A kántorművészet aranykora. Hatan a legnagyobbak közül
Nógrádi Gergely, MA

A képen látható úr bizonyos Solomon Katz, néhai temesvári főkántor.1 Ma már alig ismerjük
a nevét, pedig az Aranykor egyik nagy kántorsztárja volt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint
a tény, hogy a fotó tulajdonképpen egy képeslap egyik oldala. A képeslap másik oldalán Katz
főkántor úr a kollégáját, Ábrahámson Manót, a Dohány utcai Zsinagóga főkántorát köszönti,
aláírásával és saját bélyegzőjével. Íme:

A kántor a közösség könyörgését tolmácsolja a Teremtő felé, s ehhez az imák állnak rendelkezésére. Mind a
vallási miliő, mind a közösség szempontjából módfelett meghatározó, hogy egy házzán hogyan imádkozik. Ez
még akkor is így van, ha a mai zsidóság nagyobbik része nem ért héberül, s kisebbik részének jelentékeny
hányada is csak pontozva képes olvasni.
Mivel a dallamiság jelentős szerepet játszik a zsidó liturgiában, ezért van igazi szükség a kántorra. Máskülönben
bárki elő tudja vezetni az imákat, aki jártas ezen a területen. Vannak is kilék s irányzatok, amelyek feleslegesnek
tartják a cházánok közreműködését. Meggyőződésem, hogy a kántori plusz nyújtotta művészi esztétikum
megemeli egy-egy közös imádkozás élményét, arról nem is beszélve, hogy egészen más, ha egy bármicvó fiút
egy kántor tanít meg a szükséges dallamokra, mint ahogy egy esküvő vagy egy temetés hangulata is más egy
házzán tevőleges részvételével.
Akceptálnunk kell azonban, hogy mások esetleg ezt nem így gondolják.
Mindenesetre ahol kántor van, ott elsősorban tőle tudhatja a közösség, mit mond egy-egy ima, mit jelentenek
kontextusukban a szent szövegek, s melyek azok a dallamok, amelyek évezredes mivoltukban az ősök leheletét
csiholják elő a múlt ködéből.
A héberül sliach ciburnak (a közösség küldöttének) is nevezett kántortól elvárják a hagyományok ismeretét, a
példás életmódot és a jó hangot. Ezek az alapok. Csakhogy van egy további elvárás is a kántorokkal szemben: ez
pedig nem más, mint az ég és a föld közötti kapcsolat megteremtése.
Ezt lehet művészi fokon is csinálni, és jó mesteremberként is.
1
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S hogy maga a felköszöntött főkántor, Ábrahámson sem volt korának kisebb „celebje”, azt e
zsidó újévre nyomtattatott „sztárkártya” alapján bizton kijelenthetjük:

Mindezen dokumentumok csak nagyon szerény mértékben szemléltethetik azt a rendkívüli
elismertséget, amelyben a pre-holokauszt évek, évtizedek kántorainak része lehetett, még
magyar területen is. Mai ésszel felfoghatatlan az a fajta virágzó zsidó kántori lét, amely a
Monarchia századfordulós évtizedeit jellemezte – jó példa erre az Österreichisch-ungarische
Cantoren-Zeitung egyik, alább látható oldala, amelynek alapján konstatálható, milyen jelentős
kereskedelmi szektor biztosította a funkcionáló házzánok kiszolgálását:
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A XIX. századi zsidó vallási egyenjogúsítás nyomán gyönyörű zsinagógák épültek, nagy
terekkel, amelyek más igényeket támasztottak az előimádkozók felé, mindenekelőtt vokalitás
terén. A XX. század első évtizedeiben a házónesz2 elhagyta a zsinagóga falait, és a
leghíresebb világi előadóhelyeken kápráztatta el a templomokba amúgy soha be nem térő,
gyakran nem is zsidó közönséget. Rosenblatt, Oysher vagy Sirota úgy járták a világot, mint az
akkori nagy operasztárok, és ugyanolyan mesésen is kerestek.

Házónesz (házzánut) = kántorművészet. Mint sok más hivatás esetén, úgy a kántorság területén is vannak olyan
kvalitások, amelyek lehetővé teszik a művészi igényességet. Ezek voltaképp alig tanítható momentumok.
Azok a nagy kántorok, akikről e cikkben szót ejtünk, egytől egyig rendelkeztek azzal a plusszal, ami
megkülönbözteti a művészi szintű házzánt a hétköznapi előimádkozótól.
2
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Ahhoz, hogy egy művészeti ág, egy sport, vagy akár csak egy ruhaviselet is nagy
karriert fusson be, a csillagok helyes együttállására is szükség van. Egyrészt ha valami,
az emberi hang mindig módot ad a lelkesedésre. Amikor valaki rázendít a Váci utcában,
és csodálatosan énekel, mi magunk is megállunk. Van aztán, amikor az éneklés különös
jelentőséget kap: a századelőn Amerikába kitámolygott olaszok milliói zokogtak, midőn
Carusót vagy Giglit hallgatták. A nápolyi dalok, a jól ismert Verdi-áriák a hazájukat
juttatták eszükbe.
Ugyanez volt a helyzet az Újvilágba települt zsidókkal is. Nagy énekesek korábban is,
később is voltak. De a létezésük és a művészetük nem kapott ilyen karakteres hangsúlyt:
a XX. század első évtizedeiben felfutó házzánut elképesztő népszerűsége mindenek előtt
az adott kor társadalmi folyamatainak volt köszönhető.
A profi házzánok ebben a korban entertainerek voltak, igazi performance-házzánok. Ez
persze nem jelentette azt, hogy adott esetben ne imádkoztak volna fantasztikus
kávónéval3 a zsinagógájukban. Egyszerűen csak a koncerteken, a rádióadásokban, a
filmeken kiszolgálták a közönséget. S néhány évtized alatt világjáró sztárokká nőtték ki
magukat.
Gyors és hatalmas volt a változást! A XIX. század végén a házzánok feladata még
kimerült az imádkozásban, a fizikai büntetések kimérésében, a gyerekek tanításában, a
homecos ételek elégetésének megszervezésében, az adományok összegyűjtésében, a
tekercsek előkészítésében, illetve a sachteri4 munkában. A kántor valójában nem volt
más, mint egy jó samesz, egy jó melamed, egy jó sachter és egy jó előimádkozó
összegyúrva – aki, bizony, nemcsak a javadalmazása okán kapott helyet a templomi
hierarchia alsó hányadában…
Természetesen a kántort mindig is megillette valamiféle tisztelet, különösen, ha kellő
módon ellátta a feladatát. Ez a fajta tisztelet azonban össze sem hasonlítható a későbbi
rajongással. Azzal a rajongással, amely a múlt század első évtizedeinek kántorát
egyenesen diplomatává avatta. Mégpedig vallása diplomatájává. Mennie kellett, vinnie és
mutatnia kellett népe tradícióit. Konferenciákon, zenei eseményeken, fesztiválokon,
beszélgetések alkalmával, minél szélesebb körben.

3
4

kávóne (káváná) = szándék, tudatosság – hétköznapi szóhasználatban: áhítat
sachter = rituális metsző
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Azok a kántorok, akikről ez az írás szól, egészen bátran felragaszthatták volna autójukra a CD
betűpárost, ha lett volna autójuk. Ha bizonyítható volna az abból származó nemzetgazdasági
profit, hogy az Aranykor meghatározó házzánjai túlnyomórészt Ukrajna, Lengyelország vagy
épp Magyarország területén születtek, ma nyilván emléktáblák százai dicsőítenék a
kántornagyságokat. Ehhez képest ha ma végigmennénk Salgótarján utcáin, vélhetően senki se
tudná megmondani nekünk, hogy ki a városnak azon szülötte, aki a legnagyobb hírnevet
szerezte a világban. Elhangozna jobb esetben Zenthe Ferenc, rosszabb esetben Győzike vagy
Bea asszony, de hogy Naftali Herstik neve nem hangozna el, arra mérget vehetünk.
A piacképes kántoron keresztül a zsidóság kaphat publicitást. Sőt, néha egy egész nemzet.
Rosenblattról máig mesélik világszerte, hogyan ült gyermekként5 az apja mellett a szekéren és
hogyan barangolta be vele az egész Monarchiát. Később, korának leghíresebb zsidójaként szép
kis promóciót biztosított a Kárpát-medencének.
A kántorművészet Aranykorának a két világháború közötti korszakot nevezik.
Ezüstkor a II. világháború utáni időszak Moshe Koussevitzkyvel, Frank Birnbaummal,
Richard Tuckerrel, Jan Peerce-szel.
Ha úgy tetszik, most a Bronzkort éljük, ugyancsak fantasztikus kántorokkal, mint pl. Naftali
Hershtik, Moshe Stern, Yitzchok Meir Helfgot, Yaakov Lemmer, Joseph Malovany, Benzion
Miller, Alberto Mizrahi, Yaakov Yoseph Stark.
Aki a húszas-harmincas-negyvenes éveket jelöli meg a házzánut csúcsaként, nem téved. Azt a
népszerűséget nem lehetett később felülmúlni. Az Egyesült Államokban minden héten
megjelent egy kántorlemez. Könyvek tucatjai láttak napvilágot

vezető kántorokról.

Természetesen Hollywood is felkapta a legnagyobbakat, s többnyire édes-bús zsidó történetek
főszereplőivé tette Rosenblattékat.

Fontos egyezés a kántorzsenik életében, hogy mind, egytől egyig gyermekkorukban szívták magukba a tudást,
a hagyományok iránti elkötelezettséget, a dallamokat és az imákat. S mivel kántorként első és legfontosabb
feladatuk a hit és a művészet erejével közvetíteni az Örökkévaló iránti elkötelezettségüket, ezért rendkívül
meghatározó, hogy egy későbbi házzán vallásos, hagyomnytisztelő környezetben nő föl, vagy sem. Az Aranykor
nagyjai örökségül kapták a generációkon át öröklődő liturgikát, a nuszachot, a Tóra ismeretét. Behozhatatlan
előny ez egy olyan kántor számára, aki felnőtt fejjel, iskolai keretek között igyekszik elsajátítani a kántori tudást.
Az igazi nagyságok persze nem csupán az ősi dallamokkal felvértezve állhattak az omedhez, de, s ez talán még a
zeneiségnél is meghatározóbb egy kántor esetében, az avodat hakodesh (szent szolgálat) iránti mély
elkötelezettséget is örökségül kaptát felmenőiktől. E lelki és fizikai adottságok kristályosodtak aztán
utolérhetetlenné.
5

5

A kántorművészet aranykora. Hatan a legnagyobbak közül
Nógrádi Gergely, MA
Hogy mitől lehettek szupersztárok a korszak házzánjai, arról már esett szó: a századfordulón
Amerikába támolygó kelet-európai zsidók tömegeinek a kántorszámok, a zsinagógai dallamok,
a jiddis dalok jelentették a hazát, a múltat. Ha elmentek egy koncertre vagy egy imádkozásra,
az otthon ízét érezték, s könnyes szemmel nosztalgiáztak.
Ám amennyiben a szupersztárok között is az öt legnagyobbra szeretnénk rálelni, bajban
kerülhetünk. Egyrészt az Aranykornak nevezett harminc esztendőben vagy húsz olyan kántor
szolgált a világban, akiknek mindegyike világklasszis volt.
Néhányuk a pályája elején állt még, s karrierje az ötvenes években teljesedett ki. Mások életük
utolsó negyedében-ötödében csak azon sajnálkozhattak, hogy amikor hangjuk igazán a zeniten
volt, gyerekcipőben járt még a hangrögzítés. Valójában azonban mindegyikük fantasztikus
kántor volt.
A válogatás másik nehézségét az összehasonlíthatóság lehetetlensége okozza. Az egyik
kántornak a hangi kvalitásai voltak kiemelkedőek, a másiknak a prozódiája, a harmadik
érzelmességben bizonyult utolérhetetlennek, a negyedik technikában, díszítőképességben. És
így tovább. Aligha lehetséges objektíven választani a következők közül:
Moritz Henle, Zevulun Kwartin, Mordechai Herschman, Yossele Rosenblatt, Moshe Oysher
Moshe Koussevitzky, Gershon Sirota, Samuel Malawski, Leib Glantz, Berele Chagy, David
Roitman, Shlomo Eisenbach, Yehoshua Wieder, Shalom Katz, Pierre Pinchik, Ben-Zion
Kapov-Kagan, Solomon Rozumni, Abraham Katz, Moshe Ganchoff
Az a részletesebben is bemutatandó hat házzán tehát szubjektív szempontok alapján szerepel a
következő oldalakon.

1.
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(Forrás: https://faujsa.fau.edu/sirota_gershon/)
Gershon-Jichhok Sirota (1874-1943) már gyermekként segédkezett apjának, a híres
kántornak szülővároskája zsinagógjában. Amikor később szüleivel Odesszába költözött,
azonnal elterjedt a városban, hogy érkezett „vidékről” egy csodagyerek. A helyi
konzervatórium igazgatója mindjárt ösztöndíjat ajánlott a fiúnak, s Gershon szólókat kapott a
zsinagógai fiúkórusban. Egy szombat reggelen felkérték, hogy mondja el Sajchén ádtól a
sáchriszt a város legelegánsabb (Salasner) közösségében. Varázslatos imádkozása után
azonnal másodkántori állást ajánlottak neki.
Két év múlva, immáron a vilniuszi Állami Zsinagóga kántoraként II. Miklós cár előtt énekelt.
Még nem volt harmincesztendős, amikor már Európa szerte fogalom volt a neve.
1907-ben foglalta el a neves varsói Tłomackie úti Zsinagóga kántori pozícióját, s ezzel kinyílt
előtte a világ. Hamarosan a new york-i Carnegie Hallban énekelhetett több ezer ember előtt,
Bécsben és Berlinben pedig elkészítették vele az első zsidó liturgikus felvételeket.
Elképeszetően gazdag és telt tenor hangja csak még csodálatosabb lett, ahogy az évek múltak.
S ezt a vocét lenyűgöző flexibilitás jellemezte: drámai tenorjával háromvonalas esz-t volt
képes énekelni!
Koncertjei előtt tömegek tolongtak a jegyekért, még a neves olasz operasztár, Enrico Caruso is
többször elment, hogy személyesen hallhassa a világ egyik legtündöklőbb hangját (úgy
beszélik, volt tíz év, amikor ha Caruso és Sirota egy városban léptek föl, az olasz mindig
elment meghallgatni a zsidó kántort). Sirota 1921-ben a Metropolitan Operában adott
koncertet: a bal felső páholyban bizonyos Toscanini úr tapsolta hólyagosra a tenyerét.
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Bárhol szívesen látták volna, Sirota azonban mindig visszatért a családjához Varsóba. Épp
Chicagóban koncertezett, amikor telegrammot kapott a feleségétől, hogy nagy baj van
odahaza: ő beteg, Lengyelország pedig Hitler gyarmata lett. Sirota az első géppel Európába
utazott.
Nem menekült el a náci megszállás elől, követte szeretteit a gettóba. Ott ölték meg, a
gettólázadás során, 1943-ban, Peszách utolsó napján.
Sirota volt az első kántor a történelemben, aki fonográf elé állhatott. Ez világhírt biztosított a
számára. Ám ő olyannyira nem volt megelégedve a felvételeivel, hogy minden lemezét tűzbe
akarta vetni. Ha nem ölik meg a családjával együtt, talán meg is teszi.
Röcé (Amida): http://www.youtube.com/watch?v=6p3QxO4jBcQ
E lucevan le stelle: http://www.youtube.com/watch?v=jxns3lIiiHM

2.

(Forrás: http://www.newyorkimages.com/hershman.html/)
Mordechai Hershman (1888–1940) az ukrajnai Csernyigovban született. Már egészen kis
fiúcskaként döbbenetes zenei tehetséget mutatott, több kórusnak is tagja volt egyszerre.
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Hatévesen azonban elveszítette az édesapját, és az örökbefogadó szülők egyszerűen eltiltották
az énekléstől. Tizenkét évesen visszakerült a nagyapjához, s végre megkezdhette kántori
tanulmányait egy Dorfman nevezetű házzánnál. Négy év múlva már keresett kántornak
számított.
Az I. világháború idején behívták az orosz hadseregbe, de hangjával annyira lenyűgözte a
parancsnokát, hogy az nem engedte ki a frontra.
A háború után Hershman visszatért korábbi posztjára Vilnuszba, de a közösség –
nagyrabecsülése jeléül – csak két sábeszt kért tőle havonta, a másik két sábeszt Hershman
vendégként szolgálhatta le Európa vezető zsinagógáiban.
1920-ban Hershman az Egyesült Államokba emigrált, ahol a híres brooklyni Beth El Temple
főkántori pozícióját foglalhatta el. Tíz évig maradt azon a poszton. „Idős korára” alig kopott
valamicskét a hangja: dús, telt tenorja változatlanul elkápráztatta a közönséget. Az idézőjel
pedig adekvát: ötvenkét évesen távozott az élők sorából.
Nem mellesleg: a kántorsztárok esetében viszonylag gyakori volt a rövid élettartam,
legtöbbjük már a negyvenes évei végére összeszedett egy szívbetegséget. Az okok külön
cikket érdemelnének…
Mimkomcha (Ködusa, 1933 körül): http://www.youtube.com/watch?v=9FB7zy-t8bQ
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3.

(Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=WNf0EgeW23A)
Josef Rosenblatt (1882-1933) az ukrajnai Bila Cerkvában (Tiszafejéregyház, a romániai
Máramarosszigettel szemben fekszik) született, mégpedig kántorcsaládba. A generációkon
átívelő családi gyökerek és a mélyen vallásos nevelés „megóvta” őt attól, hogy valami
formális, átlagos, hanyag világi zeneiskolában kiöljék belőle kivételes tehetségét.
Természetesen a kis Jossele is a zsinagógai kórusban kezdte a szárnyát bontogatni, és
szerényen vette tudomásul, hogy egyszerűen csak mint csodagyereket emlegetik. Hétesztendős
volt, amikor családja a bukovinai Sadigorába (Ukrajna – Sadhora) költözött. Nyolcévesen már
hatalmas honoráriumokért énekelt Európa zsinagógáiban. Tíz évvel később megkapta első
kántori állását Munkácson (negyven kántor énekelt elő a pozícióért!), majd Pozsonyban,
Hamburgban, s végül 1912-ben New Yorkban funkcionált.
A „zsidó Carusóként” emlegetett Rosenblatt csak ott nem énekelt, ahol nem akart. Ahol
imádkozott, ott a csilláron is lógtak. Mindenki látni, hallani akarta ezt a kis embert a
sötétbarna szakállával és a hatalmas hangjával. Államelnökök fényképezkedtek vele,
dúsgazdag üzletemberek és híres művészek keresték a kegyeit. Csillagászati összegeket
keresett a koncertjeivel. Toscanini könyörgött neki, hogy énekelje el a MET-ben Halévy A
zsidónő című operájának a férfi főszerepét, de Rosenblatt ellenállt: „Csakis I. dicsőítésére
használhatom az ajándékot, amit Tőle kaptam!”
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Rosenblatt számos kántori technikát ellesett kántorkollégáitól, s ő volt az első, aki a törést,
azaz a hang érzelmek miatti elcsuklatását alkalmazta.
Miközben fantasztikus tenor hangjától megremegtek a koncerttermek üvegablakai, kifejlesztett
egy egyedi fejhangot, amit nagy kedvvel használt a kompozíciók legbensőségesebb
szakaszaiban.
Sokan úgy beszéltek róla, mint az emberről, akinek három hangja van: egy meleg bariton, egy
fényesen tündöklő tenor és egy csillámló falzett.
Korának ő volt a leghíresebb zsidója, ismertségét csak Elvis Presleyéhez, Frank Sinatráéhoz,
Luciano Pavarottiéhoz lehet hasonlítani. Ezer dolárt kapott egy estére. Évi tizenkétezret kapott
az Ásné Szfárd Zsinagógától az előimádkozásért. Százezer dollár tett zsebre egy filmszerepért.
De ott is csak önmagát játszhatta. Sosem volt hajlandó arra, hogy maszkot öltve, kifestve,
nőkkel együtt álljon reflektorfénybe vagy kamerák elé.
E csillogó élet túl hamar véget ért. Katasztrofálisan rossz befektetésként komoly összeget
helyezett egy zsidó újság felállításába. Anyagi összeomlása depresszióssá tette. Már nem
kellett a zsinagógájának. Megritkultak a koncertfelkérései.
Ötvenegy évesen vitte el a szíve, jóformán nincstelen emberként.
The jazz singer (1927, érdekessége, hogy Rosenblatt nem kívánt a kamera előtt vallásos imát
előadni, ezért nincs hangja a Kol Nidré-jelenetnek, kizárólag egy világi jiddis dalt volt
hajlandó elénekelni – nem mellesleg ez a film volt az első igazi sikere a Warner Bros-nak!):
http://www.youtube.com/watch?v=y1HURXWH9FA
Hamavdil (fiatalkori felvétel): http://www.youtube.com/watch?v=GhM8VQ79Y2s
Sir Hamaalot (Rosenblatt itt már középkorú volt):
http://www.youtube.com/watch?v=KxzKWTREzjc
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4.

(Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=lPH-kIUaK68)

Zevulun Kwartin (1874-1952) – A nagy kántorok szinte kivétel nélkül tenor hangfajúak.
Ezért külön figyelmet érdemel a dicsőséges magasbariton hanggal rendelkező Kwartin.
Egy Odesszától nem túl távoli ukrajnai falucskában, Chonorodban született, egy tehetős
chaszid textilkereskedő családba. Az egészen korán kiderült, hogy a kis Zavelnek csodálatos
hangja van: csilingelő gyerekszopránján tökéletesen visszaénekelte a dallamokat, amiket Tevje
nagyapjától az otthoni imádkozáskor hallott.
Nyakon fogta az apja, és elvitte a kor híres kántorához, Jerucham Hakatanhoz.
Az idős mester lélegzete elakadt, amikor meghallotta a kisfiút énekelni. Azonnal tanítványává
akarta fogadni, ám Kwartin papa nem engedte: úgy gondolta, a textilüzlet biztosabb
megélhetést nyújt, mint a danolászás.
Zevulun egészen az esküvőjéig voltaképp egy hangot sem énekelt. Hanem akkor, az ünnepi
alkalomból felhívták a zsinagógában haftarát mondani. A sul tagjai az elképedéstől némán
hallgatták, milyen csodát művel a fiatalember a bimánál. Rögtön rábízták a müszefet is.
Egy héttel ezután Kwartin Harkovba ment, ahol felkereste a neves orosz operaénekest,
Medvegyevet (aki maga is egy rabbi fia volt). Az énekes bíztatta, sőt, egyenesen az
operaszínpadot ajánlgatta neki.

12

A kántorművészet aranykora. Hatan a legnagyobbak közül
Nógrádi Gergely, MA
Kwartin elkezdett énekleckéket venni, s 22 éves korában adta élete első koncertjét. Óriási
sikere volt! A következő évben már Európát járta koncertekkel és zsinagógai
vendégfellépésekkel.
1903-ban főkántorának szerződtette a bécsi Erzsébet Királynő Zsinagóga, horribilis
honoráriumért. Tíz évvel később 30 ezer dollárért szerződtették egy 30 állomásos amerikai
koncertkörútra. A körút után úgy döntött, az Államokban marad. Hamarosan ő lett minden
idők legjobban fizetett kántora: 15 ezer dollárt kapott az Emanuel Zsinagóga
előimádkozójaként.
A húszas évek gazdasági válságát azonban ő is megérezte: ez és szeretett orvosfia elvesztése (a
fiú halálos fertőzést kapott boncolás közben) a Szentföldre vezették. Kwartin a Carmel-hegyen
rendezte be családja új otthonát.
Az arab merényletek során megsebesült zsidókat rendszeresen segítette, ám a harcok
megviselték az idegeit. Végül a közös koncert barátjával, Rosenblattal egészen felemésztette
az egészségét: látta a koncerten, hogy Jossele küszködik, nehezen lélegzik, verejtékben fürdik.
De hiába figyelmeztette Kwartin, Jossele csak legyintett. Másnap a szeretett kolléga meghalt
szívrohamban.
Kwartin akkoriban vesztette el súlyos beteg feleségét is. Összeomlott. Visszaköltözött az
Egyesült Államokba, újranősült – de végső akarata szerint – Izraelben temették el, első
felesége mellé.
Ma rengeteg leszármazottja él az Államokban, közülük sokan kántorok. Ám egyikük sem
közelíti meg a híres rokon zsenialitását. Csak egy utóda ért el igazi sikereket: a lánya, Klara
Kwartin, aki egy időben ünnepelt operaénekesnő volt Európában.
Ribono Sel Olam (saját szerzemény, egyszerű, és mégis rendkívül megindító – érzésem szerint
amikor Kwartint hallgatjuk, akkor vagyunk talán legközelebb a háború előtti magyar
kántorművészethez, mert bizony nekünk is voltak aranytorkú kántoraink, csak rendkívül
csekély az utánuk maradt hangzóanyag): http://www.youtube.com/watch?v=OFeEWxxiDs0
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5.

(Forrás: http://www.milkenarchive.org/people/view/all/653/Oysher,+Moishe)

Moyshe Oysher (1906-1958) egy olyan családba született a besszarábiai Lipkanyban (ez
akkor a orosz cári birodalom része volt), ahol visszamenőleg hatodiziglen kántorok voltak a
férfiak. A kis Moyshe éjjel-nappal éneklő nagyapját követte, s szívta magába a jiddis dalok
szeretetét.
Más férfitámasza nem is volt, csak a nagyapja, mert az apja Amerikába emigrált (ami érthető
is, miután 1905-től rettenetes pogromok keserítették meg a zsidók életét szerte
Besszarábiában).
A kamasz Mojshét a színjátszás jobban érdekelte, mint az éneklés, szorgalmasan szerepelt is
az iskolai színjátszókörben. 1921-ben Kanadába utazott, hogy apja mellett lehessen, ám
addigra elveszítette csodaszép gyermekhangját. Így aztán Kanadában mosogatóként dolgozott,
hogy meg tudjon élni.
Végül, a mutálás évei után, csodálatos férfihang született a torkában, és újra énekelni kezdett.
Klubokban lépett föl, majd szerződtette a winnipegi jiddis színház. Később felvette tagjai közé
a Kanadai Színészek Szövetsége, s a montreali jiddis színház szerződtette. 1928-tól
rendszeresen szerepelt a philadelphiai jiddis rádióban, a következő évben pedig szerződtette a
brooklyni Hopkins Színház.
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A következő tíz évben a legnagyobb jiddis sztárrá nőtte ki magát, kántorként és színészként
egyaránt. Három egészestés filmben vállalt főszerepet, s 1943-ban aláírt a chicagói operához.
Másnap szívrohamot kapott, így fel kellett bontani a szerződést.
Utolsó éveiben – orvosai tanácsára – rendkívül visszafogott életet élt.
Oysher hangszíne egészen egyedülálló, mindig ott lappang benne a zsidó búbánat. Talán a
kántorpantheonban nem kap olyan előkelő helyet, mint Rosenblatt vagy Koussevitzky, de az
bizonyos, hogy a 20. század legnagyobb zsidó sztárjainak egyike volt.
Az pedig vitán fölül áll, hogy nem született a planétára nála sármosabb kántor!
(Kol Nidré): http://www.youtube.com/watch?v=7g047GgbsCo
(Megjegyzés: az a kántor, aki átadja a táleszt Oyshernek, ugyancsak nem akárki, Rosenblatt
tanítványa, Manfréd Lewandowski.
Lewandowski kórista volt Hamburgban 1906 és 1912 között, akkor működött ott Rosenblatt.
Pontosan abban az évben menekült Amerikába Németországból, amelyikben ezt a filmet
forgatták: 1939-ben.)
Hálevaj – Isten akarata szerint (a Barry Sisters-szel):
http://www.youtube.com/watch?v=1JYJAaeHwIo
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6.

(Forrás: http://www.newyorkimages.com/pinchik.html)
Pinchas Segal alias Pierre Pinchik (1900-1971) az ukrajnai Zsivitovban született (a fotón
feltüntetett születési időpont hibás). Nem véletlen ám, hogy oly sok nagy kántor származik
arról a vidékről! Mesélik, hogy az 1600-as évek közepén, a Hmelnickij-féle pogrom közepette
míg a kozákok (a helyi bandák segítségével) halomra gyilkolták a városok zsidó lakosságát, az
egyik kisváros kántora elborult arccal támolygott az utcákon heverő holttestek között és
zokogva énekelte a Kél molét. Ezt hallva a gyilkosok megdermedtek, s olyannyira
megindította őket a gyászima, hogy megkegyelmeztek a még élő háromezer zsidónak. Ezért
oly termékeny – a legenda szerint – ez a környék kántorok tekintetében.
Pinchik egy hászid jesiva tanulója volt, amelynek a vezető rabbija rajongott a muzsikáért, s
gyakran meghívta fellépni a városban működő kitűnő kántorokat. A kis Pinchik ekkor
„fertőződött” meg a kántorművészettel, amihez igencsak lehetett affinitása, lévén már egészen
kis korában fantasztikus zongoristaként falt mindent, ami zene. Olyannyira tehetséges volt, ki
kellett venni a jesivából és a kijevi konzervatóriumba kellett küldeni.
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A sors iróniája, hogy Pinchik a bolsevik forradalom hajnalán jegyezte el magát a házzánuttal
és a jiddis dalirodalommal. Mindjárt be is lépett a Vörös Hadsereg művészbrigádjába, ahol az
volt a feladata, hogy forradalmi kommunista dalokat írjon – jiddis nyelven. Mivel Pinchik csak
azokat a zsidó dalokat ismerte, amelyeket a jesivában hallott, így tulajdonképpen vallásos
motívumokra írt vad ateista szövegeket.
A 20-as évek elején Pinchik már népszerű népdalénekesnek számított, és keresztül kasul
beutazta a születő Szovjetuniót. A Pinchik nevet is ekkor vette fel.
Egyik útja alkalmával felajánlották számára a leningrádi Koral Zsinagóga főkántori posztját.
Ám nem sokkal később, 1925-ben elhagyta hazáját és Európa különböző városaiban lépett fel.
Egy évvel később már az illusztris chicagói menedzser, Joseph Hyman vette a szárnyai alá, aki
a híres orosz basszistától, Saljapintól hallott Pinchikről.
Pinchik népszerűsége napok alatt az egekbe szökött, 1928-ban az RCA Victor lemeztársaság
exkluzív szerződést kötött vele, a chicagói zsinagóga pedig, ahol imádkozott, közösségileg
csináltatott egy nagy táblát az épület falára: „Itt a világhírű Pinchik kántor úr imádkozik!”
Pinchik egyrészt a szövegmondása miatt vált híressé. Egészen misztikusan recitálta a textust,
miközben jellegzetesen édes hangján vezette elő a melódiákat. Ez volt a másik védjegye: az
édes, olvadó hang. Nem volt az övé egy hatalmas hang, de páratlan volt, ahogy énekével az
érzelmeket közvetítette. Talán még Rosenblatt 180-200 szerzeményénél sem lehet olyan
magától értetődően felismerni a szerzőt, mint Pinchik kántorszámaiban.
Ugyanaz a temperamentum visszhangzik a műveiben, amilyen temperamentumos kántor volt ő
maga az omednél. Nem mellesleg: ő volt az a kántor, aki mindaddig nem kezdett imádkozni,
míg egy pisszenés is hallatszott a hallgatóság felől. S ha zajt hallott, azonnal abbahagyta az
imádkozást. Alighanem ő volt zeneileg a legképzettebb az Aranykor kántorai közül, nem egy
koncertjén és korai lemezfelvételein ő maga kíséri magát orgonán.
Végül egy személyes megjegyzés: mindenkinek van egy olyan kántora, akinek a
zsinagógájában a legszívesebben hallgatná végig a Jom Kipurt.
Számomra ez a kántor Pierre Pinchik.
Áv Horáchámim: http://www.youtube.com/watch?v=-cT1b1lwQhs
●
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Ezeket az óriásokat hallgatva eltöpreng rajta az ember, hogy valóban nincs szükség ma már
erre a csodára? Valóban lejárt a kántorok kora?
Moshe Ganchoff, akit a kántorok kántorának szokás nevezni, sőt sokan egyenesen az
Aranykor utolsó igazi nagy prominensének tartanak (bár csak a negyvenes években indult el a
karrierje, addig különböző kórusokban bontogatta szárnyait – pl. Rosenblatt és Hersman
mögött),

a szintén odesszai Ganchoff tehát évtizedeken át tanított fiatalokat a

kántorművészetre.
Ő nyilatkozta, két esztendővel 1997-es halála előtt: „A házzánut igenis életben fog maradni,
mert gyönyörű, és az igazi gyönyörűség mindig mindent túlél!”
Higgyünk neki! És gondoljunk szeretettel egy letűnt, de minden bizonnyal boldogabb korra,
amikor még házzánok néztek ránk az újságok címoldaláról, nem tiszavirág-életű
szappanopera-hősök, s amikor még kántorokról szóltak a szerkesztőségi publicisztikák a
harmadik oldalon, nem pedig politikusokról.
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ABSTRACT
The Golden Age of Cantorial Art. Six from among the Greatest Ones.
As a result of the religious integration of the Jews, remarkable synagogues were erected
during the 19th century. These were spacious, and thus they demanded – as well as giving
the opportunity – quite a different task from the cantor of the community, especially vocally.
During the early years of the 20th century some of the cantors decided to perform outside
the walls of the synagogue. They brought the Cantorial art to the stages of the profane
world, and introduced it to those who might never even set their foot into a religious place
such as a synagogue. Rosenblatt, Oysher and Sirota travelled all over the world similarly to
the famous opera singers of the era, and their art was honored financially, too.
The 30 years of the Golden Age from 1910 to 1940 saw at least twenty remarkable and
specially gifted cantors serving in different corners of the world. In the present article we
give a thorough description of the life and work of six of these outstanding Jewish cantors.
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