
lönítenie a chámécát, nehogy akarat-
lanul a zsidóhoz kerüljön belôle.

Ez alatt a hét alatt tilos nyereséget,
hasznot vagy elônyt szerezni
chámécból, még ha nem zsidó tulaj-
dona is.

A tilalom minden tekintetben egy-
formán vonatkozik a kovászos ételek-
re és a kovászolóanyagokra, például
az élesztôre.

A Tóra tilalma niszán hónap 14.
napján, délben lép életbe (maga az
ünnep csak aznap este kezdôdik el).
A bölcsek azonban óvatosságból két
órát hozzátoldottak a tiltott idôszak-
hoz, nehogy valaki akaratlanul meg-
sértse a bibliai elôírást. A hajnaltól az
est beálltáig tartó nap egyharmadán
túl – körülbelül délelôtt 9.15–9.30-tól
kezdve – már nem szabad chámécot
enni.

A diaszpórában, ahol peszách ün-
nepe nyolcnapos, a chámécra vonat-
kozó törvények idôhatálya egy nap-
pal tovább tart.

Mi az a cháméc?

Cháméc minden nyersanyag, ami
az öt fô gabonafajtából – búzából,
rozsból, árpából, zabból vagy tön-
kölybôl – készült, és folyamatosan
legalább tizennyolc percen keresztül
vízzel volt érintkezésben. Az ilyen
ôrleményben vagy lisztben már meg-
indulhatott a kovászosodási, erjedési
folyamat.

Cháméc minden étel vagy ital,
amely e gabonafajták valamelyikébôl
készült, vagy amibe ilyen adalék-
anyag került, ha csak egy pillanatra

is. Az egyetlen kivétel a mácá, az em-
lített kovásztalan kenyér, amelyet kü-
lönleges óvórendszabályok betartásá-
val sütnek, nehogy meginduljon az
erjedési folyamat. Az a macesz,
amelynek készítésénél nem tartották
be ezeket a rendszabályokat, cháméc-
nak számít. Ezért az egyéb idôsza-
kokban fogyasztásra szánt maceszt
„Nem peszáchi” felirattal árusítják.

Azokat a tányérokat és evôesz-
közöket, amelyek csak egy pillanatig
is cháméccal érintkeztek, tilos pe-
száchkor használni, hacsak nem lehet
kaserolni ôket.

Az év közben használt sütôt és tûz-
helyet csak akkor lehet peszáchra al-
kalmassá tenni, ha az elôírt eljárás
szerint kitisztították és kaserolták
ôket.

Az áskenáz zsidók nem szoktak
rizst, kukoricát, föl-
dimogyorót és hüve-
lyeseket enni pe-
száchkor, mert chá-
mécnak tekintik eze-
ket, bár a bibliai
meghatározás szerint
nem számítanak an-
nak. A szokás onnan
ered, hogy ezeket a
terményeket régeb-
ben lisztté ôrölték, és
„kenyeret” sütöttek
belôlük, márpedig az
„igazi” kenyér – ami
az öt fô gabonából
készült – cháméc.

Mi nem cháméc?
Minden ételt szabad
fogyasztani, ami nem
chámécos edényben
készült, és nem tar-
talmaz cháméc ada-
lékanyagokat, ame-
lyek az egész készít-
ményt tilalmassá
tennék. Nem cháméc
ételek, és nem is tar-
talmaznak azt

– a húsok, a vadak,
a halak,

– a gyümölcsök,
– a zöldségek

(amelyek közül az
áskenázi zsidók nem
eszik a kukoricát, a
rizst és a hüvelyese-
ket),

– a fûszerek,
– a tejtermékek.
Elkerülendô, hogy

a vásárolt gyári ter-
mékek olyan adalék-
anyagokat tartalmaz-
zanak, amelyek pe-
száchkor tilalmassá
tennék fogyasztásu-
kat, ajánlatos meg-

nézni a dobozos, üveges vagy csoma-
golt élelmiszert, hogy szerepel-e rajta
a megfelelô rabbinikus kósersági fel-
ügyelet tanúsítványa.

Arra a chámécból készült ételre,
amely emberi és állati fogyasztásra
egyaránt alkalmatlan, nem vonatko-
zik a birtoklás, használat vagy ha-
szonszerzés tilalma. A Biblia elôírá-
sai csak az olyan chámécra alkalmaz-
hatók, amely akár emberi, akár állati
fogyasztásra alkalmas.

Kézi macesz – gépi macesz
Mi az a macesz? A macesz – mácá

– kelesztetlen tésztából készült sült
lap, amelyet vízbôl és az öt fô gabo-
nafajta valamelyikébôl készítenek. A
gabonát és a belôle ôrölt lisztet gon-
dosan óvni kell, nehogy idejekorán
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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa a magyarországi zsidóságot. Technikai számunk: 0358

Az ünneprôl
Peszách, a „zsidó húsvét”, a felsza-

badulás emlékét ôrzi, és azt idézi,
hogy Izrael gyermekei a több mint
két évszázados egyiptomi rabság után
tömegesen kivonultak Egyiptomból.
A történetet – amely Izrael elnyoma-
tását és mérhetetlen szenvedését, Mó-
zes és testvére, Áron isteni küldeté-
sét, a nép megszabadításáért végzett
fáradhatatlan tevékenységüket, az
egyiptomi fáraó csökönyös kérlelhe-
tetlenségét, az Isten rendelte kataszt-
rófák sorozatát, majd a fáraó megvál-
tozását és az izraeliták menekülését
beszéli el – Mózes második könyvé-
nek 1–15. fejezete írja le. Ez az ese-
mény a zsidó történelem epicentru-
ma, mert ebben kristályosodik ki a
zsidó nemzeti azonosság, ezáltal szü-
letett meg a zsidóság mint szabad
nép, és mert az egyiptomi szolgaság
tanulságainak szilárd alapjáról szök-
kentek szárba a zsidó hit és etika
jelentôs fogalmai.

A Tóra „a kovásztalan kenyér ünne-
pének”, chág hámácotnak nevezi
peszáchot, legfontosabb megkülön-
böztetô jegyét határozva meg ezzel.
Az imakönyv „szabadulásunk ideje-
ként” – z’mán héruténu – is említi,
legjellemzôbb tartalmi vonására utal-
va.

A legelterjedtebb a chág hápeszách
elnevezés, ami azt jelenti: „peszách
ünnepe”. A „peszách” az ünnep
elôesti pászkaáldozatra utal, amelyet
Isten ígéretének – ,,...elkerüllek ben-
neteket, és tirajtatok nem lesz pusztí-
tó csapás...” (2Mózes 12:13.) – emlé-
kezetére hoztak. A „peszách” név a
Misnában és a rabbinikus irodalom-
ban is közkeletû.

Peszáchnak a mezôgazdaságban is
van jelentôsége: a korai aratás idejét
jelzi Izrael földjén. Az árpa aratásá-
nak kezdetét a peszách második nap-
ján hozott különleges omeráldozattól
számították.

Hét napig kovásztalan kenyeret
egyetek! (2Mózes 12:15.)

Semmiféle kovászosat ne egye-
tek! Kovásztalan kenyeret egyetek,
bárhol laktok! (2Mózes 12:20.)

Peszách különleges vonása a ko-
vásztalan kenyér fogyasztása és min-
den kovászos étel – cháméc – evésé-
nek és birtoklásának szigorú tilalma.
„Ki kell irtani Izraelbôl mindenkit,
aki kovászosat eszik az elsô naptól
a hetedik napig.” (2Mózes 12:15.)
Másutt ezt olvassuk: „Hét napon át
ne lehessen kovászt találni a háza-
tokban; ki kell irtani Izrael
közösségébôl mindenkit, akár jöve-
vény, akár az ország szülötte, aki
kovászosat eszik.” (2Mózes 12:19.)

Többek között ezeket az utasításo-
kat kapták Izrael gyermekei az egyip-
tomi rabságból való szabadulást, a ki-
vonulást megelôzôen. „Tartsátok
meg a kovásztalan kenyér ünne-
pét... nemzedékrôl nemzedékre
örök rendelkezés szerint.” (2Mózes
12:17.)

Peszách idején nemcsak enni, ha-
nem birtokolni is tilos chámécot.
,,...ne lássanak nálad kovászos ke-
nyeret... kovászt se lássanak sehol a
határodban...” (2Mózes 13:7.) és
,,...ne lehessen kovászt találni a há-
zatokban...” (2Mózes 12:19.)

Ezek a tilalmak – hogy se látni, se
találni ne lehessen – nem vonatkoz-
nak arra a chámécra, ami nem a zsi-
dóé. Nem zsidónak, ha zsidóhoz láto-
gatóba megy, dolgozik nála vagy la-
kást bérel tôle, nem tilos chámécot
tartania. Természetesen jól el kell kü-

Néhány peszáchi tudnivaló

vízzel érintkezzen, vagy élesztôanyag
jusson a közelébe. A sütési eljárás
ideje nem lépheti túl a liszt és a víz
összevegyítésétôl számított tizen-
nyolc percet.

A maceszt ma többnyire géppel ké-
szítik, bár vannak, akik elônyben ré-
szesítik a kézzel készültet. A modern
gépek használata nemcsak a jó
minôséget biztosítja, de lerövidíti a
gyártási idôt is, így csökkenti az erje-
dési folyamat megindulásának veszé-
lyét.

Nem számít, hogy a macesz kerek
vagy szögletes: a formának nincs
jelentôsége.

A megsült macesz nem tud erjedés-
nek indulni. Az összetört vagy mor-
zsolt kész maceszból különbözô alap-
anyagokat lehet készíteni: maceszda-
rát, maceszpelyhet, macesztortához
való „lisztet” és hasonlókat.

Mi az a mácá smurá? A smurá azt
jelenti: „óvott”, „ôrzött”. „Tartsátok
meg a kovásztalan kenyér ünnepét...”
(2Mózes 12:17.): ez azt a jelentést is
tartalmazza: „és ôrizzétek meg a ma-
ceszt” (attól, hogy cháméc legyen). A
legtöbb bölcs – következésképpen a
háláchá – szerint az ôrzést akkor kell
elkezdeni, amikor a gabonát lisztté
ôrölték. Miután minden, peszáchra
készült maceszt így ôrzött lisztbôl süt-
nek – ezt misáát t’hinának hívják –, a
peszáchra kóser macesz gyakorlatilag
mindig mácá smurá.

Néhány bölcsnek azonban az volt a
véleménye, hogy a maceszt a gabona
learatásától kezdve ôrizni kell – ezt
misáát k’cirának nevezik. Ezért van-
nak, akik aggályosan ügyelnek arra,
hogy csak olyan maceszt egyenek,
amelynek ôrzése – smirája – így tör-
tént. Némelyek peszách egész idején
ilyen maceszt esznek, mások csak a
széderestén ragaszkodnak ehhez. Ez
az aratástól fogva ôrzött macesz a tu-
lajdonképpeni mácá smurá.

A cháméc tilalma, amely peszách
egész hetén át érvényben van, az ün-
nep megkezdése elôtti nap reggelén
lép hatályba, a mácá evésének paran-
csolata viszont csak a széderesté-
(ke)n, amikor legalább egy olajbogyó
méretû darabot kell enni, hogy telje-
sítsük a parancsolatot. Az elsô
széder(ek) után nem kötelezô ma-
ceszt enni. Aki nem eszik, nem sérti
meg a törvényt, míg nem fogyaszt he-
lyette chámécot.

Miután a chámécból nem szabad
hasznot húzni, a haszonállatokkal és a
kedvencekkel sem szabad megetetni
semmit, ami az öt fô gabonafajtából
készült. Ha az állat nem bírná ki egy
hétig kovásztalan étel nélkül, el kell
adni egy nem zsidónak, aki gondos-
kodik róla. Természetes – különösen,
ha elôre megbeszéljük –, hogy
peszách után visszavásároljuk, még
ha magasabb áron is.

Takarítás
A peszáchi elôkészületek alapos

nagytakarítással kezdôdnek.
Az ünnepre való bevásárlás különle-

ges figyelmet kíván, mert gondosan
ügyelni kell, hogy semmi olyasmit ne
vegyünk, ami chámécot tartalmazhat.
Ha feldolgozott élelmiszert vásáro-
lunk, vizsgáljuk meg, hogy rajta van-e
a rabbinikus kósersági tanúsítvány. Az

aranyszabály: „Ha nem biztos, inkább
ne!”

A tûzhely sütôit és égôit peszáchi
használatra kaserolni kell, s ha nincs
külön peszáchi edény, akkor a fôzô-
és étkezôedényeket is. Ezt peszách
elôtt bármikor el lehet végezni, de
legkésôbb az ünnep beállta elôtti reg-
gelen, a chámécevés tilalma utáni egy
órán belül be kell fejezni az edények
kifôzését.

A b’dikát cháméc szertartását, a
kovászos keresését a peszách elôtti
estén – niszán 14-e elôestéjén – kell
elvégezni. Az est beállta után amint
lehet, el kell kezdeni a kutatást.

A Misná fekteti le, hogy a peszách
elôtti estén az egész ház gondos és
alapos átkutatásával kell megtalálni
és eltakarítani a chámécot: még az ôsi
kôfalak repedéseit is meg kell nézni.
Bár régi szokás nagytakarítást ren-
dezni az ünnep elôtt, a Misná által
elôírt szertartásos kutatás a peszáchi
elôkészületekhez tartozó hagyomány
maradt.

A kutatás hagyományos szertartá-
sát így kell elvégezni:

A kutatás megkezdése elôtt a
következô áldást mondjuk:

(Báruch Átá Ádonáj, Elohénu
Melech HáOlám, áser kid’sánu
b’micvotáv, v’civánu ál biur
cháméc.)

„Áldott légy Te, Örökkévaló Iste-
nünk, a Világ Királya, ki megszentelt
minket parancsolataival, s meghagyta
a cháméc megsemmisítését.”

A családfô egy égô gyertyával a ke-
zében végigjárja a lakás szobáit, s a
padlástól a pincéig átkutat mindent,
ahová bármikor bármiféle étel kerül-
hetett.

Miután nem valószínû, hogy a
nagytakarítás után morzsa vagy más
cháméc maradt a lakásban, de az ál-
dást sem mondhatják hiába, szokássá
vált, hogy a kutatás megkezdése elôtt
kis kenyérdarabkákat dugdosnak el a
lakás különbözô pontjain. (Persze
nem kell összemorzsázni a lakást, de
ha megjegyezzük, hány darabkát dug-
tunk el, biztosan megtaláljuk ôket.)

Egy nagy fakanalat szoktak gyûj-
tôlapátnak használni, amelyre tollal
söprik rá a morzsát. Bármilyen esz-
köz alkalmas, például papírlapra vagy
papírzacskóba is lehet gyûjteni.

A másnap reggel elfogyasztandó
chámécos ételt a keresés kezdete elôtt
el kell tenni, és nem kell figyelembe
venni.

A kutatás befejezése után, mikor
már minden lehetséges chámécot
összeszedtünk, „megsemmisítési nyi-
latkozatot” – bitult – teszünk:

„Minden kelt vagy kovászos, ami a
birtokomban van – miután nem lát-
tam és nem semmisítettem meg –,
semmisnek és tulajdonos nélkülinek
tekintendô, miként a föld pora.”

Ezt a kijelentést azon a nyelven kell
tennünk, amelyet beszélünk. Célja,
hogy érvényes nyilatkozatunk alapján
nemlétezônek nyilvánítsunk minden,
tudtunkon kívül megmaradhatott
chámécot. A kijelentés által formáli-
san lemondunk az ilyen cháméc tör-
vényes tulajdonjogáról.

H. H. Donin
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Körzeti kitekintô Hit- és erkölcstan oktatásához
felkészítô tanfolyam

A jelenlegi törvénykezés értelmében a Mazsihisz Oktatási Osztályának 30
órás tanfolyamot kell szerveznie a hit- és erkölcstan tantárgy potenciális ok-
tatóinak: a végzett judaisztikatanároknak, a végzett rabbiknak, rabbihelyette-
seknek, a hitközségi vezetôknek, a küldötteknek, jelenlegi hallgatóinkon kí-
vül a judaisztika, a liturgika, a közösségszervezô szakosoknak és valamennyi
érdeklôdônek.

E tanfolyam három összetevôbôl áll:
– judaisztikai ismeretek
– pedagógiai ismeretek
– módszertani ismeretek
A tanfolyam sikeres elvégzése esetén tanúsítványt kívánunk adni, ahogy

valamennyi más egyház teszi.
Optimális szervezési idô: 2013. március – április – szeptember hónapok-

ban.
Összesen 4 délután.
A tervezett idôpontok elôreláthatólag:
2013. március 18., hétfô: 14.00–18.30
2013. április 15., hétfô: 14.00–18.30
2013. május 6., hétfô: 14.00–18.30
2013. szeptember 2., hétfô: 14.00–18.30
A tanfolyam helyszíne: Országos Rabbiképzô – Zsidó Egyetem, 1084 Bp.,

Bérkocsis utca 2. 
Jelentkezni lehet: Mazsihisz Oktatási Osztály, Országos Rabbiképzô – Zsi-

dó Egyetem, 1084 Bp., Bérkocsis utca 2. Tel.: 318-7049/105, 122. Fax: 318-
7049/122. E-mail: oktatasio@or-zse.hu

Sommer László
oktatási osztályvezetô

Szeged
Mintegy félszázan gyûltünk össze

a díszteremben, hogy felidézzük
Mose rabbénu születését és halálát.
A közös ima után, amelyet Karo
Rachamim Jákov kántor recitált, rab-
bink megemlékezett Mózes tanító-
mesterünkrôl, valamint azokról a
hittestvéreinkrôl, akiket az elmúlt
zájin ádár óta elvesztettünk: Kerekes
Sándorné, dr. Nárai György, Köves
György, valamint dr. Somló Zoltán
ment el közösségünkbôl. Emlé-
kükbôl fakadjon áldás, zl. A gyász-
ima elmondását követôen elfogyasz-
tottuk a konyhánk által készített ki-
váló halászlét. Ezután egy kis ideig
beszélgettünk, majd az asztali áldás-
sal, valamint a Szól a kakas már ha-
gyományos eléneklésével zárult e ki-
váló este, amelyért köszönettel tarto-
zunk a konyha, valamint irodánk
munkatársainak.

* * *
A hitközség 2013. május 17–19.

között emlékezik meg az Új Zsina-
góga felavatásának 110., a Régi Zsi-
nagóga felavatásának 170. évfordu-
lójáról. A rendezvénysorozat kereté-
ben lesz ünnepi istentisztelet hagyo-
mányos, orgonakísért, kántoros – a
löwi hagyományokon alapuló – for-
mában, Szegedrôl elszármazottak ta-
lálkozója, a Szegedi Szimfonikus
Zenekar ünnepi hangversenye,
Varnus Xavér és Lajkó Félix kon-
certje. Minden városunkból elszár-
mazottat várunk. Jelentkezni a Sze-
gedi Zsidó Hitközség e-mail címén
(elnok1947@szzsh.hu) vagy posta-
címén (6722 Szeged, Gutenberg u.
20.) lehet.

* * *

Pályázati felhívás
A Szegedi Zsidó Hitközség Elöl-

járósága, az Alapítvány a Szegedi
Zsinagógáért Kuratóriuma, a Sze-
gedi Magyar–Izraeli Baráti Társa-
ság Elnöksége, Izrael Állam Dél-
magyarországi Konzulátusa fotó-
pályázatot hirdet

– a szegedi Új Zsinagóga felava-
tásának 110. és

– a szegedi Régi Zsinagóga fel-
avatásának 170. évfordulója

alkalmából.
Pályázni két kategóriában lehet:
– a szegedi zsinagógák látvá-

nyosságai, valamely vallási, kultu-
rális produkciója;

– a Szentföld és Jeruzsálem törté-
nelmi helyei, jelképe, kisugárzása.

A pályázók kategóriánként 2-2
felvételt nyújthatnak be 40 cm x 30
cm-es méretû kivitelben, bekere-
tezve, tekintve, hogy az alkalmas
felvételekbôl kiállításra kerül sor
egyrészt a májusi évfordulós ren-
dezvények, másrészt a IX. Szegedi
ôszi Zsidó Kulturális Fesztivál
programjában.

A képek beadási határideje:
2013. április 20.

A beadás címe: 6722 Szeged,
Gutenberg u. 20.

A pályázatokat jeligésen kérjük
beadni, darabonként sorszámmal
ellátva. A jeligét kis borítékban el-
helyezett nevesítéssel együtt kell
benyújtani.

A pályázatot bírálóbizottság ér-
tékeli.

A pályázat díjai:
I. helyezés: 80 000 Ft értékû uta-

zási utalvány, belépôjegy a jubile-
umi ünnepség koncertjeire

II. helyezés: retúr repülôjegy Iz-
raelbe egy személy számára 2013.
vagy 2014. évi igénybevétellel

III. helyezés: 50 000 Ft értékû
vásárlási utalvány

Különdíjak:
– két személyre szóló belépô- és

vacsorajegy az október 26-i szege-
di izraeli vacsoraestre;

– két személyre szóló belépôjegy
a IX. Szegedi ôszi Zsidó Kulturális
Fesztivál (a díjazott által kiválasz-
tott) koncertjére; 

– könyv- és tárgyelismerések.
Egyebek:
A benyújtott fotóanyag a kiállí-

tásról készülô kiadványokban, az
ôszi fesztivál reklámjában, a médi-
ában felhasználható. A díjnyertes
pályamûvek szerzôi joga a Szegedi
Zsidó Hitközség tulajdonába ke-
rül.

SZZSH

Szeretetkórház
A szépen megterített zájin ádári

asztal mellett Deutsch László fôrabbi
mondott tanítást, melyben megemlé-
kezett Mózes prófétai nagyságáról és
arról, hogyan vezette Izrael fiait a 40
éves pusztai vándorlás útján egészen
a honfoglalásig. A Kél málé ráchá-
mimot Klavanszkij Anatolij kántor
énekelte el az elmúlt évben a kórház-
ban elhunytak emlékére, külön ki-
emelve azokat, akik a templomba is
eljártak. Az ezt követô halvacsorán
az étkezés utáni imát Földi Péter
mondta el.

Debrecen
Zájin ádárkor a szokásos halvacso-

ra keretében emlékeztünk meg Mose
rabbénu, Mózes mesterünk születés-
napjáról és Jahrzeitjérôl. Feuermann
László alelnök ezenkívül még négy
jelentôs, ezen naphoz kapcsolódó
eseményre is utalt. Megemlékeztünk
az elmúlt évben elhunyt hittest-
véreinkrôl is. A résztvevôk Éliás
Viktor elôadásában meghallgatták az
alkalomhoz illô Szól a kakas már
dalt, ezután ismert izraeli melódiák
is felhangzottak, melyek a közönsé-
get is éneklésre serkentették. Más-
nap a hitközség tagjai látogatást tet-
tek Eizik Taub csodarabbi sírjánál.

Mindenki megszeppenve állt ott.
Nem volt harsány, hangos beszéd,
csak alázatosság és fôhajtás egy
olyan ember elôtt, aki sajátos világot
teremtve, a ma emberét is hatása alá
vonja. A nagykállói rebbe még így,
halála után is tanít. Olyan eszmevilá-
got hagyott maga után, amely a cso-
darabbi fogalmát csak még jobban
misztifikálta az utókor számára. A
róla szóló legendák, az általa alkotott
dalszöveg is mutatja, hogy egy nyír-
ségi településen élve, elmozdíthatat-
lan alkotórészévé vált a magyaror-
szági kultúrának, az itt élô zsidóság
életének.

* * *
A svéd humanista, embermentô

Raoul Wallenberg centenáriumi éve
2012-ben véget ért, de róla soha nem
szabad megfeledkezni.

Idén év elején a hajdúszoboszlói
Hunguest Hotel Béke szállóban Em-
ber az embertelenségben címmel ki-
állítást rendeztek életérôl. Sebestyén-
né Janik Éva, a Raoul Wallenberg
Egyesület elnökségi tagja felidézte a
diplomata alakját: a tehetôs család-
ból származó ifjú, aki élhette volna a
hozzá hasonló korúak vidám életét,
inkább vállalva a veszélyt, zsidó
honfitársak ezreit mentette meg a
biztos haláltól.

Ezt követôen Uhrin Anikó, a 2012-
es év Wallenberg-díjasa mondta el,
hogy élete értelme a hátrányos hely-
zetû fiatalok felzárkóztatása. Ô ezt
az utat választotta, és a nem minden-
napi sikerek adnak erôt a folyta-
táshoz.

Sóvágó László, Hajdúszoboszló
polgármestere most is, mint mindig,
kiállt azok mellett, akik felkarolják a
hátrányos helyzetûeket, és elítélt
mindennemû rasszista megnyilvánu-
lást.

A megnyitó elôtt és azt követôen
Hellné Kádár Edit, a Zichy Géza ze-
neiskola igazgatónôje gitározott. `A
szervezési feladatokat az ötletgazda,
Nagy Gyula Zoltán, a Béke szálló ér-
tékesítési vezetôje vállalta magára.
A DZSH-t Grósz Zsuzsanna alelnök
és Kreisler Gábor Mazsihisz-küldött
képviselte.

A magyar zeneszerzôk életmûvének nem egyszer külö-
nös sorsa van. Fôleg ha zsidó származásúak. Csak két pél-
da: ki ismeri az 1858–1925 között élt Major J. Gyula (ere-
detileg Mayer Jakab) zeneszerzô és zongoramûvész (Erkel
Ferenc egykori tanítványa) mûveit? Még a szakmabeliek
sem, nemhogy a közönség. Pedig négy operát, öt szimfóni-
át, két zongoraversenyt, egy-egy hegedû-, ill. gordonkaver-
senyt, számos kamaramûvet, dalokat, kórusmûveket, össz-
hangzattan- és ellenponttankönyvet, zongoraiskolát írt.
(Nem beszélve pedagógiai és kórusvezetôi munkásságá-
ról.) Azon sem lennék meglepve, ha kiderülne, az életmû,
a kéziratok nincsenek meg, csupán a korabeli feljegyzések,
tudósítások alapján rekonstruálták a kompozíciók címeit.
(Találkoztam már ilyen esettel, amikor egy 19. századi ma-
gyar zeneszerzô után érdeklôdtem illetékes helyeken.)

A másik példa: néhány éve a Hungaroton gondozásában

Kelen Hugó

Bethlen tér
Bösálách szombatján a fák újévé-

nek megünneplésekor a kultúrterem
megtelt a felnôttekkel együtt érkezô
gyermekek vidám zsivajával. Több
kántori ének elhangzása után
Deutsch Róbert fôrabbi méltatta a
nap jelentôségét. A jelenlevôk közö-
sen mondták el a több mint 20-féle
gyümölcsre az áldásokat. A gyönyö-
rûen díszített asztal a gondnok és a
Nôcsoport munkáját dicséri. A gyü-
mölcsök beszerzésért és finanszíro-
zásáért a körzet vezetô elöljárójának,
Sárközy Gyulának jár az elismerô
köszönet.

* * *
Bensôséges ünnepség színhelye

volt a templom Törumó szidrájának
hetében. Ekkor vették fel Ábrahám
szövetségébe Mérô Gábor és felesé-
ge, Kati elsôszülött gyermekét. A
szándok a nagypapa, Mérô Miklós
volt. Az újszülöttnek Deutsch fôrab-
bi a Nimród nevet adta. A szülôk
bôséges szöudán látták vendégül a
megjelenteket.

„S nem könnyû egy szép dalt megírni”
125 éve született Kelen Hugó (1888–1956)

megjelent egy – a holokauszt során elpusztult magyar ze-
neszerzôk mûveit tartalmazó – CD, In memoriam címmel.
Nagy tehetségû zeneszerzôk értékes mûvei hallhatók ezen
a lemezen. Közülük Vándor Sándor és Weiner László né-
mi ismertségre tettek szert kottapublikációik révén, a töb-
biekrôl azonban csak keveset tudhatunk. Volt, akirôl még
fényképet sem sikerült beszerezni, és születési évszáma is
bizonytalan. A számomra legvonzóbb alkotás, Kuti Sándor
vonóstriója szintén megjelent 1966-ban a Zenemûkiadó
gondozásában, s miután a mûvet meghallgattam, máris
szaladtam a boltba, hogy megvegyem. Nos, e kiemelkedô
képességû, ám ismeretlenségben maradt zeneszerzô leánya
– már a rendszerváltás után – hiába próbálta édesapja mû-
veit forgalomba hozni, a zenei életben mindenütt falakba
ütközött. Mielôtt bárki is tudatos antiszemitizmust sejtene
e jelenség mögött, ki kell jelentenem, hogy nem errôl van
szó! Általános jelenség Magyarországon, hogy ha egy ze-
neszerzô meghal, azonnal igyekeznek elfelejteni. Kell a
hely az élôknek, függetlenül azok képességeitôl... Sajnos
ez vonatkozik a nem zsidó származású zenei alkotómûvé-
szekre is. Nem sorolok most neveket, de ha valaki venné a
fáradságot, hogy átnézze a hangverseny- és rádiómûsoro-
kat, a hanglemezválasztékot az évtizedekkel ezelôtt el-
hunyt komponisták játszottsága szempontjából, képet kap-
hatna a helyzetrôl. (Talán a Hungaroton tette a legtöbbet az

élôk sorából eltávozott komponisták emlékezetben tartása
érdekében – a legutóbbi idôkig...) Ha aztán az elfelejtett ze-
neszerzônek 20–30 év után sikerül „visszakapaszkodnia” a
hangversenyek, a rádió mûsorába, és netán még CD-je is
megjelenik, akkor már van esélye arra, hogy palackba zárt
üzenete eljusson az utókorhoz.

Nem véletlenül vázoltam a helyzetet ilyen hosszasan egy
Kelen Hugóról szóló megemlékezés bevezetôjeként. Mert
ez az 1888. március 7-én, Budapesten született komponista
– hasonlóan Major J. Gyulához és társaihoz – teljesen el-
tûnt a magyar zenei életbôl. Az 1983 óta megjelenô zenei
lexikonokban már a neve sem szerepel. Mûveit sehol nem
lehet hallani, néhány átmágnesezôdött, megnyúlt hangsza-
lag – melyet persze a rádióban soha le nem játszanak – és
néhány, a Zenemûkiadó által közreadott kotta jelzi csak al-
kotói tevékenységét. Igaz, mûveinek jelentôs része elpusz-
tult Budapest ostroma alatt. Így az a mûjegyzék, mely az
1974-ben, ill. 79-ben kiadott Contemporary Hungarian
Composers (Kortárs Magyar Zeneszerzôk) címû kiadvány-
ban megjelent, Breuer János utólagos rekonstrukciója. Sok
esetben a címek mögött nincs fellelhetô kompozíció, kéz-
irat. Milyen érdekes lenne p1. meghallgatni a Jób címû,
1940-ben kórusra és zenekarra komponált oratóriumot, ha
lenne kottája, hangfelvétele. De sajnos nincs...

E sorok írója bevallja, hogy azon az egy – Memento cí-
mû – dalon kívül, melyet az utóbbi idôben Cser Erzsébet, a
Goldmark Kórus énekesnôje szokott idônként elôadni kü-
lönbözô hitközségi és világi hangversenyeken, egyetlen
hangot sem ismer Kelen Hugótól. Hogy merészkedik akkor
cikket írni róla? – teheti fel jogosan a kérdést az olvasó.
Nos, éppen azért: fedezzük fel Kelen Hugót! Próbáljuk
megmenteni a végleges feledéstôl még fellelhetô mûveit!
Ki tudja, hátha gyöngyszemekre bukkanunk. A komponis-
ta egyébként alapos képzésben részesült: Berlinben és
Bécsben tanult zeneszerzést Joseph Marxnál és Franz
Schrekernél, majd a berlini operaház korrepetitora lett.
1943-tól a Goldmark Zeneiskola énektanáraként dolgozott,
majd 1945-tôl aktívan részt vett az újjáalakult Magyar Ze-
nemûvészek Szövetségének munkájában. Kodálynak nagy
tisztelôje volt. Neki és feleségének ajánlotta pl. Két románc
címû zongorakíséretes dalának Köszönöm címû tételét,
melyet Sztyepán Scsipacsov versére írt Képes Géza fordí-
tásában. A második – Szerelem címû – románc utolsó sora
egyébként a címben idézett versrészlet: „Jön nyár, esô, hó,
és együtt kell örülni, sírni. A szerelem dalhoz hasonló, s
nem könnyû egy szép dalt megírni.” A Zenemûkiadó által
megjelentetett dalciklus utolsó darabja a már említett
Memento, mely annak a Balázs Bélának (született Bauer
Herbert) versére íródott, aki Bartók Kékszakállú herceg vá-
ra címû operájának librettistája volt. Ez a dal a holokauszt-
túlélôk lelkiállapotát idézi fel megdöbbentô drámaisággal.
A magyar zsidó zenérôl szóló elôadásaimon nem egyszer
lejátszottam (többek között a brüsszeli Zsidó Múzeumban
is) e dalt, és a kopott hangfelvétel ellenére Szabó Miklós
szuggesztív elôadásában a mû komoly hatást gyakorolt a
hallgatóságra.

Szerencsére volt olyan megsemmisült kompozíciója is a
zeneszerzônek, melyet emlékezetbôl rekonstruálni tudott: a
Zsidó szvit csellóra és zongorára. A partitúrán talált saját
kezû bejegyzése szerint: „Az eredeti elégett az ostrom alatt,
a megmentett cselló-szólam alapján rekonstruáltam 1947
I–II K.H.”

Nem tudom, megvalósul-e, mindenesetre elôkészületek
folynak a magyar holokauszt 70. évfordulója alkalmából a
brüsszeli és a lille-i konzervatóriumban tartandó emlék-
hangverseny megszervezésére, ahol a tervek szerint fel-
csendülne Kelen Hugó Zsidó szvitje is. Reméljük, sikert
arat, és ha a nyugati országokban népszerûvé válik, akkor
talán itthon is felfedezik ezt a méltatlanul elfeledett magyar
zsidó zeneszerzôt.

Király



ÚJ ÉLET4 1998. MÁJUS 1.ÚJ ÉLET 32013. MÁRCIUS 15.

Náci tömeggyilkosok unokái BudapestenNagyszabású 20. századi polgári
kezdeményezésnek állít emléket a
május 20-ig tartó Goldmark Fesz-
tivál. Az eseménysorozat mintegy
700 kulturális programot idéz fel,
amelyen 1939 és 1944 között a ma-
gyar mûvészek színe-java lépett
fel. Ôk voltak azok, akiket a zsidó-
törvények elûztek a „hivatalos”

Jobst Bittner

„Magasra emelték a kultúra fáklyáját
a fasizmus éjszakájában”

A zsidótörvények mûvész áldozataira emlékeznek 
a három hónapos Goldmark Fesztiválon

Vezetôségválasztás a Muszoéban
A Muszoe megtartotta ez évi taggyûlését. Sessler György elnök rövid

beszámolót tartott a 2012. évi tevékenységrôl, valamint az egészségügyi szol-
gáltatásokat érintô HM miniszteri utasításról.

Ezután vezetôségválasztás következett, a szavazás egyhangú volt. Elnök:
Sessler György, elnökségi tagok: Chacoen Andrea, Drucker Tibor, Fuchs
József, Irsay Tamás, Klein Judit, Kende Ernôné, Kertész László, Lazarovits
Ernô és Lebovits Imre. A résztvevôk úgyszintén egyhangúan megerôsítették
a régi tagokat és megszavazták az új tagok felvételét.

Itt jártak a németek!
Budapesten, Zuglóban jártak a náci

tömeges kivégzések végrehajtóinak
unokái! Üzenetet, felhívást hoztak
Magyarország és Európa számára!
Ôk keresztényként szembenéztek csa-
ládjaik, apáik, nagyapáik tetteivel!

Döbbenetes órák tanúi és
résztvevôi lehettünk a Radnóti Mik-
lós gimnázium dísztermében a hét-
végén.

Magyarországon még soha meg
nem történt módon vallottak nagy-
szüleik tetteirôl magyar holokauszt-
túlélôknek és a hétvégi konferencia
közel 200 résztvevôjének a tömeg-
gyilkosok unokái.

Egyikük, Barbel Pfeiffer egy olyan
ember unokájaként jött Magyar-
országra, akinek feladata a szöges-
drótok áram alá helyezése, a haláltá-
borok technikai felszerelésének
megtervezése volt. Ô alakította ki a
birkenaui vasúti rámpát. Unokája
azért jött most Magyarországra,
hogy feltárja az igazságot családja
múltjáról.

A tübingeni TOS gyülekezet lelké-
sze, Jobst Bittner elmondta, hogy vá-
rosuk múltjához tartozik Theodor
Danecker neve is, aki a németek
részérôl szervezte meg a magyar zsi-
dóság deportációját. Tübingen pol-
gáraként úgy érezte, errôl nem hall-
gathat.

Ezt a találkozást, a drámai párbe-
szédet a túlélôk és a német elkövetôk
unokái között még szinte szavakba
sem foglalhatjuk. Annyit tudunk,
Magyarországon ilyen még nem tör-
tént. A német fiatalok megrázó val-
lomásai rést ütöttek a hazánk feletti
szürkeség és kilátástalanság fel-
hôjén, amelyet a mi feldolgozatlan,

kibeszéletlen múltunk, hárított és a
másikra áthárított vagy letagadott
felelôsségünk okoz.

Minket, magyar keresztényeket is
ösztönöztek, hogy tisztázzuk és vál-
laljuk családjaink múltját az ember-
telenség, az evangéliumot megha-
zudtoló antiszemitizmus dolgában.

Hangsúlyozták, hogy ôk megértet-
ték: nem építhetik jövôjüket hazug-
ságokra, az elhallgatott múltra. Egy
ország helyreállása, áldása, gyó-
gyulása azon múlik, hogy az igazsá-
got mondjuk ki családjaink törté-
netérôl. Jelmondatuk: Levesszük a
hallgatás leplét!

Akik szerveztük és részt vettünk a
találkozón, tudjuk: esélyt kaptunk,
talán az utolsó és egyetlen esélyt,
hogy az igaz beszéd meggyógyítsa
Magyarországot is.

„Egy erkölcsileg teljesen elrohadt
alapzatra semmi nem építhetô.”
(Ungváry Krisztián)

A találkozóra az Európai Unió ál-
tal támogatott „Aktív Európai Emlé-
kezet” program keretén belül került
sor a budapesti Radnóti Miklós Gim-
náziumban.

Simonyi Andrea
szervezô

kultúra színtereirôl. Egy páratlan
ötletnek köszönhetôen azonban to-
vábbi öt éven át, a végsô ellehetet-
lenülésig még dolgozhattak.

A Magyar Zsidó Múzeum célja,
hogy hídszerepet töltsön be a ma-
gyarországi zsidó és nem zsidó mû-
vészetbarátok között – mondta
Peremiczky Szilvia igazgató arról a
rendezvénysorozatról, amelyet az in-
tézmény a Nonprofit Társadalomku-
tató Egyesülettel karöltve hívott élet-
re. A Goldmark Fesztivál három hó-
napon át zajló programjainak látvá-
nyos része a hajdani Országos Ma-
gyar Izraelita Közmûvelôdési Egye-
sület (OMIKE) Mûvészakciója alko-
tóinak kiállítása a múzeum második
emeletén.

Az OMIKE Hevesi Simon késôbbi
fôrabbi javaslatára és elnökletével
alakult meg 1909-ben. Harminc év-
vel késôbb, 1939 októberében indí-
totta el Mûvészakcióját. Ily módon
munkához és jövedelemhez juttatta
azokat az írókat, festôket, muzsiku-
sokat, akiket a zsidótörvények kiszo-
rítottak a korábban számukra is nyi-
tott intézményekbôl, és így megfosz-
tottak egzisztenciájuktól.

Az idei esztendô, 2013 az elsô zsi-
dótörvény 75., szomorú évfordulója.
A Goldmark Fesztivál február 28-tól
május 20-ig tartó programjai, a tárla-
tok, koncertek, irodalmi estek, kaba-
rémûsorok erre a gyászos jubileumra
is emlékeztetnek. Felidézik azt a
mintegy 700 kulturális eseményt,
amelyen 1939-tôl 1944-ig olyan ma-
gyar mûvészek léptek fel, akiket a
korabeli döntéshozók leparancsoltak
a kultúra színpadáról. Alfonzótól Sa-
lamon Bélán át Zsoldos Imréig hosz-
szú a sor.

Az OMIKE Mûvészakciójának an-
nak idején a Pesti Izraelita Hitközség

egyiken. A másikon pedig: „Dr.
Ribáry Gézának, az emberi jogok
nagy harcosának, az üldözött és nyo-
morgó zsidók oltalmazójának, az
OMZSA és az OMIKE Mûvészakció
megteremtôjének emlékét hirdesse
ez a tábla.” Bálint Lajos javaslatára
ugyanis, aki ekkor még a Magyar
Színház dramaturgja volt, a hitköz-
ségben Ribáry Géza ügyvéd vállalta
„a számûzöttek színházának” meg-

góhídra – mondta Harsányi. Mert til-
takozni nemcsak fegyverrel, de ko-
moly kulturális teljesítménnyel is le-
het. Az OMIKE-tôl a Goldmarkban
menedéket kapott 500 mûvész pedig
élt a lehetôséggel – errôl tanúskodtak
a képzômûvészeti, színházi, zenei
események, az operettprodukciók, a
költôi estek, könyvbemutatók.

A mûfajok mindegyike szerepel a
Goldmark Fesztivál programjában,
amelyre olyan közkedvelt elôadók
kaptak meghívást, mint Gálvölgyi
János, Balázsovits Lajos, Jávori Fe-
renc Fegya, Ungvári Tamás vagy a
Liszt Ferenc Kamarazenekar. A
fesztiválhoz kapcsolódó akció és ku-
tatómunka legfontosabb üzenete,
hogy az egykori produkciók sora az
egyetemes magyar kultúra része volt
– tette hozzá Harsányi László.

A kiállítás elôkészületeirôl osztott
meg érdekes mozzanatokat Basics
Beatrix mûvészettörténész. A már
látható, Értékmentôk címû tárlat
anyagának összeállítását kemény ku-
tatómunka elôzte meg. Az OMIKE
hat hajdani tárlatán bemutatkozó
mûvészek alkotásainak jelentôs ré-
sze jelenleg ugyanis a mûkincspia-
con kering, vagy gyûjtôk birtokában
van. Ám Basics sok esetben készsé-
ges együttmûködést tapasztalt –
akadt mûgyûjtô, aki maga ajánlotta
fel kincseit a tárlat céljaira. Az anya-
got végül harminc mûvész körülbe-
lül száz munkájából állították össze.
A szakember elmondta: közben az-
zal szembesült, hogy a korszak leg-
jobb alkotóival van dolga. Sokan a
holokauszt áldozatai lettek, mások
elhagyták az országot, vagy itthon
maradtak, de képeiket a közönség
nem ismeri. A most látható tárlat ily
módon a hetedik OMIKE-kiállítás-
nak is tekinthetô.

A falakon függô festmények meg-
teremtik a folytonosságot a jelennel,
rekonstruálják a múltat. Egy-egy
életsorsot mutatnak be minden sike-
rével és tragédiájával együtt. A kö-
zönség találkozhat Ámos Imre,
Scheiber Hugó, Perlott Csaba Vil-
mos, Vajda Lajos és mások képeivel.
Különleges és a tájékozódást nagy-
ban megkönnyítô, látványos dizájn-
megoldás, hogy az alkotók nevei ha-
talmas, színes betûkkel olvashatók a
falfelületeken, amelyek munkássá-
gukat reprezentálják.

Hatvankilenc évvel ezelôtt, 1944.
március 19-én javában folyt a fôpró-
ba a Goldmark Teremben. A színé-
szek Molière Képzelt betegének
elôadására készültek. Egyszer csak
kivágódtak az ajtók, berontottak a
német katonák, és mindenkit kiker-
gettek a helyiségbôl. Így vetettek vé-
get az OMIKE Mûvészakciójának.
Hegedûs D. Géza megrendülten
idézte fel a történteket. Büszke rá,
hogy most itt állhat, mondta, és visz-
szaadhat valamit elôdei emlékének
abból az emberségbôl, amivel ôk tar-
tottak ki a végsôkig.

A színmûvész a Bajor Gizi Szí-
nészmúzeum kamaratárlatát aján-
lotta a közönség figyelmébe. Az
életutak dokumentumai, a fényes
szakmai pályafutások azt bizonyít-
ják, hogy a 44-ben történtek nem-
csak a zsidóság, hanem az egész tár-
sadalom tragédiája. A mûvészet a
legnagyobb láttató erôvel bíró meg-
ismerési forma, amely kérve-
kéretlenül gondolkodásra késztet.
Tûrhetetlen, hogy a magyar társada-
lom kirekesztett, kitagadott, elárult,
halálra szánt, prédának odavetett,
rablógyilkosság áldozataivá lett
mártírjainak sorsa máig kibeszélet-
len és feldolgozatlan – hangsúlyoz-
ta Hegedûs D. Ezután felmutatta
Pap Károly „életútlevelét”. A nagy
hírû magyar zsidó hittudós, Pollák
Miksa Mihály soproni fôrabbi fia a
20. század magyar irodalmának
egyik legjobb novellistája, a költôi

Wesselényi utca 7. szám alatt lévô
Goldmark Terme adott otthont. A te-
rem falát több márványtábla díszíti –
hívta fel a figyelmet Harsányi Lász-
ló, a Nonprofit Társadalomkutató
Egyesület elnöke. „Ebben a terem-
ben emelték magasra a fasizmus éj-
szakájában a kultúra fáklyáját az
OMIKE mûvészei” – olvasható az

magyar próza kiváló mestere volt.
Móricz Zsigmond ugyanúgy lelke-
sedett érte, mint Illyés Gyula. A
buchenwaldi haláltábor 72713-as
deportáltjaként pusztult el. Életútle-
velét, e kis füzetet Harsányi László
és munkatársai azért állították
össze, hogy megmutassák, mit ad-
tak a társadalomnak azok az embe-
rek, akik ôrzôi és letéteményesei
voltak az egyetemes magyar kultú-
rának.

A Bajor Gizi Színészmúzeum már-
cius 24-tôl többek között Ascher Osz-
kár, Palotai Erzsi, Ráday Imre, Sala-
mon Béla, Simon Zsuzsa és még vagy
200 színész életútjával, pályájával,
sorsával ismerteti meg a látogatót.
Hegedûs D. Géza büszke rá, hogy so-
kukkal személyes kapcsolata lehetett.

A mecénás szerep ugyancsak fon-
tos. Ennek hagyományát folytatja
Erzsébetváros Önkormányzata. Vad
Tamás Zsolt polgármester elmondta:
a latin kultúra szó elsô jelentése mû-
velni, tehát létrehozni valamit, ami
számára a megôrzést és a gondozást
is jelenti. Egyszersmind tiszteletet a
másik ember teljesítménye, szoká-
sai, hagyományai iránt. A Goldmark
tehetséges mûvészeinek munkássága
páratlan a maga nemében. Mindez
egymás megismerésére és megbe-
csülésére buzdít.

(A részletes program egyéb infor-
mációkkal a Goldmark Fesztivál
honlapján olvasható: http://gold-
markfesztival.blogspot.hu/)

A kiállítás megnyitóján többek kö-
zött Feldmájer Péter, a Mazsihisz el-
nöke is beszédet mondott, ebbôl idé-
zünk.

„Ez az egyesület nemcsak úgy ál-
talában beszélt a közmûvelôdésrôl,
nemcsak a zsidó tudományokat
akarta terjeszteni, hanem azt
akarta, hogy a zsidók, az izraeliták
egyben magyar emberként legye-
nek mûvelt emberek.

Nem sejthették, hogy milyen kö-
zel a vég, milyen hamar múlnak
majd el Magyarország nagy napjai,
hogyan lesz majd napról napra
rosszabb az itt élô zsidóság helyze-
te, hogyan válnak megint idegenné.

(...)
Az OMIKE azt mutatta meg az

egész világnak, hogy bár megôrül-
het az egész falka, de mi megmara-
dunk olyannak, mintha kerek volna
a világ, mert mûvészt nem a törvé-
nyek teremtenek és pusztítanak el,
tehetséget a Jóteremtôtôl kapunk,
és azt elvenni tôlünk nem lehet, és
nem lehet odaadni másoknak.

S ha ezt a társadalom többsége
nem tudja, vagy el akarja felejteni,
nekünk akkor is tovább kell dol-
goznunk Isten adta tehetségünk
szerint. A szavalóknak szavalniuk
kell, a rendezônek rendezni kell, a
festônek festeni kell, mindenkinek
tenni kell a dolgát, mert nem mi
bolondultuk meg, hanem a világ,
és hinnünk kell abban, hogy egy-
szer majd megint beragyog a szel-
lem napvilága Magyarország ho-
mályos ablakán.

Ebben hittek az OMIKE Mû-
vészakciójának szervezôi és
résztvevôi, s példájuk örökké fenn
fog maradni.

Azt pedig döntse el mindenki sa-
ját maga, elég világos van-e már
Magyarországon, a fény bevilágí-
tott-e már minden homályos zu-
got, vagy éppen ellenkezôleg: hiá-
ba a szellem napvilágának kinti
ragyogása, Magyarországra mégis
lassan megint jön a szürkület, és
már csak a tükrök által látunk, és
úgy is csak homályosan.”

A nagy píárral beharangozott kiál-
lítás – úgy hisszük – nem okoz csa-
lódást az érdeklôdôknek (a szerk.).

Rados Virág

Zsudi József Jászai Mari-díjas és
OMIKE Ribáry-aranyérmes rende-
zôtôl a család, a barátok és a pálya-
társak búcsúztak a Farkasréti
temetôben. Zsudi József fiatalem-
berként az OMIKE színésze és ren-
dezôasszisztense volt. Legendás pá-
lyatársai közül már csak ô volt élet-
ben. Társadalmi temetésén – melyen
felekezetünk részérôl Zoltai Gusz-
táv, a Mazsihisz és a BZSH ügyveze-
tô igazgatója vett részt – a saját ma-
ga által írt búcsúztatót olvasták fel.

alapítását. Berlini mintára önálló
színházat teremtett. A Színház- és
Filmmûvészeti Kamara azzal a felté-
tellel járult hozzá a teátrum megnyi-
tásához, hogy a zártkörû elôadásokat
csak a hitközség tagjai látogathatják.

A helyiség mindig tömve volt em-
berekkel – idézte fel az egykori
elôadásokat Harsányi. Ez a terem lett
a megalázottak és kitaszítottak me-
nedéke. Háromszázezren nézték meg
a kiállításokat 1939 vége és 1944.
március 19-e, a német megszállás
napja között. A zsidó mûvészek lá-
zas munkálkodása a kultúráért egy-
szerre mementó és példamutatás.
Mintegy cáfolata a lekicsinylô kije-
lentésnek, miszerint a magyar zsidó-
kat ellenállás nélkül hajtották a vá-
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Nem tudjuk, másutt hogy van, de a rendszerváltás
óta Magyarországon szinte minden peszach elôtt „be-
köszönt” a vérvád. Tavaly a Jobbik akkori képviselô-
je melegítette fel Tiszaeszlárt. Idén egy festmény szol-
gáltat ürügyet.

Kizártnak tartja az MTI által megkeresett Bellák Gábor
mûvészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria fômuze-
ológusa, hogy a közelmúltban elôkerült Vérvád címû
festmény Munkácsy Mihály alkotása lenne.

Az Index.hu korábbi cikke szerint a kép magát megne-
vezni nem kívánó tulajdonosa 2012-ben engedélyezte
Jeffrey Taylor mûvészettörténésznek és Végvári Zsófiá-
nak, a Komplex Festményvizsgálati Labor vezetôjének,
hogy Londonban vizsgálatokat végezzenek a 4 x 3,5 mé-
teres, szignó nélküli vásznon.

A két szakember szerint a festékanalízis azt valószínû-
síti, hogy a kép 1882 és 1887 között készült, egy idôben
az úgynevezett tiszaeszlári vérváddal. Végvári Zsófia
emellett esztétikai és stilisztikai alapon is megfeleléseket
talált a kor Munkácsy-képei és a Vérvád között, így
Munkácsy Mihálynak tulajdonítja a festményt.

„A képnek semmi köze Munkácsyhoz” – állítja ezzel
szemben Bellák Gábor, a Magyar Nemzeti Galéria
(MNG) fômuzeológusa. A mûvészettörténész szerint a
fotók alapján is teljes biztonsággal megállapítható, hogy
ez nem Munkácsy festôi stílusa.

A Vérvád nem úgy néz ki, mint egy Munkácsy-kép, és
szellemiségében is teljesen idegen tôle, ahogy a kor más

ismert magyar festôitôl is, így feltehetôen külföldi mû-
vész alkotása – valószínûsíti a Nemzeti Galéria munka-
társa.

„Nem tudom elképzelni, hogy ennyire közvetlenül,
propagandisztikusan negatív sugalmazású képek készül-
tek volna Magyarországon” – jegyezte meg, hozzátéve: a
vérvád körüli hisztériára már az 1880-as években sem
volt fogékony a mûveltebb közönség, és komoly mûvé-
szek sem foglalkoztak a témával, „fôleg nem Munkácsy,
aki Párizsban élt”.

Bellák Gábor nem tartotta meggyôzônek a Végvári
Zsófia által Munkácsy szerzôsége mellett felhozott érve-
ket sem, hiszen elmondása szerint a magyar mesteren kí-
vül számos más, korabeli alkotó is festett Krisztus-képe-
ket zsidó mellékalakokkal, ahogy a festékanalízis is csak
a keletkezés idôszakáról mond valamit, a mûvész
kilétérôl nem.

A Nemzeti Galéria fômuzeológusa elárulta: azok a
Munkácsy-kutatók, akikkel beszélt a képrôl, szintén tel-
jes biztonsággal állítják, hogy a Vérvád nem a magyar
festôtôl származik.

Molnos Péter mûvészettörténész az Index.hu-nak nyi-
latkozva szintén úgy vélte, a mû nem Munkácsy Mihály
alkotása; véleménye szerint a festmény inkább egy Euró-
pában kevéssé ismert, jó kezû, akadémikus stílusban al-
kotó orosz festô munkája lehet.

(MTI nyomán)

Helyreigazítás

VÁC

Emlékpark épül az Oberlander téren
Szûcs Lajos, Pest Megye Közgyûlésének

elnöke fogadta Turai Jánost, a váci hitköz-
ség elnökét, a Magyar Zsidó Kongresszus
külügyi bizottságának tagját. A tárgyalá-
son megállapodtak, hogy Vácott holo-
kauszt-emlékparkot létesítenek.

– Elnök úr, milyen apropóból jött létre
ez a találkozó?

– Köztudott, hogy ez évben kormány-
szinten megalakult a Magyar Holokauszt –
2014 Emlékbizottság, amelynek feladata,
hogy elôkészítse a magyar zsidóság deportálásának 70. évfordulójáról történô
méltó megemlékezéseket országszerte. Az emlékbizottság elnöke Lázár Já-
nos, a Miniszterelnökséget vezetô államtitkár. A munkacsoportba delegáltak
egyházi és világi személyeket, közismert tudósokat, magas rangú politikuso-
kat, a magyar mûvésztársadalom prominenseit, diplomatákat belföldrôl és
külföldrôl, például Izraelbôl és Amerikából. Szûcs Lajost tájékoztattam a Pest
megyei zsidó emlékek számbavételérôl és azok gondozásáról, a tervezett me-
gyei központi ünnepség színhelyéül Vác városát javasoltam, amiben egyetér-
tés született.

Áttekintettük a megyében lévô 45 bezárt zsidótemetô sorsát, amelyeket
ahol nincsenek hitközségek, többnyire a területileg illetékes önkormányzatok
gondoztatnak közmunkásokkal.

Korábban Fördös Attila polgármester úrral megállapodtunk abban, hogy a
váci, illetve a megyei központi ünnepség 2014-ben az Oberlander téri – volt
Temetô úti – sírkert területén lesz, ahol emlékparkot alakítunk ki. A megva-
lósítást illetôen a megyei és a helyi vezetôk támogatásukról biztosítottak.

– Milyen rendezvények lesznek még Vácott a felkészülés évében, azaz 2013-
ban?

– A Raoul Wallenberg Egyesület és a Magyar Zsidó Kongresszus külügyi
bizottsága által a magyar középiskolások számára meghirdetett vetélkedôk te-
rületi elôdöntôit bonyolítjuk Gyôrben, Miskolcon, Debrecenben, Pécsen, Ta-
tabányán és Vácott. A rendezvényeket a külügyminisztérium támogatja. Pest
megyébôl eddig több mint 30 intézmény küld csapatokat. A nevezések lezá-
rása elôtt városunkból négy középiskola jelezte részvételét. Egyébként a váci
területi elôdöntô 2013. március 21-én lesz a Madách Imre Mûvelôdési Köz-
pontban.

Április 16-án 15 óra 30-kor nyílik meg egy történelmi rendezvény Régen
volt? Hol is volt? címen a hitközség és a Váci Közéleti Egyesület közremû-
ködésével, a Magyar Holokauszt Dokumentációs Központ tematikája alapján,
a Madách Imre Mûvelôdési Központban. A rendezvény gazdag dokumentá-
ciós tárlata április 29-ig tart nyitva.

Mindkét rendezvény a második világháború és a magyar zsidóság tragédi-
ájának hiteles történetét prezentálja, amelynek egyes epizódjait a középisko-
lás diákság mutatja be.

Ez a rendezvénysorozat nem csak a diákok részére tartalmaz gazdag és hi-
teles történelmi ismereteket, nagy érdeklôdésre tarthat számot a felnôtt lakos-
ság körében is, mert az országos dokumentumok mellett a helyi történések is
megtekinthetôk lesznek.

Kocsis István (Váci Napló)

A kommunizmus áldozatainak emléknapján Angyal Istvánra, Gimes Mik-

lósra, Krassó Györgyre és több, az 1956-os forradalomban részt vett hittest-

vérünkre emlékezve a Terror Házánál a Mazsihisz nevében mécsest helye-

zett el Apró József, az 56-os Hagyományôrzô Veteránok Világszövetségének

elnöke. Képünkön Horváth János, az Országgyûlés korelnöke, Navracsics

Tibor miniszterelnök-helyettes és Apró József.

Vajon meddig képes az ember a túl-
élésért patkány módra élni? Sosem
hittem volna, hogy Andrzej Wajda
után még egyszer lemerészkedik fil-
mes a csatornába. Agnieszka Holland
filmje határvidékre és határhelyzetbe
visz el. Lviv (Lwów, Lemberg) a mai
határtól 80 kilométerre, hol ukrán, hol
lengyel fennhatóság alatt áll. A néme-
tek által megszállt városban 1943-ra
már gettóba szorították a zsidókat, és
megindul a halálüzem, lengyelországi
végállomással.

Ezekben a napokban ismerjük meg
a csatornatisztítót, Sochát, aki a mun-
ka szüneteiben az elüldözöttek ottho-
nait fosztogatja. Pénzéhes és gátlásta-
lan hullarabló, rögtön elnyeri antipáti-
ánkat. De úgy tájékozódik a föld alat-
ti sötét világban, mint senki más.
Ezért is fedezi fel azonnal, amikor a
menekülni akaró családok egy cso-
portja eszelôs (de azért racionális) öt-
letet követve, a csatornán keresztül
akar eltûnni a gettóból.

Socha üzletet szimatol, és zsarolás-
sal kezd neki a bújtatásnak. A csator-
na bûzös, de az életet kínálja.
Felnôttnek, gyereknek, rabbinak, or-
vosnak, szerelmesnek. Csakhogy
Socha az idô múlásával megváltozik.
Amikor az ukrán katonaság indít haj-
tóvadászatot (fejpénz ígéretével!) a
bujkáló zsidók ellen, Socha nem tud

Itt a peszach, itt a vérvád

A város alatt
Agnieszka Holland filmje

Socha átalakulása gazemberbôl tisz-
tességessé drámaibb, mint Richárdé,
aki eldönti, hogy gazember lesz. Ô a
körülményeknek nem tud ellenállni.
Minél jobban belegabalyodik, annál
inkább szeretne szabadulni. Végül még
gyilkossá is azért lesz, hogy zsidóit
mentse. És velük együtt örül a város
megszabadulásának németektôl, né-
metbérenc ukránoktól, s végre felszín-
re hozhatja a megmentetteket. Tizen-
négy hónap után.

A történetet David F. Shamoon írta
filmmé, Robert Marshall regényébôl

A Fôvárosi Törvényszék
19.P23.991/2011/10. számú ítéleté-
vel kötelezte lapunkat az alábbiak
közzétételére.

„A Bíróság megállapítja, hogy az
I.–II. r. alperesek azzal, hogy az I. r.
alperes által kiadott »Új Élet« címû
lapban a II. r. alperes által írt és ott
2011. június 1-jén megjelent „Penge-
váltás, avagy amikor a Szombat csü-
törtököt mond” címû cikkben valót-
lanul állították, hogy Szántó T. Gá-
bor, a Szombat címû folyóirat fô-
szerkesztôje minden érdemi kontroll
nélkül rendelkezne milliós pénzesz-
közök fölött, olyan hamis látszatot
keltettek, hogy a felperes által veze-
tett Szombat címû újság támogatásá-
ra fordított összeg miatt nem jutna
holokauszttúlélôk számára gyógy-
szer vagy élelmiszer, megalapozatla-
nul állították, hogy élettársa kitünte-

tése kapcsán olyan elôadást tett vol-
na Szántó T. Gábor, hogy az errôl
való szavazáskor elhagyta a helyisé-
get, megsértették a felperes jó hírnév
védelméhez fûzôdô személyiségi jo-
gait. A bíróság az I.–II. r. alpereseket
eltiltja a további jogsértéstôl.

A bíróság kötelezi az I.–II. r. alpe-
reseket, hogy elégtétel adásaként az
Új Élet címû lapnak az ítélet
jogerôre emelkedését követô elsô
számában az ítélet rendelkezô részét
tegyék közzé kommentár nélkül, és a
megállapított jogsértésért fejezzék ki
sajnálkozásukat. Ezt meghaladóan a
bíróság a felperesek keresetét eluta-
sítja. A peres felek a perrel felmerült
költségeiket maguk viselik.”

A Magyarországi Zsidó Hitközsé-
gek Szövetsége és dr. Feldmájer Pé-
ter Mazsihisz-elnök sajnálkozását
fejezi ki.

többé nem tisztességes lenni. Megfer-
tôzi a becsületesség.

A film sötétjében, a csatorna eldu-
gott zugában a kicsik játszanak és ta-
nulnak, a felnôttek szeretik és gyûlö-
lik egymást – még gyerek is születik
–, vagy menekülni próbálnak. És re-
ménykednek.

Köszönjük, Cipô!

„Köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az Életem...”
Elment Bódi László Cipô, aki ezeket a sorokat énekelte a telt házas
Dohány utcai zsinagógában Az Élet Menete Alapítvány jótékonysági
koncertjén barátja, Jávori Ferenc Fegya zongorakíséretével. Fehér kipát
viselt jellegzetes kopasz fején. Nem sildes sapkát, nem kalapot, hanem
kipát. Ô úgy tanulta, azt hallotta Ungváron és késôbb Kisvárdán
gyerekkorában, hogy zsinagógában így illik. Ilyen volt Cipô! Ha hívtuk,
hogy segítsen, Ô jött, és segített! Köszönjük szépen! Legyen neked
könnyû a föld, barátunk! Búcsúzik Az Élet Menete Alapítvány kuratóri-
uma és az önkéntesek.

Elveszítjük az idôérzékünket, akár a
bujdosók. Nem tudjuk, milyen gyakran
tudnak enni, inni. Nem tudjuk, hogyan
tudnak tisztálkodni. Aztán kiderül,
hogy a nagyobb esôzés: áldás. Az út-
test szélén lévô beömlônyílás alsó ol-
dalán közvetlenül lehet „zuhanyozni”.

(In the Sewers of Lvov). A magyar
cím – A város alatt – sajnálatos mó-
don eltüntet néhány nagyon fontos
többletjelentést. A film eredeti címé-
ben (In darkness) a sötétség maga a
soá, a megsemmisülés. Tehát a fény,
mely a hôsöket elvakítja, amikor fel-
színre bújhatnak a csatornalejárón át,
maga az élet – persze ezt a nézô
enélkül is átérzi.

Socha figuráját Robert Wieckiewicz
adja. Mélységesen undorító a kezde-
tekkor, amikor egy jó kis fosztogatási
munkától mocskosan, büdösen az asz-
szonya mellé bújik. Aztán meg ôszinte
tiszteletet vált ki, amikor tiszta ruhában
és tisztább lélekkel kínálgatja itallal-
süteménnyel a kiszabadítottakat.

A filmben nem az egyén, hanem a
közösség megformálása torokszorító.
A sötét különbözô árnyalatait – a ke-
gyetlenkedéseket és a csatornabel-
sôket egyaránt – megmutató operatôri
munka megdöbbentôen nagyszerû. A
zene csupa ismerôs klasszikus – és
sokszor iszonykeltô. A templom alatt
lapulók fentrôl a misét és Bach muzsi-
káját hallják, a gettóban elpusztításra
ítélt emberek fúvószenekara a Kék
Duna keringôt játssza.

Holland mûvét minden iskolában
bemutatnám. Mindenütt, ahol kire-
kesztéssel lehet találkozni.

Leopold Socha honfitársaitól azt a
mondatot kapta, mikor temették:
„Megverte az Isten, mert mentette a
zsidókat.” Izrael Állam pedig A világ
igaza címmel tüntette ki.

(Agnieszka Holland: A város alatt [In
Darkness]. Kanadai–német–lengyel
film, 2011) 

Bedô J. István
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Maraton Jeruzsálemben

Több mint egy hónappal vagyunk a
Kneszet-választások után.

A végleges eredmények nyilvános-
ságra kerülésével megindultak a szá-
mítgatások, a lehetséges kombinációk
sorba vétele.

Sokan kétségbe vonták a Likud
(Netanjáhu) és a Jiszráél Béjténu
(Avigdor Lieberman) választási egyez-
ségének szerencsés voltát, de arra,
hogy a két párt, amely korábban együtt
összesen 42 mandátummal rendelke-
zett, mindössze 31 mandátumot fog el-
érni, kevesen gondoltak. Ma már vilá-
gos: a Likud–Béjténu duó úgy nyert,
hogy elvesztette a választásokat.

Nem kisebb problémával találta
szembe magát a választások nagy
meglepetése, a Jair Lapid alapította és
vezette Jés Atid párt sem. A megnyert
19 mandátum – zenei kifejezéssel él-
ve – másodhegedûsnek túl nagy,
prímhegedûsnek túl kicsi. A jókora
becsvággyal rendelkezô, 49 éves, te-
levíziós újságíróból lett polgári-libe-
rális politikus, ahogy hamar kiderült,
többre vágyik, mint a „fônök jobb-
keze” szerepre.

Lapid ugyanakkor korban és becs-
vágyban magához illô politikai part-
nert talált a nálánál is fiatalabb Naftali
Bennett (41) személyében és egyénisé-
gében. A kiemelkedôen sikeres, multi-
milliomos szoftvervállalkozó az egy-
kori Máfdál (NVP, Nemzeti Vallásos
Párt) két másik jobboldali párttal
(Ichud Leumi, Tchijá) fuzionált utód-
pártját vitte választási sikerre. Vezeté-
sével a Hábájit Hájehudi (Zsidó Ott-
hon) párt 12 mandátumot kapott a
„horgolt kipa” által fémjelzett nemzeti-
vallásos szavazóktól, akik általában a
„teljes Erec Jiszráél” elkötelezett hívei.

A partnerség a két fiatal, agilis
vezetô között megdöbbentô, és szinte
minden korábbi számítást felrúgott.

Jair Lapid felfogásában liberális,
kezdeményezés- és kapitalistabarát
(ebben még egyeznek az amerikai fel-
menôkkel rendelkezô Bennett-tel),
ám politikai nézeteik ellentétesek.

Míg Lapid pártja kormányhoz való
csatlakozásának feltételéül szabta a
palesztinokkal való béketárgyalás
azonnali és feltétel nélküli megkezdé-
sét (Abu Mázen már meghívta ôt
Ramallahba), addig Bennett ellenez
mindenféle területi kompromisszu-
mot, és a palesztinokkal szemben al-
kalmazott „kemény kéz” politika híve.

Talán ez utóbbi tény az oka, hogy a
szavakban hazafias, de a döntésekben
pragmatikus Netanjáhu elsôként Jair
Lapidot hívta koalíciós megbeszélé-
sekre, Bennettet pedig utoljára. (Eb-
ben szerepet játszhat az is, hogy
Bennett korábban Netanjáhu iroda-
vezetôje és választási kampányfônöke
volt, de 2008-ban nem egészen kelle-
mes körülmények között megváltak
egymástól.)

Lapid és Bennett pártjai együttesen
31 mandátummal bírnak, éppen any-
nyival, mint a Likud–Béjténu. Ez al-
kalmas erôt képez Netanjáhu kezének
megkötéséhez, mozgási szabadságá-
nak korlátozásához. Lapid – mint azt
a választások elôtt kilátásba helyezte
– nem hajlandó olyan kormányhoz
csatlakozni, amelyben bármely ultra-
ortodox párt – akár a SASZ, akár a
Tórahû Zsidóság – jelen van. Ehhez
azonban, a Likud és az ultravalláso-
sok kellemetlen meglepetésére, az
ugyancsak vallásos alapokon álló, ám
nemzeti felfogású Zsidó Otthon is
csatlakozott.

Likud közeli források szerint
Netanjáhu haraggal beszélt a
Lapid–Bennett kettôs kiszorítós stra-
tégiájáról, mondván, azon kívül, hogy
akadályozzák az ultravallásos pártok
csatlakozását a kormányhoz, semmi-
féle konstruktív megoldást nem kínál-
nak az állam fontos problémáira.

Netanjáhu – talán nem is alaptala-
nul – állítólag azzal is megvádolta a
két politikust, hogy önnön hatalmi tö-
rekvéseiket elébe helyezik az állam
érdekeinek.

Netanjáhu a hozzá közel állók sze-
rint nem veszi komolyan Jair

Lapidnak a honvédelmi terhek egyen-
lô vállalásáról szóló követelését sem.
A kormányfô állítólag sérelmezi,
hogy Lapid és Bennett stratégiája fel-
bont egy 36 éve fennálló szövetséget
a Likud és a chárédi (ultravallásos)
pártok között, és ez olyan következ-
ményekkel járhat, hogy egy jövôbeni
választás után már nem ôt –
Netanjáhut – fogják javasolni a kor-
mányalakításra.

A miniszterelnök elôtt álló egyik
kényes probléma a leendô külügymi-
niszter személye. Ezt a Likud –
Jiszráél Béjténu formáció második
embere, Avigdor Lieberman követeli
magának, ám mindaddig, amíg az el-
lene folyó bírói eljárás nem tisztázza
ôt (tárgyalása áprilisban folytatódik),
kinevezésére nem kerülhet sor.

Meg nem erôsített Likud-források
szerint amennyiben Netanjáhu teljes
mértékben megnyerhetné Jair Lapid
bizalmát, ôt nevezné ki külügyminisz-
ternek, és ebben az esetben a Likud
„ejtené” a tavaly októberben a Jiszráél
Béjténu párttal kötött egyezséget.

Netanjáhunak alig néhány napja
maradt a kormány bemutatására. Ha
ez nem sikerül, az államelnök kéthe-
tes hosszabbítást adhat (de nincs köte-
lezve rá!).

Belpolitikai megfigyelôk lehetsé-
gesnek tartják, hogy Netanjáhu ki-
sebbségi, 57 képviselôbôl álló kor-
mányt alakít a Likud–Béjténu, a
SASZ, a Tórahû Zsidóság, a már csat-
lakozott Tnuá (Cipi Livni) és a
Kadima (Saul Mofáz) pártok részvéte-
lével. Ezt követôen felajánlhatja
Bennettnek a csatlakozást, amennyi-
ben ô mégis hajlandó Lapid nélkül
csatlakozni egy jobboldali-vallásos
dominanciájú kormányhoz. (A 120 ta-
gú Kneszetben 61 képviselô támoga-
tása szükséges a többségi kormány-
hoz.)

És egy drámai alternatíva: új vá-
lasztások kiírása, amelyben a baloldal
vezetéshez juthatna...

H. L.

Alig múlt el a nagy chanukkai
fánk-láz az izraeli sütôipari vállalko-
zások háza táján, máris ellepték a
polcokat a púrimi Hámán-táskák. A
töltelékek és a tészták minden
elképzelhetô változatban csábították
a vásárlókat, már hónapokkal az ün-
nep elôtt. Ahogy közeledtünk a piros
betûs naphoz, sorra jelentek meg a
„farsangi” jelmezek, kereplôk a bol-
tok kínálatában és a mozgóárusok-
nál. Amit szilveszterkor nem sikerült
Európában eladni, az most mind rá-
zúdult a közel-keleti ország piacára.
A legtöbb iskolában tartottak mulat-
ságot, így Rámát-Gán utcáit ellepték
az ûrhajósok, a vadászpilóták, a hu-
pikék törpikék, a csontvázak és a
tûzoltók...

A trafikok és a szupermarketek be-
járatainak közelében hatalmas tor-
nyok épültek a slachmónesznek
szánt ajándékkosarakból. Mindenki
találhatott a pénztárcájának megfele-
lôt, harminc-negyventôl kezdve a
több száz sékelesig.

Bár az ünnep csak a sábbát kime-
netele után kezdôdött, Áskelonba
menet az Azrieli Centerben már iga-
zi púrimi forgatag fogadott. Nem is
bírtam ki, hogy ne vegyek egy kis
csákót a fejemre, látva a maskarába
bújt sokaságot. Míg Tel-Avivban
esôcseppek nedvesítették a vonat ab-
lakát, a dél-izraeli városban hétágra
sütött a nap. Kihasználva a kirándu-
lásra alkalmas idôt, másnap neki is
indultunk kedves vendéglátóimmal,
Ornával és Josival a „gázai határ-
nak”, hogy pipacsokra vadásszunk.
Külön természetvédelmi program
segíti mindazokat, akik a piros virá-
gok nyomába szegôdnek. Az egyik
benzinkút mellett még két hosztesz
is táborozott, hogy megfelelô infor-
mációval, térképekkel és egyéb szó-
róanyagokkal lássák el a hatalmas
mezôket ellepô vadvirág szerelmese-
it. Százak, ha nem ezrek indultak út-
nak a déli területek felé, hogy egy-
egy képet készítsenek vagy eltöltsék
a családi pikniket a vöröslô földek
közepén. Belegondolva, hogy pár
hónapja, a Felhôoszlop hadmûvelet
során senki sem merészkedett volna
ezekre az utakra, lenyûgözô volt lát-
ni a jelmezbe öltözött gyerekeket és
szüleiket önfeledten túrázni.

Hasonló érzések kerítettek hatal-
mukba az afridári városrész egyik
zsinagógájában Eszter könyvének, a
Megilának esti felolvasásakor. Alig
egy negyedéve az utcára sem dugták
ki errefelé az orrukat az emberek az
állandó szirénaszóban, s most itt fut-
kostak az apróságok kengurunak,
macinak, teknôcnek, királylánynak
és kalóznak öltözve.

Amikor felhangzott a gonosz
Hámán neve, a tradicionális kerep-
lôk mellett a katonának, rendôrnek
öltöztetett kicsik játékfegyvereikkel
kezdtek durrogtatni. Meghökken-
tem, de talán ez is jelzi, az állandó-
sult hadi helyzet nyomot hagy a gye-
rekekben és a szüleikben.

Vasárnap reggel egymással ver-
sengve indultak a szomszédok, hogy
kis házi süteménnyel vagy édes-
ségekbôl összeállított csomagokkal
lepjék meg egymást. Örömteli ilyet
látni ebben az egyre elidegenedô vi-
lágban.

Az állomásról hazafelé menet
Givátájimon át vezetett az utam.
Szinte az egész város talpon volt. Ki-
csik és nagyok jelmezbe öltözve sé-
táltak a belváros felé. Azon gondol-
kodtam, milyen programra igyekez-
hetnek, de amikor a következô sar-
kon megpillantottam a keresztbe for-
dított autóbuszt a körülötte álló gép-
fegyveres rendôrökkel, már tudtam,
utcabál és „karneváli” felvonulás van

Jól hasznosul
Izraelben
a magyar 

orvosi diploma
Megkönnyítik a külföldön végzettek
diplomájának honosítását az egyre sú-
lyosabb izraeli orvoshiány miatt, je-
lentette a Háárec címû napilap.

Az MTI híradása szerint a honosí-
tási vizsga alól csak azok mentesül-
nek, akik Amerikában, Nagy-Britan-
niában, Kanadában, Franciaország-
ban, Ausztráliában, Új-Zélandon vagy
Dél-Afrikában végeztek, és szakorvo-
si vizsgát is tettek. A külföldön vég-
zettek a parlament egészségügyi bi-
zottságának döntése alapján ezentúl
választhatnak a különösen nehéznek
tekintett izraeli honosítási vizsga és a
könnyebbnek számító amerikai diplo-
mahonosítás között.

Izraelben évente mintegy 750-en
végeznek a helyi egyetemek orvosi
karain, a szigorú felvételi követelmé-
nyek miatt mintegy 500-an külföldön
kényszerülnek diplomát szerezni. A
külföldön végzett izraeliek és az új
bevándorlók diplomájuk elismerteté-
séhez egy öt részbôl álló, nagyon ne-
héznek tartott vizsgát tesznek le.

Legutóbb összesen 30 százalék
ment át a vizsgán, míg a kevésbé szigo-
rú amerikai honosítási követelménye-
ket átlagosan a jelentkezôk csaknem 80
százaléka teljesíti. A magyar orvoskép-
zés magas színvonalát jelzi, hogy a Ma-
gyarországon végzett 83 fizetôs izraeli
orvostanhallgató 73 százaléka tette le
sikeresen a vizsgát, míg az Olaszor-
szágban végzetteknek a 30 százaléka, a
Romániában végzetteknek pedig csu-
pán a 16 százaléka felelt meg a különö-
sen magas izraeli elvárásoknak.

(Medical Online/MTI)

Tíz év után
emelkedett 

a Holt-tenger
Tíz év után elôször emelkedett a

kiszáradás fenyegette Holt-tenger
vízszintje. Médiajelentések szerint a
szokatlanul heves téli esôzések ered-
ményeként eddig 10 centiméterrel
emelkedett az Izrael és Jordánia ha-
tárán elterülô lefolyástalan sós tó
vízszintje.

Jelentôsen, két hét alatt 94 centi-
méterrel emelkedett a Kineret-tó víz-
szintje is, amely így már csak 211
méterrel marad el a világtengere-
kétôl, ami a legmagasabb vízállást
jelenti 2005 óta. A Tiberias- vagy
Genezáret-tóként is emlegetett álló-
víz a földkerekség legmélyebben
fekvô édesvizû tava, egyben Izrael
fô vízforrása.

(MTI)

A Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) bojkottfelhívása ellenére kö-
zel 20 ezren álltak rajthoz a harmadik alkalommal megrendezett jeruzsálemi
maratoni futóversenyen. A viadalt az etióp Abraham Kabeto Ketla nyerte 2
óra 16 perc 29 másodperces pályacsúccsal, és sikeréért 20 ezer dollárt kapott.

A PFSZ a sportesemény bojkottjára szólított fel, mivel az útvonal áthaladt
több, 1967-ben elfoglalt, arabok lakta kelet-jeruzsálemi városrészen is. Az
óváros Damaszkusz-kapujánál többtucatnyi tüntetô fogadta a futókat, de a
nagy erôkkel, mintegy ezer fôvel jelen lévô rendôrség megakadályozott min-
den rendzavarást. Izrael annektálta a városnak a hatnapos háborúban elfoglalt
keleti felét, a zsidó állam Jeruzsálemet tekinti örök és megoszthatatlan
fôvárosának, de ezt nem ismerte el a nemzetközi közösség, és a palesztinok
is igényt tartanak fôvárosukként Kelet-Jeruzsálemre.

A Jeruzsálem Maratont Nir Barkat, a fiatal, amatôr futó polgármester kez-
deményezte három évvel ezelôtt. Célja a város nemzetközi megítélésének
megváltoztatása volt. Azóta minden évben nô az indulók száma, és mivel
ilyenkor az útlezárások miatt lehetetlenné válik a közlekedés, még az iskolák-
ban is szünet van a verseny napján.

A mostani maratonra 52 országból – köztük Magyarországról – mintegy
1750 futó érkezett, nemzetközi hírességek is, például Annalisa Minetti vak
paraolimpiai futónô vagy a francia tévé túlélô-showjának gyôztese.

(MTI)

Választás utáni patthelyzet

Púrimi hangulatjelentés
a közelben. Így van ez mindig, egy-
egy szemetes autó vagy busz hivatott
az esetlegesen gépkocsival támadó
terroristák felfogására. Remélem,
mihamarabb eljön az idô, amikor az
önfeledt szórakozás mellett nem lesz
már szükség ilyen óvintézkedésekre.

Szívem szerint leszálltam volna a
63-asról, hogy elmerüljek a színes
forgatagban, de siettem a délutáni
programom miatt. ZIZILEND-hez és
az országban vendégeskedô szülei-
hez csatlakoztam, akik Bné-Brákba
tartottak Ági nénihez és Smuel bá-

csihoz. Elôre jelezték, szarvasi póló-
ban jönnek, ez az ünnepi jelmezük,
így természetesen én is magamra öl-
töttem a kék mádrich-egyenruhát.

Közel négy kellemes órát töltöt-
tünk el vendéglátóinknál, az ízletes
ebéd mellett számtalan anekdota tet-
te emlékezetessé a délutánt. Beleve-
tettük magunkat az ortodox városka
ünnepi miliôjébe. Lenyûgözô volt a
különbözô chászid irányzatok ha-
gyományos jelmezeit látni. Persze itt
is akadtak modern maskarák. Valaki
meg is jegyezte az autóban, hogy er-
refelé szinte minden kislány meny-
asszonynak öltözik. Több mint más-
fél éves izraeli tapasztalatom alapján
erre rá is vágtam: „Rámát-Gánban
pedig kurvának! No, ez a különbség
Bné-Brák és a szomszéd elôváros
között!”

Az emberek önfeledten táncoltak a
hangszórós autókból bömbölô zené-
re, s úgy tûnt, az ünnephez tartozó
alkoholfogyasztás micváját is aktí-
van gyakorolták egyesek.

Ha valaki azt gondolná, ennyi fért
idén az ünnepbe, téved. Volt még
egy élô bejelentkezésem a révko-
máromi hitközség púrimi összejöve-
telén, ahol néhány percben összefog-
laltam idekinti Hámán-táskás élmé-
nyeimet.

Dr. Paszternák András
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MAGÉN ISTVÁN

Olvasónapló 
A forradalom és a zsidók (1.)

A könyveknek is megvan a sorsuk,
akárcsak az embereknek.

Ôk is beírattatnak az élet könyvé-
be – vagy a felejtésbe.

Horn Ede: A forradalom és a zsi-
dók Magyarországon címû vitairata,
mely egyben az elsô autentikus ta-
nulmány a magyarországi zsidó-
kérdésrôl, 1851-ben jelent meg Lip-
csében. Aztán 150 évig sehol. Az
1825-ben Vágújhelyen Einhorn Ig-
nácként született író, politikus, köz-
gazdász és rabbi, Horn Ede nevét
évekig utca hirdette Budapest hato-
dik kerületében. 1848-ban gyújtó
hangú szónoklataival lelkesítette az
ifjúságot toborzásokon, tábori rabbi-
ként szolgált Klapka seregében. A
szabadságharc bukása után a gyújtó
hangú, Habsburg-ellenes prédikáció-
iért rá váró büntetés elôl külföldre
menekült. Elôször Németországban,
Lipcsében telepedett le. 25 évesen,
németül megírta Die Revolution und
die Juden in Ungarn címû dokumen-
tumértékû, önvallomásokkal tele-
szôtt pamfletjét, publicisztikai reme-
két, melyet, annak idôszerûségét és
jelentôségét felismerve, az ELTE
Román Filológiai Tanszék százötven
évi Csipkerózsika-álom után 2000-
ben magyarra fordítva újra megje-
lentetett. A kiadvány elôszava meg-
egyezik a dr. Julius Fürst
(1826–1899) lipcsei egyetemi tanár
és rabbi által 1850 októberében írt
elôszóval. „A forradalmi esztendô
népharcai között egyik sem tett szert
olyan jelentôségre, mint a magyarok
gigászi küzdelme, s a zsidó magya-
rok részvétele ebben vitathatatlanul
az újkori zsidó történelem egyik leg-
nevezetesebb eseménye” (Fenyô Ist-
ván fordítása) – írja Fürst. Különös
jelentôséget kölcsönöz ennek a meg-
állapításnak az, hogy Fürst rabbi a
négyezer éves zsidó történelem ré-
szének tekinti a magyar zsidóság
részvételét a szabadságharcban, bá-
tor, szabadságszeretô, befogadó ha-
zájáért, otthonáért, eszméiért harcol-
ni kész magatartását. A könyv hiány-
pótló, informatív, leírásai, adatai, is-
mertetései, szemlélete, gondolatgaz-
dagsága kulcsot kínál az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc jobb
megértéséhez, bizonyos, ez idáig
háttérbe szorult, alig beszélt részle-
tek további tárgyalásához. Egy 25
éves fiatalember írta, átsüt a szöve-
gen a friss emlékezet. A közlés hang-
neme, a kortársé és szemtanúé,
ôszinte, hiteles, mértékadó. A kifeje-
zésmód, talán éppen a német eredeti
miatt, nélkülözi a sallangokat, hiány-
zik a túlzás, a ferdítés. Az írásmû
egyszerûsége, közvetlensége elraga-
dó. Lábjegyzeteket nem tartalmaz.
Annál inkább az 1929-ben született,
József Attila-díjas irodalomtörté-
nész, kritikus, mûfordító, egyetemi
tanár Fenyô István „Utószók”-ként a
könyv vége felé szerkesztett tanul-
mánya: A zsidókérdés elsô elemzése
Magyarországon címû. Az esszéele-
mek közé szúrt gunyorosság egy so-
kat megélt ifjú bölcs szarkazmusa,
de fel-felvillan a nemzeti tragédiát
érzékeltetô komolyság és dráma.
Horn a zsidóságra kihegyezetten kí-
séri figyelemmel az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc esemé-
nyeit. A teljesség kedvéért összefog-
lalja a zsidóság magyarországi törté-
netét.

Következtetése: az Árpád-házi fe-
jedelmek és királyok, valamint a ma-
gyar nép jóindulata az itt letelepedett
zsidókkal szemben. „...más orszá-
gokban a nép tömegeit vérszomjas
zsidógyûlölet töltötte el.”

Évrôl évre az ortodox kile hívei
zájin ádárkor, tehát ádár hó 7-én
tartják hitközségük közgyûlését.
Megvitatják a problémákat, majd a
zsinagógában meghallgatják a rabbi
elsôsorban tanítómesterünkrôl, Mose
rabbénuról tartott jiddis nyelvû
elôadását, felsorolják az esztendôben
eltávozott rabbinagyságok neveit,
ezután elfogyasztják a Hanna
étteremben felszolgált halvacsorát,
amellyel megemlékeznek az elsô
jelentôs világhírû rabbiról, a kállói
Eizik Taubról halálozási évfordulója
alkalmából. Ezen esztendôben ráv
Mojse T. Weiszberger a nagy rabbi
életét mesélte el olyan változatban,
amely eltér akár Szilágyi Windt
Nyíregyházán írt verziójától, amely
egy korabeli tanító feljegyzésén ala-
pul, akár Szabolcsi Lajos ebbôl kiin-
duló, de romantikus színezetû
történetétôl, s inkább az imát állítja
középpontba, de ez a kerek legenda
is szállt ajakról ajakra, tehát lejegy-
zésre érdemes. Tekintsük e változatot
ráv Weiszberger ajándékának.

Eizik Taub 1751-ben született
Szerencsen. Apja, Jeheszkel Taub,
jómódú gazdálkodó volt. Vendégül
látta Bál Sém Tovot, a jó név tulaj-
donosát szerencsi tartózkodása
alkalmából. Megkérdezte a tudós,
hogy miként hálálja meg a ven-
déglátó házaspár szívességét. Reb
Jeheszkel szabadkozott, ez lé-
nyegében megtiszteltetés, a vendég-
várás érdem, de kötelesség is. Bál
Sém Tov többször megismételt kér-
désére mégiscsak elmondták, hogy
nincs gyerekük, bár nagyon szeret-
nének. Van rá mód – válaszolta a
mester –, fiuk születhet, méghozzá
fény az éjszakában, de akkor minden
vagyonuk elvész. Reb Jeheszkel és
neje elfogadták a feltételt. A kisfiú
megszületett, az apa tönkrement,
rövidesen meg is halt. Az özvegy
kenyér nélkül maradt, a gyereknek
pásztorkodni kellett, ô lett a család-
fenntartó. Társai szerették, s énekel-
tek szép népdalokat. A melódia tet-
szett a fiúnak, de a szövegrôl ez már
nem mondható el. Az ô felfogásában
az Örökkévaló iránti szeretetnek kell
hangot adni. Összekuporgatott gara-
saiból, valamint ajándékba kapott
színes golyókból megvette a dalokat.
Aki eladta, el is felejtette, többé már
nem énekelte. Így lett az övé a Szól a
kakas már, a Sírnak-rínak a
bárányok és számos más népdal.

Leib Szórez kiváló rabbi, Bál Sém
Tov egykori famulusa felelôsséget,
sôt késztetést érzett, hogy elhunyt
mestere jövendölése – „Fény lesz az
éjszakában” – megvalósuljon. Sze-
rencsre utazott, s amikor meghallotta
a gyereket énekelni és beszélgetett
vele, meggyôzôdött arról, hogy a
tudós nem tévedett. Elvitte a fiút
Nikolsburgba, Smelke Horovitz
jesivájába, ahol igen nagy szorga-
lommal tanult. Majd Liszenszkben
folytatta tanulmányait. A kurzusokat

Hozzáadja java tudását, egy jelen-
tôs gondolkodóét, a magyar reform-
kor szellemén nevelkedett „zsidó
magyar” hazafiét. Higgadt elemzé-
seiben a vezérlôelv a ráció. Nagy ér-
zelmi hevületek, túlcsorduló, szél-
sôséges ítéletek vagy ellágyulások,
pózok és sóhajok nélkül. Horn Ede
szavait ezek hiányában is finoman
megélt zsidóság és magyar nemzeti
öntudat, magyar és zsidó elkötele-
zettség hatja át.

Valóságtartalma az élmények, a ta-
pasztalatok friss expresszivitásával
túllép a korán, a jövônek is szól,
mondanivalója lényeges a 150 év
utáni kései utódoknak, a holokauszt
utáni nemzedékeknek is. A forradal-
mat és szabadságharcot a magyarság
legnagyobb ünnepévé emelô eposz
még születôben van. Az 1850-es
évek jelene: a szabadságharc bukása
miatt érzett fájdalom, a veszteség és
pusztulás, a gyász, a reménytelen-
ség, Haynau rémuralma.

„Horn Ede már a magyarrá, ma-
gyar zsidóvá válás eshetôségébe nôtt
bele, kamasz éveitôl kezdve legbát-
rabb képviselôje a magyarosodásnak
és a vallási modernizációnak” – írja
elemzésében Fenyô István.

Horn úgy látja, hogy „...három
pontra, nevezetesen a magyar érzü-
let képviseletétére nem magyar tá-
jakon, a hadseregbe való belépésre
és a háborús szükségletek szállítá-
sára” épült a zsidóság részvétele a
magyar forradalomban és szabad-
ságharcban. A forradalom kitörése
utáni hónapokban még országszerte
gyakoriak voltak a zavargások,
fosztogatások, pogromok, zsidóve-
rések. Pest az ókori Pesszion fa-
lucskából, majd a téglaégetôk fal-
vából, a dunai révbôl több száz ez-
res nagyvárossá nôtt. A 19. század
harmadik évtizedétôl megindult
fejlôdést elôsegítette, hogy „a ke-
reskedelmi és ipari tevékenységet
zsidók és keresztények egyidejûleg
nagy szorgalommal ûzték”. Eköz-
ben a keresztény kereskedô és kéz-
mûves „magát a zsidók által eleve
csorbítva látta, haragját keserûen
érlelte magában”. Üzletemberek
voltak, mint bármelyik más
kereskedô vagy iparos, és így a zsi-
dó konkurenciában „gonosz ellen-
séget láttak”. A vihar felkavarta a
tenger mélyén az üledéket, a hábor-
gó víz szennyet vetett a partra. A
pesti Hatvani utcában megtartott
népgyûlésen egy Rosenfeld nevû fi-
atal orvostanhallgató „büntetlenül
merészelte a hangját nyilvánosan
hallatni”. A Mit kíván a magyar
nemzet? címû proklamáció negye-
dik pontjában, melyet a márciusi if-
jak képviselôi 15-e délelôttjén fel-
olvastak, ott áll a „minden vallás
egyenjogúsága”. Másnap, március
16-án a nemzetôrségbe való belé-
pésre szólították fel a hazafias pol-
gárokat, aminek a zsidók tömege-
sen tettek eleget. A Közbátorságra
Ügyelô Választmányba három zsi-
dót is beválasztottak: „Kumewalder
Jónást, Kelety Zs.-t és Just E.-t”.

Mindez a „szûkkeblû” nyárspol-
gárok számára tûrhetetlen volt. Már-
cius 15-éig Pest szabad királyi város-
ban és fôvárosban a zsidók még
„éjjeliôrök vagy targoncások sem le-
hettek”, március 16-án már a város-
házán is megjelenhettek. Szem-
beszökô az ellentét a pesti márciusi
ifjak, a Pilvax Kávéház baráti körébe
tartozó lelkes fiatal forradalmárok
(közéjük tartozott Horn Ede is), Tán-
csics Mihály kiszabadítói és a forra-
dalmi lelkesedést, az ifjúi hevületet,

a liberalizmust gyanakodva szemlélô

nyárspolgárok között. Petôfi napló-

jában elkeseredetten vádol: „De a

legszomorúbb az, hogy nincsen

olyan ügy, melynek pártfogói, apos-

tolai ne támadnának... (...) ...s aki az

igazság mellett szót emel, arra e

megvetendô hamis próféták elég

szemtelenek azt állítani, hogy zsidók

által meg van vesztegetve.”

Április 12-én este egy csoport fia-

talember tanácskozásra gyûlt össze

zsidóügyben, amikor egy barát bizal-

masan jelentette, hogy a következô

napra pogromot szerveznek Budán.

„Akkor az ilyen folyamatok napiren-

den voltak. A hírben nem volt semmi

Horn Ede

befejezve visszaköltözött Szerencs-
re, megnôsült, elvett egy sárospataki
lányt, de csak a tanulással kívánt
foglalkozni. Kérték, hívták tanítani.
Még nem vagyok felkészülve –
válaszolta rendületlenül. Sáje Árje
Fisch kállói gazdálkodó és az ottani
közösség vezetôje, a rásekol megértô
volt vele, és havonként kölcsönnel
látta el, „majd megadod” biztatással.
Tekintélyes volt már a summa. De
reb Fisch csak adta a pénzt. Egyszer
azonban megüresedett a kállói rab-
biszék. Akkor hozzá fordult a
település közösségének elsô embere,
és felkérte Eizik Taubot a feladat
ellátására. A válasz nem változott:
Még nem vagyok felkészülve. –
Akkor visszakérem az egész pénzt,
amit kölcsönbe adtam – hangzott az
ultimátum. Eizik Taub beadta a
derekát, és elfoglalta a rabbiszéket.
Nem csalódtak benne. Rövidesen ô
lett a Kállóhoz tartozó – egyesek
szerint – 80 közösség vallási
bíróságának, a bész dinnek az
elnöke. Majd Szabolcs megye hiva-
talos fôrabbija. Neki kellett a vallási
anyakönyvet vezetni, a ketubát –
házassági szerzôdést – aláírni. Ezt
csak akkor tette meg, ha ellenôrizte,
hogy minden rendben van, a frigyet
a hagyomány szerint kötötték meg.

lehetetlen” – jegyzi meg Horn.

Azonnal felkereste a budai hitközsé-

get, de ott semmilyen elôkészületet

nem tettek, hogy a fenyegetô ve-

szélyt elhárítsák, attól való félelmük-

ben, hogy „a nyílt ellenrendszabá-
lyokkal elárulják szorongásukat. (...)
A pozsonyi és másutt történt esemé-
nyek után ezzel az eljárással teljes-
séggel nem tudtam egyetérteni”. Az
elöljárót, Brachfeld Hermant magá-
val cipelve Pestre, a Pilvax Kávéház-
ba ment, az ott összegyûlt ifjúságot
tájékoztatták és segítséget kértek.
„Ôk ezt a legkészségesebben meg-
ígérték, és szavukat derekasan be is
tartották.” Másnap reggel a márciusi
ifjak több száz fôs csapata zeneszó-
val és nemzeti színû zászlókkal átvo-
nult Budára, látszólag azért, hogy
részt vegyenek a tisztújításon, való-
jában „hogy az esetleges jogellenes
kísérleteket csirájukban elfojtsák”. A
felbujtók a történtek ellenére meg-
próbálták eljátszani kiosztott szere-
peiket, de a nép a jelen lévô lelkes fi-
atalok által jobb belátásra bírta ôket.

„Budát semminô zsidóellenes za-
vargás nem gyalázta meg...”

(folytatjuk)

DEUTSCH GÁBOR

A szerencsi ifjú Kállóban

Részt vett minden esküvôn. Sokszor
naponta háromszor is. Hívei rajong-
tak érte, dicsérték bölcsességét,
igazságérzetét, ráadásul gyönyörûen
imádkozott. A Mainzi Mártír imáját
(Uneszáne tájkef) újévkor és az
engesztelés napján a Szól a kakas
már dallamán kezdte énekelni, és a
befejezô részt – „Ahogy a pásztor
vizsgálja nyáját, minden egyes juhát
pásztorbotja alatt bocsátja át...” – a
Sírnak-rínak a bárányok hangjain
recitálta. Hallatlan átéléssel énekelte
ezt a fontos imát.

Történt egyszer, hogy egy hívét
megvádolták, rossz emberek „jégre
vitték”, becsapták, hihetetlen
összeget kellett fizetnie, különben a
börtön várta. A rabbi személyesen

ítélet alól...”, szinte látom, hogy

remegnek odafenn. Pénzért reme-

gést, rettegést hozni a mennyei se-

regre rendkívül nagy bûn volna.

Nem tehetem meg. Inkább lemondok

az ajánlott összegrôl. A rabbi el-

köszönt, fogta a vándorbotját, és

ment tovább házról házra, hogy

összegyûjtse az ártatlanul megvádolt

részére a szükséges summát.

A kállói igaz emberrôl lehetne

még beszélni, regélni sokat, fejezte

be mondanivalóját ráv Mojse T.

Weiszberger. De ez a legenda tanul-

ságos, mondanivalója magvas gon-

dolkodásra késztet. Legyen elég

mára.

ment házról házra, hogy összeszedje
a tengernyi pénzt. Az egyik község-
ben nagy rajongója lakott a reb-
bének. Az ôszi félelmetes napokon
Kállóba ment meghallgatni a párat-
lan élményt, ezen gyönyörû dallam
átszellemült tolmácsolását, melynek
fenségét leírni nem lehet. Felesége
az apró gyerekekre való tekintettel
nem tarthatott vele. Amikor hozzá
fordult a kálever – ahogy jiddisül
nevezték –, váratlanul tett egy aján-
latot. Menjen el hozzá, amikor csak
ô és a hitvese vannak jelen, és ezt a
fohászt csak nekik énekelje el,
ugyanolyan átéléssel, ahogy ezt a
jeles napokon a zsinagógában teszi.
Idôpontot is javasolt. Ennek fejében
az egész összeget, amely szükséges a
megvádolt szabadságához, biztosít-
ja. A rabbi bólintott. A gazda és a
felesége alig várták a megjelölt dátu-
mot. Eizik Taub nem késett.
Megtiszteltetés – mondta –, hogy
egy dal, mert most nincs ünnep, tehát
annak kell nevezni, elénekléséért és
élményéért ilyen jelentôs összeget
hajlandók fizetni. De tartalma miatt
pénzért ezt nem lehet megtenni.
Amikor mondom ezen szavakat: „Az
angyalok szétszaladnak, félelem és
rettegés fogja el ôket, mert a
mennyei seregek sem mentesek az



Üzemorvosi, háziorvosi rendelés Zug-
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Otthoni szakápolást vállalunk Buda-
pest területén, szükség esetén, egyedi
szakorvosi ellátással és gyógyászati se-
gédeszközök helyszínre telepítésével.
Együttmûködünk a háziorvossal, kórhá-
zi szakorvosokkal. Kóser étkeztetést is
biztosítunk. Szakmai mûködési enge-
déllyel és felelôsségbiztosítással rendel-
kezünk. Tartós megrendelés esetén ár-
kedvezményt adunk. E-mail cím: alarm-
centrum@alarmcentrum.hu, 24 órás te-
lefon: +36-30-443-1016. 

Színes és fekete-fehér nyomtatás, má-
solás, plakátnyomtatás, könyvnyomta-
tás, névjegykészítés a Mammut I.-ben, a
II., VI., IX. kerületekben. Messinger
Miklós, www.rcontact.hu, tel.: 06-20-
934-9523.

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. Ki-
kiáltási 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 tel-
ken 53 m2-es, kétszobás, összközmûves,
telkes lakóingatlan melléképülettel (9,4
m2). Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft.

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

VIII. kerületi, Blaha Lujza tér melletti,
55 m2-es, pompás lakásomat lakottan fél
áron eladnám. Csak megbízható egyé-
nek jelentkezését várom, zsani01@t-on-
line.hu

Újlipótvárosban garzonlakás turisták-
nak kiadó. Tel.: 226-4109. 

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

Bécsi, idôs, egyedülálló személy gon-
dozását, eltartását vállalom. +36-30-
468-6102.

Az önkéntes munka Izraelben to-
vábbra is folytatódik! Magyar cso-
portok indulnak április 20-án, má-
jus 19-én, június 9-én, június 16-án
és augusztus 11-én. Jelentkezés
Deutsch Jánosnál: 06-20-233-8454,
lljano@freemail.hu

V. kerület Banknegyedben, az Október
6. utca végén, a Szabadság tér tôszom-
szédságában eladó egy 1. emeleti, utcai,
71 m2-es, két szoba hallos lakás
31 500 000 Ft-ért. Tel.: 06-70-362-6345.

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

ANNA OPTIKA! Minôségi szemüveg-

keretekbôl 10 000 Ft KEDVEZMÉNY,
ha behozza régi szemüvegét! Újítsa meg

stílusát! Üzleteink: VII. Wesselényi u. 2.,

tel.: 321-1232 (zsinagógánál); XIII. Pan-

nónia u. 48., tel.: 329-4058; XIII. Pozso-

nyi út 1., tel.: 270-3804. Szeretettel vár-

juk üzleteinkben! www.annaoptika.hu

GÁBOR ESZMERALDA becsüs-

mûgyûjtônô elsôként, legmagasabb

áron, készpénzért vásárol judaikát, to-

vábbá festményeket, csillárt, bronztár-

gyat, bútorokat, ezüsttárgyakat, tört

vagy fazonaranyat, porcelánokat, heren-

dit, meissenit, Zsolnayt, Kovács Margit,

Gorka Géza alkotásait is. Egyebeket,

órákat, teljes hagyatékot. Kiszállás, ér-

tékbecslés díjtalan, vidékre is. Üzle-

tünk: II., Fô u. 67. Tel.: 06-1-364-7534,
06-30-382-7020.
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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
Március 22. péntek Niszán 11. Gyertyagyújtás: 5.41
Március 23. szombat Niszán 12. Szombat kimenetele: 6.46

Sábbát hágádol
Március 26–április 2. Niszán 15–22. PESZACH, SZÉDER: márc. 25., 26.
Március 29. péntek Niszán 18. Gyertyagyújtás: 5.51
Március 30. szombat Niszán 19. Szombat kimenetele: 6.57
Március 31. vasárnap Niszán 20. Este ünnepköszöntõ
Április 1. hétfô Niszán 21. Peszách 7.
Április 2. kedd Niszán 22. Peszách 8. MÁZKÍR

HÁZASSÁG

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Márc. 22. Márc. 23. Márc. 29. Márc. 30.

Hôsök 17.00 9.30 17.00 9.30  
Frankel L. út 49. 17.30 10.00 17.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 17.45 9.30 17.45 9.30
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 17.30 9.00 17.30 9.00
Thököly út 83. 17.30 9.00 17.30 9.00
Hunyadi tér 3. 17.00 9.00 17.00 9.00
Bethlen tér 2. 17.30 9.30 17.30 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 17.40 8.00 17.50 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Scheiber S. u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 17.50 8.00 18.00 8.00
Alma u. 2. 17.50 8.45 18.00 8.45
Kórház
(Amerikai u. 53.) 15.30 7.30 15.30 7.30
Páva u. 39. 18.00 9.30 18.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 18.00 9.00 18.00 9.00
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.00 9.00 18.00 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 17.50 9.00 18.00 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 17.30 17.30

Vidéken
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 17.00 17.00
Vác (Oberlander Endre tér 1.) 17.00 17.00
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.) 17.00 9.00 17.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 17.40 8.00 17.50 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 17.40 8.00 17.50 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 17.40 8.00 17.50 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 17.30 10.30 17.30 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 17.00 17.00
Szombathely 17.00 17.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 17.00 17.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 17.00 17.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 16.30 16.30

Hírek, események
röviden

Halálozások

VEGYES

1%
A Veszprémi Zsidó Örökségi Alapít-
vány köszönetet mond mindazoknak,
akik 2011. évi személyi jövedelemadó-
juk 1%-át az alapítvány mint közhasz-
nú tevékenységet folytató szervezet ré-
szére felajánlották. Az így kapott
11 797 Ft-ot a veszprémi kulturális
örökség védelme alatt álló zsidótemetô
felépítményeinek biztosítására és a sír-
kert gondozására használjuk fel, a kura-
tórium döntése alapján. Reméljük,
hogy a 2012. évrôl beadott bevallásuk-
ban még többen fogják 1%-os felaján-
lásukat alapítványunk részére megten-
ni, amit elôre is köszönünk. Adószá-
munk: 18927467-1-19.

* * *
Kérjük, hogy adójának 1%-át a már
17 éve mûködô Cödoko Zsidó Szoci-
ális, Nevelési és Kulturális Alapít-
vány részére ajánlja fel. Alapítvá-
nyunk a befolyt összeget zsidó szoci-
ális, nevelési és kulturális intézmé-
nyek támogatására fordítja. Adószá-
munk: 18049196-1-42.

* * *
Kérjük támogatóinkat, hogy adójuk
elsô 1%-át ajánlják fel a
Mazsihisz számára, melynek techni-
kai száma: 0358. A második 1%-ot
pedig a Frankel Zsinagóga Alapítvány

részére. Adószám: 18114878-1-41.
Köszönjük!

* * *
Tisztelt Adományozó! Kérjük, hogy
adójának 1%-ával támogassa a Ma-
gyarországi Autonóm Ortodox Izraelita
Hitközséget mint egyházat. Technikai
szám: 0107. Ugyancsak kérjük, hogy
adójának további 1%-ával támogassa
az Amerikai Alapítványi Iskoláért Ala-
pítványt mint társadalmi szervezetet.
Adószám: 19700557-1-42. Támogatá-
sát köszönjük.

* * *
A Pécsi Hagyomány Szociális Alapít-
vány köszönetet mond mindazoknak,
akik 2011. évi személyi jövedelemadó-
juk 1%-át az alapítvány részére ajánlot-
ták. A kuratórium döntése alapján a cé-
loknak megfelelôen használtuk és hasz-
náljuk fel. Kérjük, hogy a 2012. évrôl
beadott adóbevallásukban 1%-os fel-
ajánlásukat alapítványunk részére te-
gyék meg, amit elôre is köszönünk.
Adószámunk: 19034834-1-02.

* * *
Kérjük, támogassa alapítványunkat
adója 1%-ának felajánlásával! Zuglói
Talmud-Tóra Alapítvány, adószám:
18170696-1-42. Köszönjük támogatá-
sát!

Maceszárusítás
Értesítjük hittestvéreinket, hogy a pászkaellátást az alábbi körzetek

biztosítják 2013. február 25-tôl:

Budapesti Zsidó Hitközség Szertartási Osztálya
1075 Budapest, Síp utca 12. 1. em. 18., Tel./fax: 413-5526

E-mail: szertartas@mazsihisz.com • Honlap: www.szertartas.hu

VII. ker., Síp utca 12.

hétköznap 8.00–11.00,

13.00–15.30

vasárnap 9.00–12.00

XIV. ker., Thököly út 83.

hétfô, szerda, péntek 

14.00–17.00

vasárnap 9.00–12.00

Egyéb idôben megbeszélés szerint:

06-30-249-5463 (Kurcz Tamás) vagy 

06-30-692-8323 (Vörös Sára)                   

hétfôtôl péntekig

II. ker., Frankel L. út 49. 8.00–12.00

IV. ker., Liszt F. u. 6. 9.00–12.00

VI. ker., Hunyadi tér 3. (félemelet) 

9.00–12.00

VII. ker., István út 17. (Bethlen tér) 

8.00–11.00

VIII. ker., Nagyfuvaros u. 4. 

8.00–13.00

XI. ker., Károli Gáspár tér 5. 

érdeklôdni: 06-70-382-1975, 

lagymanyos@gmail.com

XIII. ker., Hegedûs Gy. u. 3. 

hétköznap (péntek kivételével)

vasárnap 13.00–18.00

Sajnos örökzöld...
A meccslátogatók talán már össze sem tudják számolni, hogy sorrendben

hányadik ez a nyilatkozat. Arra viszont emlékeznek, hogy még egyetlen
mérkôzést sem szakítottak félbe zsidózás vagy cigányozás miatt. Alább tá-
laljuk olvasóinknak az MLSZ legújabb határozatát ez ügyben.

Szigorodik a gyûlöletkeltô viselkedéssel szembeni fellépés az OTP Bank Li-
ga mérkôzésein, akcióterv készül erre vonatkozóan és változik a fegyelmi sza-
bályzat a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnökségének határozata alap-
ján.

Az MLSZ honlapjának beszámolója szerint a szervezet gyûlöletellenes kam-
pány keretében kívánja megszólítani szurkolókat. A cselekvési terv kidolgozá-
sára március 31-ig kapott határidôt az illetékes testület.

Ezzel párhuzamosan az elnökség felkérte az MLSZ központi hivatalát, hogy
készítsen részletes intézkedési tervet, amelyben meghatározza a játékvezetôk,
szövetségi ellenôrök és a rendezô klubok felelôsségét, teendôit rasszista meg-
nyilvánulások esetén.

Ennek konkrét és pontos feladatlistát kell tartalmaznia a mérkôzések megsza-
kításával, felfüggesztésével és esetleges beszüntetésével kapcsolatban. Emellett
a vezetô testület a fegyelmi szabályzat felülvizsgálatát várja a megfelelô súlyú
szankciókra és azok alkalmazására vonatkozóan. Ezen terv elkészítésére
határidônek március elsejét szabta meg.

„A mérkôzéseken a szurkolók által fontosnak tartott, mások provokálására,
megsértésére nem alkalmas jelképek használatát továbbra sem gátolja meg az
MLSZ” – emeli ki a beszámoló, amely leszögezi, a szövetség vezetése – mások
mellett a Szurkolói Iroda tagjaival is egyeztetve – olyan hangulatot és körülmé-
nyeket kíván létrehozni a magyar stadionokban, amely méltó az ott zajló sport-
rendezvényekhez, és lehetôséget teremt arra, hogy a társadalom szélesebb töme-
gei válasszák programként a meccsre járást.

A magyar válogatottnak – jelen állás szerint – zárt kapuk mögött kell lejátsza-
nia március 22-én a románok elleni hazai világbajnoki selejtezôjét, mert az au-
gusztus 15-én Budapesten rendezett, Izrael elleni barátságos mérkôzésen a szur-
kolók egy csoportja antiszemita rigmusokat kiabált és sértô jelképeket mutatott
fel. Az MLSZ, miután a nemzetközi szövetség (FIFA) elutasította a fellebbezé-
sét, bejelentette, hogy a nemzetközi Sportdöntôbírósághoz (CAS) fordul.

(MTI nyomán)

Mély fájdalommal és szomorú szívvel
kellett tudomásul vennünk a felfoghatat-
lant, hogy Heller Judit 58 évesen
elköltözött a Gán Édenbe. Végletekig
szolid, mindenkihez kedves, segítôkész
teremtés volt. Halk szavú a családban, a
munkahelyen, baráti körben. Rendkívüli
család- és szülôszeretetének köszön-
hetôen édesapját és édesanyját hosszú
ideig ápolta, így magas kort érhettek
meg. Gyászolják: bátyja, Tamás, rokonai,
barátai, a DZSH tagjai és minden volt
munkatársa. Élni akarása, felgyógyulásá-
ba vetett hite például szolgálhat minden
földi halandó számára. Drága Juditunk!
Nyugodj békében!

– Felvétel a Scheiber Sándor Gim-
názium és Általános Iskola elsô osztá-
lyába a 2013/2014-es tanévre! Kedves
Szülôk! Kedves Leendô Tanítványa-
ink! Ha még bizonytalanok az iskola-
választás nehéz kérdésében, vagy ha
nem vettek részt a nyílt napon, és
nem rendelkeznek elegendô informá-
cióval, szívesen adunk tájékoztatást
telefonon: 36-1-221-4215 (Vámos Éva
iskolatitkár) vagy e-mailben: schei-
ber@scheiber.hu. Március 21–22-én
rendezzük meg a felvételre jelentkezô
leendô elsô osztályosok „ismerkedé-
sét”, melyre szintén a fenti telefonszá-
mon vagy e-mailben lehet jelentkezni
azoknak a gyerekeknek, akik rendel-
keznek iskolaérettségi igazolással.
Minden további információ megtalál-
ható honlapunkon: www.scheiber.hu

– Az Újpest-Rákospalota körzet ér-
tesít minden kedves érdeklôdôt, hogy
peszach ünnepén két széderestét rendez,
március 25-én és 26-án este, a 18 órakor
kezdôdô istentisztelet után. A jegyek
ára 4000 Ft. Jelentkezni lehet személye-
sen (Bp. IV. ker., Berzeviczy G. u. 8.),
illetve telefonon (369-0827). Kérjük,
akik anyagi okok miatt nem tudnak je-
gyet venni, jelezzék, és számukra is biz-
tosítjuk a részvételt.

– Film Györgyi asszonyról. Március

19-én, kedden, 17.30-kor a Toldi mozi-

ban mutatják be a lapunk olvasói által is

jól ismert, évtizedek óta sikeresen

mûködô sádchen életérôl szóló doku-

mentumfilmet.

A Yeshiva University
(New York) keresi

a Magyar Auschwitz Alapítvány
és a HDKE által kiadott

Holocaust Füzetek alábbi 
számait:

1, 5, 6, 7, 9, 11, 12.
E-mail: bouchal@bouchal.hu

Tel.: 06-30-962-9075.

Nyolcéves fiát egyedül nevelô, 34

éves, rendezett anyagiakkal bíró férfi

tartós kapcsolatra komoly társat keres.

06-30-986-3967.
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SPÁNN GÁBOR

Rekord
Minden valamirevaló újságíró-iskolában az elsô órán megtanítják a

leendô zsurnalisztáknak: nincs régebbi dolog a világon egy tegnapi új-
ságnál!

A hírszerkesztôk már antidepresszánsok beszedése nélkül tudomásul
vették, hogy az általuk szerkesztett és reggel megjelenô napilapbeli hír
ki van téve annak, hogy cáfolata már több órája kering az interneten.

Nem sokkal különb az újságbéli publicista sorsa sem. Az ember bele-
írja szívét-lelkét egy irodalmi szintû tárcába, és jó, ha tudomásul veszi,
hogy a nyájas olvasó –  maximum két hasáb terjedelemig –  esetleg meg-
hatódik, elgondolkodik vagy jót mulat írásán, optimális esetben azt is
megnézi, kinek a neve szerepel a miniatûr remekmû alján, de letéve az
újságot, azonnal elfelejti.

Egyes pesszimista kollégák szerint az egész Gutenberg-galaxis meg-
vette belépôjegyét az eutanáziára. Az emberek ma már elektronikusan
tájékozódnak.

Éppen ezért égbôl jött ajándékként örömteli meglepetés ért: néhány
héttel ezelôtt itt, az új Élet 8. oldalán megjelent egy publicisztikám
Ultimama címmel.

Azon károsultak számára, akik valamely drámai okból nem olvasták
azt a példányt, zanzásítva összefoglalom.

Írtam benne egy 94 éves, vallásos zsidó asszonyról, akinek fiatal lány
kora óta szabadidôs szenvedélye az ultijáték, és sikerrel fosztogatja
többgenerációs férfi ellenfeleit. Ez az állapot szerény számításaim sze-
rint áfa nélkül is vagy 70 éve tart. Ô dédnagymama, és családjának va-
lamennyi férfi tagja jól ûzi ezt a hungarikumot. A két világháborút
megélt, holokausztot túlélt, forradalom alatt pincében lapító dédi szelle-
mileg frissen, mindig elegánsan és vidáman kártyázik hetente legalább
egyszer. Szolid alapon, de szigorúan készpénzért. Biztos voltam benne,
hogy ez a cikkem is, mint sok éve a többi, visszhangtalan marad. És ez-
után következett a meglepetés.

Megcsörrent a telefonom, amiben jelentkezett egy hölgy, és zavartan
elôadta kérését. Elmondta, hogy régi és állandó olvasója a lapnak, cik-
keim tetszenek neki, mindegyik külön örömet szerez (ez volt a reklám
helye), de az Ultimama különösen megmozgatta a fantáziáját. Tudniil-
lik ô maga is régi és nagy kártyás, igaz, hogy 10 évvel fiatalabb a cikk-
beli szereplônél, csupán 84 éves.

Mostanáig állandó partiban játszott, de sajnos kihaltak mellôle játé-
kostársai, teljesen magányos, és megtenném-e, hogy összehozom ôt cik-
kem hôsnôjével, hátha összebarátkoznak, és jó esetben ô is befér a par-
tiba. Második szakmai közhely: Egy újságíró sose adja ki forrását vagy
riportalanyát! Éppen ezért a hölgytôl kértem egy hetet, megígértem,
hogy felveszem a kapcsolatot a 94 éves ultibajnokkal, és megpróbálom
összehozni az ismeretséget.

Miután az idôs hölgy hozzátartozói rábólintottak az ismeretségre,
innentôl én kiléptem a képbôl. Nálunk, zsidóknál ôsi hagyomány a sád-
chenolás. Ez ugyan vallásos zsidó családoknál arra szolgál, hogy kor-
ban, egzisztenciálisan és intellektuálisan összeillô fiatalokat segítse hoz-
zá a hivatásos házasságközvetítô ahhoz, hogy egy pár legyenek. Azt már
régen bevallottam ezeken a hasábokon, halachikusan mekkora
ámhórec vagyok, éppen ezért nem tudom, hogy az én akciómra illik-e a
sádchenolás kifejezés. Merthogy itt két azonos nemû, idôs hölgy barát-
ságánál bábáskodtam, melynek kötôanyaga csupán a közös szenvedély.
Azt mindenesetre rabbi segítsége nélkül is úgy érzem, hogy valamelyi-
kük számára amit tettem, ha nem is sádchenolás, de minimum egy
micva. Na és még valami! Azt is eldöntöttem, hogy sürgôsen jelentke-
zem Guinnesséknél –  na nem a sörösöknél – , mert biztos vagyok ben-
ne, hogy még senkinek sem sikerült összehozni két asszonyt azonos hob-
bival, akik mellesleg ketten együtt majdnem 190 évesek!

Szegeden
kicsik és nagyok gyülekeztek dísz-
termünkben, s volt minden, kereplés,
lábdobogás, kiabálás, fújolás. Eszter
tekercsét este és másnap reggel is
közösségünk kántora, Karo
Rachamim Jákov és Markovics Zsolt
fôrabbi olvasták fel.

Délután mintegy hetvenen jöttünk
össze, hogy meghallgassuk a fôrabbi
köszöntô szavait, majd a talmud-tó-
rások ünnepi mûsorát, amelyben
Eszter királynét Szentesi Réka,
Mordechájt Szentesi Wanda,
Áchásvérost Markovics Anna, Vástit
és a kapuôrt Jakity Anna, Hámánt
Szentesi Mirjám, a katonát Wan-
derstein Laura, a narrátort pedig
Markovics Zsolt alakította. Mindezt
ünnepi lakoma, asztali áldás követte,
majd Jávori Fegya és Gazdag Bence
(Budapest Klezmer Band) szórakoz-
tatta a közönséget. Az elôkészüle-
tekért és a finom vacsoráért köszönet
jár hitközségünk és népkonyhánk al-
kalmazottainak.

Debrecenben
a sálos szöudot alkalmával Shmuel
Faigen prédikációjában megemléke-
zett a zsidó nép megmenekülésérôl,
majd igazi izraeli temperamentum-
mal felolvasta a Megilát a nagyszá-
mú közönség „ellenôrzésével”. A
reggeli ismétlés után délután mûsor
fogadta az érdeklôdôket. Fehér Ta-
más kulturális elöljáró könnyed
bevezetôjében beszélt a történelmi
eseményrôl, majd Weisz György hu-
morista járult hozzá a jó hangulat-
hoz. Heller Tamás Debrecenbôl el-
származott színmûvész a Mikrosz-
kóp Színpadon is ismert számait a
közönséggel együtt énekelte. Szá-
mukra ez egy kicsit nosztalgiamûsor

Púrimi pillanatok

Az Amerikai Alapítványi 
Iskola hírei
A királyné küldetése

A nagy lakoma és mulatozás közben sem feledkezhetünk meg az egy-
más iránti felelôsségrôl. Ez a lényege annak, amit Zahava Neuberger, az
Amerikai Alapítványi Iskola izraeli vendégtanára mondott az intézmény
púrimi ünnepsége alkalmából adott interjúban.

– Hogyan látod a magyarországi vallásos zsidó életet?
– Az elsô benyomásom az, hogy itt minden egészen más, mint amit valaha

is tapasztaltam a világban. Fél évet töltöttem Svájcban és kettôt Ukrajnában,
úgyhogy van tapasztalatom a diaszpórában. Úgy látom, itt a kis zsidó közös-
ségek magukban vannak, zártak, nem elég nyitottak egymásra. Azt gondo-
lom, a diaszpórában több türelmet kellene tanúsítani a judaizmus gyakorlása
terén. Ez fájdalmat okoz nekem, de örülök a sok jó eseménynek, rendezvény-
nek. Amint tapasztalom, nagy
erôfeszítéseket tesznek, hogy
megfelelôen gyakorolhassák a zsidó
életet.

– Hogy érzed magad az iskolá-
ban?

– Ez szintén nagyon különbözik az
én eddigi tapasztalataimtól az iskolá-
val kapcsolatban. Kicsi iskola, kevés
a gyerek, tudom, ez probléma. De azt
látom, hogy a tanárok a legjobbat
hozzák ki önmagukból és a tanulók-
ból is. Nagyon nagyra becsülöm Su-
gár Sára igazgatónô munkáját. Ren-
geteg dologra kell odafigyelnie, mégis mindig mosolyog. Több Dan Dániel is
kellene, akinek a tevékenysége sokat ad a vallásos neveléshez. Nagyon jó a
kapcsolatom a tantestülettel. Rövid idô alatt tudtam jó viszonyt kialakítani
olyanokkal, akikkel soha nem találkoztam elôtte, és mindig van, aki segít, ha
szükségem van valamire. Otthon érzem itt magam, érzem a melegséget.

– Az ünnep kapcsán mire hívnád fel a figyelmet? Mit üzenhet a 21. századi
zsidóknak Eszter története?

– Örülök, hogy a tanulóink nemcsak a múlt emlékeként olvassák a Megilát,
hanem a jelenre nézve is tanulnak belôle. Eszter története számomra azt üze-
ni, hogy valaki, aki eleinte csak a saját személyes sorsával törôdik, késôbb
megérti, hogy küldetése van. Ez a küldetés segíti hozzá, hogy megossza az
életét a közösséggel. Azt remélem és kívánom, hogy mindenki megértse,
nemcsak a saját életéért, sorsáért felelôs, hanem kötelessége nyitottnak lenni
a közösségre, a tágabb környezetre is, odaadni magát másokért. Mindenkinek
meg kell találni a saját útját, célját ehhez.

A diaszpóra zsidóságára nézve van még egy tanulsága a történetnek. Van-
nak, akik úgy gondolják, Mordecháj hibát követ el, hogy nem fogadja el a
szabályokat. A szétszórt zsidóságnak napjainkban valóban alkalmazkodnia
kell, de mindig tudnunk kell, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, hova tarto-
zunk.

J. J.

Izrael Szépe 2013

Debrecen: Heilig Gábor

is volt, mivel több mint ötven évvel
ezelôtt mindhárman itt látták meg
elôször „a világot jelentô deszkát”.
Heilig Gábor, az ismert zeneszerzô,
szövegíró, elôadómûvész is lenyû-
gözte a hallgatóságot.

A hagyományos tombolán többen
vihették haza a púrimi vigadáshoz
szükséges bort, és mindenki kapott
egy slachmóneszi dobozkát, melybe
a hitközségi konyhán készült finom
sütemények egyvelege került. Ehhez
szellemi táplálék is társult, az erre az
alkalomra készült hitközségi újság.
Azoknak, akik egészségi állapotuk
miatt nem tudtak eljönni, szociális
munkásunk természetesen eljuttatta
a kis csomagot.

A Szeretetkórházban
zsúfolásig megtelt a kis zsinagóga,
ahol a Scheiber-iskola elsôsei és má-

sodikosai púrimi dalokat énekeltek.
Deutsch László fôrabbi beszélt az
ünnep történelmi háttérérôl és szoká-
sairól. Ezután Klein Judit nagy sike-
rû koncertjén ismert jiddis és ivrit
dalokat hallhattunk. A közönség so-
káig tartó tapssal köszönte meg az
elôadónak és az ôt kísérô zenekarnak
a színvonalas mûsort.

A Bethlen téren
a szombat kimenetele után a jelen-
lévôk nagy figyelemmel hallgatták
végig Eszter könyvének olvasását,
úgy, hogy közben a gyerekek kerep-
lôikkel óriási zajt csapva tüntettek és
doboltak, amikor Hámán nevét hal-
lották. Az iskolások, a talmud-tórá-
sok és az ovisok együtt énekeltek és
szavaltak, nagy tetszést aratva pro-
dukciójukkal. A zenérôl – csakúgy,
mint az elmúlt esztendôben – a
Sabbathsong gondoskodott.

Közel kétórás mûsoruk ismét
magas színvonalú és igényes volt.
Deutsch Róbert fôrabbi megköszön-
te a vendégeknek és a közre-
mûködôknek a részvételt. A körzet
vezetôsége süteménnyel, borral,
édességekkel kedveskedett a több
mint 300 megjelentnek.

Pécsett
a Megila-olvasásokat követôen zsú-
folásig megtelt a hitközség díszter-
me. Schönberger András fôrabbi
emlékeztette a vendégeket az ünnep
tartalmára, majd Klein Judit ismert
jiddis dalokat, kedvelt melódiákat
énekelt, zongorán Neumark Zoltán
kísérte. A dobnál Zsoldos Gábor ült,
aki a közönség nagy meglepetésére
és elismerésére éneklôfûrészen ját-
szott el közismert zeneszámokat. A
délután a felkínált sütemények elfo-
gyasztásával, egymás közti beszél-
getésekkel ért véget.

M. E.

A Hunyadi téren
mintegy kétórás igényes programban
lehetett része a közel száz embernek.
Üdítô és vidám látványt nyújtott a
sok-sok jelmezes apróság. Domán
István fôrabbi ünnepméltatója után a
Scheiber Sándor-iskola drámatago-
zatosai játszottak el egy jelenetet a
Krónikák Könyvébôl. Betanítójuk
Nagy Ágnes volt, aki jó néhány tanít-
ványát egy életre elköteleztette az
irodalommal. Samu Pandzarisz Diá-
na énekesnôt Mester Sándor kísérte
gitáron, elektromos erôsítés nélküli
elôadásuk során csak az ütemes taps
„zavarta meg” a figyelô csendet. A
szó szerinti csattanó Varga Ferenc
József humorista elôadása volt. Fer-
geteges rögtönzései során amolyan
„nevetôizomgörcs” vált általánossá
az ôt hallgatók soraiban. Az ünnepi
asztalokon – a terítésben való segít-
ségért Mayer Ágit illeti a köszönet –
a Laky Konyha cukrászainak hagyo-
mányos süteménykínálata dominált.

Az Amerikai Alapítványi Isko-
la szeretettel várja azokat a gyer-
mekeket, akik a 2013/14-es tan-
évben kezdik meg iskolai tanul-
mányaikat! A leendô elsô osztá-
lyosok beiratkozása: 2013. már-
cius 19-én és 20-án (kedd, szer-
da), 12–17 óráig. Cím: Bp. VII.,
Wesselényi u. 44. Telefon: +36-
1-322-2843. További információ:
www.aai.co.hu, info@aai.co.hu

Az Etiópiából érkezett Jittis (jelen-
tése amhári nyelven: tekintet a
jövôre) Ájnáv lett a legszebb izraeli
nô 2013-ban a Haifában tartott dön-
tôn. A cím új, 21 éves gazdája civil-
ben Natanján él, és a város egyik
cipôboltját vezeti, miután tisztként
leszerelt a hadseregbôl.

A korán árvaságra jutott Ájnáv 12
évesen testvéreivel került a zsidó ál-
lamba Afrikából. Eddig soha nem
foglalkozott modellkedéssel, de
gyôzelme után ezen a pályán szeret-
ne maradni, mivel szerinte a zsidó ál-
lamban egyelôre nincs elég sötétbôrû
fotómodell, és javítani szeretné az
afrikai származású modellekkel kap-
csolatos megítélést.

Martin Luther Kinget nevezte meg
a verseny során rá fontos hatást gya-
korló történelmi személyiségként:
„Az igazságért és az egyenlôségért
harcolt, és ezért vagyok itt én is:
megmutatni, hogy az én csoportom-
ban is vannak szép dolgok, amelyek
nem jelennek meg a médiában. Kül-
detésemnek érzem a különféle izrae-
li színek bemutatását” – mondta. A
késôbbiekben szeretné kipróbálni
magát a televízióban is.

Ájnáv szinte véletlenül került az
eseményre, egy barátnôje nevezte be
a szépségkirálynô-választásra.

Izraelben a nemrégiben felállt új
parlament az elsô, amelyben van eti-

óp nôi politikus. Jair Lapid Jés Atid

(Van Jövô) nevû pártja juttatott be a

törvényhozásba egy Pnina Tamano-

Sata nevû fiatal jogásznôt.

Az izraeli parlament 1977-ben ha-

tározta el, hogy az Afrikában élô,

magukat zsidónak tekintô falasák is

jogosultak Izraelbe vándorolni, majd

ezt 2003-ban kiterjesztették a falas-

murákra is, akik a 19. század óta ke-

resztény hitre tért egykori falasák le-

származottai.

Izraelben jelenleg mintegy 81 ezer

etióp származású zsidó él, akiknek

mintegy harmada már ott született.

(MTI)


