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gyarn¢pet, nagyon jo munkÀt kell v¢gezn¡nk
hogyezt a megbecs¡l¢st tovÀbbra is ki¢rdemelj¡ ¢s megtartsuk.
k¢zalÀÁrÀs
Drahos Lajos
Varsoi Magyar k´vet
Magyar K¡l¡gyminiszt¢riumnak
Budapest
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DRAHOS LAJOS elvtÀrs
rk.k´vet ¢s megh.miniszter
VarsÂ
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SZIGORUAN BIZALMAS
A mult futÀrpostÀval megkaptam K´vet ElvtÀrs jelent¢s¢t a bemutatÂ lÀtogatÀsokrÂl ¢s
megel¢ged¢ssel Àllapitom meg. hogy gyorsan
siker¡lt a kapcsolatokat a hivatalos lengyel
szervekkel felvenni.
K¢rem K´vet ElvtÀrsat, hogy a j´vûben a
lÀtogatÀsrokrÂl csak a l¢nyeget jelentse. Nem
kell, hogy szÂ szerint leirja a besz¢lget¢s tartalmÀt.
Budapest, 1951. julius 14.
/Farkas MihÀlyn¢/
osztÀlyvezetû
KovÀcs IstvÀn

MAGYAR HASZIDOK
CSELEKEDETEI
Szabolcsi Lajos: Magyar haszid t´rt¢netek
Engel Tevan IstvÀn rajzaival, Szabolcsi MiklÂs
utÂszavÀval
Makabi, 1996. 185 oldal, 800 Ft
Szabolcsi Lajos 1920-ban kezdte publikÀlni
haszid t´rt¢neteit. Ekkor mÀr ´t ¢ve, hogy
n¢vlegesen is Àtvette 1915-ben elhunyt apjÀtÂl az Egyenlûs¢g cÁmü zsidÂ hetilap szerkesz-

t¢s¢t. Ez az orgÀnum alapÁtÀsÀtÂl kezdve, mÀr
Szabolcsi Miksa szerkeszt¢snek idej¢n is a liberÀlis ¢s haladÂ szellemü zsidÂk n¢zet¢t
k¢pviselte: vÀllalta az asszimilÀciÂt, ¢s a zsidÂ
vallÀsÃ, magyar ¢rzelmü embert ÀllÁtotta p¢ldak¢p¡l olvasÂi el¢. 1898-ban m¢g Ágy Ár az
apa, Szabolcsi Miksa az Egyenlûs¢g hasÀbjain
az ortodoxia sz¢lsûs¢geseinek, müvelts¢g- ¢s
haladÀsellenesnek tartott àchasszideusokÊ-rÂl:
àF¢lt¡nk, hogy LengyelorszÀg ¢s OroszorszÀg utÀn
itt is t¢rt hÂdÁt majd a legextr¢mebb irÀny, a chaszszidizmus, ami nÀlunk egyenlû volna az ´ngyilkossÀggalÊ, hiszen a haszidok semmif¢le vilÀgi tudÀst, k¢pzetts¢get nem türtek, csak csodarabbijaikban hittek. MindazonÀltal nem ajÀnlja
az ortodoxia hÁveinek, hogy kik´z´sÁts¢k a
haszidokat (akik egy¢bk¢nt nemes egyszerüs¢ggel gonosztevûknek titulÀltÀk a haladÂ
pÀrti zsidÂkat), hiszen àha magukra maradnak,
elz¡llenek, ha viszont a m¢rs¢kelt orthodoxokkal
maradnak, belevihetûk a haladÀsba ¢s magyarosodÀsbaÊ. Harc folyt tehÀt a zsidÂk k´z´tt, s ennek ÀrÀt mindk¢t oldalon megfizett¢k. àMinden hÁvÀs, amely a haza ajkÀrÂl r´ppen, elsûsorban
hozzÀtok szÂl, magyar zsidÂkÊ ä buzdÁt a lap
1915-ben, ¢s hosszan k´zli a hadik´lcs´nt
jegyzett, no meg a hûsi halÀlt halt zsidÂk listÀjÀt, majd meghatÂ hÁrben szÀmol be arrÂl
a zsidÂ katonÀrÂl, aki test¢t magyar zÀszlÂba
burkolva esett el az elsû vilÀghÀborÃban.
A hÀborÃs veres¢g ¢s Trianon, fûleg pedig
az idû mÃlÀsa mÀs tÀvlatba helyezi a zsidÂknak egymÀshoz ¢s a magyarokhoz valÂ viszonyÀt. A haszid vilÀg jÂszerivel csak kuriÂzum
a ter¡let¢t vesztett, modernizÀlÂdÂ orszÀgban, m¢g ha öjhely ¢s KÀllÂ, a k¢t fontosabb
haszid k´zpont MagyarorszÀgon marad is.
Szabolcsi Lajos mÀr megsz¢pÁtû mes¢kben
tudÂsÁt a kÀllÂi csodarabbi ¢let¢nek n¢hÀny
fordulatÀrÂl. Nem esik szÂ ellent¢trûl, ortodoxiÀrÂl, tanulatlansÀgrÂl, a t´rt¢nelmi hÀtt¢r viszont hitelesnek tünik: II. JÂzsef, Szentmarjay Ferenc, k¢t v¢rvÀd, a kÀllÂi, majd
csaknem szÀz ¢v mÃlva a tiszaeszlÀri. Azt,
hogy JichÀk Eizik Taub a Baal S¢m TÂv tanÁtvÀnya volt, mi mÀsk¢pp tudjuk: inkÀbb
annak tanÁtvÀnyÀ¢, DÂv Ber¢, ez azonban
megbocsÀthatÂ sz¢pÁt¢s, ha az.
Martin Buber magyarul is ismert HASZID
T¹RT°NETEK -j¢ben csak kev¢s szÂ esik magyar csodarabbikrÂl. Ennek az az oka, hogy
e misztikus mozgalom nem nagyon tudta
megvetni a lÀbÀt magyar ter¡leten, annÀl in-
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kÀbb keletebbre, lengyel ¢s orosz f´ld´n. MagyarorszÀgon az ¢szakkeleti orszÀgr¢szben
voltak hÁvei, ahol a felvilÀgosultabb zsidÂk
szÀma kisebb volt. A legismertebb caddik vitathatatlanul Der Kalever, a kÀllÂi rabbi: rebe
reb Eizikl Taub. Az û csodÀs ¢let¢nek ¢s hÁres
tetteinek Buber egy fejezetet, Szabolcsi Lajos
pedig egy eg¢sz k´nyvet szentel.
A MAGYAR HASZID T¹RT°NETEK nem merÁti ki a cÁm¢ben jelzett t¢mÀt, hiszen ´t t´rt¢netbûl n¢gy csak a kÀllÂi rabbival foglalkozik, A DEBRECENI VçSçR cÁmü pedig egy halÀrussal, reb Chajim Weinsteinnel, akit az
´r´k rem¢nys¢g, Ill¢s prÂf¢ta csodÀlatos mÂdon segÁt meg: nem l¢v¢n mÀs kÁvÀnsÀga a
halÀrusnak, a prÂf¢ta kifizeti a halak ÀrÀt, û
pedig visszaadhatja az eladÀsra szÀnt port¢ka
¢let¢t, ily mÂdon szerezve magÀnak egy csodÀlatos napot. A t´bbi n¢gy, lazÀn ´sszef¡ggû
t´rt¢netnek a kÀllÂi rebe, illetve k¢sûn sz¡letett ¢s agg kort meg¢lt fia, Mayerl a hûse. A
mes¢k ideje Ágy a Baal S¢m 1760-as halÀlÀtÂl
fia r¢v¢n 1882 utÀnig, a tiszaeszlÀri v¢rvÀd
idej¢ig terjed.
A LEV ELEKI MENYEGZý cÁmü elbesz¢l¢sben
a nagyok nagyja, a mozgalomalapÁtÂ Baal
S¢m TÂv halÀlos ÀgyÀhoz hÁvatja a kÀllÂit,
hogy rÀbÁzza nevelt fiÀt, Jiszro¢lt (az elbesz¢l¢s Ãgy tudja, a Baal S¢mnek nem volt sajÀt
gyermeke, holott t´rt¢nelmi t¢ny, hogy volt):
nevelje fel, ¢s keresse meg a neki rendelt lelket, amely nûi testbe k´lt´z´tt. Jiszro¢l ¢s
Chave lelke az¢rt sz¡letett Ãjra t´bb mint hÀromszÀz ¢v mÃltÀn, hogy alkalmuk legyen
vezekelni spanyol hercegk¢nt ¢s inkvizÁtork¢nt a zsidÂk ellen elk´vetett, majd megbÀnt
büneik¢rt. A kÀllÂi pap elv¢gzi a rÀbÁzott feladatot, s csak kev¢s hÁve tudja, hogy az 1790ben megtartott menyegzû k¢t r¢gÂta bolyongott l¢lek egymÀsra talÀlÀsa volt az AlkotÂ
akarata szerint. E kev¢s hÁv¢nek viszont tudnia kellett rÂla: ûk adtak hÁrt a csodÀkrÂl az
utÂdoknak, a t´rt¢netekben pedig rÀjuk jut
a rabbi ÀllandÂ kÁs¢ret¢t adÂ, ÀmuldozÂ hÁvû
szerepe.
A NEFELEJTS cÁmü elbesz¢l¢sben ugyanÃgy keveredik a mes¢s elem (Ill¢s prÂf¢ta feltün¢se) ¢s szÀmos t´rt¢nelmi t¢ny, mint azt
Buber szÀmos t´rt¢net¢ben is lÀttuk: a hÀborÃk, a csÀszÀr zsidÂkat sÃjtÂ vagy pÀrtolÂ politikÀja, ez esetben II. JÂzsef àzsidÂbarÀtÊ
rendeletei, Szentmarjay Ferenc, aki titokban

segÁti a kÀllÂi rabbit, v¢rvÀdak. A sz¢p kocsmÀroslÀny, Nefelejts eltün¢se miatt beb´rt´n´znek ¢s megkÁnoznak ´t zsidÂt, k´zt¡k a
kÀllÂi rabbit is; megmenek¡l¢s¡kh´z a csÀszÀr k´zbel¢p¢s¢re ¢ppÃgy sz¡ks¢g van, mint
Elje nove (Ill¢s prÂf¢ta) menek¡l¢st biztosÁtÂ
szeker¢re. (A t¡zes szemü, ÀlruhÀban, csak
keveseknek hirtelen fel- majd eltünû prÂf¢ta
visszat¢rû alak mindegyik t´rt¢netben. ý a
MessiÀs vagy annak elûhÁrn´ke, ¢s mindig az
veszi ¢szre, aki vÀrja ût. így valÂjÀban mi magunk d´nt¡nk ¢rkez¢s¢rûl, hiszen akkor van
itt, ha felismerj¡k; elj´vetele tehÀt a jÀmborak szÀmÀra akÀr mindennapi lehetûs¢g.) A
k¢sûbbi jakobinus ´sszeesk¡vû sz´vets¢gest
keres a szabolcsi haszidok vezetûj¢ben, aki
fogsÀgÀban is a magyarok irÀnti hüs¢g¢rûl
tesz tanÃbizonysÀgot: àMi nem lehet¡nk itt rombolÂk. Ha üznek is, vernek is, m¢gis az û testv¢reik
vagyunk, û hozzÀjuk tartozunk. Magyarok vagyunkÊ ä mintha a szÀz ¢vvel k¢sûbbi asszimilÀlÂdÂ zsidÂk mondanÀk e szavakat. öjoncot
is ´r´mmel k¡ld a rabbi a megy¢nek, àkerekszÀmban tizenkettûtÊ, s hogy valÂban annyit, a
t´rt¢netbûl szinte kibesz¢lve, lÀbjegyzetben
k´zli a szerzû a t´rt¢nelmi forrÀst.
A MAYERL cÁmü elbesz¢l¢s a tiszaeszlÀri
v¢rvÀd idej¢n jÀtszÂdik. Mayerlbûl, a kÀllÂi
szent rabbi otthonrÂl elker¡lt fiÀbÂl a vÀradi
p¡sp´k kereszt¢ny vallÀsÃ magyar urat nevel. A mÀr aggastyÀn àKÀllay grÂf Ê kiszabadÁtja a tanÃvallomÀsra k¢nyszerÁtett zsidÂ
koldusokat, akik fel¢bresztik benne r¢gen kihunyt zsidÂ ´ntudatÀt. Otthagyja csalÀdjÀt,
megt¢r a zsidÂkhoz, büne megbocsÀttatik,
amelyrûl Ãgy szerez tudomÀst, hogy halÀla
elûtt ¢rtes¡l fia csodÀlatos gyÂgyulÀsÀrÂl.
A KçRTYçSOK hûsei v¢tkes zsidÂk, akik azzal tet¢zik bün¡ket, hogy p¢ntek este egy
kocsmÀban p¢nzben jÀtszanak. M¢gis Ill¢s
prÂf¢ta figyelmezteti a kÀllÂi szent embert,
hogy mentse meg a lelk¡ket. Igen Àm, de hogyan menjen p¢ntek este KÀllÂrÂl NyÁregyhÀzÀra a t´rv¢ny megszeg¢se n¢lk¡l. A falu
sz¢l¢n ott volt m¢g akkor kifeszÁtve az ¢revdrÂt, hatÀrjelz¢s a zsidÂknak: onnan legfeljebb k¢tezer l¢p¢st tehetnek meg szombaton.
A kÀllÂi tehÀt megparancsolta hÁveinek ¢s az
¢rev-drÂtnak, hogy menjenek vele. S mennek
sebesen, a t´rv¢ny megszeg¢se n¢lk¡l a kÀrtyÀsokhoz, hogy egy t´rt¢net elmondÀsÀval
jÂ Ãtra t¢rÁtse ûket.
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A mese, a t´rt¢net tehÀt csodÀkra k¢pes,
ha a hit vagy az ima mÀr nem segÁt ä ismerj¡k ezt Bubertûl (HçROM GENERçCIñ). Szabolcsi Lajos t´rt¢netei is eff¢le k¢sei ÁrÀsok:
megszelÁd¡l benn¡k a zsidÂk nyomorÃsÀgos
¢lete, a haszidok k¡zdelme a vilÀg uraival, az
ellenzûkkel. De nem ez a k¡lsû erûkkel folytatott harc van egyikûj¡kn¢l sem elût¢rben
(Buber t´rt¢neteibûl is neh¢z kihÀmozni,
hogy mennyire sz¢tszabdalt, fokozatosan elfajulÂ volt a haszid mozgalom), hanem a hit¡kkel ¢s hit¡k¢rt folytatott belsû k¡zdelem.
Miben k¡l´nb´znek ä müfaji szempontbÂl
ä Martin Buber t´rt¢netei a Szabolcsi Lajos¢itÂl? E viszonyÁtÀsra nem az¢rt van sz¡ks¢g,
mert Buber t´rt¢netei az àeredetiekÊ, hanem
az¢rt, mert ez az egyetlen viszonyÁtÀsi alapunk. Tudjuk, hogy az elsû n¢gy-´t generÀciÂhoz tartozÂ caddikok t´rt¢neteit is utÂlag
jegyezt¢k le, nem nagy t¢ved¢s tehÀt azt
mondani, hogy mindegyik (lejegyz¢s) alapja
a folklÂr. Buber ezekbûl a terjengûs leÁrÀsokbÂl t´m´r, tanulsÀgra vagy csattanÂra kihegyezett p¢ldÀzatokat, tanÁtÀsokat fabrikÀlt,
olyan àhiteless¢ggelÊ, hogy szinte megÃjÁtotta
a haszidizmust. Szabolcsi Lajos forrÀsait m¢g
kev¢sb¢ ismerj¡k, de maga is szabolcsi ä s lokÀlpatriÂta ä l¢v¢n, nyilvÀnvalÂan merÁtett
helyi adatokbÂl. A haszidizmus t´rt¢netei ekkoriban kezdtek divattÀ vÀlni, tudomÀnyos ¢s
irodalmi feltÀrÀsukkal Buberen kÁv¡l Dubnow, Horodeczky, Perez ¢s Berdiczewsky foglalkozott, a t¢ma tehÀt a levegûben volt. Szabolcsi ä nem sokkal Buber elsû k´nyvei utÀn
ä a hÃszas ¢vek elej¢tûl publikÀlta haszid tÀrgyÃ elbesz¢l¢seit, amelyek nem tanÁtÀsok, hanem szabÀlyos t´rt¢netek. K´z¢ppontjukban
a (kÀllÂi) rabbi ¢s hÁvei Àllnak (mint Bubern¢l), akiket Szabolcsi szÁnes ¢rz¢kletess¢ggel
¢s nagy szeretettel elevenÁt meg (Buber tÀvolsÀgtartÂan, sajÀt szem¢ly¢t teljesen kikapcsolva mondja el t´rt¢neteit). Nem hiÀnyzik k´zben a t´rt¢nelmi hÀtt¢r, az ¢letmÂd, az ¡nnepek, a rÁtusok sajÀtos stÁlusÃ leÁrÀsa sem.
Ami Bubern¢l k¡l´n t´rt¢net (MirjÀm
vÀndorlÂ kÃtja), vagy t´bb mÀs caddik k¢pess¢ge (az Ãt ugrÀsa), az SzabolcsinÀl a reÀlis
t´rt¢netbe illeszkedik. Buber valamely t´rt¢netet csak az esem¢nyre ¢s tanulsÀgÀra csupaszÁt le, ritkÀn sejteti, s k¡l´n´sen nem k´zli
pontosan a helyszÁnt, a t´rt¢nelmi hÀtteret,
az idûpontot. Szabolcsi hol a t´rt¢netbe he-

lyezkedû, hol azt kÁv¡lrûl szeml¢lû elbesz¢lûk¢nt ad hÁrt egy esem¢nyrûl, p¢ldÀul a leveleki menyegzûrûl, k¢t v¢rvÀdperrûl, s ez jÂ
alkalom zsidÂ imÀk, szokÀsok leÁrÀsÀra (a sz´veg zsargonban, vagyis jiddis¡l id¢z ¢nekeket, k´zhasznÃ szavakat), de a kÀllÂi rabbi
csodÀs tetteinek ¢s k¢pess¢geinek bemutatÀsÀra is. A sz´veg elbesz¢lû menete ¢s stÁlusa
ez¢rt gyakran megt´rik, amikor zÀrÂjelben
vagy lÀbjegyzetben k´z´lt adattal, zenei
elemz¢ssel, helyt´rt¢neti adal¢kkal a t´rt¢net
hiteless¢g¢t igyekszik el¢rni. ízes stÁlusa, vÀlaszt¢kos, egy¢ni szÂhasznÀlata r¢v¢n ugyanakkor ¢rdekesen tudÂsÁt a t´rt¢nelem ¢s a
jiddis nyelv mÀra lezÀrt szakaszÀrÂl. NÀla az
Isten n¢ha AlkotÂ, a hiba makula, a lovat n¢ha
csak àostorsegÁts¢ggelÊ lehet gyorsabb haladÀsra rÀbÁrni; az egyik hûs OroszlÀn MÂzsi, ami
nyilvÀn a L´v fordÁtÀsa, aki hÀnyattatÀsa miatt egy szek¢ren àszegi az ¡nnepetÊ, ennek
nagyapja meg jiddis¡l Joszef T¢glÀser. Szabolcsi nemcsak a Szabolcs vÀrmegyei viszonyok
leÁrÀsÀban otthonos; amikor hûsei a mennybe
mennek, arrÂl is r¢szletes leÁrÀssal szolgÀl. A
k´nyvh´z Szabolcsi Lajos fia, az irodalomt´rt¢n¢sz Szabolcsi MiklÂs Árt elûszÂt.
RÀcz P¢ter

GASZTRONñMIAI
KALANDOZçSOK
Borda JÂzsefäSÀndor LÀszlÂäSzabÂ Ernûä
Szigeti Andor: GasztronÂmiai lexikon
Szerkesztette Csizmadia LÀszlÂ
Mezûgazda KiadÂ, 1993. 496 oldal, 2590 Ft
SzabÂ ErnûäSzigeti Andor: S´rlexikon.
S´rt´rt¢nelem
Akad¢miai KiadÂ, 1996. 414 oldal, 2480 Ft
A napjainkban hazÀnkban megfigyelhetû ¢s
¢rezhetû tÀrsadalmi tagozÂdÀs aligha jÀrul
hozzÀ ÀltalÀban a nemzeti kultÃra fejlûd¢s¢hez. Nem kiv¢tel a gasztronÂmia sem, legalÀbbis ami a h¢tk´znapi vÀltozatÀt illeti. Az
àhaute cuisineÊ r¢gen lÀtott felvirÀgzÀsÀnak

