg-
remegteti a szívet és megtérésre készteti a gyarló 
embert. 
 
5. Az első nap délutánján - hacsak nem esik szom-
batra - egy folyó,tó vagy valamilyen vízforrás mel-
lett elvégezzük a Táslich szertartást,melynek szim-
bolikus jelentése, hogy "a tenger mélyébe dobja az 
Örökkévaló vétkeinket" (Micha próféta szavai). 
Ha az első nap szombatra esik, akkor a Táslich má-
sodik napra marad. 
Sófárt szombaton nem fújunk. 
 
6. A Kabbala szerint Ros Hásáná délutánján nem 
szokás aludni, mert az ember "elalussza" szerencsé-
jét. Haszid szokás az imák között Dávid király zsol-
tárait (Thillim) mondani. 
 
7. A főzési szabályok ugyanazok, mint minden ün-
nepnapon, vagyis szabad főzni, sütni, melegíteni, de 
csak akkor, ha van olyan tűz, amit még ünnep előtt 
gyújtottunk meg. 
 
Bölcseink kiszámították, hogy Ros Hásáná első nap-
ja sohasem eshet vasárnap, szerda vagy pénteki na-
pokra. (Hasonló számítást más napokra is végeztek.) 
Ros Hásáná előestéjén minden zsidó "Lősáná Tóvá 
Tikotévu" (Irass be egy jó évre) szavakkal kíván 
felebarátainak boldog újévet. 
 
A Tíz Bűnbánó napon csupán az imarendben van 
némi változás a hétköznapokhoz képest, ami a napok 
jelentőségére utal. Azt a szombatot, amelyik ebbe a 
tíz napba esik - Megtérés Szombatjának - nevezzük 
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Chaszid történet Rosh Hasanara 
 

"ÖSSZEGYŰJTENI A 
SZENT SZIKRÁKAT" 

 
Reb Jechiél, akit baráti körben csak Deutsch'lnak (a 
Német) hívtak, édesapja gazdag és jónevű kereskedő 
volt. Fiai egytől-egyig tehetséges és Istenfélő embe-
rek voltak. Mikor mindnyájan felnőttek, édesapjuk 
így szólt hozzájuk: 
 
Mindnyájan kaptok tőlem egy bizonyos összeget és 
beleegyezem, hogy mindegyikőtök oda utazik, aho-
vá akar, elmehettek szerencsét próbálni. Ha lehető-
ségetek van elvenni egy jó házból való lányt, eleve 
beleegyezem a házasságba. Mindössze egyetlen ki-
kötésem van: öt esztendő múlva mindannyian itt ta-
lálkozunk a szülői házban és akkor majd meglátom, 
mire vittétek. 
 
A fiúk éltek apjuk nagylelkű ajánlatával. Mindegyi-
kük másfelé ment, Deutsch'lt Lengyelországba vitte 
sorsa, ahol feleségül vette Báál-Sém-Tov lányát, aki-
től két gyereke született. 
Eltelt az öt év és eljött az ideje, hogy a fiúk hazatér-
jenek a szülői házba. 
Amikor Deutsch'l elköszönt apósától, arra kérte, áld-
ja meg őt, hogy Ros Hásánára visszatérjen a család-
jához. Az após úgy tett, mintha nem is hallotta  vol-
na ezt a kérést, nem is válaszolt. Deutsch'l ebből 
megértette, hogy nem fog Ros Hásánára visszaérkez-
ni, ezért vitt magával egy sófárt (kürtöt) mivel nem   
tudja hol lesz akkor, amikor - a zsidó vallás előírásai 
szerint mindkét ünnepnapon - meg kell szólaltatni a 
kos szarvából készült kürtöt. 

 

***** 

Amikor az öt fiú már együtt volt, az apa ünnepi la-
komát rendezett tiszteletükre, majd felszólította őket, 
mondjanak Tóra-magyarázatot az egybegyűlteknek. 
Miközben testvérei beszéltek, Deutsch'l ahelyett, 
hogy őket figyelte volna,  egyfolytában csak evett. 
 
És amikor őrá került volna a sor, közölte, hogy neki 
bizony nincs semmi  mondanivalója. Apja kissé szé-
gyellte a dolgot, de nem volt mit tennie, beletörődött 
és így csak a négy másik testvér tett eleget az apai 
felszólításnak. 

 

Ü n n e p i  ö s s z e f o g l a l ó  

 

A vendégek persze csodálkoztak, mivel ők nem tud-
ták, hogy az Istenszolgálatnak létezik egy olyan 
módja is, amit nem szónoklattal, hanem elmélkedés-
sel végez a zsidó ember és ez nem zárja ki az evés-
ivás élvezetét sem. 
 Amikor a vendégek végre elmentek, az apa - hogy 
más ne hallja mit mond - behívta magához 
Deutsch'lt, és súlyos szemrehányást  tett neki: 
  
Fiam, nagyon nagy fájdalmat okoztál nekem viselke-
déseddel. Nem elég, hogy nem vagy ismerős az 
"apró betűkben", (ahogy a zsidó tudományt népszerű 
nyelven hívják) mint fivéreid, ráadásul falánk is  let-
tél ott az idegenben. Amint ezt kimondta, az apa ke-
serűségében elsírta magát.  Fia azzal vigasztalta, 
hogy a látszat csal, ő még testvéreinél is nagyobb 
előremenetelt ért el. Arra kérte apját, hogy másnap 
hívja meg ugyanazokat a  vendégeket, hogy bebizo-
nyíthassa állítását. 
 
Az apa eleget tett fia kérésének, és másnap ismét 
összegyűltek az előző napi vendégek, köztük a város 
híres talmudistái is. Deutsch'l  logikus okfejtésével, 
briliáns kifejező erejével bámulatba ejtette hallgató-
ságát. A fiú beszélt a Báál-Sém-Tov alapította ha-
szidizmusról, melynek lényege a zsidók lelki neme-
sítése, a zsidó szolidaritás erősítése és a zsidó szelle-
miség kabbalisztikus formában való terjesztése. 
A hallgatóság - amely ezideig semmit sem hallott 
sem Bál-Sém-Tovról, sem a chaszid mozgalomról - 
tátott szájjal hallgatta az előadást. Az apa boldog 
volt, hogy fiában mégsem kellett csalódnia  
 
Néhány nap múlva eljött a búcsú ideje, s miután bol-
dog új évet kívántak apjuknak és egymásnak, mind-
egyik fiú visszatért családjához. 
Deutsch'l is elindult - nem sokkal Ros Hásáná előtt. 
Az út egy részét hajóval kellett megtennie, de alig-
hogy a hajó felszedte a horgony - vihar támadt és a 
gyenge vitorlás hajót a szél messze eltérítette eredeti 
céljától. 
 
Már erev Ros Hásáná (az ünnep előestéje) volt, mire 
a tenger lecsendesedett és a hajó ki tudott kötni egy 
ismeretlen kikötőben. Báál-Sém-Tov veje megértet-
te, hogy a vihar kizárólag miatta volt és minden, ami 
történt,  az isteni akarat, hogy ő az ünnepet ezen az 
idegen helyen töltse. 
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Ü n n e p i  ö s s z e f o g l a l ó  

 
Beletörődött sorsába, s partraszállása után kivett egy 
szobát közel a tengerhez, hogy az ünnep tiszteletére 
megmártózhasson, majd megtette az előkészületeket 
az ünnep fogadására.  
 

***** 

 
Az ünnep beköszöntekor lement a tengerhez, meg-
mártózott, utána hazament a szállására, és elmondta 
a Mincha és Mááriv imákat, hangosan zokogó han-
gon kiáltozva - ahogy Báál-Sém- Tov tanítványai 
szokták. 
Akik ablaka alatt elmenve hallották ezeket a furcsa 
hangokat, nem tudták mire vélni. Azt hitték, bolond-
dal van dolguk, mert nem tudták elképzelni, hogy 
épeszű ember magában hangosan beszél, sír és jaj-
gat. 
 
Reggel ismét elvégezte a tengerben rituális fürdőjét, 
és hasonlóképpen az esti imádkozáshoz, ismét sírá-
sok és kiáltozások közepette mondta el a regge-
li  Sáchrit  imát. 
 Végül elővette a sófárt, megfújta mind az előírt har-
minc hangot, és az előbbiekhez hasonlóan elmondta 
a Muszáf imát. 
 A sófárfújás napján történt, hogy az ország uralko-
dója kikocsizott, hogy szemlét tartson a városban. 
Hintajából észrevette, hogy az egyik tengerparti ház 
körül emberek tolonganak. Kíváncsiságtól hajtva 
közelebb ment és odaküldte szolgáit, tudják meg, mi 
történt. 
 
Jött egy ember valahonnan hajóval- jelentették - itt 
szállt meg. Este is, reggel is megfürdik a tengerben, 
aztán sír és kiabál, majd egy kürtöt is megfúj és is-
mét csak sír és kiabál. 
A király - tanult ember lévén - nem hitte, hogy ez az 
ember bolond, ezért parancsba adta, hogy senki ne 
merjen neki rosszat tenni. 
 

 
 
 

 

 
Visszatérve palotájába elküldött az idegenért és ma-
gához kérette. Amikor Deutsch'l megjelent, a király 
kifaggatta, honnan, hogyan került országába és  ő 
részletesen elmesélte utazásának történetét. 
A királynak nagyon megtetszett a fiatalember és 
meghívta őt egy további  eszmecserére. Deutsch'l el 
is fogadta a meghívást, és másnap este, az ünnep ki-
menetele után folytatták a beszélgetést. Az uralkodó-
nak kedvére volt mindaz, amit hallott, végül feltette 
Deutsch'lnak a kérdést, hajlandó lenne-e országába 
hozni 300 zsidót és ott letelepíteni őket. 
 
Uram, királyom - felelte a fiatalember - két okból 
sem tudom kérésed teljesíteni. 
Egyrészt nekem nincs semmiféle hatásköröm, ami-
vel rávehetném a zsidókat, hogy elhagyják otthonu-
kat és letelepedjenek országodban. Másrészt, ha az 
isteni akarat úgy rendelné, hogy zsidók lakjanak or-
szágodban, akkor már rég lennének itt, akár akaratuk 
ellenére is. Mivel nem élnek itt - ez annak a jele, 
hogy az Istennek nem áll szándékában, hogy legye-
nek itt, ez ügyben nincs mit tenni. 
  
A királynak nagyon tetszett a talpraesett válasz. Ba-
rátsággal búcsúzott nem mindennapi vendégétől. 
 

***** 

Deutsch'l a következő hajóval hazaindult és megér-
kezése után első dolga volt felkeresni apósát. Báál-
Sém-Tov nagy örömmel fogadta, majd a következő-
ket mondta neki: 
 
Tudd meg, drága vőm, azon a helyen, ahol voltál, 
sok "szent szikra" van szétszórva. ("szent szikra" - 
kabbalisztikus fogalom, miszerint a szentség parányi 
részecskéi, szikrái a világ különböző táján szét van-
nak szóródva és a szentéletű, vallásos zsidók felada-
ta ezeket összegyűjteni és eredeti helyükre vissza-
vinni). 
 
Ha te nem lettél volna ott Ros Hásáná ünnepén és 
szívből jövő, odaadó imáddal nem végzed el a 
"szikrák" összegyűjtésének nehéz feladatát - akkor 
nem lett volna más megoldás, minthogy zsidók 
kerüljenek oda, egy újabb országba, ahol ismét csak 
száműzetésben – galutban kellene élniök. Most már 
nincs szükség erre és az Ítélet Napjáig nem is fognak 
ott zsidók élni. 
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Ü n n e p i  ö s s z e f o g l a l ó  

 
Izraeli Ünnepi képek 

Te tudod, hogy miről szól Ros Hasana? 
 

Fekete-fehér alak rohan a Balfour utcán, vállain egy 
gyerek lábai kalimpálóznak, a kezeiben három má-
siknak a kis kezei, akik rohanva röpülnek utána, 
időnként visszateszik a fejéről lerepülő kipáját, jám-
bor szakálla a hóna alól lobog utána. „Tata, mit ro-
han már úgy? Lassítson, ha mondom, nem látja, 
hogy itt van Gittel?!” – szól a brancs után a tizenkét 
éves forma nagylány talpig hosszú ujjúban. „Gut jor! 
Gut gebetscht jor!” kiáltja hátra futtában a Tata, a 
kislány megöleli Gittelt, aki szintén tizenkét éves 
forma, majd sodródik tovább a tisztán látható mág-
neses térben apja és testvérkéi után békében, áldás-
ban, az ünnepre készülve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elul hónap összes napja arról nevezetes Izraelben, 
hogy ilyenkor mindenki szalad és ideges, de rohaná-
sában szívből sanatovázik meg gutjorozik minden 
szembejövőnek. Ez az utolsó hónapja az évnek, Ros 
Hasana, magyarul a zsidó újév előtt rengeteg sürgős 
elintéznivaló akad, rögtön zárnak a boltok, a mama 
otthon főz, jön az egész család, és még semmi nincs 
kész, jajj! Itt az újév, a hosszú nap, ami az egyetlen 
olyan ünnep, ami Izraelben is kétnapos és nem egy 
itt és a diaszpórában kettő, haha, hanem mivel ez a 
két nap valójában egy a Talmud szerint, ez egy jó 
hosszú ünnep és kész. Tíz nap múlva Jom Kippur, 
aztán Szukot, Smini Áceret, Szimhat Tóra és ez az 
egész sor kis híján egy munkamentes hónap, szóval 
Izraelben az élet hamarosan megáll, az irodákból 
szabadságra mennek a hivatalnokok.  
 

 
A megállás előtt lehet a dugóban szöszmörögni akár 
8 órát, olyan úton, ami 20 perc lenne, a közértben a 
négy előttünk álló helyett lehet, hogy tizenketten 
fizetnek előttünk a hónap utolsó napjaiban, mintha 
legalábbis a világégés jönne, a munkában már ér-
demlegeseket nem lehet dolgozni, mert mindenki 
ideges és szalad, és ebben a masszív türelmetlenség-
ben és idegeskedésben kulminálódik a vallásos és a 
szekuláris Izrael Elul hónapja. 
 
Ugyanakkor reggelente sófár hangjára ébredünk Elul 
minden egyes napján, ami Izsák feláldozására emlé-
keztet és arra, hogy az Öregben hinni vagy nem hin-
ni nem egy kérdés, hanem az Öreg egy olyan tény, 
ami miatt Ábrahám ősapánk a kost áldozta fel végül 
a fia helyett, akit hajlandó lett volna pedig feláldozni 
az Öreg iránti tiszteletből, őrült önviaskodások után. 
A sófár egy egyszerű kosszarv, melyet megtisztíta-
nak, a hegyét levágják, és máris fújható. Sok bibliai 
történet fűződik ehhez a hangszerhez, minekutána az 
első sófár a már említett kosnak a szarvából készült. 
Őseink a végeláthatatlan sivatagban ezzel a hang-
szerrel gyűjtötték össze a nyájaikat, hívták egybe a 
rokonokat. Később a Szentélyben arannyal vonták 
be a szarv száját, ezzel jelezvén, hogy a legszentebb 
hangszer lett. A harsonákon például csak ezüst fes-
ték volt. Amióta elpusztult a második Szentély is, 
tilos a sófárokat megfesteni, vagy akár olyan hang-
szereket használni, amelyeket a legszentebb helyen 
használtak. Közülük egyértelműen a legérdekesebb 
lehetett a víziorgona, de ez már egy másik történet. 
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Ü n n e p i  ö s s z e f o g l a l ó  

 
Szóval a sófárt háromféleképpen fújják Elul hónap-
ban és a tíz bűnbánó nap során a szombatok kivéte-
lével. A sófár nem kísérőhangszer, sőt, a zsinagógai 
dallamok jó része mintha a sófár ihletésére született 
volna. Ez a hangszer erősen befolyásolta – többek 
között – az újévi liturgiát: a Ros Hasana délelőtti 
istentisztelet vagy muszáf hármas tagolása a sófár 
három hangjára épül. A három sófárhangnak saját 
neve és önálló jelentése van. Tkia, svarim es trua. A 
tkia egy éles kürtszó, ez hívja egybe a népet, a 
svarim három elcsukló fújás, a halottasházba segíte-
ni hívó fújások, és a trua hét szaggatott hang, a biz-
tató kürtszavak. Ez utóbbi alapján Jom truának is 
nevezzük Ros Hasanát, amikor biztató riadó van, 
azért szól a sófár, hogy a megpróbáltatások közben 
egybehívjuk a közösséget, találkozzunk, hogy lelke-
sítsük egymást, hogy hitünket és reményeinket soha 
ne veszítsük el. A Tóra az emlékezés és a sófárfúvás 
napjaként említi a Ros Hasanát. A napot elmélyült 
imádkozás jellemzi egyébként. 
 
Te tudod, hogy miről szól Ros Hasana? – Azon kí-
vül, hogy az almát mézbe mártjuk és a hosszúkás 
kenyér helyett a kerek kalácsot pedig cukorba? Fú, 
nem emlékszem! Amennyire hajlamosak vagyunk 
elfelejteni, hogy miről szól ez az ünnep, annyira az 
imák fő témája az Öreg korlátlan hatalma a világ és 
az emberiség fölött. Mert ugye Chanuka a 
hasmóneusokról szól, Pészah az egyiptomi kivonu-
lásról, de az újév csak újév, és lőn ember, meg volt a 
kos, de ez az ünnep végül is olyasmi logikára épül, 
mint a kádis, a halotti ima, ami szintén nem arról 
szól, amiért logikusan gondolnánk mondani, a saját 
és a halottunk lelki békéjéért, a gyászért, hanem az 
Öregről szól, arról, hogy ő van és ez egy megerősí-
tés. 
 
Ros Hasana is az Öreg jelenlétének a tudatosítása. 
Aztán hát vallási kötelezettség ezeken a napokon a 
sófár hangját hallgatni, amit Izraelben akár a kioszk-
nál kávézva is megtehetünk, amikor jócselekedet-
ként, micvéből egy jóember egyszercsak előveszi a 
zsebéből és megfújja. Nem kell feltétlen tehát a zsi-
nagógáig elmenni, hogy a sófár hangjai emlékeztes-
senek arra, hogy számot vessünk az elmúlt évvel, ha 
hiszünk, ha nem, és jó évet kívánjunk, azaz sana 
továt, vagy gut jort, és nem boldog újévet, hanem 
szó szerint jót, a kevesebb több alapon. 
 
Forrás: Vadász Éva: Izraelinfo 
 
 

 
Szukot ünnepe egy ősi történet 

és a Midrás fényében 
 

Félelmetes Napok, azaz Jom Kippur komor áhítatát 
követően az emberek nagy örömmel ünneplik a 
Szukotot, amikor otthagyják állandó lakásukat, hogy 
egy hetet egy olyan sátorban töltsenek, amely jó, ha 
egy szélfuvallatra össze nem dől. Ennyi elég is a 
micvához. 
Olyannyira könnyű ez a micve, hogy –Bölcseink 
szerint – egy alkalommal még a nem zsidók is meg-
irigyelték. 
Jogos a kérdés a Midrásban: Miért csináljuk a sátrat 
Jom Kippur után? Azért, mert Ros Hásáná, az ítélet 
napja, amikor az Örökkévaló törvényt ül a világ né-
pei felett, Jom Kippurkor, pedig megpecsételi azt. 
Na már most, nem tudjuk, mi az ítélet, akár szám-
űzetésre is ítéltethettünk. Ezért csinálunk sátrat, és 
száműzettünk lakásunkból, mert az Örökkévaló ezt 
olybá veszi, mintha részünk lett volna a babilóniai 
száműzetésben… 
 
Érdekes módon a Szukot ünnepének jutott a legna-
gyobb szerep az eljövendő, az igen áhított messiási 
korban. 
Szukot első napjának Háftárájában olvassuk fel 
Zechárjá próféta apokaliptikus jövendölését az idők 
végéről, miszerint a világ népei nagy harcot vívnak 
egymással Jeruzsálemben, és mindenki, aki ezek 
után életben marad, elismeri az Örökkévaló minden-
hatóságát. Ezután pedig a népek elzarándokolnak 
Jeruzsálembe, hogy ott megünnepeljék a Szukot ün-
nepét. 
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Ü n n e p i  ö s s z e f o g l a l ó  

 
Variációk  az 5778-év sófár fújásra  

 
 
Elul hónap1-től, augusztus 12-től Elul hónap utolsó napját kivéve minden nap reggel megfújjuk a sófárt, 
emlékezve a tsuvára, a megtérésre. A heti sófár fújásokon készültek a képek a Bet  Hamidrasban. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Dr, Asher Ehrenfeld debreceni főrabbi 
 
 
                 Éliás Viktor kántor 
 
 
 
 
 
 

 
  Gábor Zoltán            Meir Shapira (Izrael)    Dickmann László  
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E r e c i  h í r e k  

 
Megállapodás született 

az Eurovíziós Dalfesztivál  
Finanszírozásáról 

 
Az utolsó pillanatban egyezségre jutott egymással a 
jövőre Izraelben esedékes Eurovíziós Dalfesztivál 
költségeiről az izraeli pénzügyminisztérium és a he-
lyi közmédia vezetése – jelentette a Jediót Ahronót 
című újság honlapja, a ynet. 
 
A megállapodás szerint a Tagíd nevű közmédia szer-
vezet felvett ötvenmillió sékel (négymilliárd forintot) 
bankkölcsönt, amelyet a határidő lejártáig, vagyis 
szerdán letétbe helyezett az Európai Műsorszolgálta-
tók Szövetsége (EBU) által megnevezett svájci bank-
ban. 
A pénzügyminisztérium vállalta az állami garanciát a 
kölcsönnél arra az esetre, ha valamely rendkívüli ese-
mény, Izraelben korántsem elképzelhetetlen háború, 
földrengés vagy más előre nem látható ok miatt el-
maradna a megmérettetés 
Előzőleg a finanszírozási problémák miatt veszélybe 
került a 2019-es izraeli rendezés, mert az izraeli kor-
mány és a közmédia egymásra mutogatott az 
eurovíziós dalverseny várható költségei miatt. 
 
 

 
Neta Barzilai májusi eurovíziós győzelmé-
vel Izrael megszerezte a 2019-es dalverseny rendezé-
sének jogát, de azóta többször megkérdőjeleződött az 
ország házigazda szerepe, előbb Jeruzsálem helyszín-
ként való meghatározása, majd pénzügyi viták miatt. 
 
 
Forrás: Shiri Zsuzsa - MTI 

 

 
Fényfestés Dávid királyról 
a jeruzsálemi Citadellán 

 
 

Alap, ha Jeruzsálemben járunk, hogy a Jaffo kapu 
melletti Citadellán, másik nevén a Dávid-torony 
múzeumban, sőt annak is az udvarán elcsípjük az 
alkonyat utáni fényfestő mozit egy kellemesen ki-
merítő óvárosi séta után. 
 

 
A pásztorból lett király életét alapos és pazar zenés- 
filmes produkcióban, a mamelukok és az oszmánok 
idejében épült citadella ősi falaira és a régészeti ása-
tásaira vetítve élvezhetjük egy perc unatkozás nél-
kül, a szabad ég alatt, általában turistákkal körülvé-
ve. 
 
A történet 3000 évvel ezelőtt a betlehemi földeken 
kezdődik a fiatal és jóképű pásztorfiú bemutatásá-
val, aki egyben bátor harcos, költő és tehetséges ze-
nész, és idővel leleményes vezetővé válik. Saul ki-
rály halála után, amikor Izrael törzse Dávidot meg-
választja királynak, felmegy Jeruzsálembe, hogy 
megalapítsa a fővárost. 
 
A történet időtlen és évszázadok óta inspirálja a mű-
vészeket. Ez az izgalmas virtuális túra megeleveníti 
Chagall, Matisse, Michelangelo és más nagy művé-
szek alkotásait, akik sokak számára halhatatlanná 
tették Dávidot, a királyt. Népek és vallások egymás 
mellett éléséről szól többek közt ez a parádés él-
mény, melyre a jegyek 40-80 NIS között vásárolha-
tók. 
 
Forrás: Izraelinfo 
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E r e c i  h í r e k  

 
Izraeli egyetemek 

 
Izraelben jelenleg kilenc egyetem és további ötven-
három főiskola illetve tanárképző működik, összesen 
mintegy 309 ezer diákkal; közülük 64 ezer mesterfo-
kozaton, 11 ezer pedig doktori fokozaton tanul. 
Mind a három szinten a diákok többsége nő, a férfi-
ak kisebbségben vannak. 
A felsőoktatási intézményeket, egy 1958-ban hozott 
törvény alapján, a Felsőoktatási Tanács felügyeli. A 
Tanács feladata a felsőoktatás irányítása és függet-
lenségének a biztosítása. A Tanács tagjainak kéthar-
madát mindig a tudományos teljesítményük alapján 
választják meg, ketten a diákok képviselői, míg a 
Tanács elnöke a mindenkori Oktatási Miniszter, je-
lenleg Naftali Bennett. 
 

 
A Felsőoktatási Tanács keretében működik a Terve-
zési és Költségvetési Bizottság is. Ennek a legfőbb 
feladata, hogy teljesen különválassza a mindenkori 
kormány és a felsőoktatás közötti pénzügyi kapcso-
latot. Ez a bizottság Izrael felsőoktatásra szánt éves 
költségvetését, beleértve a kutatásra szánt összege-
ket, kizárólagos jogkörrel osztja el az intézmények 
között, melyek azt saját belátásuk szerint használják 
fel. 
A szigorú szabályozásnak és a sok tehetségnek meg 
is van az eredménye. Az izraeli egyetemek, az or-
szág méretéhez képest, előkelő helyen szerepelnek a 
világranglistán. 
2003 óta minden évben közzé teszik az úgynevezett 
“Shanghai ranking” listát, azaz a világ egyetemeinek 
egyfajta minőségi rangsorát. Ez az egyetemi rangsor, 
mely főleg a tudományos kutatás minőségére helyezi 
a hangsúlyt, objektivitásának és világos módszerta-
nának köszönhetően egyike a leginkább elfogadot-
taknak. 
 
 
 

 
Nem meglepő módon az első helyeken az Egyesült 
Államok és az Egyesült Királyság egyetemei állnak. 
A világ száz legjobb egyeteme közé a haifai 
Technion (77.), illetve a jeruzsálemi Héber Egyetem 
(95.) került be, mind a kettő jelentősen javított a ta-
valyi helyezésén. A Technion helyezését nagyban 
befolyásolta, hogy három kémiai Nobel-díjas is ott 
dolgozik, köztük a magyar származású Avram 
Herskó. 
 
A rechovoti Weizmann Intézet és a Tel-Avivi Egye-
tem a legjobb 100-200. között szerepel. A Ramat 
Gan-i Bar Ilan és a Beer Seva-i Ben Gurion Egyetem 
a 400-500. között van. A Haifai Egyetem és az újon-
nan egyetemi státuszt kapott Ariel Egyetem az 500-
1000. helyen szerepel. 
Összehasonlításképpen, a magyar egyetemek közül 
2018-ban egy sem került be a legjobb 500 közé, csak 
az 500-1000. helyen szerepel öt magyar egyetem. 
Tíz éve még három magyar egyetem volt a világ 500 
legjobbja közt. 
 
 

Forrás: Császár Fruzsina—Izraelinfo 
 
 
 

Orbán Viktor a Jad Vasemben 
 
A Jad Vasem bejáratához a program kezdetére hirde-
tett tüntetésnek se híre, se hamva nem volt. Orbán 
Viktort személyesen dr. Robert Rozett a Jad Vasem 
könyvtárának igazgatója, a magyar holokauszt kuta-
tója kísérte végig a tárlaton, nem hivatalos források 
szerint a kommentárt Horthy Miklós személyére ki-
élezve. A magyar delegációt maga dr. Chava 
Baruch, a Jad Vasem Nemzetközi Holokausztoktató 
Iskola közép-európai és balkáni országok részlegé-
nek vezetője vezette, ő konferált az Emlékek Csar-
nokában is, mielőtt Orbán Viktor és Lévai Anikó 
asszony koszorút helyezett el, és egy gyerekkórus 
elénekelte Szenes Hanna Eli eli-jét. Chava Baruch 
kiemelte, hogy gondolatainkban, emlékeinkben és 
könnyeinkben élnek az áldozatok, azok, akik fellá-
zadtak, illetve a nácik is, meg akik őket segítették. 
 
 
Forrás: Izraelinfo 
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Kányádi Sándor emlékére 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A költő Romániában, az erdélyi Nagygalambfán 
született 1929-ben, és közelmúltban hunyt el 89 éve-
sen. A falu egyaránt otthont adott székelyeknek, ör-
ményeknek, zsidóknak, akiknek kultúrája, zenéje, 
költészete, hagyományai az együttélés során erősen 
hatottak egymásra és a nagy erdélyi költőre. 
 
Kányádi Sándor már ismert művészként, édesapja 
kérésére döntött úgy, hogy emléket állít a szülőfalu-
jából elhurcolt zsidóknak: magyarra fordította az 
általa ismert, jiddis nyelvű verseket. Ezek a versei 
nyomtatásban is olvashatóak a Volt egyszer egy kis 
zsidó, erdélyi jiddis népköltészet 
Alapul vette az Eizikovits tanár úrtól kapott két irká-
nyi máramarosi gyűjtést. A munka 1989-ben jelent 
meg az Európa Kiadónál, elegáns vászonkötésben, 
Szántó Piroska komoly, barna tónusú bekötött il-
lusztrációival, két nyelven: magyarul és jiddisül, 
kottamellékletekkel. 
 
Kányádi Sándor a könyv utószavában elmondja az 
erdélyi zsidókhoz kötődő kapcsolatát, emlékeit, gon-
dolatait. A kötetekből – előbbiből szakmaibb, tudo-
mányosabb, utóbbiból szemléletesebb, szívmelenge-
tőbb formában kirajzolódik egy egész kisvilág. A 
népdalszövegek szólnak mindenről, ami a zsidó hét-
köznapokban fontos és kevésbé fontos volt: az egy-
mástól tiltott szerelmesekről, megesett leányról, a 
rabbi mulatozásáról, az öreg batáros lováról, a kü-
lönböző mesterségekről, s a nehéz megélhetésről, az 
idő múlásáról, az élet elviseléséről, a házbérről, amit 
nincs miből fizetni, a leégett városról, a magára ma-
radó öreg zsidóról… 
 
 
 
 

 
Az utószóban a költő felidéz egy még édesapjától 
hallott zsidó történetecskét: A rabbi hajnaltájban, a 
szent könyvek tanulmányozása után kisétált a falu 
vége felé, s látja, hogy a suszternél még világosság 
van. Bement, hogy megfeddje: mért égeti a lámpát, 
amikor már virrad. A válasz: „Rebe, amíg pillog a 
láng, addig még mindent jóvá lehet tenni.” Zavar-
tan idézi, hiszen annyi minden történt a huszadik 
században, de ettől a gondolattól indítva tett eleget 
az apai kérésnek, közkinccsé téve mindenki számára 
ennek az elmerült világnak a folklórkincsét. 
 
A költő szerint “nincs tiszta etnikum sehol a világon, 
s kiváltképpen itt a mi tájainkon. De van valami, ami 
a zsidó arcot mégis megkülönbözteti a többitől, ez a 
zsidó tekintet, mely több évszázados riadalmat, ret-
tegést örökít át még a keveredett zsidók szemébe is.  
 
A jiddis népköltészet sok hasonlóságot mutat azoké-
val, akikkel századokon át együtt éltek. Sajátossága 
ennek a népköltészetnek, éppen a tekintete. A tragi-
kusan fájdalmastól a csúfondároson át az érzelmesig, 
sőt az érzelgősig őriz magában valami közöset, 
egyénit, ha úgy tetszik zsidósat. Ez teszi, számomra 
legalábbis, külön értékké. És egyben közös értékké. 
Hozzátartozik e táj több évszázadra visszamenő tör-
ténelméhez, kultúrtörténetéhez.” 
 
Kányádi Sándor 1988-ban a még kéziratban lévő 
versfordításaival, és azzal az ötlettel kereste meg 
Gryllus Dánielt, hogy ezeknek a verseknek vissza 
kellene adni a dallamukat. Dániel fivérével, Vilmos-
sal együtt leporolta a meglévő kottákat, amelyek 
ezeknek a jiddis daloknak, verseknek az Almási Ist-
ván kolozsvári népzenekutató által lejegyzett dalla-
mait őrizte. 
Így született meg az a műsor, amely a volt egyszer 
egy kis zsidó címet viselte. Kisbetűvel, ahogyan az 
eredeti versek is ránk maradtak. Ez a produkció is-
mertette meg egy szélesebb közönséggel a tradicio-
nális zsidó dallamokat. 
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KÁNYÁDI SÁNDOR: Tudod… 
 
Tudod 
soha nem bántam meg, 
hogy megszerettelek, 
pedig felbolygatta ez a szeretet 
az egész életem, 
Tudod, 
soha nem csalódtam benned, 
pedig sokszor nem értettem 
a cselekedetedet, 
sokszor féltettelek, 
leginkább magadtól féltettelek, 
Tudod, 
lassan fogynak körülöttem a dolgok, 
a dolgaim, 
vagy messzire kerülnek tőlem, 
vagy csak én távolodok, 
ahogy szakadoznak a szálak, 
az érzés egyre jobban magához láncol, 
Tudod, 
mikor megkönnyezek valamit, 
ami szép volt, 
megvigasztal a gondolat, 
hogy lakozik bennem egy csoda, 
ami nem hagy el, 
amit nem vehet el tőlem 
sem az irigység 
sem a rosszindulat, 
Tudod, 
ebből az érzésből táplálkozom, 
miatta össze sem csuklom, 
ha elesek is, érte felállok, 
ha sírok is elmosolyodok, 
talán, 
ha végleg elalszom, 
érte akkor is felébredek 

 
Az egyetemi zsinagóga ablakai 

 
 
Ez az ablak sok 
szép színes 
egységből áll 
össze, amelyek 
az ősz tiszta 
színeit hordoz-
zák magukban, 
bal felső egysé-
gében egy ha-
talmas zöld 
szőlőfürt látha-
tó levelekkel és 
kacsokkal, mel-
lette pedig az 
ablak fő eleme 
két kéz által 
magasra tartott 

szétnyitott tóratekercs, rajta kiemelve a B’resit, Mó-
zes azonos nevű első könyvének kezdő szava olvas-
ható. Az ablak a tórát tisztelő édesapa emlékét őrzi. 
 
Az őszi motívum valamint a B’resit feliratú tóra 
együttesen az őszi nagyünnepekre, illetve a Tóra le-
zárását azonnal követő újrakezdésre utal. A felolva-
sás módja is a zsidó vallás, a zsidó élet folytonossá-
gát szimbolizálja. Az őszi nagyünnepek a zsinagógai 
év legjelentősebb eseményei közé sorolandók.  
 
 
Forrás: Dr. Sommer László egyetemi docens elő-
adásából 
 
 

Szokásos tanulás a Bet Hamidrasban, 
Ros Hasana előtt  

 
Peszach végétől Ros Hasanaig szokás minden szom-
bat este, délután a Pirket Avot (Atyák tanításai) egy-
egy fejezetét tanulmányozni.  Hallhattunk tanítást a 
mincha előtt együtt a vendégeinkkel, Éliás Viktor 
kántor segítségével. A harmadik fejezetben szere-
pelt: Három dolgot végy figyelembe, és akkor nem 
fogsz bűnbe esni. Fontold meg, 1. honnan jössz; 2. 
hová mégy; és 3. ki előtt kell majd tetteidről számot 
adni! Honnan eredsz? 
 
Ezeken a téziseken el lehet ma is gondolkodni! 
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Újév előtt… Az egyik legszebb történet a megtérésről – Konrád György tollából… 

 
Általában nem akarok innen huzamosabban elmenni. Sze-
retném olykor fölkeresni családomat, hozzájuk látogatóba 
mennem azonban szinte lehetetlen, bármennyire is türel-
mesek, jöttöm is, távozásom is magyarázatra szorulna. 
 
Volt munkatársaim, barátaim pedig előbb-utóbb olyan 
kérdésekkel hozakodnának elő, melyekre nem tudnék el-
fogadhatóan válaszolni. Legalábbis röviden nem tudnék, 
hosszan pedig nem akarnék. 
 
Példálózhatnék talán egy csaló rabbi történetével, aki – 
bár tisztelet övezte hívei között – egyre nyomorultabban 
énekelt a frigyszekrény előtt. 
Nem akarta többé a Megnevezhetetlen szigorával fenye-
getni a vétkeseket, jóságával vigasztalni a jámborokat. 
Elszökött templomából, álruhába öltözött, és vándorútra 
ment. Betért egy öregasszonyhoz, aki széljárta viskójában 
elhagyatva haldokolt. 
 
- “Mivégre éltem, ha mióta eszem tudom, csak a baj láto-
gatott”, kérdezte az öregasszony. 
- “Hogy elviseld”, felelte az álruhás rabbi, és megbékítette 
a haldoklót.  
 
 

Mikor kendőt terített arcára, elhatározta, hogy ezután némának tetteti magát. Útján harmadnap fiatal kol-
dusnővel találkozott, hátán cipelte halott csecsemőjét. A rabbi segített sírt ásni; kendervászonba csavarva 
beletették a csepp hullát a gödörbe, befödték, kenyeret ettek, s a koldusnő szavára a rabbi csak mutogatás-
sal válaszolt. 
 
– “Szegénykének semmi sem jutott, se öröm, se fájdalom. Mondd, érdemes volt megszületnie?” 
Az álruhás rabbi kezét forgatta homloka előtt, de mert az asszony makacskodott, rábólintotta: “igen.” 
S nyomban elhatározta, hogy ezután nem csupán némának, de süketnek is tetteti magát. 
Egy sziklaodúban rejtőzött el az emberek elől, nem talált rá más, csak egy menyét. Sebes volt a lába, a rab-
bi gyógyfüvet kötözött rá, az meg ízletes magokat gyűjtött neki. 
A remete imádkozott, az apró állat pedig mozgatta az orrát, megkedvelték egymást. Egy délután kondorke-
selyű csapott le a magasból, és társa szeme láttára elragadta a barlang szájában sütkérező menyétet. A rabbi 
ekkor azt gondolta: jobb lenne ezután a szemét is behunyva tartania. 
 
De mivel így – süketen, némán és vakon – már csak a halálra várakozhatott volna, annak siettetését pedig 
nem tartotta helyénvalónak, fölkerekedett, visszatért híveinek gyülekezetébe, és újból elmondta nekik: mi a 
jó, mi a rossz, a Megnevezhetetlen törvénye szerint, életükben. Tette, amit korábban is tett, szégyenében 
megizmosodva. 
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A rendezvényt Horovitz Tamás, a DZSH elnöke 
nyitotta meg. Elmondta, hogy sajnálatos módon ez a 
zsinagóga már nem lehet része a gyönyörűen felújí-
tott Zsidó Negyednek. 
A rendezvényen dr. Mazsu János történész részle-
tesen beszámolt a Debreceni Zsidónegyed kialakulá-
sáról, létrejöttének okairól, annak kezdeti összetéte-
léről. Hallhattuk, hogy nehezen jöhettek be Debre-
cenbe a zsidók, de mindig megbecsült polgárai vol-
tak a városnak. 
Papp József helytörténész bemutatta magát, az egy-
kori status quo zsinagógát, és annak teljes történetét 
az építésétől a lebontásáig - történelmi és építészeti 
szempontból. Sajnálatos, hogy minden erőfeszítés 
ellenére Európa egyik legszebb zsinagógája lebon-
tásra kényszerült. 
A program érdekességeként a nyilvánosság számára 
elsőként mutattuk be a bécsi Léna Nindl építész ál-
tal készített 3D-s képzeletbeli rekonstrukciós mo-
dellt a zsinagógáról, aki a szóban forgó zsinagóga 
tervezőjének, Jacob Gartner városában, Bécsben él. 
Az építésznő rengeteg korabeli információt össze-
gyűjtve, valamint a tervező hasonló munkáit tanul-
mányozva készítette el a modellt, amelynek segítsé-
gével az utolsó szegletig bebarangolhatjuk az egyko-
ri épület minden zugát az informatika segítségével. 
Élvezhetjük a díszes, monumentális 2 szintes zsina-
gógát, mely az építésznő Mester képzésbeli tudomá-
nyos munkája volt. 
 
Az esti órákba nyúló konferencia második részében 
a hallgatóság még saját korabeli személyes és tárgy-
beli emlékek felidézésével tisztelgett az építészet 
megsemmisült csodás alkotása előtt. A szabadegye-
tem rekordszámú közönségének sikerült valameny-
nyire belelátni annak a zsinagógának a világába. A 
hallgatók kifejezték, hogy az egykori helyét meg 
lehetne jelölni az utókor számára. A sikeres konfe-
rencia anyagát szeretnénk írásban is megörökíteni. 

 

 
Savuot a Bet Hamidrasban 

 

 
A savoutra a kis zsinagóga virágdíszbe öltözött, még 
hétfőre sem száradtak el a virágok, tudták, számí-
tunk rájuk a 3 nap alatt. A zsinagógában ünnepi han-
gulat volt, melyet mázkir szakított félbe, de utána 
folytatódott az ünnep a vendégekkel is megtöltött 
Bet Hamidrasban. 
 
 

 
Konferencia a debreceni 

Deák Ferenc utcai zsinagóga emlékére 
 

A második világháborúban megsérült, majd vissza 
nem állított, egykori Deák Ferenc utcai – ma Petőfi 
téri status quo zsinagóga emléke előtt tisztelegtek a 
Debreceni Zsidó Hitközség és a Debreceni Zsidó 
Szabadegyetem által szervezett konferencia résztve-
vői csütörtök délután, a Hitközség Bajcsy-Zsilinszky 
utcai székházában. 
 
A Zsidó Szabadegyetem ötödik évfolyama közeledik 
a nyári szünet felé. Ez az előadás egyben a nulladik 
napja is volt a péntektől vasárnapig tartó Magyaror-
szági Zsidó Hitközségek Szövetsége Debrecen és 
Határon Túli Testvér-hitközségeinek nemzetközi 
konferenciájának. 
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Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközség el-
nöke elmondta: a legújabb terv a Kárpát-medencei 
zsidóságot bemutató emlékközpont létrehozása, 
amely a zsidónegyedhez kapcsolódik majd. Az elnök 
kifejtette továbbá, hogy örömmel tapasztaljuk, hogy 
itt tanulnak és jól érzik magukat az izraeli diákok, és 
hozzánk járnak a zsinagógába. Debrecen az ország 
második legnagyobb zsidó hitközsége, a vidék leg-
nagyobb zsidó hitközsége. A fejlesztések révén a 
látogatóknak immár minden olyat meg tudnak adni, 
ami a zsidó vallási élethez szükséges – például rituá-
lis fürdőt, kóser konyhát is. Ez a turizmust is erősíti, 
és nagyobb lesz közösségünk látogatottsága. 
 
A konferencián Kocsis Fülöp a Hajdúdorogi Görög-
Katolikus Főegyházmegye érsek-metropolitája úgy 
fogalmazott, hogy azzal a szándékkal jött ide, hogy a 
testvéreihez látogat. A zsidóság ugyanis az idősebb 
testvére a görög katolikusoknak. Az I….re tekintve 
az Istent dicsőítve találnak a legmélyebb gyökerekre. 
Egy családba tartoznak, ugyanannak az I…nek a 
gyermekei. 
 
Derencsényi István, a Tiszántúli Református Egy-
házkerület lelkészi főjegyzője rámutatott arra is, 
hogy Izrael 1948. május 14-i államalapítása a két-
ezer éves szétszórattatás, hontalanság végét jelenti. 
Az új haza, új remény újraéledése, a jövő perspektí-
vája a holokauszt túlélőinek. Ez sokak számára a 
bibliai jóslat beteljesedése. Az örvendezésben oszto-
zik a református egyház is. Ma a multietnikus lakos-
ságú Izrael a térség egyetlen demokráciája – mondta 
a főjegyző, egyúttal figyelmeztetve: a gazdasági, 
tudományos fejlődése, mára elért honvédelmi ereje 
azonban nagyobb felelősség is. 

 
3 napig Izrael szellemisége is jelen volt 

Debrecenben 
 

Immár 19. alkalommal szervezte meg a Debreceni 
Zsidó Hitközség a Debrecen és Határon Túli Test-
vérhitközségeinek nemzetközi konferenciáját 
2018. június 8. és 10. között Debrecenben. A ren-
dezvény támogatói Debrecen megyei jogú város Ön-
kormányzata, a MAZSIHISZ, valamint a MAZSÖK 
voltak.   
 
A színvonalas előadások és beszélgetések színhelyé-
ül a Pásti utcai felújított „multifunkcionális” Orto-
dox Zsinagóga szolgált. A találkozó témája nagyon 
aktuális volt: „Sorsfordulók – Izrael 70”. A koráb-
ban kialakult kapcsolatok tovább mélyültek a tapasz-
talatcseréken, valamint a közös étkezéseken és prog-
ramokon. 
 
A konferencia megnyitóján részt vett Dr. Barcsa 
Lajos alpolgármester, Kocsis Fülöp – érsek-
metropolita, Derencsényi István lelkészi főjegyző, a 
Tiszántúli Református Egyházkerülettől, Heisler 
András, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövet-
sége elnöke, és Horovitz Tamás, a  Debreceni Zsi-
dó Hitközség elnöke. 
 
Elsőként Dr. Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármes-
tere köszöntötte a megjelenteket. 
Elmondta, hogy erősödött a cívisváros regionális 
szerepe, akárcsak a hite. Ez a hit pedig arra is kiter-
jed, hogy az elődeink erkölcsi, kulturális és társadal-
mi öröksége méltó alapot tud képezni arra, hogy a 
jövőnket olyanná építhessük, amely a gyermekeink 
és unokáink számára is az adott kor legélhetőbb kö-
zegét tudja megteremteni itt, Debrecenben. A hit 
kapcsán büszkén jelenthető ki az is – mutatott rá az 
alpolgármester –, hogy a debreceni egyházak milyen 
erős szimbiózisban élnek együtt, segítve, támogatva 
egymás hitét, és megőrizve Debrecen tradicionális 
értékeit is. Ez egész Európában példaértékű.  
Barcsa Lajos szerint mára Izrael a fejlődés és a társa-
dalmi együttélés mintája is lett. Emiatt is különösen 
nagy siker, hogy 2017. márciusa óta repülőjárat in-
dult Tel-Aviv és Debrecen között. Ez lehetőséget ad 
arra is, hogy tovább erősíthessük, és közös örökség-
ként élhessük meg az évszázadok üzenetét – a jö-
vőnk reményében. Örömmel mondta, hogy megnyílt 
Izrael államának Tiszteletbeli Konzuli Irodája a cí-
visvárosban. 
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A konferenciát köszöntötte Pető Albert, a Baptista 
Egyház, és Asztalos Richárd, az Evangélikus Egy-
ház lelkésze is. 
 
A köszöntők nagyon baráti hangúak voltak. A ta-
nácskozáson Heisler András, a Mazsihisz elnöke az 
előzetesen szánt protokolláris beszédét családiasabb-
ra váltotta. Úgy vélte: kivételes kapcsolat van Ma-
gyarország és Izrael között, és kivételes erejű szemé-
lyi kapcsolat a két ország miniszterelnökei között. 
Ez egy olyan nagy változás, amely megnyugtató és 
jó, ha ebbe az irányba haladunk, akkor nyugodtak is 
maradhatunk a jövőben. 
 
A magyar himnusz elhangzása után az izraeli him-
nuszt Éliás Viktor kántor és Kreislerné Dr. Grósz 
Zsuzsanna zongora-kíséretében hallhatták a résztve-
vők. A konferencián betétként az előbbi páros által 
előadott zeneszámai színesítették a programot. 
 

 
Breuer Péter Közel-Kelet szakértőtől „A hetven 
éves Izrael és az ezer éves Magyarország” című elő-
adást hallhattuk. A 30 évig Izraelben élt újságíró na-
gyon élvezetesen és őszintén beszélt a Szentföldről. 
 
Dr. Jakab Attila, a Holokauszt Dokumentációs 
központ és Emlékhely történésze: „A magyar zsidó 
mártírok emlékéről Magyarországon és Izraelben” 
címmel tartott előadást. Beleláthattunk a központ 
munkájába is, amely személyi adatok keresésénél 
hasznos lehet. 
 
Jusztin Ádám, a Maccabi VAC elnöke „Zsidó sport 
Magyarországon és a Maccabiah” előadásában a 
nagy múltú sportkörről, és a közelgő budapesti játé-
kok előkészületeiről tartott ismertetőt. 

 
Pécsi Noémi, a Debreceni Egyetem végzett bölcsé-
sze előadásának a címe „Jeruzsálem 1905 – Elkan 
Nathan Adler úti beszámolója” volt. Az előadó által 
fordított mű segítségével megismerhettük az adott 
kor Jeruzsálemét. 

 
Ezután 2 könyv bemutató következett. 
Heller Zsolt esszéista: Az idő türelme - című első 
alkotása hátterébe, részleteibe kukkanthattunk bele 
Láng Eszter képzőművész segítségével. A beszél-
gető partner kérdéseivel felkeltette az igényt a mély-
gondolatú alkotás elolvasására. 
 
Róbert Péter bemutatója is a színpadon történt. A 
könyv címe: Keren Kayemet és Keren Hayesszod 
története. Erről a két hasznos izraeli szervezetről 
szóló könyv a Magyar Cionista Szövetség kiadásá-
ban jelent meg. 
 
A nap zárásaként programon kívül Frőhlich Erika, 
a közösség építést megcélzó projektjükről számolt 
be. 
 
A péntek esti és a szombati imádkozás a szokásosnál 
nagyobb létszámban, tradicionális módon zajlott le. 
Különösen örültek a reggeli és esti imádkozásoknak 
azon hittestvéreink, akiknek nincs, vagy csak kevés 
lehetőségük adódik a napi hitéletre. A szatmárnéme-
tiek külön kifejezték erre való igényüket. A konfe-
rencia étkezései a Hitközség kultúrtermében történ-
tek, melyeket most is nagy élvezettel fogyasztottak a 
résztvevők. Péntek este a vacsoránál a tanításnál 
Kreisler Gábor a Slách-Löchá, az aktuális heti sza-
kasz alapján a közösségek jóhiszemű kémjeinek ne-
vezte a résztvevőket, akik tapasztalattal gazdagodva 
térnek haza. 
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Szombat délután „Izrael az én szememmel ”  fórumot  
vezette  Horovitz Tamás. A magánemberként és hi-
vatalos úton is Izraelben járt elnök megosztotta be-
nyomásait a hallgatósággal. Természeten nem volt 
hiány a hozzászólókból, akik szintén elmondták él-
ményeiket a Szentföldről. 
 
Ezt követte Réz András filmesztéta, műfordító, for-
gatókönyvíró, reklámszakember. Előadásának, vagy 
inkább beszélgetésének a címe: „Válogatott szoron-
gásaim – Hogyan lettem zsidó?”… Őszintén beszélt, 
a közönséget is gondolkodásra inspirálta. Nehezen 
tudott kijutni a zsinagógából a kérdezők gyűrűjéből. 
Vasárnap a Szabadegyetemmel közös előadásra ke-
rült sorra. Dr. Gányi László ny. ezredes hadtörté-
nész: „Izrael függetlenségi háborújának 70. évfordu-
lójára” című előadását halhatta a közönség. A nagy 
ismeretanyaggal rendelkező előadó aprólékosan fel-
idézte azt a hősi kort. Korabeli zenei felvételekkel 
egészítette ki előadását. 

Israel Ben- Ami Welt „Security and Crisis Centre 
by EJC”- től érkezett Bécsből, tehát a határon túlról. 
Napjainkban nagyon fontos a biztonságunk. Még 
olyan helyen is, ahol erre nem gondolunk.  
 
Zárszavában Horovitz Tamás a konferencia eredmé-
nyét azzal foglalta össze, hogy a vallási hagyomá-
nyaink fenntartásában, kulturális életünk minél job-
ban való kiterjesztésében, valamint a turisztikai lehe-
tőségek kiaknázásában együtt kell működni. Ebben 
Debrecen és a Közép-és Kelet-Európai Zsidó Hitköz-
ségek és Szervezetek Szövetsége koordináló szerepet 
vállal. A konferencia családias légkörben, minden 
protokolltól mentesen zajlott le. A szervezők jövőre, 
a XX. konferencia szervezésében próbálják megújíta-
ni a nemes célt szolgáló eseményt. 
 

 
Megemlékezés a temetőben  

 
Tammuz hó 10. közösségünk gyásznapja, amikor a 
holokausztban elpusztított hatezer debreceni hittest-
vérünkre emlékezünk. Ebből az alkalomból gyűl-
tünk össze június 17-én a Monostorpályi úti zsidó 
temetőben. 
Az emelvényen foglaltak helyet a holokauszt-
túlélők, Dr. Papp László, Debrecen megyei jogú 
város polgármestere, Deutsch Péter, a budapesti 
Bethlen-téri rabbi, Dr. Baráth Béla Levente, Deb-
receni Hittudományi Egyetem rektor helyettese, Pe-
tő Albert, a Baptista Egyház lelkésze, Csákvári 
Sándor, a Magyar Honvédség munkatársa, Éliás 
Viktor, debreceni kántor, Horovitz Tamás, a Deb-
receni Zsidó Hitközség elnöke. A meleg ellenére 
sokan jelentek meg a temetőben. A helybeliek mel-
lett elszármazott, sőt még Izraelben élő hittestvére-
inket is láthattuk a hőség miatt felállított sátor alatt.  
A gyászistentiszteleten felszólalók kiemelték az em-
lékezés és emlékeztetés kötelességét, felelősségét, 
hangsúlyozták az oktatás, nevelés fontosságát a 
gyűlöletkeltő eszmék és gondolatok terjedésének 
megakadályozásában.  
 
Dr. Papp László DMJV polgármestere beszélt a 
nyitott, befogadó Debrecenről, mely megbecsüli 
polgárait és tiszteletben tartja halottait is. Példaként 
említette a Pásti utcai zsinagóga kertjében létreho-
zott Holocaust Emlékhelyet. Majd megidézte dr. 
Baltazár Dezső református püspök alakját, akit le-
gendás barátság fűzött dr. Schlesinger Sámuel fő-
rabbihoz. „Bár a mai nap a gyászé, de egyben a re-
ményé is kell, hogy legyen. Itt vagyunk, és együtt 
vagyunk. Tisztelettel és együttérzéssel gondolunk 
őseinkre, utódainkat pedig arra neveljük, hogy a 
tiszteletteljes emlékezés, az élet, valamint az egy-
más iránti szeretet és tisztelet a legnagyobb értéke-
ink közé tartozzanak.” – mondta a polgármester. 
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Pető Albert, a Baptista Egyház lelkésze ökumenikus 
beszédében a hit és az emberi erkölcs megítéléséről 
beszélt. Felvetette a kérdést, hogy mit tehettünk vol-
na és mit tettünk volna, ha abban a korban élünk, 
amikor a deportálások zajlottak. Hangsúlyozta, hogy 
át kell törni a hallgatás falát, s hogy az emlékezés az 
tiszteletadás legyen, és nem a gyűlölet felszítása. 
 
Deutsch Péter, a Bethlen téri körzet rabbija beszélt 
az Európában megjelenő antiszemitizmusról, majd 
egy auschwitzi lágerlakó naplóján keresztül idézte fel 
a borzalmas eseményeket. Felfoghatatlan, amit a zsi-
dósággal tett a náci ideológia – mondta a rabbi. „Az 
emlékek sebeket tépnek fel és példát mutatnak a ma 
nemzedékének és a jövő generációjának, hogy többé 
ilyen soha ne fordulhasson elő… A sok szenvedés és 
megpróbáltatás után hiszünk a jelenben és a jövőben, 
hogy szabadon gyakorolhatjuk vallásos zsidó életün-
ket. Hiszünk az emberben, emlékezünk.” – tette hoz-
zá. 
 
Horovitz Tamás, a DZSH elnöke szerint az oktatás 
és a nevelés területén lehet tenni a legtöbbet a gyűlö-
let ellen, majd ismertette azt a programot, amelynek 
keretében iskolai csoportoknak tartanak interaktív 
előadásokat, tárlatvezetést, rendhagyó történelem-
órát, autentikus környezetben, a megújult zsidó ne-
gyedben. 
 
A munkaszolgálatosokra Csákvári Sándor, a Ma-
gyar Honvédség munkatársa emlékezett, aki beszélt a 
zsidóság első világháborús szerepvállalásáról, és a 
második világháborúban munkaszolgálatot teljesítő 
zsidó katonákról, akik fegyvertelen katonaként is ha-
zájukat szolgálták. Ezt követően megemlékezett az 
apafai munkaszolgálatosok máig is tisztázatlan körül-
mények között történt mészárlásáról. 
 
A beszédek elhangzása után a holokauszt túlélők kö-
szöntésére került sor. 
A gyászszertartáson Éliás Viktor kántor szívhez szó-
lóan recitálta az ilyenkor szokásos zsoltárokat és a 
Kél Mólé Ráchámim imát. 
Ezután Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitköz-
ség elnöke egy szál virággal köszöntötte a rendezvé-
nyen megjelent holokauszt-túlélőket, bízva a további 
találkozásokban. 
 
A megemlékezés a közös káddis mondással ért véget.  
Ezt követően dr. Winkler Mariann sírkőavatására ke-
rült sor. Elhunyt hittestvérünk életét Fehér Tamás 
méltatta. 

 

Zenés Templomi Estéken 
a Goldmark Kórus a Pásti utcán 

 
A délelőtti emlékező program délután folytatódott a 
Pásti utcai Ortodox Zsinagógában, ahol az OR-ZSE 
kórusa, a budapesti Goldmark-kórus nyújtott fe-
lejthetetlen zenei élményt a hallgatóságnak. A zsú-
folásig megtelt zsinagógában Kreislerné dr. Grósz 
Zsuzsanna, a DZSH elnökhelyettese köszöntötte a 
megjelenteket. Kiemelte, külön öröm, hogy a Deb-
recenbe szinte hazajáró kórust immár a felújított 
Pásti utcai zsinagógában hallhatjuk. Majd kezdetét 
vette a műsor, amelyben elhangzottak a zsidó zenei 
liturgia legszebb dallamai, ismert és kevésbé ismert 
változatokban. 
 
A program fő gerincét a kórus alapítójának, Ádám 
Emil művei alkották, aki Debrecenben született és 
élt a holokauszt idejéig. A nagyszerű zenetanár, kar-
nagy és zeneszerző ezeket a műveket ebben a város-
ban alkotta és a Kápolnási utcai zsinagóga falai kö-
zött csendültek fel először. 
A koncerten Fekete László, a Dohány utcai zsina-
góga főkántora és Biczó Tamás, a Hegedűs Gyula 
utcai zsinagóga főkántora énekelt kántorszólót. Szó-
listák voltak Cser Erzsébet és Kéval Zsuzsa, zon-
gorán közreműködött Éliás Vera. A közel 50 éve 
működő összeforrott kórus vezetője az alapító lá-
nya, Ádám Mária. Az ismert modern izraeli dalla-
mokat a közönség is énekelte. A hálás hallgatóság 
felállással és szűnni nem akaró vastapssal köszönte 
meg a csodálatos előadást. 
 
Dr. Grósz Zsuzsanna az emléknap méltó bejezése-
ként értékelte a koncertet, és kifejezte szívből jövő 
köszönetét, valamint azt a hitét, hogy az elpusztított 
hatezer debreceni mártír is örömmel hallgatta a Gán 
Édenben a nemzetközileg is ismert kórust. 
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Az új amerikai nagykövet 

a Debreceni Zsidónegyedben 
 

Július 11-én rendkívüli esemény volt a Zsidó Ne-
gyedben. Az Egyesült Államok új nagykövete, őex-
cellenciája David B. Cornstein pillanat látogatása 
volt, mely váratlanul ért bennünket. Dr. Papp Lász-
ló polgármester kísérte el hozzánk a nagykövetet és 
feleségét az első vidéki útja során, városi sétája köz-
ben. 
 
Heller Zsolt mutatta be a Pásti utcai Ortodox Zsina-
gógát, melyet csodálattal néztek a nem mindennapi 
vendégek. A Bet Hamidrasba is betekintettek, öröm-
mel hallgatta a rövid hitéleti ismetetőt a vallásos dip-
lomata. 
 
Emlékeztetőül, Láng Eszter, festőművésznő Pásti 
utcai Zsinagógát ábrázoló alkotását nyújtottuk át, 
melyet örömmel fogadott. Megígérte, hogy méltó 
helyre fogja elhelyezni. 
A vendégkönyvbe ezt írta a rendkívül barátságos 
vendégünk, természetesen angolul: „Nem felejtem 
el! Vissza kell térnem!” Reméljük, így is lesz! 
Umajn! 
  

 

 

Múzeumok éjszakája 
a Debreceni Zsidó Hitközségen 

 
Idén először a Debreceni Zsidó Hitközség is csatla-
kozott a Múzeumok Éjszakája programjaihoz. Az est 
folyamán több száz érdeklődőnek mutathattuk meg a 
zsidó vallás értékeit. 

 
A Debreceni Zsidó Hitközség 

a CAMPUS-on 
 

Az idei évben a Hitközség több országos rendez-
vénybe is bekapcsolódott. A sikeres Múzeumok éj-
szakája után most a nagyerdei Campus fesztiválra is 
beneveztünk idén először. A civil szervezetek sátrai 
között megtalálható volt a Hitközség sátra is. 
 
Szerettük volna érzékeltetni a látogatókkal, hogy 
Debrecenben élő zsidó közösség van, lássák nyíltsá-
gunkat. A Hitközséget és ünnepeinket roll-up-ok 
segítségével mutattuk be. Imakönyveink, naponta 
használt kegytárgyaink segítették a vallásunkba való 
betekintést. Az érdeklődők elsősorban a vallásunkról 
alapismeretekkel rendelkező, megfogalmazott kérdé-
seikre választ várók voltak. Örömmel tapasztaltuk, 
hogy a totók kitöltésénél is komoly tajékozottságot 
mutattak barátaink (a képen egy totót kitöltő töri a 
fejét). Többen elmondták, hogy a zsidóság nem áll 
tőlük távol, mivel  ősi zsidó gyökerekkel rendelkez-
nek. Az érdeklődők között egy 3 gyermekes izraeli 
családot is megpillantottunk, büszkén meséltünk 
Hitközségünkről. Közben láttunk a gyermekek kezé-
ben bennünket nem kedvelő pártfelírattal lévő labdá-
kat, melyet a párt sátránál kapták. A család, de főleg 
a gyermekek nem is merték ezt a tömörülést. Pár 
szavas „pártismertetőnk” után a gyermekek jó mesz-
szire eldobták a labdákat. Az időjárás nem volt a 
legkedvezőbb, de a fesztivál légköre, és a bennünket 
felkeresők érdeklődése ezt szebbé tett. 
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Yossi Amrani ismét 

a Debreceni Zsidó Hitközségen 

 
Yossi Amrani, Izrael államának magyarországi 
nagykövete július 26-án ismét meglátogatta a Deb-
receni Zsidó Hitközséget. A magas rangú vendéget 
Horovitz Tamás, a Hitközség elnöke fogadta. A 
baráti jellegű megbeszélésen a Nagykövet elmond-
ta, hogy Orbán Viktor magyar, és Benjamin 
Netanjahu, izraeli miniszterelnökök izraeli találko-
zója megerősítette a két ország vezetője, és országa-
ik közötti jó kapcsolatot, mely napjainkban soha 
nem látott szintet ért el. 
 
Téma volt a Hitközség és a Nagykövetség együtt-
működési lehetősége, mely elsősorban sport és kul-
turális területre terjed ki. Horovitz Tamás örömmel 
tájékoztatta Izrael állam magyarországi nagykövet-
ét, hogy a 2019-es Maccabi Európa Játékok meg-
rendezésénél - Budapest mellett - Debrecen is je-
lentkezett helyszínként. A számunkra különösen 
kiemelkedő sportesemény alapvető igényét, a kóser 
étkezést a Debreceni Zsidó Hitközség maradéktala-
nul tudja biztosítani a technikai feltételekkel együtt. 
 
Izrael állam alapításának 70. évfordulójára debrece-
ni eseménysorozatának részeként november 15-én a 
Hitközség, Debrecen városa a Nagykövetség támo-
gatásával nagyszabású kultúrestet rendez, melyen a 
100 Tagú Cigányzenekar és a Sabbathsong Klezmer 
Band lép fel. Yossi Amrani nagykövet ígéretet tett a 
koncerten való részvételre. 
 
Ez a rövid találkozó most is családias hangulatban 
zajlott le. 

 
Botlatókövek elhelyezése 

2. alkalommal Debrecenben  
 
A Pásti utcai Ortodox Zsinagóga volt az ünnepi meg-
emlékezés nyitó helyszíne 2018. augusztus 9-én a 
Botlatókövek 2. alkalommal történő elhelyezésének. 
Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközség elnö-
ke, Dr. Hunyadi László, Izrael Állam tiszteletbeli 
konzulja Debrecen és Dr. Iványi Zsuzsanna, a DE 
Germanisztikai Intézet igazgatója tartott beszédet, 
melyek nem csak protokollárisak voltak.  
 
A Debreceni Zsidó Hitközség elnökének, Horovitz 
Tamásnak a köszöntőjét olvashatják:  
 
Hölgyeim és Uraim! 

Kedves Jelenlévők! 

„Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, a mai 
napon. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a 
körünkben megjelent botlatókövet elhelyező családok 
képviselőit. Vallásunkban nagy micve – jótétemény - 
ez, azok felé, akik már nem köszönhetik meg a gon-
doskodást, ezért nagy tisztelet illeti a családokat. Na-
gyon fontos feladatunk mindig emlékezni a Holocaust 
áldozatokról és nagyon örülünk annak, hogy Debre-
cenben, közösségünkben még nagyon sok Holocaust 
túlélő van, akik sajnos átélték a Holocaust borzalma-
it. Debrecenben minden évben méltó megemlékezést 
tartunk az áldozatokról.  
A Holocaust előtt népes, mintegy 12 ezer fős közös-
ség élt, sajnos a koncentrációs táborokból csak hat-
ezer zsidó testvérünk tért vissza. Minden nap, amikor 
reggel és délután jövünk imádkozni a Bét 
Hámidrásba, a mindennapos imádkozásunk helyszí-
nére, azelőtt az emlékfal előtt jövünk el, ahol hat ezer 
debreceni zsidó polgár szerepel. Mindennap rápil-
lantva eszünkbe jut és emlékezünk a Holocaust bor-
zalmaira és áldozataira. Felmerül bennünk a kérdés, 
mi is a mi feladtunk jelenkorban az emlékezésen túl-
menően, hogyan tudjuk a tradíciót, a hagyományokat 
fenntartani. Nagyon fontos feladatunk, hogy szüleink, 
nagyszüleink örökségét tovább vigyük, hagyománya-
inknak megfelelően fenntartsuk a hitközséget, min-
dent megtegyünk azért, hogy vallási életünk működ-
jön és fennmaradjon. Bízunk benne, hogy Debrecen-
ben a hitközség az idők végéig fennmarad és a ha-
gyományaink szerint működik.  
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Még egyszer szeretném köszönteni és megköszönni a 
botlatóköveket elhelyező családok képviselőinek rész-
vételét. Örülünk, hogy együtt vagyunk a mai napon, 
még ha ez egy valójában gyásznap is. Mindig szere-
tettel várjuk és fogadjuk Önöket Debrecenben.„ 
 
Köszönöm a figyelmüket! 
 
A Debrecenből és környékeikről elhurcolt áldozatok-
ról emlékezett meg Fekete László főkántor, és 
Schwarcz Péter rabbi helyettes. Erdős Róbert Ze-
bulon (USA): „Máig temetetlen halottaink” megha-
tó, és a családjában megtörtént eseményt mondott el, 
valamint Elie Wiesel: Az éjszaka művéből– részletet 
Fekete Dorottya (Svetits Gimnázium) előadásában 
hallhatta a közönség. Legjobban Erdős Róbert Zebu-
lon őszinte hangvételű megemlékezése hatotta meg a 
közönséget. Szűnni nem akaró ütemes tapssal fogad-
ták. Lak Sándor zongoraművész, Juhász Árpád, szí-
nész működött közre. 
 
Gunther Demnig szobrászművész (Németország), a 
kövek alkotója, a Botlatókő művészeti projekt megál-
modója helyezte el a köveket 6 helyszínen. A köve-
ket állító családtagok képviselői Iczkovits László, 
Erdős Róbert Zebulon, Walkó Zsuzsanna, Kálmán 
Zsuzsa - emlékeztek meg a családtagok képviseleté-
ben. A meghatottság miatt nehezen mondák el az em-
lékezéseiket. A gyászimákat a Főkántor úrtól hallhat-
tuk, a közönség a Rabbihelyettes úrral közösen 
mondta el a kaddish imát. Lelkileg nehéz Lelkileg 
nehéz délutánt éltünk át, nem csak a kánikulai meleg 
miatt. 
 
 

K ö z e l m ú l t  e s e m é n y e i  

 
Zenés Templomi Esték 

a Debreceni Zsidónegyedben 

Új kezdeményezésünk, a Zenés Zsinagógai Esték, 
mely programsorozat nyitó előadása. 
június 3-án volt „Operett Dallamok szár-
nyán” címmel. a Pásti utcai Ortodox Zsinagógában. 
A nézők az operett irodalom legszebb és legismer-
tebb darabjait hallhatták Lévai Enikő (debreceni 
származású, a Fővárosi Operettszínház művésznő-
je), Balczó Péter, Karddfy Aisha és Kerényi Mik-
lós Máté előadásában.  
 

 
Shlomo Josefsohn Debrecenben 

 
Az előadóest a 
Zenés Templo-
mi Esték kere-
tén belül, Izra-
el állam meg-
alakulásának 
70. évfordulója 
a l k a l m á v a l 
került megren-
dezésre a Deb-

receni Művelődési Központban. 
 
Shlomo Josefsohn a zsidó lélekhez szóló dalokkal 
kezdte a bemutatót Leonard Cohen emlékére, majd 
ismert angol és olasz nyelvű számok egyvelege kö-
vetkezett. 
Az izraeli állam alapításának 70. évfordulójára utalt 
a Jeruzsálem Valcer. Csodálatos tájakat láthattunk 
Izraelről Shlomo énekkíséretével. Betekintést kap-
tunk francia, spanyol, román, valamint a hagyomá-
nyos jiddis és chaszid dallamokba is. 
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Ismét találkoztak a stílusok a Pásti utcai 
Ortodox Zsinagógában 

 

A Debreceni Zsidónegyed Kulturális és Oktatási 
Központ, valamint a Művészetek Udvara szervezé-
sében augusztus 26-án a Debrecen Dixieland Jazz 
Band ismét elbűvölte a nagyszámú közönséget. A 
tradicionális dixieland, klezmer és a jiddis dallamok 
stílusa a hitközségen rendezett harmadik koncerten 
művészien találkoztak ismét. Már hagyomány a hit-
községen, hogy a Debrecen Dixieland Jazz Banddel 
közösen köszöntjük a zsidó újévet, néhány nap múl-
va kezdődik az 5779-es esztendő. 
Az 1984-ben alakult együttest, egyre jobban a ma-
gunkévá valljuk, a még több zsidósághoz kapcsoló-
dó számok miatt is. Kovács János, az együttes 
„szóvivője” bejelentette, hogy közelmúltban egy 
igen erős mezőnyben megkapta a franciaországi Me-
géve-i Jazz Verseny közönség díját! A mai műsorból 
is hallhattuk, nem véletlenül. 

 
A fergeteges műsor alapját a Kovács János trombita
-játéka, valamint az általa kibocsátott énekhang, 
Tikász Sándor bendzsó szólói, Gyarmathy István 
klarinét játéka adta. Természetesen a többi dixie-
landhez szükséges hangszer mesteri megszólaltatása 
nélkül a siker elmaradt volna a 8 tagúvá - Kovács 
Marietta hegedűssel kiegészült együttesnél. A szá-
mokat Kovács János konferálta, a tőle megszokott 
humorral és tanári szakértelemmel. Jó volt hallani, 
hogy minden elhangzott számnak volt zsidó vonat-
kozása akár megalkotásában, előadásában, vagy té-
májában. 
 
Az együttes a nézőtér felől közelítette meg a színpa-
dot, természeten már közben is játszottak, szoro-
sabbra szőve a baráti kapcsolatot a közönséggel. 
 

 
A jazz őshazájának, New Orleansnak füstös jazz 
klubjaiba is elkalauzoltak bennünket, beleélve ma-
gunkat abba a környezetbe a nagyszerű előadásmó-
don keresztül. 
A multifunkcionális helyről származó blues nem 
volt lassú, mint ahogy megszoktuk. Az egész prog-
ramra jellemző volt, hogy semmit nem játszottak 
hagyományosan, valami egyénit vittek bele. 
 
A Bublicski (zsemleárus) szomorú orosz jiddis dalát 
is élvezte a közönség, melyhez elsősorban Kovács 
János járult hozzá. 
Vendégünk volt Louis Armstrong - az együttes 
trombitás-énekese tolmácsolásában. A blues énekes-
től a –„What a wonderful world” világslágert hall-
hattuk. Gershwin filmzenéje is felcsendült repertoár 
bővítéseként. 
Nagyon szívhez szóló volt a nagykállói csodarabbi-
hoz köthető „Szól a kakas már” című népdal. A vi-
lág zsidósága meghatódik amint ezt hallja, hozzánk, 
debreceniekhez különösen nagyon közel áll. 
A „Hegedűs a háztetőn” musical segítségével Tevjén 
és a Wolf Lázáron keresztül eljutottunk egy zsidó 
esküvőre is. A közönség már kórusban mondta a 
szokásos „Le chajim”-ot, „Az életre” kívánságot. 
Az ismert izraeli dalok is fokozták a jó hangulatot, 
melyeket együtt énekeltünk az együttessel.  
A klezmer és dixieland zene alapját képező - a „Bei 
mir bist du schoen” mint „alapmű” hangzott el. 
A pörgősen előadott világsláger, a “Tiger Rag”- sem 
maradt el búcsúzóul. 
 
A tapsvihar ráadásra kényszerítette a művészeket. 
Nagyszerű élmény volt. Kiválóan megfért a jazz 
mellett a klezmer és más zene, a stílusok kitűnően 
találkoztak és egészítették ki egymást! Hallhattuk, 
hogy a zsidó gyökerekkel rendelkező zeneszerzők, 
művészek maradandót adtak az egész világnak. A 
Debrecen Dixieland Jazz Band hozzájárult ismét, 
hogy az 5779-es esztendő jól kezdődjön. Visszavár-
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Látogatók a Zsidó Negyedben 

 
Szívesen találkozom a Zsidó Negyedet meglátogató 
vendégekkel. Próbáljuk elérni, hogy nem csak épüle-
teket lássanak, hanem beleéljék magukat a Hitköz-
ség életébe. Igyekszünk a zsidó és nem zsidó vendé-
geink kérdésre válaszolni. Elsősorban az izraeliek 
részéről vannak szokásos kérdések, ezek: 
Van -e antiszemitizmus Magyarországon és Debre-
cenben? Működik- e a chabad a városban? Miért 
nem mentünk el Magyarországról? Mi lesz évek 
múlva a Hitközségen?  Az utolsó kérdésre a válasz-
adás rajtunk múlik, hogy a válasz pozitív legyen, 
ugye? 
 
Egy megható emlékező - turista járt nálunk. Hetek-
kel előtte levél érkezett a Hitközségre Dávidtól. A 
levélből megtudtam, hogy apósa, Juda Szamet sze-
retne hozzánk ellátogatni. Juda 1938-ban született 
Debrecenben. A bergen-belseni haláltábort túlélte, 
de nem tért vissza Debrecenbe. Izraelbe ment, majd 
Amerikába, Philadelphiában kötött ki. A most 80 
éves bácsi erőt vett magán, és családjával eljött Deb-
recenbe. Az állomáson vártam őket. Először a család 
3 tagját vártam, Judát, a lányát Gizellát és Dávidot. 
Kérdeztem e-mailben, hogyan ismerem fel őket, vá-
lasz: az apósomnak magyaros feje van, és velünk 
lesz 2 vörös gyerekünk. Megérkeztek. Belépett a zsi-
nagógába, visszaemlékezett a recsegő padlóra. El-
mondta könnyes szemmel édesapja után a gyász-
imát. Átsétáltunk a Hatvan utca 20 szám alá. A ko-
rábbi lassú léptek az izgalomtól felgyorsultak. Ke-
reste a kis házat a kötőüzemükkel. Most egy több 
szintes ház áll ott, alul OTP-vel. 

 
 
 

 
Csodálkozott, hogy a Hatvan utca milyen keskeny, 
gyerekként akkor szélesnek tűnt. Judában 75 év múl-
va most merült fel, hogy lányáéknak, unokáinak 
megmutassa, hol született. Búcsúzáskor, mint csa-
ládtag köszöntem el tőlük, megcsókoltam a 
„magyaros fejű” Judát. A rossz emlékek ellenére 
magyar maradt. 
Az előbb említett Juda Szamet mellett voltak izraeli, 
ausztráliai, ausztriai, sőt még nigériai látogatóink is. 

 
Mindig vannak illuszt-
ris vendégeink. Itt járt 
az ortodox zsinagóga 
első főrabbijának, 
Strasszer Salamonnak 
az unokája családjá-
val. 
A képen a bejáratnál 
látják a táblát, melyen 
a nagyapa neve is ol-
vasható. 

 

 

Május 31-én a debreceni Kratochvil Károly Honvéd 
Szakközépiskola 11. osztályos diákjai voltak a ven-
dégeink. Itt is kiegészült az „alapcsomag” a filmvetí-
téssel. Próbáltam szakmai információt is adni, hall-
hattak a tanulók magyarországi, ezen belül debreceni 
zsidók 1848-as forradalombeli, ill. az első világhá-
ború idején betöltött honvédő szerepéről, valamint a 
székház alatti kiállító teremben megnéztük az első 
világháborús eredeti sírköveket. 

 
Egyre több látogatót fogadunk a Zsidó Negyedünk-
ben. Két iskolai csoport is volt a vendégünk.  A deb-
receni Huszár Gál Gimnázium és a „Határok nélkül” 
projektben sikeresen pályázott kassai, és a budapesti 
Scheiber Sándor iskola diákjai tartózkodtak Hitköz-
ségünkön két napig.  
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Szerda délután három 
Brooklyni bocher töltötte 
itt a londoni repülőgépre 
való várakozási időt. 
Imádkoztak, és meleg 
vizet kértek a levesük 
elkészítéséhez. Kis bő-
röndjük volt, de a kalap-
tartó doboz nem hiányoz-
hatott. Meglepődtek, 
hogy még Debrecenben a 
hagyományos zsidó élet-
re van lehetőség.  
 

 
Egy különleges 
vendéget is fogad-
hattam. Izraelből 
érkezett a hölgy, 
Mati Mustaky, gö-
rög származású, és 
nem más, mint 
MADONNA, a 
világhírű énekesnő 
volt anyósa. Most 
is jóban vannak, 
annyira, hogy mai 
napig tanítja ő és a 
fia (a volt férj) Ma-
donnának a Kabba-
la rejtelmeit. 
 
Sylvia Forcino Argentínából látogatott meg bennün-
ket. A családja, de főleg a nagyapa emlékét keresték. 
A család minden tagja a holokauszt elől kivándorolt 
Argentínába. Ezt lépésenként tették meg egymást 
követve a pénz függvényében. A nagyapa már nem 
tudott kimenni. Elvitték valószínű munkaszolgálatra, 
melynek nincs nyoma. Akarta, hogy mindenki biz-
tonságban legyen. Ő rá már nem került sor, önfelál-
dozása példa volt családjának. 
 
Volt egy a debreceni közösség számára ismert ven-
dégünk, Grósz Zsuzsi (testvérei Béla és Vali) Ame-
rikából. Amerikai baráti társaságával jött a hitköz-
ségre, meg akarta mutatni neki gyermekkora szín-
helyét. A Zsidó Negyed megtekintése után a szék-
házban nem kis meglepetés várta. Összegyűjtöttük a 
hajdani purimi és chanukai képeket. Büszkén mutat-
ta magát, mindenhol középen szerepelt.  

 
Szeretem, ha olyan látogatók is érkeznek hozzánk, 
akik debreceni gyökerekkel rendelkeznek. Dov 
Grünwald járt pát napja itt, aki 1948-ban vándorolt 
ki. Nem akarta szülőhelyét meglátogatni. De most 3 
gyermeke unszolására rávette magát erre az útra, 
ahová gyermekei is elkísérték. A szótlan bácsiból 
egy vidám bácsi lett, amint a gyermekkorának szín-
helyeit meglátta. A zsinagógák, a vágoda, a mikve 
felidézte a múltat… Az édesapja samesz volt, aki a 
bodrogkeresztúri Rav Sajele ajánlásával kapta meg 
az állást. Annak idején a Bajcsy-Zs. 17. szám alatt 
laktak, ahol most Dickmann Laciék. Olyan határo-
zottan ment be, mintha még mindig ott laknának. 
Kereste a zsinagóga udvarára a kijáratot, annak ide-
jén még a Stark metsző is ott járt ki. A holokauszt 

emlékfalon megta-
lálta az odamaradt 
testvérének nevét, 
az egyik kép ott 
készült. A másik, 
amikor a Pásti utcai 
zsinagógában a rab-
bi székébe ült - ezt 
gyerekkorában nem 
tehette volna meg. 
Bizonyára nehéz 
lesz feldolgozni a 
látottakat. Utána 
mentek a téglagyár-
hoz, a vagonok in-

dulási helyéhez. Majd Nagykálló és Bodrogkeresztúr 
volt a célállomás. Gyerekkorából emlékezett a nagy 
rabbikra, tanításaikra. 
 
A budapesti META-Don Bosco Szakgimnázium egy 
idegenvezető osztálya látogatott meg bennünket. 
Egy napra jöttek a városunkba, a Nagytemplomot, és 
bennünket látogattak meg a Szalézi társaság által 
fenntartott intézmény diákjai. Szakmai szempontból 
is érdekesnek látták Zsidó Negyedünket. Az osztály-
ról a Kápolnás utcai zsinagógában készült kép látha-
tó. 
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A Margalith népes család a hazautazás előtt látoga-
tott el hozzánk. Magal Deutsch izraeli diák szaksze-
rű ivrit nyelvű holokauszt előadásával kezdődött a 
túra az emlékfal előtt, melyről készült a kép. A fel-
újított Zsidó Negyedről elismerően nyilatkoztak. A 
muzeális jellegű épületek, a mikve és vágoda kurió-
zum volt a vallásos családnak. Sajnáltam a kánikulá-
ban tetőtől talpig beöltözött vallásos hölgyeket, a 
térdig érő csizmában megizzadtak. 
 
Bruce Karpati is a gyökereit kereste, rátalált rokoná-
ra segítségemmel Debrecenben. Aznap este egy ta-
lálkozót hoztam össze részére. A gyermekek, a tram-
bulin láttán nem voltak fáradtak, csak a „varázsszó”, 
a jégkrém hívószavára hagyták ott a játékot. Igazá-
ból a családjuk Hajdúböszörményből származott, az 
sem maradt ki az útvonaltervéből. 
 
A Debreceni Karitatív Testület segít a hátrányos 
helyzetű gyermekek nyári programjának tartalmas 
megszervezésében. Mint tudjátok, Hitközségünk 
tagja ennek a nemes célú egyesületnek nőegyletünk 
révén. Július 18-án a táborban résztvevő gyermekek 
egy csoportja látogatott el a hozzánk 14 fővel, kísé-
rőjükkel együtt. A hagyományos hitközségi program 
keretében fogadták őket a nőegylet tagjai családtag-
ként, Hidasi Kati elnök vezetésével. Megnézték a 
Zsidó Negyedet a kis nebulók, melynek bemutatásá-
ban Kreisler Gábor és Éliás Viktor is segédkezett. 
Szomorúan, megértően álltak meg a holokauszt em-
lékfal előtt. A délelőtt folyamán ízelítőt kaptak izra-
eli és  péntek esti dallamokból Éliás Viktor kántor 
segítségével. A tizenéves gyerekek nagyon fegyel-
mezettek voltak, korukat meghazudtoló kérdéseket 
tettek fel. Uzsonna után távoztak, reméljük, kellemes 
benyomásokkal. Bízunk abban, később is fognak 
emlékezni, hogy egy élő zsidó hitközségen jártak.  

 
A Debreceni Zsidó Negyedben 

a Debreceni Nyári Egyetem hallgatói 

 
Hitközségünk azon tevékenykedik, hogy minél szé-
lesebb körben lássanak be életünkbe az érdeklődők. 
Felhívásunkra, a 90. alkalommal megrendezett Deb-
receni Nyári Egyetem hallgatói keresték fel Zsidó 
Negyedünket.  Ennek a különleges intézménynek 
alapvető célkitűzése: megismertetni a magyar nyel-
vet és kultúrát. Mi is része vagyunk a kultúrának, 
ezért is hívtuk a hallgatókat. 
 
Elsősorban európai országokból lévő hallgatók láto-
gattak el hozzánk, főleg Franciaországból, Svájcból, 
Oroszországból, Szlovákiából és Lengyelországból 
származói „diákokat” láttunk vendégül. A zsidóság-
ról tartott általános ismertető és a Debreceni Zsidó 
Negyedről szóló előadás angol nyelven történt. A 
diákok próbáltak magyarul is kérdezni. Kellemes 
hangvételű volt a délután. A beszélgetések közben 
egy kis „nemzetközi zenei aláfestésről Grósz Zsu-
zsa alelnök gondoskodott! Ezek a hallgatók otthon 
Magyarország „nagyköveteivé” válhatnak, talán Hit-
községünk népszerűsítésében is részt vesznek! 
 
A korábbi látogatásnak híre ment a Nyári egyete-
men, újabb közel 40 fős csoport jött el hozzánk. 
Mint ismert az egyetem hallgatói tanulmányozzák 
kultúránkat. Mi is része vagyunk a kultúrának, ezért 
is hívtuk a hallgatókat. Most Elsősorban európai or-
szágokból lévő hallgatók látogattak el hozzánk, fő-
leg Franciaországból, Svájcból, Oroszországból, 
Szlovákiából és Lengyelországból származói 
„diákokat” láttunk vendégül. 
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Z s i n a g ó g a  l á t o g a t ó i  

 
A zsidóságról tartott általános ismertető és a Debre-
ceni Zsidó Negyedről szóló előadás angol nyelven 
történt. Egy színfolt volt, hogy az Indiából érkező 
spanyol gyökerekkel rendelkező Ervatio nagyon jól 
beszélt magyarul, már egy ideje országunkban él. 
Gyakorlásként számára neki élmény számomra pe-
dig könnyebbség volt, hogy én magyarul magyaráz-
tam, ő pedig angolra fordított. A diákok próbáltak 
magyarul is kérdezni. Kellemes hangvételű volt a 
délután, számomra is élmény a velük való találko-
zás. Ezek a hallgatók otthon Magyarország 
„nagyköveteivé” válhatnak, talán Hitközségünk nép-
szerűsítésében is részt vesznek! 
 
Ez a hét a nosztalgiázó látogatók fogadásának a hete 
volt. Itt járt Lefkovits Zoli Amerikából a feleségével, 
Jutkával. Gyakori vendége hitközségünknek. Mindig 
nagy élvezettel hallgatjuk visszaemlékezéseit a deb-
receni évekről. Megjegyezném, Jason Dov 
Greenblatt az unokaöccsük, aki Donald Trump ame-
rikai elnök Közel-kelet tanácsadója.  A rokonról is 
hallhattunk személyes dolgokat. 
 

Hitközségünket meg-
látogatta Izraelből a 
debreceniek által jól 
ismert Grünbaum 
Gyuri feleségével 
(képen láthatók), Ági-
val, lányával, Évával, 
és az ő a gyermekei-
vel. A beszélgetések 
nem nélkülözték a 
nosztalgiát. A hitköz-
ségen beszélgetésbe 
elegyedett a Lefkovits 
és a Grünbaum család 
és 3 izraeli ott tartóz-

kodó turista lány, Zoli mesélt az egykori 
chanukákról, purimokról. Grünbaum Éva is annak 
idején szereplője volt a rendezvényeknek. Most a 
gyerekei a boci-boci tarkát játszották. a „ világot 
megváltó” hitközségi deszkán. Akkor a színpad na-
gyobbnak tűnt Évának. Mit tesz az idő?!? 
 
Madridból itt járt Ricardo Ruiz de la Serna profesz-
szort elsősorban a holokauszt időszaka érdekelte, ezt 
oktatja az egyetemen. Megígérte, hogy visszatér 
majd hozzánk, van még mit megtekintenie. 

 
Softim szombatja ismét kibővített körben zajlott le. 
Itt voltak Anaték Karmielből 5 gyermekkel, 
Itamarék 3 gyermekkel, izraelis volt a hangulat. Ét-
kezésüket elsősorban a hitközség konyhájából ren-
delt ételekből oldották meg. Megtiszteltük Anat fér-
jét, Simont a Tóra lájnolásával. Itamar segített ellen-
őrizni a Tóraolvasás helyességét, de az előimádko-
zásba is besegített. A gyermekek a kidisnél, és a 
havdolánál aktívak voltak Anat mondta, hogy nekik, 
és a gyermekeknek nagy élmény volt, hogy Izraelen 
kívül (huc la Arecben) még ilyen szépen megtartják 
a szombatot. A havdala után megnézték a Zsidó ne-
gyedet, az ortodox zsinagóga nagyon tetszett nekik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Családi kapcsolat alakult ki közösségünkkel, hason-
ló módon, mint korábban Uriékkal Modi’inből. Anat 
(aki a karmieli önkormányzat pénzügyi vezetője) 
javasolta, hogy városa szívesen testvér-városi kap-
csolatba lépne Debrecennel is. Mondtuk, erről már 
lekéstek, testvérvárosunk Rishon le Zion. De az biz-
tos, hogy a közösségek között maradandó kapcsolat 
lesz. Másnap vasárnap szintén Karmielből itt járt 
Yossi Krausz, az egykori főrabbi, Krausz Vilmos-
nak, a Kápolnás utcai Zsinagóga főrabbijának uno-
kája. Ami érdekes, hogy a hétvégén itt járt Anat 
gyermekeinek a tanítója a Yossi Krausz felesége, 
Ayala. 
 
Mondta a tanító néni, hogy az első órán téma lesz a 
magyarországi utazásról a benyomások kikérdezése. 
A hétvégén tovább gyarapodtak kapcsolataink! 
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Vöetchánán szombatja Debrecenben 

 
Szombaton, mint mindenütt a világon, itt Debrecen-
ben is Vöetchánán )ָוֶאְתַחַּנן ( heti szakaszt olvastuk, 
melynek jelentése: ”és esdekeltem”. Mi is reméltük, 
hogy szép szombatunk lesz. Ez a kívánságunk telje-
sült is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Most volt az első szombat a gyász hetek óta. Való-
színű, hogy ennek is köszönhetően 5 népes izraeli 
család volt vendégünk. Érdekes, hogy korábban nem 
ismerték egymást, de a nyelvük, és a vallásunkhoz 
való őszinte ragaszkodásuk azonnal összekötötte 
őket. A mi közösségünk szombaton nagycsaláddá 
alakult vendégeinkkel. Ami nagyon jó volt számunk-
ra, hogy az idősebbek mellett gyermek zsivaj zengte 
be a Bet Hamidrash ódon falait. Lejnolásra is többen 
jelentkeztek, de a vendégek doenje, Eliezer 
Grinbaum Kiriat Sanszi ortodox sachter választotta 
ki a legmegfelelőbbet. 4 Horovitz volt együtt, elnö-
künk Horovitz Tamás, és Zeev Horovitz 2 fiával. 6 
Léviből nehezen tudott választani a gabe. A közös-
ség létszáma a kiduson  a szokásos létszámnak több-
szörösére nőtt,  legnagyobb sikere a kóser pálinká-
nak volt. Lehetőség adódott repetaosztásra is. A kó-
ser konyhánk süteménye volt a másik kedvelt része a 
kidusnak. A beszélgetések sokáig folytatódtak a me-
leg ellenére. Kiderült, hogy többen magyarországi 
gyökerekkel is rendelkeztek. A Hitközség konyhájá-
nak finom ételét kívánság szerint a szállodában, és a 
Hitközségünkön fogyasztották el új barátaink. 
 

Z s i n a g ó g a  l á t o g a t ó i  

 
A délutáni Salot soudot színhelyére pótszékeket kel-
lett behozni, melyen a családok teljes létszámmal 
részt vettek. A zmireszolásnál a mi szokásos 
zingjeink mellett újabbakat is tanultunk vendégeink-
től. A főtanítást Eliezer tartotta, de minden családfő 
hozzájárult a bölcsességekhez. A heti szakaszban 
olvasottakhoz kapcsolódva a Tóra, mint írott tan 
fontosságára, a jótétemények jelentőségére hallot-
tunk utalásokat. 
A havdolával együtt búcsúztattuk a szombatot, jó 
volt látni itt is a gyermekeket. 
A szombat kimenetele után a teljes Zsidó Negyed 
megtekintése volt az új hét nyitó programja. Nagy 
elismeréssel nézték szakrális tereinket, mindenhol 
jól elidőztek, már nem volt annyira meleg. A közös 
éneklés sem maradt el Grósz Zsuzsa zongora kísére-
te mellett. Ezek után már elkezdődött a búcsúzkodás, 
mert többen vasárnap hajnalban elutaztak. 
 
Többségükkel még vasárnap reggel az imádkozásnál 
találkoztunk. Adományaikkal hozzájárultak a zsina-
góga klímájának kellemesebbé tételéhez. A hétvégén 
rendkívüli meleg volt. Jól összeszoktunk. Hiányozni 
fognak Grünbaumék, Reuvenék, Lazarovszkyék, 
Horovitzék és Silberék. Ígéretet tettek, hogy otthon 
elmondják, Debreceni Zsidó Hitközségen milyen jól 
érezték magukat, és elviszik jó hírünket. 
 
“Őrizd meg a szombat napját” olvashattuk a heti 
szidrában, ennek most új izraeli barátainkkal együtt 
tettünk eleget. Reméljük, hogy a Mindenható több-
ször is ad erre lehetőséget! 
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Vendégek Izraelből 

 
Vendégünk volt rabbi Fromovitz Jeruzsálemből. Ő 
kollégájával, Meir Shapirával mesgijáként működött 
egy debreceni élelmiszer üzemben, és a Hitközség 
zarándokszállásán laktak. 
 
Élvezet volt hallgatni imádkozásukat, lejnolásukat, 
együtt éltek a hitközséggel egész héten. Minden este 
és reggel együtt imádkoztak a közösséggel, úgy állí-
tották össze munkabeosztásukat, napközben is betér-
tek a zsinagógába tanulni. Jól esett, amikor reggel 
köszönt a rabbi úr: „Jó reggelt Gabi”- helyes ma-
gyarsággal. 
 
A képen az izraeli rabbi középen, baloldalt Meir, a 
zsinagógában az amerikai vendéggel Lefkovits Zoli-
val beszélget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meglepetésünkre egy köszönő levelet küldtek e-
mailben, nekem Kreisler Gábornak címezték, ugyan-
is én kommunikáltam velük, de a közösségnek szól: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Köszönet 
 
(Barátomnak, Israel Moshenak – Kreisler Gabinak).                
 
Elul 10 
 
Nevem Meir Shapira, a közösségüknél voltam egy 
kollégámmal a múlt héten. Nehéz szavakkal leírni 
azt a kellemes érzést, pozitív benyomásokat, melye-
ket önöknél szereztem. 
Olyan meleg és baráti közösségre találtam, mely a 
vendégekkel mindig készséges, örömmel és büszkén 
mutatják a zsinagógáikat, intézményeiket. Láttam, 
milyen melegséggel és különleges alázattal viseltet-
nek a magyarországi és külföldi zsidók iránt. 
 
Nagy tiszteletben tartottak bennünket – barátommal, 
munkatársammal Fromovitz rabbival. Figyeltek min-
denre velünk kapcsolatban, még az autónk javíttatá-
sát is megoldották. Több figyelmet kaptunk mint 
„egyszerű” vendégek. Láttuk és nagyra értékeltük, 
hogyan gondoskodnak egymásról, szállítják a 
minjen tagokat, kóser ebédet visznek házhoz. Ter-
mészetesen több dolog is van, ami önöknek termé-
szetes, de nagyon nagy elégedettséggel töltött el 
bennünket. 
Reméljük, hogy tartalmas éveket töltenek továbbra 
is együtt közösségükben ilyen kellemes környezet-
ben, bízva a Megváltó eljövetelében! 
Találkozzunk Jeruzsálemben! 
Addig is tartsák össze a közösséget, fentről a Min-
denható figyeli önöket, értékeli erőfeszítésüket. 
Büszke önökre, hogy a Debrecenben élő zsidók 
együtt imádkoznak, próbálják az ősi hagyományai-
kat időről időre megőrizni. 
 
Remélem, újra fogunk találkozni! 
 
Szeretettel és tisztelettel: Meir Shapira, Kiryat Ata, 
Izrael 
 
U.I. Kérem, kedves Gabi adja át köszönetemet és 
jókívánságaimat a közösség tagságának! 
Különösen megható volt az előimádkozó samesz, 
akinek a hanglejtése, és az imádkozás módja áldott 
emlékű nagyapámra emlékeztetett engem! 
 
Sana tova! 
Meir Shapira és rabbi Fromovitz 
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Folytatódik a Debrecen Zsidó Szabadegyetem 
idén is. „Ünnepélyes” 6. évi megnyitót szeptember 
2-án (vasárnap) 15.00-kor tartunk „Tanulás egész 
életen át” címmel. Dr. Asher Ehrenfeld debreceni 
főrabbitól a zsidó családok életében nagy szerepet 
betöltött tanulásról, ennek módszereiről hallhatunk. 
Színhelyül egy autentikus helyet választottunk, a 
Beth Hamidrast (ez ma a napi imádkozások színhe-
lye, korábban tanház volt – Pásti u. 4.). 

Következő programjaink egyeztetés alatt állnak, 
melyekről a későbbiekben küldünk meghívót. 
 

 
A  Zsidó Szabad-
egyetem ötödik év-
folyam zárásaként a 
második világhábo-
rúban megsérült, 
majd vissza nem 
állított, egykori De-
ák Ferenc utcai – 
ma Petőfi téri status 
quo zsinagóga em-
léke előtt tiszteleg-
tek a Debreceni Zsi-
dó Hitközség és a 
Debreceni Zsidó 
Szabadegyetem ál-
tal szervezett konfe-
rencia résztvevői . 

 
Ez az előadás egyben a  nulladik napja is volt a pén-
tektől vasárnapig tartó Magyarországi Zsidó Hit-
községek Szövetsége Debrecen és Határon Túli 
Testvér-hitközségeinek nemzetközi konferenciájá-
nak. 
 
 
 

 
Másik szabadegyetemi programja is volt a konferen-
ciának: Dr. Gányi László ny. ezredes hadtörténész: 
„Izrael függetlenségi háborújának 70. évfordulójára” 
című előadását halhatta a közönség. 
A nagy ismeretanyaggal rendelkező előadó apróléko-
san felidézte azt a hősi kort. Korabeli zenei felvéte-
lekkel egészítette ki előadását. 

A nagy sikerre való tekintettel a Szabadegyetem 
újabb évadában folytatni fogjuk ezt a témát. 

 
 

Fontos az oktatás, a tudás 
 

A formális zsidó oktatás, ahogy azt ma ismerjük, 
Josua ben Gamla idejében alakult ki az első század-
ban. Ő állította fel az első iskolahálózatot zsidó gye-
rekek számára. A Talmud azt tanítja: “Mindig tiszte-
lettel emlékezzél meg Josua ben Gamla-ról, mert nél-
küle a Tóra elveszett volna a zsidó nép számára!” 
 
Érdekesség, hogy Josua ben Gamla előtt már 1500 
évvel a zsidóságot a könyv népének tartották. Ezek-
ben a századokban sem veszett el a Tóra a zsidó nép 
számára, pedig még iskolák sem voltak. Hogy tudott 
a zsidóság életben maradni? 
 
A válasz, hogy a zsidóknál működött egy rendszer, 
amit úgy nevezhetünk: “vesinantom levánech 
” (Tanítsd a gyermeked!) Pontosan ezt tettük. A Tóra 
apáról fiúra szállt. Később, amikor Josua ben Gamla 
látta, hogy a Tóra elveszne Izrael népe számára, lét-
rehozta az iskolarendszert. 
Ez a mai napig működik! 
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M e g e m l é k e z é s  

 
Életének kilencvenedik évében elhunyt Drucker Tibor népművelő és könyvkiadó, a zsidóság ismert, elis-
mert tagja. A Kardos Albert szavalóversenyeknek Debrecenben éveken át volt a zsűri elnöke, megválasz-
tottuk örökös elnöknek. Záró, mély gondolatai ezeken a megmérettetéseken örök tanulság lehet számunkra. 
Hitközségünk Budapesten, a Kozmai utcai temetőben lerótta kegyeletét a nem mindennapi irodalomtudós 
előtt. 
 
Közelmúltban hunyt el dr. Balázs (Grósz) Pál Mihály Jehiel ben Mose, mindenkinek Balázs Pál Tanár úr, 
a budapesti zsidó közösség egyedi alakja, aki vallásos életével, és több évtizedes adományozói tevékenysé-
gével példát mutatott a fiatalabb nemzedéknek. Támogatta a zsidó felekezeti oktatást, a tudományos életet, 
a Szeretetkórházat, de különleges Jahrzeit táblák adományozásával számos budapesti és vidéki zsinagógát 
is. Balázs Pál 1926. augusztus 20. napján született Debrecenben, és 2018. május 3. – 5778. Ijár hónap 18. 
napján hunyt el. A Beth Hamidrasban lévő Jahrzeit tábla is az ő adománya, magának is készítetett egy kis 
emléklapkát. Méltán kapta a Morénu megszólítást! Nyugodjon békében. 
 
Most volt Av hó 14-én Réti Béla bácsi, Mordche ben Borech jahrzeitja. Vallásosságának megfelelő sze-
mély, Eliezer Grinbaum izraeli sakter imádkozott és lejnolta a Tórát a nagyszámú imádkozó közösségnek. 

K ö z é r d e k ű  

 
Z s i d ó  T e m e t ő  2 0 1 9 .  é v i  n y i t v a  t a r t á s a  

 

Hétfőtől – Csütörtökig: 7,00 – 15,00 
Péntek: 8,00 – 12,00 

Szombat: zárva 
Vasárnap: 9,00 – 13,00 

Mártírmegemlékezés várható időpontja július 14. (vasárnap), de erről külön értesítést küldünk. 

A temető 2019. évben az alábbi napokon zárva lesz: 

Január 1. – kedd - Új Év 
Március 15. - péntek - Nemzeti ünnep 

Március 21. – csütörtök - Purim 
Április 19. – péntek - Erev Pészách 

Április 20-21. – szombat – vasárnap - Pészách I. - II.  
Április 22. – hétfő - Húsvét 

Április 26.-27. – péntek - szombat - Pészách VII. – VIII.  
Május 1. – szerda - Munka ünnepe 

Június 9.- 10. – vas-hétfő - Sávuot I.-II. 
Augusztus 20. – kedd - Nemzeti ünnep 

Szeptember 30. – Október 1. – hétfő-kedd - Ros Hásáná I. –II. 
Október 9. - szerda - Jom Kippur 

Október 14. - 15. – hétfő-kedd – Szukot I. –II. 
Október 21 - 22. - hétfő-kedd - Smini Ácérét - Szimchász Tajró 

Október 23. – szerda - Nemzeti ünnep 
December 25 -26. – szerda –csütörtök - Karácsony 

 

Telefon: 06-52-471-744, 06-20-483-2761 



35 

 

N ő e g y l e t i  h í r e k  

 
Korond ismét! 

 
 

A tavalyi nagysikerű székelyföldi kirándulást június 
25-29. között idén megismételtük.  A kóser konyha 
kellékeivel, alapanyagaival felszerelkezve 
érkeztünk Korondra, ahol házigazdáink már régi jó 
ismerősként, nagy szeretettel fogadtak bennünket. 

 
Az első napon a Békás-szoroshoz kirándultunk, cso-
dálatos volt már az odavezető út is a Bucsin-tetőn 
keresztül. Kellemes sétán vettünk részt a hatalmas 
sziklák között, majd visszafelé megálltunk a szintén 
egyedülálló szépségű Gyilkos-tónál. 
Másnap a Csíki Sörmanufaktúrába látogattunk, ahol 
betekintést nyertünk a híres Csíki sör gyártásának 
titkaiba. Ezt követően vidám hangulatban érkeztünk 
meg Székelyudvarhelyre, majd Csíksomlyóra. 
Szerdán Parajd volt az úti cél, itt mindenki kedve 
szerint a sóbányát, illetve a wellness fürdőt választ-
hatta. 
 
Csütörtökön, szekértúrán vettünk részt. A három 
ekhós szekéren igazi vadregényes kirándulást tet-
tünk a Korond körüli hegyekben, még az olykor-
olykor eleredő eső sem tudta jókedvünket elvenni. 
A csodálatos hegyi környezet, a zöldellő, dús feny-
vesek, a harapnivalóan tiszta levegő, a szekérveze-
tők ízes, székely beszéde felejthetetlen élmény volt 
mindannyiunknak. 
 
Kissé szomorúan ugyan, de élményekkel gazdagon, 
feltöltődve indultunk péntek reggel haza, azzal az 
elhatározással, hogy jövőre újból nekivágunk, mert 
a nóta is úgy tartja, hogy „Ó, te szépséges Hargita, 
miért csalogatsz, miért hívsz vissza?...” 

 
A Debreceni Zsidó Hitközség 

Badacsonytomajban 
 
Egy év kihagyás után idén folytattuk a sok éves ha-
gyományt, ismét a MAZSÖK badacsonytomaji üdü-
lőjében töltöttünk egy hetet. Július 30-án egy hétre 
elegendő kóser élelmiszerrel, alapanyaggal felszerel-
kezve, útra keltünk. A már jól ismert környezetben 
hamar elhelyezkedtünk szállásunkon. 

Ebben az évben igazán jó időt fogtunk ki, így zavar-
talanul pihenhettünk a vízparton.  Voltak nagyon kel-
lemes, baráti beszélgetések, vérre menő kártya partik, 
foci, ping-pong, úszás és még hosszan sorolhatnám. 
Együttlétünket színesítette a gyermekek önfeledt já-
téka és kacagása. Jóleső érzés volt a három generáci-
ót együtt látni, köszönet a szülőknek, nagyszülőknek, 
akik megosztották ezt az érzést velünk. 
 
Az ott töltött idő alatt ellátogattunk Balatonfüredre, 
ahol egy kellemes délutánt töltöttünk. Dzsipekkel 
indultunk a Badacsony hegy meghódítására, amely-
nek tetejéről csodálatos panoráma tárult elénk. A 
visszafele utat a bátrabbak gyalogosan tették meg. 
Természetesen nem maradhatott el a retró diszkó ha-
jó sem, ahol mindenki bemutathatta tánctudását. 
 
Hamar elröpült az egy hét, melynek igazi megkoro-
názása a közösen eltöltött Szombat volt. 
Vasárnap kissé szomorúan jöttünk haza, de vigasztalt 
minket az a tudat, hogy jövőre ismét visszatérünk. 
 
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az 
egy hét alatt gondoskodtak ellátásunkról. Sternné 
Etának, Schwarczkopf Péternek és feleségének Mari-
kának, Dobosné Katinak. 
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XX. Dr. Kardos Albert  

Nemzetközi Vers– és Prózamondó Verseny 

 

 

 

 

 

 

 

Előzetes programterv: 

 

Október 21. 
10,00—Megnyitó 
10,30—12,30—ifjúsági és gyermek elődöntők 
14,30—16,30—felnőtt és szépkorú elődöntők 
18,30—kulturális program 
 
Október 22. 
10,00—12,30—Döntők 
14,30—Gála, eredményhirdetés 
 
 

Az eseményről a későbbiekben részletes meghívót 
küldünk. 

P r o g r a m a j á n l ó  

Hosszú évek óta az Új Év közeledtével  
 

prof. emeritus dr. Gergely Judith néhai férje,  
prof. Dr. Kulcsár András emlékére  

 
ajándékcsomagokkal kedveskedik 

Holocaust túlélőknek és  
rászorultaknak.  

 
Nemes gesztusát szeretettel és tisztelettel 

köszönjük! 
 

Professzor Úr emléke  
legyen áldott! 

 

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s  

N ő e g y l e t i  h í r e k  

 
Kedves Barátaim! 
 
Ez a két kis beszámoló messze nem tükrözi azt a 
vidám, kellemes, jó hangulatú időtöltést, melyben 
részünk volt. A közös élmények, főzések, beszélge-
tések, az önfeledt szórakozás és kikapcsolódás kö-
zelebb hozott bennünket egymáshoz, jobban megis-
mertük egymást és mindannyian jóleső érzésekkel, 
feltöltődve tértünk haza. Bíztatok mindenkit, csatla-
kozzon hozzánk legközelebb! Várunk mindenkit 
sok szeretettel! 
 
 
Hidasi Kati 
Nőegylet elnöke 
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Az Egyesült Államok elnöke szeretné meg-
ajándékozni vendégét egy gyönyörű limuzinnal. 
- Nem, nem fogadhatom el - tiltakozik az  izraeli 
miniszterelnök - tilos ajándékot elfogadnunk! 
- Nos, akkor  adjon nekem érte mondjuk 5 dollárt, és 
akkor ez már nem ajándék, hanem  kölcsönös üzlet. 
A miniszterelnök átad 10 dollárt. 
- Jaj, sajnos nem  tudok visszaadni - mondja az 
amerikai elnök -, nincs nálam a  pénztárcám. 
- Semmi baj, akkor adjon két limuzint. 
 

**** 
 

A rendõr leállítja a Haifa utcáin vadul száguldozó 
Grünt. 
- Na, erre vártam egész nap - mondja epésen. 
Mire Grün: 
- Siettem is, ahogy tudtam 
- Képzelje Grün, olcsóbb lett a marhahús! 
- Tényleg? 
- Nem, … de képzelje! 
 

**** 
 
- Libát loptam Grüntől – vallja be töredelmesen 
Kohn a rabbinak - de, hogy könnyítsek a lelkiisme-
retemen, elhoztam az árát. Szeretném, ha eljuttatná 
Grünhöz, de ne tudja meg, hogy én küldtem. A rabbi 
beleegyezett. A következő héten Kohn megint beál-
lított a rabbihoz, és megismétlődött az eset.  
A harmadik hasonló alkalommal a rabbi azt mondja: 
- Mire való ez? Nem lenne jobb, ha a nekem átadott 
pénzből megvennéd a libát Grüntől, s nem mindig 
úgy lopnád? 
- Nem. Mert így én állapítom meg a liba árát, de ha 
veszem tőle, akkor ő szabja meg az árat! 

 

 

HUMOR, HUMOR, HUMOR, HUMOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 kérdés az „őszi” ünnepekről 
 

A helyes válaszok meghatározása előtt lévő betűket  
összeolvasva a közelgő ünnepek egyik fontos kelléké-
nek a nevét kaphatjuk:  
 
Melyik nem zarándok ünnep? 
 
A:  Pesach 
C:  Szukot 
S:   Chanuka 
 
Mi a Taslich? 
 
Á:  Bűntől való feloldozás  
E : Ünnepi imakönyv 
U: Ünnepi ima Jom Kippurkor 
 
A Rosh Hasana melyik hónapban van? 

 
R: Elul 
T: Tisri 
O: Av 
 
Melyik ünnepünket hívjuk félelmetes napoknak? 
 
O:  Jom Kippur 
U:  Rosh hasana 
N:  Szukot 
 
Mit nevezünk megtérés szombatjának? 

 
B: Rosh Hasana előtti utolsó szombatot 
R: Rosh Hasana és Jom  Kippur közötti szombatot 
T: Jom Kippur utáni első szombatot 
 

Megfejtés: _ _ _ _ _ 

R e j t v é n y  
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F ő z ő s a r o k  

 
Klasszikus Mézes Torta 

 
 

Hozzávalók: 
 
3 tojás, 1 1/3 bögre méz (1 bögre = 250g vagy ml), 
1,5 bögre cukor (1 bögre = 250g vagy ml), 1 bögre 
erős feketekávé (1 bögre = 250g vagy ml), 2 teáska-
nál sütőpor, 3 evőkanál lágy margarin, 1 teáskanál 
szódabikarbóna, 4 bögre liszt (1 bögre = 250g vagy 
ml), 1 teáskanál fahéj. 
 

 

Elkészítése:  
 
Melegítsük elő a sütőt kb. 160 fokra (nem baj, ha 
kicsit több, de ne legyen sokkal). Kenjünk ki egy kb. 
23x33 cm nagyságú tepsit vajjal és liszttel. Egy tál-
ban verjük fel a tojásokat a mézzel. Adjuk hozzá a 
cukrot és verjük fel még egyszer. A kávét keverjük 
el a sütőporral és adjuk a margarinnal együtt a tojá-
sos keverékhez. Adjuk hozzá a szódabikarbónát, 
lisztet és fahéjat s alaposan dolgozzuk össze. Ezt kö-
vetően öntsük a tésztát a tepsibe és süssük 55-60 
percig.  
 
 
 

Mézes Piskótatorta 
 
Hozzávalók: 6 tojás szétválasztva, 1 bögre cukor (1 
bögre = 250g vagy ml), 3 evőkanál méz, 3 evőkanál 
erős feketekávé, 2 evőkanál olaj, 1 teáskanál fahéj, 3 
összezúzott szegfűszeg (opcionális), 1 evőkanál 
brandy, 1,25 bögre liszt (1 bögre = 250g vagy ml) 
1,5 teáskanál sütőpor. 

 

Elkészítése: 
 
Melegítsük elő a sütőt kb. 175 fokra (nem baj, ha 
kicsit melegebb a sütő). Verjük fel a tojásfehérjét fél 
bögre (1 bögre = 250g vagy ml) cukorral kemény, de 
nem száraz habbá, s tegyük félre. Egy másik edény-
ben keverjük el a tojássárgákat a másik fél bögre (1 
bögre = 250g vagy ml) cukorral. Adjuk hozzá a mé-
zet, kávét, olajat, fahéjat, szegfűszeget és a brandyt. 
Egy elektromos habverővel verjük fel annyira, hogy 
egy sűrű, világos színű masszát kapjunk. Egy spatu-
lával keverjük bele a lisztet és a sütőport. Ezek után 
óvatosan keverjük bele a tojásfehérjét is. 
A masszát öntsük egy zsírozatlan kuglóf formába és 
süssük egy órán át. Miután elkészült, azonnal borít-
suk rá egy üdítős palackra, úgy, hogy a palack a 
kuglóf forma henger részébe kerüljön. 
Hagyjuk így hűlni legalább 3 órát, s csak aztán 
ügyeskedjük ki a formából. 

 
 

Tzimmes 
 

Hozzávalók 4 főre: 
 
1 teáskanál olaj, 4-6 répa felszeletelve, 1 nagy édes 
krumpli felkockázva, 2-3 teáskanál méz vagy 4 evő-
kanál cukor, 0,25 bögre narancslé (1 bögre = 250g 
vagy ml), egy csipet só, 2 szelet ananász darabokra 
vágva, 0,5 teáskanál szerecsendió (opcionális) 
 
Egy kb. 2 literes lábos alját kenjük ki olajjal és mele-
gítsük fel. Adjuk hozzá a répát és főzzük 10-15 per-
cig alacsony lángon. Adjuk hozzá az édes krumplit, 
mézet, narancslét és sót. Főzzük tovább alacsony 
lángon 30 percig. Adjuk hozzá az ananászt és a sze-
recsendiót. Hagyjuk a lángon még 5 percig, majd 
tálaljuk. 
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Édes krumplis-Répás Tzimmes 

 
Hozzávalók 8 főre: 
 
45 dkg répa, 6 édes krumpli, 0,5 bögre magozott 
aszalt szilva (opcionális) (1 bögre = 250g vagy ml), 
1 bögre narancslé (1 bögre = 250g vagy ml), 0,5 
bögre méz vagy barnacukor, 0,5 teás kanál só, 0,25 
teáskanál fahéj, 2 evőkanál margarin, 57 dkg ana-
nász darabokra vágva (lehet konzerv is, akkor meg 
kell szárítani a darabokat), 31 dkg mandarin (lehet 
konzerv is, akkor meg kell szárítani) 
 
Elkészítése:  
 
hámozzuk meg a répát és vágjuk kb. 2,5 centis kari-
kákra. Hámozzuk meg az édes krumplit és vágjuk 
kb. 1 centi vastag szeletekre. Egy 6 literes fazékban 
főzzük meg a répát és az édes krumplit annyi forrás-
ban lévő sós vízben, amennyi éppen ellepi. Addig 
kell főzni, amíg nem túl kemény, nem túl puha lesz. 
Szárítsuk le és tegyük egy tűzálló tálba az aszalt szil-
vával. Óvatosan dolgozzuk össze. 
 
Melegítsük elő a sütőt kb. 175 fokra. Keverjük össze 
a narancslét, mézet, sót és a fahéjat. Öntsük a ragura. 
Elszórtan kanalazzuk a margarint a tetejére. Süssük 
letakarva 30 percig. 
Vegyük ki a sütőből, keverjük meg egy kicsit és ad-
juk hozzá az ananászt és mandarint. Tegyük vissza a 
sütőbe és süssük még 10 percig. 
 
Alternatív megoldásként, ha konzervmandarint és 
ananászt használunk, akkor annak a levében főzzük 
ki az összes többi hozzávalót. 
 
 

 
 

F ő z ő s a r o k  

 
Mézes sütiben sült alma 

 
Hozzávalók: 
 
1 pohár tejföl, 1,5 pohár tejes kiőrlésű búzaliszt, 1 pohár 
méz, 1 tojás, 4 evőkanál olaj, 1 csomag sütőpor, 1/2 cit-
rom leve és héja, 1/2 kávéskanál őrölt szegfűszeg, 1/2 
kávéskanál őrölt szerecsendió, 1 kávéskanál fahéj, 1 csi-
pet só, 3 alma, 3 fahéjrúd. 
 

 
Elkészítése: 
 
Az almákat 
megmos tam, 
és kiszúrtam a 
közepükből a 
csumájukat. A 
lisztet elkever-
tem a sütőpor-

ral, és a fűszerekkel. Hozzáadtam a mézet, tojást, olajat, a 
citrom levét, és a tejfölt. Gyorsan összekevertem, majd 
sütőpapírral bélelt őzgerincformába öntöttem. Beletettem 
az almákat, és mindegyik közepébe tettem egy-egy rúd 
fahéjat. 170 fokra előmelegített sütőben 40 perc alatt 
megsütöttem.  

 
 

Ünnepi, hosszan kelt mazsolás challah  
 
Hozzávalók: 
 
2 + 1/4 teáskanál aktív száraz élesztő, másfél teáskanál + 
1/4 pohár cukor (van, aki mézet vagy barna nádcukrot 
használ), 3/4-1 pohár meleg víz, 1/4 pohár semleges ízű 
növényi olaj, 4 nagy, kiváló minőségű tojás, szétválaszt-
va, 1 tojássárgája, másfél teáskanál só, 4 pohár kiváló 
minőségű búzaliszt, fél-3/4 pohár, ízlés szerint előzőleg 
muskotályos borban kiáztatott aranymazsola, a tetejére 
ízlés szerint szezámmag vagy mákszemek  
 
Elkészítése: 
 
Egy nagy tálban keverjük el az élesztőt a másfél teáska-
nál cukorral a meleg vízben, majd hagyjuk pihenni 10 
percig. Fokozatosan keverjük hozzá a növényi olajat, 2 
egész tojást, 1 tojássárgáját, a negyed pohár cukrot és a 
sót. Lassan, kevergetve adagoljuk hozzá a lisztet. Amikor 
a tészta összeállt, kezdjük el (géppel vagy kézzel) rugal-
masra gyúrni (kézzel kb. 15-20 perc). 
Borítsuk a tésztát egy vékonyan kizsírozott tálba, tiszta 
konyharuhával fedjük le és kelesszük langyos helyen 1 
órán át. 
Ha ez letelt, „üssük át” a tésztát, majd kelesszük még 2 
óráig. Ezután keverjük el benne a leszűrt boros mazsolát. 



40 

 

S  á  n  á     T  o  v  á  !      5 7 7 9 .  

1 + 1 % 
 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2018-ban, 5778-ban 
rendelkezőnyilatkozatukban a Debreceni Zsidó Templomért és Temetőért 

Alapítványt jelölték meg kedvezményezettnek! 
 

Kérjük ajánlja fel személyijövedelemadójának 1+1 százalékát jövőre is a  
MAZSIHISZ (technikai szám: 0358), illetve A Debreceni Zsidó Templomért és 

Temetőért Alapítvány javára. (adószám: 18550775-1-09) 

A kiadvány támogatója: Debreceni Zsidó Hitközség 

 
A Szerkesztő Bizottság tagjai: 

 
Horovitz Tamás 
Kreisler Gábor 

Kreislerné dr. Grósz Zsuzsanna 
Heller Zsolt 

Zámbori Edith 
 

Nyomdai szerkesztés: 
Szalánczi Viktória 
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Humor       37. o. 
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Főzősarok       38. o.

 
Tartalomjegyzék 

 
Köszöntő     2. o. 
Ünnepi imarend    3. o. 
Kérdezed a Rabbit          5. o. 
Ünnepi összefoglaló  6. o. 
Ereci hírek            13. o. 
Kulturális sarok           15. o. 
Közelmúlt eseményei          18. o. 
Zsinagóga látogatói          27. o.          

  
 
 
 
 
Jom Kippur napja talán a legfontosabb a 
zsidó ünnepek sorában, a megtérés, a bűn-
bánat csúcspontja. Természetes, hogy sok 
műalkotás foglalkozik ezzel az ünneppel, 
amely még a megszokottnál is jobban bő-
velkedik ősi szokásokban, szimbólumok-
ban. 
 
 
Eliahou Eric Bokobza izraeli festőnőt is 
megihlette. 
 
Forrás: Izraelinfo 


