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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

69. évf. 7. szám 2014. április 15.  Niszán 15. 5774.

Niszán hónap tizenötödikének
elôestéjén, az esti (mááriv) ima után
tartjuk az elsô széder (rend) estét,
majd a diaszpórában tizenhatodika
elôestéjén a második széder estet.

Az egyiptomi kivonulásról beszél-
ni mindennapos kötelezettség, Tóra-i
utasítás: „...életed minden napján
emlékezz az egyiptomi kivonulás
napjára.”1

Peszáh, avagy ilyen volt 
a széder

Az emlékezés parancsa a napi
imákkal teljesül, míg a konkrét elbe-
szélésre, amely szintén Tóra-i utasí-
tás („És beszéld el gyermekeidnek
azon a napon, mondván: Ez azért
van, amit az Ö.való velem cseleke-
dett, midôn kivonultam Egyiptom-
ból!”2), peszáhkor: „azon a napon”,
tehát a széder estén kerül sor.

A széder estét az ôrködés/
megôrzés éjszakájának (lél simurim)
is nevezzük, mert: „Ôrködés éjszaká-
ja volt ez az Ö.való elôtt, hogy kive-
zesse ôket Egyiptom országából, ez
az éjszaka az, mely az Ö.valónak van
szentelve, amelyet meg kell ôrizni
Izrael összes gyermekeinek, nemze-
dékeiken át.”3 A széder estén, hogy
mindenki egyformán eleget tudjon
tenni kötelességének, bölcseink
megszerkesztették a Peszáhi hágá-
dát (elbeszélést), mely egyben az est
forgatókönyve is. A széder lényege
az elbeszélés, a hagyomány tovább-
adása. Elmondjuk a zsidók néppé,
nemzetté válásának történetét, a Tóra
elfogadását megelôzô eseményeket.
Ezek mellett tudatosítjuk: „Minden
nemzedékben köteles az ember úgy
tekinteni önmagát, mintha ô maga
jött volna ki Egyiptomból!”4 Tehát
mindannyiunknak személyesen kell
megélni a szabadság, a megszabadu-
lás élményét, erre hivatott ez az este.

Niszán tizennegyedikén késô dél-
után elôkészítjük a széderhez szük-
séges felszereléseket, tárgyakat,
szimbolikus és a majdani elfogyasz-
tásra alkalmas ételeket, ugyanis az
egész elbeszélés egy vacsora kereté-
ben történik, melyben jelképes dol-
gok, ételek, tárgyak fognak szerepel-
ni, az elôírt sorrendben.

A hagyomány szerinti széder esté-
hez minden résztvevônek szükséges
egy hágádá, melyben a tradicionális
sorrendben van leírva, hogy mikor és
mit kell mondani, cselekedni. A
hágádának nincs írója, vagyis több
írója van, hiszen az évszázadok fo-
lyamán alakult ki, és még ma is ala-
kul. A hágádá fô célja, hogy alkal-
mat adjon a beszélgetésre, a tovább-
gondolásra, így az egyes részekhez
mindenki hozzáteheti saját magyará-
zatait.

A szédertálon (keárát széder) a
következô szimbolikus ételek talál-
hatók:

– balra felül egy sült/fôtt tojás
(bécá);

A tojás jelképezi a Szentélyben be-
mutatott ünnepi áldozatot, de a tojás
egyben a gyász jelképe is, azé a gyá-
szé, melyet a Szentély pusztulása
miatt érzünk és tartunk mindmáig.
(A Szentély pusztulásának emlék- és
gyásznapja [tisá beáv] és peszáh
elsô napja mindig a hét ugyanazon
napjára esik!) A tojás emlékeztet
még az emberi életre, a múlandóság-
ra, a törékenységre, a sors forgandó-
ságára; de a születésre, az új élet szü-
letésére, az újjászületésre is. Hátám
Szofér, a 19. század elsô felében élt
nagy hírû pozsonyi rabbi szerint a
tojás egy picit olyan, mint a zsidók:
minél többet sütik/fôzik, annál ke-
ményebb lesz, mert a zsidókat is
mennél jobban gyötrik, annál inkább
ellenállóbbá válnak, megkeményed-
nek. A rómaiak (a széder kialakulá-
sának idejében ôk voltak a szabad
emberek, akiket most „utánozunk”) a
lakomát „ab ovo” (a tojástól) kezd-
ték. Szokás, hogy közvetlenül a la-
koma elôtt mi is eszünk fôtt tojást,
amelyet sós vízbe mártva fogyasz-
tunk el.

– jobbra felül egy darab sült hús
(zroá), mely általában egy csirke-
nyak vagy szárny;

A sült csontos hús a Szentélyben
bemutatott peszáhi bárányáldozatot
jelképezi, melyet egészben kellett
megsütni, csontot nem volt szabad
eltörni benne. Az egyenes szárny jel-
képezi még a kinyújtott kart is, mert:
„...kivezetett I.ten bennünket onnét
hatalmas kézzel és kinyújtott kar-
ral...”5 Ez azonban csak szimbolikus
étel, nem fogyasztjuk el, csak ráte-
kintünk, és emlékezünk az áldozat-
bemutatásra, a jeruzsálemi Szentély-
re.

– a tojás és a sült hús alatt közé-
pen található a keserûfû (máror),
amely általában torma;

E keserûfüvet fogjuk majd kettô
darab letört mácá közé téve elfo-
gyasztani a jeruzsálemi Szentély em-
lékére, az elôírt áldásmondást
követôen.

– szédertál (a szimbolikus ételek-
kel);

– bor (legalább 3,5 dl személyen-
ként);

– pohár (mindenkinek);
– egy nagy és díszes serleg (Éli-

jáhu/Illés serlege);
– egy fôtt tojás;
– egy tálka sós víz;
– három darab mácá (jiddisül: ma-

cesz);
– ünnepi gyertyák (legalább kettô).
Az asztalhoz a széder vezetôjének

odakészítünk egy támaszkodásra is
alkalmas karosszéket, ezzel is jelez-
vén, hogy szabad emberek vagyunk,
így hát ráérôsen, kényelmesen
eszünk. Szokás, hogy párnát is ra-
kunk a karosszékbe. A támaszkodás
is, miként az egész vacsora, az ókori
étkezési szokások megôrzése. Van-
nak helyek, hol egy üres karosszéket
is az asztalhoz tesznek, várva azt a
zsidót, aki még nincs itt, akit még
nem érdekel a széder, vagy valami-
lyen okból még nem jöhet. A széder
vezetôje hagyományosan fehér kön-
tösben (kitli) vezeti az estet. A fehér
szín az ünnep színe, az öröm jele, de
fehér volt a kohaniták ruhája is, akik
annak idején a peszáhi áldozatbemu-
tatásokat végezték a jeruzsálemi
Szentélyben.

Szokás a hágádát már a peszáh

elôtti szombaton (sábát hágádol) el-

olvasni. A széder rendezôjének ala-

posan fel kell készülnie, meg kell

terveznie, elôre be kell osztania,

hogy ki mely részeket fogja majd

mondani, énekelni.

A szépen megterített ünnepi asz-

talra a következôket kell elhelyezni:

A szédertál mellett egy kis tálká-
ban sós vizet készítünk az asztalra,
mely az egyiptomi szolgaság köny-
nyeit, avagy az ott hullatott verítéket
hivatott jelképezni.

A szédertál alatt/mellett (elkülöní-
tetten) három darab mácá (macesz)
van, mely a hagyományt szigorúan
ôrzô helyeken mindig az úgyneve-
zett: mácát micvá, a parancsteljesítés

– jobbra, a keserûfû alatt talál-
ható a hároszet (alma, dió, fahéj és
bor keveréke);

Ezen anyag emlékeztet a téglára
vagy vályogra, melyet a zsidók ké-
szítettek az egyiptomi rabság alatt. E
masszába fogjuk majd belemártani a
márort a megfelelô alkalommal.

– balra, a keserûfû alatt találha-
tó valamilyen zöldségféle (kár-
pász);

A kárpász lehet zöldség, zeller, re-
tek vagy fôtt burgonya, melyek a ta-
vaszra, az újjászületésére, az örök
megújulásra utalnak. Ezt mártjuk
majd a sós vízbe, mielôtt megen-
nénk.

– legalul középen ismét keserûfû
(máror/házeret) van, mely rendsze-
rint torma vagy saláta;

E keserûfû jelképezi az egyiptomi
élet keserûségeit. Legalább egy olaj-
bogyónyi (kezájit) mennyiséget kell
majd a hároszetbe mártva elfogyasz-
tanunk belôle.

macesze. A három mácá jelképezhe-
ti a zsidóság három összetevôjét:
kohaniták, léviták és a többiek, illet-
ve a három ôsatyát: Ábrahámot,
Izsákot és Jákobot is.

Gyakorlati okból mindig három
kenyeret (most csak kovásztalan le-
het, ezért használjuk a mácát!) ra-
kunk az asztalra, mert az ünnepi ét-
kezéseknél kettô egész kenyérnek
kell lennie, de mivel az egyiket majd
eltörjük (áfikomán), így elôször há-
rom kenyeret (most mácot/macesz)
kell odakészíteni! Az asztalon ezen-
kívül ott van még a bor/szôlôlé, vala-
mint a pohár. Összesen négyszer kell
majd innunk belôle, mert négy kife-
jezéssel említi a Tóra I.ten segítsé-
gét, az egyiptomi kiszabadulást. E
szavak a következôk: megszabadíta-
lak (hocéti), megmentelek (hicálti),
megváltalak (gáálti) és népemmé fo-
gadlak (lákáhti) – ahogyan a Tórá-
ban olvashatjuk6.

A kiszabadulás, a szabadság érzé-
se az öröm érzése; a bor pedig az
öröm, a vidámság jelképe, mert: „A
bor megörvendezteti az ember szí-
vét” – írja a zsoltár7. Hagyományo-
san a széder vezetôje nem önmaga
tölt a poharába, hanem valaki más
teszi ezt helyette, úgy, mint egy óko-
ri lakomán az uraknak a szolgáik.

A másik (teletöltött) pohár, díszes
serleg az asztalon Elijáhu/Illés pró-
fétáé, ugyanis Maleáhi könyvében
olvashatjuk, hogy a Messiás elô-
hírnöke, bejelentôje Élijáhu lesz, ô
fogja hírül adni jöttét8, mi pedig bor-
ral várjuk a hosszú útról érkezô, de
jó hírt hozó prófétát. Ezen okból szo-
kás Magyarországon a megváltásért
fohászkodó „Szól a kakas már...”
kezdetû, világszerte ismert dalt is el-
énekelni, melyet Rabbi Jichák
(Eizik, Ajzik) Taub (1751–1821), a
nagykállói (jiddisül: hákálever)
cádik szerzett a hagyomány szerint.
Egy másik nézet szerint öt kifejezés-
sel van megemlítve az egyiptomi ki-
szabadulás, de bölcseink között errôl
vita volt, a vitás kérdéseket pedig
majd Elijáhu próféta fogja eldönteni.
Ha mindezen dolgok megvannak, el-
rendeztettek, akkor a zsinagógából
hazajôvén, a gyertyák meggyújtása
utáni kidussal (a borra mondott ál-
dással és az ünnep megszentelésé-
vel) megkezdôdhet a széder a „for-
gatókönyvbôl”, a hágádából levezet-
ve a hagyományos sorrendben: a ki-
vonulás történetének elbeszélésével,
szimbolikus ételek elfogyasztásával,
vacsorával, hálaadással, énekléssel.

Az est végén ugyanúgy köszönünk
el egymástól, amint egy fél évvel ko-
rábban, jom kipur „kimenetele” után
tettük: Lesáná hábáá birusálájim!
(A jövô évben Jeruzsálemben!)

Oláh János 
egyetemi docens

ORZSE

1 M.V. XVI,3.

2 M.II. XIII,8.

3  M.II. XII,42.

4 Misna, Peszáhim X,5.

5 M.V. XXVI,8.

6 M. II. VI, 6-7.

7 Zsoltárok CIV, 15.

8 Maleáhi III, 23-24.
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Olvasói levél

Körzeti kitekintô

Debrecen
A nap a hitközség székházában

sportdélelôttel kezdôdött, ahol a
Hapoel klub gépeit próbálhatták ki az
érdeklôdôk. Ebéd után körünkben üd-
vözölhettük az 5. alkalommal rende-
zett Debreceni Zsidó Szabad Egyetem
keretében Szántóné dr. Balázs Edit
tanárnôt, az ORZSE docensét, akitôl
betekintést kaphattunk élvezetes tör-
téneti forrásokba.

Ezt követôen Shmuel Faigen rabbi
– azok kedvéért, akik nem hallhatták a
zsinagógában – felolvasta Eszter
könyvét, mégpedig az „alkalomhoz”
illôen mexikói kalapban, Guinness-
rekordot megdöntô gyorsasággal, de
mégis figyelmet keltôen.

A „Debrecen Kultúrájáért” díjjal ki-
tüntetett Debreceni Dixieland Jazz
Band, amely fennállásának 30. évfor-
dulóját ünnepli, fergeteges koncerttel
szórakoztatta a közönséget.

Zenei „ízlelôbimbónk” élvezete
után Köves (Alias Kohn) és Grün
urak látogattak el hitközségünkhöz.
Grün szerette volna levizsgáztatni
Kövest (Kohnt) zsidósági alapis-
meretekbôl. Ám az állandó félreért-
hetô humoros párbeszéd alatta maradt
egy PhD-vizsgának. Kreisler Gábor
vidám mûvét, a „Zsidósági vizsgát”, a
szerzô és Dickmann Sándor adták elô,
a hallgatóság nem kis örömére.

Ezt követte az ünnepeink egykori
tanítójára: Almásiné Sárika nénire va-
ló emlékezés. Minden vidám ünnepre
fáradságot nem kímélve tanította be a
gyerekeket alkalomhoz illô szerepek-
re oly magas fokon, hogy az elôadá-
sok ma is helytállóak lehetnének. Az
emlékvetítés jó alkalmat adott arra is,
hogy a már felnôtt szülôk, nagyszülôk
felismerhessék egykori önmagukat. A
megható képeket feldolgozó, zenei
aláfestéssel készült összeállítás dr.
Komárominé Simándi Judit ötletét va-
lósította meg. Köszönet érte!

Az est a folytatásban a western vilá-
gába kalauzolta el a közönséget. Egy
kilenctagú tánccsoport countryzenére
ropta színpadunkon. A Dancing boots
nevû együttes mûvészi fokon mutatta
be pl. a texasi Dallas família szórako-
zását és szórakoztatását.

Nem maradhatott el a jelmezver-
seny sem e jeles napon! Kiváló ötle-
tek valósultak meg a púrim tisztele-
tére – úgymint eredeti 19. századi vi-
rágáruslány, jordán királyné igen
gazdagon díszített ruhájában pom-
pázva, egy szaúd-arábiai olajmágnás,
akit a mincha imánál – legnagyobb
fájdalmára – nem számítottak be a
minjenbe. Webber Macskák musical-
jének reprezentánsa, Jancsi bohóc fe-
lesége, a DZSH fôszakácsnôjét meg-
fúrni készülô konyhalány, egy óce-
ánjáró hajóról levitézlett kalóz, aki
nem az újonnan beindult 2-es villa-
mos kalauza, horrorfilmbôl elôkerült
figura, fényvisszaverôs mellényt
viselô közmunkás, valamint a nálunk
sötétben is ragyogó fényt adó na-
pocska kápráztatott el mindenkit. A
szakavatott és pártatlan zsûri – jelen
esetben a közönség – mindenkinek
egységesen a maximális 10 pontot

Szeged
A Wallenberg Egyesület, a Wallenberg Középiskola, a Páva utcai

Holokauszt Emlékmúzeum, az önkormányzat és a hitközség a Somogyi
Könyvtárban rendezte meg a „Régen volt, hol is volt” középiskolai vetélkedô-
sorozat szegedi regionális fordulóját, amelyen vajdasági, erdélyi és helyi
középiskolák vettek részt 9x4 fôs csapattal. Az elsô két helyezett jutott az
országos döntôbe. A vetélkedôvel egyidejûleg nyílt meg a zsinagóga Mártír
Emlékcsarnokában a Centropa vándorkiállítása a holokauszt 70. évfordulója
alkalmából, „Történetek egy családi albumból” címmel.

* * *
A Szeged–Csanádi Egyházmegye, a Gál Ferenc Fôiskola, a Holokauszt

Emlékközpont, a hitközség és az ORZSE közös rendezésében kerekasztal-
beszélgetést tartottak Haraszti György egyetemi tanár moderálásával,
Bölcskei Gusztáv püspök, Kiss-Rigó László püspök, Lackner Pál püspök,
Schöner Alfréd fôrabbi, rektor, Lednitzky András hitközségelnök és Török
Csaba teológus részvételével a holokauszt emlékév keretében, „Istenkép
Auschwitz után” címmel. A párbeszéden közel 200-an vettek részt különbözô
vallások hitéleti és világi vezetôi, hívei közül. Az esemény a Holokauszt
Emlékközpont „Egyházi embermentôk” c. kiállításának megtekintésével
zárult.

* * *
A TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-032 keretében a hitközség Fülöp András

könyvtáros közremûködésével pályázatot nyert 2013-ban. A programban az
olvasási kedv növelése, a kultúra fejlesztése, a hitközség könyvtárának
gazdagítása, szoftverfejlesztés, könyvbemutatók és más projektek kaphatnak
helyet. Az elsô elôadás-sorozat „Mindennapok a magyar zsidóság
történetében” címmel a hitközség, az SZTE BTK Népmûvelési Szak, a Gál
Ferenc Hittudományi Fôiskola együttmûködésében – Glasser Norbert PhD
koordinálásával – már zajlik dísztermünkben, általában 30–40 érdeklôdô
jelenlétében. Sok, eddig nem hallott téma kerül szóba: az elmúlt századok
ortodox könyvkiadása, az ortodoxia és a neológia története, néprajz, a zsidó
nôk élete – mindez a Bálint Sándor Vallásközi Kutatócsoport munkáiból. Az
elôadás-sorozat június végéig tart.

L. A.

Brit mila a Nagyfuvarosban
Egyszerûen csak egy hétfôi nap volt, sokan már munkahelyükön, a kora

reggeli istentisztelet után. Akik megtehették, ott maradtak a Nagyfuvaros
utcai zsinagógában, hogy osztozzanak a Streit család örömében. Számukra
hosszú-hosszú évtizedekre meghatározó volt ez a délelôtt.

Lélekemelô szertartásra került ugyanis sor: a körzet elnökének, a Kozma
utcai temetô igazgatójának unokáját, Somkúti Vera és Streit Gábor fiát,
Chájim Nátán ben Smuélt vették fel Ábrahám szövetségébe.

A nyolcadik kerületi templom különleges eseményét a családtagok, bará-
tok, ismerôsök és a kile mellett a BZSH-Mazsihisz ügyvezetô igazgatója, az
ortodox hitközség elnöke, rabbik, kántorok, valamint az ORZSE vezetô tiszt-
ségviselôi, tanárai is megtisztelték.

Természetesen minden a hagyományok szellemében zajlott, megtörtént a
pici fiú „bemutatása” is áldások, imák kíséretében A szertartást a
Németországból érkezett Adler rabbi végezte el.

A nagyszabású kiduson a közösség rabbija, ráv Glitzenstein adott tanítást a
brit fontosságáról, az újszülött nevének jelentésérôl.

-gj-

P Ú R I M S P I E L E K

A Salom Klub kirándulása
Kecskemétre

Nagyon kedves meghívásnak
lehettünk részesei púrim vidám
ünnepén. A hírös város, Kecskemét
hitközsége látott vendégül bennün-
ket. A délelôtt folyamán meglátogat-
tunk néhány nevezetességet.
Elsôsorban a két templomot, amely-
bôl a valamikori ortodox zsinagóga
ma Fotómúzeum, a neológ zsinagó-
ga épülete a TIT Székháza, benne
egy kiállítás: „Michelangelo Galé-
ria”, a nagy szobrász mûveinek
másolataival.

Kihagyhatatlan a Cifra Palota is
értékes tárlataival, és a méltán híres
Bozsó Galéria, benne a HANGA
Óragyûjteménnyel. A fenséges ebéd
során felköszöntöttük klubunk három
születésnapos férfitagját: Deutsch
Dezsôt (96), Németh Rudolfot (85) és
Havas Györgyöt (89). Igaz, szemé-
lyesen csak Rudi bácsi volt jelen, de
az ünneplést a Bálint Házban foly-
tatjuk.

Nagy várakozás elôzte meg a
délutánt, amikor találkoztunk a
kecskeméti kilével és a környékbeli
közösség rabbijaival, meghívott
vendégekkel, lelkes fiatalokkal és
jelmezbe öltözött aranyos gyere-
kekkel. Vidám és színvonalas volt a
mûsor, melynek részese volt a Salom
Klub KOHNCERTO Dalköre is,
Németh Rudolf vezetésével. Nagy
örömünkre jelen volt Nógrádi

Gergely kántor, aki régi barátsá-
gunkra való tekintettel beállt a
Dalkörbe, és együtt énekelte a vidám
púrimi dalcsokrot. A közös ima után
meghallgattuk a tanításokat Róna
Tamás és Markovics Zsolt rabbiktól.
A vendéglátás szeretetteljes és
süteményekben gazdag volt!

Reméljük, ennek a remek és tartal-
mas kirándulásnak mihamarabb lesz
folytatása egy másik városban.
Köszönjük!

R. R.

Felháborító
Tisztelt Szerkesztôség! A kö-

vetkezô felháborító, undorító és
megdöbbentô dolgot láttam ma
reggel az Alma utcai idôsek
otthona kertjében (tehát nem
közterületen). Az ízléstelen, ostoba
és cinikus megjegyzésérôl és bûnü-
gyérôl elhíresült Zuschlag János
botránykönyvét a kertben felállí-
tott óriásplakáton hirdették.

Ez véleményem – és gondolom,
nagyon sokak szerint – az itt
elpusztított 90 ember emlékének
megcsúfolása. Hogy történhetett
ez meg?

Nagyon kérem, lehetôségük sze-
rint szíveskedjenek intézkedni en-
nek a förmedvénynek az eltün-
tetésérôl.

(Név és cím a szerkesztôségben)

Lemondott Zoltai Gusztáv, a Magyarországi Zsidó Hit-
községek Szövetsége ügyvezetô igazgatója – erôsítette
meg Heisler András, a Mazsihisz elnöke az ATV Egye-
nes beszéd címû mûsorában.

Heisler András elnök elmondta: a szervezet vezetôsége
szûk körû tárgyalást folytatott, aminek a végén Zoltai
Gusztáv úgy távozott, hogy szóban és írásban is lemon-
dott.

Közlése szerint a döntés szoros összefüggésben van a
német megszállás áldozatainak a budapesti Szabadság
térre tervezett emlékmûvével. Mint hozzátette, Zoltai
Gusztáv azzal indokolta lemondását, hogy nem akarja
folytatni közéleti munkáját, mert mentálisan rendkívül
megterheli.

A Mazsihisz elnöke szerint Zoltai Gusztáv lemondása
nagyon erôs jelzés. Mint mondta, Zoltai 79 éves,
holokauszttúlélô, érthetô az érzékenysége az emlékmû
ügyében.

Heisler András elmondta: a Mazsihisz értetlenül áll a
Szabadság térre tervezett emlékmû építése elôtt, szerin-
tük azt nem szabadna felállítani. Nem a miniszterelnök

ígérete szerint zajlanak az események – jegyezte meg,
utalva arra, hogy Orbán Viktor februárban azt javasolta
a Mazsihisznek, hogy húsvét után folytassák a konzul-
tációt.

A Mazsihisz elnöke elmondta, civil ellenállással és a
nemzetközi közvélemény „felhasználásával” megpró-
bálják megakadályozni vagy megnehezíteni az emlék-
mû felállítását. Arra a kérdésre, hogy mi történik, ha
mégis megépül az emlékmû, azt válaszolta, hogy „kike-
rüljük a Szabadság teret, nem tudunk mást csinálni, és
várjuk azt a pillanatot, amikor a (...) szoborparkba fog-
ják szállítani”.

Heisler András arra is kitért, hogy néhány nap múlva
vezetôségi ülést tartanak, ott döntenek, megkeresik-e a
kormányt. Egyúttal jelezte: a miniszterelnök februári le-
vele óta nem folytattak érdemi egyeztetést a kabinettel.

Zoltai Gusztávot több mint húsz éve, 1991-ben válasz-
tották meg a Mazsihisz ügyvezetô igazgatójává. Miköz-
ben a Mazsihisz elnökének személye többször is válto-
zott az idôk során, Zoltai Gusztáv megszakítás nélkül
egészen mostanáig betöltötte tisztségét.

Velük érkezett Radó Anna, vala-
mint a két vezetô tanár: Nagy Anna
(Budapest Klezmer Band) és Pados
Balázs klarinétmûvész.

A fiatalok púrimi kis koncertjét óriá-
si repertoárjuk, kiváló hangszeres tudá-
suk és a közös játék öröme jellemezte.

Az eseményt a Laky Konyha ha-
gyományos süteményfinomságai tet-
ték kulinárisan is tökéletessé.

-gáljuli-

Újpest
A közösség lelkesedésének köszön-

hetôen rendszerré vált Újpesten (is) az
esti és reggeli Megila-felolvasás, amit
vidám, felszabadult „buli” követett.
Közösségünk ünnepét megtisztelte je-
lenlétével a Lauder-iskola néhány
osztálya a szülôk, valamint Varga
Kriszta, Dankó Bianka és Erdei Zol-
tán tanárok kíséretében. Szerdócz Er-
vin rabbihelyettes méltatta a púrim
jelentôségét. Beszélt a „gonosz” Han-
na Arendt-i értelmezésérôl. A gonosz
természetére jellemzô gôgrôl, alatto-
mosságról, arról, hogy csak hatalom-
mal párosulva érvényesítheti tombo-
lását. A púrim örök tanulsága, hogy
az igaz és a jó újra és újra gyôze-
delmeskedik felette. Klein Judit és ze-
nekara fergeteges sikerû koncertet
adott. Rengeteg szendvics, hagyomá-
nyos sütemények és „lö chájim” tette
emlékezetessé ünnepünket.

(M. Gy.)

Székesfehérvár
Púrim délutánján megtöltötték a hí-

vek a zsinagógát. Neubart István el-
nök köszöntôje után Vencel György
kántor Eszter könyvét olvasta fel. Ezt
követôen Székelyhidi Hajnal, Cser
Erzsébet énekmûvészek, Vencel
György és Villányi Benjámin kánto-
rok nagy sikerû koncerttel örvendez-
tették meg a megjelenteket. Végül a
hitközség vezetôsége hagyományos
ünnepi süteményekkel látta vendégül
a résztvevôket.

Lemondott Zoltai Gusztáv

ján a DZSH kóser konyhájának sokfé-
le süteménye került terítékre, s az
ilyenkor megszokott ünnepi desszertek
sem maradtak el. A nehezen mozgó
vagy ágyhoz kötött hittestvéreinknek
elvittük a sláchmoneszt. A „kötelezô”
programok után kezdôdött a táncos,
zenés mulatság a hetvenes-nyolcvanas
évek zenéjére, amely múltbeli kultúr-
termi hangulatot idézett fel.

Rendezvényünket, mint legtöbb-
ször, a tôle megszokott humorral Fe-
hér Tamás elöljáró konferálta.

Ilyen fergeteges, humoros, hangula-
tos ünnepünk „emberemlékezet” óta
nem volt. A púrimi micvék megtartá-
sával nem kell szégyenkeznünk a
Mindenható elôtt. Reméljük, folytatá-
sa következik.

Hunyadi tér
A dúsan terített asztal körül nemcsak

a kile és a klub tagjai foglaltak helyet,
hanem több körzetbôl és a város szá-
mos pontjáról is érkeztek vendégek.

Az esemény Domán István fôrabbi
ünnepméltatásával vette kezdetét,
majd következett egy púrimi játék
(Nagy Ágnes betanításában) a Scheiber
Sándor-iskola drámatagozatosainak
elôadásában. Róluk ideje kicsit többet
megtudnia az olvasónak. Ôk azok,
akik chanukka és púrim alkalmával eb-
ben a körzetben sok-sok éve az ese-
ményt megelôzôen hónapokig tartó
felkészüléssel, színvonalas mûsorok-
kal kápráztatják el a vendégeket. A
törzsmag (sajnos lassan „kiöregsze-
nek”) – Rózsa Groó Benjámin, Keszler
Ábel és Benô, Kispap Áron Miklós,
Kálló Dániel és a kisebbek: Ejalu
Maja, Geréb Miksa, Fixler Ádám
– mellett még jó páran személyes
ismerôsei a körzetnek.

Az ifjú mûvészeket természetesen
szülôk, nagyszülôk, kistesók is elkísé-
rik, nem másért, mint hogy utána a to-
vábbi programok részesei lehessenek.

A gyerekek elôadása után Varga
Ferenc József volt az, aki újra bebizo-
nyította, hogy humorban nem ismer

szavazta meg. Minden megjelentnek
színes álarcot készített a december-
ben újonnan alakult Nôegylet, mely-
nek tagjai lettek a hangadói az ismert
izraeli dallamok közös éneklésének.

Persze az ilyenkor szokásos tombo-
lasorsolást is már tûkön ülve vártuk.
Sok-sok értékes ajándék talált új gaz-
dára. Rendezvényünkön púrimi büfé
állt rendelkezésre, melynek repertoár-

tréfát, óriási sikere volt, a poénok
idôben és nagyot szóltak...

A rendezvény zárószámaként a
Zmirim klezmeregyüttes (Lauder
Javne) lépett fel. Ôk sem elsô ízben
szerepeltek a Hunyadi téren, 2004-es
megalakulásuk óta felnôtt egy generá-
ció, sokan idôközben érettségiztek, s
az élet sok területén tesznek eleget
különféle kihívásoknak. Helyettük új
zenészek csatlakoztak a társasághoz,
örömükre számos nemzetközi feszti-
vál szívesen látott vendégei.
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Az Élet Menete Alapítvány a
Holokauszt Emlékközpontban fel-
készítô napot tartott a lengyelországi
Élet Menetén részt vevô diákoknak
és a kísérô tanároknak.

A zsinagóga tér a napsütéses va-
sárnap ellenére megtelt lelkes diá-
kokkal és tanárokkal egyaránt, közel
száz fô vett részt az eseményen. A
felkészítô nap Szita Szabolcsnak, a
HDKE igazgatójának köszöntôjével
indult, aki hangsúlyozta, mennyire
fontos, hogy emlékezzünk és hogy
bennünk éljen az áldozatok emléke,
hiszen egykor ôk is olyan diákok, ta-
nárok voltak, mint a jelenlévôk.

Beszéde után a tárlatvezetôk –
akik az Élet Menete Alapítvány ön-
kéntesei is egyben – vették át a szót
és kezdték meg a diákok és a tanárok
felkészítését.

Jordanidisz Theodora vezetô ön-
kéntes köszöntötte a megjelenteket,
majd bemutatta Az Élet Menete Ala-
pítványt. Elmondta, milyen jelen-
tôséggel bír ez az út, hiszen ebben az
évben van a magyarországi deportá-
lások 70. évfordulója. Ennek tiszte-
letére idén a magyar delegáció jelké-
pesen 600 fôvel, különvonattal uta-
zik Auschwitzba, ahol a nemzetközi
menetet fogjuk vezetni. A mai nap
célja, hogy mind történelmileg, mind
lelkileg felkészítse a diákokat arra,
ami a haláltáborban vár rájuk. Álta-
lában ez a buszon odafele történik
meg, ám idén vonattal utazunk, köz-
vetlenül a budapesti Élet Menete utá-
ni éjszakán, így erre nem lesz
lehetôség.

A nyitóelôadást a magyarországi
holokausztról Pécsi Tibor tartotta.
Bemutatta, hogy hogyan jutottunk a
„Te más vagy!” mondattól egész az
auschwitzi táborig. Minden a sza-
vakkal és a megbélyegzéssel kezdô-
dött. Ismertette a zsidók sorsát a Kár-
pát-medencében. Elmondta, hogy
helyzetük ingatag volt, hiszen a tör-
ténelem során többször kiûzték ôket
a feudális magyar állam területérôl,
vallási és gazdasági okokra hivat-
kozva. Mindez II. József idején eny-
hült, azonban az emancipáció csak a
kiegyezést követôen, 1867-ben való-
sulhatott meg. Az elsô csapást a tria-
noni békeszerzôdés mérte rájuk,
majd a numerus clausus és a zsidó-
törvények és rendeletek sokasága.
Nem kellett sok idô ahhoz, hogy
marhavagonokban deportálják ôket a
haláltáborba. Auschwitz áldozatai
közül minden harmadik ember ma-
gyar állampolgár volt.

Rövid szünet után Kun Gergely
elôadása következett a náci tábor-
rendszerekrôl és Auschwitz-Birke-
nau kialakulásáról. Olyan kérdéseket
boncolgatott, hogy mi volt a célja a
náci táborrendszer kiépítésének, mi-
lyen fázisokban alakult ki a táborok
világa, kiket és miért küldtek oda, és
mi történt velük. Virtuálisan bejártuk
az auschwitzi lágerkomplexumot.
Az ôrszemélyzet tagjairól is mesélt,
hogy ôk hogyan élték meg mindezt,

JERUZSÁLEMI VÉLEMÉNY:

csalóka zsidó reneszánsz
Magyarország kormányzó pártja nö-

veli nacionalista és agresszív retorikáját
a választások elôtt, és csalóka a magyar
zsidó reneszánsz, állítja két cikkében a
The Jerusalem Post címû izraeli angol
nyelvû napilap.

Az elsô írás szerint az ultranacionalista
Jobbik népszerûségének növekedésére
válaszul, szavazóik megnyerése érdeké-
ben a Fidesz beemelte riválisuk prog-
ramjának nacionalista elemeit. Tarlós
István polgármester tavaly azt tervezte,
hogy egy antiszemita szerzôrôl utcát ne-
vez el, legutóbb pedig Hargitai János
március tizenötödiki beszédében azt állí-
totta, hogy a Rothschildok és a nemzet-
közi bankvilág törték le az 1848-as ma-
gyar forradalmat és szabadságharcot.

A lap felidézi ebben a sorban a Sza-
badság térre tervezett emlékmû miatt
kialakult viszályt a Mazsihisszel, és idé-
zi Eörsi Mátyás volt SZDSZ-es
képviselô véleményét, miszerint a vitá-
ért – szemben Lázár Jánosnak a zsidó
szervezetet ostorozó álláspontjával – a
Fidesz a felelôs, mert a kormány és nem
a Mazsihisz döntött egy revizionista
emlékmû felállításáról.

A lap Kumin Ferencet is megszólal-
tatja, aki tagadja a jobboldali szavazók-
nak szóló nacionalista retorikát, amely
szerinte nem is lenne célravezetô, mert
a centrum szavazóit legalább akkora
számban elriasztaná, mint ahány szél-
sôjobb voksot megnyerne.

A lap másik cikke Frölich Róbertnek,
a Dohány utcai zsinagóga fôrabbijának
véleményét idézi, aki szerint a médiában
gyakran hangoztatott „zsidó reneszánsz”
mögött igen csekély, csak mintegy tíz
százalékos valós közösségi kötôdés áll.

Ennek oka szerinte, hogy a zsidóság
vallási meghatározásával nem tudnak
azonosulni a nem vallásos és a minden-
napi élet dolgait korlátozó vallásos sza-
bályokat elutasító zsidó származásúak.

Ugyanakkor többségük ódzkodik a
zsidó identitás etnikai definíciójától is a
„mai nácik” képviselte politikai ideoló-
gia miatt, amely szerint a zsidók nem
magyarok. Ezen szembeállítás miatt zsi-
dóságuk etnikai felvállalásával fel kel-
lene adniuk magyar önmeghatározásu-
kat, de a „holokauszt generációja miatt a
magyarság részének kell maradnunk,
hogy megmutassuk, a náciknak nem
volt igazuk” – állítja Frölich.

MTI

Flashmobbal tiltakoztak civilek a
német megszállás áldozatainak ter-
vezett emlékmûve ellen az „Eleven
emlékmû – az én történelmem”
Facebook-csoport szervezésében a
szobor tervezett helyszínén Buda-
pesten, a Szabadság téren.

Béndek Péter filozófus, a
Facebook-csoport aktivistája a de-
monstráción hangsúlyozta: meg kí-
vánják akadályozni a „történelmi ha-

Párizsban tartotta kétnapos ülését
a Zsidó Világkongresszus (ZSVK)
Végrehajtó Bizottsága. Hazánk zsidó
közösségét Heisler András, a
Mazsihisz elnöke és a ZSVK alelnö-
ke; Feldmájer Péter, a Mazsihisz al-
elnöke és Gergely Andrea, a ZSVK
vezetôségének tagja képviselte.

A megbeszéléseken megvitatták
az ukrajnai zsidó közösség helyzetét,
az erôsödô európai antiszemitizmust,
az európai szélsôjobboldali pártok
szereplését, valamint a magyarorszá-
gi Holokauszt Emlékévvel kapcsola-
tos Mazsihisz-állásfoglalást.

A megbeszélést Ronald Lauder, a
ZSVK elnöke nyitotta meg, majd
Robert Singer, a nemzetközi szerve-
zet New York-i központjának igaz-
gatója tájékoztatta a Végrehajtó Bi-
zottság tagjait a ZSVK egyre
növekvô aktivitásáról. Beszédében
hangsúlyozta, hogy a világkongresz-
szus jelenleg is számos országban
folytat tárgyalásokat az adott kormá-
nyokkal és a helyi zsidó közösségek
képviselôivel.

Arie Zuckerman a francia zsidók
tapasztalatairól adott tájékoztatást.
Mint köztudott, az országban súlyos
antiszemita jelenségek tapasztalha-
tók, amelyekkel szemben a zsidó kö-
zösség tagjai és a civil társadalom is
felveszi a küzdelmet, amihez kor-
mányzati segítséget is kapnak.

A jelenlévôk részletesen megvitat-
ták az Ukrajnában kialakult állapot-
tal kapcsolatos közösségi feladato-
kat. A ZSVK véleménye szerint a
legfontosabb cél, hogy a zsidó kö-
zösségek képesek legyenek az
együttmûködésre és a közös fellé-
pésre, mert csak ez segíthet a nehéz
helyzetbe került ukrajnai zsidó kö-
zösségen.

A megbeszélésen kiemelt hang-
súllyal foglalkoztak az Izraelre vo-
natkozó bojkott elleni hatékony fel-
lépés lehetôségeivel. A bojkottal Iz-
rael Államot igyekeznek delegi-

timálni – állapították meg a kong-
resszus résztvevôi.

A Végrehajtó Bizottság ülésének
második napján Ira Forman, az anti-
szemitizmus elleni küzdelemnek az
USA által kinevezett különmegbí-
zottja arról adott tájékoztatást, hogy
az Egyesült Államok Kongresszusa
különös hangsúllyal kezeli a
holokauszt szenvedései által meg-
gyengített zsidó közösségeket, füg-
getlenül azok méretétôl. Mint azt
elôadásában megerôsítette, a zsidó
közösségek szerte a világban számít-
hatnak az Egyesült Államokra, elsô-
sorban az antiszemitizmus, a kire-
kesztés elleni küzdelmükben, a de-
mokrácia, az emberi jogok megvédé-
se érdekében.

A Zsidó Világkongresszus Végre-
hajtó Bizottságának tagjai meghall-
gattak egy elemzést az európai neoná-
ci szervezetekrôl. Ebben külön ki-
emelték a Jobbikot, felhívva a figyel-
met a szélsôséges párt megnyilvánu-
lásaira, valamint várható pozíciójára
az országgyûlési választások után. A
görög zsidóság vezetôje külön szá-
molt be az Arany Hajnal pártról.

Heisler András, a Mazsihisz elnö-
ke – a Zsidó Világkongresszus alel-
nöke – részletes elôadást tartott a
Magyar Holokauszt Emlékév kap-
csán kialakult helyzetrôl, s arról, mi-
ként tartják meg saját megemlékezé-
seiket a magyar zsidó közösségek,
valamint beszámolt a több civil szer-
vezet által elindított forrásteremtési
kampányról.

A ZSVK támogatásáról biztosítot-
ta a magyarországi zsidóságot kép-
viselô Mazsihiszt. A korábban Bécs-
ben lezajlott egyeztetések után most
már Párizsban is helyeslik azokat az
elképzeléseket, melyeket a legjelen-
tôsebb hazai zsidó szervezet képvi-
sel. A megbeszélések végén határo-
zatokat fogadott el a Zsidó Világ-
kongresszus Végrehajtó Bizottsága.

A Mazsihisz gratulált
Orbán Viktornak

és a táborok közelében élôket is
megemlítette.

A záróelôadásban a szociológus és
pszichológus Hajduska-Dér Noémi
pedig a „hogyan történhetett meg?”
és a „hogyan lehetett elfogadni?”
kérdésekre kereste a választ, a hall-
gatás vagy kibeszélés dilemmáiról
beszélt. Megtudhattuk, hogy a trau-
ma öröklôdik, így a pszichológia be-
szél másod-, sôt már harmad- és ne-
gyedgenerációs túlélôkrôl is. Noémi
segítette a diákokat abban, ôk ho-
gyan dolgozzák majd fel azt, amit
látni, tapasztalni fognak április 28-
án.

A felkészítô nap sikerrel zárult,
köszönet az érdeklôdô diákoknak és
tanáraiknak, hogy jelenlétükkel, fi-
gyelmükkel megtisztelték az Élet
Menete Alapítványt és az Élet Mene-
te emlékprogramot!

Felkészítô nap Auschwitzra

Tiltakozás az emlékmû ellen

zugságot hirdetô politikai jelkép”
felállítását. Ezzel ugyanis a kor-
mányzatnak véleménye szerint az a
célja, hogy felmentse a nemzetet
múltjának és jelenének terhei alól,
amire szavai szerint sem felhatalma-
zása, sem tudása, sem erkölcsi tekin-
télye nincsen.

Úgy vélekedett, hogy a magyar
nemzet nem a 15 millió áldozat nem-
zete, a magyarok túlnyomó része er-
kölcsileg vagy tevôlegesen hozzájá-
rult emberek, gyerekek, családok
megsemmisítéséhez, és a német
megszállás elôtt sem tett semmit a
zsidók jogfosztása ellen.

fényképeket, gyermekrajzokat, film-
tekercseket is hoztak az emberek, de
valaki egy olyan 1944-es menlevél
másolatát is elhelyezte, amelyet a
svájci nagykövetség állított ki akko-
riban az üldözött zsidók számára.

A szervezôk felszólítottak min-
denkit arra, hogy a következô hetek-
ben hozzák el személyes tárgyaikat a
Szabadság térre, abban bíznak
ugyanis, hogy az azokból épített ha-
lom megtorpanásra késztetheti azo-
kat, akik „hatalmukkal visszaélve”
mégis megkezdenék az emlékmû
megépítését.

MTI

Ez azonban nem zsidó ügy, ebben
a magyar nemzet mély válsága, tör-
ténelmi kudarca érhetô tetten –
mondta a filozófus.

A mintegy 300 tiltakozó emlékkö-
veket, emlékmécseseket, illetve
olyan tárgyat helyezett el a Szabad-
ság téri mélygarázs bejáratánál, ame-
lyek kifejezik személyes érintettsé-
güket. A többi között nemzetiszínû
szalaggal átkötött síndarabot, családi

(Fotó: Soós Lajos/MTI)

A Zsidó Világkongresszus
támogatja a Mazsihiszt

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Engedje meg, hogy a magyarországi zsidóság, a zsidó közösség nevében
ôszintén gratuláljunk ahhoz, hogy 2014. április 6-án a választók akaratából
ismételten Ön alakíthatja meg Magyarország Kormányát.

Biztosak vagyunk abban, hogy a következôkben a zsidóság félelem nélkül
élhet, szabadon gyakorolhatja vallását, vallhatja meg ôsei hitét ebben az
országban. 

Hisszük, hogy Ön és kormányzata fellép az antiszemitizmus, a rasszizmus,
a xenofóbia minden formájával szemben, különös tekintettel a holokauszt 70.
évfordulójának megemlékezéseire.

A magyarországi zsidóság bízik abban, hogy az évszázados hagyományok-
nak megfelelôen közjogi státusza változatlan marad, és a parlamentben nem
hoznak a jövôben sem olyan döntést, amely megzavarná azt a harmonikus
viszonyt, amely biztosította minden itt élô zsidónak az identitásválasztás
szabadságát.

További sok sikert, felelôsségteljes megbízatásához erôt, türelmet és jó
egészséget kívánunk, és kérjük Önre, feleségére, gyermekeire és hazánkra az
Örökkévaló áldását.

Tisztelettel:
Heisler András Zoltai Gusztáv Tordai Péter

elnök ügyvezetô igazgató elnökhelyettes,
a BZSH elnöke

7070
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Az angyalföldi RAM Colosseum
szolgált helyszínéül a Radnóti
Miklós Antirasszista Díj tizen-
negyedik alkalommal megrendezett
átadásának.

Olyan személyek és közösségek
részesültek és részesülnek ebben az
elismerésben, akik-amelyek kiállá-
sukkal, példamutató cselekedeteik-
kel hitet tettek az antirasszizmus
eszmeisége mellett.

A színpadon hetven, félkörívben
elhelyezett szék, melyeken részben
az idén elsôként átadott, úgynevezett
„Radnóti-jel” díjazottai (korábban
már elismerésben részesült szemé-
lyek, akik azóta is folyamatosan
sokat tettek a díj szellemében),
részben az ezen az eseményen kitün-
tetésre várók foglaltak helyet.

A kivetítôn Magyarország a náciz-
mus kapujában címmel peregtek
képsorok, majd Gálvölgyi János
köszöntötte a megjelenteket, beszélt
a MEASZ alapelveirôl, a humanista
életútról.

Ezt követôen Hanti Vilmos elnök
egyebek mellett elmondta: A
MEASZ újév napján tiltakozni
kényszerült a kormány tervezett
megszállási emlékmûve ellen. Akkor
még nem is tudtuk, milyen lesz az
emlékmû, de számunkra bizonyos
volt, hogy ettôl a kormánytól túl sok
jóra nem számíthatunk. Hamarosan
kiderült, igazunk volt. A tervezett
emlékmûvet nem csak azért tartjuk
náci emlékmûnek, mert nem tesz
különbséget gyilkosok és áldozatok
között. Kérlek benneteket, tegyünk
érte, hogy ilyen emlékmû soha ne is
épülhessen meg. (...)

Mai díjazottjaink között zsidó és
keresztény egyházak képviselôi is

Az újságírók egy bejáráson már korábban megtekinthették a lengyel zsidók
történeti múzeumának készülô állandó kiállításait, és találkozhattak a kuráto-
rokkal is. Tavaly látogathatóvá tették a közönség számára is Varsóban a fan-
tasztikus épületet, néhány idôszaki tárlattal s több oktatási-kulturális prog-
rammal. Akkor azonban inkább csak a ház üzenetérôl írhattunk, illetve arról
az alapos és hosszadalmas munkáról, sok vitáról, ami a megnyitását
megelôzte. Érdemes azonban beszélni a múzeum viszonylag hosszú
elôtörténetérôl is. 2005-ben alapította a lengyel állam (kulturális minisztéri-
um), a fôváros önkormányzata és a társadalmi alapon mûködô Zsidó Törté-
nelmi Intézet. Kijelölték a helyet, ahol ideiglenes sátrat emeltek, amelyben ki-
állításokat és mûsoros eseményeket rendeztek. 2006-ra kiválasztották Rainer
Mahlamäki finn építész tervét, 2007-ben elhelyezték az alapkövet. (Az egy-
kori varsói gettó területén van, szemben vele a gettófelkelés ikonikus emlék-
mûve.)

Az épület megdöbbentôen szép. Tizenháromezer négyzetméter a területe: a
föld alatti elsô szint az állandó kiállításé. Ez az, ami még készül, s október vé-
gén adják át véglegesen. Az egyik kiállítási terem a Kisváros nevet viseli. A
jiddis nyelven stetlnek mondott településforma, ahol a kelet-európai zsidók
nagy része élt. Nagy szegénységben, együtt keresztény szomszédaival, len-
gyelekkel, ukránokkal, fehéroroszokkal és másokkal. A stetl terem dísze
Gwozdziec imaházának mása. A fenyôfából ácsolt faszerkezetet és a gyönyö-
rû színes festményeket önkéntesek készítették el – tudtam meg. A városka
most Ukrajna területén van, az 1731-ben emelt zsinagógát a nácik elpusztítot-
ták. Szerencsére azonban az épületet jól dokumentálták, a festményekrôl
fényképek maradtak fenn, s így újjászülethetett az imaház Varsóban. Az eme-
leten kapnak helyet az ideiglenes kiállítások, az oktatásra szánt tér és egy
majd ötszáz fôs elôadó-színház terem.

Az állandó kiállítás végigvezet a lengyel zsidók hosszú, ezeréves történe-
tén. A tervezô alkalmazkodott a koncepcióhoz, hogy itt nem a vészkorszak-
nak, a pusztulásnak, hanem az együttélésnek emelnek múzeumot. Méghozzá
a korszellemnek megfelelôt, amely nemcsak tárgyakkal szemléltet, hanem el-
mondja témáját, bevezeti a látogatót a történetbe. Hanna Zaremska profesz-
szor asszony, a Lengyel Tudományos Akadémia történettudományi intézeté-
nek munkatársa a szerzôje annak a fejezetnek, amely a 17–18. század zsidó
történetét ábrázolja. Ezt a korszakot a Bogdan Hmelnickij-féle 1648-as felke-
léssel, a zsidópogromok sokaságával kezdi, s Lengyelország felosztásával fe-
jezi be. Zaremska elôadást tartott, amelyben elmondta, hogy a kiállítás össze-
állításával párhuzamosan kellett feleletet találni addig megválaszolatlan, a tu-
domány által nem tisztázott kérdésekre. Ô ezzel is indokolta a rendezés elhú-
zódását, ami miatt sokat bírálták a múzeum létrehozóit.

El kell mondani, hogy a megvalósításban neves lengyel és külföldi kutatók
sokasága vett részt, miközben bevonták, s továbbra is bevonják az érdekelte-
ket, a társadalmat. Most például megtekinthetô egy idôszaki kiállítás, ahol
azokat a tárgyakat lehet megnézni, amelyeket a múzeum adományozói aján-
lottak fel.

Az állandó kiállítás végigjárja tehát az együttélés ezer évét. Egyik elsô ter-
mének címe Elsô találkozások, amit aztán a Paradisus Iudaeorum nevû sza-
kasz vezet a zsidók késô középkori lengyelországi „aranykorához”. A Kisvá-
ros után a Modernitás kihívásairól értekezik a kiállító, ahol arra akar választ
adni, hogy a polgárosodó lengyel területeken a zsidók mennyiben vettek részt
a kapitalizmus létrehozásában, hogyan alakult ki a modern antiszemitizmus,
és mi akadályozta vagy segítette az asszimilációt. Az Utca a címe a két hábo-
rú közötti zsidó valóságról szóló teremnek, amit a Pusztítás, a vészkorszak
terme követ. A kiállítást a háború utáni korszak bemutatása zárja. A három-
millió lengyelországi zsidóból 300 ezer maradt életben. (Kiemelten foglal-
koznak az önfeláldozó lengyel embermentôkkel!) Ez a közösség is fokozato-

A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen elôször tartott mesterkurzust a
világhírû olasz operaénekes, a római Santa Cecilia Akadémia énektanára,
Claudio Di Segni, aki ezután az ORZSE meghívásának eleget téve, a kántor
szakon is félnapos vendégtanári kurzust tartott. Jó okkal, hiszen a mûvész
amellett, hogy évtizedekig volt vezetô tenor Itália és a zenei világ számos
operaházában, jelenleg a római Nagy Zsinagóga karigazgatója és egyúttal
karnagya.

A mester tanulmányait Rómában végezte, s ott kezdte pályáját is, miután
megnyert egy nemzetközi énekversenyt. Színpadra a Lammermoori Luciában
és a Rigolettóban lépett elôször. Ezután sorra énekelte a nagy tenor fô-
szerepeket. Több lemezfelvétele is készült operaáriákkal, valamint a római
zsinagóga kórusával felvett zsidó liturgikus zenékkel.

Az ORZSE-n tartott mesterkurzusa, amelyen két kántorjelölt és két diplo-
más kántor vett részt, nagy megtiszteltetés volt az egyetem számára, koráb-
ban ilyen rangú mûvész még nem lépett fel tanárként.

Élményszámba ment, amikor szinte saját testének mûködésén demonstrál-
ta, milyen látszólagos apróságokon múlik az éneklés hangfekvése, hangszíne,
hangereje és egész minôsége. Ezt illusztrálva elénekelte az egyik legnépsze-
rûbb nápolyi dalt, az O sole miót.

Természetesen illô megemlíteni név szerint a kiválóan szereplô „hallgatókat”
is. Villányi Benjámin és Budai Miklós kántorjelöltek éneke után a mester taná-
csokat adott, hogyan tehetnék még szebbé és értékesebbé teljesítményüket.
Rendkívül szuggesztív, szellemes és tanulságos megjegyzései, melyekben iga-
zi olasz zsidó temperamentuma mutatkozott meg, azokat is megragadták, akik
keveset értenek az énekmûvészethez, vagy egyáltalán a zenéhez.

A már végzett és kántorként mûködô Zucker Immánuel és Nógrádi Gergely
elôadása méltán érdemelte ki a vendégprofesszor osztatlan elismerését. A
mûsor fénypontjaként duettben újra elénekelték az O sole miót, minden jelen-
lévô nagy örömére.

L. T.

Zoltai Gusztáv és Heisler András átveszik a díjat Hanti Vilmostól

A gwozdzieci zsinagóga mása a múzeumban

MIKLÓS GÁBOR

Varsó: alapos tudományos munka, sok vita 
és nagy nyilvánosság a zsidó múzeum körül

san eltûnt: pogromok, majd a kommunista korszak antiszemita kampányai
számolták fel. Most egy-két tízezres közösség és a zsidó kultúra iránti foko-
zódó érdeklôdés jellemzi a társadalmat. És a kitartóan létezô antiszemitizmus.

A múzeum igyekszik bevonni a közönséget. Egyrészt azzal, hogy az állan-
dó kiállítások „szerzôi” nyilvános elôadásokon ismertetik koncepciójukat, a
kutatások eredményeit. Hosszabb ideje létezik a világhálón a virtuális stetl
(www.sztetl.org). Az egykor lengyel zsidók lakta területekrôl várják a hozzá-
járulást: képeket, emlékeket, szövegeket, hogy így építsék újra az elpusztított
világot.

A lengyel zsidók történeti múzeuma hosszú vállalkozás. Semmit nem tet-
tek elsietve. Úgy látszik, minden egyes eleme úgy jött létre, hogy abban részt
vett a hazai tudományosság és a téma nemzetközi tekintélyei.

Nem formálisan, hanem a kiállítás alkotóiként. Jellemzô, hogy a politikai
váltások nem érintették a projektet. A varsói múzeum az épületével önmagá-
ban is vonzza a turistákat. Rendszeresek máris az idegenvezetések, elôadá-
sok, iskolai foglalkozások. A lengyelek meg akarnak szabadulni az antisze-
mitizmus bélyegétôl, és meg akarják érteni a zsidó kultúrát, vele saját törté-
nelmüket.

RADNÓTI-DÍJÁTADÁS

A Mazsihisz a díjazottak között!

az 52 Radnóti-jeles névsorát, majd
Hegedûs D. Gézától a költô
Tarkómon jobb kezeddel címû versét
és Márai egyik naplóidézetét hallhat-
tuk.

A 2014-es év újdonságaként sor
került a „Humanizmus Nagykövete”
megtisztelô kitüntetés átadására,
melyet Tóth József kerületi pol-
gármester, ifj. Lasz György és
Georgios Kukumcisz vehettek át
néhány mondatos indoklást köve-
tôen Hanti Vilmostól.

Kulka János ezúttal verset mon-
dott, majd egy korábbi Radnóti-
díjas, Lebovits Imre néhány korabeli
történelmi tény megosztásával emlé-
keztetett, emlékezett.

Farkasházy Tivadar lokálpatrio-
tizmusról, kanadai kutatási ered-
ményekrôl szólt.

Ezt követôen került sor a Radnóti-
díjak átadására. A kitüntetetteket
(Heller Ágnes és Alföldi Róbert
korábban vették át), köztük a
Mazsihiszt, Kálmán Olga szerkesz-
tô-riporter laudálta, majd Heisler
András, a Mazsihisz elnöke, vala-
mint Zoltai Gusztáv ügyvezetô igaz-
gató vette át az elismerést Hanti
Vilmostól. A méltatás szövege: „A
Mazsihisz mint a legnagyobb ma-
gyarországi zsidó egyház sikerrel lép
fel az egyetemes emberi értékek
védelmében. Hazánkban a holo-
kauszt aktuálpolitikai átértelmezése
zajlik, ami nem csak a zsidók, az
egész magyar társadalom problémá-
ja, jelzi a történelem feldolgozat-
lanságát. Elnökük szerint a magyar
kormány a 70. évfordulós emlé-
kezetpolitikája ellentmondásos, mert
másra hárítja az akkori kormány
felelôsségét polgárainak elpusztítá-
sában.”

A kitüntetetteket Ujhelyi István, az
Országgyûlés alelnöke köszöntötte,
Sas József Görgey Gábor aktuális
versét olvasta fel, Hernádi Judit
énekelt, Barát Tamás levelébôl
Gálvölgyi János idézett, az egyik új
díjazott, Magyar György osztotta
meg gondolatait, végül Bródy János
énekelt.

2014 Radnóti-díjasai:
Aczél Endre újságíró, Alföldi Ró-

bert színész, rendezô, Borsány
György volt terézvárosi polgármes-
ter, a MEASZ alelnöke, Garai Ró-
bert és felesége, Garai-Édler Eszter,
Harmati Béla nyugalmazott evangé-
likus püspök, Heller Ágnes filozófus,
a Hét Olajfa Egyesület, Jánosi Kata-
lin képzômûvész, a Nagy Imre Ala-
pítvány alapítója, Komjáthi Imre
szakszervezeti vezetô, Krausz Tamás
történész, Magyar György ügyvéd, a
Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége, Németh Sándor, a Hit
Gyülekezete vezetô lelkésze, Polgár
Ernô író, Szöllôsi Gábor tanár, em-
beri jogi aktivista és Viczián Zoltán
nyugalmazott ezredes, a MEASZ He-
ves megyei elnöke.

-gj-

vannak. Ez öröm számunkra.
Hisszük, a mai világunkban az egy-
házak különösen sokat tehetnek az
emberek békességéért.

A holokauszt 70. évfordulóján
emlékezünk mindazokra, akiket a
fasizmus elpusztított. A legnagyobb
népirtást Magyarországon is a zsidó
emberek szenvedték el, de meg kell
emlékeznünk a cigányokról, a fo-
gyatékosokról, az újságírókról, az
egyháziakról, a szakszervezetisek-
rôl, azokról az antifasiszta ellenál-
lókról, akik azért viseltek piros
háromszöget a koncentrációs tábo-
rokban, mert tudatosan vállalták a
szembeszegülést a bûnös fasiszta
politikával.

Ezután Gálvölgyi János felolvasta

Világhírû énekmûvész
mesterkurzusa az ORZSE-n

(Villányi A. fotó)
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A NYUGATI HATÁRVIDÉK 
TÖMEGSÍRJAINÁL
2014. ÁPRILIS 22., SOPRON

12.30–14.30: Regisztráció (Fagus Hotel)
14.30–16.30: Felkészítô szeminárium a me-

netelésben részt vevôk számára (Fagus Hotel)
19.00: Találkozó a felkészülés jegyében,

magyar egyházi vezetôk részvételével
Ted Pearce (USA): Az elfelejtett 6 millió

emlékezete… kiáltás a zene nyelvén
Helyi zenei csoport és a T.O.S. Tübingen -

Beer Sheva tánccsoportja (Fagus Hotel)

2014. ÁPRILIS 23. 
MENETELÉS SOPRONTÓL GYÔRIG

09.00, Sopron, Paprét:
Megnyitó az ortodox zsinagóga elôtti téren a

soproni zsidó közösség, keresztény egyházak
és a város érdeklôdô lakossága részvételével

Köszöntô
A holokauszt – Magyarország – keresztény

nemzedékeink felelôssége tragédiánk elô-
idézésében

Jobst Bittner (Németország): Megtörjük a
hallgatást

A helyi zsidó hitközség és a keresztény kö-
zösségek reflexiói

10.15: Menetelés a Liszt Ferenc téri egykori
neológ zsinagóga emlékmûvéhez

Gyászima, 23. zsoltár
11.00: Indulás Sopronból, menetelés Gyôr

felé
Egy kisebb csoport megemlékezése Balfon
A menetelésben részt vevôk 10 km-es szaka-

szonként indulnak útnak…
19.00, Gyôr: Találkozás a zsinagógában
19.00: A helyi zsidó közösség vezetôjének

köszöntôje
19.05: Egy túlélô visszaemlékezése a közel

6000 gyôri elhurcoltra, a deportáció eseménye-
ire

19.15: Jobst Bittner és egykori náci
elkövetôk unokáinak megkövetô üzenete

19.30: A zsidó hitközség vezetôjének vála-
sza

19.40: Magyar keresztény reflexió
19.50: Ted Pearce (USA): Az elfelejtett 6

millió emlékezete… kiáltás a zene nyelvén
20.00: A T.O.S. Tübingen – Beer Sheva

tánccsoportja

2014. ÁPRILIS 24. 
ABDÁTÓL KOMÁROMIG

09.00–09.45: Találkozás Abdán, a megron-
gált Radnóti-emlékmû helyén (az 1944-es ha-
lálmenet útjának eredeti kövein)

Radnóti Miklós: Nyolcadik ecloga
Emléktöredékek… a tanúk szavai megeleve-

nednek
Egykori náci elkövetôk unokáinak

megkövetô üzenete
A gyôri zsidó hitközség válasza
Ároni áldás
09.45: Indulás Abdáról Gönyû felé

A kezdetek
Németországban a náci múlttal való társa-

dalmi szembenézés az egész világ számára pél-
daértékû, azonban a legszemélyesebb szinten,
a családok szintjén erre a megtisztulásra
mindeddig nem került sor. A tübingeni T.O.S.
evangéliumi közösség az 1990-es évek végén
kezdett gyülekezetalapító munkába városuk-
ban. Ez azonban újra és újra falakba ütközött.

Rájöttek, hogy az ébredés akadálya a csalá-
di múltjaikban húzódó sötét titok, a nagy-
apák nemzedékének részvétele a náci népir-
tás borzalmaiban. A közösség tagjai megtud-
ták, hogy egyikük nagyapja Ukrajnában haj-
tott végre tömegmészárlásokat, a másik
Auschwitz felépítésének volt technikai felelô-
se, a harmadik Debrecenbôl irányított több
ezer magyar zsidó asszonyt a Balti-tengerig,
ahol a jeges vízbe vezényelték mindegyikü-
ket; ezt az iszonyatot 16-an élték túl. Ezekbôl
a felismerésekbôl lelkiismereti és hitéleti meg-
tisztulás következett.

A terhelô múlt beismerését bûnbánat és bo-
csánatkérés követte. A helyi németországi
utak tovább szélesedtek, az egykori német
megszállás alatt álló, illetve német oldalon
harcoló országokba: Lengyelországba, Litvá-
niába, Ukrajnába, Lettországba.

A sötét családi múltról radikális ôszinteség-
gel és személyes megrendültséggel valló fiata-
lok szolgálata nyomán ezekben az országok-
ban érezhetô gyógyulás, változás, szellemi fel-
szabadulás következett be.

MENETELÉS AZ ÉLETÉRT 2014 –
MARSCH DES LEBENS IN UNGARN

Kisebb csoportok helyi megemlékezései:
15.00, Gönyû: A kikötônél és a temetôben
Rövid történeti áttekintés
Egy áldozattá vált szemtanú emlékezése
Egykori náci elkövetôk unokáinak megkö-

vetô üzenete
15.00, Ács: Emlékezés a vasútállomás mel-

letti emlékmûnél
A zsidó közösség képviselôjének köszöntôje
Helyi történelmi visszaemlékezés
Egykori náci elkövetôk unokáinak

megkövetô üzenete
15.00, Oroszlány: Munkás Szent József Ka-

tolikus Plébániatemplom
A helyi katolikus lelkész köszöntôje
Történeti visszaemlékezés: tömeggyilkosság

a pusztavámi erdôben
A helyi két tannyelvû középiskola tanulói-

nak német nyelvû elôadása
Egykori náci elkövetôk unokáinak

megkövetô üzenete

19.00, Komárom:
Köszöntô: a komáromi erôdrendszer igazga-

tója
A városi múzeum igazgatójának történelmi

áttekintése
Egykori náci elkövetôk unokáinak

megkövetô üzenete
A révkomáromi zsidó hitközség (Szlovákia)

vezetôjének reflexiója
Emlékezés a cigányság komáromi gyûj-

tôtáborára 

ÜRES ZSINAGÓGÁK A VIDÉKI 
MAGYARORSZÁGON
2014. ÁPRILIS 25.: BAJA, DEBRECEN,
KISKUNHALAS, PÉCS

Baja: A hallgatás leple egy zsidó család éle-
tében

15.00: Vonulás a Petôfi-szigetrôl a hídon át
a zsinagóga-könyvtár épülete felé a volt gettó
területén át

18.00: Találkozás a volt zsinagógában
mûködô városi könyvtárban

Hábermann Annamária (Olaszország) csalá-
di visszaemlékezése 

„Menetelés az Életért” – film korábbi utakról
Egykori náci elkövetôk unokáinak megkö-

vetô üzenete
Bajai fiatalok pályamunkái a holokauszt

sorstragédiáiról
Kiskunhalas: Találkozás Bács-Kiskun me-

gye egyetlen mûködô zsinagógájában
13.00: A Kiskunhalasi Zsidó Hitközség el-

nökének köszöntôje 
13.05: Kecskemét rabbija: történeti áttekin-

tés
13.10: A 101/322-es munkásszázad lemé-

szárlása – dokumentumfilm (emlékezés képek-
ben 198 fiatal, 16-18 éves munkaszolgálatosra,
akiket a kiskunhalasi pályaudvaron lôttek tö-
megsírba)

13.20: Egykori náci elkövetôk unokáinak
megkövetô üzenete

13.40: kiskunhalasi katolikus, református és
evangélikus lelkészek reflexiói

13.50: A rabbi zárószavai

14.00: Közös séta a vasútállomás mellett ta-
lálható emlékmûhöz

14.30: Búcsú a fiúktól – emlékezô gondola-
tok mai középiskolásoktól

Pécs: A hiányzó 4000 miatt…
15.00: Megemlékezés a pécsi zsinagógában
15.00: Köszöntô
15.05: Egy túlélô szemtanú visszaemlékezé-

se a pécsi eseményekre
15.15: „Menetelés az Életért – Lengyelorszá-

gi képek” (rövidfilmrészlet) 
15.25: Egykori náci elkövetôk unokáinak

üzenete: Megtörjük a hallgatást – tettesek utó-
daiként megvalljuk és megkövetjük nagyapá-
ink tetteit

15.40: Hábel János „vallomása” a pécsi való-
ságról 

15.55: Helyi keresztény lelkészek 1-2 perces
reflexiói 

16.00: közös vonulás az egykori gettóhoz 
Rövid megemlékezés 
Egykori náci elkövetôk unokáinak

megkövetô üzenete
Csatlakozás a sábbáti istentisztelethez
Debrecen:

2014. ÁPRILIS 27., BUDAPEST

09.00: Dohány utcai zsinagóga: találkozás a
Mazsihisz vezetôivel

10.30: Séta a zuglói nyilasterror vesztô- és
mentôhelyeinél (A nyilasház, padok a Stefáni-
án, Schlachta Margit és Ocskay László – talál-
kozó a Thököly étteremnél. Lehetôség lesz vi-
rágok, kavicsok elhelyezésére az emlékhelye-
ken)

13.00: Találkozás a zuglói zsinagógában
13.05: Emlékezés a zuglói eseményekre –

Kardos Péter fôrabbi
13.20: Egykori náci elkövetôk unokáinak

üzenete: Megtörjük a hallgatást – tettesek utó-
daiként megvalljuk és megkövetjük nagyapá-
ink tetteit

13.30: Zuglói keresztény közösségek
vezetôinek reflexiói

15.30: Csatlakozás az Élet Menetéhez
A Budapesten is már több mint 10 éve min-

den évben megtartott Élet Menete rendezvénye
idén a Keleti pályaudvar elôtt lesz. A több tíz-
ezer embert vonzó esemény egyik megszólaló-
ja 

JOBST BITTNER 

a T.O.S. Tübingen vezetô lelkésze és a
Marsch des Lebens – Menetelés az Életért
kezdeményezôje lesz. 

11.00–12.30: „Különleges történelemóra” a
Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem
Néprajzi Tanszékén: Hogyan nézünk szembe
mi, németek, náci felmenôink örökségével?

13.00–14.00: Megemlékezés a volt Serly-
téglagyári gettó helyén

14.00–14.30: A tübingeni T.O.S német ke-
resztény közösség bûnbánati szolgálata. Közös
imádság

15.30–16.30: Menetelés az Életért megem-
lékezô séta a volt zsidónegyed és a gettók terü-
letén

„A nagyapám volt az SS-tiszt, aki a debrece-
ni deportálást irányította”… – az unoka
megkövetô szavai Debrecen zsidóságához

LEVESSZÜK A LEPLET: A NYILAS
TERROR ISMERETLEN SÍRGÖDREI
2014. ÁPRILIS 26., BUDAPEST

12.00: Találkozó az óbudai téglagyár emlék-
mûvénél (Budapest III., Bécsi út 134. Emlék-
mû a Bláthy Ottó Szakközépiskola elôtt)

12.05: Történeti áttekintés: a Bécsi út 171.
szám alatti nyilas háztól a Szalézi Intézeten át
az óbudai téglagyárig

12.15: Egy túlélô emlékképei a halálme-
netrôl

12.20: Jobst Bittner: hogyan válnak a halál
útjai az élet útjaivá a megkövetés útján 

12.28: Óbudai diákok egy héber dalt énekel-
nek magyar szöveggel

12.30: A német csoport tagjai buszokkal a
Városmajorba mennek

(A budapesti résztvevôk a 17-es, majd a 4/6-
os villamossal jutnak el a Széll Kálmán térre.
Innen gyalog mennek a városmajori „Jézus szí-
ve” templomhoz a Várfok utcán keresztül, kb.
30 perc alatt.)

13.15: Találkozó a Városmajori „Jézus szí-
ve” templomban

13.15: Köszöntô
13.20: Áttekintés: „Gyilkos eszméktôl a

gyilkos tettekig” – a XII. kerületi nyilas osztag
rémtettei (Maros utca, Városmajor utca, Alma
utca)

13.30: Egy tanúvallomás abból az idôbôl
13.40: Bûnbánat az elkövetett tettek miatt
13.45: Ted Pearce (USA): Az elfelejtett em-

berek – kiáltás zenében
13.50: Jobst Bittner (Németország): Gyó-

gyulás a hallgatás megtörésében
14.00–16.30: Közös vonulás a Lánchídon a

„Cipôk” emlékmûvéhez
16.30: Emlékezés a „Cipôk” emlékmûnél
16.30: Köszönet a német példáért
16.35: Egy magyar zsidó túlélô gondolatai a

„Duna partján”
16.40: Jobst Bittner: németek és más népek:

a példaadás szolgálata

Jobst Bittner lelkész
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MAGÉN ISTVÁN

Olvasónapló

Izrael Állam története (12.)
Martin Gilbert professzor Izrael tör-

ténete címû könyvének tanulmányo-
zásakor feltûnô az a sokszínûség és
sokrétûség, mellyel könyvének tár-
gyával foglalkozik. Jelentôségük sze-
rint értékel olyan megnyilvánuláso-
kat, melyeknek hitelét és nyelvezetét
kizárólag annak tételes értékelésére
redukálja. Ilyen módon jár el a drú-
zokkal kapcsolatban is. Tudnunk kell,
hogy az Izraelben élô drúzok a zsidók
hû szövetségesei, támogatói, sôt bi-
zalmasai. Szolgálnak a hadseregben,
magas rangú katonatisztek vannak
köztük. 1973. október 19-én egy izra-
eli tiszt egy szíriai drúz faluba látoga-
tott, mely nem messze volt a Damasz-
kusz felé kinyújtott izraeli „ököltôl”.
A látogatáshoz az izraeli nehéztüzér-
ség szolgáltatta a „kísérôzenét”. Ez-
alatt a drúz parasztok a legteljesebb
nyugalomban arattak földjeiken. A
tiszt a drúzok vezetôivel való találko-
zásakor felidézte Jigál Alon 1967-ben
tett javaslatát, hogy a Golánt elfoglaló
izraeli hadsereg nyomuljon tovább
keleti irányba az Antilibanon
(Dzsebel) hegység nyugati lejtôi felé,
ahol a szíriai drúzok túlnyomó több-
sége él. A drúzok közé látogató tiszt
felvetette: „Talán most (...) létre tud-
nánk hozni egy független drúz álla-
mot, mely ütközôzóna lenne köztünk
és Szíria között. A drúzok örülnének a
függetlenségnek, mi pedig megvéde-
nénk ôket.” A látogatáskor az izraeli
csapatok alig 40 kilométernyire vol-
tak a drúzok lakta településektôl.

A libanoni határ túloldaláról a há-
ború elsô pillanatától kezdve szaka-
datlanul ágyúzás hangja hallatszott. A
Fatah így próbálta megmutatni erejét,
illetve azt, hogy részt vesz a „zsidók
elleni szent háborúban”. Az izraeli
földmûvesek, kibucnyikok és városla-
kók az ország északi részében, fôleg
Kirját-Smónában és környékén kény-
telenek voltak idejük jelentôs részét
föld alatti óvóhelyeken tölteni. Martin
Gilbert szerint maguknál a történések-
nél is jelentôsebb volt az események
lelki hatása. Hiába hangoztatta a liba-
noni kormány mindvégig függetlensé-
gét. Izrael tapasztalatának az izraeli
ember számára történô univerzalizá-
ciója nem volt egyéb, mint az, és eb-
ben a „Fatahlandról” Izraelre irányuló
ágyúcsövek csak megerôsítették,
hogy az egész arab világ ellenük for-
dult.

Martin Gilbert könyve érintôlege-
sen foglalkozik a háborúnak az izrae-
li mindennapokra, a közhangulatra, a
gazdasági életre, a kultúrára és a kul-
túrával határos területekre vonatkozó
hatásaival is. Izrael fiainak sok évez-
redes tapasztalata rámutat a háború
legsötétebb aspektusaira. Még dörög-
tek a fegyverek, de az izraeli társada-
lomban máris széles körû vita bonta-
kozott ki ennek megvitatására. Egy iz-
raeli tartalékos tiszt, a hadsereg egyik
szóvivôje 1973. október 19-én, azon a
napon, amikor az izraeli hadsereg fö-
lénye már mindkét fronton megkérdô-
jelezhetetlenül megmutatkozott, a
közelgô tûzszünetre és az azzal kap-
csolatos tárgyalásokra utalva, külföldi
újságírók elôtt kijelentette: „Inkább
eltöltök éveket beszélgetéssel, tárgya-
lással, vitatkozással, mintsem hogy
háborúznom kelljen.” A hallgatóság
nagyobb derültségére hozzátette: „A
beszélgetés is lehet a katona hivatása!
Miért ne?”

Az izraeli nép nem katonanép, nyi-
latkozta a szóvivô, majd így folytatta:
„Mihelyt a mozgósítás megtörténik,
mint most is, a polgári élet gyakorlati-
lag meghal, Izrael földmûvesei, mun-
kásai, diákjai, boltosai felveszik az
uniformist és elmennek a frontra. (...)
A hadiállapot megsemmisíti minden-
napjainkat. A mozgósítás iszonyú ter-
het ró a gazdasági életre. Mi civil
nemzet vagyunk. Békét akarunk a
szomszédainkkal, vissza akarunk tér-
ni megszokott mindennapjainkhoz.
Megpróbálunk felépíteni egy jó társa-

DEUTSCH GÁBOR

A telefonnál Mojse T. Weiszberger

Brüsszel
A Raoul Wallenberg Alapítvány

jubileumi emlékéremmel tüntette ki
José Manuel Barrosót, az Európai
Bizottság elnökét. A kitüntetetés át-
vételekor Barroso kijelentette, hogy
az antiszemitizmusnak, a rassziz-
musnak és a megkülönböztetés bár-
milyen megnyilvánulásának nem le-
het helye sem az európai társadalom-
ban, sem bárhol másutt a világon. Az
EU megkülönböztetett értékei közé
tartozik a sokszínûség és az emberek
szabad mozgásának a védelme. „Az
Európai Bizottság elnökeként meg-
erôsítem azt a meggyôzôdésbôl faka-
dó elhatározásomat, hogy állandóan
és éberen szembeszállok az antisze-
mita és bármely más kisebbséget tá-
madó erôkkel, vagy azokkal, akik
nem tisztelik az emberi méltóságot.”
„A gyûlöletet soha nem lehet tolerál-
ni. Szüntelen harcolni fogok az ellen,
hogy a jövô Európája kevesebb re-

ményt, kisebb toleranciát és szabad-
ságot jelentsen.” A kitüntetés átadá-
sánál jelen volt Raja Kalenova, az
Európai Zsidó Kongresszus alelnöke
is.

Venezuela
A gazdasági nehézségek, a folya-

matosan romló közbiztonság és az
utóbbi idôben kirobbant összecsapá-
sok miatt egyre több zsidó hagyja el
a dél-amerikai országot. Hittestvére-
ink száma 8-10 000 fôre csökkent,
ami mintegy fele a kilencvenes évek
virágzó közösségének. A Hebraica
közösségi iskola felsô tagozatának
átlagos osztálylétszáma az elmúlt hat
évben 120-ról 85-re csökkent. Az al-
só tagozat osztályaiba már csak
40–50 diák jár. A zsidók helyzetét
nehezíti, hogy az Irán iránti barátsá-
gáról elhíresült Chávez elnök 2009-
ben megszakította Izraellel a diplo-
máciai kapcsolatokat, amin ígéretei

„A Kazinczy”

dalmat. (...) Amikor azt halljuk, hogy
fiaink meghaltak, hogyan is tudnánk
örülni harctéri sikereinknek? (...) Még
nem hozták nyilvánosságra az eleset-
tek nevét. De a családok körében,
akik jól ismerik egymást, (...) hamar
elterjed a veszteségek híre. Van, aki-
nek ez kis szám, de nekünk nem cse-
kély. Mi kis nemzet vagyunk. Nekünk
minden emberünk fontos.”

A háború tizenharmadik napjának
mérlege ez volt: harminc jordániai és
iraki tank, két szíriai repülôgép. A
Szuezi-csatorna térségében az izraeli-
ek hetven egyiptomi tankot tettek
harcképtelenné, tizennégy egyiptomi
repülôgépet lôttek le. Szadat elnök
tûzszünetért könyörgött. Arra kérte a
Szovjetuniót, hogy minden tekintélyét
vesse latba ennek érdekében. Október
20-án egy szíriai repülôgép még meg-
próbálta bombázni a hajfai olajfino-
mítót, de lelôtték. Naháriára zuhant.
Jigáel Jádin régészprofesszor és tá-
bornok ugyanezen a napon így fogal-
mazta meg a helyzetrôl kialakított vé-
leményét:

„Egyiptom területén mélyebben és
jelentôsebben nyomultunk elôre, mint
azt az egyiptomiak elismerik. (...) Az
egyiptomi fôparancsnokság elkezdett
hazudozni a harcoló alakulatok pa-
rancsnokainak. Kezünkben tartjuk a
csatorna és Kairó közötti legfonto-
sabb hírközlô és továbbító pontokat.
Nagyon súlyos csapást mértünk har-
coló egységeikre. Amikor áttörtünk a
csatornán, az egyiptomi csapatok zö-
me a felénk esô oldalon rekedt beke-
rítve, és nem tudják kiszabadítani
ôket.”

Az izraeliek tehát széles frontvona-
lon, mélyen bent jártak Egyiptom szí-
vében. De ugyanez elmondható Szíria
vonatkozásában is. A Golán-fennsíkon
a szíriai, iraki, jordániai egyesített csa-
pategységek megpróbálták áttörni az
izraeli vonalakat. Mindenütt súlyos
veszteségeket szenvedtek el. Tel-
Anternél és Tel-el-Alalieknél sok he-
lyütt az izraeli és az iraki tankok mind-
össze öt méterre álltak egymástól a
hegy ellenôrzéséért vívott küzdelem-
ben. A Hermon-hegyen a szíriaiak által
a háború elsô óráiban elfoglalt izraeli
erôdítményt a légierô már napok óta
bombázta. Október 21-én izraeli
ejtôernyôs egységek érkeztek helikop-
teren. Tizenkét órán át gyalogoltak a
hegygerincen, a hóhatár fölött, 2700
méteres magasságban. Nehéz küzde-
lemben, lépésrôl lépésre foglalták el a
szíriai állásokat. A Hermon-hegy
lejtôiért folytatott harcokban ötvenkét
izraeli harcos vesztette életét. Az egyik
hôs katona a Hermont Izrael szemének
nevezte a televízióban. Kijelentése
szállóigévé vált.

Október 21-én Henry Kissinger fá-
radozásai eredményhez vezettek.
Golda Meir beleegyezett a tûzszünet-
be. Tulajdonképpen Kissinger fárado-
zásai mentették meg a bekerített, kö-
rülzárt, a csatorna keleti partján rekedt
egyiptomi 3. Hadsereget a megsem-
misüléstôl. Kissinger tüsténkedései
felbôszítették az izraelieket, de az
amerikai külügyminiszternek az volt a
véleménye, hogy ha a 3. Hadsereg el-
pusztul, akkor az egyiptomiak úgy
érezhetik, hogy megalázták ôket,
hogy megtiporták a becsületüket, em-
beri méltóságukat, nem engednének a
józan belátásnak, nem tennék meg a
tûzszünethez, a megegyezéshez, a bé-
kéhez vezetô elsô lépéseket.

A Biztonsági Tanács 1973. október
22-én hajnalban összeült New York-
ban, elfogadta a 338-as számú határo-
zatot, mely a harcoló feleket tûzszü-
netre szólítja fel. „A felhívás a csator-
na nyugati partján álló izraeli csapa-
toknak alig egy napot hagyott, hogy a
tôlük telhetô legmesszebbre nyomul-
janak elôre a csatorna partján fekvô
város, Iszmáilíja felé. Ekkor már a
legtöbb egyiptomi föld-levegô rakéta-
állást megsemmisítették, tehát a csa-
torna fölött mindkét parton az izraeli
légierô volt fölényben” – olvashatjuk
Martin Gilbert Izrael története címû
könyvében.

Ugyanaznap este háromnegyed hét
után öt perccel az izraeli rádió beje-
lentette: az izraeli kormány beleegye-
zett, hogy „két percen belül” hatályba
lépjen a tûzszünet. Egyiptom is elfo-
gadta a biztonsági tanácsi határozatot,
a szíriai kormány még hezitált, a líbi-
ai diktátor, Kadhafi ezredes azonban
iszonyúan „dühös” volt. A Fatah kije-
lentette, hogy „folytatja a harcot”.
Ágyúzásuknak már majdnem két tu-
cat halottja volt Észak-Izraelben.

Este kilenc órakor azonban az izra-
eli rádió bejelentette, hogy a harcok
nem értek véget, tovább folytatódnak
mindkét fronton. A Golánon a szíriai-
ak bombázták az izraeli állásokat. Dé-
len Saron tábornok csapatai elérték az
Iszmáilíja–Kairó útvonalat, Dán
Somron alakulatai pedig a Kairó–Szu-
ez fôútvonalat vágták ketté. Izrael
jelentôs, több mint 1000 négyzetmér-
földnyi területet ellenôrzött a csatorna
nyugati partján, Iszmáilíjától délre.

A Fatah most már rakétákkal lôtte
az észak-izraeli településeket. Idi
Amin ugandai elnök felszólította az
arab országokat, hogy ne fogadják el a
tûzszünetet. A csatorna keleti partján,
a Sínaiban, bekerítve és utánpótlásai-
tól elvágva ugyan, de még mindig ki-
tartott két egyiptomi hadtest.

(folytatjuk)

ellenére utódja, a szefárd fel-
menôkkel rendelkezô Nicolas
Maduro sem változtatott.

Románia
Traian Basescu román államfô a

Nemzeti Érdemrend Nagykeresztjé-
vel tüntette ki Moshe Kantort, az Eu-
rópai Zsidó Kongresszus (EZSK) el-
nökét a bukaresti elnöki palotában.
Basescu méltatta Kantor érdemeit,
akinek a tevékenysége jelentôsen
hozzájárult a tolerancia, a felekeze-
tek közötti együttmûködés és a béke
ügyéhez. Az EZSK vezetôje válaszá-
ban köszönetet mondott a magas ki-
tüntetésért, és az európai választások
elôtt összefogást sürgetett az egyre
aktívabb szélsôjobboldali erôk ellen.
Hangsúlyozta, hogy „ébernek kell
lennünk a gyûlölet és a rasszista esz-
mék hirdetôivel szemben”. Az ün-
nepségen a romániai zsidó közösség
vezetôi mellett a kormány és a parla-
ment számos tagja, valamint a diplo-
máciai testület több képviselôje is
megjelent.

Franciaország
A toulouse-i Ozer Hatorah zsidó is-
kola templomában megemlékeztek
arról a három gyermekrôl és
nevelôjükrôl, akiket egy iszlám ter-
rorista két évvel ezelôtt hidegvérrel
meggyilkolt. Rabbi Monsonego
igazgató kérésére, aki nyolcéves kis-
lányát vesztette el, az esemény a ta-
nulók szokásos reggeli imája során,
egyszerûen és méltóságteljesen tör-
tént. A résztvevôk megemlékeztek
arról a három francia ejtôernyôsrôl
is, akiket hasonló idôpontban öltek
meg a városban. Az önkormányzat
helyi rendezvényén megjelent Jean-
Marc Ayrault kormányfô és Martin
Schulz, az Európai Parlament elnöke
is. A tragikus évforduló alkalmából a
franciaországi zsidó szervezetek szö-
vetsége (CRIF) Párizsban megmoz-
dulást szervezett, amelyen Manuel
Valis belügyminiszter az antiszemi-
tizmussal szembeni határozott ellen-
állás fontosságát hangsúlyozta.

kovács

Néhány perces telefonbeszélgetés nagy hatással lehet az emberre. Gondola-
tokat ébreszthet. Ezt ugyan sokan megállapították már, most ezzel kapcsolatban
egy példával szeretnék élni.

Ráv Mojse Tajvio Weiszbergerrel nemrégen összefutottam a Dob utcában. Bár-
milyen furcsa, az egykori iskola épületében lévô téli zsinagógát – bész hámedrest
– Kazinczy utcai sülnek nevezik hívei, mert bejárhatunk arról is a patinás épület-
be. Közeledtünk a mincha ima idôpontjához – egy rabbi nem késhet el, indokol-
ta, hogy miért szaporította lépéseit. Természetesen beszédet is tartott, napra szólót,
aktuálisat, ahogy tôle megszoktuk. Be kell vallani, a Dob utcai hitközség épülete,
benne a csodálatos zsinagóga, amelynek udvarában áll az esküvôi baldachin vas-
állványzata, még most is (történelmi okokból erôsen megfogyatkozott létszám-
mal) jellegzetessége a pesti zsidóságnak. Az ortodox, neológ, status quo kifejezé-
seket nem érzem szerencsésnek. Természetesen ismerem a kategorizálás okát, az
egykori nagy kongresszus nyomán kialakult helyzetet, de hol vagyunk már attól!
A hagyományokhoz hû zsidóságot megtaláljuk valamennyi imaházban. Nem sze-
rencsés minôsíteni senkit, hogy melyiket választja. Lehet a lakhelyhez való közel-
ség is az indok, hiszen szombaton a közlekedési eszköz használata tilos. Minden
egyes imahely bezárása súlyos veszteség. Példa van, nem is kevés. Aki azonban a
chédertôl (óvodától) kezdve az elemi iskolai idejét ezen közegben töltötte, járta,
annak különösen megdobban a szíve, ha ezen a környéken csatangol: Király utca,
Holló utca, Dob utca, Rumbach utca, Dohány. Annak idején a válogatás
lehetôségét biztosította a szellemileg megnyugvást keresônek. A lábnyomok ôrzik
elsôsorban a múltját, de reméljük, a jelenét és a jövôjét is a még meglévô és
mûködô vállalkozásoknak. A nagyvilágban számos ember szíve dobban meg, ha
ezen épületekre gondol. Jámbor és nagy tudású személyiségek koptatták a flasz-
tert, akiket nem lehet elfelejteni. Itt énekelt a tragikus sorsú, gyönyörû tenorral
rendelkezô kántor, Fisch József. Bizonyára sokan emlékeznek ráv Citron, a tudós
rabbi dróséira-beszédeire. Ô tagja volt a „nagy triumvirátusnak”, Groszberg Jenô
és Mojse Weisz társaságában. Ez utóbbiról elmondhatjuk, hogy elvesztette elsô fe-
leségét és nyolc apró gyermekét a barbárság idején. Hívták ôt a nagyvilágban szá-
mos helyre, de ô maradt. Szavait idézve: „teljesíteni a szolgálatot”. Az említett ut-
cákban mûködött egy Rébenvurcel, a Berkovits és Kôvári húsüzeme, amelynek
utóda még ma is áll a vásárlók rendelkezésére. A vegyesbolt, a Hanna étterem is
várja a vendégeit, bizonyára a hitközség segítségével mûködik. Mindez igen fon-
tos, mert rituális fürdô – mikve – és kóserság nélkül nincs felekezeti élet. Ha el-
megyek a ház elôtt, felnézek a grandiózus épületre, hogy égnek-e a villanyok,
vagy sötétséget látok az ablakokban.

Ezen gondolatok jutottak az eszembe, amikor egy másik nagyon fontos he-
lyen, a Bérkocsis utcában az Országos Rabbiképzô – Zsidó Egyetem egyik osz-
tályában tanítottam, és csengett a telefon, ráv Weiszberger megtisztelt érdek-
lôdésével. Kérdezte, hogyan élünk. Szavaiból érzôdött, hogy érdeklôdése irán-
tunk nem csökkent. Akkor csak röviden tudtam válaszolni, most egy kicsit
bôvebben fejthettem ki, hogy a néhány perces megtisztelô telefon milyen gon-
dolatokat ébresztett bennem. Mert ráv Weiszbergert (kívánva neki jó egészsé-
get) azon személyiségek közé sorolom tevékenysége okán, akiknek a lába nyo-
ma gazdagította a Dob utcát és környékét.



Üzemorvosi, háziorvosi rendelés
Zuglóban, Vezér u. 156. VITA-
PHARM. Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr.
Szigeti Miklós, tel.: 220-0230.

Mûfogsorrögzítés miniimplantátu-
mokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III. 1.
Telefon: 320-4778. www.drviragden-
tal.hu és www.mini-implantatum.hu 

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

Otthoni szakápolást vállalunk Buda-
pest területén, szükség esetén egyedi
szakorvosi ellátással és gyógyászati
segédeszközök helyszínre telepítésé-
vel. Együttmûködünk a háziorvossal,
kórházi szakorvosokkal. Kóser étkez-
tetést is biztosítunk. Szakmai mûködé-
si engedéllyel és felelôsségbiztosítás-
sal rendelkezünk. Tartós megrendelés
esetén árkedvezményt adunk. E-mail
cím: alarmcentrum@alarmcentrum.hu,
24 órás telefon: +36-30-443-1016. 

Bp. XIII. ker., Tátra utcában kiadó
egy 59 m2-es, kétszobás, távfûtéses la-
kás. Érdeklôdni lehet: munkaidôben a
06-30-217-3460 telefonon. 

Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus
mester. Fogsorok, hidak készítése, ja-
vítása soron kívül. Fogszabályozó,
fogfehérítô. Fogászati háttér biztosí-
tott. Szolid árak. Mozgáskorlátozot-
takhoz házhoz megyünk. Hétvégi
ügyelet. 1013 Bp., Krisztina krt. 51.
fszt. 1. Déli pályaudvarhoz közel. 06-
30-222-3016, 06-1-356-9372.

Licites eljárással eladó ingatlanok!

Bp. III., Czetz János u. 67. sz. alatt 30
m2-es garázs. Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft.

Gyömrôn 730,35 m2-es kastély 9398
m2-es telekkel és 9758 m2-es kerttel.
Kikiáltási ár: 95 000 000 Ft.

Balatonkenesén közmû nélküli, 604
m2-es telek. Kikiáltási ár: 3 900 000 Ft.

Balatonkenesén közmû nélküli, 603
m2-es telek. Kikiáltási ár: 3 860 000 Ft.

Balatonkenesén közmû nélküli, 620
m2-es telek. Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft.

Sárbogárd, Ady Endre úton 38 m2-es,
egyszobás, komfortos öröklakás. Kiki-
áltási ár: 3 900 000 Ft.

Göd, Teleki Pál utcában 535 m2-es
telken 53 m2-es, kétszobás, össz-
közmûves, telkes lakóingatlan mel-
léképülettel (9,4 m2). Kikiáltási ár: 
12 000 000 Ft.

Az ingatlanokról a 30-355-9541 vagy
a 30-217-3460 telefonszámon lehet
érdeklôdni munkaidôben.

Gyere velünk önkéntesnek Izraelbe
polgári munkára! Programunk foly-
tatódik! Csoportok indulnak: május
11.–június 1., június 8.–29., illetve
augusztus 24.–szeptember 14. Je-
lentkezés: Deutsch János, tel.: 06-20-
233-8454, lljano@freemail.hu, illet-
ve keddenként 16–17 óra között az
Izraeli Kulturális Központban.

Épületek hôtérképezése, vizes falak
utólagos szigetelése. 06-70-550-9531,
www.szigeteles.net

Színes és fekete-fehér nyomtatás,
másolás, plakátnyomtatás, könyv-
nyomtatás, névjegykészítés a Mammut
I.-ben, a II., VI., IX. kerületekben.
Messinger Miklós, 06-20-934-9523,
www.rcontact.hu

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

Társasházak közös képviseletét mû-
szaki háttérrel (kômûves, festés), pad-
lások, pincék, lépcsôházak takarítását
vállalom. 06-70-216-0234.

Beteggondozást, családlátogatást,
gyermekfelügyeletet vállal megbíz-
ható, egészségügyi végzettséggel ren-
delkezô volt körzeti nôvér. 06-30-
469-9411.

71998. MÁJUS 1. ÚJ ÉLETÚJ ÉLET 72014. ÁPRILIS 15.

APRÓHIRDETÉS

a Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetségének lapja

1075 Budapest, Síp u. 12.
Telefon/fax: 322-2829

E-mail: ujelet@bzsh.t-online.hu
Fôszerkesztô:
Kardos Péter

Olvasószerkesztô:
Gábor Zsuzsa

Kiadótulajdonos:
Mazsihisz

Elôfizetési díjak:
Belföldön: 1 évre 4800 Ft

Külföldre 6800 Ft/év
USA és Izrael: 7500 Ft/év

Az összeg valutában is befizethetô
az aktuális árfolyamon.
OTP bankszámlaszám:

11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

HU66 1170 7024 2026 2095 0000 0000
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap

Üzletág, elôfizethetô a kiadónál.
Postacsekk: 11707024-22118480

Terjesztéssel kapcsolatos reklamációk
intézése a 06-(80)-444-444-es ingyenes

zöldszámon.

Szedés, tördelés: 
WolfPress Nyomdaipari Kft.

Nyomdai munkák:

mondAt Kft., www.mondat.hu
Felelôs vezetô: Nagy László

ISSSN 0133-1353

N A P T Á R
Április 15.–22. Peszách
Április 18. péntek Niszán 18. Gyertyagyújtás: 7.18
Április 19. szombat Niszán 19. Szombat kimenetele: 8.27
Április 22. kedd Niszán 22. MÁZKIR
Április 25. péntek Niszán 25. Gyertyagyújtás: 7.28
Április 26. szombat Niszán 26. Szombat kimenetele: 8.39

Újholdhirdetés
Április 28. hétfô Niszán 28. Jom hásoá
Április 30.–május 1. szerda–csüt. Újhold

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Ápr. 18. Ápr. 19. Ápr. 25. Ápr. 26.

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. 19.30 9.30 19.45 9.30
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
(Scheiber S. u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 19.30 8.00 19.40 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. 19.30 9.00 19.40 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.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 19.20 8.00 19.20 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 19.20 8.00 19.20 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

VEGYES

Hírek, események
röviden

Középkorú, széles látókörû, meg-
bízható és leinformálható hölgy
gyermekfelügyeletet, idôsgondozást
vállal, háztartásban igény szerint segít-
séget nyújt. További érdeklôdés az esti
órákban a 06-30-294-5434-es telefon-
számon lehetséges.

Eladó XIII. Visegrádi utcában, a
metrótól és a piactól 2 percre, szép, dé-
li fekvésû téglaházban 81 m2-es, IV.
emeleti, egyedi fûtésû, kétszobás, sze-
mélyzetis, utcai lakás. 06-30-273-
7220.

Idôs ember gondozását, felügyeletét
vállalom nappal vagy 24 órában Buda-
pesten. Minden megoldás érdekel. Le-
informálható (elôzô családnál eltöltött
3 év Újlipótvárosban). 06-30-989-
4398.

Dessewffy utcai imaházunkba min-
jenbôvítéshez tagokat keresünk.
Érdeklôdni lehet: 351-0524.

Az Alma utcai Idôsek Otthonába
szociális szakvizsgával és minimum
kétéves vezetôi gyakorlattal ren-
delkezô vezetôt keresünk. E-mail:
orthitk@gmail.com

HÁZASSÁG

– Helyreigazítás. Az Élet Menete
Alapítvány ezúton értesíti az érdek-
lôdôket, hogy az április 26-án, szom-
baton estére hirdetett program a
gyászhetek miatt elmarad.

– Megjelent Frau Földes von
Makó címmel Bárdos Pál új regénye
négy kötetben. A könyv családregény,
de egyben a makói neológ hitközség
deportálásának története, a möllersdor-
fi láger lakóinak emléket állító doku-

1%
A Veszprémi Zsidó Örökségi Alapít-
vány köszönetet mond mindazoknak,
akik a 2012. évi személyi jövedelem-
adójuk 1%-át az alapítvány mint köz-
hasznú tevékenységet folytató szerve-
zet részére felajánlották. Az így kapott
11 287 Ft-ot a veszprémi kulturális
örökség védelme alatt álló zsidótemetô
gondozására használtuk fel, a kuratóri-
um döntése alapján. Egyúttal megkö-
szönjük mindazoknak, akik az elmúlt
években alapítványunknak adták az
1%-ot, és ezzel járultak hozzá a veszp-
rémi zsidó közösség élete egy kis szele-
tének javításához. Sajnos az új törvé-
nyek alapján alapítványunk a közhasz-
núsági feltételeknek nem felel meg, így
kérjük, hogy az 1%-ot más, arra jogo-
sult zsidó szervezetnek adják.

*
Kérjük, hogy adójának 1%-át a már 18
éve mûködô Cödoko Zsidó Szociális,
Nevelési és Kulturális Alapítvány ré-
szére ajánlja fel. Alapítványunk a be-
folyt összeget zsidó szociális, nevelési
és kulturális intézmények támogatására
fordítja. Adószámunk: 18049196-1-42.

*
Kérjük, tájékoztassa személyi jövede-
lemadót fizetô hozzátartozóit, hogy a
Joint Magyarország/Mazs Alapít-
vány – amelynek kiemelt programja a
közel 5000 holokauszttúlélô támogatá-
sa – nagyon várja az 1%-os felajánláso-
kat, hogy a jövôben még több rászoru-
lón tudjon segíteni. Adószámunk:
19664651-2-42. Nagyon köszönjük!

*
A Pécsi Zsidó Hitközség Hagyomány

Szociális Alapítvány köszönetet mond
mindazoknak, akik 2012. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány
részére ajánlották. A kuratórium dönté-
se alapján a céloknak megfelelôen
használtuk és használjuk fel. Kérjük,
hogy a 2013-as évrôl beadott adóbeval-
lásukban 1%-os felajánlásukat alapít-
ványunk részére tegyék meg, amit elôre
is köszönünk. Adószámunk: 19034834-
1-02.

*
Tisztelt Adományozó!
Kérjük, hogy adójának 1%-ával támo-
gassa a Magyarországi Autonóm Or-
todox Izraelita Hitközséget mint egy-
házat. Technikai szám: 0107
Ugyancsak kérjük, hogy adójának to-
vábbi 1%-ával támogassa az Amerikai
Alapítványi Iskoláért Alapítványt
mint társadalmi szervezetet. Adószám:
19700557-1-42. Támogatását köszön-
jük.

*
Kérjük, támogassa alapítványunkat
adója 1%-a felajánlásával. Zuglói Tal-
mud-Tóra Alapítvány. Adószám:
18170696-1-42. Köszönjük a támoga-
tását.

*
Kérjük, hogy jövedelemadója 1%-ával
támogassa a Jad Vasem-kitüntetetteket,
akik 1944-ben életük kockáztatásával
mentették a zsidó üldözötteket. Igaz
Emberekért Alapítvány, 18040094-1-
42.

Mártír-istentiszteletek 2014
Április 24.
Ács 15.00 Emlékmû

Május 15.
Battonya 11.00 Fô tér

Május 25.
Baja 11.00 Ady E. könyvtár
Mosonmagyaróvár 14.00 Emlékmûavatás
Nagykanizsa 10.30 Zsinagóga
Szarvas 10.00 Temetô

Június 1.
Devecser 11.00 Temetô
Pásztó 10.00 Zsinagógafal

10.30 Emlékmû
11.00 Temetô

Tatabánya 14.00 Temetô
Zalaegerszeg 10.30 Zsinagóga

12.00 Temetô

Június 8.
Eger 14.00 Temetô

Június 15.
Esztergom 11.00 Temetô
Gyöngyös 11.00 Temetô
Kápolnásnyék 16.00 Temetô
Tata 10.00 Temetô
Nyíregyháza 10.00 Holokauszt-emlékmû

11.00 Temetô
Sárbogárd 16.00 Temetô
Szécsény 11.00 Temetô
Székesfehérvár 11.00 Temetô

Június 22.
Balassagyarmat 11.00 Temetô
Kiskôrös 15.00 Frankel-zsinagóga
Kecel
Soltvadkert
Miskolc 11.00 Temetô
Nagykáta 11.00 Temetô
Salgótarján 11.00 Temetô

Június 29.
Békéscsaba 15.00 Temetô
Gyôr 10.00 Temetô
Gyula 12.00 Temetô
Hódmezôvásárhely 16.30 Temetô

17.30 Zsinagóga
Kaposvár 10.00 Temetô
Szeged 10.00 Holokauszt-emlékmû

11.00 Zsinagóga
Veszprém 10.00 Temetô

Július 6.
Jászberény 11.00 Temetô
Karcag 11.00 Zsinagóga és temetô
Pápa 10.30 Zsinagóga
Pécs 10.30 Zsinagóga
Szombathely 10.00 Fô tér emlékmûavatás
majd zsinagóga
Tapolca 10.30 Volt gettó

14.00 Temetô
Július 13.
Sopron 11.00 Temetô
Soroksár 9.30 Temetô
Pesterzsébet 10.15
Csepel 11.30
Szekszárd 10.30 Mûvészetek Háza, 

volt zsinagóga

A további idôpontokat folyamatosan közöjük. Kérjük olvasóinkat, hogy az idôpon-
tokat, helyszíneket rendszeresen kísérjék figyelemmel, mert változás lehetséges!

mentum. Megvásárolható a Syllabux
kiadó honlapján elektronikus, illetve
papírkönyv formájában, valamint más
elektronikus könyveket forgalmazó
webáruházakban, papírkönyvként
pedig a Láng Tékában a Pozsonyi úton.

– Adományok. Gesztesi János 2000
Ft-ot küldött az Igaz Emberekért
Alapítványnak a Jad Vasem-kitüntetet-
tek megsegítése céljából.

– A Generációk Klubja (Hunyadi
tér 3. félemelet) értesíti az érdek-
lôdôket, hogy május 5-én, 15 órától
Deák Gábor Mispochológia Mester-
fokon címmel tart elôadást.

– Holokauszt Emlékközpont. Cím:
Budapest IX., Páva utca 39. Nyitva:
hétfô kivételével naponta 10–18 óra
között. Telefon: (1) 455-3333. Honlap:
www.hdke.hu. E-mail: info@hdke.hu

164/70/60 éves, fiatalos özvegyasz-
szony korban hozzá illô, megbízható,
független társat keres. „Remény” jel-
igére a kiadóba.
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...és ideje van a nevetésnekSPÁNN GÁBOR

Pozsonyi kifli
Nemrégiben a feleségemnek az egyik kis budai utcá-

ban volt intéznivalója. Autóval ment, és az utca termé-
szetesen fizetôs parkolónak számított. Pontosan egy au-
tomata elôtt talált helyet, de a kocsiból kiszállva döbben-
ten nyugtázta, hogy pénztárcájában mindösszesen 1 db
10 000 forintos található. Azt tudjuk, hogy ma Magyar-
országon üzletekben nem váltanak pénzt – ez még rá-
adásul kertvárosias „üzlethiányos” kis utca –, kizárólag
bankban vagy postán. Az asszony, aki tudta, ha két perc-
nél tovább lesz távol a kocsijától pénzváltóhelyet keres-
ve, már mikuláscsomag várja, amihez a tízezres nem is
lenne elég, komoly logisztikai feladvány elôtt állt. De
mint mondani szokták, ahol a legnagyobb a szükség, ott
jön a segítség. Az ellenkezô oldalon felfedezett egy exk-
luzív pékséget, és úgy gondolta, ott vesz valami aprósá-
got, és ezzel felváltja a tízezresét. Körülnézve az üzletben
úgy döntött, hogy egy pozsonyi kifli éppen megteszi, és
ez még olcsóbb is, mint egy tranzakciós adó. A péksüte-
mény potom 500 forintba került, nejem nem kis meg-
döbbenésére. A parkolás viszont megoldódott. Nekem
másnap a reggelinél megmutatta, hogy 500 forintért egy
kb. 10 centiméter hosszúságú és 2 centi széles süteményt
kapott, és miután leevett belôle kb. 220 forintot, a mara-
dék 280-at én kaptam a teámhoz. Azt mondanom sem
kell, hogy a pozsonyi kifli közepén kb. 4 centiméternyi
felületen volt található dió, a többi csontszáraz liszt, és a
tetején valami kályhafény. Reggelizés közben engem el-
kapott a déjà vu érzés. Tudom, erre sokan azt mondják,
hogy a múltba nézô nosztalgiázás az öregek extasyja.
Vállalom! Kisiskolás koromban, ami az 50-es évek elejé-
re esett, a 7. kerületi Vörösmarty utcában laktunk,
amirôl már többször írtam ezeken a hasábokon. Az ut-
cánkat keresztezi a Dob utca, melyben a Rózsa utca sar-
kán az én gyerekkoromban mûködött egy kis pékség. Az
üzlet akkora volt, mint egy kombinált szekrény, a pék-
mesteren kívül két vevô mehetett be, ha ennél több érke-
zett, a péknek kellett kimenni. A választék – figyelembe
véve a kor hiánygazdálkodását is – ehhez illô volt. Kap-
ható volt itt kétféle kenyér, egy fehér és egy félbarna,
amit a mester rozskenyérnek becézett, de szerintem csak
a kenyér jelzôjében cserélte fel a betûket. Péksütemény

gyanánt volt nála mindig zsemle, kifli, pacsni és pozso-
nyi kifli (mákkal töltve). Ettôl még nem lenne megörökí-
tésre méltó a kisiparos, de arról volt ismert, hogy a kör-
nyék összes zsidó asszonya péntek délelôttönként össze-
készítette egy fazékba a sóletet, amit valaki levitt a pék-
hez, és ô 50 fillérért szombat délre azt készre sütötte. Itt
mondom el, hogy a sóletet szigorúan sütni kell, hogy
„gurulós legyen”, aki azt mondja, hogy ô sóletet fôz, az
babfôzeléket csinál!

Én szívesen vállaltam a futár szerepét, mert szombat
délben bárki ment a kész sóletért, a pékmester prémium
gyanánt adott mellé ingyen egy szabadon választható
péksüteményt is. Én mindig pozsonyi kiflit kértem. Tör-
tént egyszer, hogy a kész sóletet otthon édesanyám tálal-
ni készült, amikor felkiáltott: Úristen! Ez nem a mi só-
letünk! A pék összecserélhette a lábost, mert ebben van
töltött libanyak, és én még az életben nem tettem a sóle-
tembe ilyet. Engem az sem érdekelt, ha töltött zsiráf lett
volna, csak együnk. Az én áldott emlékû édesanyámat
furdalta a lelkiismeret. Mivel „jó kádernek” számított,
nekünk már volt telefonunk.

Hétfôn sorban felhívogatta az általa ismert környék-
beli zsidó asszonyokat, rafinált kérdésekkel: Te hogy csi-
nálod a sóletet? Teszel-e bele pl. libanyakat is?

Gondolván, valaki majd csak panaszkodik a hiányára,
és akkor boldogan közli, hogy nála visszakapható. Ter-
mészetesen nem akadt gazdája az elbitangolt libanyak-
nak. Imádott édesanyám régen elment tôlünk, az egyko-
ri pékség helyén mára a ház is omladozik, és lehúzott
redônyû senki földje a piciny üzlet, de az egykori sóletek
íze álmaimban néha eszembe jut. Egyébként sólet ügy-
ben amúgy is szerencsés vagyok, a feleségem zseniálisan
csinálja. Eljátszottam a gondolattal, mi lenne, ha ma
egyszer kicsit leinnám magam, az asszonnyal megcsi-
náltatnám az alapsóletet, és egy fazékban elvinném egy
flancos ma divatos látványpékségbe. Bemennék, és azt
mondanám a legcsinibb eladólánynak: kérem, hogy ezt
a sóletet holnapra süssék meg, és prémium gyanánt ké-
rek mellé egy ingyen kóser croissant-t.

Én várnám a robbanást, de nem történne semmi, mert
nemcsak a pékséget zárták be, de az OPNI-t is...

Tel-Avivban panaszkodik a Grün a Kohnnak:

– Ebben a városban nincs tíz tisztességes ember...

– Ugyan már. Itt vagy te, itt vagyok én... muszáj mind a tíznek a mi váro-

sunkból lenni?

* * *

Rómában kóser vendéglô: Ó sólet mió.

* * *

Savanyú a szôlô – mondta az oroszlán, és megette a szüretelôket.


