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    Szin-t őrző kincs 
– Deutsch Gábor – 

 
A Jósva-völgyi zsidóság történetéről szinte semmi írásos emlék nem maradt 
fenn, ezért nagy jelentőségű a Jósva-völgyi helytörténeti kutatásokat régóta 
támogató Dr. Dénes György segítsége. Így jutott hozzám Deutsch Gábor 
munkája, amely végre betekintést ad Szinpetri XX. századi életébe. Sok mindent 
megismerünk az ebben feldolgozott írásos leletből.   
  
A kincs egy porladó, sárguló jegyzőkönyv tömb, amely 1892-től egészen a 
hitközség pusztulásáig, gyöngybetűkkel dokumentálja a Torna járási Bódva 
folyó menti Szin község zsidó hitközségének közgyűléseit, vallási életének 
történéseit.  
 
A füzetet László Miklós, a pesti Hunyadi téri templomkörzet elnöke – az akkor 
19 éves ifjú – Auschwitzból hazatérve, az imaház szomszédságában lakó 
parasztembertől kapta. Sokan kérték tőle a hiteles pecséttel ellátott iratot, még 
Scheiber professzor is, de nem volt szíve, hogy kiadja kezéből, mert édesapja 
keze írása is benne találtatik. (Hogy idézzük a szöveg hivatalos nyelvezetét.)  
 
Lissauer Dezső, L.M. apja, a hitközség kurátora, jegyzője, mindenese volt. Más 
közeli rokon neve is szerepel az írásban, Braun Sámuel koma (kváter) és Rabin 
Sándor nagybácsi. Torna és környékének zsidó vonatkozású történetét Gassner 
Guttman Chavina írta meg, Izraelben kiadott magyar nyelvű könyvében. Az 
említett mű 379. oldalán Weiszberger Zév rechovoti lakos Szin községről a 
következőket írja: "Szülőföldem és dicső őseim lakhelye. A sírkövek tanúsága 
szerint már 1800 körül laktak itt zsidók. 1870-ben imaházzal rendelkezik, 
sajchetje és hitoktatója van. Nagyapám, Reb Joszéf Weisz z.cl. vezetésével nagy 
fejlődésnek indult, és a tornai kerület egyik legszebb közössége lett, majd a 
bódvaszilasi járás szórvány-közösségi bevonásával önálló hitközség 
anyakönyvvezető rabbival. 1937-ben, nagyapám halála után édesapám, Reb 
Noách Mordecháj lett a hitközségi elnök. A pozsonyi jesíva végzettje volt, 
művelt ember és nagy Talmud cháchám". 
 
Ez igen fontos, mert Oberland, tehát a Felvidék vallási értékét a pozsonyi iskola 
szellemisége határozta meg. Érdekes a jegyzőkönyvek tanulmányozása, mert 
nyomon követhetjük a szervezeti fejlődést. Általában Szinben kilenc családról, 
de környékével együtt 20-22 családról, hetvenegy lélekről van szó. Az első 
jegyzések "hitközségi szövetkezetről" beszélnek. Ipari, földművelő 
szövetkezetekről már hallottunk, hitközségiről már ritkábban. Arról volt szó, 
hogy a környék falvainak, tanyáinak szórvány zsidói Szin hitközségéhez 
csatlakoztak. (Szinpetri, Varbóc, Perkupa, Szögliget, Égerszög, Tornakápolna, 
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stb.) Így alkottak egy egységet, amelyhez a szövetkezet elnevezést találták a 
legmegfelelőbbnek. 
 
Mivel a metszőnek Szögligetre is kellett járnia, fizetését a jegyzőkönyv tanúsága 
szerint 16 koronáról 18-ra emelték. Képet kaphatunk az akkori pénz 
vásárlóértékéről, amikor ennyi volt egy havi kereset. De tájékozódást nyerünk a 
jövedelmi viszonyokról is. Az évi 216 koronás összeget a hívek adták össze 
tehetségükhöz mérten. Volt, aki 30 koronával, más 15-tel, sőt 3-mal, 2-vel járult 
hozzá a költséghez. A juh vágását szombat kimenetele után, este, éjszaka 
végezték Szinben. A távolabbi falvakban csütörtökön, illetve péntek délután, az 
egyik héten Perkupán, aztán Szögligeten, a következő héten a sorrendet 
megfordították. A későbbi pecsétek a szervezeti formát már úgy jegyzik, 
"Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség Szin, mint anyakönyvi kerület". 
 
A rabbi székhelye Torna volt, a híres Tannenbaum dinasztia tagjai töltötték be a 
pozíciót. Utoljára Menachem Mendel Tannenbaum. Ha Szinen járt, a Lissauer 
házban húzódott meg, ahol a tejes ételt megette. Nagy szó volt ez akkoriban, 
hiszen más családnál egy pohár vizet sem fogadott el. Lissauer Dezső valóban 
jámbor ember volt. Ha meghalt valaki a községben, vagy a környék szórvány 
falvaiban, azonnal odament és minden ilyenkor szokásos feladatot ellátott. Az 
őrzéstől a tisztításig. László Miklós elmesélte, hogy különböző szokások 
honosodtak meg a községben. Purimkor például a falu férfijai az ajándékokat 
úgy vitték, hogy minden házba betértek, ott keveset ettek-ittak, és továbbmentek 
a következő házba, otthagyva a schláchmonesz ajándékot. 
 
Szimchát Tóra ünnepét a "vőlegények" (Jegyesei a szent tekercsnek) a jeles 
napot követő napon nagy halvacsorával tették nevezetessé. Szinen lehetett 
szombaton, az utcán hordani-vinni, mert bekerített szombathatár, éruv 
biztosította a lehetőséget. Nagy ünnepeknél a szórványból a községbe jöttek 
szekerekkel a környék hívei, és Szinben imádkoztak. Ilyenkor az ott lakók 
összehúzódtak, esetleg szalmazsákon, a földön aludtak, de mindenkit vendégül 
láttak. Bár Weiszberger úr és Lissauer, az apám kitűnően előimádkoztak, mégis 
a nagy ünnepekre vendég bál tfilet hívtak meg Miskolcról, legtöbbször 
Tannenbaum bácsit, aki csak névrokona volt a rabbi családnak. 
 
Nyáron vándortanító jött a faluba, hogy a kisebbeket a betűre, az álef bészre, a 
nagyobbakat chümesre (Mózes Öt könyve) és Rasira tanítsa meg. 
 
Az imaház lényegében a sakterház volt. A népes család, a hat gyerek igen 
szűkössé tették a helyet. Ezért 1931-ben elhatározták, hogy templomot építenek. 
Az erről szóló jegyzőkönyv a füzet talán legszebb lapja. Lissauer Dezső vezette 
a jegyzőkönyvet, Rabin Sándor mint gondnok írta alá. Gyönyörű betűkkel (a 
neveket héberül is leírták). Tudatja az irat, hogy a község tagjainak 
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adományozása és szervező munkája tette lehetővé az építkezést. Például néhai 
Klein Hermanné 1050 pengővel járult hozzá a költségekhez. Ezért utána és férje 
után évenként elmondták emlékére a kadis imát. László Miklós mesélte, hogy a 
faluban szigorú rend uralkodott: a házigazda a szombatot mindig családja 
körében töltötte. 
 
De a templom építkezésének anyagi fedezetét minden nagylelkű felajánlás 
ellenére sem tudták előteremteni, ezért a gazdák több hetes útra keltek. Lissauer 
Dezső is vonatra szállt, magával vitte a biciklijét, és házról-házra járva gyűjtötte, 
gyűjtötték össze a szükséges és hiányzó összeget. Felépült az imaház, amely 
körülbelül 15 évig szolgálta hívei lelki épülését. 
 
A község fiataljai Miskolcon járhattak zsidó polgári iskolába. A fiúk 
családoknál laktak. László Miklós a Schwarcz családnál talált otthont. 
Cserkészcsapat is tevékenykedett a miskolci iskolában, Kiss László vezetésével. 
 
Jöttek a nehéz idők, László Miklós nem felejti el, hogy a tudós Menáchen 
Mendel Tannenbaumot együtt szállították vele Auschwitzba. A 71 lélekből 7-8-
an tértek haza. Három Tórája volt a gyülekezetnek, egy sem maradt. Hivatalos 
községi bizonyítvány tanúsítja, hogy a "hadműveletek során az imaház tetőzete 
megrongálódott, kidőltek az ajtók-ablakok, hiányoznak a padok mind, valamint 
a kerítés." Megpróbálták helyrehozni az épületet, ahogy lehetett. 1947-ben az 
elpusztítottak emlékére táblát helyeztek el az imaház falán. 
 
Amikor a zsidók, a megmaradt néhány ember elhagyta a községet, és nem 
lehetett tudni, mi célra használják majd a keservesen összegyűjtött pénzen épült 
imaházat, lesz majd magtár, raktár, jobb esetben könyvtár, László Miklós 
leszerelte a két emléktáblát, és azok a miskolci temetőben kerültek felállításra. A 
kilencvenes években a református templom falára helyezett a község népe egy 
emléktáblát a mártírok emlékére. 
 
László Miklós Pestre költözött, 4 fia mind a Hunyadi téri imaházban lett bár 
micva, testvére Bér Séván élt. László Miklós meghagyta, hogyha majd eljön az 
idő (remélhetőleg az emberi kor legvégső határán), fiai ügyeljenek és 
vigyázzanak a családi kincsre, a Szint őrző jegyzőkönyvre. Mert az emléktáblák 
megőrzik a neveket. 
 
De egy ilyen jegyzőkönyv a cselekedetet, az életet örökíti meg. Az örömet, a 
bánatot, születést, halált. Elvégzett munkát, s meg nem valósult terveket. Még a 
perpatvarokat is, mert ez is az élethez tartozik. Ha vonatra szállunk, és falvak 
mellett száguldunk el, talán nem is gondolunk rá, hogy szinte minden 
helységben a háború előtt élt és tevékenykedett egy kis zsidó közösség. Volt 
imaházuk és tanházuk, mikvéjük és chéderjük, kóser húsról gondoskodó 
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sakterjük. És ma egyetlen egy falu nincs már Magyarországon, ahol mindez 
megtalálható lenne. Még kimondani is nehéz, hogy milyen vesztesége a 
zsidóságnak, de az országnak és világnak is. Kincs az ilyen füzet, mert keze 
vonásait őrzik mindazoknak, akik igaz úton jártak, akikhez jó lenne hasonlónak 
vagy legalábbis méltónak lenni. Alkotó munkájukat megismerve felnézhetünk 
rájuk. 
 
 
Fogalommagyarázat: 
 
Kváter – koma 
Sajchet – magyarul: sakter, azaz kóser mészáros. Vallásos, képzett ember, aki az 
elfogyasztandó állatokat a vallási hagyományoknak megfelelően öli le, és 
megvizsgálja belsejüket, hogy kóser fogyasztásra alkalmasak-e. 
Jesíva – vallási főiskola, ahol a diákok (bóherek) elsősorban a Talmudot 
tanulmányozzák. A jesívák vezetői általában nagy tekintélyű rabbik. A tanulás 
párban, egymással vitatkozva zajlik. 
Cháchám – a Szánhedrin, azaz a 70 tagú, legmagasabb zsidó szellemi és vallási 
vezetőtestület elnöke. 
Purim – ezen az ünnepen a perzsa uralom alatt élő zsidó közösség 
megmenekülésére emlékeznek. Ezt a keresztény időszámítás kezdete előtt 450. 
körül történt eseményt Eszter könyve örökíti meg.  
Schláchmonesz – Purim ünnepén legalább két embernek küldenek ajándékot 
(Slách Mónesz = Misloách Mánot), amely kétféle enni- és innivalóból áll. 
Éruv – Talmudi intézkedés, amely az élet kényszerűségeire való tekintettel 
enyhíti a szombatra és ünnepnapokra vonatkozó szigorú munkatilalmat, úgy, 
hogy a tilalom is fennmaradjon, de az élet legszükségesebb feltételei is 
meglegyenek.  
Bál tfila – az imádkozás mestere 
Álef-bész – Alefbész (alfabet), a héber írás abc-je 
Bár micva –  A fiúk a vallás szerint akkor válnak nagykorúvá, amikor a zsidó 
naptár szerint betöltik tizenharmadik évüket. A tizenhárom éves fiú neve bár 
Micvá, "a parancsolat fia”. Ez azt jelenti, hogy a zsidó törvény szerint nem 
kiskorú többé, hanem felnőtt. Teljességgel köteles az előírásokat és 
parancsolatokat betartani, s cserébe megkapja a vallás biztosította kiváltságokat 
és jogokat. 
Mikve – rituális fürdő, amelynek legfontosabb kelléke az élővíz. Kötelező 
mikvébe menni és ott teljesen alámerülni asszonyoknak a menstruációt vagy 
gyermekszülést követően, a zsidóságba betérőknek, és férfiaknak bizonyos 
ünnepek előtt. 
Chéder – a régi zsidó népiskola héber eredetű elnevezése, amely eredetileg 
szobát jelent, a jiddisben viszont egyértelműen az elemi iskola jelölésére szolgál.  
 


