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ELŐSZÓ 
A magyarországi zsidóság története kutatásának több mint 150 évre visszatekintő hazaimúltja van. A magyar–zsidó oklevéltár 18 kötetre terjedő egyedülálló sorozata; monográ-fiák, mint Venetianer Lajos 1922-ben megjelent munkája, a közelmúltban KomoróczyGéza hatalmas műve; az egyes hitközségek múltja, megyék, városok, községek zsidóságá-nak története; a Randolph L. Braham által szerkesztett enciklopédia; Haraszti Györgykronológiája és fogalomtára; tanulmánykötetek sora, a vészkorszak borzalmait bemutatódokumentumkötetek, egyedi feldolgozások – szinte felsorolhatatlanul, elemezték és elem-zik – ma már nem csupán magyarul, de számos esetben angolul vagy héberül – a zsidó-ságnak Magyarország életében betöltött szerepét, eszmei kiútkeresését, vallási viszonyait,jogfosztását és szenvedéseit. Az utóbbi években mind több olyan feldolgozás is megje-lent, amelyek mélyebb összefüggésekben, tematikusan vizsgálták a zsidóság és a körül-vevő társadalom kapcsolatát, vagy annak egy-egy szegmensét. Örvendetes, hogy a jog-fosztás, a holokauszt szenvedéstörténete új megközelítésben, az emlékezet oldaláról vizs-gálva, is megjelenik és nő az érdeklődés a cionizmus hazai története, eszméinek terjedése,a zsidóság 1945 utáni ellentmondásokkal terhelt sorsának feltárása iránt. A történettudomány nem csökkenő. tartós érdeklődése ellenére azonban talán mégmindig kevés az olyan állandó szakmai közösség, amely a zsidóság gazdasági-társadalmi-kulturális szerepvállalását állítaná hosszú távú kutatómunkája középpontjába. A Milton Friedman Egyetem Magyar Zsidó Történeti Intézetének létrehozását –még ha szerény keretek között is – éppen egy ilyen kutatói közösség megteremtésénekszándéka motiválta. Az alapító az Intézet meghatározó feladataként annak a folyamatnaka vizsgálatát jelölte meg, hogy a zsidóság a magyar reformkortól kezdve milyen szerepettöltött be az ország polgári fejlődésében, hogyan élte meg Magyarország felosztását, ho-gyan alakult élete a határokon túl, a két világháború között az anyaországban mind erő-teljesebbé vált kiszorító intézkedések közepette, a vészkorszak éveiben, majd ezt köve-tően az újrakezdés során, Izrael Állam létrejöttének fényében. Célunk az volt, hogy új források feltárásával és közzétételével, tanulmányokkal –minél több kutató bevonásával – járuljunk hozzá a magyar zsidóság új történeti műhelyé-nek felépítéséhez. Abban a reményben, hogy az Intézet fokozatosan virtuális kutatóköz-ponttá válik. Az évkönyv majd egy évszázadot átfogó, számos témát felölelő 16 tanulmá-nya, 3 forrásközlése és az Intézet facebook oldalán már megjelent recenziók ismételt köz-zététele remélhetően jól dokumentálja az elért eredményeket.  Budapesten, 2019 (5780) novemberében.  Gecsényi Lajosintézetigazgató
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Végső István  PRÁGER MIKLÓS: EMLÉKEIM A KISKUNHALASI HITKÖZSÉG ÉLETÉRŐL AZ 1910–1927 ÉVEKBŐL  Práger Miklós könyvtáros, bibliográfus, könyvkereskedő Kiskunhalason született 1904. július 21-én. Budapesten folytatott jogi tanulmányokat. 1928-tól könyvkereskedő gyakor-nok volt a Vajna és Bokor cégnél, 1930-tól a Martos cég alkalmazottja. 1931-től Lipcsé-ben, a Deutsche Buchhändler Lehranstalt hallgatója volt. 1934 és 1944 között a Ransch-burg antikváriumban dolgozott. 1944-ben munkaszolgálatosként élte túl a holokausztot. 1945-től a Szikra könyvesbolt munkatársa, 1948 szeptemberétől a Munkásmozgalmi In-tézet könyvtárosa volt. 1969-től nyugdíjas. 1984-ben hunyt el Budapesten.1 Mint a párttörténetben jártas, idős könyvtárost közismertsége révén valószínűleg sokan felkérték visszaemlékezések megírására. 1975/1976-os kézirata szinte egyedülálló kordokumentum a kiskunhalasi zsidó hitközség történetének a címben jelzett másfél év-tizedéről.2 Kiskunhalasra a 18. század második felében érkeztek zsidók, és ekkor már le is tele-pedhettek. A 19. század közepén már temetőjük, szentegyletük volt. 1840-ben 69, 1880-ban 499, 1910-ben 681, 1920-ban 720 zsidó élt itt. 1861-re épült fel a zsinagógájuk. 1868 után ortodox lett a hitközség. A dualizmus végére a kereskedelmi és gazdasági élet meg-határozói. Számos kereskedő, iparos, értelmiségi, orvos, ügyvéd került ki közülük. Jórészt asszimilálódott a közösség, de a vallás, a hitközség ekkoriban természetesen még megha-tározza az életüket.3 Práger erre az első világháború körüli időszakra emlékezett vissza. A címtől eltérően a húszas évekről valójában csak néhány mondatot írt. Egyéb, ennyire részletes forrás-anyag nincs a helyi izraeliták közösségi és vallási tevékenységről, életmódjáról. Úgy tűnik, legalább két részletben fogott az íráshoz, melyben többször is ismétel, de ezek az amúgy is hatalmas információtömeg miatt nem zavaróak, inkább megerősítik a szöveget. Meghökkentő őszinteséggel írt rokonairól, ismerőseiről. Idős a szerző, így nem szív-bajoskodott a betegségek aprólékos és intimitást nélkülöző felsorolásaikor. Az látható, hogy már fiatal korában nagyon olvasott volt. A vallással – valószínűleg – egy időben igen elmélyülten foglalkozott. Hitt benne, tanulta és tanulmányozta. Fiatal felnőttkorára ez némileg enyhült, de a gyerekkorban beleplántált szövegek, szófordulatok és tudás nem tűnt el. Az évtizedek persze megkoptatták a szavak leírásának (kiejtésének) pontos válto-zatát, változatait. A 30–40 oldalas visszaemlékezésben mintegy 200 jiddis, illetve héber kifejezés található.4 
 

1 Bibliográfiáiban a hazai munkásmozgalom dokumentumait dolgozta fel. Széleskörű kultúrtörténeti és bib-liográfiai ismereteit 1960 és 1978 között az Akadémiai Kiadó Lexikon szerkesztőségében is hasznosította. Práger először a szociáldemokrata, aztán a kommunista párt elkötelezett híve lett. Kiadott művei: Práger Mik-lós: Marx és Engels műveinek magyar bibliográfiája. Bp. 1953.; Uő: A Magyar Tanácsköztársaság sajtójának ismertetése. Bp. 1955.; Uő: A Magyar Tanácsköztársaság sajtójának bibliográfiája. Bp. 1960.; Uő: Marx és Engels művei magyarországi kiadásainak bibliográfiája, 1945–1965. Bp. 1966. Online: Magyar Elektronikus Könyvtár: mek.oszk.hu – 2019. aug. 20. 
2 Magyar Zsidó Levéltár, XVI-A-MIOI iratai – DM 96/6. sz. Práger Miklós kézirata. 
3 Végső István – Simko Balázs: Zsidósors Kiskunhalason – kisvárosi út a holokauszthoz. Bp. 2007. 17–35. 
4 Ezeket a kifejezéseket a következő kiadványok révén oldottam fel: Szájról-szájra. Magyar-jiddis szógyűjte-mény. A zsidó templomi és magánéletben használatos héber szavak, általánosan alkalmazott rövidítések, 
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 DOKUMENTUM  Emlékeim a kiskunhalasi hitközség életéről az 1910–27 évekből  Személyes emlékeimet és igen kis részben édesanyám vagy más közeli rokonaim közlését igyekszem feleleveníteni. Természetesen nem mentes csaknem 70 tudatos évem élmé-nyeinek súlyos terhétől és világnézetem időközben történt kényszerű változásától. Egy-korú feljegyzéseim nincsenek, más forrásra szándékosan nem támaszkodom. 17 esztendő a döntőnek mondott gyermek- és ifjúkorból, (eddigi tudatos életemnek pontosan egy ne-gyede), a rákövetkező példátlanul nehéz történelmi események és átélt vagy hírből ismert élményeinek hatása sem tűnik kisebb jelentőségűnek. Mindezek szervesen összefonód-nak, aligha különíthetők el, elkerülhetetlen kényszerűséggel fűződnek egybe. A hitközség rabbijai közül csak a negyediknek, dr. Dohány Józsefnek5 emléke él bennem. Elődeiről csupán hallomásból szereztem valamelyes tudomást. Szuszmann Szó-fer Eliezerre6 késői utóda, Dohány maga is gyakran hivatkozott beszédeiben, míg más elődeit talán sohasem említette meg. Szuszmann működése idejében bizonyára még je-siva7 is volt községünkben, néhány helybeli régi család héber nevéből arra következtete-tek, a möréné ráv8 megtisztelő címét Szuszmann rabbitól kapták. Az én időmben már csak gyermekeik, esetleg özvegyeik éltek. Ilyen helybeli mörénék voltak: Böhm, a Glück család egy-két tagja, Grünwald, Kellner, Klein, Rosenfeld, utóneveikre már nem emlék-szem. Az egyik Glück egy sziléziai kisváros dájonja9 volt, az első világháború idején egy-szer a templomban láttam, nyilvánvalóan szülei sírjának meglátogatására jött szülővá-rosába. E család másik tagja, helybeli divatárus írta és saját költségén kiadta „A bosszúálló Isten”10 c. színművét, egy ízben a helybeli vándor színtársulat elő is adta. E családok utó-dainak egyike-másika, férfiak és nők eléggé messze estek almafájuktól. Szuszmann rabbi a hallott anekdotikus elbeszélések szerint hívei körében nem volt túlságosan kedvelt, ő maga is igyekezett városunkból elkerülni, apósa utódaként Paksra ment. Első felesége a halasi temetőben nyugszik, valamint második utódának, Spitzer Sámuelnek felesége is; Dohány felesége is itt hunyt el, de őt családja szülőföldjén temették el, Freiburg im Breisgauban.11 
 

valamint jiddis (zsargon) kifejezéseknek, kiszólások és közmondásoknak betűsoros jegyzéke és magyarázata. Szerk. Blau Henrik – Láng Károly. Pápa 1941. 
5 Dohány József dr. (1881–1972): nagyváradi születésű rabbi. 1914-től működött rabbiként Kiskunhalason. Az ortodox hitközség igen szigorú, cionista, asszimiláció ellenes vezetője volt. 1944 májusában gettóba zárták őt is, majd júniusban Strasshoffba deportálták. A vészkorszakot túlélte, és 1948-ban alijázott. Jeruzsálemben halt meg. Végső–Simko: Zsidósors i.m. 275. 
6 Szófer Szuszman (1828–1902): régi pozsonyi rabbicsalád sarja, a kiskunhalasi hitközség igen szigorú és asszimilációellenes vezetője 1856–1886 között. Neki köszönhető, hogy a magyarországi izraelita egyházsza-kadás idején a helyi zsidó gyülekezet többsége akaratának ellenére a hitközség ortodoxszá lett nyilvánítva. Innen a paksi ortodox hitközség élére távozott, ahol leszármazottai követték egymást rabbiként 1944-ig. Végső–Simko: Zsidósors i.m. 279–280. 
7 jesiva: a zsidó hagyomány szerint a Tóra tanulmányozásának intézménye. 
8 möréné ráv (morénu rav): a Talmudban igen jártas, de nem egyházi személyek megtisztelő megnevezése. 
9 dájon (dájen): ítélkező, alrabbi, rabbi-helyettes. 
10 1914-ben, Szentesen adták ki a drámát. Az Untermüller Nyomdából került ki a 95 oldalas kiadvány. 
11 Dr. Dohány Józsefné Kohn Babette 28 éves korában, 1914. október 28-án a rabbi lakásban hunyt el. Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1914. november 4. 3. 
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Szuszmann utóda Krausz Vilmos12 volt, a későbbi debreceni rabbi. Szinte semmit sem tudok róla, csak annyit, hogy még édesapám életében Halason jártában meglátogatta családunkat, ezt szüleim különös[en] nagy megbecsülésnek tekintették és büszkén emle-gették; szép fehér szakállára emlékszem. Dr. Spitzer Sámuel Halasról Miskolcra ment, majd az egyik, vagy talán valamennyi hamburgi hitközség főrabbija lett.13 Hívei körében ő sem volt népszerű, vörös haját és szakállát hallottam kevés tisztelet kíséretében emlegetni, fösvény, fukar voltát sokáig nem feledték el. Népszerűtlenségére jellemző volt, hogy szomszédunk, Rosenfeld Ignác, Kál-mán doktor14 dédapja (Pilátus bácsi nevet is viselte) előre megtiltotta – „kirúgok a kopor-sóból” mondása emlékezetessé tette –, hogy őt az a „vörös kutya” temesse majd el. Híres esete volt, hogy a rövid ideig városunkban állomásozó Szabados nevű pénzügyőrtiszt ön-gyilkos leányát, Ilonkát nem volt hajlandó eltemetni. Helyette az elhunyt testvére, Árpád15 (később jelentős pályát futott be a Szovjetunió külügyi népbiztosságán) mondott beszé-det, megbélyegezve a rabbi magatartását. Spitzer Sámuel távozása után a rabbiszék kb. 1910–1914 években (sic!) betöltetlen volt.16 Schwarcz Ignác rabbihelyettes, dájon 50 év körüli, az erős dohányzástól rekedtes hangú, szónoki képességgel nem bíró, különben jeles tudású ember csak a temetéseken funkcionált, a templomban ekkoriban ünnepi beszéd nem hangzott el. Gazdagabb csalá-dok halottaik temetésére a közeli helységek rabbijait kérték fel búcsúbeszéd elmondására, így Schneider Ignác baromfi kereskedőén a kiskunfélegyházi Ádler Illés működött közre, a későbben híres pesti rabbi és kiváló szónok.17 

 
12 Krausz Vilmos (Benjamin Zeev) (1853–1921) a tatai, a tabi és a pozsonyi jesivákban tanult. Szófer tanítvány volt. Szászrégenből jött Kiskunhalasra, és 1886-tól 1898-ig volt itt. Innen Debrecenbe került, és harminc évig töltötte be a főrabbi hivatalt. Vö.: Halmos Sándor: Elfelejtett debreceni rabbik, 1840–1945. Online: www.or-zse.hu – 2019. aug. 20. 
13 Dr. Spitzer Sámuel (1872–1934): szegény családból származó rabbi. Nagy tudása és szigorú vallásossága miatt Kiskunhalas után 1904-től Miskolcon sem volt népszerű. 1908-ban a hamburgi főrabbi posztját nyerte el. Németországban a második legbefolyásosabb német ortodox rabbi lett. Vö.: Yocheved Klausner: The History of Miskolc’s Jewish Community. Online: www.jewishgen.org/yizkor – 2019. aug. 20. 
14 Kálmán József (1905–1995): orvos. Iskoláit Kiskunhalason végezte. Pécsen szerzett orvosi diplomát. Sza-natóriumot nyitott szülővárosában. Túlélte a holokausztot, sokáig a megmaradt hitközség egyik vezetője volt. 
15 Szabados Árpád (1887–1967): ügyvéd, politikus. 1908-ban szerzett jogi végzettséget. 1914 és 1917 között az orosz, majd az olasz fronton harcolt. 1918-ban részt vett a forradalmi mozgalmakban és a Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakításában. A Tanácsköztársaság idején a Hadügyi Népbiztosság bírói és igaz-ságügyi osztályának vezetője. 1919 után 12 évi börtönbüntetésre ítélték. 1922-ben a fogolycsere-egyezmény alapján a Szovjetunióba került. 1922–23-ban a Külügyi, 1923–25-ben a Külkereskedelmi Népbiztosság mun-katársa. 1925-ben letartóztatták, feleségét kivégezték. 1947-ben hazatért, nyugalomba vonulásáig a Magyar–Szovjet Olaj Vállalat jogtanácsosa volt. Vö.: Magyar Életrajzi Lexikon, 1000–1990. Online: Magyar Elektro-nikus Könyvtár: mek.oszk.hu – 2019. aug. 20. 
16 Ekkor Herskovits Mihály és Schwatz Ignác tanító végezte a rabbi teendőket. Végső–Simko: Zsidósors i.m. 135. 
17 Adler Illés (1868–1924): héber tanulmányait Pakson, Balassagyarmaton és Pozsonyban végezte. 1891-ben Kiskunfélegyháza papja lett, 1896–1907 között Óbudán, később a Rumbach utcai templomban rabbi. Az első világháború alatt tábori lelkész volt századosi rangfokozatban. Vö.: Magyar Zsidó Lexikon. Szerk. Újvári Péter. Bp. 1929. 9. 
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1913 őszén-telén számos rabbi mondott próbaszónoklatot,18 választásra kettőt je-löltek ki közülük: dr. Deutsch Adolfot19 Budapestről és dr. Dohány József nagyváradi születésű, brassói rabbit. Az éles harcból Dohány került ki győztesen, Deutschot talán viszonylag fiatal kora miatt mellőzték; nem tudom, mi döntötte el, csak a heves hangulatú választásra és a szavazás napjának feszültségére emlékszem.20 Dohány a jesiva után Freiburg im Breisgau egyetemén bölcsészdoktori oklevelet szerzett, disszertációja, úgy tudom, Goethe Faustjáról szólt. Egy ottani gazdag Kohn csa-lád leányát vette el, Halasra már terhes állapotban hozta. 1914 Zájin Ádárkor21 foglalta el állását. Lakását kívánságára átépítették, fürdőszobával bővítették. Már ezzel, a nyilván fe-lesége kívánságának eleget tenni akaró igyekezetével némi ellenállást váltott ki az adófize-tők körében. Fogadó küldöttség utazott elébe Szabadkára, a vasútállomástól nagy kísérettel a Schneider Ignác Utódai cég hintaján érkezett a templom elé. Mi, kisiskolások virágot szórtunk a lába elé, és hangos borüch hábó-val (értsd.: baruch ha ba B’shem Adonai: áldott, aki az Úr nevében jön) köszöntöttük. A város más vallású meghívott vendégei előtt a vezetők kötelességeiről mondott beszédet. Este chevra szüdé volt.22 A megérkezését követő hetekben-hónapokban a zsidó családok egy részénél vizitel-tek; a rabbi ún. Ferenc József kabátban,23 cilinderben járt, ezüst nyelű botja volt, a nőkkel nem fogott kezet. Felesége németül beszélt, édesanyám jól beszélte az irodalmi német nyelvet, és a városban akadt még jó néhány nyelvtudó asszony, lett volna valamelyes tár-sasága, de élete váratlanul korán, tragikusan korán ért véget. A rabbi esténként feleségével a közvetlen közeli utcákon sétálgatott és akkor ez feltűnést keltett. Tekintélyéből már az első napokban kezdett veszíteni, mert reggelenként nem jelent meg pontosan a templomban, eleinte még vártak rá, de a kereskedők és mindenki más szerette volna az imádkozást a megszokott időben befejezni, ezért, nyilván közös meg-egyezéssel, később már nem várták meg. A rabbi a lakásában öltötte fel a táliszt24 és te-filint,25 még jom kippurkor26 sem járt el másképpen, amikor pedig a hagyománynak meg-felelően őt illette meg a neila27 elmondása, nem mondotta el a többi előimádkozóval a löhiszatéf bácicisz börochóját,28 nyilvánosan és hangosan. 
 

18 Például: Lemberger Sámuel pozsonyszentgyörgyi rabbi, a váci Pollák Joel, Goldstein Ezra dunaszerdahelyi rabbi. Vö.: Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1913. szeptember 10. 2.; 1913. december 10. 2.; 1913. december 17. 2.; 1913. december 24. 2. 
19 Deutsch Adolf (1888–1953): rabbi, tanár, szakíró. Magyargencsen született. Jesivákat végzett és rabbi lett, majd a bécsi egyetemen nyert tanári oklevelet és bölcsészdoktori címet. Megszervezte a budapesti izr. hitköz-ség polgári fiú- és leányiskoláját, a hitközség iskoláinak igazgatójaként korszerűsítette a felügyelete alá tartozó elemi iskolákat. Vö: Magyargencs hírességei. Online: www.magyargencs.hu – 2019. aug. 20. 
20 1914. január 22-én 62–60 volt a szavazati arány, amellyel Dohány nyerte el a választást. Ám csak 1914. március 31-én iktatták be, mert Deutsch nem fogadta el a választást és fellebbezett, amit a polgármester mint elsőfokú hatóság elutasított. Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1914. március 18. 2.; 1914. március 25. 3. 
21 zájin ádár: Ádár az öröm hónapja, ekkor ünneplik a purimot. 
22 chevra szüdé: egyesületi lakoma. 
23 Ferenc József-kabát, ferencjóska: az osztrák császár katonás zubbonyának mintájára készült kabát. 
24 tálisz: gyapjúból készült imalepel, melyet a reggeli és délelőtti imánál használnak a férfiak. 
25 tefilin: bibliai fejezeteket tartalmazó szíjas tokok, amelyeket hétköznap a reggeli imánál a bal karra és a fejre raknak. 
26 jom kippur: az engesztelés napja, Tisri havának 10. napja, 25 órás böjt kapcsolódik hozzá. 
27 neil: egy speciális záróima, amely csak egyszer egy évben van jom kippurkor. 
28 löhiszatéf bácicisz börochója: tálisz, imalepel felöltésénél mondott áldás (áser kidösonu bömicvojszov, vöcivonu löhiszátéf bácicisz). 
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1914 nyarának közepén fia született, Marcell Iván – Merl Cvi nevet viseli (a kettős utónév adása is feltűnt; fia jelenleg Bécsben él, kereskedő, államtudományi vagy jogi dok-tor).29 A rabbi héber neve Chájjim Joél volt. Felesége a szülés után néhány héttel, de már a háború miatti mozgósítás után meghalt. Családja kívánságára holttestét szülővárosába szállították. Késő délután a rabbi maga búcsúztatta, beszédét végigzokogta. A koporsót fáklyafényben kísértük a vasútállomásra.30 A rabbi utána kb. három évig nem nősült, ház-tartását pártában maradt nagyothalló nővére, Dohány Róza vezette és nevelte az árván maradt kisfiút. Dohány Róza magyarra fordította és saját költségén kiadta Lehmann: Rabbi Akiba c. könyvét Nagyváradon.31 Egy-egy példányát később (1917-ben) a gimná-zium igazgatójától a záróünnepélyen jutalomkönyvként kaptuk meg hárman, akik ekko-riban rendszeresen minden reggel kezdtünk járni a templomba. Ez addig nem volt szo-kásos. A rabbi 1917-ben újra nősült Sárvárról, Löwin Izrael gazdag kereskedő leányát vette el. Apósa és sógora, Stroh Vilmos rövidesen Halasra költöztek, szőlőbirtokot vettek a 10 km-re fekvő Fehértón (jelenleg Kunfehértó). A rabbi családjával sövüosz32 után kiköltö-zött oda és csak szelichoszra33 jöttek be. A családtagokból és alkalmazottakból odakint kitelt a minjan.34 Sábosz cházán35 helyett a dájon recitálta a háftáráht,36 tiso beávra37 sem jelent meg a templomban. A nagy ünnepeken: erev ros hásonókor,38 kol nidré39 és a há-rom mázkir40 előtt mondott beszédet, az ünnepi imádságokhoz fűződő magyarázatokkal (ünszáne taj kefből kivné mrajn, ki hinné káchajmer /im jijjü chátoéchem kassóni/ – ezekre emlékszem) igyekezett közelebb hozni a költői hangulatú imákat, a különben eléggé közömbös, primitív, anyagias, üzleti és egyéb gondokkal terhelt, csak a nagy ünne-peken és mázkirkor templomba járó hallgatóihoz. Pészách és sövüosz között szombat délutánonként Perek41 magyarázatokat adott elő magyarul, télen sálesüdeszkor42 a heti szidrát43 jiddisül kommentálta, ezt csak a kevés, jórészt akkoriban bevándorolt vallásos hívők értették. Sábosz hágodaljkor44 a szigorú pészachi teendőket évenként megismételte. Beszédeiben gyakran felidézte Szuszmann Szófer nevét és emlékét; a szombat megtartása és a mikvé45 használata volt a fő követelménye. Néha eléggé fellengzős stílusban beszélt, alig érthető prózai költeményeket adott elő gyászbeszédeiben is, ezért váltakozóan voltak 
 

29 Dr. Dohány Marcell rabbi a kiskunhalasi hitközség rabbija volt. 1944-től a kiskunmajsai hitközség rabbi teendőit is átvette. 1945 után többször próbált disszidálni.  
30 A temetésről és búcsúsztatásról részletesen beszámolt a helyi lap is. Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1914. november 4. 2. 
31 A könyv címe helyesen: Ősi fény: történelmi regény rabbi Akiba korából. 
32 sovuosz: zarándokünnep. 
33 szukkóth: keresztelés. 
34 minjan (mingyemó): az istentiszteletnél jelenlévő férfiú. 
35 cházán: tisztviselő, felügyelő, a talmudi korban az a személy, akinek a feladata a rend fenntartása, különös-képp a zsinagógában. 
36 háftárá: a szombati vagy ünnepi Tóraolvasást befejező, prófétai fejezet. 
37 tiso beávra: az első és a második szentély pusztulásának emléknapja. 
38 rós hásáná: az év kezdete, a zsinagógai újév. 
39 kol nidre: jom kippur előestéjén az istentisztelet bevezető része. 
40 mázkir: az elhunyt szülők lelki üdvéért mondott ima. 
41 perek: talmudi fejezet, Atyák fejezetei. 
42 sálesüdesz: a szombat délutáni harmadik étkezés. 
43 szidra: a Tóra heti szakasza. A Tórát 54 szakaszra osztották, és ezekből az év minden szombatján sorrend-ben felolvasnak a zsinagógákban. 
44 Sábosz hágodalj: széder esti ima. 
45 mikve: rituális fürdő. 
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sikeresek. Egyik kol nidré este az első sorban megjelent a helybeli születésű ref. lelkész-helyettes, Ván Benjámin,46 egyszerű parasztként csizmában járt, legjobb barátja Grosz Mór jó eszű, művelt, púpos ügyvéd volt. Pár év előtt (sic!) Kálmán József meglátogatta Ván Benjámint, aki Baranya megye egyik eldugott falujában, nagy szegénységben írogatja véget nem érő emlékiratait. A 20-as évek elején valamilyen kérdésben összekülönbözött Ravasz László püspökkel.47 Nagyon megszenvedett érte. A világháború alatt és főleg az után következő infláció idején a hitközség nem tudta alkalmazottai fizetését a drágulásnak megfelelően emelni. Dohány rabbi részt vett apósa és sógora borkereskedésének üzleti ügyeiben, ezt az adófizetők közömbösebb része nem nagyon bánta, mert nem emelkedett adója, de a rabbi tekintélye mégis jelentősen csökkent – „vizet prédikál, bort iszik” – mondogatták vallásos, kissé rosszmájú hívei. Schwartz Ignác dájon bensejében bizonyára rosszallta egyebek közt a rabbinak ezt a magatartását is, de fegyelmezetten, egyetlen megjegyzéssel sem árulta el nézeteit. Az 1930-as válság idején a cég tönkrement, apósa talán visszaköltözött Sárvárra, sógora pedig Jánoshalmára. Akkoriban hosszadalmas, súlyos betegségemből felépülve, állás nélkül lévén rövid ideig Halason tartózkodtam, az utcán véletlenül találkoztam Dohány rabbival, nem kérdezte, miért nem járok már templomba, én viszont közöltem vele, hogy már nem vagyok vallá-sos. Szó nélkül tudomásul vette, okát sem kérdezte, lehet, hogy sejtette. Elmondhattam volna neki, hogy bátyám (különben a világ egyik legbecsületesebb embere) velem szem-ben sem akkor, még kevésbé később, 45 év múlva nem kellő korrektséggel akarta elintézni anyai örökségem ügyét. Mint ros besz din,48 ha egyáltalán még volt ilyen funkciója, jobb belátásra bírhatta volna bátyámat, én meg nem fordultam a polgári bírósághoz. A rabbi 1945. május elején tért vissza a deportálásból, első péntek esti istentiszteleten a leghátsó (egykor a diákoknak fenntartott) padban részt vettem, de nem beszéltem vele. Jelentős könyvtára volt, a mennyezetig érő polcok zsúfolásig tele voltak, én csak Graetz, Dubnow és S. R. Hirsch sok kötetes műveit ismertem fel; sok héber könyve az egyik mészárszék helyiségében maradt (bátyámtól tudom), mert nem vihette magával Iz-raelbe. A gimnázium felsőbb osztályaiban heti egy órán neki kellett volna tanítani a hittan órán, de nagyon ritkán tartotta meg, helyettesítéséről nem gondoskodott; gyenge fizi-kumú ember volt, erre hivatkozhatott, mégis majdnem 90 évet vagy talán többet is meg-élt. Ha néha mégis megjelent a gimnáziumban, előbb a tanári szobában elbeszélgetett a tanárokkal. Nem sokat tanultunk tőle, jóllehet, legalább, ami engem illet, szívesen vettem volna, ha tudásom e téren is gyarapszik valamelyest, diáktársaim viszont örültek a soro-zatosan el-elmaradó „üres” óráknak. Dohány hangja elég gyenge volt, ünnepi pirongató beszédeiben el-elcsuklott, néha sírt is, de ezzel nem tett nagyobb hatást hallgatóira. A dájon Schwartz Ignác, reb Icig, héber nevén Jichok ben Ávrohom Cvi Hálévi, a szomszédos Soltvadkert szülötte volt. Szigorú, eléggé indulatos, kissé türelmetlen, 
 

46 Ván Benjámin (1892–1985): református lelkész. Iskoláit szülővárosában végezte. Teológiát Budapesten tanult, 1917-ben fejezte be tanulmányait. Segédlelkész volt többek között Kiskunhalason, Nagykőrösön és Mohácson. 1927–1937 között lelkipásztor Látrányban, 1937-től 1953-ig, kényszernyugdíjazásáig, Kiskunha-lason. 1962–1977 között Rádfalván nyugdíjas lelkipásztorként szolgált. Élete folyamán többször összeütkö-zésbe került feletteseivel és egyéb világi hatóságokkal. Vö.: Végső–Simko: Zsidósors i.m. 280. 
47 Ravasz László (Bánffyhunyad, 1882. szeptember 29. – Leányfalu, 1975. augusztus 6.): református lelkész, a Dunamelléki református egyházkerület püspöke 1921-től 1948-ig. Az MTA tagja. Ordass Lajos és Pap László mellett a pártállami időszakban a magyar protestantizmus egyik példaadó egyénisége. 
48 ros besz din: törvényhozás atyja. 
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kötelességtudó, ortodox, mérsékelten felvilágosult, nem túl fanatikus, nagycsaládú, nem anyagias természetű ember volt.49 Bibliaóráin a II–IV. osztályban Mózes első három könyvét fordítottuk magyarra  Deutsch Henrik könyvéből. Igen jól tanított, de a dohányzástól az órák alatt sem tartóz-kodott. Még előttem van a kép: a déli órákban a napfényben úszó kék pipafüst. Nem nagyon kérdezősködhettem tőle, később még tartózkodóbb volt, talán attól félt, hogy az akkori „felvilágosult” korszakban nem fogadjuk el válaszát, vagy bizalmatlan volt velünk szemben, nem élünk-e vissza a megtudottakkal a vallásos felfogással szemben. A Leviti-cus50 elején a korbán51 szó etimológiáját kifejtette, ezzel első ízben, elég korán felkeltette ilyen irányú érdeklődésemet. Óráin a tanulókat érdem szerint ültette, de az első helyet unokája, a másodikat a helybeli leggazdagabb család tagja foglalta el, ezek a helyek beve-hetetlenek voltak a többiek számára. Egyik időnként jól tanuló osztálytársam lázongott ellene, én koravén bölcsességgel csillapítottam, mondván: a fontos az, hogy tudjunk. De az igazságtalanságnak, az első át nem törhető falnak mélyebb nyom[a] maradt bennem, mint sejtettem volna, nem tudom, nem ez sodort-e később, a bátyám okozta sérelem idején az elnyomottak oldalára, majd pártjába. Szombatonként a reggelizés után, nyári szünetben is a heti szidrát a tárgumokkal52 könyvből lájnoltuk.53 A két tárgumnak nem-csak a szövegét nem értettük, de az olvasása okával sem voltunk tisztában. Egy korábban élt tanító, Grosz Mór54 elkészítette a frigysátor kis modelljét, igen szemléletessé téve vele az oktatást; a rézlemezzel bevont deszkák, a sátort befedő sző-nyegek különböző anyagai, a függönyök, az orajn55 a két kerubbal és a kőtáblákkal, a menóra, a sülchon,56 a két oltár (a nagy oltár lejtős felmenettel), meg az éfod57 is, az udvar alapja még megvolt, oszlopai és a rézmedence már elkallódott. Szombat délután 2 órakor mincha58 volt a gimnazisták számára. A dájon csak fel-ügyelt és névsort olvasott, füzete széle rojtosan be volt vágva, a hiányzók nevénél behaj-totta. Az előimádkozó és lájnoló Weisz Pinkász59 tanító volt, később elöregedvén, nyug-díjazása után két éven át én voltam az előimádkozó és a dájon lájnolt. Utánam Kálmán 

 
49 Soltvadkertről származott, számos gyermeke, unokája és tudása révén nagy támogatottságnak és szeretet-nek örvendett. 1944 júliusában a deportálás alatt halt meg, 90 éves korában. Ma botlatókő őrzi emlékét a zsinagóga előtt. Végső–Simko: Zsidósors i.m. 279.  
50 Mózes harmadik könyve. 
51 korbán: áldozat, adomány. Minden dolog megjelölésére használt szó, amelyet a szentélynek felajánlottak. 
52 tárgum (tárgüm): fordítás. A Tóraszöveg arameus nyelvű fordítása, magyarázása. 
53 lájnol (lájnen, lájenozni): felolvasni. A Tóra szövegének felolvasása nyilvános istentiszteleten. 
54 Grosz Móric (1830–1889): Izsákon született tanító. Kiskőrösi izraelita elemi iskolából jött át Kiskunhalasra. Szívügye volt a magyar nyelven való tanítás elterjesztése és az oktatási segédeszközök kidolgozása, elkészítése. A szövegben említett szemléltető eszközért a magyar kultuszminisztérium, a londoni és a bécsi világkiállítások elismerését és tiszteletbeli diplomáját nyerte el. Vö: Schőner Alfréd: Fejezetek egy kiskunhalasi pedagógus éle-téből. In: Keresztény–Zsidó Teológiai Évkönyv. Szerk. Szécsi József. Bp. 2013. 149–159. 
55 orajn: láda, frigyláda. 
56 sülchon (sülchan): asztal, a Tóra felolvasásának helye a templomban. 
57 éfod (efód): rabbi rövid felső köntöse. Egykor mágikusnak hitték ezt a ruhadarabot. 
58 mincha (minchoh): ajándék, a délutáni ima neve. 
59 1879-től tanított a kiskunhalasi izraelita elemi iskolában. Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1904. augusztus 31. 2–3. 
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József60 állt az omed61 előtt. Schwartz dájon a gimnázium alsó négy osztályában rendsze-resen megtartotta hittanóráit, egy kassai rabbi vagy tanár tankönyvét használtuk, igen jó részleteket tartalmazott a zsidó életből, még a zsidó családnevek magyarázatáról is szó volt benne. (A legutóbbi években ennek hatására több ilyen könyvet olvastam.)62 Egy sábbosz chazon63 délután a dájon nálam két évvel idősebb unokájának, elpusz-tult derék jó barátomnak és nekem lefordította talán a Talmudból a Város ostromáról szóló részt. Ő volt a mohel64 is, kis könyvébe gondosan beírta az újszülöttek héber és magyar nevét az egyéb adatokkal együtt. Hosszú évtizedeken át látta el ezt a tisztét is. Ugyancsak ő volt Hazkora Egylet65 jegyzője vagy titkára, a járcájtokról66 jó előre értesítette a városunkból elszármazottakat levelezőlapra nyomtatott szöveggel, az elhalt neve, a hó meg nap héber betűkkel is írva. A levelezőlapok postára adását tanítványaira bízta; ő maga ritkán mozdult ki lakásából és hivatali szobájából, legfeljebb hajvágás miatt a borbélyhoz ment,vagy egyéb csak személyesen intézhető ügyei miatt. A Hazkora Egy-letbe beíratottak halálozási évfordulóján a templomban a bejárat mellett baloldalt fekete üvegezett szekrényben mécsest gyújtottak, kis táblán megjelölve, kinek az emlékére, de ez már a sochet67 vagy Avner Katz feladata volt. Schwartz dájonnak két feleségétől számos, akkor már felnőtt fia és leánya volt, tu-catnyi unokával. A háború után egyik idősebb leánya Jeruzsálembe ment férjhez; levelei borítékján akkor láttam először bélyegen a Palesztina szót héber betűkkel, mellette jel-lemzően Erec Jiszráél csak a kezdőbetűkkel állott. Egyik fia, Sándor, Smül Dodiv a Ta-nácsköztársaság idején Kohn Antal üzletének kiárusításakor bizalmi állás funkcióját volt kénytelen elvállalni, mint állástalan kereskedő-segédnek. 1920 májusában, röviddel kisfia megszületése után éjjel a fehér terroristák elhurcolták a lakásáról és megölték.68 Temeté-sekor apja fiatal házas fiának szép új táliszáról cipője sarkával indulatosan a ciciszre69 
 

60 Dr. Kálmán József (1905–1995): orvos. Kiskunhalasi zsidó kereskedőcsalád sarja. Pécsett és Bécsben foly-tatta orvosi tanulmányait. A doktorátus megszerzése után 1929-ben egy berlini nőgyógyászati magánklinikán helyezkedett el. Az erősödő náci hatalom miatt az 1930-as évek elején visszajött szülővárosába, ahol szana-tóriumot nyitott. 1944 május-júniusában Kiskunhalasról, majd Szegedről deportálták feleségével, családjával osztrák és cseh területeken lévő munkatáborokba. 1945 után az államosításig tovább praktizált szanatóriu-mában, majd Budapestre költözött. Kálmán József: A négy kosár története – Deportálás Kiskunhalasról 1944-ben. (Visszaemlékezés.) Jegyz. Végső István – Simko Balázs. In: Kiskunhalas története, III. köt. Szerk. Ö. Kovács József – Szakál Aurél. Kiskunhalas 2005. 859. 
61 omed (ámüd): állvány, templomi emelvény, ahol az előimádkozó, az istentiszteletet végzi. 
62 Valószínűleg dr. Enten Manó (1886–1944) kassai rabbi könyvére céloz. 
63 sábbosz chazon (sábbosz cházajn): látomás szombatja. Tisóbeóv böjtje előtti szombat, a „cházajn” szóval kezdődő háftórát olvassák fel. 
64 mohel: a körülmetélést végző személy. 
65 A Hazkora Egyesületet 1888-ban alapították. Végső–Simko: Zsidósors i.m. 26. 
66 járcájt: halálozási ünnep. 
67 sochet: kóser vágó, böllér. 
68 1920. május közepén az Ébredő Magyarok Egyesületének (ÉME) kecskeméti tagjai gyűlést szerveztek, és Kiskunhalason zsidóellenes plakátokat függesztettek ki. Két zsidó származású személy, Práger József és Schwarcz Sándor ezeket nem tűrték el, és tiltakozásul letépték az utcai falragaszokat. Ezért a szélsőjobboldali szervezet tagjai elfogták őket és a városi hatóságoknak adták át, akik barakkokba zárták őket. Azonban a helyi katonai városparancsnok elengedte őket. Práger valószínűleg elbújt, míg Schwarczot az ÉME aktivistái – Szabó Károly helyi szikvízgyártó segítségével – a késő esti órákban felkutatták és megölték. Végső István: Vörös terror és fehérterror Kiskunhalas térségében, 1919/1920. In: Halasi Múzeum Évkönyve, 3. Szerk. Szakál Aurél. Kiskunhalas 2009. 257. 
69 cicisz (cicesz): szemlélő szálak. A talliszról, vagy cidákliról lelógó négy rojt. 
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lépve tépte le a szálakat, poszellá70 téve. A táhárá71 a temető udvarában folyt le, igen ke-vesen voltunk jelen, azokban a napokban sokan elmenekültek a városból, mások az utcára sem mertek kimenni. Akkor fordult elő talán először a templom fennállása óta, hogy pénteken és szombaton nem volt istentisztelet. A mártírhalált halt sírkövén, mint az 50. évfordulón sírjánál tartott megemlékezéskor meglepetéssel láttam, nincs feltüntetve atyja neve, levita72 származása sem, csak alul anyjának neve és sofách domaj kámájim vagy hasonló szövegű felirat.73 Ez annál inkább feltűnt, mert a temető sírfeliratainak szövege jórészt a dájontól származik. Elemi iskolai tanítóim közül az első és második osztályban Eichler Albert74 volt; elég rossz idegzetű, türelmetlen, kissé rabiátus, szadizmusra és aberráltságra hajló és egy ízben meggyanúsított gyermektelen ember volt. Öregségében vallási fanatizmusba esett. Egyet-len kellemes emlékem sincs róla. A gazdag vagy tekintélyes állású szülőktől származó osztálytársaimmal kivételesen bánt, míg egy menhelyi kislányt nagyon megvert, mert az olvasókönyvben álló Egyiptom szót nem tudta szerinte helyesen olvasni. Máig nem fele-dett kegyetlen élményem. Az iskolában több, évenként változó menhelyi gyermek fordult meg. Az egyik téli reggelen a velünk egy tanteremben tanuló harmadikosok közül valaki otthon hallott a Messiás eljöveteléről, én csak ekkor vettem hírét e boldog várakozásnak. A tanteremben ui. két-két osztály, fiúk-lányok vegyesen, de külön padban zsúfolódtunk össze. Másik tanítóm, a harmadik és negyedik osztályban Weisz Pinkász (kohén), zavará-ban néha kissé dadogó, különben igen értelmes, jó előadó, türelmes, szelíd ember volt. Tanítványai – még a gyengébbek is – kiemelkedtek a gimnázium első osztályában, mert folyékonyan olvastak, helyesen írtak és jól számoltak, míg az állami és más felekezeti is-kolából jövők tagolva olvastak és helyesírásuk fogyatékos, bizonytalan volt. Weisz taní-tónk tanítása nem korlátozódott a világi tárgyakra, chanukka,75 purim76 előtt terjedelmes előadásban ismertette [a] napok jelentőségét, a zsidó naptár rendszerét leíratta velünk, szóról szóra megtanultuk, ha nem is értettük meg minden részletét, mindmáig tudom, hogy az év ünnepei és böjtnapjai pészach napjai szerint alakulnak és jom kippur nem eshet sem péntekre, sem vasárnapra. Édesapám77 egyik korai járcájtjakor (1910-ben halt meg) a káddist78 még nem tudtam a frigyszekrény előtt felsorakozott bátyáimmal együtt folyamatosan velük mondani, kissé elmaradtam tőlük cérnaszál gyermeki hangommal, mondták, hogy a jelenlevők közül töb-ben könnyeztek és hangosan felsírtak, mert nagyon szerették és becsülték korán meghalt apámat. Tanítóm, Weisz Pinkász utána némileg szemrehányóan mondta: miért nem 
 

70 poszel (pószl, pószül): alkalmatlan, hibás. Elromlott kegyszer, melyet nem szabad használni. 
71 táhárá: rituális halott fürdés, megtisztulás. 
72 levita: a zsidó hagyományban a léviták a tizenkét zsidó törzs egyike, Lévinek, Jákob fiának utódai. Speciális vallási és politikai feladataik voltak, amik elsősorban a kohaniták mellett – „segédpapokként” – a Második Templom idején végzett szakrális tevékenységekre terjedtek ki. 
73 A 119. zsoltár a héber nevek minden egyes betűjéhez tartalmaz egy-egy sort. Feltehetően innen van a szöveg. 
74 A helyi újság Kegyetlen tanító címmel jelentetett meg cikket róla 1908-ban, ahol felsorolta a helyenként gyomorforgató bántalmazásait a gyermekekkel szemben. Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1908. szeptember 30. 2. 
75 chanukka (chanükkóh): felszentelés, nyolc napos „félünnep” a Makkabeusok szabadságharcának emlékére. 
76 purim (pürim, púrim): kétnapos örömünnep a zsidók csodás megmenekülésének emlékére Perzsiában Achasvérus és Eszter idejében. A zsidó farsang. 
77 Édesapja neve: Práger Ignác. 
78 káddis (kádes): Isten szentségét dicsőítő ima. 
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szóltam előre, begyakorolta volna velem a szöveget. A mai napig a legnagyobb hálával és tisztelettel gondolok rá. Iskolánk tanítóinak volt némi tekintélye, mint értelmiségiek tagjai lehettek az Úri Casinónak, Weisz Pinkász el is járt oda szabad óráiban (esetleg déli egy és kettő között) újságolvasásra. Nevét abba az időben mintha maga is röstellte volna, volt, aki bibliai nevét csúfnak tartotta, mert csak Weisz P-nek írta alá értesítőnkre. Embernek, zsidónak, tanítónak egyaránt kiváló, egyszerű, puritánul becsületes, szerény, pontos, kö-telességtudó, szelíden szigorú volt, jó példát nyújtott tanítványainak. A 20-as évek elején, 40 évi tanítás után vonult nyugalomba. Az őt megillető búcsún megjelentek volt tanítvá-nyai, a hitközség akkori elnöke, Hofmeister Móric (egykor a leggazdagabb, vagyonát már javarészt elvesztett halasi zsidó család agglegény és csaknem utolsó tagja), beszédében a „náár hojiszi, vögám zokkánti…”79 szövegét idézte. Akkor még sejtelmünk sem volt vagy lehetett volna a ránk váró és bekövetkező, végzetesen szomorú sorsunkról. Kántorok, sochétok.80 A hitközségnek korábban három kántora volt. A főkántor, Ganz Mór idejében kórus is kísérte. A főkántor kisfiának szerencsétlen halála (kútba ful-ladt) után felköltözött Pestre, borkereskedő lett, a háborús konjunktúra idején meggaz-dagodott. Ahogy emlékeztek rá, szép tenor hangja volt. Az ő állását sem töltötték be, így a másodkántor, a bariton Szimon Mór, Moseh Áron (zentai vagy makói származású) lé-pett a helyére, és az eredetileg csak sochét Katz Adolf r. Ávner, akinek énekhangja nem volt, lett a második előimádkozó, és ha funkciója engedte, sámesz81 is volt emellett. Mind-ketten szinte a tökéletességig igaz emberek, erlacher jidek,82 nagycsaládúak, szerények, nem anyagiasak, harmonikusan működtek együtt, a legkisebb súrlódás nélkül a templom-ban, a vágóhídon, a mészárszékben. Szimon minden cikornya nélkül, szépen énekelt, mindketten bensőséges áhítattal álltak az omed előtt. Hétköznap a baromfi-vágó kis szo-bájában ültek, tanultak, szolgálatkészen, ha valaki baromfit küldött vagy hozott vágatásra. Szimon szépen lájnolt, szombat kora reggel, de már pénteken is kis könyvből átvette, ha néha mégis elvétett valamit, Schwartz dájon erélyesen, indulatosan rászólt. Hétköznap és szombaton délután Katz lájnolt, ő valamivel tanultabb volt, nem emlékszem, hogy valaha is hibát ejtett volna. Szimon a megilász83 Esztert, az Échót,84 ákdomüszt85 és minden más hagyományos dallamot nemes egyszerűséggel, felemelően énekelt. Katz a maga módján, ha kevésbé énekszerűen, de mély érzéssel imádkozott. Fiaik közül csak egyet-egyet küldhettek jesivába, a többiek kereskedő- és iparosta-noncok lettek. A Szimon-fiúk közül ez a legidősebb élte túl a vészes időket, Makóról Izraelbe vándorolt ki. Katz Fülöp, később Királyra magyarosította nevét, már 1919-ben kommunista lett, 1925-ben Bécsben, mint újságárus nyomorgott, majd a Szovjetunióba vándorolt ki és ott érte utol szerencsétlen sorsa, a személyi kultusz áldozataként. Egyik öccse idehaza lett túlzó kommunista a felszabadulás után. Szimon halt meg előbb, tüdőrákot kapott. A dájon élete végső napjaiban tesüvóra86 szólította fel – hallomásból tudok a megrázó jelenetről –, „nem akarok meghalni!”, „élni 
 

79 Ifjú voltam és bölcs is. 
80 sochét: sakter, vágó. 
81 sámesz (sámos): szolga, egyházfi, hitközségi altiszt. 
82 erlacher jidek: igaz zsidó emberek. 
83 megilász, megille (megillóh): tekercs. Eszter könyve. Tréfás értelemben hosszú lére eresztett elbeszélés vagy levél. 
84 échó (Jeremiás siralmai), Eszter könyve gyűjtőneve. 
85 ákdomüsz: bekezdés, előszó. Az ünnepi tóraolvasás előtti arameus-nyelvű dal kezdőszava. 
86 tesüvóh, báál tesüvóh: megtérés ura. A jó útra tért bűnös. 
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akarok!”, „tudtommal nem vagyok bűnös!”, tiltakozása közben kényszerült a viddujt87 elmondani. Katz a 40-es évek elején prostata hypertrophiában88 szenvedett, 70 évesen, jom kippur utáni napon halt meg. Sírja közvetlen a temető kapuja és kerítése mellett van, hogy kohanita89 fiai megjelenhessenek kéveroveszen;90 jóllehet a többi khén91 sírjának külön helyet tartottak fenn a temető közepén. Ő talán nem is akart a nem vallásosak közt nyugodni, lévén kohén cedek.92 Mind a hárman, a tanító Weisz Pinkász és a két sochet őszinte, kifogásolhatatlanul tiszta magatartása nagy hatással volt rám, példaadásuk nélkül talán nem lehettem volna 17 esztendőn át vallásos, hívő ember. A sámeszek közül a legjelentősebbnek, Frankl Mózesnek csak a temetésére emlék-szem. Dohány rabbi, noha csak rövid óta ismerte, magasztaló szavakkal búcsúztatta. Frankl is kérte, hogy a temető bejárata mellett legyen a sírja, ott is mint sámesz őrködni kívánt. Fia feltörekvő ember, fogorvosnak kitűnő, de a vagyonos zsidókhoz és főleg a keresztényekhez dörgölődző természetű volt. A 20-as évektől kezdve a gimnáziumban ő tanította a VII. osztályban az egészségtant. Három fia közül kettő színjeles tanuló volt, mind orvosok, a középső megtartotta eredeti nevét, Kaposvárott bőrgyógyász, írt egy könyvdrámát és talán egyebeket is. Már korábban is volt még két sámeszünk, az egyik talán a chevráé, jelentéktelen emberek, a háború és az infláció miatt, úgy látszik, Frankl Mózes helyét sem töltötték be és feladatát az egyik sámesz, Fürst Adolf és Katz sochét látta el. Fürst volt az „is mi jirce”,93 ő virrasztott a halottak fölött, hírül vitte a temetések idejét, és hasonló teendőket látott el. Egyik fia ügyvéd lett, de a Tanácsköztársaság alatti magatartása miatt a szerb megszállás alatt levő közeli Bácskába sikerült menekülnie, többé nem láttuk. A másik sámesznek a felesége volt a virrasztó a női halottak mellett. A hitközség elnökei közül jobbára csak Weisz Ignácra94 emlékszem, ő kis megszakí-tásokkal hosszabb idő[n] át töltötte be tisztségét. A közbeeső időben Hofmeister Móric és Schwartz Mihály elnöksége nem hagyott mélyebb nyomot bennem, bár mindketten sokkal szimpatikusabbak voltak személyükben, de, úgy látszik, nem sikerült tartósabban ellátni feladatukat. Weisz Ignác saját erejéből küzdötte fel magát a gazdag emberek közé, fűszer-nagykereskedő volt, gyermektelen, eléggé rideg ember. „Emeletes Weisz” nevét talán azért kapta, mert a bankokon kívül az övé volt az első vagy egyik első emeletes ház a városban. Üzletét szombaton nyitva tartotta, nem volt vallásos ember, állítólag szabad-kőműves páholy tagja is. Talán takarékos gazdálkodása tette kedveltté a választók köré-ben, s ez az alacsonyabb hitközségi adófizetést is jelentette. Szimon kántor fiától tudom, hogy apja betegsége idején igen kevéssé megértő magatartást tanúsított egy nagycsaládú 

 
87 vidduj: bűnbevallás. 
88 a. m. prosztata-megnagyobbodás. 
89 kohanita (kóháním): Lévi törzsének egyik ága, Áronnak, Mózes bátyjának utódai. Speciális vallási és politi-kai feladataik voltak. Sírjaikon áldást osztó kéz látható. 
90 kéveróvesz: ősök sírja. A szülők sírjainak meglátogatása. 
91 khén (kajhén): pap. Áron nemzetségéből leszármazott. 
92 kohén cedek (igazságos pap): kohén (pap) szóból ered és régebben a társadalmi állás vagy származás meg-jelölésére szolgált. 
93 is mi jirce, im jirce ha-Sém, (h.): Ha Isten akarja. Közkeletű frázis, amelyet vallásos zsidók használnak, amikor készülnek valamire, vagy várnak valamit. 
94 Tekintélyes fűszer-nagykereskedő volt. Több izraelita és világi szervezetnél is betöltött vezető funkciót. A két világháború között virilis volt. Végső–Simko: Zsidósors i.m. 32., 35. 
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sáleách cibbürrel95 szemben, de a részletekre már nem emlékszem, különben is lehet, hogy az információ túlságosan is egyoldalú és érthetően elfogult volt. A chevra kadisa elnöke előbb Schön Móric, kellően vallásos, majd utóda, Bergl Mór, kevésbé ortodox követte, mindketten régi halasi zsidó családból származtak, és talán elő-deik is betöltötték e tisztséget. Egyetlen nagyobb purim-estre emlékszem, ezt Bergl Mór lakásán tartották. A chevra lelke, hosszú évtizedeken át Kálmán Dezső gábbe96 volt (Kál-mán dr. édesapja). Nehéz kötelezettségét kiváló buzgalommal végezte. Grünwald Simon szabó személyében hasonló embert állított maga mellé helyetteseként, ha távol lenne, vagy bármi módon akadályoztatva. Kálmán jómódú textilkereskedő, mérsékelten jóté-kony, vallásossága ellenére nehéz volt állásfoglalását megérteni, magyarkodó, anticionista és a fiatalabbak alaposabb vallási tanulását jiddis nyelven különösen ellenezte. A templom az őszi nagy ünnepek kivételével eléggé tágas volt, talán 300 ülőhely is volt benne a férfiak számára. Csak az említett ünnepnapokon és mázkirkor volt tele, ak-kor viszont zsúfolt, rossz levegőjű, nehezen szellőztethető; különösen jom kippurkor a több mint kéttucatnyi méteres hosszúságú gyertya az almemor97 körül és az omed előtt fogyasztotta a levegő oxigénkészletét. A déli órákban való szellőztetést mindig némi han-goskodás előzte meg, a vita inkább az ellenző vallásosabbak javára dőlt el. Annyi bizo-nyos, hogy a neilát többen a bejárat mellett mondtuk el, a fülledt meleg és a levegő hiánya miatt. A villanyvilágítást a tízes évek elején vezették be. A templomban télen nagyon hi-deg volt, péntek este sokszor átfázott lábbal mentem haza, nyáron viszont jó hűvös volt, sövüoszkor különösen kellemesen illatos a város fehértói erdejéből kocsiderékszámra ka-pott lombos ágaktól és virágkoszorúktól. Nyári szombat délután az olykor kinti rekkenő hőség elől szívesen mentünk a mincha előtti perek olvasásra, egyes mondásai akkor és később nagy hatással voltak rám. A templom udvara három utcára nyílt, a rabbi, a dájon, a sochet, a templomot és iskolát, baromfivágót és udvart takarító keresztény szolga lakása; külön épületekben, a két tantermes elemi iskola, a dájon tágas hivatali szobája és egy nagyobb, az idők folyamán még meg is nagyobbított tanácsteremmel. A dájon szobájában folyt a bibliatanítás. Télen hétköznap és szombat reggel az istentiszteletet a háború előtt és alatt a tanácsteremben, később nyilván a fűtőanyag hiánya miatt a dájon szobájában tartották. A szombat délelőtti és a mincha istentisztelet, úgy emlékszem, mindig a templomban volt, bármilyen hideg is volt. Az iskolában két-két osztály, fiúk, lányok vegyesen, de külön-külön ültek a kényel-metlen, festetlen és esetlen padokon. A padokon egy lyukban a tintatartó, a padló nem portalanított, a helyiség szellőzetlen. Rossz levegőjű volt. A fényt balról kaptuk a kertre nyíló ablakon át, de úgy tudni, jobboldalt is volt egy ablak, villanyvilágítás csak a tanács-teremben és a dájon szobájában volt. Két-két megfordítható fekete, poros vonalas és kockás tábla, az egyikben dobogós katedra, a másikban csak alacsony és keskeny lejtős asztal, a falakon néhány népies jelenetet ábrázoló színes kép (a tanítás anyagával általában nem függtek össze), ez volt minden berendezés. A tanteremben egy-egy zománcos kan-nában víz egyetlen pohárral, ennek következtében ajkunk kipállása elég gyakori és kelle-metlen jelenség volt, a tanítás 8–11-ig vagy talán 12-ig és délután 2–4-ig tartott, szerda délután szünet, viszont a vasárnap hétköznapnak számított. Az iskolai fegyelem olyan 
 

95 sáleách cibbür: hitközségi elöljáró. 
96 gábbe: elöljáró, egyesületi elnök. Templomatya. 
97 almemor (álmemor): templomi emelvény, ahol a Tórát felolvassák. 
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szigorú volt, hogy nővérem eljegyzésekor sem kértek el és magam sem mertem elkéredz-kedni. Az I. osztályban megtanultunk írni-olvasni, számolni és héberül olvasni. A II.-ban a német, a régi fraktur betűk írását és olvasását, a III.-ban a héber írást, ezt magyar szö-vegek másolásával gyakoroltuk, emlékszem, egyszer a tábláról a Hazádnak rendületlenül szövegét másoltuk; a város földrajzát kézzel színesen megrajzolt térképről tanultuk, a IV.-ben pedig az egész országot nyomtatott térképről. Rendszeres torna- és énektanítás nem volt, a II. osztályban Szimon kántortól tanultuk a himnusz dallamát, némileg a templomi ének hangzásától befolyásoltan. A IV. osztályban az állami tanfelügyelőség hegedülni is tudó keresztény énektanító alkalmazását kényszerítette ki, történetesen a tanfelügyelő ve-jét (a Tanácsköztársaság megdöntése után mint kommunistát a fehér tisztek ölték meg 7 társával).98 Megtanultuk a hangjegyírás elemeit heti egy órában, Bartalus István tanköny-vét használtuk.99 Az iskolának volt a hitközség részéről megbízott felügyelője, igen jellemzően kevés hozzá- vagy megértéssel bíró idősebb agglegényt tartottak e tisztségre alkalmasnak. Még a gyermekek előtt sem volt nagyobb tekintélye. A tanítás óraközti szüneteiben a tágas udvarban játszottunk, télen hógolyóztunk és szánkóztunk is, de esős időben a rosszul kikövezett, nyitott folyosóra szorultunk. A tan-termeket a folyosótól kétszárnyú szimpla ajtó választotta el; a gyermekek zaja a temetési beszédére készülő dájont egyszer annyira zavarta, hogy dühösen kirohant, és magából kikelve intett csöndre bennünket. Az iskolai év egyébként meglehetősen egyhangúan telt, csak a chámisó oszor bes-vát100 iskolai ünnepsége élénkítette. Minden szülő küldött valamiféle gyümölcsöt (néme-lyek befőttet is, de ezt a tanítók fogyasztották el helyettünk, nem is lett volna alkalmas edény a szétosztásra). Mindenki szavalt, közben a kézben tartott papírzacskóba osztották szét a sokféle gyümölcsöt, békében narancsot, datolyát, fügét, aszalt barackot, almát és szilvát, szőlőt, diót, mogyorót, mandulát és lasponyát. A templomudvar szombaton és különösen a kétnapos ünnepeken az elemisták és a gimnazisták játszóhelye volt. Egy korlát és nyújtó mint tornaszer állott az udvaron, de semmire sem használtuk. Hétköznap a szünetekben a fiúk „adj, király, katonát”, kergető-zést, a lányok „utolsó pár, előre fuss”, „gyertek haza, kislibáim” játékot játszottak. Szom-bat és ünnepnap az e napokon tiltott golyózás (pöccintés, behartozás, passolás) volt a legkedveltebb, de a fal mellett pénzzel is snúroztak. A vallásosabbak szombat délután összesodort és csomózott zsebkendőiket dobták a baromfivágó falához, és aki a másikéra rádobta, az eltaláltnak futnia kellett az épület körül, míg a többiek felkapták zsebkendői-ket és korbácsolták a futó hátát; a játék neve, nem tudom mi okból, choszon101 volt. Igen hangulatosak voltak a szombat kimenetelét megelőző negyed-fél órák, a várakozás a fel-tűnő csillagokra, a háború és a rákövetkező évek bizonytalanságtól telített hangulatában és a dávenen102 felhangzása után a templomban az együttes éneklés; kiddus levonkor103 a 

 
98 Valószínűleg Szűts József tanítóra céloz a szerző. Őt és társait 1919. augusztus elején gyilkolták meg a tiszti különítmény tagjai. Végső I.: Vörös terror i.m. 256–257. 
99 Bartalus István (1821–1899): magyar zenetanár, zenetörténész, népdalgyűjtő. 
100 Sevát hónap 15. napja. A fák újéve. E napon 15 féle gyümölcsöt szoktak enni. 
101 choszon: vőlegény. 
102 dávon (dávenen, dávenolni, dajvévolni): imádkozni, mormolni. 
103 kiddus: a szombat- és ünnepnapi áldás. 
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hangos solem áléchem104 köszönés és viszonzás; tiso be áv105 és jom kippur böjtjének megtoldása e szertartással. Ugyancsak nagy hatású volt rám, hogy jom kippur másnapján reggel már ott állott a böjt után megásott gödörben a szükké106 egyik oszlopa. E napon a reggeli ima órája nem volt előre meghatározva, amint együtt volt a minjan, megkezdték az imádkozást. A mikvé nem kellően higiénikus, eléggé primitív berendezésű volt, egyetlen mélyfú-rású kútból többnyire kézi erővel kellett megtölteni medencéjét, a vizet az ún. dobkályha melegítette, eléggé ritkán cserélték és kétes tisztaságú volt. Meleg nyári szombat délutá-nonként kamasz koromban többször bemásztunk a nyitott ablakon és megfürödtünk a hideg vízben. Csak a legvallásosabb asszonyok használták, gyertyavilágítás mellett és a menyasszonyok közvetlen az esküvő előtt. A mikve mellett nyilvános kád- és gőzfürdő működött, hétfőn és pénteken; a gőzfürdő délelőtt a férfiak, délután a nők számára volt nyitva. A nyilvános gőzfürdőbe eljártak a városházi urak, a pihenőben kaszinóztak, néha még söröztek is. A társalgást mi, gyerekek élénk figyelemmel követtük, de részleteire már nem emlékszem vissza. A nők délutáni pletykálkodása olykor nagyobb vihart keltett, egy ízben becsületsértési per megindításáig fajult. A gazdagabb parasztasszonyok is látogatták a fürdőt, emlékszem, milyen kipirult arccal távoztak, nem merték lehűteni magukat a hi-deg medencében vagy a zuhany alatt. A fürdőt a háborús szénhiány miatt be kellett zárni, utána pedig egy, Felvidékről menekült, Weisz Pinkász helyét elfoglaló tanító lakása lett az e célra egyáltalán nem alkalmas épület. Később más bérlő ismét megnyitotta, de ekkor már nem volt kifizetődő és újabb, naponta nyitva tartó fürdő is épült az egyik malom mellett.107 A macesz-sütő purim után kezdett dolgozni, minden háziasszony egy-egy előre meg-határozott napon keresztény napszámos asszonyok segítségével sütötte családja számára a maceszt. Péntek esténként némi macesz törmelékért mi is kiszaladtunk a templomból, egyszer-másszor egy-egy faszéndarab is keveredett közéje, néha csak akkor vettük észre, mikor már a szánkban volt. Erev108 délután a vallásosabb férfiak sütötték a smüré ma-ceszt.109 Az épület különben egész éven át zárva volt, más célra nem vették igénybe. A temetőben110 korábban egyszerű vörös márvány sírkövek sorakoztak, csak az egyik sarkát elfoglaló Hofmeister család hatalmas, díszes sírkövei emelkedtek ki. Később fekete márvány és más díszes sírkövek váltották föl az egyszerű, nem magas, csaknem egyforma vörös köveket. Korábban egy megkezdett sorban egymás után temették el idő-rendben az elhunytakat, vagyoni és egyéb különbségek nélkül, később a továbbélő házas-társ előre megvásárolta sírhelyét házastársa mellett, hogy a majdan sírjukat látogató gyer-mekeik egy helyen tehessenek eleget kötelezettségüknek. A kohaniták sírjait a temető kö-zepén a többiekétől elkülönítették; hasonlóképpen az első világháború hősi halottainak sírjait is (ez utóbbit állami rendelet írta elő), ilyen mindössze kettő volt, az egyik Pali bá-tyámé, a másik egy ismeretlené, aki a helybeli kórházban halt meg.111 Az öngyilkosok 
 

104 solem áléchem: béke veled. 
105 tiso be áv, isá beáv: az első és a második szentély pusztulásának emléknapja. 
106 szükké: sátor. 
107 Valószínűleg a Székely és a Malom utcák sarkán állt Körösi-féle malomra és fürdőre céloz. 
108 erev: ünnepek előtti nap. 
109 smüré macesz: állandóan ellenőrzött búzából készült macesz. 
110 A temetőt 1851-ben létesítették magas fallal elkerítve, a római katolikus temető szomszédságában. Végső–Simko: Zsidósors i.m. 22. 
111 A hitközség 1918 után külön emléktáblával emlékezett a hősi halottairól. Práger Pál haláláról a helyi lap 1917 nyarán így számolt be: „Ifjú lelkesedéssel, lángoló hazaszeretettel ment a zászló alá, mikor a hazának 
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jelöletlen sírja vagy sírjai külön el voltak kerítve a bejárat jobb oldalán, nem is lehetett tudni, hány ilyen sír volt. A gazdag Schneider család egyik fiatal suicid112 tagját már nem is temették oda, szülei díszes sírkövet állítottak egyetlen gyermeküknek. Korábban a ka-pun ki volt írva egy bádog táblán, hogy koszorút vagy virágot bevinni nem szabad, utóbbi időben mintha már nem láttam volna. Tiso beáv délelőttjén egyszer végigböngésztük a sírfeliratokat barátommal, a dájon unokájával. Ha valaki egyszer meg akarná írni a hitköz-ség történetét, a sírkövekről olvasható adatok segítségére lennének; egyébként is érdemes lenne a kihalásra ítélt és belátható időben eltűnő temető sírfeliratait valamilyen módon megörökíteni. A hitközség egyletei a temetéseket intéző és a temetőt gondozó chevra kadisa mellett volt talán egykor Talmud-Tóra egylet is, snoderolni113 legalábbis lehetett javára, vezető-ségére és működésének legkisebb jelére sem emlékszem. A Hazkora Egylet a már emlí-tetten kívül, elhunyt tagjainak nevét bevezette a mázkir könyvbe és mázkirkor felolvasták belőle, de a régiek közül törölték azokat, akiknek már nem volt élő hozzátartozójuk a városban. A Mászkil el Dal feladata talán a szegények támogatása volt, voltaképpeni célját nem ismertem. Dávid nagybátyám volt az elnöke, ennyit tudok róla. A Jótékony Nőegylet tevékenysége nevében bennfoglaltatik. A 20-as évek elején egy-két kultúrdélutánt is ren-deztek tevékenyebb tagjai.114 A 10-es évek elején özvegy édesanyám volt az elnöke, de egy gazdag és reprezentálni tudó, gyermektelen, közeli községből odaköltöző asszony javára visszalépett. A háború kitörése után az új elnök asszony a polgármester feleségével115 a város hintaján látogatták a kórházzá alakított épületekben fekvő sebesülteket, egy ideig naponta. A városbeliek nyelve Augusztáknak nevezte őket, mert József főherceg feleségét utánozták. Anyám örült, hogy idejekorán átengedte tisztségét, nem szeretett reprezentálni és az üres forma-ságokat ki nem állhatta. Bikkur cholim116 egylet nem volt nálunk, a betegek látogatását és esetleges segélye-zését, a férfiakét talán a chevra, a nőkét bizonyára a Nőegylet látta el. A hitközség belső viszonyait, a templomi és általában a vallási életet messzemenően a hitközség tagjainak összetétele szabta meg; három csoportjuk különböztethető meg: a régi, hitközséget alapító „bennszülött” családok leszármazottai, az odaházasodó tagjaik-kal, a szomszéd községekből betelepültek és a messzibb vidékről, Felvidékről bevándo-roltak. Mindhárom csoportban voltak, akik a vallási előírásokat szigorúan megtartották, liberálisabb, ingadozó felfogásúak és vallástalanok. Az ortodoxok javarésze a jiddisül is beszélő bevándoroltak köréből került ki. Szinte ők tartották fenn a hitközség ortodox jellegét, [a] szombatot megtartó, templomba járó vallásosság korábbi színvonalát. Az oda- és elköltözés elég gyakori volt mind a háború előtt, mind utána, mert nem sikerült a 
 

szüksége volt erős karokra, hős vitézekre, Práger Pál egy éves önkéntes, özv. Práger Ignáczné fia. Kirlibabánál (Cârlibaba: Bukovinában található település – V. I.) volt csapatával, ahol vitézül harczolt, míg egy ellenséges golyó ki nem oltotta életét. Bátorságáért a kis ezüst vitézségi éremmel tüntették ki, de az már nem találta életben. Akkor ott temették el. Most családja hazahozatta. Pénteken kísérték ki katonai pompával utolsó útjára. A temetésre nagy közönség gyűlt össze, hogy enyhítse a melyen sújtott család nagy fájdalmát.” Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1917. június 13. 2. 
112 suicid: öngyilkos hajlamú. 
113 snoderol (senóder): fogadalmat tesz. Jótékony célra felajánlás a Tóra előtt. 
114 Az egyesületi életről bővebben: Végső–Simko: Zsidósors i.m. 21–23., 136–139., 260–268. 
115 Valószínűleg dr. Silling Edénére gondolt a szerző. 
116 Bikur cholim: beteglátogató egylet. 
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váltakozó gazdasági helyzetben egzisztenciájukat megalapozni vagy megszilárdítani. A be-vándorlók maguk is egyaránt tartozhattak mindhárom csoporthoz.117 A régi törzsökös, sok gyermekes családok férfijainak elég gyakori korai elhalálozása is oka volt olykor a vallásosság hanyatlásának. Számos özvegyen maradt asszony 8-10-12 gyermekével váltakozó sikerrel küzdött a gazdasági viszonyok nehézségeivel, a 10-es évek elején dúló válsággal, az özvegység nehéz terhével, fiaik felneveléséért, esetleges iskoláz-tatásáért, leányaik férjhez adásáért. A sok gyermekes anyák közül tudtommal senki sem ment újból férjhez; későn férjhez adott és későn nősülő, esetleg pártában maradt lányok és agglegények is akadtak. E helyzetet a háborúban fiatalon elesett több gyermekes apák még súlyosbították. A pénz- és a hadikölcsönök elértéktelenedése megrendítette a leggazdagabb csalá-dok egyik-másikát; különösen az egykor gazdag Hofmeister család, eredetileg terményke-reskedő, majd földbirtokos, malom-, téglagyár- és bankalapító részvényesek harmadik nemzedéke, a dzsentri-életet utánzó tagjai távolodtak el a hitélettől és még a nagy vész előtt egyetlen déd- vagy ükunoka sorsán múlott a család nevének fennmaradása. Mind-ezek mellett a korábbi évtizedek óta szombati napon tartott egyik hetipiac is siettette a vallás hagyományának elhalását. Édesapám pl. még zárva tartotta üzletét, de ha véletlenül egy vagon rúdvas érkezett (ennél kevesebb rendelése nem volt kifizetődő), hogy a szom-bat-vasárnapi fekbért megtakarítsa, a keresztény fuvarossal behozatta a pályaudvarról. Bátyám pedig a gyászév után rövidesen kinyitotta az üzletet szombaton. A szombati és az őszi ünnepek kivételével az egyéb ünnepnapokon a templomjárók a vallásos bevándorlókon, hitközségi alkalmazottakon és gyermekeiken kívül a bennszü-lött családok öregjeiből vagy elemista gyermekeikből telt ki. Szombaton délelőtt Szimon kántor fején tálisszal, ujjával némán intve hívta be a templom üvegezett ajtaja mögül a 13. évüket betöltött fiúkat, hogy a sáchriszt borchüját118 mondhassa és folytathassa. A muszaf tefiloh119 recitálása után viszont megkezdődött a résztvevők lassú elszállingózása, éppen hogy maradt 10–20 ember a befejezésig és lehetővé tette a káddis elmondását. Szombat minchakor és máárivkor még kevesebben, hétköznap csak a leghívebbek, a gyászolók és a járcájtolók vettek részt az istentiszteleten. E közömbösség ellenére súlyos, halálos bete-gekért esetleg napközben is tehilimet120 mondtak. A három gyászhéten délben tikün cha-coszt121 csak a templomudvarban lakók részvételével mondtak. A megilász Eszter felol-vasásakor, böjtnapokon, különösen tiso beávkor és a kora hajnali szlichoszokon122 a meg-szokottnál többen jöttek el a templomba. Az előcsarnokban, a mosdó mellett tábla állt, „szombaton a templomba botot vagy esernyőt bevinni tilos” felirattal. De nem mindenki tett eleget e felszólításnak. Pár évvel ezelőtt megkezdett halasi vallási élményeim szeretném ezúttal valamivel rendszeresebben folytatni, az ismétlések lehető elkerülésével. Szándékosan most sem vet-tem kézbe semmiféle segédkönyvet. Emlékeim felidézésének sorrendjét határozza meg a 
 

117 Az ortodox, hívő, nagyon vallásos zsidók általában a zsinagóga körül telepedtek le. Szükség volt a jelenlé-tükre, mivel a hitközség jó része gyorsan asszimilálódott, nem sok különbség volt köztük és egy átlagos kis-kunhalasi ember között. A Felvidék, Galícia felől érkezőkkel az ortodox jelleget igyekeztek fenntartani. Végső–Simko: Zsidósors i.m. 33. 
118 sáchrisz borchüja, sáchresz (sáchárisz): korán reggel. A reggeli ima neve. 
119 muszaf tefiloh: hosszabb áldozó ima. 
120 tehilim: Zsoltárok könyve. 
121 tikün chacosz, tikkun chacosz: gyászszertartás Jeruzsálem elpusztításának emlékére. A gyász három heté-ben, a déli órában tartják, máskor éjjel tizenkét órakor.  
122 szlichosz: bűnbánati ima. 
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zsidóság három fenntartó oszlopa: a Tóra vaavoda ügmilüsz chaszodim.123 A Tóra tanu-lására vagy helyesebben tanítására sajnos eléggé kevés gondot fordítottak. Amikor pediga háború alatt és után, a bevándorolt vallásos hívek saját melámedot124 alkalmaztak, aziskola épületében csak igen rövid ideig adtak helyiséget, télen a reggeli istentisztelet idejérebefűtött, lassan kihűlő tanácsteremben, majd onnan is kiszorultunk egy-egy tanuló szüle-inek vagy magának a melámednek lakására. Kálmán Dezső ez ellen is fellépett és „zugis-kolai” tanítás címén feljelentéssel fenyegetőzött az állami hatóságnál. Eljárása máig is ért-hetetlen számomra, mert szombattartó, zemiroszokat125 éneklő, szükkét állító, chavragabbéi kötelességének maradéktalanul eleget tevő, jószívű, segítőkész ember volt. Tudomróla, hogy 1925 elején Bécsben járván, pénzzel segítette Király Fülöpöt,126 aki kommu-nista emigránsként rikkancs volt. Hozzám is, mint egyetlen fia gyermekkori, közvetlenszomszédságunkból adódó barátjához, különösen jóságos volt. A melámed alkalmazásátazonban, meg kell mondanom, nem annyira az ő ellenzése szüntette meg; a vallásos be-vándorolt zsidók egy részének nem sikerült gazdaságilag meggyürkőznie, az infláció ide-jén nem tudták eltartani a chümes Rasival,127 a Sulchán Áruch128 egy-egy fejezetét szom-bat délutánonként és a Talmud Béce129 bevezető részét tanítgató melámedet. Mindmáigsajnálom bibliai ismereteim alaposabb megszerzésének elmaradását. A Biblia, a fontosabb imák fordításának valamelyes ismerete, a pirké ábot130 ismételtolvasása magatartásom alapelveit egész életemre meghatározták. Erőt, kitartást hossza-dalmas tüdőbajom, családi és egyéb bajok, csapások és csalódások elviselésére. Igaz, hogyegyúttal a magas erkölcsi követelmények eltávolítottak rokonaim egy részétől és általábanaz idegen emberektől kissé el is zártak. A diplomatikus és elnéző magatartás így nemválhatott vérbeli tulajdonságommá. Meg kellett tanulnom a magányosság körülményeiközött élnem, de megtanított kellő óvatosságra is, és később tapasztaltabban, segített azélet, a munkásmozgalom sok csapdáját sikeresen elkerülnöm. Mint alkalmazottnak, min-den időben felemelt fejjel kellett elviselnem a méltatlan, megalázó bánásmódot, türelem-mel bírni munkám alaptalan lebecsülését, leértékelését és az élet sok más baját, szenvedé-sét. Talán egyszer sikerül összeírnom magatartásomat meghatározó, emlékezetembenmegmaradt, meggyökeredzett bibliai és egyéb alapelveket. Váávodáh – a templomi életről elmondottakon kívül, személyes emlékeimről lévénszó, az engemet vonzó élmények egy részének felvázolását kísérlem meg. Vidéki, eléggéműveletlen mezővárosban élve, szinte semmiféle zenei élményben nem volt részem. Ahétköznapok, ünnepek, böjtnapok és örömünnepek a liturgia szabta szigorú rendjénekváltozatos dallamai ragadtak magukkal kora gyermekségem óta. A legkorábbi apostaginyaralásom idejéből való; nővérem apósával tiso beáv előestéjén késve érkeztünk a temp-lomba. Sirotta131 (a későbbi pesti neves kántor apja), kitűnő hangú sochét a frigyszekrénylépcsőjén ülve, gyertyával a kezében már az Écho-t recitálta, a megrázó dallam magávalragadott és nagyon sajnáltam, hogy csak egy töredékét hallhattam. Később odahaza kol
123 Tan, a szentélybeli szolgálat és a jótétemények. 
124 melámed: héber tanító, aki vallási tárgyakat, talmudot oktat. 
125 zemirosz: péntek esti és szombati lakomán a családi asztalnál énekelt vallásos dalok, hálafohászok. 
126 Király Fülöp 1919-ben Lenin-fiú volt. A Szovjetunióban Nagy Imrével állt kapcsolatban.  
127 chümes: Mózes öt könyve. 
128 Sulchán Áruch: 16. századi törvény- és szertartásgyűjtemény. Összeállítója Joszéf Káró hispániai zsidóhittudós. 
129 A Talmud egyik traktátusa a 63 közül, jelentése tojás. 
130 pirké ábot (pirké ávot): az Atyák mondásainak gyűjteménye. Az Atyák Etikája. 
131 Sirotta Sándor budai főkántor apja lehetett.  
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nidré este, bizonyára a böjt előtti vacsora elhúzódása miatta akkor értem a templomba, amikor már a rabbi tórával a kezében szembe jövet egymás után recitálta az ajr zorüá lácáddik… szöveget.132 Szégyelltem és sajnáltam elkésésemet. Még egyszer megtörtént, hogy egy felsőbb osztálybeli iskolatársammal a jom kippuri muszaf alatt elmentem sétálni a város kora délutáni kihalt utcáin és ismét elmulasztottam néhány szép dallamú imádság meghallgatását. Utána sem késés, sem más hasonló elmaradás nem fordult többé elő. Igyekeztem az első hangtól az utolsóig mindent hallani. Így ismertem meg az egyik be-vándorolt meghonosította szokásból a 24. zsoltár recitálását, amelyet a kol nidré esti ima befejezésekor a kántor helyére lépve énekelt. Nehéz lenne és talán felesleges is felsorolni az egész éven át hallott változatos és mindig nagy hatást tevő liturgikus énekszámokat – az őszi ünnepeket megelőző hajnali szelichoszi pizmajnoktól133 kezdve tiso beovi cijoni-mig,134 a péntek esti lecho dajdi135 különböző dallamaitól a muszaf tefilót megelőző chocé kaddisok136 változatáig. A frigyszekrény hétköznapi egyszerű függönyén kívül emlékezetem szerint négy prajchesza137 volt a hitközségnek: szombaton sötétpiros, újhold kihirdetésekor világos-kék, a három főünnepen sötét bordó, míg ros hasanó és jom kippurkor és mázkirkor fehér brokát selyem az egyik Hofmeister család ajándéka, a többiekére nem emlékezem már. A fehér, de már foszladozó még megvan, 1944-ben valahogy Újpestre került, onnan adták vissza. A frigyszekrényben 9 vagy 11 tóratekercs állott, néhány már nem használt sofárral.138 Azt hiszem, évszámra nem takarították ki, mert vastag porréteg rakódott le a szekrény aljára. Egy széfer139 adományozását láttam, de a szertartás részleteire már nem emlékszem. Vidám éneklés közben hozták be a templomudvarról, talán a rabbi lakásából és helyezték el a frigyszekrényben. Adományozója Loschitz Sándor (levita) dúsgazdag pénzkölcsönző magánzó volt, korábban a közeli Regőcén lakott, bizonyára magas ka-matra adta pénzét, ezért adósai életveszélyesen megfenyegették, mire még a háború előtt varosunkba költözött. Talán szerencsés megmenekülése késztette az adományozásra, mert különben annyira nem volt vallásos, hogy a templomban máskor nem is láttam. Ugyancsak Loschitz nevű apósa szombat délelőttönként még csak eljárt a templomba. A hasonló alkalmi templomlátogatók közt voltak, akik csak péntek este, aki szombat dél-előtt, egy városházi tisztviselő szombat délután és egy bútorasztalos csak szombat kime-netelkor jött el. Az egyik nyári szombat délután a Tóra visszahelyezésekor, az említett számvevőségi hivatalnok a lépcsőn megbotlott és majdnem kiejtette kezéből a széfert. A riadalom után mesélték, ha egészen elejtette volna, az egész hitközségnek böjtölnie kellett volna negyven napon át (nyilván felváltva). Valójában máig sem tudom, mi az eljárás ilyen ritka esetben. 

 
132 ajr zorüá lácáddik: „Fény árad az igazságosra” kezdetű zsoltár.  
133 pizmajn: szelicheszben előforduló vallásos dalok, énekek. 
134 Gyászdal. 
135 lecho dajdi, löcho dajdi (askenáz kiejtéssel): himnusz a Szombat tiszteletére. 
136 Gyászima. 
137 prajhesz: frigyszekrény függönye. 
138 sofár: zsidó hangszer. Kos szarvából készül és kürt módjára szólaltatják meg. 
139 széfer: könyv. Zsidó vallástudományi héber könyv. 
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A Tórához való felhívásban mindenki részesülhetett, akit valaki ezzel megtisztelt (mechabetolt),140 de járcájtkor is felhívták, a bármicvót141 és a choszont megillette a máftir142 (chijev143 volt), hacsak valamely neves szombati máftir a rabbié nem volt, mint az én bármicvómkor, sábbosz chazon napján, helyette sábbosz náchümkor144 jutott ki nekem a megtiszteltetés. A choszonok közt volt olyan, aki el sem tudta olvasni a kifüg-gesztett brochókat,145 neki a lajnoló diktálta és mondta utána jól-rosszul. Most idős ko-romban hallottam Hajdúböszörményből származó barátomtól, hogy ott csak a szombat-tartókat hívták fel, de akkor nálunk ki snoderolt volna? A súlyos betegekért különös dal-lamú, hü jevoréch vöcrápé esz háchajlé146 szövegű miseberáchot147 mondtak, néha gajmél bentsen148 is akadt. A snoderolás alatt a hívek élénken beszélgettek. A düchonolásban149 csak a szombattartók vehettek részt mind a kohaniták, mind a leviták közül; a többi ko-hanita szégyenkezés nélkül csendben kivonult és már ment is haza. Számosan voltak, akik az őszi ünnepekkor, akik csak mázkirra és járcájtkor jelentek meg a templomban. Egyik nagybátyám megkívánta tőlem, a mázkir közeledtekor szaladjak el érte, csak arra a rövid időre zárta be boltját, jóllehet igen gazdag ember volt; lányát 1906-ban 25.000 korona hozománnyal adta férjhez. Késő öregségében üzletét feladva péntek este, szombaton el-járogatott a templomba. Igen zárkózott, szófukar ember volt, nem sokat törődött velem, csak valami keveset mégis tanultam tőle; ügyvéd fia, későbbi hitközségi elnök (1944-ben is) járatta a Múlt és Jövő-t, kölcsön is adta, viszonzásul fél évszázad múlva én elvittem és megmutattam neki a Gorkij Könyvtárból kölcsönzött szarajevói Haggada hasonmás belg-rádi kiadását. Voltak azonban olyanok is, akik sem járcájtkor, sem mázkirkor nem jöttek el, igaz csak néhányan, köztük a helyi lap és nyomda tulajdonosa, édesapám harmadik unokatest-vére, Práger Ferenc. Őt csak egyetlenegyszer láttam a templomban, nővérének unokája briszén.150 Az 1914 nyarán született Fischer Földes László jelenleg a Hungexpo igazga-tója, korábban újpesti partizán, majd magas pártfunkcionárius.151 

 
140 mechabetol (mechábbedolni, mecliabbéd): valakit vallásos cselekedet elvégzésével megtisztelni. 
141 bármicvó (bár micvóh): a parancsolat fia. A 13 évet elért fiúgyermek, aki ettől kezdve saját maga felelős hitbeli tetteiért. A pármicvemól (bár michvóh Mahl) a 13 éves fiú felavatásának szombatján tartott ünnepi lakoma, ahol az ifjú beszédet szokott mondani. 
142 Máftír, „befejező”: az a férfi, akit utolsónak hívnak fel a Tórához. Neki olvassák fel a tórai heti szakasz befejező részét. 
143 chijev (chijüv): valamire kötelezett. Kijáró jog. 
144 sábbosz náchüm (sábeznáchtne, sábbosz náchámű): vigasztaló szombat. Tisó beóv böjtnapját követő szombat, amelyen a „náchámű” kezdetű háftórát olvassák fel. 
145 brochó (beróchóh): áldás. Áldást mondani gyümölcsre, kenyérre, természeti tünemény alkalmával, új ruha felöltésénél, stb. 
146 Áldás és a betegek megáldása. 
147 miseberách: valakire áldást mondatni. 
148 gajmél bentsen: a Tóra előtti hálaima, a szerencsés megmenekülés alkalmából. 
149 düchonol: ünnepek alkalmával papi áldásban részesíteni. A kohánitáknak a templomi emelvényről osztott hagyományos dallamú papi áldása. 
150 brisz (berisz): szövetség. Körülmetélési szertartás. 
151 Földes (született Fischer) László (Kiskunhalas, 1914. július 27. – Budapest, 2000. május 20.): politikus, országgyűlési képviselő. 1958-tól belügyminiszter-helyettes. 1964 januárjától 1972 áprilisáig az Erdészeti Fő-igazgatóságot vezette. 1967-ig országgyűlési képviselő, 1967-től 1972-ig mezőgazdasági és élelmezésügyi mi-niszterhelyettes, majd a Hungexpo vezérigazgatójává nevezték ki. Innen vonult nyugdíjba 1980. december 31-én. Vadásztrófeáit Kiskunhalasra hagyta, amelyek kiállítás keretében a mai napig láthatóak. 
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A templom külső fala melletti padon a szándékosan korábban érkezők kolecoltak.152 (Hasonlóan a piactéren lévő „pletykapad”-hoz). Egy nyári szombat délután, mincha előtt felröppent a hír, hogy az egyik chevra sámesz fia az egri érsek unokahúgát veszi feleségül, egy szó sem volt belőle igaz, alapja talán csak annyi, hogy az illető az egri jogakadémiára járt és igen jó megjelenésű fiatalember volt. A Tanácsköztársaság idején volt valami funk-ciója, ezért utána Jugoszláviába menekült, nem tért többé vissza, azóta sem hallottam róla semmit. A süvét153 ülők lakásán hétköznaponként istentiszteletet tartottak; egy tóratekercs számára készített szekrényt vittek oda, és hogy a minjan biztosan teljes legyen, mi, 13 éven felüli fiúk is részt vettünk rajta. Volt, ahol utána reggelenként pálinkával kínáltak meg, némelyik régi alacsony szobát betöltötte a barack- vagy szilvapálinka aromája. Az ovél154 péntek este a minchát a bejárati nagy üvegajtó mögött imádkozta és várta a „likrász ovél”155 vagy „ávélim”156 hívását, ekkor az egész közönség hátrafordulva „hámmokajm jenáchém…”157 szavakkal fogadta. Az ovél 30 napig a leghátsó padban, a gyászév alatt korábbi ülőhelye mögötti sorban foglalt helyet. A vallásosabb gyászolók a gyászév – úgy emlékszem – 10 hónapja alatt hétköznap reggel és este előimádkozhattak. Édesanyám halálakor nekem is felajánlották, de elhárítottam, mert háztartásunk nem volt szigorúan ortodox, már beteges is voltam és nem akartam evvel bátyámat megelőzni, csak süvé napjaiban lakásunkon imádkoztam elő. Számos, már alig fölidézhető templomi élményeim közül élénken él bennem Dávid nagybátyám mellett ülő sokgyermekes fűszerkereskedő, a dájon veje 1913 őszi ünnepein a túlsó padsorból odahangzó buzgó imádkozása, senki sem sejthette, hogy az egy esz-tendő múlva kitörő háború első hősi halottjainak egyike lesz.158 Az emberi sorsok ilyen váratlan alakulása, elháríthatatlan tragikuma már korán rányomta bélyegét kedélyemre, családunkat érő csapások hajlamossá is tettek reá; talán ezért is maradt ilyen mély nyoma bennem. Azt hiszem, Dohány rabbi honosította meg azt a szokást, hogy péntek és ünnep este a smá159 két utolsó bekezdését áhítatosan, szépen recitálta, máig is fülemben cseng kifo-gástalan hangsúlyozása és könyv nélkül el tudom mondani. Szép szokás volt ros hásonó első estéjén a templomból való kivonuláskor sorjában az „alles Gute” köszöntés és a családok a templom udvarán egymást üdvözölve indultak hazafelé. A családanyák fehérbe öltözötten, fedett fővel és a családtagok valamennyien ünneplő ruhában, a háború előtt a gyermekek vadonatúj öltözetben jöttek. Kisiskolás ko-romban a tanító üdvözlő levelet íratott a szülőknek, a kalács alá kellett tenni. Ros hásonó első délutánján mincha előtt az egész töhilimet160 fejezetenként egy-egy előimádkozóval, mondatról mondatra a közönséggel váltakozva hangosan elmondták. Egyszer megtör-tént, hogy a felnőttek talán valamelyest késtek, mire az egyik fiatal fiú elkezdte és mi 
 

152 kolecol: beszélget, pletykál. 
153 süve (söve, sive hét, süvet-tilni): a temetés napjától számított 7 gyásznap, melyet szülő, gyermek, testvér vagy házastárs elhunyta alkalmával otthon a földön, vagy alacsony zsámolyon ülve töltenek el a gyászolók. 
154 ovél (óvél): gyászoló, akinek szülője, testvére, gyermeke, vagy házastársa halt meg. 
155 likrász ovél: „A gyászoló elé menjünk!” Felszólítás a templomi gyülekezethez péntek este, hogy fogadja a megjelent gyászolókat, akik azon a héten sivót ülnek. 
156 ávélim (nichum ávélim): a gyászolók vigasztalása. 
157 Vigasztaló gyászének. 
158 Valószínűleg Raáb Bernátra gondolt a szerző. 
159 smá: reggeli és esti imák bevezetője. 
160 tehilim: a Zsoltárok könyve. 
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többiek utána az oméd elé álltunk, de szigorú bírálatot kaptunk, nem tudnak ivrét,161 mondták az öregek. Emlékszem egyik délutánra, amikor Szimon kántor fiával egy gyer-mekágyas asszony lakására mentünk sofárral; a nálam egy évvel idősebb társam fújta a sofárt, én a hangokat mondtam elő. Mincha után a vallásosabb zsidók elég hosszú menetben a Harangos-tó partjára vo-nultak táslichra.162 Szép szimbolikus szertartás volt, különösen a Liküté-Cvi-ből163 előtte olvasott megható mondással (máig sem tudom, honnan származik): „piszchü li peszách löhajdaj sel máchát…”164 Az alsóváros utcáin végigvonuló menet élénken beszélgetett, eszembe juttatta a „száz zsidó egy sorban…”165 népies, enyhén gúnyolódó sorait. A kevésbé vallásosak a szomszéd zsidó házak egyikének udvarán levő nyitott kút mellett mondták az előírt rövid prófétai szavakat. Jom kippurkor és tiso beávkor le kellett vetni a bőrcipőt, hogy mindenki eleget tett-e a kívánalomnak, nem tudom, nagyobbrészt, azt hiszem, igen. Kisgyermek koromban néhány szegfűszeggel megtűzdelt birsalmát szagolgattunk, délig böjtöltünk. Az első egész nap kötelező böjtöléskor Dohány rabbi magához intett és közölte, ha nem érzem jól ma-gam, nem kell böjtölnöm. Talán túl gyengének tartott, de nem éltem az engedéllyel. Az őszi nagy ünnepeken és az évközi három főünnep napjain nem mentünk gimná-ziumba, jóllehet volt olyan tanár, számtan-, mértan- és rajztanár, félben maradt sértődött festőművész, aki ilyenkor új műveletet tanított. Frankl Áron166 fogorvos fiai egy ízben részt vettek ezen az ünnepnapi órán, színjeles tanulók akarván maradni, némi megvetés-ben volt részük. A szombati írás alól felmentést lehetett kapni, ha az év elején ilyen kérvényt adtunk be a ref. egyház főgondnokának, akkoriban a város polgármestere töltötte be ezt a tiszt-séget.167 Én az első osztályban erről még nem tudtam, úgy látszik, bátyáim nem éltek ezzel a lehetőséggel. Mindjárt az év elején, éppen sábbosz süvokor168 igen jóindulatú számtan-tanárunk a táblához szólított, mire én könnyezve mondtam, hogy nem szabad ezen a napon írnom; szó és következmények nélkül tudomásul vette. Visszatérve a templomi emlékeimre? Erev jom kippur reggelén a legvallásosabbak az első padsorban mondták el a viddujt. Új szokást vezetett be az egyik sok gyermekes bevándorolt, eléggé elhanyagolt külsejű, magyarul igen gyengén beszélő, gyorsan meggaz-dagodott borkereskedő, aki kol nidré este, a kántor helyére lépve a 24. zsoltárt, az alka-lomhoz illő negivával169 elrecitálta. 

 
161 ivre: a héberolvasás ismerete. 
162 táslich, táslach (táslich): dobás. Bűnbánó ima folyóvíz mellett rajs hássónóh első délutánján. 
163 Tóra kommentár.  
164 A Hágádából van, széder este mondják el. 
165 Ehhez lásd: Solymár József: Penészes dalok. Remény (2008). 2. sz. Online: remeny.org – 2019. szept. 20. 
166 Dr. Frankl Áron (1880–1945): fogorvos. Aktív közéleti személyiség a két világháború közti Kiskunhala-son. A kisgazdapárt tagjaként ült a város képviselőtestületében. 1944 májusában a Frankl házaspárnak is a helyi gettóba kellett vonulnia. 1944 nyarán deportálták őket Szegedről. 1945. április végén – pár nappal a második világháború vége előtt – tömegsírba lőtték mindkettőjüket osztrák területen. Vö.: Végső–Simko: Zsi-dósors i.m. 276. 
167 A szerző valószínűleg dr. Silling Ede (1847–1923) polgármesterre gondolt, aki 1909 és 1918 között volt városvezető, míg egyházi főgondnok 1913 és 1921 között volt. Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1923. március 28. 2. 
168 sábbosz süvo: a megtérés szombatja. A Ros Hásáná és Jom Kippur közötti szombat. 
169 negiva: a Tóra olvasásának hangjelei, amelyek a szavak fölött vagy alatt láthatók. 
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Sömini ácereszkor,170 mincha után árverésen meg lehetett szerezni a jogot egész évre szombat délelőttönként a heti szidra lájnolásának előkészítésére, kit tiszteljen meg a Tóra kivételére és visszavitelére, a feltekercselésre (chinüch),171 a chágbe-bölile172 kijelölésére, ez utóbbit főleg gyermekek részére; (közben a chazan a töfilót173 csöndben imádkozta). Hasonló módon szó volt a kiddus174 és a hávdoló175 boráról, a nér tomid176 olajáról, de erről már nem tudom, hogy valaki magára vállalta vagy más mást tisztelt meg vele; az előbbi a valószínű. Még a fülemben cseng a „hundert um psziché hákajdes, jájin lekidüs ülhávdoló”,177 stb. Szimchász tórakor178 a körmenetre kijelöltek névsorát Kálmán Dezső chevra gábbé179 szuverén biztonsággal előre állította össze és diktálta reb Ávner Katznak, vala-miféle ranglista volt, mert sértődöttek mindig akadtak. A chevra szép fonott hávdálá180 gyertyát adott az igénylőknek, de ez inkább a háború előtt volt még, mint később. A körmenet és a másnapi tömeges felhívás a Tórához elég nagy lármával járt, néhány be-vándorolt magyar nóta dallamára (Megöleltem a karót, azt hittem, hogy Kató volt) énekelte a bajró ajlom bökinjon181 szöveget. Mesélték, hogy valamikor a női karzatról diót szórtak le a gyerekeknek; (hosánó rábbóig182 nem volt szabad új sót enni), de én már csak a gyer-mekek zászlós felvonulására emlékszem. A legszebb zászlók mindig a Grosz-fiúké183 (a jelenlegi elnök184 öccseié) voltak, kiváló kézügyességet örököltek a miska 185modelljét ké-szítő nagyapjuktól. Kellemes szimchász tórai emlék volt a choszonok vendégfogadása; a különböző, a megszokottól eltérő ízű sütemények, a fiúk bandába verődő csoportos látogatása, a derűs hangulat, a jó hangú műkedvelők éneklése, felidézve az őszi ünnepek komor hangulatát a terített asztal mellett. Ettől az évenként megismétlődő alkalomtól eltekintve eléggé ritka volt a vidám együttlét, néhány hétköznapi brisz, amelyen az iskolai tanítás miatt nem ve-hettünk részt, egyetlen chevras szüdére és purim estére emlékszem. Az előbbin Ólmosi (Bleier) József186 kávéházbérlő, aki a háború előtti években katolikusként költözött vá-rosunkba, a fehérterror hatására megtért, nyilvánosan megható vallomást tett; a katolikus vallást soha nem érezte magáénak. Zsidóságának bizonyítására templomi énekeket adott 
 

170 sömini áceresz, smini aceret: Sátrak ünnepe utáni nap, az őszi ünnepek zárónapja. 
171 chinüch: új Tóra-tekercs avatása körmenettel. énekkel, lakomával. 
172 chágbe: felemelés. Akit a Tórafelolvasás után a tóratekercs felemelésével tisztelnek meg. 
173 töfiló: ima. 
174 kiddus (kiddüs): szentelés. A szombat és ünnep megszentelésének szertartása. 
175 hávdoló: szombatbúcsúztatás.  
176 nér tomid: örökmécses. 
177 Jiddis-héber kevert kiddus szöveg. 
178 szimchász tóra: a Tóraolvasás befejezésének és egyszersmind megkezdésének örömünnepe. 
179 gábbé: elöljáró, egyesületi elnök. Templomatya. 
180 hávdálá: elválasztás. A szombat búcsúztató szertartás, az ünnepnap elválasztása a hétköznapoktól. 
181 bajró: építő, ajlom: világ, bökinjon: járatos.  
182 hosánó rábbó: nagy segítségkérés napja. 
183 A kiskunhalasi Grosz családról bővebben itt lehet olvasni: Futóhomokról Venezuelába — a kiskunhalasi Grosz-család rövid históriája. www.neokohn.hu, letöltés: 2019. szept. 19. 
184 Grosz Lajos (1897–1985): gyógyszerész, a hetvenes évek közepétől a hitközség elnöke. Végső–Simko: Zsi-dósors i.m. 260. 
185 Grosz Mór izraelita elemi iskolai tanító volt, aki Magyarországon elsők között kezdett szemléltető eszkö-zöket használni az oktatásban. A bécsi világkiállításon, 1871-ben a sivatagi, pusztai szentély-makettjével (miska) aranyérmet szerzett. Lásd: Végső István: Futóhomokról Venezuelába – a kiskunhalasi Grosz-család rövid históriája. Neokohn, 2019. szeptember 18. Online: www.neokohn.hu – 2019. szept. 19. 
186 Ólmosi József a nagyvendéglőt bérelte. 1934-ben hunyt el 72 évesen. 
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elő eléggé szép hangján. És azon a purim estén hallottam először Szimon Mór kántorun-kat magyarul énekelni, a Szól a kakas már kezdetűt. Igen örültem, azt állítólag nagykállói cáddik187 szerezte dalnak.188 Későbben még a Sírnak, rínak a bárányok kottáját is sikerült megszereznem a Múlt és Jövő levelezőlapjain, Kálmán Jóska hegedűn el is játszotta őket. A bevándorolt szigorúan ortodoxok természetesen nem mentek el vendégségbe a ke-vésbé vallásosakhoz. Mi, gyerekek és ifjak pedig nem voltunk elég bátrak, hogy elmenjünk a rabbihoz, pedig ő, úgy tudom, minden évben choszon volt. Ezek a lakásban tartott örömünnepek és a gyászhét volt szinte az egyetlen alkalom a küszöbök átlépésére; a kö-zösség élete eléggé elzárkózó módon folyt. A gömilusz chédeszem189 gyakorlásáról keveset tudok, bizonyára az erre hivatott egyesületek végezték. A városba érkező ajrachok190 éjszakai elszállásolására az egyik chevra sámesz lakásán volt egy szoba fenntartva. A szombaton át ottmaradókat péntek este a templomból kivonulók közt Weisz Pinkász tanító adta át „váratlan vendégként”. A hitközség és az egyesületek elnökei pénzt utaltak ki számukra, emellett végigjárták a város zsidó üzleteit és talán lakásait is. A háború után mintha csökkent volna a rendszeres adománygyűjtésből élők száma. Egy helybeli, Rubin nevű, eléggé rút külsejű, vörös hajú és szakállú, saját mesterségét nem űző szabó járta hasonló célból végig az országot, mi-közben fia gimnáziumba járt (Frankl József osztálytársaként), feltűnően szép leányait csendben sorjában kiházasította. Kissé szégyenkeztünk életmódja miatt, kerültük őket. Sorsukról semmit sem tudok, teljesen el is feledkeztem róluk, Frankl dr. juttatta eszembe őket. Bizonyára számosan voltak titokban jótékonykodók, erről éppen a dolog természete miatt nem mondhatok sokat. Édesanyám vásárlásaival támogatta a dájon vejét, egy déli gyümölccsel házaló özvegyasszonyt és bizonyára másokat is; majd korán elhunyt sógor-nőm hetenként a libát egy fiatalon megözvegyült több gyermekes anyától vásárolta rend-szeresen. A két leggazdagabb család, a hanyatló Hofmeister és az egyre magasabbra emel-kedő Schneider cég számos zsidó alkalmazottat foglalkoztatott, az előbbi a szombat meg-tartását is lehetővé tette, az utóbbiak talán már eleve nem annyira vallásosakat vettek föl. Panaszt nem hallottam rájuk, a Schneider cég minden tagja maga is keményen dolgozott, hajnaltól estig.191 Talán itt kell megemlítenem az 1918 novemberében a környező és távolabbi falvak-ból, de még Baja városából is a rokonsághoz menekülőket, akiknek üzletét, néha lakását is kifosztották. Egy része pár hét után hazaköltözött, volt, aki végleg nálunk telepedett le, mint Beck József Kiskunmajsáról, Roheim család valahonnan Bácskából. Magam előtt látom, amint az idős Roheim bácsi (kohanita) a harctéren elesett fia és spanyol betegség-ben elhunyt menye kis fiát kézen fogva vezetgette a templomba és vitte haza. Nálunk semmilyen rendzavarás nem történt, de a hadviselt fiatalok közül néhányan felkészültek rá; ma már nem tudható, kellő időben-e, vagy a már hallottak után, esetleg csak későbben. Az egyik orosz fogságból korán hazatért gépfegyveres, Schön Sándor a vasútállomásról a közeli református temető egyik kriptájába vitt egy gépfegyvert kellő számú tölténnyel; szerencsénkre nem volt rá szükség. 
 

187 cáddik: a héber abc egyik betűje. Számértéke 90. Szent életű jámbor ember. 
188 Taub Eizik Izsák nagykállói rebbe szerzeménye a dal. 
189 gömilesz chészed: jótékonyság gyakorlása. 
190 ajrach: koldus, vendég, vándor. 
191 Vö.: Ö. Kovács József: Zsidók a Duna-Tisza közén. Társadalomtörténeti esettanulmányok, XVII–XIX. szá-zad. (Kecskeméti füzetek, 6.) Kecskemét 1996. 45–52.; ill.: Végső–Simko: Zsidósors i.m. 22–37. 
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A zsidóüldözés e korai és eléggé váratlan megnyilvánulásai igen megrázóak voltak félig gyermek, félig ifjú kedélyvilágomra. Hozzájuk hasonló volt két különös haláleset és két hitehagyás emléke. Élt a városban egy „szilvás zsidónak” nevezett bevándorolt szesz-főző, majd mind gazdagabbá váló sörnagykereskedő, Krieshaber Lajos. Feleségét korán elvesztette, ott nyugszik a temetőben, több leánya és egy fia volt. Ő is a templomban mázkirkor rövid időre megjelenők közé tartozott. Mesélték róla, hogy jom kippurkor fris-sen borotválva, még némi habbal az arcán, (inkább púder lehetett) jött be; mintha én is láttam volna egyszer újságot olvasni imádkozás helyett. Tekintélyes, gazdag ember volt, senki nem merte figyelmeztetni, a legelső sorban háttal ülők közül ő volt az első hiteha-gyott városunkban. Kisiskolás voltam, amikor az óraközti szünetben megláttuk jönni, hogy ismételten bejelentse áttérésének szándékát a dájonnál. Rémülten futottunk be előle a tanterembe. Fia Ördög-Eördögh István192 néven írogatott, úgy hallottam a Pesti Hír-lapba; a távoli tanyájukon élt és ott vetett véget korai életének. Egyik leánya az első érett-ségiző volt a gimnáziumban. A város egyik szép zsidó leányát vette el és költözött oda a villanyvilágítás beveze-tésekor az igen jó megjelenésű Pressburger Ferenc villanyszerelő vagy csak vállalkozó, ő maga tüdőbajos lévén nem dolgozott. Egyúttal kibérelte a majd egész évben üresen álló színházat és hetenként egy-két mozi előadást tartott.193 Talán 1913-ban lehetett, hogy erev rós hássonó194 este is előadást tartott. Ennek előzetes híre is nagy visszatetszést keltett a hitközségben, szinte rémületté fokozódott, amikor másnap meghallottuk, hogy az előadás után hazatérve tüdővérzést kapott és meghalt. Temetése az ünnep második napján dél-után (mincha után) volt, nem tudom, mikor tartották a táhárát, csak arra emlékszem, hogy beszéd nem hangzott el és a koporsót a férfiak egymást váltva vitték ki az eléggé távoli temetőbe. Özvegye a háború után férjhez ment, korábbi két leánya után még három fiút szült. Egy fia túlélte a szörnyű időket, az anya túl a 90. évén nemrég hunyt el Pesten.195 Még megrázóbb eset volt 1919 őszén, Édesapám második vagy harmadik unoka-testvérének, Práger Ferencnek196 erev jom kippur délutánján a rabbinál tett bejelentése gyermekeinek megkeresztelkedési szándékáról. Bizonyára nem tudatosan tette ezen a na-pon, egész életében távol élt zsidóságunktól. Papír- és tankönyvet árusító üzlete volt, majd nyomda- és laptulajdonos és szerkesztő volt. Nyolc gyermeke közül ekkor két fia és egy leánya lett hitehagyottá. A rabbi kol nidré esti beszédében zokogva mondta el a szo-morú esetet. Egy évre rá Feri bácsi (Szalai György nagyapja) orbáncot kapott s meghalt. Temetése erev jom kippurra esett. A rabbinak a hagyomány ellenére a délelőtti temetésen beszédet kellett mondania, mert a város keresztény előkelőségei mind megjelentek. A be-széd remekmű volt; az engesztelőnapi két kos áldozatról szólt, gyakran ismételgette az echod lásm vöechod láázózél197 szavakat. Nyilván kevesen értették az előkelőségek közül, talán a már említett Ván Benjámin ref. segédlelkészt kivéve, aki lehet, hogy ennek hatására jött el a templomba a Kol Nidré előtti beszéd meghallgatására. Megkeresztelkedett 
 

192 Krieshaber István a Galilei Kör tagja volt. 
193 Pressburger 1914-ben hunyt el. Özvegye, a félárva gyermekekkel, nehezen állt talpra. A vállalkozások nagy terhet jelentettek és kevés hasznot hoztak. Interjú Nádas Istvánnal. (Készítette: Kellner Anikó, 2003.) Online: Centropa Alapítvány, centropa.org – 2019. aug. 20. 
194 Az adott ünnep előtti nap. 
195 A Pressburger és a Neuwirth családról bővebben: Interjú Nádas Istvánnal. (Készítette: Kellner Anikó, 2003.) Online: Centropa Alapítvány, centropa.org – 2019. aug. 20. 
196 Práger Ferenc (1853–1920): nyomdatulajdonos, lapkiadó. Ő indította el 1901-ben a Kiskunhalas Helyi Értesítőjét, amit halála után, fia, Práger János vett át és 1944-ig került kiadásra. 
197 Az Övalónak és Azáéelnek (pusztai démon) szavakra utalnak. 
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gyermekei az általam akkor ismert szabályok ellenére a koporsó mellett álltak még zsidó hitű testvéreikkel. Egy kalandos életű leánya Auschwitzban pusztult el, az akkor megke-resztelkedett itt él Pesten, azóta nem láttam. Mindezeknek és családunkat ért súlyos csa-pások sorozata tudatos életem első három évtizedében, 6–23. éveimben, majd utána egyéni sorsom alakulása döntő jelentőségűvé váltak akkor és későbbi világnézetemre. A hitközség belső élete nem volt idillikus; a szombatot megtartók és megszegők, a bennszülöttek és bevándorlottak külső megjelenésében is eltérő borotvált arcúak és ren-dezett vagy elhanyagolt szakállúak, de nem utolsósorban az azonos foglalkozást űzők egymással való versengése elháríthatatlanul megosztotta és apróbb csoportokra bontotta. A gazdaságilag megalapozott középrétegek, a már meggazdagodottak és a bizonytalan egzisztenciák közt érezhető feszültség az elöljáróság megválasztása és különösen az adó-kivetések idején vált nyilvánvalóvá. Az egyetemi diplomával rendelkezők (orvosok, ügy-védek, gyógyszerészek, állatorvosok) távolmaradása, esetleg csaknem teljes elszakadása a hitélettől és a nem kóser háztartást vezető családok gyermekei közt nem kis elhatárolódást okozott. A kicsinyes, bizonytalan eredetű pletykák, alantas irigység, féltékenykedés szinte állandóan jelen voltak. Talán csak a mellőzöttség, a növekvő üldözöttség veszélye, a kö-zös sors tudata kötötte őket össze. A templomon kívüli közösségi életnek szinte semmi-lyen szervezett kapcsolata sem állott fenn, a rokoni vagy baráti körön kívül. Egymás kü-szöbét leginkább a szimchász tórai choszonság, brisz vagy haláleset idején lépték át. A világháborús hadikölcsön-jegyzések, majd az infláció elvitte az egykor leggazda-gabb Hofmeister család vagyonát, mások valuta-, tőzsdei spekulációk áldozatai lettek; volt, aki még a háború előtt idős kora miatt eladta földbirtokát és deklasszálódott. Viszont akadtak még a helyi ismeretekkel nem rendelkező bevándoroltak közt is olyanok, akik szinte észrevétlenül meggazdagodtak, egyikük jóformán magyarul sem tudott, legalábbis előttünk csak jiddisül beszélt. A baromfi, gyümölcs és tojáskereskedéssel foglalkozó Schneider család kitartó, szorgalmas (de versenytársat nem tűrő), mind gazdagabbá vált.198 Hasonlóképpen a Kohn Sebestyén-féle (sic!) vas- és mezőgazdaságigép-keres-kedő, Kálmán Dezső rőfös, Weisz Ignác fűszer nagykereskedő gyarapodó vagyonra tet-tek szert. Korábban a Hofmeister család számos szombattartó alkalmazottat foglalkozta-tott, míg a Schneider cég, a Viktória-malom199 ezt csak kivételesen tette lehetővé. A hitközség tagjainak testi és lelki egészségi állapota nem volt kielégítő mondható. Személyes emlékem van három öngyilkosságról (Kohn Benőné, Stern Sándor, Schneider Alfréd), legalább három súlyos idegbetegségben szenvedőről (Szekulesz Jakabné, Szeku-lesz József, Kohn Ferenc), egy súlyos alkoholistáról (Glück Mózes), volt két púpos férfi, egy sánta családfő és egy süketnéma leány. A férfi-női kapcsolatban már a világháború kitörése előtt volt némi szabadosság ta-pasztalható. Súlyosbította a helyzetet, hogy évtizedeken át egy zsidó szülésznő magzatel-hajtással foglalkozhatott, kellő védettségben, mert előkelő keresztény úriasszonyok is pá-ciensei voltak, köztük éppen a rendőrkapitány neje.200 

 
198 Az 1852-ben alapított cég tevékenységéről a múlt század húszas-harmincas éveinek szociográfus népi írói rossz véleménnyel voltak. Práger szinte szó szerint idézi Féja Gézát ebben a megjegyzésében. Féja Géza: Magyar haláltánc. Bp. 1984. 201. 
199 Az ország egyik legnagyobb malomipari konszernje volt, ami a gazdasági világválság idején összeomlott. Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1929. november 9. 2. 
200 Ebben az időben, 1918-as nyugdíjazásáig Szekér Pál volt a városi rendőrfőkapitány. 
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A háború idején mind több férj lett katona és oda helyezték a pécsi 52. gyalogezred egyik zászlóalját.201 Az idegen katonák és tisztek könnyű prédára találtak a harctéren levő vagy pláne a fogságba esett férjezett asszonyok soraiban. A háború miatt számos lány pártában maradt és a háborúban elesettek családfenntartó özvegyeire nagy terhek hárul-tak. A teljesség miatt két fiatal lány mámzer202 fiát is meg kell említenem. A keresztény lakossággal való együttélés a háború előtti korai emlékeim szerint za-vartalanok voltak (sic!). A város vezetői és a keresztény egyházak képviselői két ízben jelentek meg a zsidó templomban: a rabbi beiktatásakor és I. Ferenc József halálakor rendezett gyászistentiszteleten. Gyermekkori emlékem, hogy Édesanyám peszachkor fe-hér szalvétába kötött maceszt küldött két keresztény, egykori szomszédasszonyának, a háború azonban ennek is véget vetett sok egyébbel. Gyakran emlegették Thury József203 turkológus tanár feleségét, akivel szintén barátságban volt; mások a városi főmérnök204 feleségével cserélték ki friss értesüléseiket a helybeliek magánügyeiről. A váltakozó ház-tartási alkalmazottak, mosónők, varrónők elégedetlenségéről nem tudok. Egyik osztály-társam kéretlenül elmondta, hogy ő és apja egyaránt visszaéltek háztartási alkalmazottjuk személyes szabadságával és a késői órákban jövet-menet találkoztak egymással tágas la-kásuk folyosóján. Saját magam láttam és hallottam egy szegény paraszt panaszát a malom mázsálójának mérlege miatt, tisztességtelennek mondotta. Ilyenkor éreznem kellett az esetleges zsidóellenesség okát. De a tisztességes kereskedőket általában becsülték, közü-lük sokan az egyszerű parasztoktól is azt kérdezték: Mit parancsol? – mire a válasz: De-hogy parancsolok én, csak kérek. Ezért akkoriban talán az üzlethelyiségek voltak a de-mokratikus megnyilvánulások egyetlen szerény színhelyei. A békés egymás mellett élés legjobb példája volt talán, amikor egy jómódú gazda lányának lakodalmán külön kóser birkapörköltet főzetett a házában lakó zsidó asszony-nyal, hogy zsidókat is vendégül láthasson, mégis akadt olyan vendég is, aki „megkóstolta” a nem kóser ételeket is. A háború és az utána következő években az élelmezés nehézségeire hivatkozva, szá-mos zsidó család disznót vágott, köztük bátyám is. De ezt annyira nem vette a hitközség elöljárósága figyelembe, hogy pár hónappal később (akkori legnagyobb csodálkozásomra) őt választották meg a hitközség pénztárosává. A századforduló idején ezt a tisztséget Édesapám töltötte be évtizedeken át, talán ezért esett a választás őreá. Akadt 2-3 vegyes házasság is, és volt néhány bevándorolt, korábban megkeresztel-kedett városi tisztviselő és egy gyógyszerész. Ez utóbbi némi sikerrel törleszkedett a ke-resztény úri társaság tagjaihoz, néhány év múlva azonban elköltözött a városból. Hasonló magatartású zsidó is volt, akik keresve keresték az alkalmat a keresztény társaságban való együttlétre. A 20-as években mind merevebb elzárkózás vált jellemzővé. A zsidók már a múlt század végén igyekeztek, legalább nevükkel, hozzáhasonulni környezetükhöz, kezdetben magyaros hangzású utónevükkel, Hofmeister Géza, akkor még gazdag dzsentriskedő huszártiszt, több István, Alfréd, Artúr, Dénes, Árpád, Zoltán, 
 

201 1915-ben telepítették ide a pécsi 52. császári és királyi gyalogezred pótzászlóalját. Számos viszony, házas-ság és idetelepülés lett az eredménye a katonaság házaknál való elhelyezésének. Vö. Végső István: Kiskunhalas az első világháborúban. Bácsország, 70. (2014). 3. sz. 14–16. 
202 mámzer: házasságon kívül született, törvénytelen gyermek. 
203 Thury József (1861–1906): magyar nyelvész, turkológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Felesége az ismert lapszerkesztő, tanár Korda Imre lánya, Korda Erzsébet volt. Kiskunhalasi Újság, 1906. május 29. 1. 
204 Dobó Kálmán (1878–1950): városi főmérnök. Tisztségét 1901 és 1949 között viselte. 
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stb. A zsidó szokás szerint az elhunyt hozzátartozó nem szívesen látott utónevét csak ritkán adták az újszülöttnek. A családi név megmagyarosítása azonban eléggé ritka volt, inkább az értelmiségiek és az elszármazottak éltek a lehetőséggel. A középiskolában a zsidók igyekeztek kitűnni, a tanárok nem voltak elfogultak, be-csülték az igyekvőket, támogatták a tehetségesebbeket. Elsős koromban egy iskolai ün-nepségen, 1914 végén, zsidó volt a szónok. A tanárok ott nyomban elhatározták, hogy beszéde szövegét megjelentetik az év végi értesítőben. (A szónok vegyészmérnök lett és megkeresztelkedett). A szombati írás alól felmentettekkel tisztességesen jártak el. Az én érettségi vizsgám matematikai írásbelije szombatra esett, ezért kirendeltek egy 5. oszt. jeles tanulót, akinek lediktálhattam a dolgozatot, a tanterem melletti tanári szobában. A tanári kar, élén a teológiát végzett igazgató, rövidesen helybeli ref. lelkész, hatásköre ter-mészetesen nem terjedt ki a háború után az elcsatolt területekről menekült diáktársainkra, akik kellően éreztették velünk a megváltozott politikai viszonyok hatását. Mindez azonban már inkább önéletrajzi adalék, semmint vallási emlék, ezért be is fejezem leírásukat.   


