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Heisler András: A zsidó népnek évtizedes tapasztalata van a terror
természetérôl, ezért is vagyunk érzékenyebbek arra, ha bárkit ilyen
jellegû támadás ér a világban. Azt is megtanultuk, hogy a terror soha
nem érheti el a célját, mert a jó mindig gyôzedelmeskedik a gonosz fe-
lett. (Részlet a Mazsihisz elnökének a belga nagykövetségre küldött részvét-
nyilvánító levelébôl.)

Az idén lesz nyolcvan éve, hogy
5697. tisri elsején (1936. szeptember
17-én) felavatták az ezer személyt be-
fogadó lágymányosi zsinagógát. A
Bocskai úti (Lenke út) templom építé-
se azért vált szükségessé, mert a múlt
század harmincas éveinek elején már
négy kisebb imaterem mûködött a
környéken.

Szakemberek szerint a Novák Ede
és Hámor István által tervezett épület
markáns egyszerûségével, vasbeton
vázszerkezetével új irányt jelentett a
zsidó templomépítészetben. A bejá-
rattal szemben, mélyített fülkében he-
lyezkedett el az impozáns frigyszek- A Dunában megtalált

földi maradványok
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rény. A két oldalt lévô, hagyományos
formákat és modern vonalakat ötvö-
zô, bibliai motívumokkal díszített
színes üvegablakok sajátos hangula-
tot teremtettek a zsinagógában. Kü-
lönlegességet jelentett az elôcsarnok-
nak imaterem céljára is alkalmas ki-
képzése.

A korabeli sajtó szerint az avatás
tiszteletére több ezer ember gyûlt
össze a templom elôtti feldíszített té-
ren, ahol a kormány, a székesfôváros
és a fegyveres testületek képviselôi is
megjelentek. A zsinagóga bejárata
elôtt lovas rendôrök adtak díszôr-
séget. A felekezeti vezetôk között ott
volt Stern Samu udvari tanácsos, a
Pesti Izraelita Hitközség és az Orszá-
gos Iroda elnöke, Wertheimer Adolf, a
Zsidó Múzeum és az Izraelita Magyar
Irodalmi Társulat elnöke és még so-
kan mások. Cserkészek kürtje jelezte,
amikor a baldachin alatt hozott tórate-
kercsek a Verpeléti úton (most Karin-
thy Frigyes út) lévô imaházból megér-
keztek az épület elé. A budai zsidó
templomok egyesített kórusa Alpár
Ignác vezetésével zsoltárokat adott
elô, miközben a megjelentek bevonul-
tak az új zsinagógába.

A szent könyveket Sirota Sándor
fôkántor és Perlmann Arnold körzeti
kántor imájának hangjai mellett he-
lyezték el a frigyszekrényben. Az ava-
tóbeszédet Kiss Arnold budai vezetô
fôrabbi tartotta, majd Benoschofsky
Imre fôrabbi gyújtotta meg az örök-
mécsest. Lamotte Károly, Budapest
alpolgármestere üdvözlô szavaiban
méltatta a budai zsidóság áldozatkész-
ségét, és örömmel nyugtázta, hogy a
fôváros egy szent célra használt, mû-
vészi építménnyel gazdagodott. A
templom az önálló Budai Hitközség-
hez tartozott, amelynek ezen kívül

1944-ig még két zsinagógája és több
imaháza mûködött (az Öntôház utcai
zsinagóga az ostrom során megsem-
misült). A múlt század harmincas
éveiben Budán és Óbudán mintegy 15
ezer, köztük a Szent Imre városnak
nevezett XI. kerületben 1800–2000
zsidó élt.

A békés helyzet rövid ideig tartott.
Az 1938-as elsô, majd a további zsi-
dótörvények folyamatosan korlátoz-
ták a zsidónak minôsülô személyek
jogait és életlehetôségét. A közelgô
veszély jele volt az is, hogy a Bocskai
úti zsinagógát rendszeresen látogatta
több, a nácik által 1938-ban megszállt

vidéki szervezeteinek tagjai ezen a
kevésbé feltûnô helyen találkoztak és
fejezték be a mozgalom itteni tevé-
kenységét. Sokan Izraelbe vagy más
országba mentek, többen itt marad-
tunk.

A körzet felszabadulás utáni újjá-
születésében nagy szerepe volt Bleier
Andor elnöknek, a Füredi család tag-
jainak és Goldberger Sándornénak, a
nôegylet vezetôjének. A hatvanas
évek elejéig a templomban, illetve té-
len az alagsori kultúrteremben rend-
szeresen megtartottuk a péntek esti és
szombat délelôtti istentiszteleteket.
Gyakoriak voltak a kulturális progra-
mok, amelyeken neves zsidó mûvé-
szek léptek fel, többek között Kabos
László, Kishegyi Árpád és mások.

Az emlékezet ködébôl elôtûnnek a
régi árnyak. Az elemi népiskola hit-
tanórájára tanfelügyelôként látogató
Heller Bernát professzor, a mártír Ta-
kács Pál körzeti rabbi, aki a gimnázi-
umban vallástanárom, a csillagos ház-
ban pedig lakótársunk volt. Beno-
schofsky Imre fôrabbi, aki 1945 októ-
berében bár micvám alkalmából kö-
szöntött. A fiatalon, 1948-ban elhunyt
Klein Miklós, a tudós Komlós Ottó,
valamint a templom utolsó rabbija, a
fáradhatatlan Hochberger László.
Emlékszem Feleki Rezsôre, Sándor
Ernôre, Vándor Jenôre és másokra,
akik a háború után a zsinagóga neves
kántorai voltak. Az orgonán egy sze-
gedi fiatalember, a késôbbi zenetudós
Kármán György játszott. Emléküket
már csak a sírkövek feliratai ôrzik.
Többségük neve nem szerepel sem a
templomi emléktáblákon, sem a zsi-
nagóga történetével foglalkozó írá-
sokban.

Az 1956-os eseményeket követô ki-
vándorlási hullám miatt a templomba
járók száma tovább csökkent, ezért a
hitközség késôbb eladta az épületet,
ahol a TIT természettudományi stúdi-
ót létesített. A körzet tagjainak össze-
tartását és hitükhöz való ragaszkodá-
sát mutatta, hogy a hatvanas évek kö-
zepén a Károli Gáspár téren, egy át-
alakított villaépületben, megnyitottak
egy imaházat, ami elsôsorban Grósz
Nándor elnök érdeme volt.

Az aktív hitélet így folyamatos volt
Lágymányoson, annak ellenére, hogy
a körzetnek a hatvanas évek elejétôl
négy évtizeden át nem volt állandó
rabbija. Késôbb több, vidékrôl Buda-
pestre költözött, a vallási hagyomá-
nyokhoz kötôdô család erôsítette a
közösséget, de ez már egy másik tör-
ténet.

A Bocskai úton épített zsinagóga
mindössze negyedszázadig mûködött,
és eredeti rendeltetésére kívülrôl már
csak a rozsdásodó vaskerítés menóra-
díszítése utal. Halmos Gábor, a körzet
korábbi elnöke és e sorok írója kezde-
ményezésére a Budapesti Zsidó Hit-
község és Újbuda Polgármesteri Hi-
vatala támogatásával a bejáratnál az
épület múltjára utaló emléktáblát he-
lyeztünk el, melyet 2004. április 28-
án Kardos Péter fôrabbi avatott fel. A
táblánál évente rendszeresen megem-
lékezünk mártírjainkról és a templom
elhunyt híveirôl. Sajnos már csak né-
hányan maradtunk, akik az egykori
zsinagógát rendszeresen látogattuk, és
emlékét megôriztük.

Kovács Gábor

* * *

Az idei megemlékezést április 19-
én (kedden) 15 órakor tartjuk a
Bocskai úti TIT Stúdió bejárati
csarnokában lévô emléktáblánál.
Mindenkit szeretettel várunk.

Ausztriából elmenekült hittestvérünk.
A negyvenes évek elejétôl a megalázó
munkaszolgálat miatt jelentôsen meg-
csappant a templomba járó férfiak
száma.

1939. március 15-én elsô elemista-
ként Édesapámmal mentem a temp-
lomba, hogy a nemzeti ünnepet hit-
testvéreinkkel együtt köszöntsük. Mi
másodrendû állampolgárként is jó
magyarok akartunk lenni. Sajnos ez
sokaknak nem tetszett. A templom
alagsorában volt az otthona az Illés
prófétáról elnevezett zsidó cserkész-
és farkaskölyökcsapatnak, amelynek
„korengedményes” tagja voltam. Tele-
ki Pál miniszterelnök, fôcserkész „jó-
voltából” a negyvenes években már
csak illegálisan mûködhettünk. A ná-
ci megszállás után, 1944. március vé-
gén, a Bocskai úton búcsúztunk el
egymástól. Többektôl örökre.

Az 1943/44-es tanévben a Baracs
Károlyról elnevezett, Barta Béla igaz-
gató által irányított elemi iskola egyes
osztályai átmenetileg a rabbiszobában
és más helyiségekben mûködtek. A
hatóságok 1944-ben raktár céljára
vették igénybe a templomot. A közeli
sárga csillagos házakban összezsúfolt
hittestvéreink számára 1944 ôszén az
ünnepi istentiszteletet a Váli utcai zsi-
dó elemi iskola épületében tartották,
ahol Takács Pál rabbi prédikált.

A felszabadulás után, 1945 szep-
temberében, ros hásáná elôestéjén a
budai harcok alatt megrongálódott
zsinagóga ismét megnyitotta kapuit.
A holokausztot túlélt, megfogyatko-
zott hívôkkel együtt az ünnepen több
orosz tiszt is imádkozott a templom-
ban. A tóratekercsek és a kegytárgyak
többsége megmaradt, ezeket az épület
gondnokai, a keresztény Badin család
tagjai rejtették el a vészkorszak alatt.

1945–49 között a cserkészek helyét
az alagsorban a Hanoár Hacioni fia-
taljai foglalták el. A Magyar Cionista
Szövetség „önfeloszlatása” után, 1949
áprilisában a „hanhacok” budapesti és
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Az Emberi Erôforrások Miniszté-
riumának csodaszép Tükörterme
adott otthont a néhai Scheiber Sán-
dor tudós fôrabbi nevét viselô, emlé-
kére létrehozott díj immár huszadik
átadó ünnepségének.

Idén – s ezt tudósítóként is tapasz-
taltam (idôben regisztrálva, és érdek-
lôdve a kitüntetettek-laudátorok sze-
mélye iránt) – érthetetlen titokzatos-
ság vette körül eseményt. A helyszí-
nen már meg sem lepôdtem, inkább
elszorult a szívem, amikor a csekély
számú érdeklôdôt megláttam.

A moderátor köszöntötte Ilan
Mort, Izrael Állam magyarországi
nagykövetét, Soltész Miklóst, az Em-
beri Erôforrások Minisztériumának
egyházi, nemzetiségi és civil társa-
dalmi kapcsolatokért felelôs állam-
titkárát, dr. Scheiber Mária asz-
szonyt, Scheiber Sándor leányát, a
szakmai kuratórium megjelent tagja-
it, Verô Tamás rabbit, a minisztéri-
um megjelent vezetôit-munkatársait,
szakmai szervezetek vezetôit és
képviselôit, a kitüntetésben része-
sülôket és kísérôiket.

A Himnusz közös eléneklését
követôen Soltész Miklós mondott
beszédet. Elsôként részletet olvasott
fel Bruno Ferrero Csak a szél tudja
címû kis könyvébôl, melynek tanítá-
sa szerint ha nincs senki, aki össze-
tartson bennünket, végünk van. Ezt a
harmincegy esztendeje elhunyt
Scheiber Sándor személyével, mun-
kásságával hozta összefüggésbe, aki
a legrosszabb idôkben is mély hittel
harcolt a zsidó hagyományok, a zsi-
dóság megmaradásáért. Itt maradt
ebben az országban, például szolgál-
va, erôt adva a korábbi, a mostani és
a jövôbeni kitüntetetteknek.

Ezután az államtitkár néhány rövid
mondatban hangsúlyozta a 2016. év-
ben díjazásra váró két személy érde-

Szeretetkórház
Betegeink örömére a közelmúltban ismét koncertet adott Fellegi Ádám zon-

goramûvész, aki vendéget is hozott Bálint Ágnes operaénekes személyében.
Az elsô részben a mûvésznô Wagner Lohengrin, Puccini Pillangókisasszony

és Mozart Don Giovanni c. operájából énekelt. A második részben Fellegi
Ádám Chopin-balladákat, valamint Liszt-rapszódiát zongorázott. A közönség
láthatóan élvezte a hangversenyt, annak ellenére, hogy több nem megszokott mû
is elhangzott, de ráadásként mégis Chopint kértek.

Betegeink igazán kellemes élménnyel távozhattak a koncerthelyszínnek is
szép templomunkból.

* * *

Ádár hó hetedik napján van Mózes tanítómesterünk születésének és halálozá-
sának évfordulója. Ebbôl az alkalomból tartottak istentiszteletet az Amerikai úti
zsinagógában, amelyen Deutsch Zsuzsanna igazgató fôorvos vezetésével több
orvos is megjelent. A minchát Klavanszkij Anatolij kántor recitálta. Ezt
követôen halvacsora volt, ahol Deutsch László fôrabbi beszédet mondott, majd
felolvasta Patai József Ez a Tóra címû versét. A zájin ádári vacsora Földi Péter
elöljáró étkezés utáni imájával fejezôdött be. A közösség köszönetet mond
Szinai T. József igazgató úrnak az ünnepi esemény megszervezéséért.

* * *
Vájikró szombatján emlékeztek Kármán Györgyre, a Rabbiképzô zsinagógá-

jának egykori orgonistájára. Aktualitást az adott, hogy a kiváló zenei szakember
a bár micváján is Zóchajr szombatjának haftaráját olvasta. Deutsch László
fôrabbi emlékezô gondolataiban rabbiképzôs éveit idézte, amikor fül- és szem-
tanúja lehetett Kármán György csodálatosan szép orgonajátékának, különös te-
kintettel a fôünnepi dallamokra, amikor az Unöszáne tajkef ima végén – amely
arról szól, hogy amint a pásztor a botja alatt engedi át bárányait, úgy vizsgálja
meg ôket, ekként vizsgál meg bennünket, embereket is az Örökkévaló – nem-
csak a tilinkó szólalt meg az orgonán, hanem a Kelj fel, juhász, ne aludjál dal-
lama is.

Kármán György egészen a haláláig vezette az ORZSE kántorképzô tanszékét.
Egyik tanítványa volt Szilágyi Gábor kántor, aki ezen a szombaton mesterére
emlékezve mondta el a háftórát.

Az eseményen jelen volt Kármán György testvére, Schweitzerné Kármán Jú-
lia is.

Az ORZSE újabb akkreditációja
a hazai neológia dicsôsége

Az ORZSE mint Közép-Európa egyetlen államilag akkreditált zsidó fel-
sôoktatási intézménye kiemelt fontosságú a neológ zsidóság számára. Így az
úgynevezett harmadik körös akkreditációja a hazai neológia dicsôsége is.

Az egyetem megfelel azoknak a minôségi elvárásoknak, amelyeket a tör-
vény szellemében a MAB állásfoglalása egyetem akkreditációja feltételének
tekint. Ezen belül az egyetem megfelel a felsôoktatási minôségbiztosítás eu-
rópai sztenderdjeinek (ESG).

A Magyar Felsôoktatási Akkreditációs Bizottság határozata az Országos
Rabbiképzô – Zsidó Egyetem intézményakkreditációs értékelésérôl

A MAB az Országos Rabbiképzô – Zsidó Egyetemet, valamint annak aláb-
bi hitéleti szakjait

• felekezeti szociális munkás (N, E) alapképzési szak
• judaisztika (N) alapképzési szak
• rabbihelyettes (N) alapképzési szak
• egyházi/felekezeti (zsidó) közösségszervezô (L) alapképzési szak
• zsidó liturgika (L) alapképzési szak
• zsidó kultúratörténet (E) mesterképzési szak
• rabbi (N) osztatlan mesterképzési szak 

akkreditálja.
Az egyetem és szakjainak akkreditációja 2020. december 31-ig hatályos.

Mártír-istentiszteletek 2016
Május 29.
Baja 10.30 Ady E. Könyvtár
Nagykanizsa 10.30 zsinagóga
Szarvas 10.30 temetô

Június 5.
Devecser 11.00 temetô
Kiskunhalas 11.00 zsinagóga
Kecskemét 15.00 temetô
Mosonmagyaróvár 14.00 temetô
Balassagyarmat 11.00 temetô
Eger 15.00 temetô
Kispest 11.00 temetô
Révkomárom 10.30 temetô

Június 19.
Salgótarján 11.00 temetô
Nyíregyháza 10.00 emlékmû és temetô
Székesfehérvár 11.00 temetô
Kápolnásnyék 15.00 temetô
Esztergom 11.00 temetô
Sárbogárd 16.00 temetô

Június 26.
Szolnok 14.00 zsinagóga
Szécsény 11.00 temetô
Békéscsaba 15.00 temetô
Veszprém 10.00 városi emlékmû

Június 28. kedd
Vác 10.00 történelmi sírkert

Július 3.
Cegléd 09.30 imaház
Gyôr 11.00 temetô
Nagykôrös 11.30 zsinagóga
Pécs 10.30 zsinagóga
Szekszárd 10.30 Mûvészetek Palotája

A további idôpontokat folyamatosan közöljük. Kérjük olvasóinkat,
hogy az idôpontokat, helyszíneket rendszeresen kísérjék figyelemmel,
mert változás lehetséges.

A Veszprémi Zsidó Örökségi Ala-
pítvány köszönetet mond mindazok-

nak, akik a 2014. évi személyi jöve-

delemadójuk 1%-át az alapítvány ré-

szére felajánlották. Az így kapott

20.281 Ft-ot a veszprémi kulturális

örökség védelme alatt álló zsidó

temetô gondozására használtuk fel, a

kuratórium döntése alapján. Remél-

jük, hogy a 2015. évrôl beadott be-

vallásukban még többen fogják 1%-

os felajánlásukat alapítványunk ré-

szére megtenni, amit elôre is köszö-

nünk. Adószámunk: 18927467-1-19.

* * *

A Zuglói Talmud-Tóra Alapítvány
köszönetet mond a 2014. évi szja

1%-ot felajánlóknak. A 31.007 Ft-ot

kulturális és vallási rendezvényekre

használtuk fel. A továbbiakban is

számítunk 1%-os felajánlásukra ala-

pítványunk részére. Adószámunk:

18170696-1-42.

* * *

Kérjük, segítse személyi jövedelem-

adója 1%-ával a már igen idôs (85 év

feletti) Jad Vasem-kitüntetetteket,

akik 1944-ben életük kockáztatásá-

val mentették a zsidó üldözötteket.

Köszönjük támogatását. Igaz Embe-
rekért Alapítvány. Adószámunk:

18040094-1-42.

Átadták a Scheiber Sándor-díjakat

meit, majd következtek a méltatók, a
laudátorok. Elsôként dr. Schöner
Alfréd professzor, az ORZSE rekto-
ra, a Scheiber Sándor-díj kuratóriu-
mi elnöke szólt a Goldmark Kórust
vezetô dr. Rónai Tamásné Ádám
Mária munkásságáról.

„A háború utáni évben született
Debrecenben. Az Országos Rabbi-
képzô Intézet, késôbbi nevén az
ORZSE Goldmark Kórusa Scheiber
Sándor professzor felkérésére 1969-
ben alakult meg édesapja, Ádám
Emil karnagy-zeneszerzô vezetésé-
vel. Édesapja halála után Ádám Má-
ria 1987-ben vette át a kórus vezeté-
sét, és azóta – karitatív feladatként –
látja el a karmesteri és irányítási fel-
adatokat. 1970-ben szerezte meg ta-
nári diplomáját az ELTE Természet-
tudományi Karán, és az egyetemi ta-
nulmányai befejezéséig zongora,
szolfézs, összhangzattan, zeneelmé-
let és karvezetôi stúdiumokat is foly-
tatott. A Goldmark Kórus munkájá-

ban megalapításától tevékenyen
részt vett. Kezdetben az alapító kar-
mester mellett szólamtanítási és
szervezôi tevékenységeket látott el,
majd átvéve a karmesteri feladato-
kat, oktatási anyagokat készített a
kórus munkájához. Számos publiká-
ciója jelent meg zenetudományi fo-
lyóiratokban, továbbá a zsidó
zenérôl, valamint – az ezen területen
munkálkodó – zenepedagógusokról
tartott elôadásokat.

Scheiber Sándor az együttes meg-
alakulásától kezdve részt vett az irá-
nyítási munkákban. A megalakuló
kórus céljának meghatározásában, az
elsôként elôadásra kerülô zenei
anyagok megválasztásában döntô
szava volt. Megteremtette az együt-
tes munkásságának technikai felté-
teleit, és segítette megismertetését a
zsidó közéletben, majd ezt követôen
a zenét szeretôk népes táborában.”

A következôkben dr. Voigt Vil-
mos, az ELTE BTK Folklór Tan-
székének professzora, kuratóriumi
tag dr. Barna Gábor egyetemi tanárt,
kutatócsoport-vezetôt méltatta.

Bevezetôként prof. dr. Schweitzer
József és dr. Domán István fôrab-
bikra emlékezett, akik sok-sok éven
át töltötték be a kuratórium elnöki és
más funkcióit.

„Barna Gábor (szül. 1950) a Sze-
gedi Egyetem Néprajzi és Kulturális
Antropológiai Tanszékének vezetô
professzora, ugyanott az MTA és az
SZTE Vallási Kultúrakutató Cso-
portjának igazgatója. A debreceni
egyetemen szerzett néprajzos diplo-
mát, majd Budapesten az akadémiai
Néprajzi Kutatócsoport munkatársa
volt. Innen ment át a szegedi egye-
temre, ahol néhai Bálint Sándor tan-
székének mai vezetôje és az ott oly
régóta folyó vallási néprajzi kutatá-
sok szervezôje, irányítója, legkivá-
lóbb kutatója. Több tucat könyve,
konferenciakötete jelent meg hazai
és nemzetközi fórumokon. Megala-
kította a Bálint Sándor Valláskutató
Mûhely »Zsidó vallási kultúra Kö-
zép-Európában« kutatócsoportját,
ezt is széles körû nemzetközi keret-
ben. Köztudott, hogy Bálint Sándort
és Scheiber Sándort a legszorosabb
tudományos és személyes kapcsola-
tok fûzték össze. Ennek feltárásában,
levelezésük közzétételében Barna
Gábor volt a kezdeményezô. Az a
sok-sok konferencia, amit Szegeden
szervezett, megannyi alkalmat adott
magyar-zsidó tárgyú elôadásokra,
majd publikációkra.”

Ezután került sor a Scheiber-díj át-
adására. A kitüntetést Balog Zoltán
miniszter nevében Soltész Miklós ál-
lamtitkár elôször dr. Rónai Tamásné
Ádám Máriának nyújtotta át a ma-
gyarországi kultúra területén végzett
kimagasló szakmai tevékenysége el-
ismeréseként, majd másodikként dr.
Barna Gábor egyetemi tanár,
kutatócsoport-vezetô vehette át a
vallási néprajz jelenségeinek és fo-
lyamatainak felekezetközi kutatásá-
ban végzett kimagasló szakmai tevé-
kenysége elismeréseként.

Gratulációk, fotózás, koccintás,
végül kis állófogadás zárta az ünnepi
eseményt.

gál

Ádám Mária átveszi a díjat Soltész Miklós államtitkártól
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VALLÁSI ROVAT

Két Niszán hónap – ez
az idô a mi idônk

Nem tartozik a mindennapokhoz, de minden évben fel-
röppen a hír, hogy új, a vészkorszak idején ásott tömeg-
sírra bukkantak. Tudjuk, hogy a soában legyilkolt zsidók
egy részét tömegsírokba temették. Szabad-e exhumálni e
sírokat, és zsidó temetôben elhantolni újra a csontokat, ha
tudjuk, hogy a halottak nem mindegyike volt zsidó, és
nem lehet megkülönböztetni a csontokat?

A kérdésre adandó válasz két problémakört is felölel.
Az elsô az exhumálás tematikája, a második a nem zsidó
halott zsidó temetôben való elföldelésének kérdésköre.

Az exhumálás tematikája igen érzékeny és szigorú sza-
bályokkal körülhatárolt kérdése a háláchának.

Kiindulópontunk a Tóra, éspedig Mózes I. könyve, 3.
fejezet, 19. vers:

„Ez a hónap
nektek a hónapok
feje” – így ír a
Tóra a rövidesen
beköszöntô Ni-
szán hónapjáról,
amikor az Egyip-

tomból való kivonulás történt (Mó-
zes 2., 12:2). Azért, hogy errôl meg-
emlékezzünk, a hónapot megelôzô
szombaton felolvassuk az errôl szóló
tórai szakaszt a zsinagógákban. Ez a
Sábát HáChodes, azaz a hónap
szombatja.

Rövidítve így is olvashatjuk ezt a
mondatot: „ez a hónap nektek”, azaz
ez a hónap a tiétek. Egyszerû értel-
mezés szerint ez a hónap a zsidóké,
mert az egész hónap róluk szólt. Az
egész világ szeme a zsidó népen
volt, amikor kivonultak, ahogyan a
hálaénekben áll, amit akkor mond-
tunk, amikor átvonultunk a tengeren:
„hallották a népek, és megremegtek”
(Mózes 2., 15:14).

Egy fokkal mélyebb értelmezés
szerint a zsidó nép ekkor magát az
idôt kapta meg, hiszen addig rab-
szolgák voltak, és a rabszolgák nem
uraik az idejüknek (Szforno kom-
mentárja alapján). Ezt az értelmezést
támasztja alá Rási, aki idézi a
midrást, miszerint az Örökkévaló rá-
mutatott a Holdra, és akkor mondta,
hogy „ez a hónap nektek a hónapok
feje [újhold]”. (Erre azért volt szük-
ség, mert a hónapokat a hold járása
alapján állapítjuk meg.) Eszerint
nem az az adott hónap volt a zsidóké,
hanem minden hónap, azaz maga az
idô.

Mondhatjuk-e azt, hogy a kivonu-
lással a zsidó nép rengeteg szabad-
idôt kapott? Látszólag nem, hiszen
elôtte a fáraót kellett szolgálnunk,
utána pedig az Örökkévalót (Megilá
14a). Az ugyan egyértelmû, hogy
jobb az Örökkévalót szolgálni, de
szabadidô szempontjából lehet, hogy
még rosszabbul is jártunk. Hiszen

Évfordulóra, emléktábla-avatásra, felidézni és
méltatni, személyes emlékeket megosztani teltek
meg Pökudé szombatjának bejövetelekor a Hu-
nyadi téri zsinagóga padsorai.

Közel százan vettek részt az istentiszteleten,
késôbb a kiduson, melynek során prof. dr.
Domán Istvánra, a körzet egy esztendeje eltávo-
zott fôrabbijára emlékeztünk.

Eljöttek a rokonokon, barátokon, tanítványo-
kon túl a ma már felnôtt korábbi bár micva és
talmud-tóra növendékek, Ács Tamás BZSH-
elnök, Deutsch Péter rabbi, Iványi Gábor meto-
dista lelkész, Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz-BZSH
korábbi üv. igazgatója, Gordon Gábor, az Élet
Menete Alapítvány elnöke, s olyan hittestvérek
is, akik Domán István halála óta nem voltak eb-
ben a közösségben.

A zsinagógában Fináli Gábor h. rabbi dróséja
során az egy éve elhunyt vallási vezetôt az „én
rabbimnak” nevezte, aki nyolc éven át tanította,
s aki nemcsak hogy látta a letûnt világot, de ta-
núja is volt annak.

Hozzátette: Olyan ember volt, aki számos
megôriznivalót hagyott maga után, és aki jól és
idôben meglátta a dolgok fonákját is. Beszélt ar-
ról, hogy Domán Ernô e körzet elsô képzett rab-
bija volt, így természetesen fia kisgyermekként
vele tartott. Fináli Gábor hosszan sorolta Domán
István sokoldalú és kitûnô eredménnyel abszol-
vált tanulmányait, rabbihivatásának állomásait,
írói-szerkesztôi, elôadói talentumát, az Egyesült
Államokban, majd az Új Élet fôszerkesztôjeként
megjelent publikációit, könyveinek sorát, azt,
hogy az ORZSE professzoraként generációk tal-
mudismeretét alapozta meg és fejlesztette.

Megtudtuk: munkásságát, emberi nagyságát
számos kitüntetéssel ismerték el: például
elsôként vehette át a Scheiber Sándor-díjat,
megkapta a Magyarországi Zsidókért kitünte-
tést, az ORZSE díszdoktora lehetett, s az ELTE
Bölcsészkarától az arany- és gyémántdiplomát
még személyesen kapta meg, vasdiplomáját már
csak élete párja, Kati vehette át.

A kidus során folytatódott az elismerések, az
emlékezések sora. Személyes együttlétek felidé-
zése után keserédes történetek hangzottak el pró-

zában a rabbitól és a
körzet elnökétôl, vers-
formában pedig Kun
Imréné Judittól (újpesti
körzet).

Milyen is volt Do-
mán István, a rabbi, a
tanító, a férj, a kétgyer-
mekes apa, az unokák-
nak csak Steve papa?

Összegeznék, hiszen
jómagam is közel két évtizeden át dolgozhattam
mellette. Hangját még igaza biztos tudatában
sem emelte fel sosem... halk szava, habitusa
„fegyverként” is elegendô volt. Szeretett taníta-
ni, szerette, ha szeretik, ha körülállják, ha kérdé-
sekre válaszolhat. Bizalmat szavazott mindenki-
nek addig, amíg csak lehetett. Örült, ha megtelt
a zsinagóga... ma szomorúan látná, hogy azóta is
fogyatkozott idôs hittestvéreink száma. Örült az
ünnepeknek, a szépen terített asztaloknak, a fel-
lépôk sikereinek. Ilyenkor felhôtlenül jól érezte
magát.

Fináli Gábor hídépítônek nevezte ôt a
Keresztény–Zsidó Tanács megalapításáért, a
Paskai bíborossal történt kapcsolatfelvétel okán.
Igen, az volt, hiszen például Siófokon is, bár
csak szezonálisan (Winkler Miksa biztos támo-
gatása mellett), de tárt kapuval és szívvel vitt
életet a falak közé, gyermekeket készített fel.
Funkcionált a helyiek és a környékbeliek, sôt
külföldi turisták elôtt, minden nyelvi nehézség
nélkül.

Az emlékezés egyúttal egyfajta jövôbe tekin-
tés is, de közösségkovácsoló szerepe is vitatha-
tatlan, mondta a bôséges kidus során Fináli Gá-
bor h. rabbi. Igaza volt-van.

Prof. dr. Domán István felesége, Kati, rend-
szeres tagja maradt a közösségnek, részese
örömnek és keserûségnek.

* * *
Másnap Schöner Alfréd fôrabbi, az ORZSE

rektora méltatta Domán István munkásságát,
majd Havas Judit elôadómûvész olvasott fel
egyik könyvébôl.

gáljuli

FRÖLICH RÓBERT ORSZÁGOS FÔRABBI

Hetvenkét év eltelt – 
és még mindig...

„...amíg vissza nem térsz a földbe, melybôl vétettél,
mert porból lettél, és porrá leszel...”

Ebbôl a versbôl következik, hogy a halottat földbe kell
eltemetni. Ezen eszmefuttatás kereteit meghaladja a te-
metés minden szabályának és törvényének felsorolása,
akárcsak a nem koporsós temetkezés válfajainak részle-
tes elemzése és lehetôsége vagy tilalma. Most csupán az
exhumálás problematikájának alapjaival foglalkozunk.

Sokszor felmerül, hogy az elhunytat valamely okból át
szeretnék helyezni más sírhelybe. Van-e erre lehetôség?

A Jeruzsálemi Talmud Moéd Kátán traktátus 2. fejezet
81. oldalán áll:

Nem hantolják ki az elhunytat, sem kiemelt sírból ki-
emeltbe, sem méltatlanból méltatlanba, sem méltatlanból
kiemeltbe; mondani sem kell, hogy kiemeltbôl méltatlan-
ba sem. Azonban megengedett dolog a holttest elmozdí-
tása akkor, ha a holttestet övéi közé akarják újból elföl-
delni; mert jólesô érzés az embernek, ha tudja, hogy majd
atyái mellett nyugodhat...

Mai nyelven ez azt jelenti, hogy nem szabad megboly-
gatni a sírt csak azért, hogy ugyanazon temetôben, de
máshol leljen nyugalomra az elhunyt. Azonban nem zsi-
dó temetôben nyugvót át szabad helyezni a zsidó
temetôbe, hiszen ott fekszenek „atyái”.

A Sulchán Áruch Jore Déá traktátus 363. fejezet 1.
pontja hozzáteszi:

Ugyancsak megengedett a kihantolás, ha Izrael földjé-
ben akarják eltemetni. Ha a sírt eleve ideiglenesnek szán-
ták, minden esetben szabad.

Izrael földje kiemelt jelentôséggel bír. Szent föld, így
tehát ide még a zsidó temetôben nyugvó testet is át lehet
helyeztetni. Ez történt például Herzl Tivadarral is, aki ma
már Jeruzsálem földjében nyugszik.

Marad azt eredeti kérdés: mi a helyzet a tömegsírok-
kal?

A tömegsírokat két szempontból közelíthetjük meg: a
gyilkosokéból és az áldozatokéból. A mi szempontunk
értelemszerûen az, hogy a tömegsírok nem végleges
nyughelyei a meggyilkoltaknak. Zsidó szempontból min-
den olyan sírhely, melyet nem zsidók készítettek nem
zsidó földbe zsidók számára, vagy ad hoc jelleggel ké-
szült, nem tekinthetô végleges sírnak. Fentiek szerint pe-
dig az ideiglenes sírban nyugvót át lehet és kell helyezni
végsô nyughelyére.

A második kérdéskör a soá során meggyilkoltak tö-
megsírjában nyugvó hovatartozásának bizonytalanságá-
ból adódik.

A korai rabbinikus források (mivel elôttük e problema-
tika ismeretlen) nem említik e kérdést. Találunk azonban
választ a zsidók és nem zsidók együttes temetôben való
eltemetésére vonatkozóan.

A Sulchán Áruch Jore Déá traktátus 362. fejezet 5.
pontjában áll:

Nem temetik a cádik (kiemelkedôen jámbor) mellé azt,
ki nem méltó erre, a méltatlant nem temetik a még mél-
tatlanabb mellé, s ugyanígy, a jámbort sem temetik egy
kiemelkedô cádik mellé.

A Chátám Szófér Jore Déához írott responzuma 341.
pontjában írja, hogy a felismerhetetlen halottat, ha olyan
helyen találják, ahol a többség zsidó, el kell temetni a zsi-
dó temetôben, de elkülönítve.

Az ok nyilvánvaló: ha nem tudjuk, ki a halott, nem tud-
juk, méltó-e vagy méltatlan. Nem tudjuk így azt sem, zsi-
dó volt-e a halott vagy sem. Nem tudjuk tehát, hogy zsi-
dó temetôben kell-e elhantolni ôket vagy sem. Mivel
azonban fennáll a lehetôség, hogy az elhunyt zsidó volt,
így meg kell adni a lehetôséget, hogy zsidó temetôben
nyugodjon. Ezért döntött úgy Moshe Schreiber, hogy a
zsidó temetôben kell nyugalomra helyezni, de a kétség
miatt külön helyet kell neki adni.

Rabbi Efrájim Oshry, aki maga is a kovnói gettó túlélô-
je, Sut Mimáámákim c. könyve II. fejezete 16. részében
hivatkozik több, ezen állásfoglalás kereteibe illô esetre.

Az egyik a Háré Beszámim c. responzum II. rész 222. fe-
jezetét taglalja, ahol elégetett csontokról nem lehet meg-
állapítani, hogy zsidók voltak-e vagy sem. Itt a döntés az,
hogy a csontokat a meglévô síroktól 8 könyöknyi távol-
ságra ugyan, de el kell temetni a zsidó temetôben. Az in-
doklás ugyanaz, mint a Chátám Szófér esetében.

Egy másik példa egy folyóban talált, felismerhetetlen
halottról szól, aki olyan helyen bukkant fel a vízben, ahol
a lakosok többsége zsidó volt. Itt a döntés az, hogy – mi-
vel lehetséges, hogy zsidó – el lehet temetni a zsidó
temetôben, de 4 könyöknyi távolságra a már meglévô sí-
roktól. Ezek alapján hosszas fejtegetésbe bocsátkozik.
Végsô konklúzióként így ír:

...Ezért úgy rendelkeztem, hogy kötelességünk össze-
szedni e szent csontokat, amelyek a gyilkosság helyszí-
nén vannak, amely köztemetôi sírnak minôsül, és átvinni
azokat a zsidó temetôbe, hogy zsidó sírban nyugodjanak.

Rabbi Zalman Sorotzkin Moznájim Lámispát c. mun-
kája II. fejezete 16. részében, ahol szinte ugyanaz a prob-
léma merül fel, mint a mi esetünkben, így ír:

...Ezért úgy tûnik nekem (szerzôi szerénység, a rendel-
keztem szó helyett áll), hogy úgy kell dönteni, a bécsi zsi-
dó temetô végében kell ôket eltemetni, és szabad helyet
kell hagyni e nagy sír és a többi sír között, mégpedig 4
könyöknyit.

Fenti döntvények elegendôek ahhoz, hogy a háláchá
alapján meghozhassuk a végsô konklúziót.

Összegezve:
Láttuk a korai és kortárs rabbinikus forrásokból és bi-

zonyítottuk is, hogy a soá alatt létrejött tömegsírokból a
csontok exhumálása és a zsidó temetôben való eltemeté-
sük nemhogy megengedett, de vallási kötelesség is. Az,
hogy esetleg e csontok nem mindegyike a meggyilkolt
mártíroké, nem elégséges indok ahhoz, hogy ne a fentiek
szerint járjunk el. Mivel azonban a háláchá tiltja a zsidók
és nem zsidók egy temetôben való elhantolását, így az
esetleges kétségek miatt e csontok a zsidó temetô egy
szabad tér által elválasztott részében kell hogy nyugodja-
nak. A tömegsírok kihantolása és a csontok zsidó
temetôben való eltemetése – a temetô egy elkülönített ré-
szében – háláchikus szempontból megengedett.

azok a micvák, parancsolatok, ame-
lyeket kaptunk Tôle, minden egyes
percünket beosztják. Reggel és este
el kell mondanunk a Smá Jiszráél
mindhárom bekezdését. Naponta há-
romszor imádkoznunk kell. Étkezés
után, ha kenyeret fogyasztottunk,
hosszú utóáldást kell mondanunk.
Ha a munkahelyünk biztosít némi
szabadságot, azokat szinte mind a
zsidó ünnepnapokra kell kivennünk.
Ha még mindez után marad némi
szabadidônk, akkor sem dôlhetünk
hátra, hogy saját szórakozásunkkal
foglalkozunk (eltekintve attól az
idôtôl, amit kifejezetten arra szá-
nunk, hogy a pihenés és kikapcsoló-
dás által energiát nyerjünk minden
más micvához), hiszen az bitul Tórá-
nak, azaz a Tóra-tanulás elhanyago-
lásának számítana, hiszen egy jó zsi-
dó ember a lehetô legtöbb idejét a
Tóra tanulmányozására fordítja.
Egyrészt azért, mert maga a tanulha-
tó mennyiség elképesztôen hosszú.
A Tóra tanulása az, ami képes arra,
hogy az ember szellemét felemelje.
Még ha nem is lenne kötelezô, akkor
is a lehetô legjobb döntés lenne,
hogy minden szabad percünkben ezt
tanuljuk.

Ha nem lett több szabadidônk, ak-
kor mennyiben mondhatjuk azt,
hogy a kivonulás által megkaptuk az
idôt? Urai lettünk vajon az idônk-
nek? Akkor vagyunk urai az idônk-
nek, ha arra tudjuk használni, amire
akarjuk. Az Örökkévaló a Tórával a
parancsolatokon keresztül beosztja
az idônket. Ha mi magunktól is
ugyanarra fordítanánk, azaz mi is azt
akarjuk, amit Ô, akkor ebben az érte-
lemben minden idônket arra használ-
juk, amire akarjuk. Ennek az a felté-
tele, hogy megértsük, a Tóra aján-
dék, amelyet a saját javunkra kap-
tunk meg. Nem azért kéri az Örökké-
való tôlünk a betartását, mert ez egy
olyan „munka”, amit Ô ne tudna el-
végezni.

„Nincsen más szabad ember, csak
aki a Tórával foglalkozik” (Pirké
Ávot 6:2). Akkor mi a helyzet a nem
zsidókkal, akiknek az Örökkévaló
nem parancsolt semmit (kivéve a
noáchita törvényeket – szerk.), akik
ténylegesen azzal tölthetik az idejü-
ket, amivel csak akarják? Ôk nem
eléggé szabadok?

A Tóra teszi lehetôvé számunkra a
szellemi fejlôdést, a tisztánlátást. Ez-
által tudjuk saját tulajdonságainkat
tökéletesíteni. Amíg mi magunk nem
érjük el ezeket az egyre magasabb
szinteket, addig a saját magunk bör-
tönébe vagyunk zárva. Képzeljünk el
például egy jámbor embert, aki hisz
abban, hogy Isten irányítja az ô éle-
tét, és mindig pont olyan úton veze-
ti, amire szüksége van. Ugyanakkor
elismeri, hogy ô maga nem lenne ké-
pes önállóan vezetni, irányítani az
életét, felelôsségteljes döntéseket
hozni. Az ilyen ember istenhite be-
csületre méltó, de mégsem egészen
ez az, amit Isten tôlünk elvár. Hanem
az, hogy nôjünk fel, és ne hagyjuk
magunkat sodorni az árral. Ez nem
lehetséges, ha például könnyen ha-
ragra gerjedünk, vagy fizikai vágya-
ink irányítanak minket, vagy nagyon
becsvágyóak vagyunk. Ezek a dol-
gok mind belülrôl korlátoznak min-
ket. Ugyanígy, ha nem vagyunk ké-
pesek tisztán és minden befolyástól
mentes módon gondolkodni a saját
életünkrôl, az is a szabadságunkat
korlátozza. A Talmud tanulására
jellemzô gondolkodásmód, a sok
kérdés, a szövevényes válaszok fel-
szabadítják az ember gondolkodását,
és alkalmassá teszik arra, hogy ma-
gasabb nézôpontból legyen képes
szemlélni saját életének legjelen-
tôsebb kérdéseit.

Szántó-Várnagy Binjomin Zeév
binjomin.hu

Domán István fôrabbi zcl. Jahrzeitja



ÚJ ÉLET4 1998. MÁJUS 1.1998. MÁJUS 1.ÚJ ÉLET4 2016. ÁPRILIS 1.

Azóta izgat a mikve, amióta láttam
a Pesti Színházban Hadar Galron iz-
raeli írónô drámáját. A Mikve címû
darab ugyanis egy zsidó rituális nôi
fürdôben játszódik, s nyolc asszony
sorsán keresztül betekintést enged
egy szigorú szabályok szerint mû-
ködô közösség életébe. Minap bebo-
csátást nyertem hazánk egyetlen
mikvéjébe.

Háromszor szokás alámerülni,
merthogy a mikve szó háromszor
szerepel a Tórában.

Az országos fôrabbi 
a nôk szerepérôl

A Kibic cikksorozatot indít a nôk
helyzetérôl, megítélésükrôl a zsidó
közösségen belül. Számos zsidó közéleti
személyiséget kértünk fel, írja meg
nekünk, mi a véleménye arról, hogy nôk
is dolgozhassanak nagyobb számban
Magyarországon rabbiként. Kérdés
volt továbbá, van-e ennek a vallásban
rögzített akadálya, vagy ennek elu-
tasítása pusztán rossz beidegzôdés,
elôítélet, illetve megkértük a szerzôket,
mondják el, milyennek látják a nôk
megítélését a magyar „zsidó egyházon”
belül. Elsôként Frölich Róbert országos
fôrabbi írását közöljük.

A kérdéskör összetett, és nincs rá jó
válasz. Akár elfogadjuk a nôi rabbik létjogosultságát, akár nem, mindig lesz
olyan közösség, mely nem ért egyet az adott válasszal, és vitát, ellentétet ge-
nerál. Így mielôtt kifejteném álláspontomat, le szeretném szögezni: minden
véleményt tolerálok, de elvárom az én véleményemmel szembeni toleranciát
is. Amit írok, nem az egyedül üdvözítô igazság, de ez az én igazságom.

Az elsô kérdésre viszonylag egyszerû válaszolni: amennyiben igény van rá,
miért ne? Minden szervezôdô közösség maga dönti el, milyen vallási irányza-
tot kíván követni, és annak megfelelôen választ magának vallási vezetést,
legyen akár reform, akár ultraortodox.

A második kérdésben látom a bevezetômben említett problémagenerálást.
A vallási törvények ugyanis – a közhiedelemmel ellentétben, de hasonlóan a
civil joghoz – nem minden esetben egyértelmûek, a törvénymagyarázók a
saját beállítottságuknak megfelelôen értelmezik és alkalmazzák azokat.
Lássunk egy eklatáns példát:

A Talmud úgy fogalmaz: a nôk minden idôhöz kötött, tevôleges parancso-
lat alól fel vannak mentve. A felmentést tradicionálisan úgy értelmezzük,
hogy tilos. Más mozgalmak azonban úgy érvelnek, hogy a felmentés nem
tilalmat, csak opciót jelent, s ha akarják, teljesíthetik azokat. A sok, e tárgy-
ban megnyilatkozó döntnök közül emeljünk most ki egyet. Saul Lieberman,
a Gras, úgy döntött, hogy a nôk nem lehetnek rabbik, mert a háláchá szerint
nem lehetnek dájánok, törvényhozók és döntôbírók, márpedig a rabbi ezen
funkciók birtokosa. Ez egyébként talmudi tilalom.

E döntvény hátterében vélelmezhetôen (és jogos vélelmezéssel) az áll, hogy
a nôkre fokozottan érvényes a cniusz, a szemérmesség, s vannak olyan perió-
dusok a nôk életében, mikor a rituális tisztaság követelményeinek nem felel-
nek meg. Ezen idôszak viszont a legszigorúbb magánügyük, senkire sem tar-
tozik. A rabbi pályája során számtalanszor kerül akár ad hoc olyan helyzetbe,
hogy olyan rituális feladatot kell ellátnia, mely tisztaságot igényel. Ilyenkor a
nô nem végezheti el e feladatot.

Több más indok is van, mely véleményem szerint nem teszi lehetôvé, hogy
nôket rabbivá avassunk, de e helyütt nincs keret mindent részletesen kifejteni.
Hozzáteszem, mikor azt mondjuk, hogy a nôk rabbivá avatásának nem
engedélyezése csak hagyomány, szokás, akkor azt is tudnunk kell, hogy „a
szokás már olyan, mint a törvény”. Az évszázadok alatt tradícióvá vált, hogy
rituális, vallási feladatköröket nem végeznek nôk. Az élet más színterén azon-
ban igen fontos feladatok hárulnak rájuk. A neológia a hagyományok követô-
je; noha benne él a modern világban, nem szakított a régi elvekkel és szoká-
sokkal.

Azt látnunk kell, hogy e kérdést a zsidó világ szegmensei különféleképp
látják és értékelik. A neológia – akár az ortodoxia – a fenti véleményt tette
magáévá, s nem fogadja el a nôi rabbikat. Ugyanakkor a konzervatív vagy a
reform irányzat a másik álláspontra helyezkedik, s elismeri ôket. Mindegyik
elvrendszernek megvannak a maga érvei, s ezeket tiszteletben tartjuk még
akkor is, ha nem fogadjuk el.

Az utolsó kérdés kissé nehezen értelmezhetô. Nincs zsidó egyház, minden
közösség másként ítéli meg és éli meg a nôk helyzetét. A mi közösségünkben
a nôk – a rituáléban való aktív szereplést leszámítva – a férfiakkal egyen-
rangúak. Mind a magánéletben, mind a közéletben jelentôs szerepet vállal-
nak. A magánélet nem ide tartozik, a közéleti szerepekre legyen elegendô
annyi példa, hogy van olyan templomkörzet, ahol nô az elnök, van olyan
hitközség, ahol nô az elnök, sôt a Mazsihisz egyik alelnöke is hölgy.

Összefoglalva: sokféle mozgalom létezik a judaizmuson belül, mindegyik
értékeket hordoz, és mindegyik egy tôrôl fakad. A nôi rabbik kérdéskörében,
akár elutasítjuk, akár elfogadjuk, a világ számos pontján vita zajlik errôl, de
– mivel egyes zsidó közösségekben igény van rá – létjogosultságukat nem
tagadhatjuk.

Egy gondolatban azonban minden irányzat megegyezik: a nôk életünkben
betöltött szerepe nélkül a zsidóság ma nem lenne az, ami, nem lenne zsidó
élet és zsidó család.

Rabbinô a szószéken

II. ker., Frankel L. út 49.
Hétfôtôl csütörtökig 7–12 óráig
Péntek 3–6 óráig.
IV. ker., Újpesti körzet, Liszt F. u. 7.
9-13 óráig
VI. ker., Hunyadi tér 3.
10–12.30 óráig
Telefonos egyeztetés igény esetén:
06-70-620-5626

VII. ker., Bethlen téri körzet, 
Bethlen tér 2.
8–11.30 óráig

VIII. ker., Nagyfuvaros u. 4.
8–13 óráig

IX. ker., Páva u. 39.
Pénteken délután

XI. ker., Lágymányosi körzet, 
Károli G. tér 5.
rabbi@zsinagoga.net
Telefonos egyeztetés: 
06-30-240-7929

XIII. Hegedûs Gy. u. 3.
Hétfôtôl csütörtökig 15–18 óráig
Vasárnap 9–12 óráig

XIV. ker., Zuglói körzet, 
Thököly út 83.
Hétfôtôl csütörtökig 16–18 óráig
Telefon: 06-30-249-5463

XX. ker., Dél-pesti körzet, 
Téglagyár tér 9.
Pénteken 16 órától

VII. ker., Síp u. 12
Fesztivál Jegyiroda
Vasárnaptól csütörtökig, 
10–18 óráig
Péntek 9–14 óráig
Bankkártyás fizetést biztosítunk.

Pászka- és daraárusítás

ÍGY LÁTNAK BENNÜNKET

A  m i k v e

A holokauszt elôtt több rituális
fürdô is mûködött Budapesten, ezek
közül az egyik a Kazinczy utca 16.-
ban. Az elsô kapavágás 1923-ban
történt, miután a hitközség megsze-
rezte a 211 négyzetméternyi telket
majd’ 22 millió koronáért. Ám a
megkezdett építkezést pénzügyi ne-
hézségek miatt félbe kellett szakíta-
ni. Végül 1928-ban sikerült kölcsönt
szerezni, így befejezôdhettek a mun-
kálatok. 1930. szeptember 9-én átad-
ták az „új mikvót, amelynek összes
berendezése a legkényelmesebb s
legmodernebb, felveszi a versenyt
akármilyen fôvárosi fürdôvel” Euró-
pában – írta a korabeli Zsidó Újság.

A második világháború után a zsi-
dó fürdôket nemigen nyitották meg
újra – egyrészt izraeliták százezrei
vesztették életüket a népirtás során,
másrészt a beköszöntött békeévek
politikai ideológiájával kevéssé fért
össze a vallásgyakorlás. De a Kazin-
czy utcai újra fogadott vendégeket.
Az évtizedek során erôsen pusztulás-
nak indult a szerény, fehér csempés,

kórházi hangulatú intézmény, míg-
nem az ezredforduló után két magyar
származású, New Yorkban élô üzlet-
ember adományából megszépült a
fôváros egyetlen rituális nôi fürdôje.

Egyébként a mikveépítôt nagy
tisztelet övezi. A zsidó törvények
szerint a mikve építésének elsôbb-
sége van az imaházhoz képest is, sôt
mind a zsinagóga, mind a tórateker-
csek eladhatók, ha pénzt kell gyûjte-
ni fürdôépítés céljából. Az együtt élô
zsidó családok csoportja nem tekint-

hetô közösségnek, ha nincs rituális
fürdôjük. (A héber mikve szó me-
dencét, vízgyûjtôt jelent.)

– Hosszú idô, másfél év kellett
hozzá, hogy a miénk megújuljon –
meséli Zeév Paskesz rabbi, miköz-
ben követem az ízléses csempékkel
és archaikus hatású faliképekkel bo-
rított, hosszú folyosón. – A munká-
latokat egy amerikai zsidó mester
irányította, hogy biztosan minden
megfeleljen a szigorú vallási elôírá-
soknak. A speciális szakértelemnek
viszont az volt az ára, hogy a mester
minden vasárnap repülôre ült New
Yorkban, és csütörtökig Magyaror-
szágon dolgozott, aztán hazarepült,
hogy a saját zsinagógájában készül-
jön a sábbátra (szombatra), és azt
családja körében tölthesse. A Tóra
ugyanis többek között tiltja, hogy
egy zsidó sábbátkor dolgozzon, dol-
goztasson, cipeljen, pénzhez nyúl-
jon vagy elektronikus eszközöket,
például mobiltelefont vagy liftet
használjon.

Nem túlzás azt állítani, hogy a

mikve a zsidó élet mérföldköve és a
zsidó jövô kapuja. Nélkülözhetetlen
a családi tisztasági törvények betar-
tása során, az asszonyok mikvében
való megmerítkezése elsôrendû tórai
parancsolat. Fontos szerepet kap a
zsidóságba való betérés folyamatá-
ban, férfiaknál-nôknél egyaránt, alá-
merülés nélkül ugyanis a betérés ér-
vénytelen. Az új edényeket, evôesz-
közöket az elsô használat elôtt szin-
tén „be kell téríteni”, azaz meg kell
meríteni a mikvében. Az említett há-
rom kötelezô tórai törvényen kívül
szokás, hogy a hitehagyott zsidó
bûnbánata jeléül alámerül, vagy a
chászid zsidók a sábbátra való felké-
szülés jegyében merítkeznek.

A földszinti folyosó egy kis helyi-
ségben végzôdik, itt fogadja a felü-
gyelô asszony a hölgyvendéget. A
szigorú hagyomány szerint élô zsidó
feleségek havonta egyszer látogatnak
el a mikvébe: a menstruáció után hét
tiszta napnak kell eltelnie, mielôtt alá-
merülnek, és ezáltal megtisztulva újra
intim kapcsolatba kerülhetnek férjük-
kel. A fiatal lányok elsô alkalommal
az esküvôjük elôtti este látogatnak el
ide, ilyenkor nôrokonaik és barátnôik
kísérik el ôket.

Minden hónapban 50–60 hölgy je-
lentkezik be (diszkréten telefonon),
nyáron a nálunk turistáskodó külföl-
di zsidó nôk miatt nagyobb a látoga-
tottsága. Belépôdíj nincs, de támoga-
tó adományt elfogadnak.

A nôk napnyugta után keresik fel a
fürdôt, amikor kevésbé látják meg
ôket – merthogy az, ki melyik napon
válik alkalmassá újra a házaséletre,
nem tartozik senkire. A diszkréciót
olyannyira fontosnak tartják, hogy
egyszerre mindig csakis egy hölgy
érkezik-távozik, illetve tartózkodik a
rituális medencében – vagyis a felü-
gyelô asszonyon kívül senki sem ta-
lálkozik itt más nôvel. Miként a fér-
fiakkal sem, akiknek a fürdôje az
elsô emeleten mûködik.

Három tágas szobát alakítottak ki,
ahol a vendégek elôkészülhetnek,
ugyanis a spirituális megtisztulás
elôtt az asszonyoknak fizikailag is
makulátlannak kell lenniük. Lefür-
denek, és megszabadulnak minden-
tôl – körömlakktól, arcfestéktôl, ék-
szerektôl –, ami elválasztaná a testet
a víztôl. Ezután lépnek abba a szom-
szédos, hangulatos és elegáns helyi-
ségbe, ahol a rítus zajlik majd.

A falon héber felirat figyelmeztet:
áldd az Örökkévalót, aki megparan-
csolta az alámerítkezést. Alámerülés
elôtt a nôk áldást mondanak, a falon
kirakott mozaik szövegét. Fontos
szabály, hogy a fürdôzô minden por-
cikájának érintkeznie kell a medence
vizével, de nem szabad hozzáérnie a
medence egyik falához sem. Három-
szor szokás alámerülni, többek kö-
zött azért, mert a mikve szó három-
szor található a Tórában. A víz nem
a piszkot mossa le, hanem a nô státu-
szát változtatja tumérôl (tisztátalan-
ról) tahorra (tisztára).

A rabbi újabb szabályokat sorol: a
medencét csakis természetes, esô-
vagy forrásvízzel szabad feltölteni,
amit nem hordhatnak bele edények-
ben, ezért a mesternek egy bonyolult
csôrendszeren át, természetes úton
kellett odajuttatni a vizet az épület
udvarán fúrt kútból. Ahhoz, hogy a
kút vizét kóserré, azaz rituálisan tisz-
tává tegyék, anno ezer liter vörösbort
öntöttek a kútba, majd addig szivaty-
tyúzták, amíg a borral megszínezett
„régi” vizet teljesen el nem távolítot-
ták belôle.

– A rítus a zsidó házasélet alapja, a
házassági kötelék szempontjából na-
gyobb jelentôségû az esküvôi szer-
tartásnál is – hangsúlyozza a rabbi.
A Talmudban természetesen talá-
lunk idevágó magyarázatot: mivel a
házastársak havonként minimum 12
napra elkülönülnek, gyakorlatilag új-
raélik mézesheteiket a feleség alá-
merülése után. Ellentétben sok csa-
láddal, ahol néhány év elteltével a
szex unalmassá és fárasztóvá válik, a
mikvébe járók kapcsolata folyama-
tosan megújul.

Szabad Föld / Szijjártó Gabriella
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Dávid korának divatja

Dávid király korából származó textildarabokat fedeztek fel a régészek
Izrael déli, sivatagi részén, a timnai rézbányáknál. A kutatók meglepeté-
sére a rézbányászok viselte ruhák minôsége semmiben sem maradt el az
ezer évvel késôbbi, római korból származó, korábban megtalált öltözé-
kek anyagától – közölte a Háárec címû újság.

Az i. e. 10. századra datált, Dávid király korának divatjára rávilágító mint-
egy száz szövetdarab legtöbbje gyapjúból készült. „A leletek többsége mind-
össze mintegy öt centiméter hosszú és széles, de néhány nagyobb darab is
volt köztük” – közölte a Tel-Avivi Egyetem régészcsoportját vezetô Erez Ben
Joszef a Hááreccel.

Jeruzsálem legismertebb ultraorto-
dox körzetében, Meá Seárimban talál-
ható a Magyar Házak (jiddisül: Un-
gárise Hojzer, héberül: Batéi Un-
garim) elnevezésû negyed. A házakat
1891-ben építették a Kolel Ungarin (a
zsidók Szentföldre való visszatérését
támogató szervezet) által gyûjtött ado-
mányokból. A Magyar Házak jesi-
vájában (vallási iskola) a történelmi
Magyarországról kivándorolt vallásos
zsidók tanultak, elsôsorban a híres po-
zsonyi Chátám Szófer rabbi által ala-
pított iskola idôsebb diákjai.

Az évek teltével a kis házakat fel-
felé kibôvítették, és ma már teljes
családok laknak bennük, szigorú
ultraortodox életmódot követve. Pár
évtizede még az ott lakók régies ma-
gyar nyelven beszéltek; napjainkban
már csak a legidôsebbek tudnak ma-
gyarul, azonban a legtöbben ma is
számon tartják, hogy ôseik melyik
magyarországi településeken látták
meg a napvilágot.

A két-három emeletes házak és a
két zsinagóga egy nagy, térszerû
belsô udvar körül helyezkednek el,

„Vannak olyan kövek, melyek
oly érzékenyek, mint az emberi
szív, s vannak olyan szívek, melyek
olyan kemények, mint a kövek.”
(Háráv Cook fôrabbi, az 1940-es
években)

„A Jeruzsálemi Templom nyuga-
ti fala sohasem pusztult el.”
(Bamidbar Rabba)

„Izraelben van egy panaszfal. A
Siratófal. (...) Nincs szívszorítóbb
látvány, mint amikor valaki a kö-
vekkel beszél. A kövektôl kér. A
köveknek sírja el a bánatát. Még
mindig jobb, mint ha egy ember-
nek mondaná, mert mi, mai embe-
rek, érzéketlenebbek vagyunk,
mint a kövek.” (Müller Péter)

„Minden egyes nap megvalósul
valami a megváltásból.” (Rabbi
Jesájá Horowitz, Sné Luchot
Hábrit 251a)

„Minden egyes lélekben ott van
egy szikrája a Messiás lelkének.”
(Rabbi Jiszráél Bál Sém Tov)

Rabbi Jehósua ben Lévi meg-
kérdezte a Messiást: „Mikor jössz
el végre?” A Messiás így válaszolt:
„Még ma.” Késôbb Rabbi Jehósua
találkozott Élijáhu prófétával, és
így panaszkodott neki: „Azt mond-
ta, még ma eljön, és mégsem jött
el!” Élijáhu erre ezt válaszolta:
„Valójában így értette: Ma, ha az
Ô szavát meghalljátok.” (Talmud)

Azon a napon, amikor a Szen-
télyt lerombolták, egy zsidó a föld-
jét szántotta, és a tehene egyszer
csak felkiáltott. Egy arab haladt el
éppen arra, és meghallotta a tehén
kiáltását. Így szólt az arab a zsidó-

Timna régészeti szempontból páratlan helynek számít mind Izraelben,
mind a Földközi-tenger partvidékén, mert a rendkívüli szárazság megôrizte a
szerves maradványokat, amelyek máshol az enyészeté lettek volna. A felfe-
dezés azért is különösen jelentôs, mert eddig még soha nem találtak ebbôl a
korból származó textíliát.

A Biblia szerint a timnai rézbányákat a zsidókkal rokon, sémi eredetû
edomita népcsoport mûködtette, akik Dávid király hódításai után megadták
magukat Jeruzsálemnek.

A régészek elmondták, hogy ebben az idôben katonákat küldtek Timnába,
akik felügyelték a bányászatot és behajtották az adókat Jeruzsálemnek. Ezért
a szakemberek úgy vélik, hogy noha a ruhákat nem a korabeli zsidók, hanem
az edomita rézbányászok hordták, de mert hasonlóképpen öltözködhettek,
mégis jól példázzák a Dávid és Salamon király korában uralkodó divatot.

Háromféle textilre bukkantak: birkák gyapjából, kecskeszôrbôl készült és
lenvászon anyagokra. A kecskeszôrbôl készült szöveteket nem festették, de a
birka gyapjából szôtteket vékony csíkokkal díszítették.

Ez a lelet egyben a növényi alapú festékek használatának legkorábbi izrae-
li bizonyítéka – közölték a lappal az Izraeli Régészeti Hatóság képviselôi. A
textilek nyersanyagát vagy magukat a ruhákat messzi vidékrôl szállították
Timnába, mivel ezen a kietlen, száraz vidéken semmi sem élt meg.

A textilen kívül a szamarak lovagolására szolgáló egykori bôrnyergek, zsá-
kok, sátrak és kötelek maradványait, valamint szamarak csontjait is megtalál-
ták. A korabeli köteleket pálmafák törzsének szálaiból készítették.

A ruhák alapján a régészek bizonyosak abban, hogy a rézbányák egykori
munkásai nem alantas munkát végzô rabszolgáknak, hanem nagyra becsült
szakembereknek számítottak.

Ez azért lehetett így, mert háromezer éve nagy szaktudást igényelt a réz ol-
vasztása, isteni erôt is feltételeztek, amikor valaki fémet varázsolt a kövekbôl,
a rézércet rejtô nyersanyagból. A ruhamaradványokból az erre a korra utaló
bibliai szövegekkel egybecsengôen egy igen hierarchikus, sokrétû társadalom
képe bontakozik ki.

MTI

Imára várva a Magyar Házak között

A Meá Seárim
A Magyar Házak Jeruzsálemben

amibôl néhány kisebb utca és udvar
nyílik. A központi teret, amely víz-
gyûjtôként is szolgált, és ahol ma is
látható a régi kút, a Nagy-Magyaror-
szági Zsidóság Terének nevezik.

A Magyar Házakhoz a Jafo úttól
északra haladó Meá Seárim út 77.
szám alatti kapun keresztül lehet be-
jutni.

„Jiddis jövevényszavak”

Izraelben van egy panaszfal. A Siratófal

hoz: „Júda fia! Fogd ki tehenedet a
járomból, mert a te Szentélyedet
éppen most rombolták porig!” A
tehén ekkor másodjára is felkiál-
tott. Az arab így szólt a zsidóhoz:
„Júda fia! Fogd vissza a járomba a
tehened, mert most született meg a
Messiás!” Így szólt Rabbi Bon:
„Mindezt egy arabtól kell megtud-
nunk? Maga a Tóra mondja ezt. A
vers megjövendöli: »A libánon
[l]«[2]. És mi áll közvetlenül ez
után? »Vesszôszál hajt ki Jisáj

törzsökérôl...«[3]. »Hatalmas által
dôl el«” (Jeruzsálemi Talmud,
Bráchot 2:4.).

„A Messiás eljövetelére meg-
adott minden határidôn túl va-
gyunk már, ez az egész azon mú-
lik, hogy mi magunk mikor térünk
vissza Istenhez.” (Talmud, Szán-
hedrin 97b.)

„A férfi jutalma a nô; a nô jutal-
ma az a tudat, hogy ô a jutalom.”
(Talmud)

Az idézetek forrása:
Müller Péter,
http://zsido.com/fejezetek/idezetek

-es-anekdotak-messiasrol/
h t t p : / / w w w . o r - z s e . h u / r e s p /

soner2007/mtud2007-schoner-
siratofal.htm
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A Gould család az antiszemitiz-
mus folyamatos növekedése láttán
döntött úgy, hogy továbbáll az
Egyesült Államokba. Vadonatúj
jelenség Nagy-Britanniában, ahol
a zsidóknak sok évszázada nem
volt félnivalójuk. Most már van.
Angela Epstein riportja a Tele-
graphban.

Simon és Honey Gould, akik húsz
éve házasok és két gyermekük van,
látszólag békés életet élnek szemre-
való öt hálószobás házukban egy
csendes brit külvárosban.

Az 52 éves Simon sikeres üzlet-
emberként saját ingatlanvállalkozá-
sát vezeti. A 49 éves Honey a marke-
tingben csinált karriert, miközben
felnevelte 18 éves fiukat, Arront és
16 éves lányukat, Angelt. Számos
barátjuk, közeli családtagok és más
rokonok tôlük nem messze laknak.

S mégis, ezen a nyáron Gouldék
maguk mögött hagynak mindent –
emlékekkel teli észak-manchesteri
házukat, szépséges, buja kertjüket,
az élénk társadalmi életet –, és el-
hagyják az Egyesült Királyságot,
örökre.

Drámaian hangozhat – sôt érthe-
tetlennek. A család azonban, amely
zsidó, többé nem érzi magát bizton-
ságban ebben az országban. Úgy hi-
szik, nincs más választásuk.

„Rettentô kutyaszorító”, mondja
Honey, aki elismeri, hogy még
egyetlen fiók kiürítése is „órákba te-
lik”, ahogy egyenként csomagolja el
élete részeit, készen arra, hogy át-
szállíttassa új otthonukba, Arizona
államba.

„Büszke vagyok arra, hogy brit va-
gyok. A szüleim Londonban élnek.
Simon az egész életét két észak-
manchesteri utcán élte le. A házun-
kon kívül a fiunk és a lányunk más
otthont nem ismert. De meg kell ezt
tennünk, nem utolsósorban a gyere-
keink kedvéért.”

Nem Honey a 300 ezer fôt számlá-
ló brit zsidó közösség egyetlen
olyan tagja, aki szerint a helyzet vál-
ságosra fordult. A három áldozattal
járó tavalyelôtti brüsszeli támadás a
Zsidó Múzeumnál, valamint a pári-
zsi kóser szupermarketben tavaly
novemberben történtek, amikor ra-
dikális iszlamisták négy zsidót gyil-
koltak meg, azt eredményezték,
hogy érezhetôen erôsödik a kiábrán-
dulás hangja. Maureen Lipman
színésznô nemrég fedte fel, hogy ô
is Anglia elhagyását fontolgatja, mi-
vel egyre szaporodnak a zsidók elle-
ni támadások.

A Campaign Against Antise-
mitism tavalyi felmérése szerint a
briteknek közel fele gondolja leg-
alább egy antiszemita nézetrôl, hogy
az „határozottan vagy nagy valószí-
nûséggel igaz”. A nagy-britanniai
antiszemitizmust figyelô Commu-
nity Security Trust szerint rekord-
mennyiségû antiszemita incidens
zajlott 2014-ben (1168-at regisztrál-
tak, azaz több mint a dupláját a
2013-as 535-nek).

A növekmény zöme Londont és
Nagy-Manchestert terheli, utóbbiban
a növekedés 79%-os. Egy, a jelentés-
ben hivatkozott incidens során a
manchesteri zsidó temetô sírköveire
mázoltak horogkereszteket ilyen
mondatok kíséretében: „Zsidó sa-
lak”. A nagy-manchesteri rendôrség
növelte a járôrök számát.

A megállapítások Gouldék tapasz-
talatait támasztják alá. „Valamelyik
héten sorban álltam egy nagy man-
chesteri szupermarketben, amikor az
elôttem álló férfi azt mondta:
»B***k meg a zsidók, ott vannak
mindenütt. Tolvajok, elszedik a tulaj-
donunkat. Ott vannak mindenütt«”,
emlékezik Honey. „Fogalmam sincs,
hogy tudta-e vagy nem, hogy zsidó
vagyok, de teljesen megrémültem, és
menekültem onnét.”

Azután az utcán vágta pofon az

Olvasói levelek
Arra kérem Önöket, hogy készítsenek riportot azokkal az igaz emberekkel,
akik az Igaz Emberek alapítványától támogatást kapnak. Az újság szerint
többségük 85 év feletti. Akkor 1944-ben 14-15 évesek lehettek ezek a 85 év
felettiek. Le a kalappal elôttük, ha ebben az életkorban bárkit is el tudtak buj-
tatni. Nagyon szép, hogy segítik az igaz embereket, megérdemelték a segít-
séget. Kérem, nézzenek utána, hogy kik is azok a még életben lévô igaz
emberek.

Torontáli Elemérné

Válasz
Alapítványunk, az Igaz Emberekért Alapítvány, alapító okiratában meg-

jelölt célja a következô:
„Olyan Magyarországon élô, szociálisan rászoruló, idôskorú Igaz Emberek

esetenkénti anyagi támogatása, akik az 1944-es magyarországi zsidóüldözés
során üldözötteket mentettek meg, és ezért Jad Vasem-kitüntetésben részesül-
tek.”

Csak bizonyítottan Jad Vasem-kitüntetésben részesült Igaz Embereket
támogatunk. Valamennyien szerepelnek a kitüntetettek hivatalos listáján,
amely a Jad Vasem honlapján is megtekinthetô.

A 837 magyar kitüntetettbôl már csak 15 Igaz Ember van életben. 2016
februárjában valamennyiüknek küldtünk támogatást. Hatan járnak a 90-es
éveikben – a legidôsebb személy 95 éves –, és három fô van 82–85 év között.
A legfiatalabb, a 82 éves kitüntetett köszönôlevelében megemlítette, hogy mi
volt az ô feladata, amiért a Jad Vasem-kitüntetést kapta:

„Az én feladatom fôleg kis hátizsákomban az élelmiszer-szállítás és a hírek
közvetítése volt szüleim irányításával. (...) Egy esetben egy üldözött zsidó
gyereket a budapesti védett házból kézen fogva vezettem el apám felügyelete
alatt Kerepesre (...) A családból négyen kaptunk kitüntetést.”

A köszönôlevél megtekinthetô alapítványunknál.
Az Igaz Emberekkel készítendô riportokat nagyon jó ötletnek tartjuk, adat-

bázisunkkal bármikor rendelkezésre állunk egyéb felmerülô kérdésekben is.
Schmelcz Lászlóné
kuratóriumi elnök

Helyesbítés
Szeretném a március 15-i számban megjelent cikket, melyet Benyó

Marianna fordított, kijavítani. Én mindig hangsúlyozom: tudomásom szerint
2 zsidó gyerek született Auschwitzban, én december 21-én és egy kisfiú
január 27-én. A két anya együtt maradt november közepéig Sluzk DP camp-
ben, és miután a másik gyerek édesanyjának nem volt teje, az én anyám tején
nôttünk mindketten. Mindig úgy hívtuk egymást: tejtestvérek. Ez a barátság
a mai napig fennáll, a férfi egy magyar nagyvárosban lakik, kedves családi
körben.

Tisztelettel:
Orosz-Richt Angéla

Montreal

„Együtt az ár ellen”
David Gur könyve

Kevesek elôtt ismert,
hogy a második világhábo-
rú egyik legnagyobb és si-
keres embermentô akciója
Magyarországon volt.

Különbözô szervezetek-
hez tartozó cionista fiatalok
az embertelenség idôsza-
kában életüket nem kímélve
sok fiatalt szöktettek ki a
biztos halálból Palesztiná-
ba, Románián keresztül.

Késôbb, a nyilasuralom
idején, zsidók százait men-
tették meg az általuk hami-
sított Schutzpass (védlevél)
segítségével.

David Gur (Grósz Endre),
aki az ellenállás egyik
vezetôje volt, megírta tevé-
kenységük történetét, és
több évtizedes kutatómun-
kával összegyûjtötte a
résztvevôk életrajzát.

A hiánypótló mû évekkel
ezelôtt már megjelent hébe-
rül és angolul, és most az
NKA, a Mazsihisz és magánemberek támogatásának köszönhetôen végre ma-
gyarul is.

A könyvet dr. Kardi Judit, a Magyarországi Cionista Mozgalom elnöke, az
alapítvány kurátora és prof. dr. Szita Szabolcs, a HDKE fôigazgatója mutatta
be. Majd David Gur, aki a Skype segítségével hanggal és képpel jelen volt, az
embermentés résztvevôjeként szólt a közönséghez.

Nyomatékosította az elôtte szólók szavait, igazi értelmet adva a haluc szó-
nak és a haluc mozgalomnak. A cionista fiatalok hittek abban, hogy nem a
taktikázó idôhúzás, a beletörôdés a megoldás, hanem a szervezett embermen-
tés. Vállalva akár a börtönt, a koncentrációs tábort vagy a halált.

A bemutató résztvevôi közül hozzászólt olyan, akinek az életét nyilas ruhá-
ba öltözött – máig ismeretlen – cionista fiatalok mentették meg, más, aki
csecsemôként élt a csillagos házban, az életét azoknak a halucoknak köszön-
te, akik – szintén ismeretlenül – élelmet csempésztek az ott lakóknak.

Ahogy Szita professzor úr mondta: az akkori fiatalok története máig szóló
üzenetet hordoz a határozottságról, az önfeláldozásról és mások
megsegítésérôl.

Az alapítvány a könyvet minden nagyobb magyarországi nyilvános könyv-
tárba, több mint 500 helyre eljuttatta.

Most folyik a pedagógiai program készítése, mely majd e mûvel együtt
lehetôvé teszi, hogy a magyar történelem ezen nem ismert fejezete a középis-
kolai oktatásba is bekerülhessen.

A nagyon szép kiállítású kötet a könyvesboltokban már kapható.
Szedô Miklós

Manchester központjában egyre több az Izrael-ellenes tüntetés

A háttérben a szerzô, elôtte Szita Szabolcs
és Kardi Judit

Elhagyják Angliát a zsidók

kat Izraellel és a cionizmussal,
mondja. A szélsôjobboldal eközben
lehet hogy „boldogan adja le a sortü-
zet a muzulmán lakosságra, de tu-
dom, hogy mi csak egy lépéssel va-
gyunk arrébb a haragjuktól”.

Simon tíz évet töltött el a CST-ben,
így nagyon is tisztában van azzal,
mennyire rosszra fordultak a dolgok.
„Ki lettem téve az antiszemitizmus
növekedésének, és megismerkedhet-
tem vele. Tojásdobálás elhaladó au-
tókból, horogkeresztek zsidó sírkö-
veken, a gyûlölködô üzenetek. Ta-
valy nyáron Manchester központja –
a hely, amit imádok, és ahol mindig
is éltem – virulens Izrael-ellenes de-
monstrációk helyszíne lett. Rémisztô
volt ezt a szülôvárosom utcáin látni.”

A férfi méltányolja a kormánynak
a problémával kapcsolatos erô-
feszítéseit, de kételkedik abban,
hogy államilag meg lehet ezt állítani.

De miként kezd új életet egy olyan
család, mint Gouldék, ott, ahol szin-
te senkit nem ismernek? (Honeynak
van egy nagymamája Kaliforniában,
de a család tôle sok száz mérföldre
fog lakni.) Az ember azon csodálko-
zik, miért nem Izraelt választották új
otthonukul. Ahelyett átköltöznek az
arizonai fôváros, Phoenix Scottsdale
nevû negyedébe. Ott több mint száz-
ezer zsidó lakik; olyan közösség ez,
amely elég nagynak tûnik ahhoz,
hogy kényelmesen érezzék magukat
benne.

Gouldék elismerik, hogy az Ame-
rikába költözés messze nem könnyû,
és nem csak a vízum meg a zöldkár-
tya miatt. Simon csak többórányi ke-
resgélés után fedezett fel egy kevés-
sé ismert lehetôséget, aminek a neve
EB-5 vízum. Ez zöldkártyát biztosít
azoknak, akik magas munkanélküli-
séggel küszködô vidéki régiókban
fektetnek be. Simon megfelel a felté-
teleknek, miután ötéves lejáratú hi-
tellel szállt be egy nagy vermonti
szállodafejlesztésbe.

„Úgy tûnik, létezik egy hallgatóla-
gos közmegegyezés, miszerint a zsi-
dók a világon egyedül Izraelben bol-
dogulhatnak”, mondja Honey. „De

egyik zsidó szomszédjuk kipát viselô
fiát egy fehér, lengyel férfi, aki „csak
felbukkant és ütött”.

Honey szerint: „Tudom, vannak
sokan, akik egyszerûen békében
akarnak együtt élni. De annyi már az
antiszemitizmus Nagy-Britanniában,
és mindenfelôl jön. A helyi zsidó is-
koláink úgy festenek, mint a fe-
gyenctelepek. Szögesdróttal vannak
körülvéve. Ôrök járnak fel és alá,
van, ahol kutyával. Szombatonként
látni lehet, ahogy a zsidó önvédelmi
szervezet, a CST emberei a rend-
ôrökkel együtt járôröznek. Nem aka-
rok otthon, rettegésben várni, amíg a
férjem hazaér a zsinagógából. Én bé-
kében akarok élni.”

Simon egyetért azzal, hogy az an-
tiszemitizmus megnövekedésének
nem az egyetlen hajtóereje a radiká-
lis iszlám. A szélsôbaloldal szokás-
szerûen egy kalap alá veszi a zsidó-

Amerikában az ember mindenfajta
amerikaival találkozhat: afroame-
rikaival, kínai amerikaival. Mi brit
amerikaiak leszünk. Viszem a haza-
fiságomat magammal.”

Honey valójában nem most elô-
ször hagyja maga mögött otthonát.
Manchesterben született, nyolcéve-
sen Iránba került, ahol az apja
kereskedôként dolgozott. Levegôs
teheráni lakásban éltek, és szabadon
vegyültek az ottani élénk zsidó kö-
zösséggel. Mindez egy csapásra a
múlté lett, amikor 1979-ben meg-
döntötték a sah uralmát és szükségál-
lapotot vezettek be. Egy nap azt
mondták a 12 éves Honeynak és 9
éves öccsének, mikor iskolába men-
tek, hogy azonnal haza kell menniük.
A gyerekek órákon belül egy Lon-
donba tartó légi járaton találták ma-
gukat. Honey egy évig nem látta a
szüleit.

„Tudom, milyen érzés félelemben
menekülni”, mondja. „Nem akarom
ezt újra átélni. Most a saját feltétele-
im szerint akarom az Egyesült Ki-
rályságot elhagyni.” Szomorúan te-
szi hozzá: „Ez volt az a hely, ahol vé-
gül biztonságban éreztem magam,
amit végül otthonomnak nevezhet-
tem.”

Most az ô lánya is elhagyni kény-
szerül az otthonát. Angel azonban
gondolkodó, körültekintô tinédzser,
aki a költözés pártján áll. „Persze
hogy nehéz lesz, de a kapcsolattar-
táshoz mindig ott a Facebook”, szö-
gezi le. „Nagyban gondolkodom, ab-
ban, ahogyan a dolgok változnak.
Olyan helyen akarok élni, ahol nem
a vallásom szerint ítélnek meg, ahol
emelt fôvel élhetek.”

Arron eközben már beiratkozott a
berkeleyi University of Californiára,
ahol majd politológiát tanul. Honey
hasznosítja a marketinges múltját ál-
láskereséskor, Simon pedig utána-
néz, milyen üzleti lehetôségek van-
nak az Egyesült Államokban. Elis-
meri, hogy anyagi értelemben koc-
kázatot vállal, de annyira elkötele-
zettje a költözésnek, hogy még hon-
lapot is létrehozott Emigrálunk
Amerikába (www.emigrate-to-ame-
rica.co.uk) címmel, s azon ad taná-
csokat a költözés hogyanjáról-
mikéntjérôl.

„Családom negyedik generációja
vagyok Nagy-Britanniában”, mond-
ja. „Nagy-Britannia biztos menedé-
ket ajánlott, esélyt arra, hogy család
legyen, otthon épüljön. Mindörökké
hálás vagyok Nagy-Britanniának és
kormányának a menedékért, amit a
zsidóknak adott. De nem szabadul-
hatok az érzéstôl, hogy a jövô már
nem itt van. Egy zsidó barátom
nagyapja mondta: »Akkor kell el-
menni, amikor többé már nem üldö-
gélhetsz szabadon egy parkban a
padon.« Azt hiszem, gyorsan köze-
leg ez az idô. Elmegyek, mielôtt má-
sok mondják meg, hogy mennem
kell.”

Magyar Kroki
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N A P T Á R
Április 8. péntek Ádár 2/29 Gyertyagyújtás: 7.05

Április 9. szombat Niszán 1 Szombat kimenetele: 8.12

Újhold. Sábbát háchodes

Április 15. péntek Niszán 7 Gyertyagyújtás: 7.15

Április 16. szombat Ádár 2/9 Szombat kimenetele: 8.23

Sábbát hágádol

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Ápr. 8. Ápr. 9. Ápr. 15. Ápr. 16.

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. 18.30 9.30 18.30 9.30
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. 19.10 8.00 19.20 8.00
Scheiber S. u. 2. 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 19.10 8.00 19.20 8.00
Alma u. 2. 16.30 8.45 16.30 8.45
Kórház
(Amerikai u. 53.) 17.30 7.30 17.30 7.30
Páva u. 39. 18.00 9.30 18.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 19.00 9.00 19.00 9.00
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 19.20 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 18.00 18.00

Vidéken
Vác (Eötvös u. 3.) 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.) 19.00 9.00 19.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 19.00 8.00 19.10 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 19.00 8.00 19.10 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 19.00 8.00 19.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 19.00 10.30 19.00 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 18.00 18.00
Szombathely 18.00 18.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 18.00 18.00
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00 18.00

VEGYES
Újlipótvárosban garzonlakás turis-

táknak kiadó. Tel.: 226-4109.

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

Mûfogsorrögzítés miniimplantá-
tumokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III. 1.
320-4778. www.drviragdental.hu és
www.mini-implantatum.hu

Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus
mester. Fogsorok, hidak készítése, javí-
tása soron kívül. Fogszabályozó, fogfe-
hérítô. Fogászati háttér biztosított. Szolid
árak. Mozgáskorlátozottakhoz házhoz
megyünk. Hétvégi ügyelet. 1013 Bp.,
Krisztina krt. 51. fszt. 1. Déli pályaud-
varhoz közel. 06-30-222-3016, 06-1-
356-9372. 

Színes és fekete-fehér nyomtatás,
másolás, plakátnyomtatás, könyvnyom-
tatás, névjegykészítés a Mammut I.-ben
(III. em. 312-es üzelt), a II. és a VI. kerü-
letben. Messinger Miklós, 06-20-934-
9523, www.rcontact.hu

Itt a tavasz, vár Izrael és a Sar-El
program, gyere velünk önkéntesnek!
Csoport indul: május 15.–június 5., júni-
us 5.–9. További információ: Deutsch Já-
nos, +36-20-233-8454, janos.deutsch76
@freemail.hu, vagy személyesen az Izra-
eli Kulturális Intézetben minden kedden,
16–17 óra között.

Egyszobás albérletet (vagy szobát)
bérelne hosszú távra Budapesten diplo-
más, nyugdíjas mérnök-tanár. 06-20-
587-6135.

CÉZÁR házban (Hegedûs Gyula ut-
cában) átépített, amerikai stílusú, kétszo-
ba+gardróbszoba+erkélyes, déli fekvésû
lakás kilátással a budai hegyekre búto-
rozva vagy anélkül május 1-tôl kiadó.
140 ezer Ft vagy 450 euró. Tel.: 06-20-
942-9399.

Centrumban lévô, nívósan berende-
zett, panorámás lakás turistáknak kiadó,
napfenyeskenyelem@gmail.com

Órajavítás, faliórák felújítása ga-
ranciával. Jung Péter, VII., Garay u. 45.
06-70-505-5620, www.jungoras.hu

Életjáradéki szerzôdést kötne egye-
dülálló, idôs személlyel fiatal zsidó pár
megbízható anyagiakkal. Jelige: Gondta-
lan aranykor. Elérhetôségek: +36-70-
360-3559, maccabi9@hotmail.com

Üzletek eladók: Dohány u. 11 m2 (14
m2), Óbudán, Bécsi út forgalmas részén
22 m2. Ingyenes parkolás. +36-20-935-
4867.

Budapest belvárosában üdüljön fél
áron. +36-20-935-4867.

Budapesten vagy Bécsben idôs,
egyedülálló személy gondozását, eltartá-
sát vállalom. 06-30-468-6102.

Programajánlat

APRÓHIRDETÉS
KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉ-

HEZ vásárolok festményeket, EZÜST-

TÁRGYAKAT, étkészletet, cukordo-
bozt, tálcát stb., Kovács Margittól kerá-
miákat, herendi porcelánokat, régi álló-,
fali-, asztali órákat, bútorokat, márvány-
szobrokat stb. Teljes hagyatékért elsô
vevôként a legmagasabb árat fizetem,
KÉSZPÉNZBEN. Értékbecslés díjtalan.
06-20-280-0151.

Generációk Klubja
(Hunyadi tér 3. I. emelet)

Április 4.: Fináli Gábor rabbi h.
folytatja a Sulchán Áruch magya-
rázatát

Április 11.: Deák Gábor lesz a
klub vendége

Április 18.: Kardos Péter fôrab-
bi, az Új Élet fôszerkesztôje tart
elôadást

A 25-ei zenés program elmarad!
Torna a peszáchi 8 nap alatt nem

lesz!

Valamennyi hétfôi elôadás dél-
után 15 órakor kezdôdik!

Budai Micve Klub 
(II., Frankel Leó út 49.)

Április 3. (vasárnap) 19.00: A
Kossuth-díjas, remek humorú
színésznô, Csákányi Eszter a
Micve Klub vendége. Házigazda:
Bóta Gábor újságíró.

Április 10. (vasárnap) 19.00:
Terrorista? Migráns? Menekült?
Ellenség-barát felismerési beszél-
getés Pardavi Mártával, a magyar
Helsinki Bizottság társelnökével.
Beszélgetôtárs: Dési János újság-
író.

Kaján Tibor 95 éves

Hírek, események
röviden

– Sírkôavatás.
Somló Andornak,
a Dohány-zsina-
góga kórusa volt
k a r n a g y á n a k
s í r k ô a v a t á s a
2016. április 17-
én, vasárnap, 10
órakor lesz a Kozma utcai
temetôben: 5/b parcella, 10 sor, 35.
sír.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra emlékezve a Batthyány-
örökmécsesnél a Mazsihisz nevében koszorút helyezett el Apró József, az
56-os Hagyományôrzô Veteránok Világszövetségének elnöke (képünkön),
valamint dr. Tenke Sándor, az egyesület titkára.

A napokban töltötte be 95. élet-

évét Kaján Tibor Munkácsy-díjas

karikaturista, érdemes és kiváló mû-

vész, aki egész életében azt vallotta,

hogy a karikatúra az újságírás egyik

mûfaja.

Miskolcon született, Kalász Tibor

néven. Egészen kis korától rajzolt,

Ekkor már dolgozott a Ludas Matyi

címû vicclapnak, késôbb a Tükör, az

Új Tükör, a Magyar Nemzet, a Ma-

gyar Hírlap munkatársa is volt, mun-

kái rendszeresen jelentek meg a Lyu-

kasóra, a Népszabadság, az Új Írás, a

Hócipô, de még a Magyar Tudomány

és a Filozófiai Szemle hasábjain is.

tízévesen csodálkozott rá Gáspár
Antal karikatúráira, amelyek életre
szóló hatást gyakoroltak rá. Névvál-
toztatásának ötlete még gimnazista
éveire nyúlik vissza, amikor egy ta-
náráról készült, véletlenül a padján
hagyott rajzát látva, az óra elején ne-
vetés tört ki az osztályban. Igazgatói
megrovás lett a „honoráriuma”, a ta-
nár pedig feldühödve e szavakkal
penderítette ki az osztályból: „Ilyen
kaján emberekre itt nincs szükség!”
Ettôl kezdve hívta mindenki Kaján-
nak, és amikor 1945-ben publikálni
kezdett, kapóra jött neki a név.

A fiatal diák nem tört le, pályáza-
tokon indult, és díjakat nyert. Míg
barátai fociztak, ô rajzolt, a Pesti
Naplóban megjelent karikatúrákat
utánozta. A zsidótörvények miatt
nem mehetett fôiskolára, így az óbu-
dai harisnyagyárban lett síkhurkoló,
de még a munkaszünetekben is raj-
zolt. Huszonegy évesen munkaszol-
gálatra hívták be, a kiugrási kísérlet
után megszökött, elfogták, de a bíró-
sági tárgyalást és az elhurcolást sike-
rült megúsznia.

A második világháború után fel-
vették a Képzômûvészeti Fôiskolára.
Lehetett volna festô is, de saját be-
vallása szerint hadilábon állt a szí-
nekkel, mert nincs bennük humor.

1969-ben adta ki a 259 ábrával il-
lusztrált Kaján lexikont, s számos
más albuma is napvilágot látott, töb-
bek között a Kaján rajzok, a
Meglepô táblák, a Circus Maximus,
az Apropos, a Kaján képernyô, a Ze-
nit és Radír, a Rajzolok, tehát va-
gyok, a Karikatúra a betûtengerben
és az Élet-Mûvészet. 1973-ban Vi-
gyázat címmel környezetvédelmi fil-
met készített az UNESCO számára,
1970-ben a Magyar Televízió Kari-
ka-túra címû filmsorozata az ô mun-
kásságának bemutatásával indult.

Kaján Tibor 1953-ban és 1968-ban
Munkácsy-díjat kapott, 1975-ben ér-
demes mûvész lett, 1981-ben a Mun-
ka Érdemrend arany fokozatát,
1988-ban a kiváló mûvész címet ve-
hette át. 1992-ben Pulitzer-emlékdíj-
jal tüntették ki, 1994-ben a MUOSZ
Aranytoll-díjjal ismerte el munkás-
ságát. Az Opus-díjat 1994-ben, a
Magyar Mûvészetért Díjat 2002-ben
vehette át. 2004-ben kapta meg a
Magyar Köztársasági Érdemrend
Középkeresztjét, 2008-ban a Tán-
csics Mihály-életmûdíjat, 2010-ben
Hazám-díjat, 2011-ben Prima
Primissima-díjat kapott.

A karikatúra Kaján Tibor szerint
rajzos vezércikk, ami kifejezi az adott
nap hangulatát. Azt szereti, amikor a
rajz a gondolat kifejezôje, rajzaihoz
nem is mellékel szöveget. Alkotásai-
ból bölcs mosoly sugárzik, s a rejtett
összefüggéseket tárják fel. Mint
mondja: elég rossz rajzokkal kezdett,
sok volt a mondanivalója, amit nem
tudott áttenni grafikába. Mostanra ez
megoldódott: kevés a mondanivalója,
így aztán jobban ki tudja fejezni ma-
gát. Kitalált egy új mûfajt is, a nekro-
lógkarikatúrát. Ha meghalt egy híres
ember, megrajzolta a portréját úgy,
hogy a sorsa is benne legyen. Az elsô
ilyen alkotása Chaplint örökítette
meg, majd sorra következtek a rajzok
Einsteinrôl, Lisztrôl, Beethovenrôl,
Mándy Ivánról.

Hitvallása szerint ,,[a] karikatúra
gyógyító hormon, demokratikus,
mert közérthetô, népi és nemzetközi
egyszerre, afféle vizuális eszperantó.
A jó karikaturistában együtt lakik
Don Quijote, Savonarola és az elen-
gedhetetlen önirónia. És miközben a
karikatúra magába nyelt rengeteg
mûfajt, tanítómesét, állatmesét, afo-
rizmát, epigrammát és legendát, sok-
féle emberi önkifejezést, a festészet-
tel, a fotóval, filmmel bezárólag,
aközben harmóniát akar, de diszhar-
móniáról beszél”.

MTI

– Adományok. Szántó Péter 30
ezer Ft-ot, a Magyarországi Auto-
nóm Ortodox Izraelita Hitközség 40
ezer Ft-ot küldött az Igaz Embere-
kért Alapítványnak a Jad Vasem-
kitüntetettek megsegítése céljából.

– Sámesz kerestetik. A Hegedûs
Gyula utcai zsinagógakörzet felvé-
telt hirdet megüresedô sámeszi állá-
sára, szeptember 1-jei kezdéssel. Je-
lentkezni lehet a hegedus@bzsh.hu
e-mail-címen.
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Felháborította az amszterdami Anne Frank
Alapítványt egy hollandiai szabadulószoba,
amelyet a naplója által híressé vált zsidó lány
és családja egykori rejtekhelyérôl mintáztak.

A közelmúltban megnyílt valkenswaardi
Escape Bunker honlapja szerint az ominózus
szobából csapatmunkával, kreativitással és éles
elmével tudnak kijutni a játékosok, akiknek
egy órájuk van a feladatok teljesítésére.

Az amszterdami Anne Frank Házat
üzemeltetô alapítvány szerint azonban a Frank
család egykori rejtekhelye a holokauszt színhe-
lye volt, és a túlélôkkel szembeni kevés empá-
tiára utal, ha ezt a helyiséget játékkal hozzák
összefüggésbe.

Az alapítvány szerint a szabadulószoba azt a
hamis benyomást kelti, hogy a nácik elôl való

rejtôzés izgalmas játék, és ha a bujkálók elég
ügyesek, akkor nem kapják el ôket. A
szabadulószobát üzemeltetô Thijs Verberne
szerint azonban a játék „nevelô hatású”.

Anne Frank a szüleivel egy amszterdami
épületben bujkált a második világháború ide-
jén a zsidóüldözés elôl. 1944-ben azonban el-
fogták ôket, Anne az auschwitzi megsemmisítô
táborba, majd onnan a bergen-belsenibe került.
Ott halt meg 1945 márciusában tífuszban.

A családból egyedül Otto Frank maradt élet-
ben, késôbb ô adta közre Anne naplóját, ame-
lyet a lány a háború alatt írt, és amely történel-
mi dokumentumként azóta világszerte ismertté
vált. A család egykori rejtekhelye 1960 óta
múzeum.

InfoRádió / MTI

SPÁNN GÁBOR

Egyházmarketing
Ha a hitközséged sóher, kezdôdjék a snóder!
Azonnal megmagyarázom, hogy született ez a kínrím. Valamelyik este nyolc óra körül béké-

sen fogyasztom lukulluszi vacsorámat (tea, pirítós), amikor megszólal lakásunk vonalas tele-
fonja. Mivel lassan az egyetlen örömteli szenvedélyem, amit nem engedek megszakítani, az az
étkezés, na meg tudván, hogy azon a telefonon engem alig keres valaki, ekkor is a feleségem
vette fel. A megdöbbenés kiült az arcára, és én csak az ô feleleteit hallottam. Mint késôbb el-
mondta, a következô beszélgetés zajlott le.

– Jó estét kívánok, XY vagyok az EMIH-tôl, és felmérést készítünk a 65 éven aluli zsidó csa-
ládok adományozási szokásairól. Szeretném, ha válaszolna néhány kérdésre.

– Akkor rossz helyen keres, mert nálunk ilyen nincs.
– Mármint zsidó?
– Nem! 65 éven aluli!
Döbbent csend, majd: köszönöm, akkor tárgytalan. És ezzel az illetô le is tette.
Nekem meg megállt a számban a falat. Önök talán megértik most már a kezdô mondato-

mat. Én viszont máig nem értek meg több mindent.
Elôször is piszkosul érdekel, hogy milyen címlista vagy adatbázis alapján tudta XY az

EMIH-tôl, hogy a hívott számon zsidót talál, továbbmegyek, 65 éven alulit is? Mint tudjuk,
nem olyan régen volt egy politikusi kísérlet arra, hogy írásban regisztrálják a zsidókat. Hazai
és nemzetközi botrány lett az ügybôl, és nem kell hangsúlyozzam, a 60 éven felüli magyar di-
aszpóra-zsidókból milyen érzést váltana ki, ha bárki a zsidóságukkal kapcsolatos „felmérést”
kezdene készíteni. Úgy látszik, ez az EMIH vezetôi számára nem evidencia. Nagy kár...

Aztán az a kérdés is fészkelôdik bennem, hogy miért is van rászorulva az EMIH egy ilyen-
fajta felmérésre. Abban biztos vagyok, ha azt feleltük volna, hogy természetesen aktív dolgo-
zók vagyunk, rátértek volna a lényegre, minek a vége az lett volna: adjuk meg a címet, hova
lehet csekket küldeni, vagy melyik zsinagógájukban gyakorolhatjuk az adományozás
micvéjét. Teszi ezt az a történelmi mércével néhány perce ideejtôernyôzött zsidó hitközség,
amelyik érkezése óta nagyétvágyú kisgömböc módjára lassan, de sikeresen besöpör mindent,
ami zsidó és mozdítható. Egyik pillanatról a másikra övék Mád és környéke, templomostól-
temetôstôl, a nagy múltú idôsotthon-hálózat, a kóser piac, és újságíró körökben közismert,
hogy bevásárolták magukat mind az elektronikus, mind a nyomtatott médiába. Újságíró ba-
rátom még szememre is hányta, miért nem vagyok élelmesebb, már tagja lehetnék az EMIH
nem kis létszámú kommunikációs csapatának. Én azt feleltem büszkén: az én tollamat pén-
zért nem lehet megvenni! (De hogy kísérletet sem tesznek rá, az már bánt...)

Lassan kiírhatják székházukra, hogy Amerikából jöttem, mesterségem címere a snóder a la
door to door. Ez egy agresszív piacgazdasági marketingfogás, amin azért az ô esetükben még
lenne finomítanivaló. Pl. elkövették az amúgy is bántó kampányuk során azt a mûhibát, hogy
címlistájuk alapján felhívták ugyanezzel a szöveggel az egyik legismertebb budapesti zsinagó-
ga rabbiját. Hogy ô mit felelt, azt nem tudom; az én feleségem jól nevelt úrinô, ezért békésen
váltak el. Én már megszoktam, hogy ha napközben megcsörren a vonalas telefon, abban nagy
valószínûséggel egy lerázhatatlannak tûnô call centeres lesz, aki szóhoz sem enged jutni, csak
hivatkozik sosem létezett régebbi együttmûködésünkre, örökös üdülési jogra akarván rábe-
szélni. Az ô elhárításukra már megvan a rutinom. Legutóbb odáig engedtem eljutni, hogy én
kapnám a legszebb házat a román tengerparton fekvô Mamaiaban, mire azt válaszoltam,
hogy ezt talán ajánlja a mamájának!

Mielôtt valaki azzal vádolna meg, hogy most lobbizok a „szegény rokon” Mazsihisz mellett,
közlöm: meg vagyok róla gyôzôdve, hogy a Síp utca prominensei sem azt várják reszketô száj-
széllel, hogy mikor adják át nekik a számukra héber betûkkel kifaragott koldusbotot... De any-
nyit leszögezek, hogy a jó ízlésük legalább megmaradt. Miért nem elég EMIH-ék számára a
tarhálás hagyományos módja? Ôsi zsidó szokás szerint ünnepekkor zsinagógáinkban felhív-
ják a híveket a tórához. Ilyenkor természetes, hogy akinek az anyagi helyzete megengedi, ön-
ként és általa meghatározott célra pénzt ad a közösségnek. Ugyancsak elfogadott szokássá
vált, hogy az adóbevallások eljövetelekor szinte valamennyi zsinagógában diszkréten elhelyez-
nek a padokon egy nyomtatott kérést. Ebben a körzet rabbija és elnöke felhívja a hívek figyel-
mét, hogy bevallásukban a lehetséges 1%-ot saját vallási közösségüknek adják.

Innen üzenem a vacsorámba belerondító ötletgazdának, hogy én ilyen „65 éven aluli zsidók
adományozási szokásai” címû felmérésre majd akkor adok választ, ha bármelyik televízióban
riportot látok arról, hogy a szélsôjobboldali radikális párt zsidófaló képviselôje talpig tfilinbe
csomagolva bróchét mond a péntek esti majcira.

...és ideje van a nevetésnek
A skótot születésnapjára két sorsjeggyel lepi

meg a felesége. A skót teli torokból rivall rá:
– Észnél vagy? Két sorsjegyet venni, amikor

csak egy fônyeremény van?
* * *

– Miért kapcsolgatja a skót olvasás közben a
villanyt?

– Mert lapozni sötétben is lehet.
* * *

A skót fia megkérdezi az apját:
– Apám, nincs egy felesleges húszasod?
– De van! – odaadja a fiának. 

Mire a gyerek:
– De apám, ez hamis!
– Azért felesleges.

* * *
Két skót beszélget.
– Te, tudnál kölcsönözni nekem egy ezrest?
– Kitôl?

* * *
Skót bemegy a fogorvoshoz:
– Doktor úr, mennyibe kerül egy foghúzás?
– Két font.
– Akkor adok egyet, és lazítsa meg.

Amszterdam: az ízléstelenség 
úgy látszik, határtalan


