Ára: 130 FORINT

67. évf. 4. szám 2012. március 1. Ádár 7. 5772.

Örömteli
púrimot
kívánunk!
A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

(Az EMIH-nek és az Ortodoxiának már megvan)

MEGSZAVAZTÁK!
Rossz, rosszabb, legrosszabb – az elsôt választották
Aligha van az ókori héber irodalomnak még egy olyan színes, fordulatos, izgalmasan érdekes alkotása,
mint az Eszter-könyve, pontosabban
tekercse.
A helyi lélektan ismerôjének számító kiváló szerzô leírja a perzsa királyi udvar életét és légkörét, a kormányzat szokásait és módszereit, a
vezetôk rapszodikus hangulatváltozásait, tanácsadóik gonoszságát. A
tehetséges íróember mesterien bonyolítja az eseményeket, jellemüknek megfelelôen mozgatja a szereplôket, egészen az erkölcsi célzatú
végkifejletig, mikor is a rossz megbûnhôdik, a jó meg elnyeri jutalmát.
(Bárcsak a valóságban is így lenne.)
Az öröm hatja át az egész mûvet, mivel arról (is) szól, hogyan menekültek meg ôseink mintegy öt évszázaddal i. e. púrim ünnepén.
A jól ismert történetnek egyik fordulópontja a gonoszt megszemélyesítô Hámán vádja, aki Mordecháj
iránti dühét minden zsidóra kiterjesztve, így szól az uralkodóhoz: van
itt egy nép („idegenszívû kisebbség”), szétszórva és elterjedve („mindenhol”) valamennyi tartományodban, mások a törvényeik, szokásaik
(„kirekesztôk”), semmi hasznunk
belôlük („parazita élôsködôk”). Ha a
király is beleegyezik, irtassanak ki
(„Endlösung”).
Ellentmond a logikának, hogy a
vezér úgy bírja rá a királyt alattvalói
egy csoportjának kiirtására, hogy az
meg sem kérdezi, kikrôl is van szó és
mi a bûnük, amiért halált érdemelnek. Ez tûnt fel a könyv egyik tudós
kutatójának, Jacob Hoschandernek,
amikor a történeti hátteret vizsgálta
(The Book of Esther in the Light of
History, Philadelphia). Véleménye
szerint egy jól átgondolt politikai
merényletrôl van szó. A király, II.
Artaxerxész, birodalmi egységének
biztosítására egységes vallási rendszert parancsolt valamennyi alattvalójára. Ez a rendelkezés hihetôleg
nem tetszett sok olyan perzsának,
akik a fejlettebb és a bálványimádástól megtisztított vallásnak voltak a
hívei. Természetesen a zsidók sem
fogadhatták el az „új” vallást, és
Hámán az ô kiirtásukkal akart elrettentô példát statuálni a többieknek.
Így már érthetô a vádja és annak indoklása.
Hoschander professzor véleményét számos történelmi analógia igazolja. A vallást és a vallási türelmetlenséget számtalanszor használták
fel a történelemben politikai, hatalmi
érdekek szolgálatára, s ennek mi,
zsidók sokszor voltunk szenvedô
alanyai.
Eszter könyvének végsô tanulsága
az egyetemes emberi tanítás, vágy és
igény: a jónak kell végül diadalmaskodnia a világon, a gonosz sorsa bukás legyen.
Ez a válasz a hámáni vádra, és ez a
Szentírás örök szava púrim ünnepén.
Ráv

Parázs vita után a Mazsihisz február 19-i küldöttgyûlése hozzájárult
az egyházként bejegyzett három zsidó hitközség között létrejött megállapodáshoz. Eszerint a Mazsihisz a
saját forrásaiból a Magyarországi
Autonóm Ortodox Izraelita Hitközségre (MAOIH) 190 millió forintot,
az Egységes Magyarországi Izraelita
Hitközségre (EMIH) 150 millió forintot „engedményez”.
Mint ismeretes, a kormány felszólította az egyházként bejegyzett három
zsidó hitközséget, egyezzenek meg
egymás között a források felosztásáról.
A közgyûlés napirendje elôtt Markovics Zsolt fôrabbi nyitóimájában
hangsúlyozta: a magyarországi neológ
zsidóságnak mindig volt múltja, jelene
és jövôje, és a közösség nevében is kérte az Örökkévaló segítségét a bölcs, belátó döntéshez. Az ülést levezetô Feldmájer Péter, a Mazsihisz elnöke kérésére Zoltai Gusztáv, a MazsihiszBZSH ügyvezetô igazgatója ismertette
az elôzményeket, amelyek során a
Mazsihisz vezetôsége parafálta, azaz
kézjegyével látta el a megvitatandó
szerzôdést. (Az érvényességhez a közgyûlés hozzájárulása volt szükséges.)
Az elsô tárgyalások az ortodoxokkal
zajlottak – mondta el Zoltai –, míg az
EMIH már a kezdet kezdetén, a
Mazsihisszel való megbeszélést mellôzve, 250 millió forintot kért, amely a
Mazsihisz saját ingatlanjai értékének
4,5-5 százaléka. A MAOIH-nak mint
taghitközségnek 49 millióra lehetett volna belôle jogos igénye, ezzel szemben a
Mazsihisz évente 106 milliót szavazott
meg az ortodox hittestvéreknek. Ôk az
utóbbi 5-6 évben felélték tartalékaikat,
hatalmas adósságot halmoztak fel, szeptemberben már az iskolájukat sem tud-

ták önállóan mûködtetni. A Mazsihisz
kölcsönként kétszer 50 millió forintot
szabadított fel számukra, hogy a pedagógusok bérét és annak járulékait ki tudják fizetni. Decemberig már az intézményeik rezsiköltségét is a Mazsihisz állta.
Az ügyvezetô igazgató elmondta: a
MAOIH és az EMIH a Mazsihisz tudta
nélkül felkereste Gál András Leventét,
aki akkor a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára volt, jelenleg pedig a Jó Állam fejlesztési koncepció összehangolásáért felelôs kormánybiztos. Ez idôre
már mindkét hitközség 250-250 millió
forintot követelt az örökjáradékból,
ami a Mazsihisz teljes ellehetetlenülését jelentette volna. Éjjel-nappal zajlottak a tárgyalások, végül a kormány
elôállt a javaslattal, miszerint az egyházként bejegyzett három zsidó hitközség egyezzen meg egymás között. (Az
1998-as szerzôdés egyoldalú felbontása a kormány részérôl törvénytelen lett
volna. Az állami vezetôk is belátták,
nem lenne szerencsés, ha a Mazsihisz
Strasbourgig elmenne a jogsérelemmel.) Így született meg a kompromisszum, hogy a Mazsihisz átad a költségvetésébôl az ortodoxoknak 190 millió, az EMIH-nek 150 millió Ft-ot.
Problémának tartja Zoltai, hogy az
ortodoxia lebegteti kilépését a
Mazsihiszbôl, amely jelenleg az ernyôszervezete, és hogy az elmúlt másfél évben nem volt ott a közgyûléseken. Ezért örömmel üdvözölte a
MAOIH most megjelent képviselôit.
A 2012-es pénzátadást részben biztosítja az a 200 millió forint, amely jelenleg a Mazsihisz tartaléka, így a költségvetésbôl 34 millió forintot kell csak
elvonni. Zoltai a szerzôdést, bármily
fájdalmas és igazságtalan, elfogadásra

Nem döntött a BZSH
Már a napirendnél elakadtak
A napirenddel való egyetértés híján a BZSH február 16-i közgyûlése nem tárgyalta az egyházként bejegyzett három zsidó hitközség között létrejött
szerzôdést.
Vánicák el Hásém. És felkiáltottunk az Örökkévalóhoz. Egyiptomban, a rabszolgaság idején. A középkorban a pogromok alatt. Az újkorban a gettó kerítései mögött. A legújabb korban, így most is, a zsidógyûlölet miatt, amely az egész világot
behálózza. Bûnbakok lettünk – mondta nyitóimájában Kardos Péter fôrabbi a BZSH
közgyûlésén. Kérte, az Örökkévaló adja áldását a küldöttekre, hogy megôrizhessék
magukat olyannak, amilyennek az Örökkévaló teremtette ôket, a saját képmására.
„Ma eléd terjesztem a jót és a rosszat, válaszd a jót” – idézte a fôrabbi a Tórából.
Az egybegyûltek egyperces néma felállással emlékeztek meg a közelmúltban elhunyt Oberlander Mendelrôl és Lukács Lászlóról. Ezután az ülést levezetô Streit
Sándor BZSH-elnök elôterjesztette a napirendet: az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséggel (EMIH) és a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközséggel (MAOIH) létrejött forrásátadási megállapodást. A szerzôdés szerint, amelyet
a Mazsihisz vezetôi kötöttek a másik két hitközséggel, a Mazsihisz saját forrásaiból
az államtól kapott örökjáradékból 190 millió forintot a MAOIH-ra, 150 milliót az
EMIH-re „engedményez”.
Budai Béla, a Bethlen tér küldötte javasolta, hogy a két hitközségnek átadott pénzek ügyét külön-külön pontokban tárgyalják. Ezzel Frölich Róbert fôrabbi egyetértett,
kérve, bocsássák a kérdést szavazásra. Villányi András felvetette, hogy az egész
szerzôdést pontonként vitassa meg a közgyûlés. Streit Sándor mindezzel szemben
hangsúlyozta: a két hitközség ügye egybetartozik, lévén azt egyetlen szerzôdés tartalmazza, és csak arról lehet szavazni. Kiemelte, hogy egy esetleges kormánydiktátum
elkerülése végett a három hitközségnek maguk között kell megegyezniük. Ellenkezô
esetben a kedvezôtlenebb feltételek miatt veszélybe kerülhet a hitélet, a szociális háló
és az intézményrendszer.
Streit végül szavazásra bocsátotta, miként tárgyalják a napirendet a három felmerült variáció közül. Mivel egyik sem kapott többséget, az elnök a közgyûlést döntésképtelenség miatt berekesztette.
Záróimájában Radnóti Zoltán rabbi arról beszélt, a zsidó hit alapja, hogy az ember elfogadja: bármi történik, az Istentôl való. Rabbi Akiva úgy tanította, amit a
Jóteremtô tesz, az mindig a jóért van. Hogy a közgyûlés nem döntött, olyan esemény, amely az érintettek épülésére szolgál majd.
R. V.

javasolta. Ha ugyanis a küldöttek nem
hagyják jóvá a vezetôség döntését,
emelte ki, félô, hogy az állam hatalmi
szóval fogja elvenni a pénzt, és lehet,
még többet is, mint amennyiben jelenleg a hitközségek egymással megállapodtak.
Feldmájer Péter megerôsítette, hogy
a szerzôdés szerinte is elfogadható, sôt
elfogadandó, nem utolsósorban azért,
mert a Mazsihisz így megôrzi integritását az államhatalommal szemben. A
szerzôdést a BZSH elöljárósága is támogatta, bár a BZSH három nappal
elôbbi, február 16-i közgyûlése a napirenddel való egyetértés híján nem tárgyalta a témát.
Hozzászólásában Tordai Péter, a
Frankel templomkörzet elnöke, a
Mazsihisz vezetôségi tagja szintén elfogadásra javasolta a megállapodást. Bár
benne is sok felemás érzés van ezzel
kapcsolatban, legfontosabbnak azt tartja, hogy ne legyünk kiszolgáltatva a
kormánynak, az utcának, különösen pedig ne váljunk a jobboldal prédájává.
Ráadásul a BZSH jelenlegi státusa függôben van, hiszen nem lett külön egyház, és nem szabad veszélybe sodorni
azt az ígéretet, hogy a jövôben a
Mazsihisz egyik leányhitközségeként
akkreditálják.
Közben szétosztottak egy felhívást,
amelyben a Mazsihisz-BZSH Számvizsgáló Bizottsága arra buzdítja a
megjelenteket, ne támogassák a
szerzôdést. Kardos Péter fôrabbi kérte,
oszlassák el az ellentmondást, ami a
megállapodást pártoló három beszéd és
a bizottság ellenkezô elôjelû javaslata
között feszül. Válaszul Keszler Gábor,
a Számvizsgáló Bizottság tagja, a
Bethlen tér küldötte elmondta: a
szerzôdés ratifikálása a neológ hitélet,
a Mazsihisz szociális hálója, az oktatási intézmények néhány éven belüli ellehetetlenülését jelenti. Ezzel a Mazsihisz az EMIH kezelésébe adná át intézményeit, mert a szervezet gazdaságilag
csôdbe menne. Alternatívaként Keszler
egy harmadik opciót javasolt az elfogadás és az elutasítás mellett: csak a
2012. évre állapodjanak meg, így a
Mazsihisz vezetôségének decemberig
lehetôsége volna rá, hogy létrehozzon
egy újabb, számára kedvezôbb megállapodástervezetet. Feldmájer kijelentette: ez nem harmadik lehetôség, hanem a szerzôdés elutasítása.
Grósz Andor, a kecskeméti hitközség
elnöke, a Mazsihisz elöljárósági tagja
felhívta a figyelmet, hogy a tárgyalópartnerek eredetileg nagyobb összegekre tartottak igényt, és azzal összevetve végül elfogadható megállapodás
született. A jelen helyzetre tekintettel
azt javasolta: szavazzák meg a szerzôdést.
Ésszerû gazdálkodással, komoly takarékoskodással megoldható a jövô –
ismételte Zoltai. A hitéletet, a szociális
hálót és az oktatást továbbra sem fogjuk megrövidíteni, az elvonások más
területeken várhatók.
Sárközi Gyula a Számvizsgáló Bizottság tagjaként szintén mély aggodalmát
fejezte ki, számszerûleg is bemutatva,
hogy a vezetôség által támogatott terv a
gyakorlatban kivitelezhetetlen. Streit
Sándor, a BZSH elnöke számszerûsített
adatokkal vitatta Sárközi állításait.
Heisler András hangsúlyozta: nem
szerencsés a Számvizsgáló Bizottság javaslatából kiindulni, mert az hibás pozí-

ció. Harmadik út ugyanis nincsen. A
lágymányosi körzet küldötte, a Mazsihisz vezetôségi tagja szintén a közgyûlés jóváhagyása mellett érvelt. Kiemelte
ennek elônyös hatásait a jövôre: 1. le
fog zárulni az egy éve tartó, a magyarországi zsidósághoz méltatlan veszekedés
a pénzen; 2. a csatározás elültével
lehetôség lesz normális kapcsolatot,
párbeszédet kialakítani a többi hitközséggel; 3. igaz, a Mazsihisz kisebb
anyagi forrással számolhat, de ez rákényszerítheti a szervezetet a racionálisabb gazdálkodásra és az átgondoltabb
struktúrára. Az elutasítás azonban komoly hátrányokkal járhat: l. kiszámíthatatlan a partnerek reakciója, ami bizonytalan pozícióhoz vezethet; 2. Feldmájernek és Zoltainak nem lesz honnan
folytatni a tárgyalásokat; 3. a Mazsihisznek ellenséges attitûdje, hibás kommunikációja miatt nincsenek szövetségesei. Heisler a problémák megoldását
nem a dolgozók ebédjegyének vagy tizenharmadik havi fizetésének megvonásában látja, hanem az egész gazdálkodás
és mûködés strukturális átvilágításában
és racionalizálásában.
A Számvizsgáló Bizottságnak nem
tiszte tervezeteket vizsgálni, nekik már
megvalósult dolgokkal kell foglalkozniuk – hívta fel a jelenlévôk figyelmét
Jávor Sándor székesfehérvári küldött.
Radnóti Zoltán, a lágymányosi körzet
rabbija azt javasolta, a közgyûlés kéthárom hétre halassza el a döntést, és
szólítsa fel a vezetôket, hogy érjenek el
jobb pozíciót. Ha másképp nem megy,
tárgyaljanak közvetítô útján. Kérdezzék meg, az átengedett összeg fejében
mit vállal át a másik két hitközség a
Mazsihisztôl.
„Nem tudjuk megvédeni a pénztárcánkat” – fogalmazott Gádor György, a
Páva utcai körzet elnöke. Jogbiztonság
ebben az országban nincsen, és emellett
figyelembe kell venni, ami Kovács András szociológus kutatásaiból kiderül: a
lakosság 24 százaléka nyíltan zsidóellenes érzelmû. Elrettentô például: állami
tisztségviselôk lehetetlenítik el Totha
Péter Joel tábori rabbi munkáját, ezenkívül elfogadott pályázati pénzügyi
megállapodásokat vizsgálnának felül.
Még néhány rövid, támogató hozzászólás után Zoltai Gusztáv vitazárójában többek között arra figyelmeztetett,
a kijevi zsidók esetét látva milyen veszélyei vannak a magyarországi neológiára annak, ha az EMIH átvesz hatásköröket. (Válasz Radnóti rabbi felvetésére.) Most ugyanez folyik Prágában.
A Chábád célja minden zsidó életét
olyanná tenni, amilyen szerintük az
egyedül helyes út. Márpedig az ô felfogásuk a magyar neológiáétól gyökeresen különbözik.
A megállapodást nagy többséggel,
67 igennel, 10 ellenszavazattal és 6 tartózkodással fogadta el a közgyûlés. A
szerzôdés így az esemény napján hatályba lépett. A hosszú vita okán az
egyéb napirendi pontok megtárgyalását
késôbbi idôpontra halasztották.
Záróimájába Totha Péter Joel rabbi
belefoglalta a zsoltár mondatait: „A hegyek felé emelem tekintetem: honnan
jön az én segítségem? Segítségem az
Örökkévalótól, ki égnek és földnek
teremtôje. (...) Az Örökkévaló megôriz
téged minden rossztól, megôrzi lelkedet. Az Örökkévaló megôrzi mentedet
és jöttödet, mostantól mindörökké.”
R. V.

Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa a magyarországi zsidóságot. Technikai számunk: 0358
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Egy esztendô Gyôrben
Hitközségünk elmúlt egy éve ismét gazdag volt eseményekben. Ünnepeltünk, emlékeztünk, temettünk,
újszülöttnek örülhettünk, régi temetôt újraavattunk, vendéget fogadtunk vagy mi voltunk vendégségben.
Na de menjünk sorjában.
Már második éve folyik kéthetente
héber- és talmudoktatás, Totha Péter
Joel rabbi úrnak köszönhetôen.
***
Tu bisvátot mindig nagy örömmel
üljük meg. Kántorunk, Gara István
vezetésével elmondtuk az aktuális
áldásokat, és élvezettel elfogyasztottuk a természet ajándékait. Március
elsô napján érdekes megnyitón voltunk. A hitközség segítséget nyújtott
abban, hogy Tevan Ildikó, a Tevan
Alapítvány elnöke Révkomárom
után Gyôrben is megrendezze a Régi
mûvek a XXI. század vásznain – A
Tevan család nyomdai és kulturális
öröksége címû kiállítást, melynek a
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár
adott helyet. A Tevan família egyike
volt a legkorábbi békéscsabai zsidó
családoknak. Életüket és munkásságukat Balogh István történész ismertette.

professzor úrhoz, aki kézbe vette az
ügyet. És ezen az áprilisi holokausztnapon végre megtörtént, amire anynyit vártunk. A professzor úr
elôadásában hangsúlyozta, milyen
hôsies cselekedet volt, amit a Peredi
család tett. Hiszen az életével játszott mindenki, aki a legkisebb segítséget is próbálta nyújtani az üldözötteknek. Példákat is sorolt erre. Voltak, akik hosszabb ideig bújtattak
embereket, de ennek a négy nônek ez
az egy éjszaka is az életet jelentette.
Az elôadás után egy bekeretezett oklevelet adott át Peredi Károlynénak
és két fiának, akik könnyes szemmel,
meghatódva vették azt át. A hitközség egy kristályvázát és egy vésett
emléklapot ajándékozott Perediéknek az esemény tiszteletére. A történet akkor lenne igazán kerek, ha a
másik felet, a megmentetteket vagy
leszármazottaikat is megtalálnánk.

amely nagyon tetszett nekik. A kiadós séta után ebéddel örvendeztettük meg a kedves társaságot.
Megköszönve a szíves vendéglátást, meghívtak bennünket a pozsonyi hitközség szokásos szeptemberi
kerti partijára.
***
A gyôri közösség létszáma és anyagi lehetôsége csekély. A temetô folyamatos, megfelelô karbantartása erôn
felüli feladatokat ró ránk. Amint az
idôjárás engedi, folyamatosan zajlik a
munka, a megdôlt vagy kidôlt sírokat
kegyeleti és baleset-megelôzési okokból helyreállítjuk. A temetô teljesen
áttekinthetô, minden sír megközelíthetô. A gaztalanítást gyomirtó permetezésével oldjuk meg. Vannak, akiknek a szépen nyírt fû jobban tetszene,
de tekintve a hely méreteit, ehhez több

***
Zájin Ádárt is megünnepeltük annak rendje-módja szerint. A Villányi
család ismét finom halvacsorával
vendégelte meg a közösséget.
Márciusban közgyûlést is tartottunk, melynek témái között a
vezetôség újraválasztása és egyéb
aktuális pontok voltak. Elnök továbbra is Villányi Tibor, alelnök
Leszlauer Ernô lett.
Hogy az ünnepek fényét emeljük,
felújíttattuk tóratekercseink díszeit.
***
Púrimkor Totha Péter Joel felolvasta Eszter könyvét, és újra körbeültük a terített asztalt, hogy a kile
nôtagjai által sütött hagyományos
kindlit, flódnit és Hámán-táskát elfogyasszuk.
***
Április 16-án holokausztmegemlékezést tartottunk a zsinagóga udvarán. A mártír gyermekek emlékmûvét
körülálló hallgatóság elôtt Hende Csaba honvédelmi miniszter, Somogyi Tivadar gyôri alpolgármester és Villányi Tibor hitközségi elnök emlékezett
a szörnyû gaztettekre. Schwezoff Dávid énekelte a gyászimát.
Ezt követôen a hallgatóság bevonult a templomba, ahol egy bensôséges ünnepség tanúi lehettünk. A
történet úgy két évvel ezelôtt
kezdôdött. Ásványráróról, ebbôl a
szigetközi községbôl jött egy fôleg
nyugdíjasokból álló társaság a felújított zsinagógát megnézni. Közülük
egy asszony, Peredi Károlyné bejött
a hitközség irodájába, és egy elsárgult levelet hozott. Az írást anyósa
hagyatékában találták. A köszönôlevelet Budapestrôl, a Murányi utcából írta bizonyos Wolf Jenôné a maga és három társa nevében Peredi Istvánnak és családjának. A négy aszszony a hírhedt halálmenet szenvedô
alanya volt, de Ásványrárónál valahogy sikerült megszökniük. Elôször
egy Vörös nevû gátôrrel találkoztak,
aki elvitte ôket Perediékhez. Peredi
Istvánról mindenki tudta, hogy
segítôkész ember. A négy nôt elbújtatták éjszakára, majd másnap parasztasszonynak öltöztetve Dunaremeténél hajóra tették ôket, így jutottak vissza Budapestre épségben.
A történet a családban gyakran beszédtéma volt, de az igazoló dokumentum, melyet Peredi Istvánné
csendben ôrzött, csak most került
elô. A hitközség joggal gondolta
úgy, hogy Peredi István egy arra illetékes zsidó szervezettôl megérdemel
legalább egy posztumusz köszönetet.
Igazából itt a gátôr személye is fontos, de róla nem tudunk többet, mint
amennyit a levél említ. Két zsidó
szervezethez is fordultunk segítségért, hiába. A sikertelen próbálkozások után eljutottunk Szita Szabolcs
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Lukács László emlékére
A mi Laci bácsink elment közülünk.
Majdnem egy évtizedet dolgoztunk együtt. Laci bácsi a Magyar
Zsidó Múzeum egyik alappillére volt
sok-sok éven át. Rengeteget tanultunk tôle, mindig szeretet és tisztelet
vette körül.
Lukács László 1921-ben született
Kárpátalján, Beregrostokon. Jesivában tanult, öt nyelven kiválóan
beszélt, többek között jiddisül. A
vészkorszak idején édesanyját Auschwitzban vesztette el, ô maga Mauthausenbe került. A háború után a

kereskedelemben dolgozott, majd
nyugdíjas éveit sem töltötte tétlenül,
1989-tôl a Magyar Zsidó Múzeum
munkatársa lett. Mindig korát megcáfoló módon szólt, jelleme, vallásos
felfogása, katonás magatartása számunkra példaértékû volt. Küzdelmes
életútja ellenére jókedv, optimizmus,
életszeretet sugárzott belôle. Aktív
részese, alelnöke volt a Páva utcai
kilének, ahol jiddis klubot is vezetett.
Távoztával pótolhatatlan ûrt hagyott maga után. Nyugodjék békében, Laci bácsi!
R. R.

Ilan Mor látogatása a Szeretetkórházban
A kórház nemrég ünnepelte hospice csoportjának tízéves fennállását, ebbôl
az alkalomból meghívtuk Ilan Mor nagykövet urat is, aki sajnos akkor egyéb
elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni. Kérésünket azonban nem felejtették el,
így hamarosan jelentkezett a követség, hogy a nagykövet úr szívesen eleget
tenne invitálásunknak.
A vezetés örömmel fogadta a látogatást, és rövid tájékoztatást adott a
gyógyintézmény múltjáról és jelenérôl. A vendég a felidézett történetek révén
bepillantást kapott a holokauszttúlélôk szenvedéseibe.
Ezután Ilan Mor végigsétált a kórházon, örömmel tapasztalva annak magas
színvonalú mûszerezettségét, s anyanyelvén elbeszélgetett egy-két beteggel,
hozzátartozóval.
Végül a nagykövet úr megköszönte a szeretetteljes fogadtatást, és elmondta, hogy úgy érzi, a szakmai munkát is a szeretet és a betegekre való odafigyelés hatja át.

Púrim Zuglóban
A zuglói körzet március 11-én, délután 4 órakor
rendezi hagyományos púrimi ünnepségét.
Fellépnek:
Kardos Péter fôrabbi, Markovits Csaba operaénekes
(Bécsi Operaház), Várhelyi Éva (Budapesti Operaház),
Pandzarisz Diána énekesnô, Fenyô Ervin elôadómûvész
és a Benjámin-óvodások.
A belépés díjtalan, de adományokat nem utasítunk vissza.

Tehát, Thököly út 83., március 11-én, 4 órakor!!!
Minden operát, operettet, héber, jiddis dalokat kedvelôt szeretettel
vár a körzet vezetôsége.

Az ásványrárói mártíremlékmû
Talán az olvasók között akad valaki,
akinek ismerôsek az eddigiek...
***
Elérkezett peszach ünnepe. A
szédervacsorát Gara István vezette
le, a Haggadát héberül és magyarul
felváltva olvastuk fel. Utána jött az
est egyik fénypontja a maceszgombóclevessel és a libasülttel, a macesztortával és más finomságokkal.
Mosonmagyaróvári, szlovákiai hittestvéreink is velünk ünnepeltek.
***
Májusban került sor az Öt Templom Fesztiválra. Csak emlékeztetôül
az olvasónak, mi is ez a fesztivál.
Magyarországon, sôt Európában
egyedülálló kuriózum, hogy GyôrÚjváros Kossuth Lajosról elnevezett
utcájában öt történelmi egyház temploma áll. Ahogy következnek egymás után: evangélikusok, zsidók, reformátusok, katolikusok, szerb ortodoxok. A Karzat Alapítvány ezt a
kulturális sokszínûséget felhasználva, már hatodik éve szervezi a fesztivált. Minden felekezet templomában
rendezvények vannak ilyenkor. Ez
alkalommal a zsinagógában kiállítás,
színházi elôadás és koncert volt.
***
Sávuotra szépen feldíszítettük az
imatermet. A virágok, növények látványa és illata ilyenkor betölti a termet, és ünneplôbe öltözteti az emberek lelkét is.
Még júniusban pozsonyi vendégek
látogattak hozzánk. Az ottani hitközség keretein belül mûködik a Bújtatott Gyermekek Alapítványa. Olyan
idôs embereket érint, akik a
holokauszt idején még gyermekkorúak voltak, és valaki bújtatta ôket,
így maradtak életben. Többségük
magyar anyanyelvû, csak néhányan
a fiatalabb kísérôk közül szorultak
tolmácsolásra. Megnézték a zsinagógát, az imatermet, ahol Villányi Tibor a gyôri zsidóság történetét ismertette. Kávé, üdítô és aprósütemény
mellett szívélyes beszélgetést folytattunk. Idegenvezetô segítségével a
történelmi belvárost mutattuk meg,

pénz és kéz kellene. A gondozást
befizetôk száma csekély, töredékét
sem fedezi a karbantartási költségeknek. Ismételten kérjük a hozzátartozókat, hogy az éves temetô-fenntartási
díjat befizetni szíveskedjenek (a befizetési lehetôségekrôl érdeklôdjön a
hitközség irodáján: 96-329-032).
Gyôrben van egy ortodox sírkert is,
aminek karbantartása szintén a hitközség feladata.
***
Szeptemberben eleget tettünk pozsonyi vendégeink meghívásának.
Mielôtt a kerti partira mentünk, felkerestük a híres pozsonyi csodarabbi, Hátám Szófer sírját. Utána vendéglátóinknál kedves fogadtatásban,
kellemes mûsorban és finom falatokban volt részünk.
***
Szeptemberben gyarapodott a közösség létszáma. Megszületett Villányi Mónika és Villányi Ferenc kisfia,
Benedek Ádám. A brit milát a rokonok, barátok, ismerôsök körében a
zsinagógában tartották. Deutsch Róbert fôrabbi a szertartás minden
mozzanatát elmagyarázta. A kántori
teendôket Tóth Emil és Schwezoff
Dávid látta el. A kisfiú Ábrahám
szövetségébe való felvételénél a Jákob ben Majse nevet kapta. Mázál
tov! Sok boldogságot kívánunk a
kisfiúnak és családjának!
***
Máris itt voltak az ôszi ünnepek.
Természetesen ezeket is sorra megtartottuk, a hagyományok szerint.
***
Novemberben újabb jelentôs esemény zajlott. A már említett Ásványrárón a soá elôtt több zsidó család is élt, így természetesen zsidótemetô is volt a faluban. Sajnos
mára a sírkövek nyomtalanul eltûntek, csak néhány kôtöredék maradt.
(No comment!) A hitközség ezért
úgy határozott, nem hagyja feledésbe menni az egykori hittestvérek emlékét. Pályázati forrással a temetôt
rendbe hoztuk, kerítést csináltattunk,

Vidámkodjunk együtt!
Legyen a vendégünk március 8-án (csütörtök)
17 órától a Hunyadi téri templomkörzet és klub
(VI. Hunyadi tér 3. félemelet)
hagyományos púrimi partiján.
Ünnepméltatást a körzet fôrabbija,
Domán István tart,
majd kezdetét veszi a mûsor, melyben fellépnek:
Gerendás Péter elôadómûvész, Janklovics Péter humorista,
Dávid Viktória énekes
és a Scheiber Sándor-iskola kis drámatagozatosai.
A kulináris élvezetekrôl is messzemenôen gondoskodunk!
és a gyôri hitközség saját erejébôl
emlékmûvet állíttatott, melyre három csoportban vésték fel a neveket.
Az elsô csoportba azok kerültek,
akik valaha itt éltek és haltak meg,
tehát a sírjuk is itt volt. A másik csoportba azok, akik itt éltek, innen hurcolták el ôket a vészkorszakban, és
nem tértek vissza. A harmadik csoport tagjait itt hajtották keresztül, és
nem élték túl a megpróbáltatásokat,
útközben meghaltak, azután itt hantolták el ôket. Az emlékmû fekete
gránittáblái mellé beleapplikálva felkerültek a megmaradt sírkôtöredékek is. A temetô újraavatását
Deutsch Róbert fôrabbi és Gara István kántor végezték. Gáti Oszkár
színmûvész elszavalta Juhász Gyula
Consolatio címû versét. Beszédet
mondott Szita Szabolcs és Villányi
Tibor, valamint Ásványráró polgármester asszonya. Az esemény közös
kádissal ért véget.
Ezzel a vidéki temetôk felújításának sora még nem ért véget. A pannonhalmi, a darnózseli és a devecseri
sírkertek rendbehozatala megtörtént.
Hitközségünk egy tagja anyagi hozzájárulásának köszönhetôen a jászladányi zsidótemetô gaztalanítása
befejezôdött, és az eldôlt sírokat is
felállították. Megkezdtük a gyôrasszonyfai felújítást. A temetôben 64
sír található, melybôl 6 állt, a többi
58 mind összetörve és eldôlve volt
elrejtve az erdôvel, gazzal borított
területen. A befejezést és az újraava-

tást tavaszra tervezzük.
***
Itt kell megemlékeznünk azokról a
gyôri hittestvérekrôl, akiktôl végsô
búcsút vettünk: Ligeti Imréné, Pick
Jánosné, Földvári Dezsôné és Rados
Marcell. Mindnyájan holokauszttúlélôk voltak, magas kort értek meg.
Nyugodjanak békében.
***
Végül, hogy ne zárjuk szomorúsággal a beszámolót, szólnunk kell a
chanukkáról, melyre elfogadták
meghívásunkat mosonmagyaróvári
és szlovákiai hittestvéreink is. Olyan
érdeklôdôk is eljöttek, akik eddig
még soha nem láttak ilyet. A gyerekek Tóth Emil fôkántorral meggyújtották a gyertyákat, majd kiosztottuk
az ajándékot. Deutsch Róbert fôrabbi beszéde után a katolikus egyház
képviseletében Farkas János plébános szólt a zsidóság és a kereszténység kapcsolatáról. Tóth Emil és
Schwezoff Dávid fergeteges kántorbemutatót tartottak az ünnephez kapcsolódó zenei irodalomból. Schwezoff Dávid bravúrosan kísérte orgonán mindkettôjük énekét. A mûsor
után a zsinagóga karzatán nagy sikere volt a fánknak és a dunaszerdahelyi barátainktól kapott rétesnek.
Összefoglalva elmondhatjuk, igazán zajlik nálunk az élet.
Spitzer Olga
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Tu bisvát az ortodoxoknál

1. A Teleki téri csortkovi szefárd
zsinagógában tu bisvát elôestéjén
egy javított tórával lett gazdagabb a
közösség. A templom rabbija,
Hurwitz Salamon köszöntötte a
nagyszámú jelenlévôt és az írnokot –
a szajfert –, Micha FarnadiJerusálmit, aki a javítást végezte.
Egyórás elôadásában a tóraírásról és
-javításról beszélt, az eszközöket is
bemutatva. A szokásoknak megfelelôen az utolsó sorok befejezésével
megtiszteltek több személyt is. Az
ima és a szertartás után a vendéglátás
következett, amikor a dúsan rakott
asztalon a gyümölcsök sorakoztak.
Az eseményen részt vett többek között Feldmájer Péter, a Mazsihisz elnöke, Oláh János tanár az ORZSE
tanítványainak egy csoportjával, Gádor György, a Páva utcai elnök és
még sokan mások.
2. Ugyanezen a napon a Dessewffy utcában a mincha és a máriv
imák között megünnepelték a fák és
növények újesztendejét. Az ízléses
szervírozás Gál György gondnok
munkáját dicsérte.
3. A Kazinczy utcában egy nappal
késôbb, szerdán került sor a fák ünnepére. Ráv Weiszberger T. Mojse
fôrabbi tanításában elmondta, hogy
miért nem beszélünk többes számról,
a növények és a fák ünnepérôl. Mert
a bölcsek egy fát emelnek ki, az
eszrog fáját, ugyanis ezen a napon
döntenek odafenn, hogy szukkot
környékén szépek lesznek-e az
eszrogok vagy kevésbé. Egy imát is
írt ráv Joszef Chájim Bagdadból,
amely a szép eszrogért fohászkodik.
Azt is mondják a bölcsek, hogy akik
a fák újévén eszrogot fogyasztanak,
azoknak az esztendeje szerencsés
lesz. A sátoraljai Jiszmách Mojse
rabbi 13-féle gyümölcsöt evett,
azonban nálunk 15-öt szoktak, mert
svát hó 15-ére esik az ünnep. Budapesti szokás, hogy minden gyümölcs
kóstolása után Sir Hámálajsz zarándokzsoltárt énekelnek el jellegzetes
dallamon. A gyümölcsök sorát az
olajbogyóval kezdték, mert abból
préselték a Szentély idején a tiszta
olajat az Örök Fényhez, a Nér
Támidhoz. Az új gyümölcsért mondott áldást egy Magyarországon ritka
gyümölcsre recitálták, licsi a neve.
Kemény héja az eperre emlékeztet,
belseje jó ízû, még beljebb mag is található benne. Háromfajta gyümölcsöt ismerünk, mondta a fôrabbi: 1.
amelynek a héja és a belseje is
élvezhetô, pl. szôlô, alma; 2. a héja
nem, csak a belseje ehetô, pl. mandula, dió; 3. amelynek a külseje jó, a
belseje eldobandó, pl. datolya. A 15nél is több gyümölcs elfogyasztása
után a jó hangulatú eseményt az esti
imával fejezték be.
4. A Visegrádi utcai Pesti Sulban
sábeszkor a fák és növények ünnepét
egy halálozási évfordulóval együtt
rendezték meg. Dr. Winterstein Tibor és Tamás édesanyjukra, Stern
Winterstein Bellára emlékeztek.
Huvi néni, az egykori mikve jidene
lánya Kárpátaljáról került Pestre, a
most Amerikában élô testvérével.
Zenetanár volt az eredeti foglalkozása, Magyarországon mint kitûnô
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Zsidó Világhíradó
Norvégia

szinkrontolmács ért el komoly elismerést. Igen fontos tárgyalásokon
fordított, közmegelégedésre. Ezenkívül orvosok mellett magyarul nem
értô betegek panaszát tolmácsolta.
Gondot fordított fiai szakmai nevelésére, de hitbeli fejlôdésük is szívügye volt. Sajnos az apa korán elhunyt, és így az anyára hárult a nevelés nagy feladata. Itthon és Amerikában megfelelô felkészültségre tettek
szert a fiúk. A családias atmoszférájú összejövetelen ráv Dov Lévi tar-

talmas elôadásában az évforduló és a
fák, gyümölcsök ünnepének jelentôségét egyformán hangsúlyozta. Az
ételrôl a Czink házaspár és a
Winterstein családok, a gyümölcsökrôl Kelényi Éva és családja gondoskodtak. Varró Sándor elnök reményét fejezte ki, hogy a zsinagóga
látogatói a következô hetekben is
megtisztelik a kicsiny, de patinás
Pesti Sult.
D. G.

A soá óta elôször: helyi
mesgiáchok Lengyelországban
A lengyeleket a zsidó gyökereik
felkutatásában segítô izraeli szervezet háromnapos vizsga után 17 embernek adta át a tanúsítványt, amely
szerint szakértôi lettek a kásrut szerinti rituális alkalmasság, a kóserség
megállapításának. A minôsítési eljárást a lengyel fôrabbi, Michael
Shcudrich felügyelte a Savej Jiszráel
nevû jeruzsálemi szervezet képviselôi mellett.

Michael Schudrich
lengyel országos fôrabbi
„A lengyel zsidók többsége a kóser
élelmezési szabályokat nem ismerve
nôtt fel. Mesgiáchokat képezve segítjük a lengyelországi zsidókat
örökségük megtalálásában” – közöl-

Észrevétel
Az Új Élet február 15-i számának Blogéria rovatában olyan cikk jelent
meg, amely a tényeknek csak az egyik oldalát mutatja be, ezért az ott leírtakat az alábbiakkal szeretnénk kiegészíteni.
Az említett alapítványt külföldi zsidó szervezetek hozták létre és mûködtetik. Saját vagyona nincs, támogatási tevékenységét a külföldrôl érkezô forrásoknak a forrásgazdák elôírásai szerinti elosztásával látja el. Legalapvetôbb
elôírás, hogy mivel ezek a források holokauszt kárpótlási alapokból származnak, csak életben lévô holokauszttúlélôk támogatására fordíthatók, s ez a jog
nem örökölhetô.
A szabályok betartása nemcsak az alapítvány kötelessége, de a magyar
holokauszttúlélôk érdeke is, mert megsértésüknek az a kockázata, hogy Magyarországot kizárják a jogosultak körébôl, az alapokat a volt Szovjetunió és
Dél-Amerika országai kapnák, így az itthoni holokauszttúlélôk elesnének
minden további támogatástól.
Az úgynevezett második generáció (nem holokauszttúlélô idôs rászorultak)
támogatása természetesen jogos igény, de miután erre a külföld nem nyújt
forrásokat, ez a helyi zsidó közösség kötelessége.
Karajz Mira
Gárdos Péter
szociális igazgató
TT-elnök

te Miháel Freund, a Savej Jiszráel elnöke.
Lengyelországban az ottani zsidó
közösség létszámának növekedése
nyomán nôtt meg az igény a kóser
élelmiszerek iránt. A minôsítés bírtokosai – 20-30 éves férfiak és nôk –
megtanulták a tej és hús elôállítására
és elkészítésére vonatkozó zsidó vallási törvényeket, köztük a sábbát és a
peszach szabályainak megfelelô
kaserolási elôkészületeket, benne a
takarítást és a fôzést.
Lengyelországban a X. századtól
élnek zsidók. A második világháború elôtt a lakosság 10 százalékát tették ki, több mint hárommillióan voltak. A hitleri Németország kirobbantotta háború idején, 1939 és 1945 között elpusztult hatmillió lengyel állampolgár fele zsidó volt.
Egy évvel a második világháború
után, 1946-ban hivatalos adatok szerint már csak 200 ezer zsidó élt Lengyelországban. 1948-ban, illetve az
1989-ig hatalmon lévô kommunista
rendszer antiszemita kampányai idején – az ötvenes években és 1968-ban
– sokan közülük Izraelbe emigráltak.
A lengyelországi zsidó közösség
jelenlegi lélekszáma a különbözô
becslések szerint 20 és 50 ezer között mozog.
(Az index.hu nyomán)

Az Aftenposten címû oslói napilap szerint „a zsidók eltûnésének veszélye fenyegeti az
országot”, ezért „a hatóságoknak fokozott védelmet kell biztosítani a közösség számára”.
„A hívôk félnek az oslói zsinagógába menni”, amit 2006ban már támadás ért. A cikkíró
megemlíti, hogy „a hitközség
kétszer kérte intézményei
ôrzésének megerôsítését az
igazságügyi minisztériumtól,
amit mindkét esetben elutasítottak”. Grethe Faremo miniszter a közelmúltban azonban
kijelentette, hogy „szándékukban áll gondoskodni a zsinagóga megfelelô védelmérôl”. A
miniszter ígéretét megelôzte
Jens Stoltenberg kormányfônek a Nemzetközi Holo- Jens Stoltenberg
kauszt Emléknap alkalmából
elmondott beszéde. Stoltenberg szerint „eljött az ideje, hogy elismerjük:
norvég rendôrök és más személyek is részt vettek a zsidók összegyûjtésében
és deportálásában”. „Legmélyebb bocsánatkérésünket fejezem ki mindazért,
ami norvég földön történt.” A zsidók azt mondják, hogy félnek, de „ezt a
helyzetet nem tûrhetjük”. „Senkinek, egyetlen személynek, egyetlen kisebbségnek sem kellene félelembôl elhagynia az országot.” A második
világháború alatt a nácik és a kollaboráns Quisling-kormány hatóságai 772
zsidót deportáltak, akik közül 34 személy tért vissza. Az ellenállási mozgalom
kilencszáz üldözöttet menekített Svédországba. Norvégiában jelenleg 1500
zsidó él. Oslóban és Trondheimben hitközség mûködik, a vallási életet egy
rabbi irányítja.

Montenegró
Jasa Alfandri, a zsidó közösség vezetôje és Joel Kaplan tiranai fôrabbi jelenlétében Igor Luksic kormányfô a közelmúltban aláírta azt a rendeletet, amely a
katolikus, a keresztény ortodox és az iszlám mellett a zsidót is hivatalos vallássá
nyilvánítja. A döntést megelôzte Jona Metzger izraeli askenáz fôrabbinak és az
Európai Rabbinikus Központ delegációjának Podgoricában tett látogatása. A
hitközség tagjain kívül a küldöttség találkozott a kormányfôvel, Ranko
Krivokapic parlamenti elnökkel és más politikusokkal. Igor Luksic szerint a
vallás megváltozott státusa is elôsegítheti, hogy a zsidó üzletemberek nagyobb
érdeklôdést tanúsítsanak Montenegró iránt. Jasa Alfandri üdvözölte a kormány
döntését, amely „erôsíteni fogja a közösséget”. A volt Jugoszláviához tartozó,
2006-ban függetlenné vált Montenegróban mintegy ezer zsidó él.

Izrael
A Netanjahu-kormány jóváhagyta a Tel-Avivot a Vörös-tenger mellett fekvô
Eilat kikötôvárossal összekötô nagy sebességû vasútvonal építését. A kormányfô nyilatkozata szerint a 350 km hosszú vasútvonal stratégiai
fontosságú, és erôsíti Izrael biztonságát. A projekt alternatív utat biztosít a
Szuezi-csatorna esetleges lezárása esetén, és lehetôvé teszi az áruk gyors szállítását a Vörös-tengertôl a Földközi-tenger melletti Haifa és Asdod kikötôkig.
Az építési költségek finanszírozása állami és magántôke bevonásával,
valamint külföldi befektetôk közremûködésével történhet. A Jediot Ahronot
izraeli lap közölte, hogy a kínai kormány tanulmányozza a tervezés, a
kivitelezés és a finanszírozás lehetôségeit. A tervek szerint a vasútvonal öt év
alatt épül meg, és a vonatok óránkénti sebessége elérheti a 300 kilométert.

Franciaország
Guillaume Pepy, a francia vasúttársaság (SNCF) elnöke és
Catherine Peyge, Bobigny polgármestere avatták fel a város régi pályaudvarán rendezett állandó kiállítást, ahonnan 1942/43ban 21 szerelvénnyel 20 407 zsidót deportáltak a lengyelországi
haláltáborokba. Pepy kijelentette,
hogy „a vasút része volt a hit- Serge Klarsfeld
leristák gyilkos gépezetének, ami különös felelôsséget jelent számunkra az
emlékezet megôrzésében”. Az eseményen felszólalt Serge Klarsfeld, a zsidó
deportáltak leszármazottai szövetségének alapítója is, akinek a közeli drancyi
gyûjtôtáborba hurcolt édesapját Bobignyban vagonírozták be Auschwitz felé.
kovács

Tu bisvát Szombathelyen
Szombatbúcsúztató tu bisvát még
nem volt a városban. Az októberben
beiktatott Aharon David (Petrovits Péter) rabbi olvasott tórát.
Most a kezdet kezdetén járnak. Abban is, hogy nyitnak. Márkus Sándor,
a hitközség elnöke fogalmazta meg:
Várunk minden jó szándékú embert,
ismerjenek meg bennünket. Ennek jegyében zajlott decemberben a hitközség székháza elôtt a chanukka nyilvános ünnepe, amelyen ott volt Puskás
Tivadar polgármester is, és ennek jegyében tartották meg a Zsidónak lenni
címmel lezajlott szabadegyetemüket.
A rabbi ismertette a tu bisvát, azaz a
fák ünnepének jelentôségét. A gyümölcsöt termôk védelme, tisztelete különösen fontos, azokat még háború
idején sem vágják ki.
(A Vasnépe nyomán)
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Ebbôl Hámán-tás
ka lesz

ttük
Idegen közö

Na végre! Megszavazták!

Az Aeroflot repülôgépe késve
indult. A stewardess mentegetôzik a hangosbeszélôn:
– Tisztelt utasok! Szíves elnézésüket kérjük a hosszú késlekedésért, de a pilótának valami
nem tetszett a motor hangjában.
A problémát megoldottuk, a cserepilóta kellemes utazást kíván
mindenkinek.
***
Egy cég alkalmazottai beszélgetnek, mit kezdenek az év végi
bónuszukkal.
Az elsô azt mondja:
– A németországi kirendeltségen
dolgozom, a bónuszomból veszek
egy kocsit, és a maradékból elmegyek nyaralni.
Második:
– Én a svájci kirendeltségen dolgozom. A bónuszom egy részébôl
kiépítem a medencét a házam mellett, a többibôl pedig világ körüli
útra megyek.
A harmadik pedig:
– Én a magyarországi leányvállalatnál dolgozom, és a bónuszomból pulóvert veszek.
A többiek meglepôdve kérdezik.
– És a többi?
– A többit kipótolják a szüleim.
***
Egy turista megkérdi a mellette álló egyenruhás férfit:
– Elnézést, ön rendôr?
– Nem, igazából én a titkosszolgálatnak dolgozom, álcázott
ügynök vagyok.
– És akkor miért van egyenruhában?
– Mert ma szabadságon vagyok.

Állj! Tfilinrakás kötelezô!
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Rábajszáj!
És ha megkapjuk a
Mazsihiszpénzt, lesz
hal is!

Ribajnaj
sel ajlom,
ich chab
eln káse –
Világnak
Ura! Volna
nekem egy
kérdésem.

Vallási
törvényünk:
„Az asszonyok
fel vannak
mentve...”
De nem azért,
hogy ezt
ôk csinálják?

Szentföldi
performansz
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Megemlékezés a Vizafogónál
A Vizafogónál található mártíremlékmûnél körülbelül kétszázötvenen
gyûltek össze a MEASZ szervezésében, hogy a nyilasok által a Dunába
lôtt zsidó és nem zsidó mártírokra
emlékezzenek.
Hanti Vilmos, a MEASZ elnöke

felhívta a figyelmet arra, hogy az
1930-as években a szélsôjobb felé
hajló politika sodorta háborúba Magyarországot, és sajnos manapság is
ilyen tendenciák figyelhetôk meg. A
párizsi békeszerzôdés kötelezi
hazánkat a paramilitáris alakulatok

FELHÍVÁS
Kérjük, aki tud valamit

Patrovits Károly
zsidó származású munkaszolgálatosokat mentô tettérôl,
melyért az életével fizetett, jelentkezzen.
Az 1975. május 25-i Népsportban olvastunk egy cikket Feleki
Lászlótól. Címe: Patró (egy igaz ember emlékére)
,,...mi történt 1944 késô ôszén a Nagyvásárcsarnok elôtt, a mai Dimitrov téren. Patrovits Károly »m. kir. tartalékos fôhadnagy« ekkor egy zsidó munkásszázad parancsnoka volt. Parancsot kapott, hogy századával
együtt Németországba vonuljon. Nem volt kétséges elôtte, hogy mit jelent
ez a parancs, s milyen sors várna mintegy 220 emberére. Elhatározta,
hogy nem teljesíti a parancsot, történjék bármi. Többnapi menetelés
után megállította századát a nagycsarnok elôtt, s hozzávetôleg a
következôket hirdette ki:
– Emberek! Parancsot kaptunk arra, hogy Németországba vonuljunk.
Mivel hosszú út áll elôttünk, most mindenki hazamegy... ismétlem: MINDENKI HAZAMEGY, hogy felszerelje magát az útra, elvégre nem
AKÁRHOVÁ megyünk. Világos? Holnap reggel hat órakor indulás! Figyelmeztetek mindenkit, hogy ne késsen, mert SENKIRE SEM VÁRUNK EGY PERCIG SEM!
A keretlegénységet már elôdolgozta, nem is volt nehéz dolga, mert ezeket az embereket már átitatta a saját felfogásával az elmúlt hónapok
alatt. Ôk is örültek, hogy kikerülnek a háborúból, s talán már csak néhány nehéz hetet vagy hónapot kell kihúzniuk... Majdnem mindenki
megértette, hogy mit jelentettek a parancsnok meglepô szavai. Az eseményeknek ugyanis egy kis közjáték adott némi tragikomikus színezetet.
Másnap reggel Patrovits néhány beosztottjával együtt megjelent a csarnok elôtt, s meglepve tapasztalta, hogy 7 (hét!) munkaszolgálatos a parancs értelmében katonás pontossággal megjelent. Alaposan felszerelve,
elvégre nem lehet akárhogyan elindulni a harmadik birodalomba. Heten
220 közül. Patrovits nagyot nyelt, aztán csak ennyit mondott:
– Tûnjetek el, gyerekek.
Leesett a húszfilléres. A fiúk odarohantak rajongott parancsnokukhoz,
átölelték, aztán valóban eltûntek. Vajon mi lett velük? Általában nem lehet tudni, hogy mi történt a Patrovits-század tagjaival, tudtak-e élni az
ölükbe hullott szabadsággal, hánynak sikerült kihúzni a nehéz hónapokat a felszabadulásig. És hányan emlékeznek még arra az emberre, aki
az életével fizetett ezért a hôstettéért?”
Kérjük, aki bármilyen információval rendelkezik, az alábbi címek valamelyikén jelentkezzen:
Magyar Fruzsina: magyarfr@t-online.hu, 06-20-944-7040
Patrovits Tamás: t.patrovits@gmail.com, 06-30-984-7394

mûködésének megakadályozására.
Nemrég „a mai kormánypolitika tudatosan a szélsôjobb kezére adott
egy színházat”.
Frisch György, a NÜB elnöke szerint egyesek relativizálják az
1944/45-ös eseményeket, és ilyen
beszéd elhangozhat még az Országgyûlés külügyi bizottságának tagjától is. Frisch hangsúlyozta, hogy ami
történt, közös nemzeti tragédia, mert
a magyar nemzet tagjait lôtték a Dunába, és a deportáltak között nemcsak zsidók, hanem más, üldözött
vallású emberek is voltak, sôt „nemzeti érzelmû, magyar érzelmû magyarok” is.
A Mazsihiszt Lazarovits Ernô, a
külügyi osztály vezetôje, valamint
Dési Tamás, a külügyi osztály munkatársa képviselte. Az áldozatok emlékére Lazarovits Ernô elénekelte a
Kél málé ráchámim gyászimát. A jelen lévô szervezetek és diplomáciai
testületek, köztük Lengyelország és
Belorusszia delegáltjai koszorúkat,
virágokat helyeztek el és fejet hajtottak a meggyilkoltak emlékére. Koszorút helyezett el Tóth József, a
XIII. kerület polgármestere is,
Szanyi Tibor és Horváth Csaba szocialista politikusok, valamint a Nagy
Imre Társaság, a Holokauszt Emlékközpont, az SZDSZ és a Munkáspárt
részérôl megjelentek.
Dési Tamás

A nagykövet
Siófokon
Azért jöttem, hogy segítsek lerombolni az elôítélet falát – indokolta Siófokon Ilan Mor, Izrael állam nagykövete, hogy saját kérésére tizenévesek közé látogatott, a
Perczel Mór Gimnázium diákjainak tartva „rendkívüli földrajztörténelem-világpolitika” órát.
– Ahogyan a világsajtóba, úgy a
magyar médiába is leginkább az izraeli–arab konfliktussal kerül be a
zsidó állam – mondta a nagykövet,
aki 2011 szeptembere óta tölti be hivatalát. – De Izrael nem ez, van
szebb oldala is, a háborús hírek
azonban sajnos elnyomják az eredményeket, a hatvannégy éves állam
erôfeszítéseit. Azt, hogy természeti
kincsek híján egyetlen kincsünk a
zsidó génium, az izraeli agy. Azt,
hogy a legnagyobb vágyunk: mi is
hasonlóan békében élhessünk a
szomszédainkkal, mint például Magyarország, és az önvédelem helyett
másra fordíthassuk erôinket.
Ilan Mor szerint neki és honfitársainak nap mint nap meg kell küzdeni az elôítéletekkel. – Az elôítélet
egy része ismerethiányból fakad –
vélekedett. – A vidéki Magyarországot járva azért ragaszkodom hozzá,
hogy találkozhassam fiatalokkal,
mert ez fogékony korosztály, s azt
szeretném, ha a világra nyitottan tájékozódnának elôítéletesség helyett.
A sajtó mindenütt, itt is, azzal vádolja országunkat, hogy a telepek továbbépítésével provokáljuk a palesztinokat.
Az alapprobléma azonban ebben a
konfliktusban az: Izrael Államának
létjogosultságát kérdôjelezik meg,
azt, hogy jogunk van ott élni, ahol
Ábrahám ôsatyánk élt. Az egyetlen
olyan ország vagyunk a világon,
hogy már csak azért „bocsánatot kell
kérnünk”, hogy létezünk. Ha a szomszédaink elismerik a zsidó állam létének jogosságát, utána már könnyû
lesz békét kötni.
A nagykövet találkozott Balázs
Árpád siófoki polgármesterrel, Gelencsér Attila megyei elnökkel és a
Siófok–Netanya Baráti Társaság tagjaival. Szorgalmazta az iskolai szintû
kapcsolatfelvételt is a két város között, diák-csereutazások érdekében.
(A sonline.hu nyomán)

(Tóth Tamara felv.)

Elhurcolt pápai zsidóra
emlékeztek
Az auschwitz-birkenaui haláltábor felszabadításának évfordulóján, a Nemzetközi Holokauszt Emléknapon gyertyagyújtással és túlélôk írásaiból visszaidézett sorok felolvasásával emlékeztek a pápai polgárok a zsinagógában az
elhurcolt helybéli zsidókra. A rendkívül rossz állapotban lévô épület gyászosan hirdeti napjainkban is az elmúlt korszak legborzasztóbb tettét, a soát. A
háború elôtt közel háromezer zsidó élt városunkban, s csak alig 300-an élték
túl a gyötrelmeket és a haláltáborokat. Január 27-én este 500 mécses és gyertya fénye világított értük. Az elmúlt évhez hasonlóan – amikor a mártírok nevei hangzottak el órákon át – a szervezôk idén is a jelenlévôket invitálták arra, hogy egyben közremûködôi is legyenek a rendezvénynek. Az egybegyûltek kronológiai sorrendben összeállított idézeteket olvastak fel Láng JehudaGyula A pápai zsidóság emlékkönyve címû könyvébôl, valamint a közelmúltban elhunyt László András önéletrajzi írásából, a Lábjegyzet a történelemhez
címû kötetbôl.
Többek közt felolvasásukkal hajtottak fejet a mártírok emléke elôtt: Áldozó Tamás, a város elsô embere, a képviselô-testület tagjai közül Bocskay László, Hermann István, Szirbek Rita, a pápai Petôfi Asztaltársaság ügyvivôi:
Grôber Attila képviselô, tanár, Kerecsényi Zoltán megyei humánbizottsági
tag, illetve a városi nyugdíjas közösség vezetôje, Baán Éva és az egyesület
tagjai. A kegyeletteljes fôhajtáson részt vett Politzer Sándor, a helyi zsidó
kulturális szervezet vezetôje is.
A deportáló vonatok Budapest–Hatvan–Kassa útvonalon Auschwitzba érkeztek. Az elhurcolt 2565 pápai zsidó közül mindössze 300-an tértek haza.
Csak az elpusztított gyerekek száma 671.
Megidézett történelemként álljon itt egy a felolvasott idézetek közül:
„A gettóban, amely a Petôfi, Eötvös, Rákóczi, Szent László és Bástya utcában volt, embertelen módon zsúfolták össze a zsidóságot. A gettónak két kapuja volt: az egyik a Rákóczi utca Kossuth utcai részénél, a másik a Bástya
utcának Kiss tér felôli részén. E két kapun át vitték ôket a strandra, ott átvizsgálták a batyuikat, és nemcsak ékszereiket vették el, de néha, ötletszerûen,
egy váltás fehérnemût sem engedtek elvinni. Megindultak a kínzások, verések, pofozások, hogy megtudják, hová rejtették el az állítólagos vagyonokat,
ékszereket. A városi gettóból 2565 pápai zsidót hurcoltak el a mûtrágyagyárba, akikhez idôközben a devecseri, zirci és a pápai járás falvainak zsidóságát,
mintegy 300 embert csatoltak. Július 4-én és 5-én zsúfolták ôket vagonokba.
A Fô téren álló kéttornyú katolikus plébániatemplomban nem húzta félre senki a harangokat, az Anna-kápolna csengettyûi is némák maradtak, a Március
15. téren épült új református templomban sem kongatták meg a harangokat,
pedig a harang vételéhez annak idején a zsidók is hozzájárultak. A Gyurátz
Ferenc utcai evangélikus templom harangjai is süketek maradtak. Nem akadt
egy Ady-rajongó sem, aki velük szaladt volna, mint ahogy a nagy költô megjósolta a Bélyeges sereg címû versében:
Én csunya, sárga-foltos seregem,
Futok veled és megáldalak.”
Petôfi Asztaltársaság
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APRÓHIRDETÉS
VEGYES
Üzemorvosi, háziorvosi rendelés Zuglóban, Vezér u. 156. VITAPHARM.
Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr. Szigeti
Miklós, tel.: 220-0230.
Örömmel tudatjuk, hogy a Rabbitestület és a Mazsihisz vezetôsége megállapodott David Goldberg mohéllal
(Németország), aki zsidó fiúgyermekek
körülmetélését vállalja. Amennyiben az
Ön családjában ilyen szimchá (öröm)
van, kérjük, jelentkezzen a Rabbiságon
a 413-5580-as telefonszámon vagy a
rabbitestulet@mazsihisz.com e-mailen
keresztül, hogy a gyermeket Ábrahám
szövetségébe felvehessük.
Tóratekercsek, tfilinek és mezüzék
számítógépes ellenôrzése és javítása.
Farnadi-Jerusálmi Márk. Telefon: 0670-932-8275, e-mail: sofer@sofer.hu,
weboldal: www.sofer.hu
m2-es,

kétKiadó Bp. I., Attila úton 81
szobás, összkomfortos lakás. Érdeklôdni lehet munkaidôben a 413-5500/128
telefonon.
Manikûr, pedikûr, takarítás. Hívásra
házhoz megyek. 06-20-551-4580.
Paplankészítés, ágytolltisztítás. 1067
Budapest, Teréz körút 35. Telefon: +361-312-2516, www.paplan.hu
Órajavítás, antik órák teljes restaurálása, esetleg oda-vissza szállítással. Órák,
elemek, csatok, óraszíjak (erôs csuklóra
is) nagy választékban. Tel.: 06-70-5055620, napközben. VII., Garay
u.–Murányi u. sarok, a Garay térnél.
Jung Péter. Web: www.jungoras.hu
Licites eljárással eladó ingatlanok!
Bp. III., Czetz János u. 67. sz. alatt 30
m2-es garázs. Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft.
Gyömrôn 730,35 m2-es kastély 9398
m2-es telekkel és 9758 m2-es kerttel. Kikiáltási ár: 95 000 000 Ft.
Balatonkenesén közmû nélküli, 604 m2es telek. Kikiáltási ár: 3 900 000 Ft.
Balatonkenesén közmû nélküli, 603 m2es telek. Kikiáltási ár: 3 860 000 Ft.
Balatonkenesén közmû nélküli, 620 m2es telek. Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft.
Sárbogárd, Ady Endre úton 38 m2-es,
egyszobás, komfortos öröklakás. Kikiáltási ár: 3 800 000 Ft.
Budapest XII., Krisztina körúton 70 m2es, kétszoba-hallos, komfortos, felújításra szoruló öröklakás. Kikiáltási ár:
15 000 000 Ft.
Budapest I., Attila úton 81 m2-es, kétszoba-hallos, összkomfortos öröklakás.
Kikiáltási ár: 18 000 000 Ft.
– Adományok. Szegô László 40 000
Ft-ot adományozott a Szeretetkórház részére.

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 3120 Ft
Külföldre 5760 Ft/év
USA és Izrael: 6240 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: WolfPress Nyomdaipari Kft.
Nyomtatás:

ISSSN 0133-1353

Göd, Teleki Pál utcában 535 m 2-es
telken 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.
Eladó Wesselényi utcában, zsinagógánál kétszoba-hallos, elsô emeleti, berendezett lakás. Irányár: 16 millió Ft. Email: tourguide@t-online.hu, mobil: 0630-921-7548.
Életjáradéki szerzôdést kötnék nyolcadik kerületi (Blaha Lujza tér melletti),

55 négyzetméteres, pompás lakásért.
Készpénz + járadék. Csak leinformálható, megbízható e-mailekre válaszolok.
zsani01@t-online.hu
Önkéntes munka évindító megbeszélése! Tavaszi-nyári utak indulásának egyeztetése és jelentkezés
2012. március 11-én, vasárnap, 15
órakor az Izraeli Kulturális Intézetben (I. em. Teva-terem). Információ:
Deutsch János, 06-20-233-8454,
lljano@freemail.hu

HÁZASSÁG
48 éves, 192 cm magas, független, diplomás, budapesti zsidó férfi családalapítási szándékkal keresi 30–40 év közötti komoly hölgy ismeretségét. gabrismester@gmail.com

Programajánlat
MÁRCIUS
Spinoza Színház
(1074 Budapest, Dob u. 15.)
3. (szombat) 19 óra: Hacsek és
Sajó + 1 fô – PREMIER
4. (vasárnap) 19 óra: Bächer
Iván: Komcsi-kabaré
7. (szerda) 19 óra: Spinoza
Plusz. Ungvári Tamás estje
11. (vasárnap) 19 óra: 5, azaz öt
– monodráma
12. (hétfô) 19 óra: Franz Kafka:
Jelentés az Akadémiának – monodráma
13. (kedd) 19 óra: Én, Királyhegyi! – kabaré
14. (szerda) 19 óra: Hacsek és
Sajó + 1 fô – kabaré
20. (kedd) 19 óra: Címzett ismeretlen – levéldráma
21. (szerda) 19 óra: Spinoza
Plusz. Kéri László estje
22. (csütörtök) 19 óra: Bächer
Iván: Komcsi-kabaré
24. (szombat) 19 óra: Bach Szilvia: A partizán – kabaré
25. (vasárnap) 19 óra: Esztergályos Cecília estje: Stand-up show
26. (hétfô) 19 óra: Frida – kupléopera
27. (kedd) 19 óra: Mûhelytitkok
sorozat. Mesék és igaz történetek
Észak-Koreából
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28. (szerda) 19 óra: Spinoza
Plusz. Heller Ágnes
29. (csütörtök) 19 óra: Spinoza
Plusz. Talmud, tóra és a többiek –
Gábor György
Generációk Klubja
(Hunyadi tér 3. félemelet)
5. (hétfô) 15 óra: Kis púrimi
elôzetes Vencel György kántorral
8. (csütörtök) 17 óra: PÚRIM
12. (hétfô) 15 óra: Mispochológia Deák Gáborral
19. (hétfô) 15 óra: Paszternák
Tamással Vadász Gábor beszélget
26. (hétfô) 15 óra: Aki kérdez:
Breuer Péter, aki válaszol: ifj.
Lomnici Zoltán
A csütörtöki gyógytorna, fejlesztô foglalkozás idôpontjáról,
esetleges változásokról idôben értesülnek az érintettek.

Halálozások
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy fiam, testvérem, Polgár György életének 56. évében váratlanul itt hagyott
bennünket. Csendben eltemettük.
Gyászolják: édesanyja, Éva, nôvére,
Vera, Ruthy és családja Izraelben. (x)

Péntek
este
Márc. 2.

Templomok
Hôsök
Frankel L. út 49.
Hegedûs Gy. u. 3.
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi)
Thököly út 83.
Hunyadi tér 3.
Bethlen tér 2.
Nagyfuvaros u. 4.
Rabbiképzô-ORZSE
(Bérkocsis u. 2.)
Kazinczy u. 27.
Alma u. 2.
Kórház
(Amerikai u. 53.)
Páva u. 39.
Dózsa Gy. út 55.
Berzeviczy u. 8.
Károli G. tér 5.
Visegrádi u. 3.
Dessewffy u. 23.
Teleki tér 22. (szefárd)
Lauder iskola (Budakeszi út 48.)
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.)

Szombat
reggel
Márc. 3.

Péntek Szombat
este
reggel
Márc. 9. Márc. 10.

17.00
17.30
17.30
17.30
17.30
17.00
17.30
17.30

9.30
10.00
9.30
9.00
9.00
9.00
9.30
8.00

17.00
17.30
17.40
17.30
17.30
17.00
17.30
17.40

9.30
10.00
9.30
9.00
9.00
9.00
9.30
8.00

18.00
17.30
17.30

9.00
8.00
8.45

18.00
17.40
17.40

9.00
8.00
8.45

15.30
18.00
18.00
18.00
18.00

7.30
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.45

15.30
18.00
18.00
18.00
18.00

7.30
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.45

17.30
18.00
17.00

Vidéken
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 17.00
Vác (Eötvös u. 3.)
17.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.)
18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.)
18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.)
17.00
Szeged (Gutenberg u. 20.)
17.00
Debrecen (Pásti u. 4.)
17.20
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.)
17.20
Miskolc (Kazinczy u. 7.)
17.10
Pécs (Fürdô u. 1.)
17.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.)
17.00
Szombathely
17.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.)
17.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.)
17.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.)
16.30

9.00
8.00
8.00
8.00
10.30

17.40
18.00
17.00
17.00
17.00
18.00
18.10
17.00
17.00
17.30
17.30
17.15
17.30
17.00
17.00
17.00
17.00
16.30

9.00
8.00
8.00
8.00
10.30

NAPTÁR
Március 2. péntek
Március 3. szombat

Ádár 8.
Ádár 9.

Március 7. szerda
Március 8. csütörtök
Március 9. péntek
Március 10. szombat

Ádár 13.
Ádár 14.
Ádár 15.
Ádár 16.

A Mazsihisz Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány kéri, hogy személyi
jövedelemadójának 1%-áról az alapítvány javára rendelkezzen. Az alapítvány
célja: a Mazsihisz Szeretetkórházban a
korszerû betegellátási struktúra kialakítása, az intézmény egészségügyi, rehabilitációs, ápolási tevékenységének támogatása, továbbá a kórház mindennapos
mûködésének – a hitéleti követelmények megtartásának – folyamatos segítése. Adószámunk: 18173503-1-42. Köszönjük a támogatását!

Gyertyagyújtás: 5.12
Szombat kimenetele: 6.17
Sábbát záchor
Eszter böjtje
PÚRIM
Gyertyagyújtás: 5.22
Szombat kimenetele: 6.27

összeget kulturális és nevelési célra
fordítjuk. Kérjük, hogy a jövôben is támogassa alapítványunkat. Adószámunk: 19034834-1-02. Köszönjük a támogatását!
***
A Veszprémi Zsidó Örökségi Alapítvány köszönetet mond mindazoknak,
akik 2010. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány mint közhasznú tevékenységet folytató szervezet részére felajánlották. Az így kapott
32 267 Ft-ot a veszprémi kulturális
örökség védelme alatt álló zsidótemetô
felépítményeinek biztosítására és a
temetô gondozására használjuk fel, a
kuratórium döntése alapján. Reméljük,
hogy a 2011. évrôl beadott bevallásukban még többen fogják 1%-os felajánlásukat alapítványunk részére megtenni, amit elôre is köszönünk. Adószámunk 18927467-1-19. A civil szervezetekre vonatkozó hatályos törvények
értelmezése miatti félreértésbôl adódott
a korábbi téves tájékoztatás, amiért elnézést kérünk. Közhasznú alapítványunk még jogosult az 1% fogadására.

1%

***
Kérjük, hogy adójának 1%-át a már 16
éve mûködô Cödoko Zsidó Szociális,
Nevelési és Kulturális Alapítvány részére ajánlja fel. Alapítványunk a befolyt összeget zsidó szociális, nevelési
és kulturális intézmények támogatására
fordítja. Adószámunk: 18049196-1-42.
***
A Pécsi Zsidó Hitközség Hagyomány
Szociális Alapítványa ezúton köszöni
meg a 2010. évi személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását. A befolyt

Kérjük, segítse személyi jövedelemadója 1%-ával a ma már igen idôs Jad
Vasem-kitüntetetteket, akik 1944-ben életük kockáztatásával zsidó üldözötteket
mentettek meg. Hálás köszönettel: Igaz Emberekért Alapítvány.
Adószám: 18040094-1-42
Kérjük, hogy lehetôsége szerint külön adománnyal is fejezze ki háláját a Jad
Vasem-kitüntetettek iránt a vészkorszakban keveseknél tapasztalt kimagasló
emberségükért. Csekk napközben igényelhetô a 341-1261 telefonszámon.
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Ezek nem pár hétre
rendezkedtek be!
Brecht drámája a Duna tévében
Egy 1980-ban készült tévéjátékot
tûzött mûsorára a Duna tévé, amely
Brecht Rettegés és ínség a harmadik
birodalomban címû mûvébôl készült. Az antifasiszta dráma valójában 24 rövid egyfelvonásosból áll,
melyet az író emigrációjában vetett
papírra. Nemcsak az benne a zseniális, ahogy bemutatta a második világháború elôtti németországi rettegést, hanem az, hogy a rendezô,
Iglódi István mekkora zsenialitással
nyúlt hozzá. Talán örök feledésbe
merülhetett volna, ha egy februári
napon nem kerül elô ez a dobozban
fekvô kincs.
A mozi az elsô perctôl az utolsóig
hihetetlen profizmussal adja vissza a
rettegést. A jelenetek elválasztásához is kitalált egy újítást, láthatjuk,
amint fekete trikóban jó néhányan
német indulókkal edzik magukat háborúsabbra. Az atmoszféra, a színé-

szi játék, a mondanivaló rettegnivaló. A lélektani dráma többszörösen
illik a jelenetekre. Ugyanis elôttünk
nem történik semmi, Brecht csak a
lelkekben idéz elô „cselekvést”.
Ugyanakkor mindent tudunk, ami a
lelkükben lejátszódik. (Hogy a mi
lelkünkben mit kavar fel, az egy más
kérdés!)
A jogorvoslat címû jelenet egyenesen frenetikus. Harsányi Gábor
játssza benne a bírót, akit mielôtt kimegy a tárgyalóterembe, többen felkeresnek az ügy kapcsán. Az elsônek
élénken bólogat, hogy rendben. A
másodiknál kezd megkattanni, a harmadik instrukciónál már a belebolondulás jeleit látni rajta. „Manapság
az igazságszolgáltatásban nem könynyû eligazodni” – mondja. Majd a
fôügyész megsegíti: „Igazság az, ami
a német népnek hasznos!”
Nem mintha egy pozitív hôs lenne,

SPÁNN GÁBOR

Kóser morzsák 2.
Apai nagyanyám, aki bölcs vidéki asszony volt, mindenrôl karakteres
véleményt alkotott. Amikor gimnazista koromban hazamentem és eldicsekedtem azzal, hogy már tudok jól ultizni, annyit mondott: ezzel ne nagyon büszkélkedj, mert a kártya az ördög bibliája, és te még az angyalokét sem ismered. Mint mindig, igaza volt, ami engem nem akadályozott
meg abban, hogy kártyaszenvedélyem egy életen át kikapcsolódásom legbiztosabb eszköze legyen. Ezzel nem csak én vagyok így, a magyar mûvészvilágban sok ismert és kevésbé ismert ember hódolt a játékszenvedélynek. Most hármukról írnék, akikben három a közös: valamennyien
zsidók voltak, szerettek ultizni, és már nincsenek közöttünk. Zsolt István
nevére ma már csak a teátrumot jól ismerôk vagy az idôsödô fociszurkolók emlékeznek. Zsolt az 1900-as évek közepén a Nemzeti Színház fôügyelôje volt, mégpedig a szakma legjobbja. Ritka szimbiózis, de személyében megfért a kiváló színházi szakember és a futballbíró is. A sportban
szigoráról és igazságosságáról volt híres. Azt már kevesebben tudják róla, hogy szenvedélyes ultista volt. Ugyanolyan magas szinten játszotta a
kártyajátékot, ahogy vezényelte a színpadit vagy a zöld gyepen a labdacsatát. Történt egyszer, hogy ô volt a soros ügyelô a színházban, ahol az
aznap esti elôadás fôszereplôje egyik állandó kártyapartnere, Sinkovits
Imre volt. A darab utolsó jelenetében kellékpénzt szórnak szét, amely természetesen hull mindenhova. Lement a függöny, megvolt a tapsrend, és
Zsolt beszólt a házi hangosbemondóba: kérem a kellékeseket, hogy szedjék össze a széthullott papírpénzt, és jelentkezzenek vele a kelléktárban.
Sinkovits mûvész urat pedig, hogy készítse elô igazi papírpénzeit, és jelentkezzen nálam a Fészek Klub asztalánál.
Ugyancsak mostohán bánt a hanyag nézôi emlékezet egy másik szolgálójával Thália szekerének. Ô Heinemann Sándor, a Fôvárosi Nagycirkusz egykor volt zenekarának karmestere. Az 1960-as évek végéig ô vezényelte az elôadások fontos hangulati elemét, a zenét. Heinemann csodálatos cirkuszi szakember volt, már bevonuláskor tudta, hogy melyik esti elôadáson fáradtak a lovak, akkor pedig lassabban kell játszani a
Radetzky-marsot. Heinemann életében legalább olyan fontos volt az ulti,
mint a cirkusz. Gondosan megszervezte, hogy hosszú hétvégéken – amikor is szombat–vasárnap három elôadás volt – partnerei bent üljenek a
cirkuszi büfében. A karmester az ügyelô utolsó hívásáig verte velük a
blattot. Egy vasárnapon állandó játékostársai nem értek rá, így ô ulti nélkül maradt. Azaz mégsem, mert ameddig olyan légtornászszám ment a
manézsban, amihez csak dobszóló tartozott, ô kézzel-lábbal próbálta
megtanítani a büfében ezt a hungarikumot a kínai tûznyelônek. Annyira
elmerült az oktatásban, hogy figyelmen kívül hagyta az ügyelô hívását.
Késve ment be a karmesteri pulpitusra, és csak a poénzene végét vezényelhette, majd meghajolt a tapshoz. Elsô fuvolása halkan megjegyezte:
Sándor, elkéstél!
Mire Heinemann: Ez igaz, de most már legalább a mosoly országában
is tudhatják, milyen nehéz megcsinálni egy piros betlit két ásszal.
Az a hendikep, amivel az elôzô két anekdota hôse az életét élte, nem
volt jellemzô a nagy jellemszínészre, Körmendi Jánosra. Ez a gumiarcú
színész képes volt arra a bravúrra, hogy 2-3 perces epizódszerepben teljes életet, jellemet bontson ki. Körmendinek két szerelme volt: a színjátszás és az ulti.
Ez a mûvész olyan volt a kártyaasztalnál is, mint az életben: csupa mosoly, kedvesség, türelem. Ha nyert, külön nevetett a szeme, ha vesztett és
hibázott a partnere, soha nem tett szemrehányást. Pályájának egy idôszakában finoman szólva nem tartozott a túlfoglalkoztatott színészek közé,
ezért gyakran ultizott. Ekkortájt anyaszínházában egy magyar dráma futott Galopp a Vérmezôn címen. A Görgey-darabban Körmendi egy kaméleon természetû besúgó postást játszott. Egész jelenete a darab elsô felvonásában pár percre korlátozódott. Ô már 9 órára partit beszélt meg a Fészek Klubban. Egyik estére viszont kedvenc fodrászának tiszteletjegyet
szerzett. Szünetben, miközben ô lesminkelt, a fellelkesült borbély az
öltözôjébe ment gratulálni: Drága mûvész úr! Én az elôadás végén állva
fogok magának tapsolni. Mire Körmendi: Köszönöm, Lajoskám, de két
megjegyzést engedjen meg. Ha tényleg nekem akar külön tapsolni, a darab végén jöjjön a Dob utca és Kertész utca sarkára, mert én már a Fészek Klubban leszek. A másik: kérem, hogy ott rövidet tapsoljon, mert a
maga vastapsa nekem ugyan siker, de a 10 másik asztalnál játszóknak
csak zajártalom!

szívesen elítélné a zsidó ékszerészt,
de mégis ötven évet öregedve indul
el a tárgyalóterem felé... Drámája itt
ér véget, sosem tudjuk meg, hogyan
ítélt, de nem is fontos. Ez nem krimi.
A következô jelenet címe a Zsidó
feleség, játszódik Frankfurtban,
1935-ben. A fiatal és bombázó szépségû Margitai Ági játssza. Sírós hangulatban, kacér slafrokban telefonál
barátainak. Búcsúzik mindenkitôl.
Azt mondja, nem tud tovább itt maradni, Amszterdamba megy. Bôrönd
elöl, pakolni kezd, és közben hol magában beszél, hol Fritznek, aki nincs
otthon. Hát mi történt velem? Egy
egyszerû polgári asszony vagyok,
aki cselédet tart. Ezt is csak a szôkék
tehetik? Fritz azt mondta, hogy vannak értékesebb és értéktelenebb emberek. Inzulint csak értékesebb emberek kapnak. Elmegyek, mielôtt
magad küldesz el! Ezek nem pár hétre rendezkedtek be!
A legmegrázóbb talán a Spicli címû jelenet volt, Tordy Gézával a
fôszerepben. Egy házaspár otthonában vagyunk, akiknek egy tíz év körüli gyerekük is van. Az apának elege van a barnaingesekbôl, olyan
megjegyzéseket tesz, melyek alapján
a hitleri Németországban nincs helye. A gyerek eltûnik, és a házaspár
nekiáll rettegni. Attól félnek, mi
lesz, ha a gyerek feljelenti ôket. Hiszen azt tanítják nekik az iskolában,
hogy a birodalom ellenségeit be kell
jelenteni. Ahogy elnéztem az anyát
és az apát, megsajnáltam a világot,
benne minden anyát és minden apát,
akiknek ez a sors kijuthatott. Már éppen egy Hitler-képet akarnak felakasztani a falra, hûségüket bizonyítandó, amikor megjön a gyerek.
– Hol voltál?
– Csokoládét vettem.
– Máshol nem jártál?
– Nem.
A férj a feleséghez:
– Gondolod, igazat mond?
Bozsán Eta

Hacsek
és Sajó
a félelemrôl
Hacsek: Mi van magával,
Sajókám? Látom, fél!
Sajó: Rosszul látja, Hacsek! Mitôl
félnék?
Hacsek: Látta a tévében a fekete
egyenruhás nácikat a Normafánál?
Sajó: Láttam!
Hacsek: Hallotta a jobbikos
holokausztot „relativizáló” beszédét
a Parlamentben?
Sajó: Hallottam!
Hacsek: Tud róla, hogy a külügy
és a KDNP elítélte ôt, de a Fidesz
nem?
Sajó: Tudok!
Hacsek: Olvasta, hogy a tavalyi
Szigetfesztiválon a szónok, a bennünket lelôni akaró „ismeretlen tettes” máig nincs meg?
Sajó: Olvastam!
Hacsek: Ott volt az Új Színház
elôtti tüntetésen, ahol kórusban
mocskos zsidóztak?
Sajó: Ott voltam!
Hacsek: És mégsem fél?
Sajó: Nem félek!
Hacsek: Hogyhogy?
Sajó: Mert olvastam az újságban,
nyílt levélben, láttam a brüsszeli
közvetítésben, magyar EP-képviselôk hangsúlyozták: a zsidóknak
semmi okuk a félelemre Magyarországon!
Hacsek: Ezek után nincs több kérdésem!
Zév
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Blog 1.
Kicsit magunkról, lapunkról – erre nem volt még példa megjelenése évétôl,
azaz 1945-tôl.
Ezt az újságot lehet szeretni, lehet nem. Egyet nem lehet: a kontinuitását,
autentikusságát, szükségességét vitatni.
Gazdasági válságok jöttek-vannak, mentek-maradtak, az emberek, s itt nem
kizárólag az idôsebb korosztályra gondolok, egyre több „úri passzióról” mondanak le. Enni kell, a számlákat ki kell fizetni, ami marad, az már régen nem
a közmûvelôdésre fordítódik. Régebben 2-3 napi-, több heti-, havilapot, kiadványt vehetett meg vagy fizethetett elô akár egy nyugdíjas is. Sikerült a társadalomnak „felküzdenie magát” odáig, hogy ez ma már nincs így. A Síp utcának köszönhetôen azonban sok ezren kéthetente azt még megtehetik, hogy
EZT az újságot olvassák, ebbôl értesülnek hitrôl-életrôl. Mindenrôl persze
nem, hiszen a napilapokkal egy idôszaki kiadvány nem száll ringbe, mentes a
napi „pol-gazd” csatározásoktól.
Ez az olvasnivaló a többi lapokhoz képest filléres áron szerezhetô be, s éppen ezért anyagi okra való hivatkozással nem emlékszem, hogy lemondták
volna... ami nem jelenti egyúttal azt, hogy ne létezne „anyagi ok”, de a lappal
kapcsolatos, generációk óta fennálló megszokás, a várakozás überel.
Ingyen nem tudjuk osztogatni, mint számos (remittendában túltengô) hitéleti kiadvány teszi, olvasótoborzóként.
Ezt az újságot nem reklámozták sosem... pedig milyen figyelemfelkeltô is
lehetne például amikor egy idôs olvasónk így sóhajtozik: Ó, nem kell már nekem a RÉGI élet... jöjjön az Új Élet! (ez a reklám helye)
Nos, higgyék el, azért szívünk az van, és empatikusak is vagyunk, meg a
lapgazda is, ebbôl eredôen Kárpátaljára, Szlovákiába, Erdélybe is megérkezik
az „ojság”...
Hadd szóljon, hadd hallassék, hadd olvastassék.

Blog 2.
Az ételhordó halálára. Jut eszembe... a szüleimnek még alumíniumból volt,
ami tudvalevôleg újkorában sem inox minôségû, sosem fényes, nem gusztusos, viszont az idô vas- (s nem alumínium) foga esztétikailag sokat ront
amúgy sem elônyös külsején. Ezt követte a zománcozott, kívül-belül fehér
háromlábasos készlet, igazi öntött vastartóba illesztve... súlya üresen is
meglehetôs volt.
Majd megérkezett az innováció csúcsa, a forradalmi újításként megjelenô
mûanyag. Ezzel is voltak gondok. A forró ételt nem szerette, hajlamos volt
némi elferdülésre, ennélfogva már nem illeszkedett társaihoz... A mosogatása, tisztán tartása sem volt egyszerû, komoly odafigyelést igényelt, nem felületes, rosszul látó embereknek lett kitalálva.
A Síp utcából és néhány körzetbôl is ilyen ételhordókba átmert ebédeket
vittek el sok-sok éven keresztül délidôben az erre rászoruló idôs emberek...
Arra is emlékszem, hogy a kezdetekkor nem is egy, hanem kettô kellett
belôle. A házhoz szállításnál mindenképp. Egyet hozott a szállító... az üreset
meg vitte...
Egy ideje már csak hoz... vinni nem visz... ma a kóser piacvezetô = eldobható, „egyszerhasználatos”.
Kásrut közmegelégedésre.

