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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

FRÖLICH RÓBERT FÔRABBI

Felelôsség másokért
(Nicávim)

Mózes élete utolsó napján össze-
gyûjti Izrael egész népét, aggokat és
csecsemôket, törzsfôket és tiszttartókat
egyaránt. Megújítani készül a szövet-
séget a Mindenható és Izrael között.
Nem azért, mert megváltoztak a felté-
telek, s nem is azért, mert az Örökké-
való megváltoztatta volna az addig tör-
téntek fényében az ígéretét.

Mi is történt eddig, amiért a Te-
remtônek oka lett volna felbontani a
zsidó néppel kötött szövetségét? Alig
hagyták el Egyiptomot, máris arany-
borjút készítettek. A pusztaságban va-
ló vándorlás alatti csodás élmények
dacára állandóan perlekedtek Mózes-
sel és Istennel, mindig újabb és újabb
ürügyet találva, hogy visszavágyhassa-
nak Egyiptomba. Az egymás iránti bi-
zalom teljes hiánya, az állandó civako-
dás nem csupán megkeserítette az Ígé-
ret Földjére vágyók életét, de meg is gá-
tolta ôket abban, hogy elérjék céljukat.

A midrás elbeszéli, hogy Mózes
amikor látja, hogy a nép elkeseredett
az imént elhangzott Tohéchá, a feddô
és riasztóan profetikus beszéd miatt,
megpróbálja vigasztalni ôket. Így szól:
Dacára mindennek, az eltévelyedések-
nek, a vitáknak és „máchlajkéknak”,
veszekedéseknek, „itt álltok a mai na-
pon ti mindnyájan az Örökkévaló, a ti
Istenetek elôtt”.

A hangsúly egyetlen szón van. A
megújított szövetség egyetlen szóban
mondja el lényegét és erôsíti meg az
eddigieket: mindnyájan.

Mózes most egy új fogalmat vezet
be Isten és Izrael örök szövetségébe: a
felelôsség fogalmát. Próbálja megtaní-
tani ôket egy késôbb alappillérré vált
fogalomra: Kol Jiszráél árévin ze báze,
minden zsidónak felelôsséggel kell vi-
seltetnie testvérei iránt. Ha a vándorlás
ideje alatt mindenki tekintettel lett vol-
na a másikra, ha nem önös érdek vagy
kisszerû félelem lett volna a lelkekben,
akkor egész másképp alakult volna Iz-
rael korai történelme.

Persze semmi sem volt másképp,
minden úgy történt, ahogy az reánk ha-
gyományozódott. A dor Micrájim, az
egyiptomi nemzedék sorsa azonban
örök tanulsággal szolgál.

A történelem viszontagságos eszten-
dei, a Szentély pusztulása, a régmúlt és
a közelmúlt eseményei mind megvilá-
gították: egymásra vagyunk utalva.
Hillél már kétezer éve feltette a szónoki
kérdést. Im én áni li, mi li, uchseáni
löácmi, má áni? Ha én nem vagyok ma-
gamért, ki van érettem? És ha csak ma-
gamért élek, akkor minek számítok?

Mi és csak mi vagyunk magunkért.
Senkire sem támaszkodhatunk, gond-
jainkat, bánatunkat csak magunk orvo-
soljuk, örömünk csupán számunkra
öröm. Ám a gond rögtön könnyebb, a
bánatot sokkal jobban elviselhetôvé te-
szi, ha tudjuk, nem vagyunk egyedül.
Zsidó testvéreink azok, akik – átérez-
vén mindazt, amit minden zsidó érez –
segítenek vinni a terheket, s ami talán
még fontosabb, képesek megsokszo-
rozni az örömöt.

A felelôsség egyik olvasata ez. Van
azonban egy másik oldala is az érem-
nek: a figyelô, óvó felelôsség gyakor-
lása.

Mikor látjuk, hogy társunk útelága-
zás felé tart, mikor önmagát hozná kel-
lemetlen helyzetbe, fel kell vállalnunk
a felelôsségünket: Hochiách tochiách
ámiszechá, meg kell elôznünk a bajt.
Figyelmeztetnünk kell, aggódó szere-
tettel, udvariasan, de határozottan. Rá
kell bírnunk a helyes út követésére; ha
lehet, példát kell mutatnunk, hisz val-
lási kötelességünk ez.

Egymás iránti felelôsségünk, figyel-
münk, nem lankadó segítôkészségünk
találhat csak kegyet böéné Elokim
váádám, Isten és embertársaink szemé-
ben.

Bizonyára ezekkel a zsoltársza-
vakkal nyitották meg Jeruzsálem
két Szentélyének kapuit.

Elgondolhatjuk, hogy ezek a
zsoltárszavak hangzottak el másfél
évszázaddal ezelôtt, amikor a bol-
dog építôk, a meghatott gyülekezet
megnyitotta a csodás, áhítatot pa-
rancsoló Dohány utcai zsinagóga
kapuit, Ludwig Förster bécsi épí-
tész alkotását, s megpillantotta a
falrészek és faldíszek Fessl Frigyes
által készített ragyogó zsidó orna-
mentikájának pompázatát.

A bizánci és mór építészettörté-
neti hagyományokat tükrözô zsi-
nagóga díszítôelemei többek kö-
zött a mágén Dávid és az ismeretes
szentélybeli gyertyatartók a temp-
lom különbözô részein. Minderrôl
bôvebb ismereteket szerezhet az
olvasó Klein Rudolf tanulmányá-
ból, mely a Szalai Anna szerkesz-
tésében megjelent Hágár országa
címû összefoglaló mûben olvasha-
tó. E sorok írója nem vállalkoz-
hatik részletes monográfiára az
alábbiakban. Megtették ezt mások

A Dohány utcai zsinagóga templomkörzetének elöljárósága, valamint
vallási és világi vezetôi úgy határoztak, hogy csodálatos templomuk 
felavatásának 150. évfordulóját méltóképpen fogják megünnepelni.

2009. szeptember 6-án, vasárnap, 
napra pontosan 150 év elteltével, 

ünnepi körülmények között avatjuk újra Európa legnagyobb 
mûködô zsinagógáját. Szeretettel várunk mindenkit, 

hogy együtt ünnepelhessük e jeles napot!

Program:

16.00: az újonnan épült kiállítási tér és a zsinagóga történetét bemutató
kiállítás ünnepélyes megnyitása

17.00: A Magyar Nemzeti Bank sajtótájékoztatója a születésnapját
ünneplô zsinagóga tiszteletére készített emlékérem 

ünnepélyes bemutatása és hivatalos bevezetése alkalmából

18.00: 150 éves jubileumi avatóünnepség

Dr. Frölich Róbert Kálmán Kálmán
fôrabbi elnök

MEGHÍVÓ
2009. szeptember 13-án, vasárnap, délelôtt 9.30-kor a Rákoske-

resztúri temetôben (Budapest X., Kozma u. 6.) a mártíremlékmûnél,
utána az ismeretlen munkaszolgálatos emlékmûvénél gyászmegemlé-

kezést tartunk mártírhalált halt drága hittestvéreink emlékére.

Az emlékbeszédet Radnóti Zoltán rabbi tartja.

A kántori funkciót Fekete László fôkántor látja el.

A megemlékezésre tisztelettel meghívjuk hittestvéreinket, és megjele-

nésükre számítunk.

Budapesti Zsidó Hitközség, Chevra Osztály

SCHWEITZER JÓZSEF NY. ORSZ. FÔRABBI

Tárulkozzatok fel, kapuk, emelkedjetek,
kapuszárnyak... (Zsolt. 24,7)

A Dohány zsinagóga 150 éves évfordulójára
és másutt, minden részletre kiter-
jedô tanulmányaikban.

Ezek a sorok személyes emléke-
ket és érzelmeket próbálnak meg-
szólaltatni, abból a korszakából a
zsinagógának, amikor az még bár
egyre tornyosuló felhôk alatt, de
fénykorának utolsó esztendôit él-
hette, az átkos emlékû zsidótörvé-
nyek korát, majd az 1944-es ka-
tasztrófa megpróbáltatásainak
idejét, végül egy rövid idôszakot az
újjáépülés korában.

Mint mondottuk, tornyosuló fel-
hôk alatt, de az elöljárói cilinderek
még a régi jobb idôk korszakára
emlékeztettek, a zsinagóga rabbi-
jai és kántorai pedig teljes nagy-
szerûségükben mutatták be a szív
szolgálatát, énekben, szent zené-
ben, és nem utolsósorban prédiká-
ciókban.

A frigyszekrény két oldalán he-
lyezkedtek el a fôrabbik, a rabbik,
a fôkántorok és a kántorok. Kor-
társaimmal és fôleg szeminarista
kollégáimmal együtt csodálattal
hallgattuk Hevesi Simon prédiká-

cióit. Ünnepélyes, számunkra ta-
lán kissé ódon hangzású, de nagy-
szerû stílusú beszédek voltak ezek
Izrael tanításairól, bölcseleti mély-
ségekbôl a prófétai hit magassága-
iba emelték a lelkünket mind a
tartalom, mind az elôadásmód
lenyûgözô voltával. Fischer Gyula
fôrabbit a rendületlen etikai ma-
gatartás követelése, a zsidó etika
mindennapjainkba történô átülte-
tésének igénylése sok prédikáció-
ban foglalkoztatta. Szigorú és meg
nem alkuvó, talán ridegnek tûnô
egyéniség volt, de mögötte az Izra-
elt szeretô szív, a feltámadó Szent-
földért lelkesülô zsidó történeti fel-
ismerés világossága izzott. Nehéz
idôkben is a feladatok elalkudha-
tatlan kötelességeinek teljesítésére,
a zsidó sors minden megnyilvánu-
lásának tudatos vállalására adott
erôt Groszmann Zsigmond prédi-
kációja. Hozzánk, fiatalokhoz a
legközelebb talán Hevesi Ferenc
prédikációs stílusa állt. Az akkori
napok modern irodalmi nyelveze-
te, az ôsi tanításoknak a mai em-
ber problémáinak karátmérlegére
helyezése, azok megdönthetetlen
igazságainak bizonyítása máig fe-
ledhetetlen élmény valamennyi-
ünk számára. Akárcsak a rekedtes
hangú szónoknak a hit lendületé-
ben izzóvá nemesedô hangja.

A zsidó istentisztelet kettôssége
és mégis egysége az imádság és a
tanítás harmóniájából ötvözôdik.

A tanításról fentebb szólottunk.
Az istentisztelet imádságos részét a
kántori mûvészet olyan nagyszerû
egyéniségei vezették, mint a bassz-
bariton hangú Ábrahámsohn Ma-
nó és a zengô tenorú Lineczky Ber-
nát fôkántorok, megelevenítve a
hagyományos zsidó imádságos dal-
lamvilág és a modern liturgiai alko-
tások legszebb darabjait, mindig
emelkedetten ünnepélyes formá-
ban. Zengô éneküket orgonaszó és
kórus kísérte. A tóraolvasást dekla-
málást és neginákat egyesítô mód-
szerrel Lorber Izsák kántor végez-
te; Licht Izrael, a helyettes fôkán-
tor bármely nagyváros nagyzsina-
gógájának ékessége lehetett volna.

1944 tragédiája a zsinagógát
sem kerülte el.

A nyilas rémuralom átvétele he-
tében e sorok íróját sorstársaival
együtt egy alkonyi órán a kihalt
Rákóczi úton nyitott rabomobilon
szállították el a Mosonyi utcai to-
loncházból. A Dohány utcai temp-
lom elôtt állottunk meg. Oda kel-
lett bemennünk. Hatalmas tömeg
volt már ott együtt, köztük bará-
tok, ismerôsök is. Máig emlékszem
egy újpesti kedves lányismerôsöm-
re, az azóta férjezett asszonyként
elhunyt Neumann Ágira, akit egy
Pest környéki gyárból vittek oda,
de találkoztam Salgó fôrabbival és

feleségével, Richtmann professzor-
ral és nejével is a nagy tömegben.
Nem tudtuk, mi lesz a további sor-
sunk. Végre csütörtök este a szen-
télyben nyilas karszalagos rendôr-
tisztek jelentek meg, s velük
Stöckler Lajos, a Zsidó Tanács el-
nöke. Azon a helyen, ahol egykor a
magyar Izrael rabbijai álltak,
most – mint írtam – nyilas karsza-
lagos tisztek osztogatták parancsa-
ikat, melyek szerint mindenki ha-
zamehetett. Másnap azután a fér-
fiakat a csillagos házakból munka-
táborokba terelték...

A zsinagóga is megérte a felsza-
badulást. Elsô nagy eseménye ma-
ga is gyászos volt, mint valameny-
nyi hívének élete, hiszen az öröm
mellett a fel nem szabadultakra, az
elpusztítottakra, a megöltekre kel-
lett emlékeznünk. Az elsô nagy
esemény – mint írtuk – gyászos
volt: Groszmann fôrabbi temetése.
Csak gyertyák lobogtak a koporsó
körül, villany még nem mûködött,
s törött ablakokon át fújt be a szél.
De a Pesten lévô rabbik, szemina-
risták jelen voltak. A gyászbeszé-
det rabbitársa, Hevesi Ferenc
fôrabbi mondotta, a rabbiképzô
hallgatói nevében emlékezetem
szerint valaminô módon magam is
abban a megtiszteltetésben része-
sültem, hogy hálaszavakat mond-
hattam a megboldogult koporsója
felett.

Az egykor négy rabbival büsz-
kélkedô zsinagógában Hevesi Fe-
renc fôrabbi és segítôtársai, Kato-
na József és Herskovits Fábián
rabbik hatalmas feladatává lett a
hitélet újjászervezése. Megtették,
kiválóan. Utóbb Hevesi Ferenc
Amerikába emigrált, a cioni eszme
lángoló híve, Herskovits Fábián
pedig alijázott. Immáron egyedül
Katona József mint rabbi, majd
mint fôrabbi vezette a hitélet szent
szolgálatát. Zsidó humánumot, ön-
tudatot hirdetett, a vallás számára
nehéz idôkben hûen és bölcsen
képviselte a tanításokat, Izrael esz-
mevilágát a magyar Izrael elsô
szószékén.

A Dohány utcai zsinagóga fenn-
állásának 100. évfordulóján az ese-
mény megrázó nagyszerûsége
egész valóját annyira igénybe vet-
te, hogy ünnepi prédikációja után
rosszullét fogta el, s nemsokára
visszaadta lelkét Teremtôjének. A
zsinagógában, a zsinagógáért élt, s
ott érte a végzetes elhívás. A ma-
gyar zsidóság személyes tragédiá-
jaként, megrendülten élte át halá-
lát, és kegyelettel ôrzi emlékét.

Szívbôl reméljük, hogy az
elkövetkezendô évtizedek, évszá-
zadok méltóak lesznek az elô-
dökhöz.
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Körzeti kitekintô

Révkomárom
Mint minden évben, az idén is a

révkomáromi temetôben emlékez-
tünk meg a helyi és környékbeli hit-
testvéreink deportálásának évforduló-
járól. Paszternák Tamás koordinátor
üdvözölte a megjelenteket, köztük az
Orosz Föderáció pozsonyi nagykö-
vetségének másodtitkárát, Schôner
Alfréd fôrabbit, az ORZSE rektorát,
Eliezer Slomovits rabbit, Tóth Emil
fôkántort, Frantisek Alexandert, 
a Szlovákiai Zsidó Hitközségek Köz-
ponti Szövetségének elnökét, Bastr-
nák Tibort, Révkomárom polgármes-
terét, parlamenti képviselôt, Hortai
Éva alpolgármestert, Andruskó Imre
parlamenti képviselôt, a Selye János
Gimnázium igazgatóját, a városi
képviselô-testület tagjait, Konczer
Erik képviselôt Komárom képvisele-
tében, Kerti Katalint, a Komárom-
Esztergom Megyei Önkormányzat
képviselôjét, Zemkó Margitot, Ógyal-
la polgármesterét, Tóth Imrét, Tany
község polgármesterét, Számadó
Emesét, a Klapka György Múzeum
igazgatóját, Petrasovits Annát, az Ács
Városért Társaság elnökét, Jávor Má-
tyást, a székesfehérvári hitközség el-
nökét, Feldmár Tibort és Kornfeld Ti-
bort, a dunaszerdahelyi hitközség
vezetôit, a tatai zsidó közösség meg-
jelent tagjait, Oláh Imrénét, a komá-
romi református egyház presbiterét, a
tatabányai Hit Gyülekezete küldöttsé-
gét. 

A megemlékezésen Bastrnák Tibor
polgármester mondta el gondolatait
szlovákul és magyarul, ôt a vészkor-
szak túlélôje, Ladislav Urban követ-
te. Pasternák Antal, a KZSH elnöke a
holokauszt után született generáció
nevében emlékezett. A Tóth Emil fô-
kántor által elôadott zsoltár után
Schôner Alfréd fôrabbi beszéde kö-
vetkezett, aki jelképesen Haifáról, a
tengerpartról származó kövekkel em-
lékezett a révkomáromi áldozatokra.
A fôkántor Kél málé ráchámim imája
után közös kádis zárta a temetôi prog-
ramot. Az elôzô évek hagyományait
követve délben a hitközség és az ön-
kormányzatok képviselôi koszorút
helyeztek el a Menház falán található
emléktáblánál, majd a zsinagógában
gyújtottak gyertyát az elhurcoltak
emlékére.

Kaposvár
Június utolsó vasárnapján emlé-

keztünk szeretteinkre: a haláltábo-
rokba, kényszermunkára hurcolt so-
mogyi és kaposvári zsidók ezreire.

A megemlékezést a templomkerti
gettóemlékmûnél Róna László hit-
községi elnök nyitotta meg, a hôsi
halott elsô világháborús és a mártír-
halált halt második világháborús ál-
dozatokra emlékezve. Ünnepi beszé-
dében Gelencsér Attila, a Somogy
Megyei Közgyûlés elnöke szólt ar-
ról, hogy a holokauszt megtörténté-
vel az emberiség a bibliai Tízparan-
csolat alapját, a „Ne ölj!” parancsot
sértette meg, aminek többé nem sza-
bad megtörténnie.

Szita Károly polgármester a vasúti

emléktáblánál arról beszélt, hogy a
soá olyan iszonyat, amelyet nem le-
het az emberiség emlékezetébôl kitö-
rölni, mert nem felejthetô.

A temetôben, az auschwitzi ham-
vakat tartó urna tövében Suchman
Tamás országgyûlési képviselô ke-
mény szavakkal ítélte el a holokauszt
tagadását, a gyûlöletbeszédet, a kire-
kesztést és a tettekben is jelentkezô
megfélemlítést – melyeknek megfé-
kezésére nincs törvény.

A gyászistentiszteletet vezetô
Schônberger András fôrabbi és a
kántori teendôket ellátó Klein Ervin
fôkántor imádsága felekezetre való
tekintet nélkül mindenkiért szólt, aki
áldozatául esett a nácizmus szörnyû-
ségeinek.

spitzer

Karcag
Elôször a zsinagógában, ezt kö-

vetôen a temetôben tartottak megem-
lékezést. A hat szál gyertya hagyomá-
nyos meggyújtása után Rosinger Osz-
kár elnök történelmi ismertetetést tar-
tott a fasiszta korról, majd Varga Mi-
hály országgyûlési képviselô mondta
el együtt érzô gondolatait.

Szilágyi Gábor kántor gyászéneke
és zsoltárkompozíciója után Deutsch
László fôrabbi mondott emlékbeszé-
det. A megemlékezés a közösen el-
mondott kádissal fejezôdött be.

Kisújszállás
A volt zsinagóga (ma bolt) elôtt

felállított emléktáblánál Deutsch
László fôrabbi emlékezett a városká-
ból elhurcolt és legyilkolt zsidó em-
berekre, a gyászimákat Szilágyi Gá-
bor kántor énekelte. A temetôi em-
lékfalnál, amely a Kisújszállásról be-
hívott elsô világháborús hôs zsidó
katonáknak állít emléket, a gyász-
szertartást szintén Deutsch László
fôrabbi és Szilágyi Gábor kántor vé-
gezték.

Dél-Pest
Három helyszínen, a soroksári, a

pesterzsébeti és a csepeli temetôben
tartott mártír-istentiszteletet a körzet.
Bár mindhárom kerület elöljáróit
meghívtuk erre az ünnepélyes alka-
lomra, Soroksáron csak a német ki-
sebbség képviselôje tisztelt meg ben-
nünket jelenlétével.

Pesterzsébeten Szabados Ákos pol-
gármester mondott beszédet, Csepe-
len Horváth Gyula alpolgármester
emlékezett meg az elhunytakról,
majd megható szavakkal szólt a mai
vezetôk felelôsségérôl a napjainkban
kialakult helyzettel kapcsolatban. A
BZSH részérôl jelen volt Streit Sán-
dor elnök, az emlékbeszédeket kör-
zetünk elnöke, Kerényi András és
vallási vezetônk, Fináli Gábor
mondták. (Utóbbi látta el a kántori
funkciót is.)

Sajnos Soroksáron évrôl évre ke-
vesebben vesznek részt, de Erzsébe-
ten és Csepelen szép számmal jönnek
el, körzetünk tagjain kívül az elhuny-
tak elszármazott hozzátartozói is.

Debrecen
A megemlékezésen Derencsényi

István református lelkészi fôjegyzô
osztotta meg a gyászolókkal gondo-
latait, szégyennek és fájdalomnak
nevezve mindazt, ami akkor történt.

Halász János alpolgármester, or-
szággyûlési képviselô szintén mély-
séges együttérzésének adott hangot,
és feldolgozhatatlannak ítélte a tör-
ténteket.

Weisz Györgyné szívszorító törté-
netet mondott el az árván maradt zsi-
dó gyermekekrôl. Ezek a gyerekek
kolostorban vészelték át a holo-
kausztot, keresztény gyerekekkel
együtt. A háború után azok a rabbik,
akik tudták, hol lehetnek a zsidó
gyerekek, felkeresték a kolostort,
majd hosszas töprengés és a kolostor
legmagasabb rangú vezetôjének en-
gedélye után este, a gyerekek lefek-
vésekor megtalálták a módját, ho-
gyan tudják meg, kik a zsidó gyere-
kek! Hat bûvös szó elmondása után
az álomba merült kicsinyek anyjuk
szavát vélték hallani: Smá Jiszráél
Hásém elochénu! Hásém echod!

Aser Ehrenfeld rabbi gondolatai
következtek. Legfontosabbnak tartja
azt a parancsot, hogy „Záchor” – em-
lékezz, ez a kötelességünk is.

Debrecenben a honfoglalás óta él-
tek zsidók. A Kápolnási utcai zsina-
góga falán kôtábla emlékeztet 164
elsô világháborús hôsre, akik: „Vé-
rük hullásával váltottak meg egy
szebb magyar jövôt.” Alig két évti-
zed eltelte után jött a szomorú való-
ság, Hitler és csatlósai személyé-
ben... Az elsô világháború után létre-
jött weimari köztársaság szociálde-
mokrata kormánya két nagy hibát
követett el: segített kifejleszteni a fa-
sizmust és a rasszizmust, a náci esz-
mék zavartalan terjesztését! Az
1929-ben kitört gazdasági válság is
lehetôséget adott szélsôséges hangok
felmorajlásának, a kisebbségek elle-
ni brutális támadásoknak.

Napjaink antiszemita, rasszista
megnyilvánulásai kísértetiesen ha-
sonlítanak az akkori gazdasági vál-
ság utáni állapotokra. Pedig azt gon-
doltuk és reméltük, mindezek elmúl-
tak a második világháború után!

Kötelességünk emlékezni, mert
aki a múltat nem ismeri el, annak
nincs jövôje!

A rabbi szavai után Majoros Lász-
ló nyugalmazott ezredes, a MEASZ
Hajdú-Bihar megyei elnöke rótta le
kegyeletét a munkaszolgálatosok sír-
jainál.

A kádis Somogyi László, a DZSH
alelnöke, holokauszt-túlélô vezetésé-
vel hangzott el. A zsoltárokat és a
Kél málé ráchámimot a debreceni
gyászistentiszteleten évtizedek óta
közremûködô Tóth Emil fôkántor re-
citálta.

Az ünnepséget követôen elhunyt
hittestvéreink: Réti József és Réz-
movits József sírkôavatására került
sor.

Emléküket kegyelettel megôriz-
zük!

Mártír-istentiszteletek 2009

Salgótarján
Megszépült, a kor követelményeinek és a közösség, valamint a rendszeres

kül- és belföldi látogatók igényeinek megfelelô belsô környezet fogadja az

imaházba, illetve a temetôbe érkezôket a nógrádi megyeszékhelyen. A salgó-

tarjáni hitközség felújíttatta a tizenöt éve épült imaházat, a szertartási termet,

a hozzá tartozó vizesblokkal együtt. Eredeti pompájában ragyog az 1905-bôl

származó falikút is. A temetôben lévô emlékházak ajtóit és a padokat is

felújíttattuk és lefestettük. Szintén teljes körûen megtörtént a gondnoki lakás

felújítása, helyreállíttattuk a vízvezetéket, új tûzhelyet szereztünk be. A

felújítás a Mazsihisz járadékából és önerôbôl valósult meg. A gondnoki

feladatokat augusztus l-jétôl új személy látja el, ennek kapcsán írásban is

értesítettük a hitközség tagjait a temetôlátogatás új rendjérôl. Eszerint a nyári

látogatási rend a következô: hétfôtôl péntekig 15 órától 18 óráig, vasárnap 10-

tôl 13 óráig. Télen hétfôtôl csütörtökig 14-tôl 16.30 óráig, illetve pénteken

14-tôl a szombat bejöveteléig látogatható a temetô, amely vasárnap 10-tôl 13

óráig tart nyitva.

Tóth Klára, elnök

Amerikai pólósok Nagykôrösön ünnepelték
csapattársuk bár micváját

E figyelemfelkeltô cím mögött izgalmas történet rejlik. A peszachot követô
napokban, egy hosszú autóút során megcsörrent a rabbi telefonja (persze ki
volt hangosítva!), s a vonal túlsó végén Joseph Trenk beszélt, aki elmesélte,
hogy az 1960-as évek végén családjával elôször Prágába, majd Bécsbe szök-
tek, s azt követôen Los Angelesben telepedtek le. A nagyszülôi szeretetet,
kötôdést és ragaszkodást a zsidósághoz és Magyarországhoz ô is megkapta,
ápolta, s továbbadta gyermekeinek. A beszélgetés során kiderült, hogy a há-
rom fiúgyermekkel büszkélkedô édesapa legkisebb gyermekénél, a 13. élet-
évét betöltô Gregnél igényként fogalmazódott meg, hogy bár micváját Ma-
gyarországon tartsák meg.

A közösségben Róna Tamás rabbit ajánlották, akivel e telefonbeszélgetést
követôen több mint három hónapos komoly és pontos egyeztetô munka folyt.
Rónai Péter, a közösség tagja értékes segítséget nyújtott e jeles esemény meg-
rendezéséhez.

Augusztus hónapban eljött a várva várt pillanat, Magyarországra érkezett a
Trenk család, s az ifjú bár micvás számára csupa meglepetés volt e sábbát. A
péntek esti családias istentiszteletet – melyen a gyertyákat Greg édesanyja,
Dina gyújtotta meg a virágba borult zsinagógában – mozgalmas, pezsgô han-
gulatú szombat követte.

Greg kimagasló eredményeket ért már el állami versenyeken a reál tantár-
gyak területén, ám nemcsak szelleme, hanem fizikuma erôsítésén is fárado-
zik: a Los Angeles-i hitközség vízilabdacsapatának megbecsült és kedvelt
tagja. Csapattársai fantasztikus meglepetést szereztek számára, egytôl egyig
eljöttek Magyarországra, hogy ezen az eseményen együtt ünnepelhessenek
Greggel.

Szombat délelôtt a lejnolás során a család minden férfi tagját felhívták a
Tórához, nemcsak az édesapát, Josephet és a fiútestvéreket, Robertet és Ale-
xandert, hanem az édesanya és az édesapa fivéreit, Jeffet és Joe-t is – ami azt
mutatta, hogy valóban az egész család felkerekedett, s eljöttek hozzánk.

Greg számára a több hónapos készülôdést a hibátlanul, hagyományos dal-
lammal felolvasott prófétai szakasz, valamint az áldások éneklése koronázta
meg.

Ezt követôen a rabbi angolul köszöntötte a családot, megdicsérte a fiú szor-
galmát, tehetségét, és szentírási tanítást adott neki a samírról, arról a piciny
lényrôl, amelyet az Örökkévaló azért teremtett, hogy a Szentély építése során
semmilyen fémeszköz ne érjen a Bét Hamikdás köveihez, hanem ennek a
lénynek a testével metsszék és alakítsák a sziklákat.

Amint anno a Szentély köveit faragták ezzel az apró lénnyel, úgy lehet a
megszerzett tudás segítségével építeni, másokat segíteni, magunk mellé emel-
ni.

Hangsúlyozta, mennyire örül a nagykôrösi közösség annak, hogy a család
egy újabb generációjának szívébe ültették el a magyarországi zsidóság szere-
tetét.

Ezt követôen a jelenlévôket kiduson vendégelte meg a család és a közös-
ség, ahol prof. dr. Grósz Andor kecskeméti elnök is köszöntötte az ifjú min-
jántagot.

(Gati)

Zsidó Kultúra Európai Napja
Révkomárom

2009. szeptember 6., vasárnap

A révkomáromi hitközség 2000 óta minden évben egész napos rendezvény-
nyel ünnepli a Zsidó Kultúra Európai Napját. Az idei program központi témá-
ja a zsidó hagyomány, ennek jegyében állítottuk össze a mûsort, melyre min-
den érdeklôdôt szeretettel várunk.

Ennek keretében kerül sor a Zsidó Hitközségek és Közösségek III. Regio-
nális Találkozójára, amelynek témája a regionalitás erôsítése, az együttmûkö-
dési lehetôségek, a közösségek jövôje. Elôadó: Megyes Pál rabbijelölt.

Az ezt követô kóser ebéden (elôzetes jelentkezés szükséges) Bina Stiefel
rebbecen ünnepek elôtti ételkülönlegességei várják vendégeinket.

Ünnepváró gondolatokat Zev Stiefel pöstyéni rabbi (chábád) mond az ôszi
nagyünnepek elôtt.

A zsidó konyha rejtelmeibe Bodrogi (Fûszeres) Eszter vezet be.
Mgr. Jana Svantnerova mûvészettörténész a Tóra díszítôelemeinek erede-

térôl és szimbolikájáról tart elôadást.
Kehila-díjban részesül Gabriela Mencerová, a Szlovákiai Zsidó Hitközsé-

gek Központi Szövetsége Szociális és Egészségügyi Központja vezetôje a
holokauszt-túlélôk érdekében kifejtett országos munkája elismeréseként;
Oláh János, az ORZSE docense a révkomáromi hitközség ünnepi rendezvé-
nyeinek hitéleti vezetése és az egész régióra kiterjedô oktatói és nevelôi mun-
kája elismeréseként.

Kehila Haver-díjat kap Ing. Frantisek Buda tardoskeddi helytörténész a
község zsidósága történetének felkutatása, könyv formájában való kiadása, a
helyi zsidó közösség családfáinak összeállítása terén végzett önkéntes mun-
kája elismeréseként; Rudolf Kuklovsky, a vágsellyei Maceva Polgári Társulás
elnöke a helyi zsidó közösség múltjának kutatásáért, oktatási és kulturális te-
vékenységéért, a zsidótemetô rendbetételének megszervezése elismeréseként;
L. Juhász Ilona, a révkomáromi Fórum Kisebbségkutató Intézet etnológusa a
régió zsidótemetôinek dokumentálása és kutatása, a Hitközségi Híradó
könyvajánló rovata vezetése terén végzett munkája elismeréseként; Beró
László és Blaskó József, a Jókai Mór Gimnázium (Komárom) történelemtaná-
rai a holokauszt oktatása, a vándorkiállítások fogadása terén végzett több-
éves, kiemelkedô munkájuk elismeréseként; Ács Városért Társaság – Petra-
sovits Anna elnök az ácsi zsidó közösség múltjának példamutató felkutatásá-
ért, a helyi holokauszt-emlékmû felállításának kezdeményezéséért.

A zsinagógában a Fourtissimo együttes ad koncertet.
Az esemény támogatói: Révkomárom városa, Nyitra Megye Önkormány-

zata, Joods Humanitair Fonds, Pincus Foundation, Balassi Bálint Intézet Ma-
gyar Nyelv Éve 2009 program, Mazsihisz, Szlovákiai Zsidó Hitközségek
Központi Szövetsége, Ezra Alapítvány.

Helyszín: Menház – Zsidó Kulturális és Közösségi Központ, 94501
Komárno, Eötvösa 15, Slovakia, www.menhaz.sk, e-mail: kile@menhaz.sk.
Tel./fax.: 00421-35-7731-224. A belépés díjtalan!

Hírek, események
röviden

– Nemzetközi keresôszolgálat. A
holokauszt alatt a koncentrációs táborok-
ban elpusztult, illetve eltûnt hozzátarto-
zók után az alábbi szervezetnél lehet
érdeklôdni német, angol és francia nyel-
ven. Internationaler Suchdienst (ITS),
Große Allee 5–9, 34454 Bad Arolsen,
Bundesrepublik Deutschland. Telefon:
+49 (0) 5691 629-0, fax: +49 (0) 5691
629-501, e-mail: its-arolsen.org

– Mindazok figyelmébe, akik a
Nyíregyháza–Nagykálló egynapos bu-
szos kirándulásra jelentkeztek: a talál-
kozás 2009. szeptember 6-án, vasárnap
reggel 7.45-kor (a busz 8 órakor ponto-
san elindul) a Hunyadi téri templom-
körzet elôtti területen lesz.
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• Israel Meir Lau tel-avivi fôrabbi,
a Jad Vasem Holokauszt Múzeum el-
nöke a közelmúltban látogatást tett
Új-Zélandon. A fôrabbi tiszteletére a
Cionista Szövetség által Auck-
landben rendezett találkozón mint-
egy háromszázan vettek részt. A zsi-
dó szervezetek képviselôi mellett a
gyûlésen megjelent Wayne Mapp vé-
delmi miniszter és más közéleti sze-
mélyiségek. A fôrabbi felkérte Map-
pot, hogy tolmácsolja az izraeliek
köszönetét John Key miniszterelnök-
nek azért, mert több más állammal
együtt bojkottálták az ENSZ által
szervezett Durban II. konferenciát,
amelyet egyes országok Izrael-elle-
nes fórummá próbáltak változtatni.
Rachel Corpus, a Cionista Szövetség
képviselôje kijelentette, hogy „mi
vagyunk a diaszpóra egyik legtávo-
libb közössége, többségünk számára
az életben csak egyszer adatik meg,
hogy olyan neves zsidó személyiség-
gel találkozzunk Új-Zélandon, mint
Lau fôrabbi”.

Az elsô zsidók a 19. század elején
érkeztek az országba, majd a nácik
elôl menekülve a 20. században so-
kan jöttek Európából. A közösség
tagjainak száma eléri a hétezer fôt.
Hat zsinagóga, nappali iskolák és
több közösségi központ található Új-
Zélandon. A jobbközép irányzatú
Nemzeti Párt elnöki tisztét is betöltô

John Key édesanyja a zsidóüldözé-
sek miatt hagyta el Ausztriát. Koráb-
ban már két zsidó származású kor-
mányfôje volt az országnak.

• Miguel Ángel Moratinos spanyol
és Nicolás Maduro venezuelai kül-
ügyminiszterek felkeresték a cara-
casi Tiferet Israel zsinagógát, ame-
lyet egy fegyveres csoport januárban
megtámadott. A két politikust a Ve-
nezuelai Izraeliták Konföderációja
(CAIV), valamint a Latin-Amerikai
Zsidó Kongresszus (CJL) képviselôi
fogadták. Jack Terpins, a CJL elnöke
kijelentette, hogy „Maduro látogatá-
sa hozzájárul a kormány és a zsidó
közösség közötti párbeszédhez”. A
zsinagóga megtekintése után a hit-
község és a CJL vezetôi megbeszé-
lést folytattak a spanyol miniszterrel.
Hangsúlyozták, hogy szeretnék fenn-
tartani a madridi kormánnyal kiala-
kult együttmûködést. Abraham Levy
Benchimol, a CAIV elnöke elmond-
ta, hogy a közösség tagjainak mint-
egy fele a spanyol eredetû szefárd
irányzathoz tartozik. Moratinos
hangsúlyozta kormánya elkötelezett-
ségét a közel-keleti béke megterem-
tésében és szolidaritásáról biztosítot-
ta a megtámadott zsinagóga híveit.

• Koichiro Matsuura, az ENSZ ok-
tatási, tudományos és kulturális szer-
vezetének, az UNESCO-nak a
fôigazgatója bejelentette, hogy Anna

Frank naplóját, valamint harminchá-
rom más dokumentumot felvettek „A
világ emlékezete” listára, amire a Ta-
nácsadó Bizottság tett javaslatot. A
fôigazgató hangsúlyozta, hogy a
napló a legolvasottabb könyvek közé
tartozik. Különleges értéket jelent,
hogy egy fiatal leány szemszögébôl
mutatja be a náci megszállás borzal-
mait, a családja és barátai kétéves
bujkálása alatt átélt megpróbáltatá-
sokat. „A világ emlékezete” jelenleg
193, különbözô országokból szárma-
zó, egyetemes értékû kortörténeti
dokumentumot regisztrál.

• Korábban az állami levéltárak-
ban ôrzött és a közelmúltban a hit-
községeknek átadott 221 súlyosan
megsérült tóratekercset égettek el az
ukrajnai Zsitomir város zsidó-
temetôjében. A szent tekercsek el-
égetése elôtt a közösség tagjai, a he-
lyi hatóságok és a média képviselôi
részt vettek a zsinagóga épületében
tartott szertartáson. A vallási vezetôk
szerint az újjáéledô közösségeknek
szükségük lenne a különbözô archí-
vumokban található szent könyvek-
re, amelyeket kijavításuk után még
fel lehetne használni. Viktor
Juscsenko ukrán elnök 2007-ben
rendelte el a zsidó kegytárgyak resta-
urálását és a közösségnek történô
visszaszolgáltatását.

kovács

CHÁD GÁDJÁ – (arameus) egy gödölye. Kedves népdal, a pészachi
Hágádá (l. o.) végén jelenik meg. Konklúziója: a rossz elnyeri büntetését.
Vannak, akik mély kabbalisztikus értelmet látnak benne.

CHÁLLÁ – (héber) tésztaáldozat, amit a kohanitának adnak. Egyike a
zsidó nôk három legfontosabb micvájának (a másik kettô: Nidá [l. o.] és a
péntek esti, illetve ünnepi gyertyagyújtás [l. o.]). Napjainkban a CH. micvája
jelképes (mivel nincs kinek adni): ha az asszony otthon süt kenyeret vagy
bárcheszt (melynek héber neve szintén Ch.) vagy bármilyen süteményt, és a
felhasznált lisztmennyiség több mint 1,6 kilogramm – akkor levesz egy tojás-
nyi nagyságú tésztát, elmondja rá az áldást, és a tésztát elégeti. Szokás leven-
ni Ch.-t – áldás nélkül –, már ha a liszt mennyisége meghaladja az 1230 gram-
mot, vagy annál több. Az áldás szövege – „Löháfris chállá min háiszá” – a
jobb imakönyvekben megtalálható.

CHÁLICÁ – (héber) a sógorházasságtól (lásd jibum) felmentô aktus. A
Tóra szerint ha egy nôs férfi gyermektelenül hal el, fivére köteles az özvegyét
feleségül venni. Ha nem hajlandó – akkor jön a CH. aktusa, amely felmenti
ôt a kötelesség alól. Ma már a jibum (l. o.) nem szokásos (kivéve egyes
szfárádi közösségeket), de a Ch. kötelessége máig is érvényben van.

CHÁMÉC – (héber) kovászos, megerjedt. Jelentôsége pészach (l. o.) nyolc
napján van, amikor tilos Ch.-t fogyasztani, még kis mennyiségben sem lehet.
Ugyancsak tilos, hogy egy zsidó ember tulajdonában legyen pészachkor Ch.,
olyan, ami nem lett „eladva” egy nem zsidónak.

Mi a CH? Minden, amiben liszt és víz keveredik (kenyér, zsemle, keksz,
nápolyi, sör). Bármi más élelmiszer, ami nem felügyelet alatt készült, nincs
rá megbízható hechser (l. o.) – gyanítható, hogy Ch.-t tartalmaz. Nem számít
Ch.-nak az az élelmiszer, „amit a kutya nem eszik meg”.

CHÁMIN – (héber) lásd sólet.
CHÁNUKÁ – (héber) felavatás. Nyolcnapos téli ünnep annak tiszteletére,

hogy az elsô Hasmóneusok legyôzték a görög megszállókat, és kisöprûzték a
Szentélybôl a megszállókat kiszolgáló hellénistákat. A megtisztított
Szentélyben újra meggyújtották a menórát, és az egy napra elegendô tiszta
olaj nyolc napig égett. A csoda emlékére gyújtunk máig is nyolc napon át
gyertyákat – naponta eggyel többet –, mondunk Hállélt (l. o.), és illesztjük be
imáinkba az Ál Hániszim (a csodákra) betoldást.

CHANUKA-GELD – (jiddis) zsebpénz, amit a zsidó gyerekek kapnak
Chanukára.

CHÁNUKIÁ – (héber) a chánukai menóra modern héber neve. Jiddisül:
Menajre.

Naftali Kraus

Tehetsége már kétéves korában felszínre buk-
kant.

– Sakter leszek, pajeszos sakter! – Így bôszítette
apai nagyszüleit Kecskemét melletti tanyájukon,
ha nem szeltek neki elég nagy szelet kakastejjel sü-
tött kenyeret. Ha viszont megkapta a csirkezúzát a
levesbôl, így kecsegtette a két öreget: – Huszár le-
szek, lovas huszár, csákóm lesz, kardom lesz, suj-
tásos mentém lesz.

Miskolcon csak visszájára kellett fordítani a dol-
got.

– Bakakáplár leszek, és káromkodni fogok! –
Így, ha nem volt elég nagy a krumplicukor. Ha vi-
szont mézesbábost hozott az öreg kefekötômester,
akkor megígérte, hogy talmudtudós lesz, csodarab-
bi.

– Semah Jiszroél! Semah! – Csókolgatta göndör
szôke fejét a nagymama, és fagylaltért szalajtotta
valamelyik nagyunokát. Míg Kecskeméten kol-
bászt vacsorázott, hagymával, vörösborral, Miskol-
con földbe ásták az ezüstkanalat, ha átment a
szomszéd kislányhoz tejfeles túrót kanalazni.

Az ám! A lányok! Sohasem voltak fiú barátai,
csak lányokkal barátkozott, pedig játszani csak in-
diáncsatát, adj király katonát és egyéb harcias játé-
kokat szeretett.

Sok év múlva a kollégiumban is mindent elnéz-
tek neki, még azt is, hogy nem volt kikeresztelked-
ve. Igaz, a mesélô paptanár maga sem tudott olyan
szép történeteket, mint amilyeneket ô talált ki és
mondott el a délután csendes óráiban. Ebbe az egy-
házi intézménybe csak gazdag szülôk gyermekei
juthattak be, és még a legjobb történelmi nevet
viselô tanulónak is kellett, hogy legyen egy me-
gyés püspök vagy államtitkár protektora. Csak a
rend templomait, intézményeit bôkezûen támoga-
tó, befolyásos szülôk kilincselését respektálták.

Neki az akkoriban polgári vagyont jelentô stafí-
rungot maga az intézet állította ki. Ôk vették meg a
tanszereket, sôt zsebpénzt is folyósítottak. Míg a
többi bennlakók neves gimnáziumok, fôiskolák
eminens tanulói voltak, ô egy középszerû polgári
iskola padjaiban bukdácsolta át az osztályokat, a
tanárok nagyfokú elnézésével. Már harmadikos
volt, de a négy alapmûveletet alig bírta elvégezni,
négyzetgyökvonás, köbre emelés, tizedes törtek
mint távoli galaxisok csillagködei felmérhetetlen
távolságban gomolyogtak tôle, érthetetlenül, fel-
foghatatlanul. Ám Petôfi összes költeményeit hi-
bátlan dialektikával tudta memorizálni, az iskolai
ünnepségeken közhelyként szavalt Szózat az ô szá-
jából olyan megrendítôen hatott, hogy az elsô so-
rokban elsírták magukat a szülôk. Anyanyelvén
úgy beszélt, mint elôtte a kiválasztottak közül is
csak kevesen, de hogy mi is az ikes ige, azon per-
cekig kellett gondolkodnia. Szent László csodatet-
teit, a muhi csatát, Budavár visszavételét úgy tudta
elmondani, hogy az óraadó történelemtanár megfe-
ledkezett a feleltetésrôl, és a tanulók a csengetés
után is pisszenéstelen csendben bennmaradtak az
osztályban.

Hiszen tehette! Könnyen tehette! Ott volt ô ma-
ga is mindenütt! Ott állott IV. Bélával a tatár nyilak
süvítô fellegeiben, megmászta Budavár falait
Petneházy hajdúival, együtt vívott Dobó szoknyás
vitézeivel az egri bástyákon. Azonkívül hányszor,
de hányszor menekült meg egy szál maga hajópal-
lóba vagy letört árbocrúdba kapaszkodva, hányszor
süvöltött el füle mellett a szívének irányzott

nyílvesszô vagy golyó, hiszen csak egy évben is
háromszázhatvanöt éjszaka van!

Tanítói, pártfogói biztosak voltak benne, hogy
egy új Jókai, Mikszáth vagy Petôfi nô fel a kezeik
alatt, vagy amitôl legjobban tartottak, egy új Ady
Endre, József Attila. A kollégium azért vállalta a
neveltetését, hogy maguk mellé állítsák, ha már el-
pusztítani nem lehetett. Negyvennégy nyarán azért
mégis kirakták, igaz, nem szívesen, csak muszájból
kötöttek útilaput a talpa alá. A további jó kapcsola-
tok megtartása végett ebédelni, vacsorázni tovább-
ra is bejárhatott a kollégiumba.

Elsô találkozása a mennyország küldöttjével –
már térben, idôben messze a biztos vacsoráktól,
ebédektôl – a terézvárosi plébániatemplom elôtt
esett. Hiszen akivel álmaiban ilyen sok csoda törté-
nik, arra a valóságban is ôrködnek az égiek. Az
elsô égi küldött az öreg
Paula nôvér volt, aki-
nek negyedszázados
rendfônöknôi jubileu-
mára írott versével haj-
dan megnyerte az em-
lékezetes önképzôköri
nagydíjat, holott az
egész költeményt az
órák közötti tízperces
szünetben vágta össze.
Még szerencse, hogy
Paula nôvér mit sem tu-
dott egy, a tárgyban egészen más stílusban fogal-
mazott költeményrôl, amelyet nem az önképzôkör-
ben, hanem az iskolai illemhely hátsó traktusában
olvasott fel, szintén átütô sikerrel.

A földre szállt angyal a kukacos kelkáposzta-
fôzelék mellé két fasírtot ígért, így hát érdemesnek
látszott elmenni vele az egynapos hittérítési kur-
zusra, amelyet a nôvérek – dicséretükre legyen
mondva – nem annyira keresztelési szándéktól ve-
zérelve, mint inkább életmentés céljából tartottak.
Persze a végsô aktus, a kitérés a mesemondónak
egyáltalán eszébe sem jutott, hiszen a papír mit
sem ért, viszont az üldözöttekhez tartozni izgalmas
élmény volt. Levente-egyenruhában, a Szálasi-
indulót fütyörészve csörtetni a szimatoló üldözôk
orra elôtt, cigarettát, tüzet kérni a nyilas pártszolgá-
latosoktól, német SS-katonáktól, mélyen leszívni,
arcukba fújni a füstöt, mintha tényleg dohányozna
az ember. Van ennél izgalmasabb játék a világon?

Az egyik ilyen séta alkalmából egy razzia forgó-
szelébe sodorva találta magát. A Madách téren se-
perték össze a gyanúsítottakat, az igazoltatásokkal
nem lacafacáztak sokat. Az ítéleteket helyben vég-
rehajtották.

De hát a mesemondó csak nem ijedt meg!
Ugyan! Hát félhet valaki, aki sokkalta melegebb

helyzetekben annyiszor állott elébe a biztos halál-
nak, ártatlan szüzek és nemes asszonyok becsületét
védve? Aki annyi tigris és oroszlán sárga fényû
szemeibe nézett már bele a puskacsô irányzékán
keresztül? Aki annyiszor állta skalpvadász indiá-
nok, kincséhes kalózok, elvetemült banditák go-
nosz tekintetét a kínzócölöphöz kötözve is? Csak a
lôporfüst csípte a szemeit, azért hunyorgott, mikor
az árpádsávos karszalaggal dekorált, barátcsuhás
vadember megragadta, hogy mint egy kölyökmacs-
kát maga elé emelje a levegôbe. Az arcát nem is
láthatta a közelségtôl, csak a nôies kéz ujjvégeit
bámulta, csodálkozva, hogy mennyi erô van ben-

nük. Nem kerülte el a figyelmét, hogy a gondosan
manikûrözött körmök színtelen lakkal vannak be-
vonva.

– Zsidókölyök! Mit mászkálsz te errefelé? – Tá-
volinak tûnt a hang, mintha egy messze faluban lé-
lekharang kondult volna.

– Vitéz Hajnal Alajos vezérôrnagy úr személyi
küldönce vagyok! Itt a nyílt parancs – hangzott egy
ugyanilyen távolinak tûnô felelet.

Meglepôdve észlelte, hogy ô maga a beszélô.
– Teee! Viccelôdsz velem? – A papírfecni mesz-

szire repült. – Mi a vallásod, azt pofázd!
– Római katolikus.
– Úgy! Úúúúúúúgy! Akkor mondd el gyorsan a

gyónási imádságot!
A csípôs lôporfüstön hirtelen átütött a kelká-

poszta szaga, maga elôtt látta a két öklömnyi fasír-
tot is. Milyen kár, hogy

az egyiknek le volt ég-
ve az alja. Csodálatos
memóriája pedig szin-
te a szájába adta az
egyszer is csak fél fül-
lel hallott szavakat:
Gyónom a mindenható
Istennek és Isten he-
lyett neked...
A kéz megrándult, ta-
lán a bosszúságtól,

hogy el kell engednie
biztosnak hitt zsákmányát, azután kilódította ôt a
sorból... az életbe.

Két év múlva az újságokban közölt felvételekrôl
képtelen volt azonosítani a hírhedt Kun pátert, csak
az akasztása napján álmodott kezeirôl, hátrakötöz-
ve, kilakkozott körmökkel.

Az új rendnek minden jóérzésû, idealista ember
lelkes híve lett. Náluk buzgóbban csak a kompro-
mittált gazemberek és a köpenyegforgatók szolgál-
ták, na meg a gerinctelen fejbólintó Jánosok, és az
a pár millió ember, aki azt nézi, melyik oldalán va-
jasabb a kenyér. Érdekes módon éppen a mese-
mondó nem hitt feltétlenül a szép szólamoknak, és
amikor a valóság egyenesen szembefordult az ígé-
retekkel, hátat fordított nekik. Hallgatott, pedig a
rendszer kinyúlt érte, szerették volna maguk mellé
állítani a mesemondót.

Szürke napjait továbbra is csodálatos éjszakák
enyhítették. Csak a szerelemben nem volt fantáziája.
Arcok, nevek, tomporok kavarogtak elôtte kuszá-
lódva, mert a legszebb szerelmes éjszakán is vadász-
kalandokról, repülôutakról, tengerrôl, hajótörésekrôl
álmodott. Így hát hajótörést szenvedett minden ka-
landja a nôkkel, és az ô lakatlan lelkére nem vetôdött
ki senki. A szerelemben a változatosság az abszolút
nulla fok. Abban nem virágzik ki soha, semmi...

Közben csak úgy mellékesen belesodródott egy
politikai körbe anélkül, hogy komolyan vette volna
a dolgot. Annál komolyabban vették azok, akiket
nem akart szolgálni. Itt volt az alkalom, hogy le-
számoljanak vele. Halálra akarták ítélni, de ô csak
mosolygott (az ügyész szerint cinikusan): biztosan
tudta, hogy nem fog meghalni.

De ezt is csak ô tudta egyedül. Szegény rémült
édesanyja lótott-futott fûhöz-fához, de ez mit sem
használt. Rengeteg rémült édesanya futkosott gyer-
meke életéért abban az idôben. Az égi ügyvitel
most is egy lóképû vénkisasszonyt választott. Nem
volt szebb vagy fiatalabb Paula nôvérnél. A fel-

lebbviteli tárgyalás elôtt ô hallgatta ki a mesemon-
dót. Az adatfelvételnél felkapta a fejét, amikor az
anyja nevét hallotta.

– Hol született a maga anyja? Miskolcon?
– Igen, Miskolcon.
Másodfokon enyhítették az ítéletet, és nemsoká-

ra kiengedték a börtönbôl. Elvárták, hogy mesélni
fog a jóságukról, emberségükrôl, amiért meghagy-
ták az életét. Hát nem! Nem volt hálás nekik! Most
már egyenesen gyûlölte ôket, hiszen annyi embert,
annyi bajtársat öltek meg ártatlanul. Mindig, min-
denkinek, mindenütt mesélte, amit átélt, látott, azt
meg a véletlennek tulajdonította, hogy az ügyésznô
egykor tanította az anyját, és hogy kedvence volt
iskolaévei alatt.

Aztán amikor már nem is várta, nem is remélte,
valósággá váltak a mesék, a legendák. Rákóczi ku-
rucai, Kossuth honvédjei feltámadtak, felültek a
háztetôkre, barikádok, pinceablakok mögül vívták a
lehetetlent. Forgatta ô is a fegyvert, az elsô perctôl
az utolsó lehetôségig, azután csikorgó fogakkal
meghátrált, átszökött a határon. Nem a félelem ûzte
el, hiszen senki sem fél azoktól, akiket egyszer már
legyôzve látott, csak hóhérkodásuk silány magyará-
zatától fordult fel a gyomra. Úgy érezte, hányingert
kapna, ha még egyszer a kezükbe kerülne.

Új hazájába nem a véletlen sodorta. Magyar nem
lehetett többé, akkor pedig zsidó kellett, hogy le-
gyen, mert ezen a kettôn kívül nem volt semmi
más. Így került el a Nap Országába.

Itt éppen akkor értek véget a legendás pionír
idôk és vette kezdetét az egyéni törtetés korszaka.
A mesemondó most már szívesen mesélt volna, de
senkinek nem volt ideje meghallgatni a történeteit.
Egyébként is az a vad, tatár hangzású idióma, amit
tudott, sértette az emberek fülét. Minthogy mindig
is a tenger volt az álma, most beletemetkezett a ten-
gerbe. Mikor mindenki más ingatlanokat, javakat,
értékpapírokat gyûjtött, ô a tenger alatt ûzte a hala-
kat, gyûjtötte a szép színes, értéktelen kagylókat.
Csoda azért itt is történt vele, megesett, hogy kin-
cseket talált, de az arany úgy folyt ki az ujjai közül,
mint a higany. Tôzsdén bejegyzett papírok helyett
megsárgult fényképek, levelek, emléktárgyak ma-
radtak a kezében.

Aztán ahogy öregedett – a mesemondók felett
száll, repül az idô –, úgy lettek egyre szárnyalób-
bak, vakmerôbbek és persze irreálisabbak az álmai.
Kiverve az utcára nem az elszalasztott kis otthont
vágyta, hanem palotákról, luxushotelek fejedelmi
lakosztályairól álmodott. Fillértelenül nem megta-
karított kis pénzecskére áhítozott, hanem horribilis
vagyonokra akart szert tenni. Míg fiatal éveiben
elérhetô kis nôcskéknél, szomszédasszonyoknál,
gépírókisasszonyoknál próbálkozott, most öregen,
szegényen felkapott dívák, fiatal, sikeres nôk után
vetette magát.

Nem, nem nevették ki... sôt! A csodák folytatód-
tak. Élete színes kaleidoszkópján egyre szebb, fia-
talabb nôk formálódtak ki, hogy álmait még öregen
se kelljen feladnia. Flörtök, szerelmek, melyek a fi-
atalság erejével töltötték meg a szívét és csillag-
fénnyel ragyogták be napjait. Aztán az élet kiszá-
míthatatlan forgószele mellésodorta a távoli tájak
pasztellszínû asszonyát, hogy legyen, aki képpé va-
rázsolja a mesemondó álmait, mert egy mesemon-
dó javíthatatlan álmodó marad... míg csak le nem
hunyja végképp a szemeit...

CSOMÓS RÓBERT

A mesemondó
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GIORA SHARON FÔKÁNTOR

„Rabbimúzeum” – gyerekszemmel
Benoschofsky Imre

Valamikor Vallási Vezetôink Voltak

Radnóti Miklós drámai hangvételû
verse így kezdôdik: Oly korban él-
tem én e földön... – és megrázó sza-
vakkal folytatja a költô, ahogy az
ember gyilkos ösztönérôl, az
embertelenségrôl szól.

Én ugyanezeket a szavakat pozitív
elôjellel mondom el, hogy „oly kor-
ban éltem én e földön”, amikor, Is-
tennek hála, korszakos nagy egyéni-
ségek közelében lehettem, hivatás-
beli és emberi nagyságuk fényében
fürödhettem, tanulhattam Tôlük.
Benoschofsky és rabbitársai megha-
tározó, építô egyéniségei, elhivatott
vezetôi voltak koruk zsidóságának,
szellemi életének, nem kevés di-
csôséget szerezve az egyetemes zsi-
dóság, valamint a szûkebben vett
magyar zsidó élet és nem utolsósor-
ban a magyar kultúra számára. Ma-
gyarul beszéltek, írtak és tanítottak,
magyarul álmodtak, magyarul gon-
dolkodtak.

Magyar-zsidó rabbik voltak.
Benoschofsky fôrabbit ritkán em-

lítették a teljes nevén, mert ô volt
mindenki számára a „Benó”. A meg-
becsülés és a szeretet hangja hatotta
át ezt a szót, nevének bizalmas rövi-
dítését. Elôttem van, ahogy a budai
körzet irodájában íróasztala mögött
ül, és rövid pipáját szívja. Látom ôt a
Zsidó Gimnázium, a mai ORZSE fo-
lyosóin, a szemeiben bujkáló mo-
sollyal fogadva, egy-két kedves, tré-
fás szóval viszonozva a felé irányuló
üdvözléseket. A gimnázium és a rab-
biképzô akkor még ugyanazon épü-
let két oldalán helyezkedett el.
Benónak mindkét oldalon dolga volt.
Tanította a középiskolásokat és a
rabbijelölteket is.

Szónok volt és tanító. Prédikációi-
val is oktatott, tanításaival, leckéivel
is gyönyörködtetett. Káprázatosan
gazdag, választékos szókincsét úgy
használta, hogy beszédeit mindenki
könnyen érthesse. Egy zsonglôr
ügyességével tudott hasonlatokat al-
kotni, szinte láttatta az elmondotta-
kat. A lélekemelô beszédek örökös
velejárója, összetevôje volt az
érthetôség, a világos, szabatos fogal-
mazás.

Budai rabbi volt, és valahol a lelke
mélyén örökre az is maradt. Amikor
1959-ben Fisch Henrik foglalta el a
Katona József tragikusan korai halá-
lával elárvult Dohány utcai rab-
biszéket, Benoschofskyt választották
a Hegedûs Gyula utcai templomkör-
zet rabbijává, de továbbra is Buda
volt Számára az „igazi nagy szere-
lem”. Amikor egy-egy régi budai
történetet mesélt, szinte most is hal-
lom, ahogy elkezdi: Nálunk, Bu-
dán... Ez a hûség, ez a ragaszkodás,
ez a szeretet ugyanolyan jellemzô
volt Rá, mint példás hivatástudata.

Abban az idôben a Hegedûs volt
Budapest második leglátogatottabb
temploma. Úgy mondták akkoriban:
oda jár a pesti zsidó arisztokrácia. Ki
lehetett volna megfelelôbb rabbi eb-
be a templomba, mint ô? Szerették,
becsülték. Rabbijuk, mesterük,
vezetôjük volt, ugyanakkor viselke-
désében, emberi hozzáállásában „az
egyik bálbosz” tudott maradni.
Megközelíthetô volt és közvetlen. A
talmud-tórás gyerekek közül keve-
sen szólították fôrabbi úrnak,
fôtisztelendô úrnak. Számukra ô
„csak” Benó bácsi volt.

Örök emlékem egy elôadása, me-
lyet Lágymányoson tartott „Mi a Tal-
mud?” címmel. Felnôttek, gyerekek,
tanultabb és kevésbé képzett hittest-
vérek egyaránt kíváncsiak voltak ta-
nítására. Stílusában az volt a megra-
gadó, ahogy mindenkihez beszélt. A
Talmud logikai összefüggéseit tag-
lalta, az ôsi tanítás mai emberhez
szóló, mai módon magyarázható ele-
meit ismertette, ezzel hozva köze-

lebb a hallgatóságot a Tanhoz. Nem
csupán az írott szót és annak fordítá-
sát közölte néhány kommentár kísé-
retében, hanem vitatkozott, kérdezett
és kérdeztetett. Bizonyította a tételt:
a Tóra, a Talmud minden idôben,
mindenkihez szól.

Úgy a bibliai és a talmudi idôk tör-
ténelmének, mint a modernebb és a
legújabb kori zsidó történelemnek
nagy ismerôje, kiemelkedô mestere
volt.

Húga, Benoschofsky Ilona, a Zsidó
Múzeum sok éven át volt igaz-
gatónôje a bátyjáéhoz hasonló zsidó-
ságtudományi és általános ismere-
tekkel, hatalmas kultúrával rendelke-
zett. Ketten képezhették volna az élô
Benoschofsky-lexikont.

Benó bácsihoz fûzôdô személyes,
kedves emlékeim egyike a
Schwarcz Mór fôrabbi által kezde-
ményezett, három rabbi elôtt tett
elôimádkozói vizsgám. Schwarcz,
Benoschofsky és Hochberger fôrab-
bik felváltva kérdeztek, részleteket
kértek tôlem a liturgiából. Ahogy
ma filmként pergetem le ezt az ese-
tet, azt látom, hogy ez a három kivá-
ló rabbi végtelen jósággal, megér-
téssel és segítôkészséggel állt mel-
lettem. Átfogó tudást és felkészült-
séget vártak el tôlem, de nem té-
vesztették szem elôl, hogy egy ti-
zennégy éves gyerek áll elôttük,
ugyanakkor nem kezeltek gyerek-
ként. Éreztették velem, hogy a fel-
adat, amit vállalni kívánok, gyakran
a felnôtt embert is próbára teszi.

Egy másik emlékem: az évenként
megtartott Hevesi Simon bibliai ver-
senyen tóraolvasásból Benó bácsi
vizsgáztatott.

A Tóra elsô ôt szakaszából a
kohént megilletô részeket kellett
megtanulni.

A felejthetetlen Zoldán bácsi ké-
szített fel a versenyre. Benoschofsky
fôrabbi elsônek a Noach hetisza-
kaszából vett fejezetet kérte tôlem,
majd miután azt hibátlanul olvastam,
a következôt is felolvastatta. Annyi-
ra tetszett neki, hogy végül mind az
öt fejezetet lejnoltatta velem.

Dicsérô szavait büszkén és örökre
ôrzöm a szívemben, emlékezetem-
ben.

Sándor László, a Hegedûs Gyula
utcai templom akkori fôkántora
meghívott, hogy egy chanukkai mû-
sorban énekeljek. Liturgiai dalokat
adtam elô, és a mûsor után
Benoschofsky fôrabbi úr ezekkel a
szavakkal fordult hozzám: „A zsidó
vallási élet egyik legfontosabb poszt-
ját, a kántorságot, az elôimádkozást
választod életpályádnak. Tanulj, ké-
szülj rá teljes odaadással! Számítunk
rád, Gyuri.” Nagyon szeretnék meg-
felelni az elvárásainak.

Budán, a farkasréti temetôben
nyugszik. A Mindenható kegyel-
mébôl úgy adódott, hogy éppen halá-
lának tízéves évfordulója idején jár-
tam Budapesten, így a sírjánál tartott
megemlékezô szertartáson funkcio-
nálhattam. Énekemmel, imámmal
fejezhettem ki a nagy rabbi, a nagy
tanító iránti tiszteletemet, szeretete-
met és hálámat. Ott is, akkor is a fü-
lemben csengett a hangja: „Nálunk,
Budán...”

A cél: ne csak a más temetôje legyen zöldebb
A nyári kánikula és az ezzel járó

lelassultság a hazai zsidó közösség
életére és aktivitására is rányomta
bélyegét. A lustáknak és kényelme-
seknek a meleg jó indok, hogy miért
ne kelljen dolgozniuk, zsinagógába
járniuk, míg a módosabbak a kül-
föld felé veszik az irányt, kihangsú-
lyozva, hogy persze ott is fognak
zsinagógába járni. Az össznépi
punnyadás közepette egy kis csapat,
Verô Tamás rabbi vezetésével, rend-
hagyó akcióba kezdett. A ventilátor
gombjának serény és szisztematikus
kapcsolgatása helyett visszatértek a
természetbe... dolgozni! Körülbelül
egy hónapja hétvégéik egy részét ar-
ra szánják, hogy – a forróságra te-
kintettel hajnalban kelve – elmen-
nek egy rossz állapotban lévô
zsidótemetôbe, és ásóval, gereblyé-
vel nekiállnak rendbe tenni azt.
Egyre több önkéntes csatlakozik hozzájuk, amiben nem kis szerepe van a
rabbi kiváló szervezôtehetségének.

– Hogyan kezdôdött akciójuk, és hogyan jutottak el a versegi temetôbe?
– Körülbelül egy hónapja kerültem kapcsolatba – egy közösségünkbe járó

fiatalember jóvoltából – az Együtt Közösségeinkért Alapítvánnyal, akik le-
ültetettek egy asztalhoz a polgármesterrel. Ô felvetette, hogy a helyi
zsidótemetô rossz állapotban van, és szeretné, ha a versegi napokra rendbe
hoznánk. Sajnos napjainkban már nem él zsidó ember az 1500 fôs települé-
sen. Régen központi térség volt, népessége sokszorosa volt a mainak.

A temetôben a papírok alapján 30–35 sírnak kellene lennie, mi 5–6 sírt lát-
tunk, és további 3–4 sírt fedeztünk fel.

– Milyen állapotok fogadták csapatukat, az önkormányzat eddig foglalko-
zott a temetôvel?

– Az eddigi állapotfenntartásért a Mazsihisz felelt, és legjobb tudomásom
szerint ezután is ôk maradnak ebben a státusban. Meg kell mondanom, hogy
nagyon baráti, és ôszintén szólva meglepôen pozitív volt fogadtatásunk. Kó-
ser reggelit és ebédet a polgármesteri hivatalban kaptunk, és több helyi lakos
aktívan részt vett a munkában, a polgármester-helyettes pedig velünk együtt
emelgette a sírköveket a helyükre.

– Említette, hogy zsidó és nem zsidó fiatalok egyaránt beszálltak és segí-
tettek. Önök keresték meg ôket vagy maguktól jelentkeztek?

– Az én megkeresésemre ôk jelentkeztek. Versegen 25 fô vett részt a rend-
betételben, második akciónkban, a XVIII. kerületben már 35 ember végezte
a micvét.

– Hogyan kell felújítani, rendbe tenni egy elhagyott zsidótemetôt, milyen
munkákkal, feladatokkal jár ez? Vannak vallási megkötések erre nézve?

– Hagyományaink sok elôírást tartalmaznak, és néhányat a munka során
megemlítünk, de ezek az alkalmak sokkal inkább a sírok megközelíthe-
tôségérôl, a környezet rendbetételérôl szólnak, mint a sírok helyreállításáról.
A sírköveket – ahol látjuk, hogy hová illenek, tartozhatnak – visszavisszük,
néhány felületét megtisztítjuk, de a sírkövek felállítását, rendbehozatalát
csak szakemberek végezhetik, nekünk ehhez sem szakértelmünk, sem mun-
kabírásunk nincs. Mi kitakarítjuk a területet, és utána egy gyomtalanító per-
metezés következik, hogy a gaz ne jöjjön vissza, majd a sírok renoválása lesz
soron. Mi a szabadidônkbôl az elsô ütemet végezzük el.

– A szintén gondozásukba vett XVIII. kerületi sírkert milyen állapotban
van, és mennyit sikerült javítani rajta?

– Majd 50 nyughely van a temetôben, és ennek töredékét lehetett „kényel-
mesen”, emberi módon megközelíteni. A hitközség évi három alkalommal
végeztet kaszálást ezen a területen. Reggel 7-kor kezdtük a munkát, és dél-
utánra a sírok 99%-át körbejárhatóvá tettük. Sajnos a többségrôl a márvány-
táblákat elvitték, ellopták, több sír összetörve, ledöntve fekszik. Még egy al-
kalommal ki szeretnénk menni, hogy befejezzük a takarítást. Az összegyûj-
tött lemetszett, levágott ágakat, tövises bokrokat, gazokat a munkánk utáni
napon egy munkagéppel bedarálják és elszállítják. Több magánember és
szervezet is foglalkozik hasonló micvék végzésével. Néhány példa közülük:
Lauder iskola, www.mazsit.org, Magyarországi Zsidó Temetôkért Egyesület,
Sárosi Tamás, Winkler Miksa, Medgyesi Tibor, Kalotai Gábor és még sorol-
hatnám. Nekik is köszönet, és még sok erôt kívánunk, hogy folytathassák e
nemes tevékenységet!

– Rengeteg elhagyott temetô van? Hogyan választanak közülük?
– Versegrôl már esett szó, a XVIII. kerületi zsidótemetônél is egy baráti

ajánlás és a távolság-elérhetôség-közelség egybeesése segített. Verseg óta
egyre többen jelentkeznek önkéntesnek (az általános iskolásoktól a meglett
üzletemberekig vannak segítôink). A résztvevôk többsége nem végzett még
hasonló feladatot. Versegen több fiú volt, a XVIII. kerületben a lányok do-
mináltak. Az elsô felújítás óta sokan keresnek meg és mondják el, hogy itt
meg itt, az ô szüleik végsô nyughelyén milyen állapotok uralkodnak, vagy a
vidéki utazásuk során az út mellett látott temetôt kellene rendbe tenni. Sok a
munka, és az önkéntesek segítsége elismerésre méltó és követendô.

– Honnan jött a gondolat, hogy nem zsidótemetôket és közparkokat is
rendbe szeretnétek tenni?

– A velünk együttmûködô civil szervezetben nagyon sokféle indíttatású,
vallású, politikai hátterû ember fogott össze és jött segíteni nekünk a mi
temetôink rendbetételében, és természetes volt, hogy ha mások segítenek ne-
künk, akkor mi is részt veszünk más önkéntes munkákban is.

Nagyon fontos üzenete van annak, hogy több nem zsidó származású em-
ber töltötte és fogja tölteni idejét zsidótemetôk rendbetételével, és hogy ez-
zel egyidejûleg zsidó fiatalok és idôsebbek fogják idejüket és energiájukat
közparkok és nem zsidótemetôk megtisztítására fordítani.

– Kaptak- e valahonnan (Mazsihisz, önkormányzatok, állam) segítséget a
nemes misszióhoz?

– Részünkrôl senki sem kapott vagy kért anyagi támogatást munkánkhoz,
ez teljesen önkéntes és áldozatkész társaság. Volt, aki Versegre a saját kocsi-
ján vitt le másik 3–4 embert, míg egy másik segítônk kóser fagyit vett saját
pénzén az ott dolgozóknak. Az eszközök és az egyéb szükségletek
elôteremtése az Együtt Közösségeinkért Alapítvány kompetenciájába tarto-
zik. Az ô közremûködésükkel jutottak el hozzánk a kapák, gereblyék, ásók,
ollók, fûrészek,

– Aki be szeretne szállni az akcióba, hogyan és kinél jelentkezhet?
– Nyugodtan megteheti az onkentes@frankel.hu címen, vagy telefonon el-

juttathatja elérhetôségét a Frankel Zsinagóga Irodájába a 326-1445-ös szá-
mon.

Szilágyi Iván Péter

Szeretettel meghívjuk
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és emlékülésre.
A rendezvény a temetônél

kezdôdik, 14.30-kor.

Bejárat: Ács, Komáromi út 
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ZSIDÓSÁG RÉGI TOLLAL

Lapozgatás egykori zsidó újságokban
Meir Lau rabbi, a jeruzsálemi Jad

Vasem Holokauszt Múzeum kuratóri-
umának elnöke, aki 1999 és 2003 kö-
zött Izrael askenázi fôrabbija volt, sok
évtizedes keresés után megtalálta
megmentôjét, Fjodor Mihalcsenkót.

A hír bejárta a világot. Pontosab-
ban: a történet, amely még auschwitzi
és buchenwaldi mércével mérve is
szinte hihetetlen. Hôsei: a hétéves
Lolek és a 17 éves Fjodor.

Fjodor Rosztovban született, 1927-
ben. Tengerészeti iskolába járt. 1942-
ben, mielôtt a németek elfoglalták
Rosztovot, iskoláját evakuálták, de
Fjodor beteg volt, ezért otthon ma-
radt. Egy szomszéd jelentette fel a 15
éves gyereket, akit kényszermunkára
Németországba, majd 1943-ban
Dortmundból „rablásért” Buchen-
waldba hurcoltak. A tábor antifasiszta
vezetôsége igyekezett menteni a tá-
borba deportált gyerekeket, s ezért
megszervezték a „8-as barakkot”, a
„gyerekbarakkot”.

Ide érkezett 1945 januárjának emlé-
kezetesen hideg éjszakáján Meir Lau,
„Lolek”. Egy táskában (a legenda sze-
rint bôröndben vagy zsákban, de ez a
lényegen nem változtat), amelyet 17
éves bátyja, Naftali cipelt a hátán
Auschwitzból Buchenwaldba.

Lolek a lengyelországi Piotrków
Trybunalskiban született 1937-ben.
Apját, aki rabbi volt, testvérét, Smuelt,
a család csaknem minden tagját és ve-
lük a zsidó közösséget Treblinkán ölték
meg. Meir anyja és bátyja, Naftali élet-
ben maradt az 1944-es novemberi „sze-

A régi zsidó sajtóban való bóklászásunk virtuális találkozások sorát hozta lét-
re, melyeknek különleges élményébe e cikksorozat keretén belül próbáljuk be-
avatni az olvasót, átadni az élmény nagyszerûségét, bevonni a találkozásba,
éreztetni annak a különös fluidumnak az áramlását, mely legyôzve idôt, teret,
történelmi sorsfordulókat és tragédiákat, a múlt szellemi nagyságait mintegy
karnyújtásnyira varázsolja elénk. A birtokunkban lévô muzeális értékû, gyenge
minôségû, minden egyes érintésre feljajduló, repedezett újságoldalak múltunk,
történelmünk, egy eltûnt magyarországi zsidó világ történéseit vigyázzák. Azok
az események, gondolatok, melyek ezekbôl az oldalakból kiolvashatók, megis-
merhetôk, még akkor is itt sorjáznak mindennapjainkban, ha nem akarunk tudo-
mást venni róluk, nem fordítunk elég gondot megismertetésükre, hatásuk és
jelentôségük elmondására, gyermekeinknek való továbbadására, illetve nem
pontosítjuk azokat a kapcsolódási pontokat, melyek ezeket az eseményeket a
magyar történelem szerves részévé teszik. A kiirtott, elüldözött vagy kiutált
egykori magyar zsidóság helyén a magyar történetírás lapjain általában fehér
folt tátong. Mintha téves módon jelentéktelenebbeknek éreznék azoknak az em-
bereknek a küzdelmeit és erôfeszítéseit, akik nem a Molnár Ferencek, Szép
Ernôk, Bródyk, Kálmán Imrék, Rózsavölgyi Márkok, Hajós Alfrédok stb. (so-
rolhatnánk a neveket végtelen sorban) szintjén (nem minôséget jelölünk) meg
modorában tettek, alkottak, írtak, nemcsak zsidókért, hanem közvetlen vagy
közvetett módon mindenkiért, aki ebben az országban élt, dolgozott, szeretett és
szenvedett egykor és késôbb. Mindenki felelôssége ez, vallási, nemzetiségi,
pártpolitikai és mit tudom én milyen hovatartozástól függetlenül.

Vajon tudnak-e a várpalotai, a bakonykúti, az iszkaszentgyörgyi, az öskûi, a
hajmáskéri, a magyaralmási iskolás gyerekek arról, hogy dédszüleik, ükszüleik
és amazoknak a szülei egy Singer Leó nevezetû zsidó rabbihoz meg annak ap-
jához, Ábrahámhoz, meg annak apjához, Péterhez (Pészach), aki 1848-ban Vár-
palota fôterén, toborzott katonákat Kossuth zászlaja alá, jártak tanácsért, áldá-
sért? És, hogy ezek az emberek úgy fogadták ôket, mint saját hitsorsosaikat,
vagy talán még annál is nagyobb, az idegennek kijáró, megkülönböztetô tiszte-
lettel? Elôfordulnak-e ezek az események meséikben, legendáikban, vagy vég-
képp elsorvasztotta ôket az elôítélet?

„Kihez forduljunk? Hisz jövônk: gyalázat. És nem bizonyság mellettünk a
múlt.” – olvashatjuk Pásztor Géza költô kétségbeesett verssorait a Hagyomány
1920. január 5-i számában, melynek címoldalán ugyanúgy ott díszelegnek a szá-
mok, firkák, bélyegzôk, mint ahogyan már említettük korábbi írásainkban. És
ott díszeleg még valami: egy kórkép, mindössze négy szó, amolyan vezércikk
helyett való, mely többet mond el a korról egy valódi vezércikknél: „Vezércik-
künket a cenzúra törölte.”

Mi már tudjuk, hogy a jövônk nem a gyalázat, mert „Izrael népe él” a saját or-
szágában, és a múltunk sem az, a legkevésbé sem, hogy dicsôséges, hôsies, he-
roikus, egyedi és megismételhetetlen.

A cidákli címmel aláíratlan történetet olvashatunk egy Tisza menti falucská-
ról, melyet 1919 vészterhes hónapjaiban éppen akkor rohamoztak meg a romá-
nok, amikor a falu „elgyötört keresztény lakossága” pogromra készülôdött. „Fe-
ledve a közös szenvedést, mely felekezeti különbség nélkül nyomorította a ti-
szaháti falu lakosságát. És feledve az elcipelt túszokat, akiket felekezeti különb-
ség nélkül hurcoltak magukkal a vörösök. A tömegszenvedély tombolni akart,
az elfojtott keservnek ki kellett törnie: tombolni-rombolni, törni-zúzni büntetle-
nül pedig csak zsidónál lehet. Hát neki a zsidónak!”

Éppen akkor szólaltak meg a románok ágyúi... „A végtelen rónaság szélén
már feltûntek az óvatosan elôrenyomuló románok, és a távol messzeségben el-
mosódottan még látszottak a visszavonuló vörösök.” (Micsoda kép!) A közös
veszedelemben, a közös félelemben meghal a gyûlölet. Küldöttséget meneszte-
nek a közeledô románokhoz, melybe beválasztják a nemrég még halálra keresett
„zsidó papot” is. „Szoboszlón a vezetô férfiakat mind kivégezték, Szálkán meg-
tizedelték a lakosságot, a gyanús elemeket mind deportálják, és ki nem gyanús?
Mi lesz velünk, mi lesz a sorsunk? Kabán elfeledték kitûzni a fehér zászlót,
ezért földdel tették egyenlôvé. Madarason...”

A küldöttség elindul. A falu utcáin már becsapódnak a lövedékek. Talán az út
felénél vannak. „Keresgélnek, zsebkendôket húznak elô, a tüzelés nem szûnik,
könyörületes szent Isten: a küldöttség nem vitte magával a megadás fehér zász-
laját... Nincs kegyelem...”

És akkor, mint valami „ótestámentumi” csoda, felreppent a rabbi szakadozott
cidáklija... És a román ágyúzás megszûnt...

Kis falu a Tiszaháton... Magyarok és zsidók... Közös történelem...
Az a nekrológ is része a közös történelemnek, melyet dr. Singer Leó írt nagy-

bátyjáról, a 70 éves korában elhunyt Singer Edérôl, aki 20 éven át vezette a szé-
kesfehérvári ortodox hitközséget, és aki – mint ennek a nagy tehetségû családnak
a sarja – mindenben a legkiválóbb volt. Apja Pészach várpalotai rabbi volt. Korán
elhagyta a szülôi házat, Munkács, Újhely és Surány jesiváit látogatta, majd Szé-
kesfehérváron könyvkereskedést nyitott, mely afféle könyvkiadóvá cseperedett. Ô
adta ki nagy tudományú bátyjának, „Singer Ábrahámnak, a várpalotai gaonnak
anyakönyvi kézikönyvét, és a zsidó anyakönyvvezetés minden termékét”.

Hogy terjessze a magyar szónoklás mintáit, kiadta dr. Perils és dr. Streinhertz
beszédgyûjteményét, a Vogel címû hittant, Lechmann zsidó elbeszéléseinek ma-
gyar fordítását, dr. Stadler Mendelssohn címû monográfiáját és egy új imaköny-
vet is, dr. Pollák fordításában. Harminc esztendeig szerkesztette a Pályázat cí-
mû hetilapot. Véd és támad, gúnyol és ostoroz, dicsôít és megfedd, lesújt és fel-
emel mindig igazságos tollával. Csodálatosan érzékeny volt a lelkülete. Képes
volt együtt dalolni a zsidósággal örömében és együtt sírni gyászában. Tudott lel-
kesedni, pedig nyugodt volt, higgadt és bölcs, tanácsért fordultak hozzá zsidók
és keresztények egyaránt.

Nagyszerû szónok volt, de nem kereste az alkalmat a szónokláshoz, önmuto-
gatáshoz. Híressé vált a „fehérvári másfél zsidó”-ról szóló beszéde, melyet egy
szegény hordár ravatalánál mondott. A németül megtartott beszéd feltûnést kel-
tett, a klerikális szellemû Fehérmegyei Napló közölte magyar fordításban.

„Rendíthetetlen volt az elveiben, vas-szilárd volt az akarata, elnöki tisztjét
mégis pártatlan igazságossággal vezette, nem egyszer okozva fájdalmat azok-
nak, akiket tisztelt, azoknak, akiket szeretett, – de leginkább önmagának. Ez a
mindig nyílt és a nyilvánosság elôtt szereplô ember a legvisszavonultabb és a
legpuritánabb életet élte. Üzletén és a hitközségen kívül fél évszázadon keresz-
tül sehol nem járt. Elbújt a nyilvánosság elôl, és mégis, az egész város, zsidók
és keresztények tudták, hogy van, érezték tekintélyének súlyát.”

Az unokaöcs, a nagy hírû rabbi, aki ekkor mindössze 43 éves volt, ezekkel a
szavakkal fejezi be szeretett nagybátyjáról szóló nekrológját: „Éber, és mindig
ifjú legyen az emlékezete.”

Helyezzünk gondolatban egy apró követ a sírjára.
Magén István

Öröm az öröm napján
Áv hónap mint a gyász idôszaka van elkönyvelve az emberek tudatában,

mert ez a Szentély pusztulásának dátuma. Pedig a hónap teljes neve a
„megvigasztalt” áv. Kevés olyan jó napja van a zsidóságnak – írja a Tal-
mud –, mint e hónap 15. napja. Ekkor tudta meg a pusztai nemzedék utol-
só évjárata, akik az egyiptomi rabságban betöltötték a 20. esztendôt, hogy
életben maradnak. Az elôzô évjáratok ítélete áv hó 9-én teljesült, de az
utolsó érintettek kegyelemben részesültek. Ezt 15-én értették meg, amikor
a hold fogyni kezdett. Tehát megmenekültek. Ugyancsak áv hó 15-én szûnt
meg a törzsek közötti házasság tilalma. A lányok táncoltak Siló városában,
a nôsülni váró fiatalemberek választhattak közülük. Ezért nevezik ezt a dá-
tumot az öröm napjának.

Budapesten tetézte az örömöt, hogy hajvágási szertartásra került sor a
Dob u. 35.-ben lévô székház Hanna Éttermének helyiségében. Egy izraeli,
de hosszabb ideje Magyarországon élô házaspár, Shalom Mizrahi, az orto-
dox közösség oszlopos tagja és felesége, Eszter Mizrahi Benjámin nevû fi-
ának haját vágták le elsô ízben. Számos hazai és külföldi vendég elôtt az
apja vállán érkezett az ünnepelt. Az elsô tincset az ortodox fôrabbi, ráv
Weiszberger Mojse nyírta le, majd sorban Kesztenbaum Arje sajchet,

Herczog László elnök, Paskesz Tamás fôtitkár, valamint hazai és külföldi
vendégek következtek. A gyerek szépen mondta el az álefbészt. A rebbe-
cen díszes tortát készített, odaillô felirattal.

Weiszberger fôrabbi beszédében hangsúlyozta: Ábrahám vállalta a tüzes
kemencét, de a legnagyobb erénye mégis az volt, hogy háza népét példa-
mutatóan a monoteizmusra nevelte. És nevelésükre nagy gondot fordított,
mert azt már gyermekkorban kell elkezdeni, annak élménye egész életen át
elkíséri az embert. Mesélik, hogy a Pesten is járt belzi rabbihoz, Áron
Rokéáchhoz, miután Izraelbe érkezett, hajvágásra hoztak egy kisfiút. Tel-
Avivban ez a szokás még nem volt nagyon elterjedve. Ezért kézen fogta a
gyereket és végigvezette a város utcáin, hogy minél többen lássák. A
fôrabbi hozzátette: a kis Benjámint is sétáltatni kellene Budapest utcáin,
mert bár örvendetesen megszaporodott ez a szertartás az utóbbi idôben, de
még van tennivaló és a propagandára ok. Reméli, hogy az Örökkévaló nyi-
tott szívvel fogadja az eseményen elhangzott áldásokat és úgy veszi, mint
elôkészületet az ôszi nagyünnepekre. Amikor remélhetôleg bezárulnak a
kapuk az átkok elôtt, és az új esztendôben csak áldás száll majd közössé-
günkre, Izraelre, mindnyájunkra.

D. G.

Mottó:
„Vad nyár van újra.

Buja a világ és nem tudja,
mire is jó a béke...

Lassanként felnô
a hadat nem látott bátrak

veszélyes nemzedéke.”
Mezei András

Lolek és Fjodor
Egy buchenwaldi történet

lekcióig”. Ekkor
Chaja, Meir anyja
fájdalmas hôstettre
szánta el magát;
tudta, mi vár a gye-
rekes anyákra és a
kicsikre. Ezért el-
búcsúzott a hétéves
Meirtôl és idôseb-
bik fiára, az akkor
16 éves Naftalira
bízta. Chaja Ra-
vensbrückben halt
meg. Meirt Naftali
cipelte lágerbôl lá-
gerbe, abban a bi-
zonyos zsákban.
Egészen Buchen-
waldig, ahol elvá-
lasztották ôket.
Meir a gyerekba-
rakkba került. Ô
volt Lolek, a legkisebb.

S itt találkozott Fjodorral.
Lau rabbi a „Ne emeljetek kezet egy

gyerekre” címû önéletrajzában elbe-
széli, hogy Fjodor krumplit lopott, le-
vest fôzött neki, megosztotta vele ke-
nyerét. Egyszer egy hulláról lehúzott
egy homokszínû pulóvert, felfejtette
és fülvédôt kötött Loleknek. (Ma már
kevesen tudják, hogy a „Mützen ab!”
– sapkákat le! – milyen tortúra volt a
táborban. A rabok a fagyban álltak és
ezt a szörnyûséget gyakoroltatták ve-
lük órákon át. Loleknek a fülét-fejét
mentette meg a testszínû fülvédô.)

1945. április 11-én az amerikai ka-
tonák tûzharcban foglalták el

Buchenwaldot. Fjodor testével védte
Lolekot a golyózáporban. Annyira
szerette a gyereket, hogy örökbe akar-
ta fogadni és magával akarta vinni ha-
za, a Szovjetunióba. De Lolek azt
mondta, bátyja beszélt neki egy föld-
rôl, ahová elmehetnek, ha majd szaba-
dok lesznek. Lolek a legelsôk között
hajózott Palesztinába.

Lau rabbi könyvében megemlíti,
hogy családja egy születésnapon
elôadta a szabadulás történetét és
egyik fia alakította Fjodort, akit a „jó
angyalok” közé sorolt.

Lau rabbi állandóan kereste Fjodort,
akinek még a vezetéknevét sem tudta.
Szovjet kapcsolatai révén hirdetést
akart közzétenni az Izvesztyijában, de
hiába. Több Fjodor van nálunk, mint
Dániel Izraelben, mondta neki egy ma-
gas rangú funkcionárius.

De a Szovjetunió felbomlása után
változtak a dolgok, s Kenneth Waltzer,
egy amerikai holokauszt-kutató meg-
találta Fjodort: Fjodor Mihalcsenkót,
akibôl ismert geológus lett. Fiatalon,
66 évesen halt meg, rákban. De két lá-
nya, Júlia és Jelena él. Ôket a rosztovi
lubavicsi sliach találta meg – Lau rab-
bi „természetesen” hozzá fordult, nyo-
mozza ki a család hollétét. Ez sikerült
is, hatvanhárom év után.

Hogy miért oly sokára, arra sokféle
választ lehetne adni: a barátságosnak
nem mondható szovjet–izraeli kap-
csolatok az egyik lehetséges ok, de
nem tudni, hogyan teltek Fjodor évei,
miután hazatért a lágerbôl.

A történet mai fejezete szinte proto-
kolláris: Meir Lau meghívta Fjodor
két lányát Izraelbe, Júlia és Jelena ná-
la vendégeskedett, fogadta ôket Si-
mon Peresz államfô, Fjodor megkapta
a Jad Vasem kitüntetését, fát ültettek
emlékére a kertben.

Amikor 1995-ben Buchenwald fel-
szabadulását ünnepelték, Lau rabbi, a
tábor legfiatalabb felszabadítottja, pa-
pír nélkül beszélt: elmondta, hogy
azon a felejthetetlen napon az ameri-
kai hadsereg egyik rabbija karjaiba
kapta és sírva-nevetve ölelte át. Hány
éves vagy? – kérdezte. – Öregebb,
mint te. – felelte „Lolek”. – Te sírsz és
nevetsz, mint egy gyerek. Én még
nem sírtam és nem nevettem. Hát nem
én vagyok az öregebb?

De a happy end talán mégis Lau
rabbi családjának találkozása Fjodor
leányaival. Meir Launak nyolc gyer-
meke, ötven unokája és öt dédunoká-
ja van. A legkisebbre, a kilenc hóna-
pos kislányra mutatva ezt mondta:
Fjodor nélkül ma nem lennénk itt.

Végezetül még annyi, hogy Roberto
Benigni Oscar-díjas filmje, Az élet
szép sokaknak hihetetlen volt. Szép,
de giccses mese, mondták. Lolek és
Fjodor igaz története cáfolja a
kételkedôket.

Szécsi Éva

Rav Meir Lau
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„Próféták és cáddikok”
ZSOLTÁROK KÖNYVE

A 84. és a 85. zsoltár
Mindkét következô zsoltárunk szerzôiként Kórah fiait jelöli meg a hagyo-

mány. Ôsük az a Lévi törzsébôl való Kórah volt, aki a negyvenéves pusztai
vándorlás idején Mózes ellen lázadt, s noha ô maga meghalt, a fiai életben
maradtak (Mózes IV. könyve, 26. fejezet 11. vers). Itt persze nem ôket, hanem
kései leszármazottaikat említik, akik a törzsnek a Szentély szolgálatát ellátó
szerepén belül a salamoni Templom ének- és zenekarát alkották (Krónikák I.
könyve, 26. fejezet 1. vers és Krónikák II. könyve, 20. fejezet 19. vers.).
Kórah fiainak nevével zsoltárköltôként találkozhatunk még könyvünk 42.,
44–49. és 87–88. fejezeteinek címében is.

A 84. zsoltár a Jeruzsálemtôl távol, idegen környezetben élô ember érzése-
it fogalmazza meg, aki a Szentélybe és az ünnepi alkalmakkor oda zarándok-
lók közé vágyakozik. Mindez erôsen hasonlít a 42–43. zsoltár mondanivaló-
jához, azzal a különbséggel, hogy itt a szerzô nem szenved környezete gúnyo-
lódásától. Címét leszámítva zsoltárunk három szakaszra bontható, az elsô a
már korábban megmagyarázott, dallamzáró szela szóval fejezôdik be, a to-
vábbi részek az azt megelôzô gondolattal vagy szavakkal kezdôdnek:

1. A költô vágyakozása a Szentély iránt: 2–5. vers.
2. A zarándokok útjának ábrázolása: 6–9. vers.
3. A költô fohásza: 10–13. vers. 
S ez itt az új fordítás:
A karmesternek a présházdalra, Kórah fiainak zsoltára. Örökkévaló, sere-

gek Ura, mennyire barátságosak a Te hajlékaid! Sóváran vágyódott lelkem az
Örökkévaló csarnokaira, testem-lelkem ujjongva szól az Élô Istenhez. Még a
madár is otthonra lel, a veréb is lerakja fészkét fiókáinak oltáraidnál, Örök-
kévaló, seregek Ura, Királyom, Istenem. Boldogok házad lakói, egyre csak di-
csérnek Téged, szela. Boldog ember az, akinek ereje Benned van, ösvényeid a
szívében. Áthaladnak a siralom völgyén, forrássá teszik azt, a tavaszi zápor is
áldással borítja. Bátran törnek elôre, megjelennek Isten elôtt Cionban. Örök-
kévaló, seregek Istene, hallgass imámra, Jákob Istene, figyelj rám! szela. Is-
tenem, pajzsunk, nézz le, tekints felkented arcára. Bizony, ezernél is jobb egy
nap a Te udvarodban, döntöttem, inkább maradok Isten házának küszöbén,
mintsem a gonoszok sátrában lakozzam. Hiszen nap és pajzs az Örökkévaló
Isten, méltóságot és tiszteletet ad Örökkévaló, nem tagadja meg a jót a becsü-
letben járótól. Örökkévaló, seregek Ura, boldog ember az, aki Benned bízik.

A szerzô erôsen vágyódik a jeruzsálemi Szentély, az Örökkévaló hajléka
felé, ezért szó szerint „szíve és húsa” ujjong a Mindenható iránt, amit a ma-
gyarban így kellett átültetnünk: „testem-lelkem ujjongva szól az Élô Isten-
hez”. Önmagát fészekrakó madárhoz hasonlítja, s úgy érzi, egyedül a Szen-
télyben érezheti magát teljes biztonságban. Zsoltárunk 5. mondata („Boldo-
gok házad lakói, egyre csak dicsérnek Téged, szela”) többször is felhangzik a
zsidó liturgiában, sôt, még kiemelt szerepet is kapott: vele kezdik a délutáni
mincha imádságot.

Az 5–8. vers egyes vélemények szerint ismét olyan költôi kép, amely a
Szentély iránt elkötelezett ember lelki megújulását fejezi ki, míg mások konk-
rétan a Jeruzsálem felé zarándoklók érzéseit látják benne megjelenni. Az
utóbbi vélemény szerint már az „ösvény” szó használata is erre utal, sôt sze-
rintük a zarándokcsoportok valóban áthaladtak „a siralom völgyén”, mert Je-
ruzsálem közelében volt egy ilyen terület. Állítólag azért nevezték így, mert
rendkívül száraz, vízhiányos hely volt. (Van, aki úgy véli, ez a völgy egy kü-
lönleges, ott termô fáról nyerte a nevét, amelyrôl folyamatosan csöpögött a
gyanta, és ezért úgy tûnt, mintha sírna.) A vers folytatása („forrássá teszik
azt”) szerintük arra vonatkozik, hogy a zarándokok számára a vezetôk elôre
vizet készítettek oda, hogy semmiben ne szenvedjenek hiányt. A 7. mondat
végét többféleképp magyarázzák a kommentátorok: az iménti vélemény
képviselôi a more szót vezetôként fordítják, holott ez nyilván a jore változa-
ta (= tavaszi zápor, vesd össze Joél könyve, 2. fejezet 23. vers), a brakhot (=
áldás) szót pedig brékhot (= medencék) értelemmel pontozzák, így jelentése
„a vezetô is megtölti a medencéket”. Mi azonban nem értettünk egyet ezzel a
kiigazítással, ezért (többekhez hasonlóan) így ültettük át: „a tavaszi zápor is
áldással borítja”.

A 8. vers elsô fele is erôsen vitatott, mert annak szó szerinti fordítása: „ha-
ladnak egyik erôsségtôl a másikig” (héberül jélkhu méhájil el-hájil). Van, aki
ezt ôrségnek vagy városfalnak, mások csapatnak vélik, legtöbbjük szerint
azonban csupán azt jelenti: erôre kapnak. Mi is így fordítottuk. Hadd tegyük
hozzá: a késôbbi zsidó szóhasználatban e kifejezés arra utal, ha valaki hal-
mozza a jótetteket, a vallási kötelezettségeket. Amikor a folytatásban költônk
arra kéri Istent, hogy „tekints felkented arcára”, minden bizonnyal a királyra,
esetleg a fôpapra gondol, hiszen ôket, mint korábban már megmagyaráztuk,
annak idején így avatták fel. Istent azért illeti a szerzô a „nap és pajzs” meg-
határozással, mert Tôle várja és nyerheti el a fényt és a védelmet.

A 85. zsoltár szerzôje arra kéri az Örökkévalót, hogy haragját visszavonva
bocsásson meg népének, s hogy mielôbb segítse meg ôket, ahogyan azt haj-
dan többször is megtette. Költônk annyira bízik az isteni segítségben, hogy
már elôre maga elé vetíti Izrael országa békés, boldog állapotának képét. A
zsoltár, címét nem számolva, három részbôl áll:

1. A múltbeli isteni segítségre való hivatkozás: 2–4. vers.
2. Imádság a jövôbeni segítségért: 5–8. vers.
3. Isten ígérete, és az ígéret megvalósulása utáni helyzetkép: 9–14. vers.
Ez pedig zsoltárunk szövegének új fordítása:
A karmesternek, Kórah fiainak zsoltára. Örökkévaló, bizony szeretted or-

szágodat, visszatérítetted Jákob számûzöttjeit. Megbocsátottad néped bûnét,
elfelejtetted minden vétküket, szela. Visszavontad haragodat, lecsillapítottad
keserûséged. Téríts vissza minket, segítô Istenünk, oszlasd szét haragod
felôlünk. Örökké tart-e dühöd ellenünk, áthúzódik-e nemzedékrôl nemzedék-
re? Nemde Te keltesz új életre minket, hogy néped örvendezzen Benned? Mu-
tasd meg szereteted, Örökkévaló, segítséged nyújtsd nekünk! Hallgatom, mit
mond az Örökkévaló Isten, mert békét ígér népének és jámborainak, csak
vissza ne essenek a balgaságba! Bizony, az istenfélôkhöz közel a segítség,
hogy dicsôség lakozzék országunkban. Szeretet és igazság találkozzanak,
igazságosság és béke csókolják meg egymást! Hiszen az igazság a földbôl
sarjad, az igazságosság az égbôl tekint alá. Az Örökkévaló bizony megadja a
jót, földünk is termését. Az igazság Elôtte járjon, s eressze útnak lépteit.

A zsoltár 7. mondata („Nemde Te keltesz új életre minket, hogy néped ör-
vendezzen Benned?”) valójában költôi kérdés, és voltaképpen válasz az elôzô
mondatban megfogalmazott kérdésre: Isten nem ôrzi meg haragját, hanem
megbocsát népének. Az „új életre” keltést itt konkrétan kell érteni: Isten élet-
ben hagy bennünket, hogy örvendezzünk Vele. A zsoltár befejezô részét, és
különösen annak nyitó szavait („szeretet és igazság találkozzanak”), az ideá-
lis lelki és fizikai állapot képeként gyakorta szokás idézni.

Raj Tamás

Borsányi Schmidt Ferenc veterán
könyvtáros, professzor és kutató
elôadásainak, tanulmányainak válo-
gatott csokrát figyelemre méltó kötet-
ben nyújtja olvasóinak. A címet kissé
módosítanánk a mondanivaló érdeké-
ben, valahogy így: Cáddikok a prófé-
ták nyomában. Hiszen az elôzôek áll-
nak a kötet középpontjában. A szerzô
nagyon részletesen leírja, hol találha-
tó elôször a Bibliában a chászid (jám-
bor, kegyes) megnevezés. Ugyebár a
hasmóneusoknál. Majd az 1400-as
évek végén Jichák Luria, Chájim
Vitál és társaik fogalmazták meg a
miszticizmus és a kabbala lényegét,
amelybôl igen sokat átvett a
chászidizmus. A 18. században kiala-
kult mozgalmat nevezik így. A kötet
igen helyesen felsorolja a történelmi
körülményeket. Lengyelországban a
fônemesség és a nemesség között
kvázi harmadik rendnek számított a
zsidóság. Volt szervezeti felépítése és
önálló kormányzata, a váád. Foglal-
koztak árucserével, béreltek birtokot,
a só fontos kereskedelmi forrásnak
számított. A kalmárok, iparosok,
pénzváltók és kocsmárosok között
jelentôsnek bizonyult a zsidók ará-
nya. A Hmelnyickij-felkelés kegyet-
len pogromjai a szenvedést, a nyo-
mort, az üldöztetést hozta rájuk. Az
ilyen kilátástalan helyzetben a Messi-
ás várása felerôsödött. Nem csoda,
hogy az álmessiások tért nyertek.
Sábtáj Cvi (1626–1676) és Jacob
Frank (1726–1791) mérgezték e lég-
kört. Megjegyezzük, az utóbbi kárté-
kony hatása Magyarországot, különö-
sen Máramarosszigetet is elérte. A ki-
józanodást elôsegítette két rendkívüli
egyéniség feltûnése: Lengyelország-
ban Bál Sém Tov (a jó név viselôje,
rövidítve: Best) Németországban
Mose Mendelssohn. A podolai Best
az egyszerû embereket, kétkezi mun-
kásokat, földmûveseket és a nagy
nyomorban élô nincsteleneket szólí-
totta meg. Hirdette: az Örökkévaló
szolgálatához nem feltétlenül szüksé-
ges a nagy tudomány. Az élet minden
elemével lehet a szent nevet dicsérni:
énekkel, tánccal, sôt evéssel is. Gon-
doljunk a péntek esti vacsorára, a
szombat délutáni összejövetelre, a
harmadik lakomára, amelynek jelen-
tôségét megnövelték, vagy a peszachi
széderestére. A poroszországi Mose
Mendelssohn a polgárosodó világi
mûveltséget akarók ezreihez szólott a
felvilágosítás eszméivel. Németre
fordította a Bibliát, háttérbe szorította
a cioni gondolatot, méltóságot igé-
nyelt az istentiszteletnek, kiváló éne-
kesek tolmácsolták a stilizált kántor-
zenét.

Mind a két irányzat heves bírálatok
tüzébe került. Mendelssohnt többek
között a pozsonyi bölcs, Chászám
Szófer (Mose Schreiber) vádolta a
hagyományt féltve, az asszimilációtól
tartva, rámutatva, hogy a reformerek
körébôl igen sokan elhagyták a zsidó
hitet. Borsányi Schmidt Ferenc köny-
ve az elôbbi irányzatot éppen meg-
említi, mert témája a chászidizmus,
amelyben jelentôs szerepet kapott az
igaz ember, a közösség sarokköve, a
cádik. Szétvált a rabbi és a rebbe fo-
galma. Az elôbbi funkció a tanítás
mellett pasztorális teendôket is ellát:
esket, temet, anyakönyvet vezet
(azon idôkben). A rebbe szinte mint
családfô mûködik, házasság nem köt-
tetik, üzlet nem nyílik hozzájárulása
nélkül. Ideológiája felhasználja a
miszticizmus és a kabbala elemeit,
mint már fent jeleztük. Fohászkodá-
sukat meditáció elôzi meg. Kifejezési
formájuk egyszerû, folklorisztikus.
Érzôdik rajta azon vidék hangulata,
dallamvilága, ahol élnek. A rebbéhez
nemcsak vallási kérdésekben fordul-
nak, hanem családi, sôt egészségügyi
problémával is. Ha elhunyt egy ilyen
nagyság, sírjához zarándokolnak,
közbenjárását kérve gondjaik megol-
dásához. Ezen momentumok váltot-
ták ki például a vilnai lángelme
(gáon) ellenérzését, új álmessiásoktól
tartva. Ezért a temetôlátogatást is kor-
látozta. A cádikok személyét rajongás
vette körül híveik körében. Csodála-
tos történetek messzi földre vitték hí-

rüket. A prófétákról a szerzô könyve
keveset ír, de fontos ismérvüket köz-
li, így némi hasonlatosság is tapasz-
talható életük és munkásságuk között.
Sokan a ma prófétájának nevezik a
cádikot. A prófétát a Teremtô válasz-
totta ki, sokszor a kiszemelt akarata
ellenére. Jónás menekült a feladat
elôl, de nem lehet, mert az igazságot
akkor is kell hirdetni a közösség érde-
kében, ha azért börtön, halál, megve-
tés jár. A cádik is kiválasztott. A sá-
toraljaújhelyi Mojse Teitelbaum elle-
ne volt a chászidizmusnak, amíg fel
nem fedezték szuggesztív képessége-
it. A funkció öröklése azért aggályos,
mert az utód nem biztos, hogy rendel-
kezik az elhivatottság megszállottsá-
gával. A prófétát üldözték, pöcegö-
dörbe vetették. A cádikot udvartartás
veszi körül. Famulusai közvetítésével
lehet közelébe jutni. Amíg a próféta a
várost vagy az országot óvta, a cádik
az egyének jövôjét és jelenét egyen-
gette, egyengeti. A prófétát Isten em-
berének nevezi az Írás. A cádik az
Élô Tóra titulusát kapta híveitôl. És ez
sem kevés. A különbözô chászid ud-
varok felfogása nem volt azonos, vi-
tától sem mentes a mai napig. A
lubavicsi Chábád a Bölcsesség – Ér-
telem – Tudás jelszavakat írja zászla-
jára. Ezt sokan túl intellektuálisnak
tartják, éppen a chászid szellemmel
ellentétesnek, mert az „ôskorban”, te-
hát a mozgalom születésénél az egy-
szerû emberek megszólítását tûzték
ki célul az alapítók. A chábádnyikok
úgy érvelnek, ôk mindent elkövetnek,
hogy a legszélesebb körben, senkit
sem kirekesztve, de tanulással egy
magas szintet érjenek el. Mások sze-
rintük tartják magukat az alapítók tö-
rekvéseihez. Vannak olyan chászid
csoportok, például Szatmár, amelyek
Izrael államiságának jogát a Messiás
eljöveteléhez kötik.

A szerzô, mint a Vasvári utcai zsi-
nagóga szorgos látogatója, a Buda-
pesten ismert lubavicsi irányzat jelle-
gét tárgyalja részletesen. Snéur
Zálmen, az alapító munkásságát és fô
mûvét, a Tánját mutatja be gondosan.
Nincs ezzel semmi baj; a jelentôs
írást érdemes elemezni. De hol van-
nak a magyarországi chászid udva-
rok, amelyek a világ minden tájáról
vonzották a híveket: Nagykálló, Sá-
toraljaújhely, Olaszliszka, Bodrog-
keresztúr, Nyírtass, Mád, Vác, Pápa,
Nagysimonyi – és még hosszan sorol-
hatók azon helyek, ahol hírességek
tevékenykedtek és sírjaik zarándok-
hellyé váltak mind a mai napig? A
vészkorszak híveik körébôl is igen
nagy mértékben aratott, hiszen a fal-
vakból, kisvárosokból – tehát egykori
fellegváraikból – valósággal eltûntek
a hagyományhoz hû zsidók. Sok
chászid cádik a végsô útra követte
közösségét, osztozva sorsában, bár
meg kell mondani, mindezt megtették
a nem chászid rabbik is. Külföldön a

chászidok leszármazottai még ôrzik
egykori magyarországi közösségük
emlékét, szokásait, hagyományait.
Zsinagógát emeltek ezen helységek
nevével Amerikában, Izraelben, Ka-
nadában.

A háború elôtt Magyarországon szá-
mos chászid udvart ismertek: a belzit,
szaploncait (szpinker), vizsnyicit,
gerit, szánzit – a lubavicsi nem tarto-
zott közéjük. Attól még pozitívumait
becsülni lehet. Például könyvkiadásu-
kat, szervezôkészségüket. Szép az
identitás ébresztése, de kisajátítani
nem szabad, túlértékelni sem kell. Ma-
gyar vonatkozása csak annyi, hogy ráv
Snéur Zalmen apja Nagyszôlôsön van
eltemetve. Egyesek szerint annyira
nem értett egyet fia ideológiájával,
hogy Munkácsig futott, ott gyerekeket
tanított a héber ábécére, az alefbészre.
Mások szerint nem akart sütkérezni fia
népszerûségében, azért vándorolt
messzire. Majd Nagyszôlôsre került,
ott is halt meg. Fia tíz férfi társaságá-
ban, saru nélkül látogatta meg sírját.
Vegyük hozzá a legendát is, mely sze-
rint a helybeliek ott tartották szombat-
ra, elôimádkozásra kérték fel; olyan
szépen fohászkodott, hogy a környék
fái mint pajkos kisgidák ugrándoztak
örömükben.

Ôszinte örömmel olvastuk
Borsányi S. Ferenc könyvében a na-
gyon világos kabbalaértelmezést, va-
lamint a belzi rabbik életrajzát, a
számbavétel napjainkig terjed. Ma-
gyarország többnek nyújtott menedé-
ket az elsô és második világháború
idején. A magyar zsidók büszkék le-
hetnek arra, hogy a geri, belzi, mun-
kácsi rabbik megmentésében részt
vállaltak. A kiváló cseh írónak, Franz
Kafkának és néhány társának a
belziekkel és a geriekkel való kapcso-
lata nagyon érdekes és megörökítésre
érdemes. Szívesen olvastuk azon so-
rokat, melyek a Magyarországi zsi-
dók fejezetben kiválóságokról szól-
nak, Vámbérytôl Herzlig. Ezen írások
színvonalasak és pontos tájékoztatást
nyújtanak, ha kissé eltérnek is a cím-
ben megadott témától. Reméljük, a
szerzô újabb kötete, amelyet joggal
várunk, a magyarországi chászid ud-
varokat is számba veszi, ismerteti.
Mert mélyen egyetértünk a lipótváro-
si bölccsel, a Kisvárdáról a világot
bejárt Mojse Moskovits véleményé-
vel: „A magyarországi rabbik semmi-
vel sem voltak kisebbek vagy jelen-
téktelenebbek, mint lengyel vagy lit-
ván kollégáik.”

Köszönetet mondunk a Gondolat
Kiadónak a színvonalas kötet megje-
lentetéséért.

(Borsányi Schmidt Ferenc: Pró-
féták és cáddikok nyomában. 181
oldal, 1600 Ft.)

Deutsch Gábor

Maimonidesz



Hittanoktatás a Hegedûsben (XIII.
ker., Hegedûs Gy. u. 3.) minden szombat
délután. 06-20-311-9402.

Festmények vétele! Budapesti galéria
a Dohány zsinagóga szomszédságában
magas áron, azonnali készpénzfizetéssel
vásárolja 19. és 20. századi neves ma-
gyar festôk mûveit. Antik 2000 Stúdió.
Üzletcím: 1077 Budapest, Wesselényi ut-
ca 9. Tel.: 06-1-344-2728, 06-20-924-
5370, www.antik2000studio.hu

Vígszínházhoz közel turistáknak la-
kás kiadó. Tel.: 06-30-346-2223.

Üzemorvosi, háziorvosi rendelés
Zuglóban, Vezér u. 156. VITAPHARM.
Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr. Szigeti Mik-
lós, tel.: 220-0230.

Fogorvosi rendelôm címe: XIII., Szt.
István krt. 4. III. 1. Tel.: 320-4778, 06-
20-496-2223, dr. Virág Péter.

Örömmel tudatjuk, hogy a Rabbi-
testület és a Mazsihisz vezetôsége meg-
állapodott Dávid Goldberg mohéllal
(Németország), aki zsidó fiúgyermekek
körülmetélését vállalja. Amennyiben az
Ön családjában ilyen szimchá (öröm)
van, kérjük, jelentkezzen a Rabbiságon a
413-5580-as telefonszámon vagy a rab-
bitestulet@mazsihisz.com e-mailen ke-
resztül, hogy a gyermeket Ábrahám szö-
vetségébe felvehessük.

Kereskedô és becsüs ügynökség ha-
gyatékot, gyûjteményt ad-vesz. Tel.: 06-
30-928-7792.

Könyvnyomtatás, füzetkészítés, szí-
nes nyomtatás, plakátnyomtatás. Mes-
singer: 315-0264.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉ-
HEZ vásárolok nagyméretû és kisebb
festményeket, EZÜSTTÁRGYAKAT,
12 személyes evôeszközkészletet, cukor-
dobozokat, gyertyatartókat, tálcákat stb.
Kovács Margit és Gorka kerámiáit, he-
rendi, meisseni, Zsolnay porcelánokat,
régi álló-, fali- és asztali díszórákat, an-
tik, barokk bútorokat, tabernákulumot,
szekretert, reneszánsz dolgozószobát,
bronz-, fa- és márványszobrokat veszek.
(Hibásakat is.) Teljes hagyatékért elsô
vevôként a legmagasabb árat fizetem,
KÉSZPÉNZBEN. Díjtalan kiszállás, ér-
tékbecslés, vidékre is. ÜZLET: I. KER.,
BATTHYÁNY U. 10. (Mária térnél).
TEL.: 201-6188, 06-20/323-4104. E-
mail: kastelyberendezese@t-online.hu

Manikûr, pedikûr. Hívásra házhoz
megyek. 06-20-551-4580.

Újlipótvárosban garzonlakás turis-
táknak kiadó. Tel.: 226-4109.

Rákóczi út elején csendes, egyszobás,
összkomfortos lakás igényes turistáknak
vagy hosszú távra kiadó. Tel./fax: 351-
1615.

M A S S Z Á Z S VA R I Á C I Ó K !
Gyógymasszôr vállal svéd, frissítô, lazí-

tó, stresszoldó-beszélgetôs, talp- és
gyógymasszázst, gyertyás fül- és testke-
zelést, narancsbôr elleni, illetve zsírégetô
kezelést. Kedvezô árak, rugalmas
idôbeosztás. Kisnyugdíjasoknak kedvez-
mény. Házhoz is megyek. Tel.: 06-70-
577-8117.

Órajavítás, antik órák teljes restaurá-
lása, esetleg oda-vissza szállítással.
Órák, elemek, csatok, óraszíjak (erôs
csuklóra is) nagy választékban. Tel.: 06-
70-505-5620, napközben. VII., Garay
u.–Murányi u. sarok, a Garay térnél.
Jung Péter. Web: www.jungoras.hu

Antik csillárok javítása, vétele, eladá-
sa. 321-2972. Bp., Hevesi S. tér 3.

Nagyszüleim, dédszüleim áldott em-
lékére alapítandó emlékmúzeumba kiál-
lítás, oktatás, a zsidóság kultúrájának
megôrzése céljából várom családi emlé-
kek (képek, dokumentumok, kegytár-
gyak) felajánlását. Ezúton is köszönöm
az eddigi adományokat. Rosenfeld Dáni-
el, 1074 Bp., Alsóerdôsor u. 22. 06-70-
562-8244.

Nyelveket beszélô, 50-es tanárnô csa-
ládsegítést nyújt bébitôl dédiig. E-mail:
nanny0101@gmail.com

Vizes falak utólagos szigetelése ga-
ranciával, mûszeres falnedvesség-mérés,
hôkamerás épületdiagnosztika, hôtérkép-
készítés. Szántó Szigetelô Vállalkozás.
Web: www.falszigeteles.hu, e-mail: fal-
szigeteles@invitel.hu, tel.: 251-8684.
Mobil: 06-30-950-1306.

Autószerviz a Belvárosban. Teljes
körû szervizszolgáltatás. Eredetiségvizs-
gálat. Mûszaki vizsgáztatás azonnal. Ho-
zom-viszem szolgáltatás. Garanciális au-
tók szervizellátása. Nyitva: H–P 7.30-tól
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N A P T Á R
Szeptember 4. péntek Elul 15. Gyertyagyújtás: 19.00

Szeptember 5. szombat Elul 16. Szombat kimenetele: 20.04

Szeptember 11. péntek Elul 22. Gyertyagyújtás: 18.46

Szeptember 12. szombat Elul 23. Szombat kimenetele: 19.49

Szeptember 13. vasárnap Elul 24. SZLICHOT

Halálozások

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Szept 4. Szept 5. Szept 11. Szept 12.
Dohány 18.00 9.30 18.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.30 10.00 18.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 19.00 9.00 19.00 9.00
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 19.30 9.00 19.30 9.00
Thököly út 83. 18.30 9.00 18.30 9.00
Hunyadi tér 3. 19.00 9.00 19.00 9.00
Bethlen tér 2. 19.15 9.30 19.15 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 19.00 8.00 19.00 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Bérkocsis u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 19.10 8.00 19.00 8.00
Alma u. 2. 19.10 8.00 19.00 8.00
Kórház
(Amerikai u. 53.) 19.30 7.30 19.30 7.30
Páva u. 39. 19.00 9.30 19.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 18.00 9.30 18.00 9.30
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 19.00 9.00 19.00 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 19.10 9.00 19.00 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Lauder iskola (Budakeszi út 48.) 18.00 18.00
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 18.00 18.00

Vidéken
Vác (Oberlander Endre tér 1.) 18.00 18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 18.00 18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 18.50 8.00 18.40 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 18.50 8.00 18.40 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 18.00 8.00 18.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 18.30 10.30 18.30 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 18.00 18.00
Szombathely 18.30 18.30
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 18.00 18.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 18.00 18.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 18.00 18.00
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00 18.00

Mély fájdalommal tudatjuk mind-

azokkal, akik ismerték és szerették,

hogy dr. Bauer Pálné Müller Éva

élete 84. évében elhunyt. Temetésére

a Kozma utcai temetôben került sor.

Köszönjük a részvétnyilvánítást

mindazoknak, akik kifejezték

együttérzésüket. A család. (x)

Hírek, események
röviden

– Templomjegyek árusítása. A
Dohány utcai körzet 2009. augusztus
31-én megkezdi az ôszi ünnepekre
szóló templomjegyek árusítását. A
jegyeket munkanapokon 8.30-tól 12
óráig lehet megvásárolni a körzet
irodájában (Bp., Síp u. 12. I. em.
30.). Telefonon a 413-5500/146-os
vagy 116-os melléken lehet érdek-
lôdni.

Az újévre az ünnepi templomje-
gyek árusítása a Hegedûs Gyula ut-
cai körzetben (XIII., Hegedûs Gyula
u. 3. Kistemplom) 2009. augusztus
23. és szeptember 17. között történik,
hétfôtôl csütörtökig délelôtt 8 órától
10 óráig, délután 17 órától 20 óráig,
pénteken 8 órától 10 óráig, vasárnap
délelôtt 9 órától 12 óráig. Kérjük,
hogy a régi helyekért az elsô napok-
ban szíveskedjenek jelentkezni.

– Adományok. Szegô László 40
ezer Ft-ot küldött a Szeretetkórház
betegeinek.

– Az elôbbi év hagyományát foly-
tatva az újpesti körzet az új tanévben
is talmud-tóra oktatást hirdet gyer-
mekeknek és felnôtteknek. Az órák
vasárnap lesznek, megbeszélés sze-
rint. Jelentkezésüket várjuk. Érdek-
lôdni lehet Szerdócz Ervin rabbihe-
lyettesnél (06-30-661-4163) és a
körzetben (369-0827).

– Névadás. Bensôséges ünnepség-
re került sor támmuz hó 25-én a
DZSH székházában. Deutsch Róbert
(Budapest) és Fehér Adrienn (Debre-
cen) elsôszülött kislánya a Lea nevet
kapta. Lea az anyai nagymama (Kár-
páti Sándorné) zsidó neve volt, aki
ortodox családból származott. Életét
a Tóra törvényeinek maradéktalan
betartására, gyermekei, unokái Tóra

17.00 óráig. Cégvezetô: Weisz András.
Telefon: 266-0053, 06-30-601-2540.

Tóratekercsek, tfilinek és mezüzék
számítógépes ellenôrzése és javítása.
Farnai-Jerusálmi Márk. Telefon: 06-70-
932-8275, e-mail: sofer@sofer.hu,
weboldal: www.sofer.hu

Anna Optika! Megújult üzletünkben
változatlan szeretettel várjuk! Iskolakez-
dési akció gyerekeknek! XIII., Pannónia
u. 48., tel.: 329-4058; XIII., Pozsonyi út
1., tel.: 270-3804, www.annaoptika.hu

Képesítéssel házi ápolást vállalok. 06-
20-447-7879.

ÖNKÉNTES MUNKA IZRAEL-
BEN! 2009. október 11. és november 1.
között! Nagy szükség van ránk, gyere,
mi megyünk! Feltétel csak egy rep-
jegy! Jelentkezés: 06-20-233-8454,
Iljano@freemail.hu

18 év tapasztalatával várom önt,
amennyiben társra vágyik. Az emberi
sorsok segítése, a társkeresés számomra
hivatás. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Elérhetôségeim: Györgyi asszony, 326-
5989, reggel 8–10-ig, este 20–22-ig. E-
mail: gyorgyi11@vivamail.hu

49 éves, jelenleg mélyen magába zár-
kózott férfi részére olyan jólelkû, magá-
nyos, 45–50 év körüli hölgy válaszát vá-
rom, aki vissza tudná adni életkedvét, és
esetleg boldoggá tudná tenni. „Budapes-
ti” jeligére a kiadóba.

71 éves, egyedül élô hölgy keresi kor-
ban hozzá illô úr ismeretségét. Telefon-
számmal elônyben. Jelige: „Nyugalom”.

56 éves, 167/69 kg, barna hajú, barna
szemû, aktív hölgy középkorú urat keres
szabadidô közös eltöltéséhez (kirándu-
lás, színház, kártya stb.). „Ôszinteség”
jeligére.

HÁZASSÁG

szerinti nevelésére áldozta. Az

örömszülôk a nagyszülôk jóvoltából

bôséges kiduson látták vendégül a

meghívottakat. A DZSH jókívánsá-

gaiban többek között azon reményé-

nek is hangot adott, miszerint a

szülôk olyan zsidó nevelésben része-

sítik gyermeküket, amilyet ôk is kap-

tak szüleiktôl, nagyszüleiktôl. Ehhez

kívánunk nagyon jó egészséget, sok-

sok örömöt, hosszú és boldog életet.

– Mázál tov! Giora Sharon – Sán-

dor György fôkántor (Indianapolis)

ezúton értesíti barátait és ismerôseit,

hogy kettôs ünnepi esemény részese

lesz. Most ünnepli szolgálata 10 éves

jubileumát, majd leánya, Anat

esküvôjét. A Bét Él Cedek zsinagó-

gában a szertartást Dennis Sasso, a

templom rabbija és Landeszman

György fôrabbi (Toronto) vezeti, a

kántori funkciót természetesen az

örömapa végzi.

– Szeretettel köszöntötték Gál

Györgyöt, a Dessewffy utcai imaház

mindenesét 75. születésnapja alkal-

mából. Felhívták a Tórához. Az ün-

nepelt kiduson látta vendégül a meg-

jelenteket és megköszönte a jókíván-

ságokat.

– Kohn Gábornak, a Scheiber

Sándor Gimnázium és Általános Is-

kola volt igazgatójának sírkôavatása

2009. szeptember 13-án, vasárnap

10.30-kor lesz a Kozma utcai

temetôben (5 B parcella 3.26).

Még Magyarországból, a Hazámból!
Néhány hete a Nap-kelte mûsorában Vona Gábor, a Jobbik elnöke azt mond-

ta az ôt kérdezô Betlen Jánosnak: „Ha Önt annyira izgatja a zsidókérdés, költöz-
zön ki Izraelbe.” Ennek kapcsán két gondolat jutott eszembe.

A történelmünkben mindig nagy szerepet játszott a hôs- és halottkultusz. Min-
dig kerestünk és találtunk új meg új bûnbakot az elveszett illúziókhoz és a nem-
zeti nosztalgiához. Ilyen volt Görgey Artúr árulás-mítosza is, aminek kitalálója
maga Kossuth volt. Kritikus helyzetekben a mindenkori politika az ellenfeleket
könnyen bélyegezte a „nemzet árulójának”. Ez vezet végig a kuruc felkeléstôl
1956-on át napjainkig.

A Jobbiknak most épp az aktuális gonosz a zsidó és a cigány. Játsszunk el a
gondolattal, mi lett volna, ha a magyar zsidók Izraelbe vándorolnak és maguk-
kal viszik az általuk fémjelzett és létrehozott értékeket.

Talán kezdhetném azzal, hogy a Bíró által kitalált golyóstoll eltûnne a boltok
polcáról. A Valahol Európában címû film szövegkönyve Balázs Béla költôtôl
nem születik meg. A frankhamisításra nem derül fény Békessy Imre újságja nél-
kül. Erzsébet királynô nem tanul meg magyarul, ha Falk Miksa publicista el-
hagyja az országot. Hogy lett volna olyan szavunk, mint a „mozi”, vagy olyan
csodálatos dalszöveg, mint a János vitéz Heltai Jenô nélkül? Izraelbe került vol-
na az Ég a Tisza, Illés Béla elsô regénye, melyet 28 nyelven és félmillió pél-
dányszámban adtak el. Nem lehetett volna Karinthy Frigyes a magyar és az
egész világirodalom legeredetibb óriása. Ki más írta volna meg a sztálinizmus
megrendítô dokumentumát, a „Sötétség délben”-t, mint a Nobel-díjas Arthur
Koestler? Vagy Sík Sándor nélkül ki adta volna a boy-scout mozgalomnak a
cserkész nevet, és ki írta volna meg az indulójuk szövegét? Megszületik-e a Pál
utcai fiúk, a világirodalom legjobb ifjúsági regénye? Igaz, Izrael sem létezne –
és akkor nem tudom, hova küldene Vona Gábor – Herzl Tivadar munkássága
nélkül.

A költözôk bôröndjébe kerülne a komputer, a hajók mögötti örvény, a holo-
gráfia módszere, a porlasztó, a kriptontöltésû izzólámpa, a sokszorosítógép, a
színes televízió. Ki kutatta volna a magyarok ôshazáját, mint a világszerte elis-
mert tudós, Vámbéry Ármin, vagy ki járult volna hozzá a nemzeti öntudatosodás-
hoz, mint a verbunkos zene utolsó nagyja, Rózsavölgyi Márk? A szabadságharc
hegedûse, Reményi Ede hogy lelkesíthette volna a szabadságért küzdô magyar-
ságot?

Nem a teljességre törekedve, de hogy szólnának héberül az alábbi dalok és
nóták: Mágnás Miska; Mi, muzsikus lelkek; Lehoznám néked a csillagokat is az
égrôl; Kecskebéka felmászott a fûzfára; Vén cigány; Kis Komárom, nagy Ko-
márom; Eltörött a hegedûm?

Izrael színpadán csodálhatták volna meg Bársony Rózsi, Básti Lajos, Gózon
Gyula, Kabos Gyula, Ráday Imre, Salamon Béla, Alfonzó, Rodolfó, Kellér
Dezsô mûvészetét. Milyen képeket festene a sivatagban Fényes Adolf, vagy
Róth Miksa üvegfestészete hogyan díszítette volna a Kneszetet? Kovács Margit
kerámiáinak mûvészetét a közel-keleti kiállításokon tudnánk megnézni. Kinek a
színeiben gazdagítaná a magyar sport hírnevét Hajós Alfréd, Petschauer Attila,
Elek Ilona, Adler Zsigmond, Keleti Ágnes, a Polgár lányok?

Természetesen sorolhatnám napestig, mert ezek csak kiragadott példák. De
rögtön hozzá kell tennem, e felsorolással nem akarom feledtetni, hogy a magyar
tudomány, mûvészet, sport klasszikus alakjai persze többségükben nem zsidók
voltak, de érzékeltetni szerettem volna, hogy e hazának kitaszítottságuk ellené-
re mindig hû alkotó fiai és lányai voltak és ma is azok Vona Gábor „magukfaj-
tái”.

Üzenem nekik, ahelyett, hogy a történelmileg egyébként létezô árpádsávos
zászló – amit csak a nyilas hasonlóság miatt lengetnek – mítoszát akarják fel-
építeni, inkább Szent István szavaira figyeljenek, amelyeket fiához, Imre her-
ceghez intézett:

„Az egynyelvû és egyszokású ország gyenge és esendô. Ennélfogva megpa-
rancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becs-
ben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.”

Még Magyarországról, a Hazámból:
Siklósi Vilmos
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Mitôl lesz valaki jó kántor? A levi-
ták zenei öröksége hogyan jelenik
meg manapság a liturgikus énekek-
ben? Az Örökkévaló modern kori

Nagyszôlôs, a világ közepe cím-
mel Nagy Milada szerkesztésében
reprezentatív albumot jelentetett
meg az Aposztróf Kiadó.

A mû, amely négy (!) nyelven:
magyarul, angolul, héberül és ruszi-
nul, korabeli dokumentumok, térké-
pek, közel 100 fotó, képeslap-repro-
dukció beillesztésével ábrázolja a
város történetét, történelmének né-
hány szegmensét, több szempontból
is egyedülálló.

Különlegesség a látványon, a té-
mán kívül még minden bizonnyal az
a gondos válogatás, amelynek alap-
ján emberközelivé válik az a
Nagyszôlôs, amely bármelyik or-
szághoz tartozott is éppen (Csehszlo-
vákia 1921–39, Magyarország
1939–44, Szovjetunió 1945–91, Uk-
rajna 1991-tôl), mindig távol esett a
fôvárostól, s emiatt a jó és kevésbé jó
dolgok késve érték el. A második vi-
lágháború borzalmait 1944 tavaszáig
nem is érezhették. Ezt követôen vi-
szont elôször a nyilasok deportálták
a város akkori lakosságának egyhar-
madát, majd a megmaradt, munkaké-

Soha többé 
porajmoszt!

Az Országos Cigány Önkormányzat, mint minden évben, idén is megemlé-
kezést tartott a cigány holokauszt évfordulóján. A zsidóság köreiben elterjedt
holokauszt kifejezés cigány megfelelôje a porajmosz, ami elnyeletést, meg-
semmisülést, füstté válást jelent cigány nyelven. Hatvanöt évvel ezelôtt,
1944. augusztus 2-án éjjel a náci pribékek Auschwitzban kiürítették a „ci-
gánylágert”, és ezen az egy éjszakán több mint ötezer szerencsétlen ember
pusztult el származása miatt, a faji gyûlölködés következtében. Egyébként a
holokauszt során közel félmillió cigány embert öltek meg a nácik szisztema-
tikusan a halálgyárak bugyraiban. A mostani megemlékezést egy fülledt nyá-
ri délutánon tartották az Országos Cigány Önkormányzat székháza elôtt, a
Dohány utcában. Az emlékezô beszédek elmondása után került sor a koszo-
rúzásra. Több mint kétszáz szervezet helyezte el az emlékezés virágait a szék-
ház falán lévô emléktáblánál. Számos nagykövetség, állami szerv, a magyar
parlamenti pártok és a kormány képviselôi hajtottak fejet az emléktáblánál. A
kormány részérôl Herczog László és Varga Zoltán miniszterek, Gémesi Fe-
renc államtitkár, az MSZP részérôl Kórozs Lajos ügyvivô, az Országgyûlés
részérôl Avarkeszi Dezsô, az OCÖ részérôl Kolompár Orbán koszorúztak. A
Mazsihisz elnöksége nevében dr. Egri Oszkár helyezte el a testvéri megem-
lékezés és kegyelet koszorúját.

Lírai fohászok Zucker módra

prófétái hogyan dalolnak napjaink-
ban? Ilyen és ehhez hasonló kérdé-
sekre kaphatunk válaszokat az egyik
legtehetségesebb fiatal kántorunk,
Zucker Immánuel új lemezét hallgat-
va.

Ritkán jelenik meg zsidó kántorle-
mez itthon. Most olyan zenei cseme-
gét vehet kézbe az érdeklôdô, mely
bevallottan egy hosszú távú terv elsô
darabja.

„A XXI. század magyar kántorai”
c. sorozat a Gabbiano Print Nyomda
és Kiadó Kft. gondozásában jelent
meg, mely eddig is az igényes
judaisztikai könyvkiadásáról volt is-
mert. A kiadó remek érzékkel olyan
kántort választott elsôként, aki egyi-
ke a legjobbaknak lírai hangvételû
orgánumával és a Jóteremtôtôl ka-
pott tehetségével. Mindez fáradha-
tatlan szorgalommal és a tanítva ta-
nulás módszerével párosul Zucker
Immánuelnél, hiszen az ORZSE
egyik legfiatalabb oktatójáról van
szó, aki nemrégiben végzett a kántor
szakon. Kármán György (zl.) pro-
fesszor tanítványát üdvözölhetjük
személyében, aki többek közt beava-
tást kapott Klein Ervintôl és a világ-
hírû cházántól, Joseph Malovanytól
is, akinek az ajánlásával kezdôdik a
jól szerkesztett kétnyelvû ismertetô-
szöveg.

Igazi felfedezés volt az eddig csak
élôben hallott ifjú kántort stúdiókö-

tozatosan szerkesztett mûsorában
hallható imádság, zsoltár és tradicio-
nális chászid dal is. Az elsô és az
utolsó szám hazai szerzôk mûve: az
egykori kiváló kántor Feleki Rezsô,
illetve az évtizedek óta meghatározó
egyéniségû Lisznyai Mária orgona-
mûvész alkotásairól van szó.

Szerencsésnek mondható, hogy
két fiatal kollégáját is meghívta ven-
dégként: Biczó Tamást és Jakal Zol-
tánt. Ennek köszönhetôen a Löcho
dajdi c. kompozíciót a kántormûfaj-

rülmények közt rögzített felvételrôl
hallgatni. Most minden sokkal dina-
mikusabbnak, erôteljesebbnek és ki-
egyenlítettebbnek hat. A lemez vál-

ban viszonylag ritkán hallható trió-
formában szólaltatják meg, amely az
egyik legvidámabb darabja a lemez-
nek. Mindenkinek szívesen ajánlom,
hogy reggelenként ezzel a kiadvány-
nyal kezdje a napját, mert biztosan jó
hangulata lesz tôle, s ha este fáradtan
alvásra készülôdne, akkor a lemezen
megszólaló dalok megnyugvást ad-
hatnak. Többször kipróbáltam, mû-
ködik...

A kiadó további opusainál szíve-
sen hallgatnék majd nagyobb ívû da-
rabot, amelyben az egykori híres
kántorokat megidézve szabad impro-
vizációra is sor kerülne, hangszeres
kíséret nélkül. Így még jobban ér-
vényre juthatnak az adott énekes
kvalitásai. Érdemes lenne az egyko-
ron virágzó többszólamú kántoréne-
keket is kiadni.

Reményeink szerint ez az új soro-
zat hozzájárulhat majd ahhoz is,
hogy a gyakran még némán asszisz-
táló gyülekezetekbôl éneklô gyüle-
kezetek váljanak.

A nem csak kísérô funkciót ellátó
Neumark Zoltán zongorajátéka olyan
biztos mûvészi és stiláris alapot adott
a lemezhez, amely kompakt hangzást
eredményezett. Orgonával vagy
akusztikus zongorával ez még jobban
érvényesülne. A természetes hang-
záskép és a dinamikai arányok ki-
egyenlítettsége Németh Gábor hang-
mérnök munkáját dicséri.

Megítélésem szerint a lemez koro-
nadarabja Joszele Rosenblatt:
Jistabach c. imája, amelyet a legna-
gyobb kántorokra emlékeztetô át-
szellemültséggel és koloratúrával
szólaltat meg. Ezzel a lemezzel ün-
nepekre és hétköznapokra is beköl-
töznek otthonainkba Zucker
„cukkerzisz” lírai fohászai. Várjuk a
sorozat további kiadványait.

Babits Antal

KÖNYVISMERTETÔ

Nagyszôlôsiek, figyelem!

pes férfiakat málenkij robotra vitték

az oroszok...

A kötetben megelevenednek a ko-

rabeli város mindennapjai (1920–

30–40-es évek), a nemzetiségek köz-

ti kapcsolat és együttélés, a gyer-

mekkor és a fiatalság esztendei olyan

elszármazottak visszaemlékezései-

ben, akik ma már a világ különbözô

országaiban élnek.

A valóban gyönyörû albumhoz

elôszót Paul Robert Magocsi pro-

fesszor, a Ruszinok Világkongresz-

szusának elnöke és dr. Fedinec Csil-

la történész, az MTA Etnikai-

Nemzeti Kisebbségkutató Intézeté-

nek tudományos munkatársa írt.

Könyvespolcának dísze lehet,

ajándékozhatja is. Beszerezhetô:

www.bookline.hu (–15%, azaz 5890

Ft), Alexandra Könyváruházak (tel-

jes áron, de online –15%), Fókusz

bolthálózat (teljes áron, de online

–15%), Könyvtárellátó (online, 6237

Ft), az Aposztróf Kiadónál a 1161

Bp., Rákóczi út 36. címen (5200 Ft,

de nagyszôlôsieknek, onnan elszár-

mazottaknak 4160 Ft), valamint a

Raj-üzletben, Wesselényi u. 13.

gáljuli


