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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Só
(Vájikrá)
Istentiszteletünk mindig vallási
életünk középpontja. A történelem folyamán azonban megváltoztatta formáját, a legmarkánsabban a második Szentély pusztulása után, a szétszóratásban.
Amikor felolvassuk Vájikrá hetiszakaszát (március 12.), majdnem csak és kizárólag az áldozatbemutatás módozatait ismerjük
meg, ahogy az ezt követô Cáv
szidrában is.
Naturális stílusban szó esik vérrôl, zsírról, húsról, belsôségekrôl,
vagyis kis túlzással mai istentiszteleteink elôdjérôl. Mindez nem
valami elbeszéléses formában,
hanem pontos és félreérthetetlen
utasítás, ha úgy tetszik, parancs
hangnemben.
Persze, mint a 613 micva több
pontja, úgy e heti szidránk parancsolatai is kizárólag a Szentély
fennállásának idején érvényesek,
ezért a Vájikrá tartalma legfeljebb
„csak” az érdekesség szintjén számíthat érdeklôdésre.
De mivel a Tórában semmi nem
ok nélkül való, ragadjuk ki a
szidra 2/13-as mondatát, mert
alighanem magyarázatot találunk
benne fôétkezéseink egy pontjára,
amire a kézmosást követôen kerül
sor.
Vöchol kárbán minchátchá
BÁMELÁCH TIMLÁ völo tásbit MELÁCH brit elohechá
méál minchátechá ál kol kárbánchá tákriv MELÁCH. Minden áldozatodat sózva sózzad, és
el ne hagyd a sózást, mert ez az
isteni szövetség jele ételáldozatod
bemutatásánál, egyébként minden
áldozatodat sózd meg!
No most, ha egyetlen mondaton
belül négyszer(!) fordul elô a só,
akkor annak alighanem fontos
szerepe volt. Persze a vértelenítésnek ma is elengedhetetlen
szere.
Már említettük korábban, hogy
asztalunk az étkezés idején olyan,
mint egy oltár. Ezért el is távolítjuk a késeket bencsolás elôtt (nehogy sábbátkor „áldozatot mutassunk be”).
Maradt a só. Mikor felvágjuk a
barcheszt, egy kis darabot megsózunk, és úgy fogyasztjuk el.
Ennyi maradt az áldozatbemutatásokból. No és persze az imakönyv.
Ráv

Dan Meridor látogatása
a Hitközségen
Izrael miniszterelnök-helyettesét díszebéden látta vendégül a Mazsihisz és
a BZSH vezetôsége. Megjelentek a vallási és világi vezetés, képviselôi.
Feldmájer Péter Mazsihisz-elnök üdvözlôbeszéde után pohárköszöntôt mondott, majd Dan Meridor rövid beszédben köszönte meg a vendéglátást, és
adott tájékoztatót az izraeli–magyar kapcsolatokról.
Az izraeli vendéget fogadta többek között Orbán Viktor kormányfô és
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes is.

Magyar Zsidó Kongresszus
A Hitközség Dísztermében megtartott esemény ez alkalommal eltért
a megszokottól. A Kongresszus vendégeként Aliza Bin-Nount, Izrael állam magyarországi nagykövetét üdvözölhették a nagy számban megjelentek.
Feldmájer Péter elnök köszöntô
szavai után emelkedett szólásra. Beszélt Izrael és Magyarország kapcsolatáról, hazája miniszterelnök helyettesének budapesti látogatásáról, annak hatásáról, az írott és elektronikus
médiabeli népszerûsítésérôl. Történelmi áttekintést adott a zsidóság
letelepedésérôl, szerepérôl a múltban
és a mában.
Elmondta, milyen nehéz volt lelkileg átélnie a Budapesten és vidéken
megtartott holokauszt-megemlékezéseket, ezzel kapcsolatosan utalt arra: a világ nem igazán tanult a történtekbôl.
Felhívta a figyelmet a nagykövetség honlapjára, annak naprakész információjára – azok fontosságára.
Említést tett az izraeli üzletemberek iránti negatív sajtóreflexiókról,
hozzátéve, a két ország gazdasági
kapcsolatának ékes bizonyítéka –
sok egyéb mellett – a TEVA debreceni megtelepedése is.
A kulturális kapcsolatokról szólva
beszélt nyitottságról és elfogadásról.
Hangsúlyozta a Beer-Sheva-i Ben
Gurion és a Corvinus Egyetem közötti, kreditet érô tantárgy beiktatást,
vendégtanárok cseréjét.
Aliza Bin-Noun elôadásával kapcsolatosan kérdések merültek fel,
melyekre átfogó, vagy igazán diplomatikus válaszok hangzottak el.
Összefoglalva, a teljesség igénye
nélkül:

Beszámoló

„Van-e politikai jelentôsége annak,
hogy a diplomáciai kapcsolatok újrafelvétele óta valamennyi, Izraelbôl
hazánkba akkreditált nagykövet rendelkezett valamilyen szintû magyarnyelv-tudással. Ez alól lesz
majd kivétel a közeljövôben történô
nagykövet váltáskor a hivatalt átvevô új tisztségviselô.”
Aliza Bin-Noun erre reflektálva
elmondta, Izraelben egyre nehezebb
a nyelvi kritériumnak is megfelelô
személyt találni, a jelölt professzionális, nagy diplomáciai múlttal rendelkezô személy lesz.
Aggasztó jelenségekre, mint például a Horthy-rezsim restaurálása,
Horthy-szobor elhelyezése, a „kettôs
beszéd”, Izrael terve abban a tekintetben, hogy ne töltse el aggodalom a
hazai zsidóságot, egyiptomi politikai
helyzet, a béke kérdése, néhány hazai televíziócsatorna egyoldalú mûsora, a civil társadalom lehetôségeire, a „zsidóbûnözés” kifejezésre –
hívta fel a figyelmet több kérdezô,
majd mások Izrael állam „felkészültségérôl” kértek tájékoztatást.
A nagykövet asszony válaszában a
magyar belpolitikára vonatkozó felvetésekre aggasztónak ítélte a különféle megnyilvánulásokat, megjegyezve, az egyensúly érdekében például megteszik a szükséges lépéseket, kifejezte kérését: minden problémára idôben hívják fel a figyelmet,
és fejezzék ki tiltakozásukat.
Aliza Bin-Noun leszögezte, ma
már más a helyzet, mint 1948-ig
volt, még egy holokauszt nem fordulhat elô, és országa, ha kell, a világ
összes zsidóját meg fogja védeni
A közel-keleti jelenséggel kapcsolatban elmondta: Izrael valóban bé-

Megemlékezés a Vizafogónál
A Makrisz Agamemnon szobrászmûvész által alkotott mártíremlékmû másánál emlékeztünk meg a II. világháború szörnyû eseményérôl, amikor is a
hatalomra került nyilasok a zsidók százait lôtték tarkón és taszították a Duna
jegesen zajló vizébe.
A 25 éve felállított emlékmûnél – amelynek eredetije a mauthauseni koncentrációs tábor fôbejárata elôtti téren, ,,A Nemzetek Szobrai” között található – minden évben megemlékezünk a fenti tragédiáról, ugyancsak Budapest
felszabadításáról, a náci Németország csapatai ellen küzdô szovjet katonákról, akik az Egyesült Államoknak, Angliának szövetségesei voltak, azonos
célért harcolva a szinte egész Európát megszálló, leigázó hitleri Németország
ellen. A Himnusz elhangzása után Hanti Vilmos, a MEASZ elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd felhívta a figyelmet a napjainkban, a demokráciát
fenyegetô, veszélyeztetô szélsôjobboldali megnyilvánulásokra, amelyek ellen
mindannyiunknak fel kell lépni.
A bevezetôt követôen Szebik Imre püspök, Lomnici Zoltán, valamint
Schôner Alfréd fôrabbi, mondott beszédet, majd Lazarovits Ernô recitálta a
Kél málé ráchámim gyászimát.
Végezetül emlékkoszorúkat helyezett el a mártíremlékmû talapzatán Aliza
Bin-Noun Izrael magyarországi nagykövete, a Belorusz Köztársaság, a Horvát Köztársaság, a Kazah Köztársaság nagykövetségeinek konzuljai, Hanti
Vilmos a MEASZ elnöke, Tóth József, a XIII. kerület polgármestere, Csomós
Miklós, Budapest Fôváros fôpolgármester-helyettese, Papp Ferenc alezredes,
Szanyi Tibor országgyûlési képviselô, Molnár Zsolt (MSZP), Komási Gyula
(MEASZ Csepel) és még sokan mások. A NÜB részérôl Frisch György, a
Mazsihisz-tôl Dési Tamás külügyi referens jelent meg.
A megemlékezést a Szózat zárta.
L. E.

kére törekszik szomszédaival is, erôs
társadalommal és hadsereggel, de
tárgyalófél szándéka híján nem
könnyû a helyzete a „másik oldal
nyomásgyakorlása, majd a világ
megoldja” álláspontjával szemben.
Nem csak kérdések – válaszok
hangzottak el, hanem olyan tájékoztatások is, mint a Magyar–Izraeli Baráti Társaságé, vagy az 1984-tôl több
vidéki város egyetemeit továbbtanulásra választó több mint ezer izraeli
diák léte is.
Kis szünetet követôen Feldmájer
Pétert az elnöki asztalnál Streit Sándor BZSH-elnök váltotta fel, aki napirendi pontcserét javasolva kérte a
különféle bizottságok vezetôit-tagjait, beszéljenek a két kongresszus
közti idôszak munkájáról.
Siklósi Vilmos (Zalaegerszeg, Kegyeleti Bizottság) felvetette: pontos
adatokra lenne szükség a temetôk
számát, állapotát, helyét illetôen.
Feltérképezés, fotózás, adatrögzítés
válna szükségessé. Szólt az eddigi
együttmûködô partnerekrôl és 3 év
eredményeirôl.
Turai János (Vác, Külügyi Bizottság) örömmel számolt be több kapcsolat felvételérôl is, valamint egy
vándorkiállításra hívta fel a figyelmet.
Holländer Máté (Kosher Power)
segítséget ajánlott fel a kegyeleti bizottságnak a temetôk audiovizuális
adatrögzítése területén, valamint kifejezte kérését a különféle kulturális
eseményeken történô jelenlétük
okán, egyúttal annak publicitását
ígérve.
Kirschner Péter (Kulturális Bizottság) szólt arról, milyen szakértelemmel, és precizitással vettek részt
a különféle pályázatok elbírálása során, és fontos javaslatot jelentett be.
Erdélyi Miklós (Antiszemitizmus
elleni Bizottság) Horthy Miklós Szegeden felállításra kerülô szobra kapcsán adott történelmi magyarázatot
annak lehetetlen voltáról, egyúttal
közös állásfoglalás közzétételét,
döntéshozókhoz történô eljuttatását
kérte.
Várlaki György (Gyöngyös) személyes problémáját, sérelmeit osztotta meg a kongresszusi küldöttekkel.
Frischman Edgár (Külügyi Bizottság) párhuzamos kapcsolat kiépítésre kért lehetôséget.
Maczó Kálmánné a MAZS napjainkbeli „jogosítványáról” kért tájékoztatást. A felmerülô kérésére, kérdésekre Feldmájer Péter, Zoltai
Gusztáv ügyvezetô igazgató, és
Streit Sándor adtak megnyugtató választ.
Végül Feldmájer Péter bezárta a
Kongresszus ülésszakát, szólva a
történelmi idôrôl, a taktika-stratégia
meghatározási nehézségrôl, a békéstárgyalásos úton történô problémarendezésrôl.
g.j.

A kállói rebe
a Dohány körzetben
Nagy megtiszteltetés érte a Dohány utcai körzetet, meglátogatta a
kilét a híres nagykállói rebe leszármazottja, a jelenlegi kállói rebe.
Jichák Ejzik Taub, a magyarországi chászidizmus (egyik) megalapítója, a leghíresebb hazai cádik az egykori szabolcsi megyeszékhelyen,
Nagykállón tanított 1781-tôl, haláláig. A Kállói Szentként is emlegetett
csodarabbi Bál Sém Tov, azaz a Szent

I.tennév ismerôjeként híresült el a
kelet-magyarországi chászid zsidók
körében. Számtalan gyógyulás,
bölcs példázat mellett, nevéhez
fûzôdik, a „Szól a kakas már” címû
népdal, amely a vidéki zsidóság himnuszává vált. Az anekdoták szerint a
fiatal Kossuth Lajost is megáldotta.
Az ô ötödik generációs leszármazottja a jelenlegi, Amerikában élô rebbe.
Jahrzeitje alkalmából keresi fel a
jelenlegi kállói rebe a világszerte ismert cádik ajhelben (sátortetôs sírboltban) ôrzött sírját. Útját megszakítva Londonból érkezett Budapestre, a Dohány utcai körzet TalmudTóra termébe. Az eseményen a majd
nyolcvan hívô mellett megjelent
Schweitzer József nyugalmazott országos fôrabbi, Deutsch Róbert, a
Bét Din vezetôje, a Bethlen zsinagóga fôrabbija; Frölich Róbert, a Dohány utcai zsinagóga fôrabbija, Zeév
Paskesz, a MAOIH fôtitkára, Zoltai
Gusztáv, a BZSH és a Mazsihisz üv.
igazgatója, körzetünk elnöke, illetve
a Scheiber Sándor Gimnázium több
diákja is.
A rebe, a közelgô purim kapcsán
Mordecháj történetét mesélte el a
megjelenteknek. Kiemelte, hogy a
Tóra tanulása, a hagyományok
megôrzése az életet jelentette akkor,
s ma is a zsidóság számára. A jó hangulatú találkozó végén egyenként
megáldotta a jelenlévôket, akik
kvitlit is kitöltöttek és átadták neki,
hogy segítse kívánságuk könnyebb, s
mielôbbi megvalósulását. A körzet
megköszönte, hogy alig másfél napos magyarországi tartózkodása alatt
is szakított rá idôt és megtisztelte látogatásával. A beszélgetés után a
Dohány utcai fôrabbival, Frölich Róberttel és a körzet elnökével, Zoltai
Gusztávval beszélgettek a magyarországi zsidóság helyzetérôl. Aztán
még éjszaka útnak indult Nagykállóra, majd Bécsbôl repül(t) vissza
New Yorkba.

Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa a magyarországi zsidóságot. Technikai számunk: 0358
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ORZSE-díj Streit Sándornak
Streit Sándornak, a BZSH elnökének hatvanadik születésnapja alkalmából az ORZSE Rektori Tanácsa
Pro Universitate díjat adományozott.
Az ünnepélyes és ugyanakkor

Szólt arról, hogy az ünnepelt olyan
ember, aki személyiségével ôrzi és
tanítja a zsidóságot. A Nagyfuvaros
utcai zsinagóga közösségének elnökeként példát mutat a jidiskeit tudásában, megtartásában és megtartatá-

Löchájim!
meghitt légkörû találkozón Schôner
Alfréd rektor-fôrabbi méltatta az ünnepeltet. Elmondta, hogy a közös
gyermekkor a zsidó tradíciók felejthetetlen, mély nyomot hagyó megismerésének és megtartásának jegyében zajlott.

sában. A rektor úgy vélte, hogy elsôsorban az ünnepelt érdeme az, hogy
ilyen összetartó, tradíciókat ôrzô közösséget, mint a Nagyfuvaros utcai
már csak igen ritkán lehet találni ebben az országban. Kiemelte a szociális gondoskodásnak azt a megható

Ajándék az idôseknek
Az Élet Menete Alapítvány lelkes önkéntesei, egy-egy vasárnap délután a kórház
és a két idôsek otthona összes betege részére kis gyümölcscsomagokat osztottak,
amit a betegek, könynyes szemmel fogadtak el az alapítvány
aktivistáitól. Többen
jelezték, hogy a gyerekeik és az unokáik is minden évben részt vesznek
az Élet Menetén és az idén is már nagyon készülnek, hogy mehessenek,
csak még nem tudják a dátumot. Több holokauszttúlélô idôs emberrel sikerült egy kicsit elbeszélgetniük is a fiataloknak a háborúban velük történt eseményekrôl.

Hírek, események
röviden
– Brit. Sommer Ádám (Ádám ben
Simon) és neje (Edel bát Szárá)
gyermekét Trumá szombatját
követô vasárnap fogadták be Ábrahám szövetségébe, Schôner Alfréd
rektor-fôrabbi irányításával. A
mohél David Goldberg, a kvater
Beer György, a szandok Sommer
László, a Mazsihisz oktatási osztályvezetôje volt, aki az Áron ben
Ádám nevet adta hetedik unokájá-

nak. Az üdvözlô beszédeket követôen a vendégek jókívánságokkal és
ajándékokkal halmozták el az
ünneplô családot.
– Adományok. Szegô László 30
ezer forintot küldött a Szeretetkórháznak.
– A Lichtenwörthi Táborcsoport
2011. április 4-én, hétfôn, egynapos
zarándokutat szervez autóbusszal.
Találkozás reggel 6.30 órakor a Corvin elôtt. Indulás 7.00 órakor. Viszszaérkezés ugyanoda az esti órákban. Jelentkezni lehet: NÜB (Népszínház u. 27. I. em. 6.), kedden
9–12-ig Földi Marikánál, csütörtökön 9–12-ig Kovács Miránál. Részvételi díj elôreláthatólag: 3000 Ft.

formáját, amelyben az Anna Frank
Gimnázium elszegényedett, öreg tanárát, Kuti (Klein) Tibort részesítette
az ünnepelt.
Az RT valamennyi tagjának nevében kívánt hosszú, boldog életet és
jó egészséget az ünnepeltnek.
Sommer László arról szólt, hogy
Streit Sándor a BZSH elnökeként
igen nagy figyelmet fordít a zsidó iskolák életére, gondjaira és mindig
segít problémáik megoldásában.
Eliezer Slomovits elmondta, hogy
izraeliként befogadó közösséget talált a Nagyfuvaros utcában. Héberül
idézte bölcseinket arról az akkumulációs folyamatról, amelynek során
az életkor különbözô szakaszaiban
összegyûjthetô a bölcsességnek és
tapasztalásnak az a mennyisége,
amely nem teszi öreg emberré még a
hatvanévest sem.
Szerinte Streit Sándor úgy ismeri a
judaisztikát, hogy bármikor képes a
rabbit is helyettesíteni.
Streit Sándor meghatottan köszönte meg a kitüntetô díjat a vele járó
oklevelet és az azzal együtt átadott
gyönyörû kristályvázát. Elmondta,
hogy a Nagyfuvaros utcai közösség
valaha tényleg páratlan volt Budapesten, mert hozzávetôlegesen
nyolcvan százalékban zsidó vallású
volt a környék lakossága. Most már
nehezebb a tradíciók megôrzése.
Büszkén számolt be arról, hogy rövidesen, remélhetôen, még a napokban
nagypapává válik.
Az ünnepség vidám koccintással
és kötetlen beszélgetéssel zárult.

Tíz éve...
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Körzeti kitekintô

Debrecen
A DZSH székházának díszterme zsúfolásig megtelt tu bisvát ünnepe alkalmából. Aser Ehrenfeld rabbi érdekes párhuzamot vont elôadásában a termést
hozó fák, a díszfák, illetve az emberek között.
A terméssel rendelkezô fák súlyuknál fogva nagy szélben, csendben és lassan mozdulnak meg, míg a gyümölcsöt nem hozók bizony susogó hangot hallatnak...
Ilyenkor már hagyomány, hogy csomaggal kedveskedik a hitközség
vezetôsége a megjelenteknek, a mozgásukban korlátozottak részére pedig eljuttatja a gyümölcsöket, nem maradhatnak ki ôk sem az ünneplésbôl.
A rabbi szavait zenés mûsor követte. Az énekesnô, Polnauer Flóra, jiddis,
héber és ladino nyelven adott elô a közönség által többé-kevésbé ismert dalokat, Kardos Dániel gitárkíséretével. A feledhetetlen élményekkel gazdagodott közönség nagy tapssal jutalmazta a produkciót.

Púrim a Hunyadi téren
2011. március 20. vasárnap, délután 17 órától
A programból:
Ünnepméltatás Domán István fôrabbitól.
Klein Judit (zongorakísérettel) énekel.
Garai Róbert és Tarján Péter színmûvészek (két jelenet: Kohn és
Grün, valamint Efrajim Kishon novellája alapján).
Scheiber Sándor-iskola drámatagozatos gyermekeinek mûsora,
betanító tanár Nagy Ágnes.
Hagyományos ünnepi finomságok.
Mindenkit vár, sôt elvár a körzet vezetôsége,
valamint a klubvezetô.

Olvasói levél
Emlékem Scheiber Sándorról

Lapunk egykori munkatársa, Szigeti Imréné tíz esztendeje távozott
az örök élet birodalmába. Azóta is
emlegetjük, beszélünk Róla, s példaképnek állítjuk újonnan jött
munkatársaink elé. Jóságból, segítôkészségbôl, gondoskodásból –
mindenbôl, ami Ô volt. Hiányzik...
Talán mi is hiányzunk neki... hiszen a szerkesztôség, mint mondogatta, második otthona volt.
(kápé)

1968-ban történt.
Leszerelvén a katonaságtól, ahol, mint elôfelvételis egyetemista töltöttem
pár hónapot, rendkívül magányosnak, elhanyagoltnak éreztem magamat.
Leendô évfolyamtársaim, akikkel együtt szolgáltuk a hazát, szétszóródtak
az ország különbözô tájaira, a régi gimnazista barátok, akik azonnal egyetemi felvételt nyertek, idôközben új kapcsolatokra tettek szert.
Ilyen lelkiállapotban ajánlotta édesanyám römi partnernôje, bizonyos
Franci néni, hogy keressen fel a Rabbiképzô Intézetet, ahol az Ô unokatestvére, Scheiber Sándor szívesen fogad hozzám hasonló fiatalokat.
Itt kell megjegyeznem, hogy ahhoz a nemzedékhez tartozom, amelynek nagy
része nem részesült vallásos neveltetésben, fôleg azért, mert szüleink átélve az
üldöztetés keserveit, kiábrándultak voltak, féltettek bennünket, és inkább távol
tartottak a vallástól. Utóbb derült ki, hogy mindennek ellenére megtaláltuk
egymást, függetlenül attól, hogy egyeseknek fogalmuk sem volt a hovatartozásukról. Szóval Franci néni elmagyarázta, hogy hol van a József körút 27.,
és csak annyit mondott, hogy legyek ott péntek este hatkor, mondjam meg a
Scheibernek, hogy Ô küldött.
Megszeppenve, elfogódottan érkeztem meg, szinte alig mertem megszólalni.
Scheiber azonnal a vállamra tette a kezét, és úgy beszélt velem, mintha ezer éve
ismert volna. Bevezetett a zsinagógába, és a mögötte lévô sorra mutatva mondta, hogy foglaljak ott helyet. Én szabadkoztam: hogy ülhetnék én oda, látva,
hogy milyen tiszteletreméltó, idôsebb urak ülnek ott, a fiatalságomon kívül még
tudatlanságomat is szégyelltem. Pedig akkor még nem tudtam, hogy Scheiber
mellett Szemere Samu, a már akkor 80 feletti világhírû filozófus, és további
kitûnô tudós és vallást magas szinten ismerô és mûvelô tekintélyek ültek.
Szabadkozásomat látva megszánt és rámutatott az elsô sor jobb oldali elsô
ülésére, és a rá jellemzô finomsággal, de megfellebbezhetetlen gesztussal
mondta: na, jó legyen, akkor ez lesz a Te helyed.
Azóta is ott ülök minden pénteken, legalábbis, ha egy módom van, onnan
élveztem csodálatos beszédeit, tanításait, amelyeket már nálam már sokkal
avatottabbak feldolgoztak. Élveztük a kiddusokat, az Ô és az általa meghívott
világhírû vendégek megszólalásait, amelyek örök emlékként élnek bennem, és
valamennyiünkben, akik ennek részesei lehettünk.
Azt hiszem, vallási hovatartozástól függetlenül nem lehet megszámlálni
azoknak az embereknek számát, akik Neki köszönhetik hitük megerôsödését,
az általános mûveltség iránti igényük kialakulását, életük párját, egyéb kapcsolatokat.
És még egy személyes mondat:
Két éve – hatvanadik születésnapom alkalmából – nagy megtiszteltetés ért.
Az intézmény jelenlegi rektor-fôrabbija – Schôner Alfréd – köszöntött, és
nyújtott át egy gyönyörû névjegytartóban néhány kártyát, amelyeken a nevem
mellett az szerepel, hogy No.1.
Balog János
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Tallózás egykori zsidó újságokban

Munkácsi Bernát naplója
3.
Cikksorozatunk elôzô két darabjában Munkácsi (született: Munk) Bernát 1885. áprilisa és novembere között lezajlott elsô oroszországi tanulmányútja alkalmával készített, két
füzetet megtöltô, naplószerûen vezetett jegyzeteivel, feljegyzéseivel foglalkoztunk. A szöveg spontán, közvetlen, életszerû. A stílus közvetlensége, esetlegessége, szinte már-már
hevenyészettsége folytán úgy érezzük, mintha magunk is ott lennénk a
napló írójával a helyszínen. Mintha
mi is részesei lennénk a szerzô kalandjainak. A magyar összehasonlító
nyelvtudomány 1937-ban elhunyt
jelentôs tudósának, az akadémia rendes tagjának naplójából a Libanon
címû zsidó tudományos és kritikai
folyóirat közölt részleteket, különös
tekintettel azok zsidóságot érintô vonatkozásaira, 1938. március–áprilisi
számában, mint írja, Dr. Munkácsi
Ernô „hitközségi fôügyész úr szíves
engedelmével”. Bár Jankó János
múzeumigazgató, aki A votjákok
közt címmel, az Etnographia címû
lapban írt jelentôs tanulmányt az útról és a naplóról is 1892-ben, ennek
kapcsán a napló szövegét átírta, stílusát megváltoztatta. A Libanon eredeti szövegrészleteket közöl.
Az 5645. zsinagógai év (1885)
idegenben töltött ros hasana – jom
kippuri számvetése keserû eredményt hozott. Betegségek, anyagi
problémák gyötörték a 25 éves fiatalembert. „Vissza kellett térnem
atyám házába és ott ôket és magamat
sanyargatnom 7 1/2 hónapon át.” –
emlékszik vissza az 1884-es év nyárutóján kezdôdött betegségére, majd
így folytatja: „Most oroszországi
utam következett ezernyi rettegésével és szomorú tapasztalatokkal,
hogy az emberiség legszebb ideáljai
egyenlôség és szabadság lábbal tiportatnak. Lépten-nyomon kellett tapasztalnom azt a kicsinylést, amelylyel kisebb nemzetek nemes törekvéseit lenézik; azt a gyûlöletet, mellyel
szeretett hazám, magyar nemzetem
iránt vannak. Hát még az a szorongatás és elnyomatás, amelyben a zsidóság sínylôdik! – Aztán meg az ezer
bajjal és akadállyal átélt utazás votják földön! Aztán a reménytelen –
éppenséggel a reménytelen jövôbe
vetett tekintet, a visszaemlékezés
azon rendkívüli küzdelmekre, melyekkel pályát szerezni igyekeztem,
és melyek mind eredménytelenekké
váltak! Mindezen tények felkerültek
emlékezetembe, s oly erôs hatással
voltak kedélyemre, hogy szeptember
9-ikén este a zsinagógába menetel
elôtt ágyamra dôlve tovább egy óránál erôsen zokogtam. Ezen jelenet
még egyszer ismétlôdött a szeptember 19-iki istentisztelet „adhodah”
részénél azon szívet hasogató elégiák olvasásánál („asre ájin...”), melyeket, mióta világos felfogásom van
a
zsidóság
és
hitrokonaim
helyzetérôl, különben sem tudok soha könnyek nélkül olvasni. (Érdekes
jelenség: Jomkipur napján ülésem
mellett egésznap állott, és böjtölve
imádkozott egy kikeresztelkedett
zsidó.)”
A jóbarát, a tudóstárs Kúnos Ignác
így ír errôl: „Lelki életének többszörösen átérzett magányosságában
töprengô természete gettói egyedülvalóságában ôsei hitéhez fordul
megnyugvásért...” Munkácsi Bernát
életének fontos üzenete van. „Ôrizzétek annak a városnak a békéjét,
melyben lakni fogtok, mert annak a
békéje ezután a ti békétek is” – szólt
a próféta a babiloni fogságba indulóknak. Évezredekre szóló programot fogalmazott meg, a számûzetését, az életben maradásét, a túlélését.
Mûvészet, irodalom, zene, filozófia,
tudomány, a gazdasági élet felvirágoztatása, felfedezések, sportsikerek, ész, szellem, akarat származtak

ebbôl. A magyar zsidóság odaadással, hazaszeretettel, alkotással hálálta
meg a hazára találás rövid ideig tartó
illúzióját.
„...a zsinagógában 9-én ülést béreltem 2 rubelért, melyet héber (Dov
ben Meir Ábrahám méerec Hungár)
és orosz átirattal ellátott névjegyem
alapján vezettek a könyvbe. (...)
Megismerkedtem néhány zsidó
egyetemi hallgatóval, akiktôl érdekes adatokat kaphattam hitrokonaink
állapotáról az egyetemen. Érdekes,
hogy itt tanári szakon egyetlenegy
zsidó egyetemi hallgató nincs, minthogy tudják, hogy állást nem kaphatnának. Zsidó ösztöndíjban soha sem
részesülhet, s nagy nehezen is csak
tandíjmentességben. A keresztény
collégák éppenséggel megvetik zsidó társukat, s vajmi ritka eset, hogy
akár külsôleg barátság alakuljon ki
köztük. Ezekhez képest nálunk igazán aranyosak az állapotok, hála legyen a magyar nemzet jószívûségének és szabadelvûségének! Az
egyetemi hallgatók közül némelyek
voltak, akik sok ismerettel bírtak héber dolgokból is. Ezeknek én rendkívül megtetszettem. – írta Munkácsi
Bernát naplójában, majd így folytatta. – Más fajtából való Gabaj, az orvosnövendék úr, aki bár szintén becsüli hitrokonait és hozzájuk való
tartozását, sôt Montefiore halálakor
beszédet mondott a zsinagógában –
mégis nézetem szerint csak klakéler.
(...) Chajton asztalánál ismerkedtem
meg Berman úrral is, ki Permben
(Szibirszkájá ulica, Schuman apósa
cége alatt) órakereskedô; evvel sokat
beszélgettünk a zsidók viszonyai
felôl Oroszországban, sôt egyszer a
lakásomra is feljött theázni. Voltak
Chajton
asztalánál
szibériai
(Thomszkból való) kaukázi és perzsa
zsidók is – kiktôl szintén több érdekeset lehetett hallanom.”
Szinte érezzük az írás sietôsségét,
az élményt a szavak mögött, ráismerünk helyzetekre, típusokra, kiknek
reinkarnációi téren és idôn túl, ma is
itt élnek közöttünk. Nincsenek szépítések, áthallások csúsztatások. A
szerkesztôi bevezetôbôl tudjuk, hogy
a napló központozását kellett csak kiegészíteni, meg a rövidítéseket feloldani, (pl.: h = hogy, pg = pedig stb.)
„A kaukaziak pl., kik a mi sefardim-jainkkal egyképpen viszik isteni
tiszteletüket, beszélni tudtak Askenázi Zevi-rôl, ki közöttük a Tamud
tanítását meghiúsította. Náluk a nôk
tatár módra egészen befedik arcukat,
és férjük jelen nem létében általában
nem beszélnek idegennel. A gyermeknek atyja elôtt fel kell állnia, és
ha koldus is az öregember, aki az ajtón bejön, az egész társaság feláll.
Szivarozni, vagy kalapot levenni
báty vagy atya elôtt nem lehet; úgy
szintén illetlen dolog velük együtt
fürödni. Nyelvük a bokharai tatár
nyelv, öltözetük, mint a cserkeszeké;
hatalmas testalkatú emberek, mintha
Simson utódai lennének. Arcuk kifejezése, bôrük színe és hajzatuk egészen különbözik az európai zsidóságtól. Igen vallásosak talmudi alapon.”
Íme Munkácsi Bernát naplója. A
részletek alapján, mint cseppbôl a
tengerre, az egészre következtethetünk. Az üzenet, melyet 116 évvel
azelôtt az ifjú tudós oly nagy igyekezettel körmölt, átjutott. „S fel-felmerül a régi álom, az a szent vágy, meglátogatni azt a drága helyet, melynek
minden porszeme ôseim vérét tartalmazza, hol milliók hulltak el a hitért
– melyért ma annyit szenvedünk, hol
volt egy pillanatnyi idô, melyben a
zsidóság önérzetesen tekintett maga
köré... (...) Szívemben jámbor fogadásként él e terv, de ajkaimra még
nem merem felhozni...”
(Vége)
Magén István
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erber úr egy napon a szokásos idônél elôbb tért
haza kóborlásából, és bekukkantva a konyhájába azt látta, hogy a macskája a felhalmozódott
edényeket mosogatja. A macska elé virágmintás
linóleumkötény volt kötve, fején menyecskésen félrekötött
babos kendôt viselt, és csodálatosképpen még csak
ágaskodnia sem kellett, hogy a lefolyóba egymásra
dobált edényeket, evôeszközöket felérje.
Már az úton hazafelé zúgott a feje, a szükség is igen
szorongatta, így hát nem állhatott meg csodálkozni a nem
mindennapi álomképen, hanem a mellékhelyiség felé
vette az útját, hogy eleget tegyen a természet követelô
parancsának. Úgy gondolta, ha megkönnyebbül, elmúlik
fejében a hasogató fájás, majd tovareppenek a víziói is.
A mellékhelyiség ajtaján át azonban továbbra is folyamatosan hallotta az edények csörömpölését, sôt, mintha
a macska még valami rég hallott dallamot is dúdolt
volna. Miután ruházatát gondosan megigazítva kézmosás
céljából újra benyitott a konyhába, látnia kellett, hogy a
macska, befejezve a mosogatást, már az edények eltörlésén szorgoskodik, majd a tányérokat, poharakat
ellenôrzés céljából az
ablak felé tartva megforgatja, és berakja a
konyhaszekrény rekeszeibe.
Úgy látszik, megôrültem – rögzítette
tárgyilagosan a tényeket Gerber úr, miután hökkenten visszahátrálva a szalonba
egy székbe rogyott, és
megpróbált számot
vetni a látottakkal. Ez
a rideg tárgyilagosság
hozzátartozott Gerber
úrhoz, mondhatni ez volt a kenyere, hiszen egykor Gerôfi
néven matematikát tanított egy zord gimnáziumban.
Szilárdan feltette magában, hogy határvonalat húz a
lehetséges és a lehetetlen dolgok között.
Tehát – mondta félhangosan – cserbenhagytak az
érzékeim, mégpedig a látásom és a hallásom egyszerre,
mert hallucinálok és vízióim vannak. Lehetetlen ugyanis,
hogy bármely értelmes állat képes legyen folyamatos,
önálló cselekvésre. Máskülönben pedig az európai cirmos néven ismert házimacska nem tartozik az emberszabású gerinces fôemlôsök osztályába, mellsô végtagjai
mancsokba végzôdnek, és azok nem alkalmasak tárgyak,
eszközök megragadására. E tényeknek tudatában nem
feltételezhetô, hogy...
Hirtelen a macska, még mindég két lábon járva és a
fenn leírt öltözékben – kötényben, fejkendôsen –, megjelent az ajtó fénykoszorújában, olyan valóságosan és félreérthetetlenül, hogy Gerber úr felüvöltött félelmében. A
macska indignálódva, látható megütközéssel az arcán (a
pofáján) összecsapta a kezeit (mancsait), és Gerber úr
már-már attól félt, hogy emberi hangon meg is szólal. A
macska azonban beérte egy rosszalló fejcsóválással, és
nekilátott egy tollseprûvel és porronggyal letörölgetni
Gerber úr vackait.
Itt most kénytelen vagyok megszakítani a történetet,
magára hagyni Gerber urat és elmondani, miként jutott
ehhez a csodálatos állathoz, akire oly sok szeretetet
pazarolt, sôt némi pénzt is költött. A piszkos anyagiakat
azért tartom fontosnak megemlíteni, mert Gerber úr nem
vagy csak alig rendelkezett jövedelemmel, megmaradt
kevéske értéktárgyait pedig emlékként ôrizte, és egy buldog makacsságával ragaszkodott a vackaihoz.
Akármilyen hihetetlen is, Gerber úr ezt a csodálatos
lényt mint közönséges kiscicát szedte fel egy lebombázott
ház helyén tátongó gödörbôl. A cica cérnavékony, kitartó
miákolása felkeltette a környéken bóklászó Gerber úr
figyelmét, és részleges süketsége dacára rövid keresgélés
után fellelte a hang gazdáját.
– Nini! Egy Felis catus! Igen-igen, csakugyan, ismerte
fel az állatot Gerber úr, noha a kiscicának nem volt
farka.
A MÉLYSÉGBÔL KIÁLTOK HOZZÁD, URAM! – villant tompult agyába a zsoltár régen, még a szülôi házban
hallott idézete. Tehát: egy Felis catus, amely segítséget
kér tôled, Gerôfi Gerber Andor véglegesített középiskolai
matematikatanártól. Segítséget kér, amelyet nincs jogod
megtagadni tôle, annak dacára, hogy ez a csak pár ezer
éve domesztikált állatfajta közismert bacilushordozó, sôt,
a Cestodesek, magyarosabban a pántlikaférgek egyik terjesztôje. Másrészt viszont az ókori népek, kiváltképpen az
egyiptomiak, Basztetet istennôként tisztelték, nagy becsben tartották ôkelmét. Akkor tehát megfontolandó?
Hmm...
Miután mindezeket Gerber úr alaposan végiggondolta,
félhangosan el is mondta magának, kiemelte az állatot a
gödörbôl, s a nagykabátja külsô zsebébe süllyesztve hazavitte.
Minek pazaroljam most a papírt azokra a különbözô
bajokra, kellemetlenségekre, amelyeket a macska – az
elsô pillanattól kezdve, hogy az otthonába fogadta – okozott Gerber úrnak. Nem hagyta aludni, siralmas
nyávogásával, késôbb hálás dorombolásával zavarva
meg éjszakai nyugalmát. Végül is azonban mindezek a
kiadások, kellemetlenségek sokszorosan megtérültek, és
ama csodálatos naptól kezdôdôen bátran mondhatni, a
macska, és csakis a macska tartotta felszínen Gerber úr
rozzant életét, mert nemcsak fôzött, takarított rá, de bár-

mily hihetetlen, elintézte ügyes-bajos hivatalos dolgait is,
mivel Gerber úr állapota egyre romlott, és az utcákon
való céltalan csatangolásnál többet nem tudott tenni. A
macska azonban ellátta ôt abból a kevéske pénzbôl, amit
ugyancsak a macska utánjárása folytán nyugdíjként kiutaltak, helyesebben kiutáltak neki a hatóságok.
Gerber úr, az elsô meglepetésen túlesve, lassanként
természetesnek találta a varázsmacskát. Úgy gondolta,
hogy a csoda kijár neki az égiektôl, miután akaratuk
szerint – mert hiszen egy fûszál sem görbülhet meg az Ô
tudta, akarata nélkül – elvették tôle a családját, szeretve
tisztelt feleségét, imádott egyetlen lányát és rajongva
bálványozott unokáját. Ezzel az unokával, aki már Gerôfi
néven született, sôt késôbb talán már Gerôffy István
névre hallgatott volna, ha életben hagyják, nagyra törô
tervei voltak Gerber úrnak. Álmaiban fôiskolai igazgatónak, egyetemi docensnek, kultuszminisztériumi
államtitkárnak vágyta látni a fiúcskát.
Mindezek a dolgok a macskával már azután történtek,
hogy Gerber úr egy ródlin csúszkálva hazaérkezett
Rákosszentmihályról. A ródlit egy bizonyos Lajosné
húzta, akinek a vezetékneve már kiesett
Gerber úr és a ház
lakóinak emlékezetébôl. Gerber úr egykedvûen lovagolva
ülte meg a szánkát (és
nem szánkót, ahogy
ezt egyesek magyartalanul mondják), és
csak idônként, egyegy zökkenônél, lóhullákat, embertetemeket kikerülô kanyarnál dôlt le a lucsokba. X. Lajosné mindig felsegítette, és türelemmel
húzta el egészen a Mozsár és a Nagymezô utca sarkán
lévô házig. A lakók mindjárt felismerték Gerber urat, bár
ô eleinte nem ismert fel senkit, de csak nagy nehezen
tudták eldönteni, mit is kezdjenek a szerencsétlen,
szélütött öregemberrel. Végül, mert az üresen állott,
visszaköltöztették a lakásába.
X. Lajosné még ott állott egy darabig az udvaron, és
bôbeszédûen mesélte mindenkinek, mint talált rá a
kóválygó, magányos emberre, éppen amikor a két front
között voltak, hogy s mint állapította meg a zsebében lévô
bejelentôlapja alapján az illetôségét, bújtatta, rejtegette,
és most hazahozta. Késôbb a Terus, a viciné, adott X.
Lajosnénak egy ólomkristály vázát (ennél többet nem
adhatok a dolgaiból az ô beleegyezése nélkül!), mire X.
Lajosné eltávozott a házból és Gerber úr életébôl, amelyet végeredményében tényleg ô mentett meg.
Igaz, nem hosszú idôre, mert Gerber úr, akit fénykorában Gerôfi néven tiszteltek és rettegtek az Eötvös
Gimnázium tanulói, alig két évvel élte túl a háború befejezését. Habár a tiszti fôorvos természetes halált írt be a
halotti bizonyítványba, az exitus okaként agyvérzést
jelölve meg, önöknek elárulhatom, hogy Gerber urat
csodafegyver ölte meg. Az egyetlen realizált csodafegyver, amely a sok ígérgetésbôl végre bevetésre is került.
Ez a késleltetett gyújtású puskatusütés volt az, amely
megkímélte Gerber urat attól, hogy végignézze szeretve
tisztelt felesége, imádott egyetlen lánya és rajongva
istenített unokája kivégzését a pesti Duna-parton. Ez az
ütés magatehetetlen ronccsá tette ugyan Gerber urat, de
mégis jótétemény volt, mert megengedte neki semmirôl
semmit sem tudni, és ha élni nem is, de két évig még
létezni hagyta.
Valami lehetetlen nevû szervezet, Hervadt Karika vagy
mi jött Gerber urat eltakarítani. A viciné, a Terus, a
poroló mellett állva így parentálta el: „Jobb lett vón a
szegíny fejinek, ha û sem gyûn haza tübbet” – és azt
hiszem, ebben mindannyian egyetérthetünk. Egyébként –
mondta még rövid nekrológjában a Terus – mostam,
fôztem, takarítottam szegínyre, oszt meg sem köszönte,
csak nízett rám azzal a két ijedt szemivel, mint valami
csudára! Máskor meg feltette a kérdést, anélkül, hogy
választ várt volna rá: „Hát a Duna-partról Rákosszentmihályra meg hogy került ki szeginy feje? Ezt mondja meg nekem valaki!”
Na, ja! A macska! Hát ô, gazdája halála után, minthogy befejezte égi küldetését, visszaváltozott közönséges
házimacskává.
A félemeleten lakó Sziklainé befogadta, mert a kislánya
könyörgött az állatért. Talán meg is maradhatott volna,
de levert egy vázát, és így a kislány minden rimánkodása
ellenére kitették a szûrét. Na és kinek kell egy farkatlan
vörös nôstény macska? Gerber úr lakását egy vidéki
iparoscsalád kapta meg, a macska két éjjel ott nyávogott
az ajtóban, míg végül is egy hasábfával elzavarták, mert
a vidéki embereknek nincs érzékük különbséget tenni
macska és macska között. Azt hiszem, késôbb ki is szökött
a házból, és így most felhívással fordulok nemcsak a ház,
de a Föld minden lakójához: Ha látnak egy vörös, farkatlan nôstény macskát, tegyenek ki elébe újságpapírban
egy kis ételmaradékot, engedjék meg neki, hogy
meghúzódjék a mosókonyhában, a padláson vagy a lépcsôzugban, szoptassa, felnevelje a kölykeit. Szóval, hogy
legyenek jobbak, emberségesebbek hozzá, mint mondjuk
Gerber Gerôfi tanár úrhoz voltak.

CSOMÓS RÓBERT

Isten vele,
tanár úr!

44

ÚJ
ÚJÉLET
ÉLET

Hôsi halált haltak a magyar hazáért

Az elsô világháború végén, egy
történelmi korszak, az Osztrák–Magyar Monarchia napjainak lezárulása, széthullása idején Sopron szavazott az új, polgári Magyarországhoz
tartozásáról, amiért is a „leghûségesebb város”-ként („civitas fidelissima”) tartja nyilván a magyar közvélemény. Amikor pedig az „ôszirózsás”, újszülött Magyar Köztársa-

ság polgári demokratikus kormánya
megtiltott minden fegyveres ellenállást a gyôztes antant haderôkel szemben, volt egy város, melynek polgárai úgy döntöttek, hogy saját kezükbe véve a sorsukat, fegyveres népfölkeléssel verik ki a készülô új, „trianoni határon” is túllépô cseh légiós
megszállókat. 1919. január 29-én ez
a város Balassagyarmat volt, melyet
a „legbátrabb város”-nak (civitas for-

90 ÉVE...

A vérontás után: vita a halottak számáról
1921. január 6-án Avarffy Elek képviselô tollából cikk jelent meg a Nemzeti Újságban „Néhány szó a galíciaiakról és egy kis statisztika” címmel.
Az írás felelevenítette a pár év elôtti vádat, hogy a magyar zsidóság nem
teljesítette háborús kötelességét. Egy Volkssturm címû osztrák pamflet alapján megállapította, hogy a zsidóság 0,05%-a és a zsidó katonák mindössze
1%-a pusztult el a fronton. Egy héttel késôbb, január 15-én, az Egyenlôség
vezércikkben cáfolta Avarffy állításait, amelyek szerint mindössze 500 zsidó
katona esett volna el, és legalább 10 ezerre tette ezt a számot. Avarffy felvette a kesztyût, és négy nappal késôbb „A zsidóság háborús vérveszteségei” címû cikkében fenntartotta állításait. Elhúzódó sajtóvita kezdôdött, személyeskedésekkel, például az Egyenlôség kiderítette, hogy Avarffy édesapjának
Huzli volt az eredeti családneve. Perre került sor, és a Statisztikai Hivatal Szabolcsi Lajosnak, az Egyenlôség szerkesztôjének adott igazat. Nagy szerepe
volt ebben a Pesti Izraelita Hitközség Jogvédô Irodájának, amely kérdôíveket
küldött a hitközségekhez a hôsi halottak összeírásáról, ennek eredményét két
hatalmas bôröndben hitközségi alkalmazottak cipelték a tárgyalásra. Avarffy
fellebbezései miatt a per 29 hónapig húzódott, végül a királyi kúria 1923. június 20-án elutasította a magánvádló semmisségi panaszát.
Noha a pert Szabolcsi Lajos minden fórumon megnyerte, a közhangulatot
kellemetlenül befolyásolták a zsidó katonák elleni vádak. Amikor a nemzetgyûlésen 1920 áprilisában Sándor Pál képviselô szót kért a zsidó frontharcosok védelmében, közbekiabálásokkal zavarták. Ezek színvonalára jellemzô,
hogy amikor 1920 szeptemberében felemlítette, hogy a leggazdagabb zsidó
családoknak is megvoltak a maguk hôsi halottai, Somogyi István képviselô
Ullmann Ferencnél így szólt közbe:
– Minek ment huszárnak? Ment volna tüzérnek, akkor életben maradt volna.
Hegedûs György képviselô szerint a kevés zsidó halott is csak véletlenül
esett el.
Sajnos nem ez volt az egyetlen ilyen sértô megnyilvánulás. Kovács Alajos
már címében is (A zsidóság térfoglalása Magyarországon. Bp., 1922) provokatív mûve szerint a zsidóság a háborúban „csak feleannyi véráldozatot hozott, mint amennyi ôket népességi arányuk szerint kötelezte volna”. Ez így
nem felelt meg a valóságnak, de a zsidó veszteség valószínûleg valamivel
alatta maradt lakossági arányuknak.
Mi volt ennek a reális magyarázata? A fronton a legnagyobb veszteségeket
a gyalogság szenvedte, ahová a mûszakilag képzetlen parasztférfiakat irányították. Zsidóknak iskolázottságuk és kereskedelmi ismereteik révén nagy esélyük volt az alakulatok adminisztratív és ellátási részlegébe kerülni. Ne feledjük, hogy a bevonulók legalább harmada írástudatlan volt! Továbbá az arcvonal Galíciában és Bukovinában húzódott, ahol nagyon fontos volt a helyi zsidósággal való érintkezés, hír- és élelmiszer-beszerzési szempontból is.
Ugyanakkor statisztikák bizonyítják, hogy a tûzvonalban a zsidó elesettek és
sebesültek aránya nemcsak elérte, hanem meghaladta keresztény bajtársaikét.
Mi volt ennek az érdekes jelenségnek az oka? Lehetett gyengébb fizikum,
ügyetlenség, de talán altiszti rosszindulat, veszélyesebb helyre való állítás is.
Mindenképpen jelzi azonban, hogy a zsidó katona a lövészárokban nem kerülte a veszélyt, teljesítette kötelességét.
Érdekes módon sem akkor, sem késôbb nem illetik a zsidókat az ellenséghez való átállás, hadifogságba menekülés vádjával, amely a nemzetiségiekkel
szemben gyakran elhangzik. Erre nemcsak az antiszemita orosz és román
haderôvel harcoló csapatoknál, de az olasz fronton, sôt a törököknek segítségül Palesztinába küldött csapatoknál sem volt példa.
Amikor az egyes települések hôsi halottaik tiszteletére emlékoszlopot
emeltek, volt község, ahol a kampány hatására az elesett zsidók neveit nem
akarták azon feltüntetni. Egy másik községben pedig nem hívták meg a leleplezésre a felvésett zsidó halottak hozzátartozóit.
Ennek a propagandának az ellensúlyozására a zsidó sajtóban végig nagy teret adtak a háborús áldozatok számontartásának. Nemcsak cikkek, kiadványok foglalkoztak a témával, de a Zsidó Hôsök Könyvét Horthy kormányzónak ajánlották, és ô el is fogadta. Hatalmas emlékoszlopot emeltek a Kozma
utcai temetô díszhelyén, 1931-re elkészült a Dohány utcai templomot
kiegészítô Hôsök Temploma, s létezett Zsidó Hadviseltek Szövetsége.
Ez is hozzátartozott a méltatlan vádak megválaszolásához!
Róbert Péter

tissima) neveztek el. Ezekre a sorsfordító eseményekre 1990 óta a helyi
önkormányzat és a civil lakosság
minden esztendôben megemlékezik,
és 2005 óta a Magyar Köztársaság
parlamentje a „civitas fortissima”
cím hivatalos használatát is engedélyezte. Az elmúlt két évtizedben a
korabeli harcokra történô megemlékezésekbôl valahogyan mindig kimaradt az a tény, hogy a vasutas,
postás, gimnazista civil népfölkelôk
sorában ott harcoltak a zsidóság fiai
is. Sôt, a hôsi halált haltak emléktábláján, melyet 1922-ben személyesen
Horthy Miklós avatott föl, ott található Weisz Sándor neve is. Mint annak a közelmúltban Majdán Béla
történész utánajárt, az alig huszonegy esztendôs kereskedôsegéd a harcok során tarkólövést kapott, és két
héttel késôbb – a seb elfertôzôdése
következtében – hunyt el. A Kertész
István Alapítvány és a helyi hitközség szervezésében a napokban az
elsô világháborúban elesett balassagyarmati zsidó hôsök „Városi Emléknap”-jának megtartására került
sor. Ennek keretében a történész a
mûemlék zsidótemetôben Weisz
Sándor sírjánál fölidézte a korabeli
eseményeket, melynek során fölhívta a figyelmet a sírkô feliratára is.
Ezen többek között az olvasható,
hogy Weisz Sándor „a csehek kiveretésekor vitéz lelkét föláldozta a magyar haza oltárán”. Az elôadó elmondta, hogy – mintegy a dualizmus
kori magyar zsidóság asszimilációjának mementójaként – mindössze pár
lépésre Weisz Sándor sírjától található a „csehkiverô” zsidó fiatalember közeli rokonának, Vértes (Weisz)
Ervinnek fekete márvány síremléke,
melyen egy elsô világháborús magyar páncélos rohamsisak ábrázolásán túl az alábbi szöveg olvasható:
„Pro patria, Vértes Ervin a szülôk
egyetlen fiaként”, mint a „Magy. Kir.
16-ik honvéd gyalogezred hadapródja” „1915 év tavaszán 21 éves korában hazájáért hôsi halált halt”.
Ugyancsak elhangzott, hogy az
Ipoly-parti volt megyeszékhely nagy
létszámú zsidóságának soraiból az
elsô világháborúban a legkülönbözôbb frontvonalakon 46-an vesztették életüket.
Az elsô világháborús balassagyarmati zsidó hôsökre történô megemlékezésre az önkormányzat, a Civitas
Fortissima Kör, a hitközség és a Kertész István Alapítvány a mûemlék
ortodox temetôbe hívták meg a város
lakosságát. A rendhagyó eseményen
Medvácz Lajos polgármester, Bauer
József hitközségi elnök, Szakács Zoltán, a Civitas Fortissima Kör elnöke,
valamint a történelmi keresztény
egyházak és a balassagyarmati társadalmi,
gazdasági
szervezetek
képviselôi hajtottak fejet Weisz Sándor síremlékénél.
A Balassi Bálint Gimnázium, a
Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium, valamint a
Szent-Györgyi Albert Gimnázium és
Szakközépiskola tanulói, tanárai is
elhelyeztek egy-egy kavicsot, illetve
egy-egy szál virágot tiszteletük jeléül.
Nagy Angela
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Kormos Szilvia: A váci zsidó temetôk
Budapest: MTA Judaisztikai Kutatóközpont, 2010. 555 pp.

Kormos Szilvia könyve – mint a címe mutatja – Vác zsidó temetôirôl szól;
két sírkert a status quo ante és az ortodox teljes körû feldolgozását adja.
A szerzô e témához nemcsak tudományos szempontból, hanem érzelmileg
is kötôdik. Kormos Szilvia elkötelezettsége, alapossága, a terepen szükségszerûen végzett több éves kitartó munkája kellett ahhoz, hogy a kötetet1 életre hívja. 2008-ban Bányai Viktóriával közösen Alsó- és Felsôszeli egykori
zsidóságáról szóló tanulmányt publikálták.2 Tudományos munkájával párhuzamosan különbözô intézményekben modern héber nyelvet oktatott. A két területre vonatkozó együttes tájékozottsága révén lehetett monográfiája magas
színvonalúan feldolgozott. Nézetem szerint minden e kérdéskört érintô dolgozat történelmünk, kultúránk, néprajzunk, vallási életünk, egyben az elmúlt
életek egy-egy felszínre hozott emlékdarabja, melyet közreadással kell
megôriznünk. A fent írtakhoz kapcsolódva, zsidó temetôi publikációk sokaságát lehetne felsorolni. Két kiemelt példa: Demeter Lajos: A sepsiszentgyörgyi zsidó temetô sírkövei3 c. tanulmány, Brocke, Michael: Der Jüdische
Friedhof in Solingen. Solingenben 1996-ban adta ki a helyi levéltár.4 Ez utóbbi a zsidó temetô teljes körû feldolgozásának példaértékû remeke.
Kormos Szilvia kötete a 20 éves múltra visszatekintô Hungaria Judaica 24.
darabja, mely sorozatban elismert külföldi és magyar szerzôk judaica ismereteiket publikálják. A mû lektora R. Dow Weber, szerkesztôje a szerzô valamint Bányai Viktória, tervezôje Környei Anikó, tördelte Szalai Éva, kivitelezô
az ELTE Eötvös Kiadó. Kézbe véve a könyvet; formátuma tetszetôs, az elsô
és hátsó borító színes, belsô felvételei fekete-fehérben készültek.
Szerkezete: „A váci zsidóság vázlatos története” „A váci zsidó temetôk története” „A váci zsidó temetôk elemzése”, majd a status quo ill. ortodoxtemetô
feliratai, „A bôvebb szövegezésû feliratok”, „Adattárak”, „Névjegyzékek”,
„Függelék” fejezetek.
„A váci zsidó temetôk elemzése” fejezet a monográfia tulajdonképpeni
magja, mely széles körû információkat ad. Kiemelem, hogy a status quo és az
ortodox sírkertek beszámozott köveinek héber felirata valamint azok magyar
fordítása igen értékes része a könyvnek.
A szerzô külön fejezetet szánt a bôvebb szövegezésû sírfeliratoknak melyek magyar fordítása nagyszerû ötlet. Segítségével az érdeklôdô betekintést
nyerhet a zsidóság kegyeleti kultúrájába és lelkiségébe.
A névmutatók, tájékoztatók, táblázatok hibátlanul szolgálják céljukat. A
könyv „Zsidó (héber/jiddis) és polgári nevek egyezetése” része kitûnô munka. Füzet, különnyomat formátumban minden e témával foglalkozó kutató
kézikönyvtárában a helye!
A „Függelék” összeállítása szabályszerû. A „Sírkövek” fotói elvezetnek
minket egy csendes, nyugodt, mégis figyelemfelkeltô világba, a váci zsidó
temetôkbe.
Összegezve elmondhatom, hogy Kormos Szilvia munkája elôrelépés a
temetôkutatásban. Egyrészt, hogy eddig fel nem tárt sírkertet vett vizsgálat
alá, másrészt ötletei felhasználásával egy példaértékûen feldolgozott kötettel
gyarapította a tudományos munkák sorát. A hátoldali ismertetés szavaival: „A
kötet Magyarországon a legelsô teljes kiadása egy nagyobb település zsidó
sírfeliratainak.” Szakembereknek és érdeklôdô olvasók számára is ajánlom!
Ábrahám Vera
könyvtáros, temetôkutató
1

Mint a zsidó temetôk – gyakran igen mostoha körülmények között dolgozó – elkötelezett
kutatója, ezt hitelesen állíthatom.
Bányai Viktória–Kormos Szilvia: Alsó- és Felsôszeli egykori zsidó népessége = Fórum
Társadalomtudományi Szemle, X. évf. 2008/1 pp. 163-184.
3 Demeter Lajos: A sepsiszentgyörgyi zsidó temetô sírkövei = Acta /A Székely Múzeum,
Csíki Székely Múzeum és az Erdôvidéki Múzeum Évkönyvei II. k. Sepsiszentgyörgy: Székely Múzeum, 1997
4 Brocke, Michael: Der Jüdische Friedhof in Solingen. Stadtarchiv: Solingen, 1996.
2

Pápán felolvasták a mártírok neveit
(Tudósítónktól)
66 esztendeje szabadult fel az
auschwitzi haláltábor. A meggyilkoltak 40 százaléka magyar volt,
ezért Auschwitz a magyar történelem egyik legtragikusabb színhelye.
A holokauszt az egész magyar nemzet tragédiája, az állam nem védte
meg állampolgárait egy idegen hatalommal szemben. Január 27-én országszerte tartottak megemlékezéseket. A pápai önkormányzat gyászünnepségének helyszíne az egykori zsinagóga volt. Ide hívták mindazokat,
akik a Nemzetközi Holokauszt Emléknapon közösen kívántak fejet hajtani a városból elhurcolt zsidó áldozatok emléke elôtt. 850 mécses és 60
gyertya égett a több mint 2000 mártír tiszteletére. Áldozó Tamás alpolgármester Csoóri Sándor Emlékezés
egy régi utcára címû versét mondta
el. Ezt követôen Kovács Zoltán megyei kormányhivatal-vezetô, országgyûlési képviselô, Gôgös Zoltán or-

szággyûlési
képviselô,
Pápa
képviselô-testületének valamennyi
megjelent tagja – a Jobbik helyi
képviselôjének kivételével –, illetve
a megemlékezésen részt vevô polgárok – többek közt a Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Hagyományôrzô
Egyesület elnöke, Politzer Sándor, a
MEASZ Veszprém megyei elnöke, a
megyei önkormányzat humánerôforrás bizottságának tagja, Kerecsényi
Zoltán, valamint Ortutay Gábor, a
pápai Hit Gyülekezete lelkésze –
órákon át olvasták fel a 2154 helybéli zsidó áldozat nevét. E kegyeletteljes rendezvénynek bizonyára hagyománya lesz a dunántúli kisvárosban,
ahol valaha Veszprém megye legnépesebb közössége élt. S talán a Petôfi utcában álló templom épülete –
mely Magyarország harmadik legnagyobb zsinagógája volt – rendkívül
elhanyagolt állapotából egyszer csak
megújul, s emlékhelyként, múzeumként várhatja majd az embereket.
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Az Alap Alapítvány alapja
Keren Hayesod
Több mint 90 évvel ezelôtt cionista
aktivisták kis csoportja gyûlt össze
Londonban abból a célból, hogy létrehozzanak egy globális együttmûködési hálózatot, mely biztosíthatja Izrael
állam megalapítását, biztonságát és
jólétét. A cionista mozgalom forrásteremtô ágaként megteremtett
Keren Hayesod (magyarul: Az Alap
Alapítvány) a zsidó állam építésének,
gyarapodásának és fejlesztésének élharcosa. Története szétválaszthatatlanul összefonódik Izrael történetével.
Korai éveiben a zsidó világ különbözô pontjairól származó adományok
segítségével a Keren Hayesod (a továbbiakban: KH) Európából zsidó menekültek tízezreit juttatta el Izrael földjére, segítette befogadásukat, több mint
900 városi és falusi települést hozott
létre, otthonokat és munkahelyeket teremtett az új bevándorlók számára.
Mindeközben támogatta az ipari beruházásokat, valamint fejlesztette a megalapítandó állam gazdasági, oktatási és
kulturális intézményrendszerét.
Az állam megalapítása után a KH
(angol nevén: United Israel Appeal) a
fiatal ország egyik nemzeti intézményévé vált, és Izrael kizárólagosságot
adott a szervezetnek a forrásteremtési
feladatok elvégzésére az egész világon (csak az Egyesült Államokra nem
terjedt ki e kizárólagosság). A kneszszet 1956-ban mindezt „A Keren
Hayesod törvény”-ben rögzítette. E
történelmi együttmûködés tavaly októberben ismét megerôsítést nyert,
amikor Benjamin Netanjahu miniszterelnök aláírta azt az együttmûködési
egyezményt, amely elismerte a Keren
Hayesod támogatóinak 90 év alatt
szerzett múlhatatlan érdemeit.
Napjainkban a Jewish Agencyvel
szoros együttmûködésben a KH
megkettôzte erôfeszítéseit az állam
nemzeti prioritásainak elômozdítása
érdekében. A mai Izrael elôtt álló ki-

JAKOV BARZILAI

hívások tükrében a KH küldetése három fô területre terjed ki.
Az izraeli társadalom erôsítése,
elsôsorban társadalmi és oktatási
programokkal, fôleg a kiemelt fejlesztési övezetekben. Az Ifjúság Jövôje és
más innovatív programoknak köszönhetôen minden évben halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek és fiatalok kapják meg egy szebb jövô
lehetôségét az ország egész területén.
A bevándorlás és a befogadás elômozdítása. 1948 óta a KH-UIA adományozói több mint 3 millió bevándorlót (köztük az 1990 óta a volt Szovjetunióból érkezô egymillió új olét) segítettek új életük megalapozásában.
A zsidó és cionista oktatás fejlesztése a diaszpórában. E programok közül kiemelkedik a hosszú távú MASA
program, melynek segítségével csaknem tízezer fiatal jut el minden évben
Izraelbe. E programok résztvevôi kimutathatóan háromszor akkora gyakorisággal vállalnak aktív részt a zsidó életben, mint azok a velük egykorúak, akik nem vettek részt ilyenen.
Az Izrael állammal való fokozott
együttmûködés keretében a KH felvállalta több kiemelt nemzeti fontosságú új projekt támogatását. Ezek között is különleges fontosságot élvez a
miniszterelnöki hivatal kezdeményezte Nemzeti Emlékhelyek Öröksége
projekt, melynek célja megôrizni és
ápolni a zsidó nép kulturális és történelmi örökségét Izrael földjén. A KH
vállalta, hogy forrásokat teremt, melyek lehetôvé teszik a kormány programjának megvalósítását és hatásának
kiterjesztését.

Gyorssegély
válsághelyzetekben
Az évek során a Keren Hayesod
megnôtt és globális szervezetté vált,
több mint hatvan kampányt mûköd-

A mosoly

Apám csak szelíden mosolygott tovább,
akkor is, amikor szétnyílottak a kapuszárnyak
és a két csontváz-ló bevonszolta a kocsit
a fölsorakoztató tér közepére.
A kiéheztetett lovak arca
épp olyan emberi volt, mint a behorpadt halottaké.
Apám csak ült a kocsiderékban és mosolygott.
A lovak tudták, hol kell megállniuk,
szó nélkül is.
Volt valami szívet-szorongató bánat ezekben az állatokban.
Anyám azt hitte, hogy Apám mondani akar neki valamit,
de egyfolytában csak mosolygott.
A lovak csánkjai havasok voltak,
havasak, mint az egész tábor.
Amikor újra ránéztem Apára,
aggódni kezdtem, hogy halálra fázhat,
s eltorzul majd az arca is, mint a halottaké,
de semmi rémség, Apám szótlanul mosolygott tovább.
Késôbb már attól féltem: tüdôgyulladást kap szerencsétlen,
s mégse volt erôm odakiáltani neki.
Kis idô múlva odaültettek Apám mellé egy embert,
a poklok emberénél is ijesztôbb volt.
Azt gondoltam, hogy ez majd elrontja a kedvet,
de tévedtem megint,
mosolya még a régi volt.
Aztán újabb és újabb elnémultakat hoztak,
s amikor már nem volt több hely másutt,
Apám testére dobálták ôket,
és én rettegtem, hogy megfullad alattuk,
de ô csak mosolygott tovább.
Már-már boldog voltam, hogy nem fázik meg.
És amikor megtelt a kocsiderék
és teste fölött ott doncolódott egy halom ember,
a lovak megindultak a rakománnyal a kapu felé.
Anyám a bal karjára ültette kishúgomat,
s a jobb kezével az én kezemet szorította meg,
és elindultunk a hóban,
kísértük a nyokogó kocsit.
Nagyapa, aki alig vonszolta magát,
megszorította bal kezemet, és azt mondta:
Mondd utánam, kis unokám:
„nyíljon meg és szenteltessék meg az ég”
és én utánamondtam.
Anyám szemei ekkor eredtek meg,
parázsló könnycseppjei fölégették
a havat a lábunk alatt.
És amikor a kocsi után becsukódott a szárnyas kapu,
nem láttam többé Apám arcát,
csak a mosolya sugárzott felém
a fájdalmas hó didergô tömegébôl.

tet a világ negyven országában. E
kampányok jelentôs részében aktív
szerepet vállal a szervezet nôi tagozata, valamint a fiatal vezetôség tagozat. A KH vezetôi és aktivistái segítségével öt kontinensre kiterjedô
együttmûködési hálózatot mûködtet,
melynek fô célja, hogy erôsítse a
szétszóratásban élô zsidó közösségek kapcsolatát nemzeti otthonukkal.
A szervezet 90 éves múltja alatt a
KH támogatói bizonyították, hogy
mindig készek Izrael állam megsegítésére azonnali, hirtelen támadt
szükséghelyzetekben, legyen ez háborúk, biztonsági vészhelyzetek
vagy bármilyen más válságok ideje
alatt. Ennek eklatáns példáját láthattuk a Karmel hegyen 2010 decemberében pusztító katasztrofális hatású
erdôtûz idején. A KH-UIA azonnali
kampányt indított a károsultak megsegítésére, melynek része volt többek között a sérült tûzoltók gyógykezelése, a traumatizált gyerekek és fiatalok számára programok szervezése és a lángok martalékává lett
Yemin Orde Ifjúsági Falu újjáépítésére adott anyagi segély.
„A Keren Hayesod rendkívül hálás
támogatói ezreinek, akik Izrael és a
Karmel segítségére siettek a katasztrófa alatt és azt követôen” – mondta
a KH elnöke, Eliezer (Moodi)
Sandberg.

A jövô
Az elôbb említetthez hasonló, rendkívüli gyûjtések kiegészítik a KH
rendszeres kampányait, amelyek a
szervezet minden évi forrásteremtô
erôfeszítéseinek fundamentumát képezik. A támogatók számára
lehetôség van „tervezett adományozásra” hagyatéki és alapítványi letétek létrehozatalával. E módszer megteremti az adományozó számára a
lehetôséget, hogy egy olyan alap létrehozásával, mely mindörökre
megôrzi az jótevô emlékét, hozzájáruljon Izrael és a zsidó nép folyamatos megsegítéséhez.
www.kh-uia.org.il
legacy@kh-uia.org.il
Látogassa
oldalunkat.

meg

FacebookEli Keidar

A zsidó jog alapjai
„Én a Talmudban kevéssé vagyok járatos, de a zsidó vallást tartalmazó
ószövetségi szentírást, a zsidók bibliáját, hitének, erkölcsének, ókori történetének summáját, szellemét, lelkét ismerem. Látom benne a személyes egy Isten hitét a legfenségesebb tûzzel izzani; látom a törvényt, melyben az isteni
bölcsesség szent ihlete világol; látom a prófétákat, amint a jövendômondás
csodálatos extázisában emeli fel ôket a szabadító Istenbe vetett remény.” A
szerzô, Szathmáry Béla, elôszavában idézi Balthazár Dezsô református püspök szavait, s így folytatta: „Az igazi keresztyénségnek ebbôl a perspektívából lehet a zsidó vallást, a zsidó vallásosságot megérteni és egyúttal megbecsülni a zsidóságban azt az alapot, amelyen a keresztyénség felépült. Azt a
múltat, amelybôl a keresztyénség jellege kifejlôdhetett.” A fenti kiállásáért a
sárospataki ortodox zsidóság a Sínai-hegyi kinyilatkoztatás ünnepén imába
foglalta a nevét. (A sárospataki fôrabbi templomi beszéde 1917. május 27-én
hangzott el, sávuotkor.)
„Most, több mint fél évszázaddal a holokauszt után, egy új évezred küszöbén gondolhatjuk-e másként a keresztyénség viszonyát a zsidósághoz és a zsidóságét a keresztyénséghez?” – folytatja elôszavát a szerzô. „A zsidóság vallása több annál, hogy elfogad egy természetfölötti hatalmasságot létezônek,
vallási szabályai egyben a mindennapi élet törvényeit is jelentik számára.”
„A zsidóság helyes megítéléséhez törekednünk kell annak megismerésére
(...) Ebben az összeállításban a jog szerepének és fejlôdésének alakulása jelöli ki ezt az utat. Azt kísérlem meg bemutatni, hogy honnan, milyen úton jött
a zsidóság, végül ma milyen feltételek teremtik meg az együttélés lehetôségét
(...) Ez a könyv (...) nem vállalkozhat a zsidó jogot a maga teljességében, valamennyi jogágán keresztül bemutatni (...) A lényeget és a jellemzôt kívánja
megragadni még befogadható részletességgel és terjedelemben.”
Ezt követôen kellene ismertetnem A ZSIDÓ JOG FORRÁSA; A ZSIDÓ
BÜNTETÔJOG; A ZSIDÓK JOGI HELYZETE MAGYARORSZÁGON
fôfejezeteket, azok összes alfejezeteivel. A kritikus azon olvasókra bízza e
könyv megközelítôen objektív megítélését, akik vállalkoznak egy más gondolkodásmódú, más kutatóúton járó – tisztességes szándékában nem vitatható – szerzô könyvének a bemutatására, részletei levezetésére. (Szathmáry Béla: A zsidó jog alapjai. Századvég – LUX Budapest, 190 oldal.
Frideczky Frigyes

Korsó Kumránból

Egy érintetlen, lepecsételt korsót
tártak fel Izraelben, Kumránban, nem
messze attól a helytôl, ahol a holt-tengeri tekercseket találták.
A korsó tartalmát egy nemzetközi
kutatócsoport elemezte, amely vizsgálati eredményeirôl az Archaeometry címû szaklapban számolt be.
Mint a szerzôk kiemelték tanulmányukban, nagy ritkaságnak számít egy
érintetlen ókori tárolóedény elôkerülése. A felfedezés egyedülálló
lehetôséget biztosított a korsó tartalmának elemzésére – olvasható a The
Archaeology News Network régészeti oldalon.
Az edényt 2004-ben tárták fel,
mindössze 50 méterre Kumrántól, egy
olyan lakatlan helyen, amely egykoron mezôgazdasági terület lehetett. A
korsó mellett az ásatások során állati
csontok, valamint cserépedény-töredékek kerültek napvilágra. Amikor
kinyitották a korsót és kamerát eresztettek le az edény belsejébe, kiderült,

Szefárd zsinagóga az indiai Cochinban

hogy az alját három centiméteres üledékréteg borítja. Az ezt követô vegyelemzések kimutatták, hogy az edény
gipszet tartalmaz, valamint kis menynyiségben faszenet is találtak. Utóbbi
radiokarbonos vizsgálata során kiderült, hogy a faszenet valamikor i.e.
100 és i.u. 15 között használhatták,
vagyis abban a periódusban, amikor
Kumrán lakott volt.
Miután kiderítették, hogy a korsó
nem tartalmaz más anyagokat, a kutatókat az a kérdés kezdte el foglalkoztatni, hogy Kumrán lakói miért pecsételtek le egy gipszet tartalmazó korsót. A legkézenfekvôbb magyarázat
szerint a kumrániak korsókban szállították a gipszet, amelyet burkolóanyagként vagy a víztárolók, vízvezetékek szigetelésére használtak. Az is
elôfordulhatott, hogy a gipsz segítségével csupán az adott korsót „szigetelték”, amelyet vízhordásra vagy egyéb
folyadék tárolására használhattak.
A Kumrán-hegység egyik barlangjában 1947-ben fedezték fel a holttengeri tekercsek elsô darabjait. A
késôbbiek során több mint 900 tekercs került elô. Kezdetben a tudósok
azt feltételezték, hogy a tekercsek
szerzôi az esszénus közösség tagjai
voltak, az utóbbi idôben viszont olyan
nézetek láttak napvilágot, hogy a
Kumrán-hegységben a Hasmóneus
dinasztia (Kr. e. 141 – Kr. e. 37) idején elôretolt katonai állás lehetett.
„Kumrán nem volt alkalmas arra,
hogy ellenálljon egy ellenséges támadásnak, viszont kiválóan megfelelt arra, hogy innen ellenôrizzék a szárazföldi és vízi közlekedést a Holt-tenger
partvidékén” – hangsúlyozzák ezzel
kapcsolatban Juval Peleg és Jitzak
Magen izraeli régészek. Kutatásaik
szerint a hasmóneus katonák Kr. e. 63
táján, a rómaiak megérkezése után
hagyták el Kumránt. Ezt követôen a
civil népesség telepedett itt le, amely
fazekassággal foglalkozott. Az izraeli
régészek szerint a tekercsek nem a
helyszínen íródtak, hanem Kr. u. 70
táján, amikor kitört a felkelés a rómaiak ellen, a Jeruzsálembôl elmenekülôk hozták a kéziratokat magukkal.
„Kumrán volt a végsô menedékük” –
hangsúlyozta Juval Peleg.
Robert Cargill, a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem (UCLA) kutatója
ugyan egyetért azzal, hogy a barlangok katonai megfigyelôállások voltak
kezdetben, ám a helyszínen tintatartók is elôkerültek. „Valakik valamiket
írtak Kumránban” – jegyezte meg az
amerikai kutató, hozzátéve, hogy Kr.
e. 70-ben, a rómaiak érkezése elôtt a
barlangok lakói gondosan elrejtették a
tekercseket, majd elmenekültek.
(Index)

6

ÚJ ÉLET

2011. MÁRCIUS 1.

GIORA SHARON FÔKÁNTOR

Ahány (egy)ház, annyi szokás Zsi d ó V i l á g h í r a d ó
Temetés: koporsó garanciával

Ebben a kis sorozatban a vallási élet
néhány
eseményének
megünneplésérôl írtam, ahogy itt, az Újvilágban szokás. Vannak hasonlatosságok, de zömmel különbségeket tapasztalhatunk az európai és az amerikai szokások között. Ismételten megjegyzem, hogy az ortodox rítusú hitközségekben, az ortodoxiához tartozó
családokban a szertartások és az ünneplés nagyon hasonlít, sokszor teljesen megegyezik azzal, amit Európában ismerünk.
Írtam a bár micvákról és az
esküvôkrôl,
most
pedig
a
temetésekrôl fogok szólni. Sokan talán különösnek tartják, és azt kérdik:
mi lehet egy zsidó temetés esetében
más, mint a megszokott, hagyományos megoldás? Aki ezt kérdezi, az
bizonyára meglepôdik majd olvasás
közben.
A hagyományos konzervatív közösségekben a temetés szertartása, a
gyászhét kötelezettségei és a további
vallási elôírások szinte szóról szóra
megegyeznek az általunk is ismert
gyakorlattal. Ezekben a közösségekben fennáll a halott melletti virrasztás
szabálya. Ugyancsak pontosan követi
a hagyományt a tahara, azaz a mosdatás és öltöztetés rituális formája. A
tradíciókhoz ragaszkodó családok a
szabályoknak megfelelô koporsóban
temettetik el szeretteiket, azaz az egyszerû, minden díszítés és szegek nélküli fakoporsóban. A temetés szertartása is nagyjából követi az általunk ismert formát. Különbség csupán anynyiban lehet, hogy a szertartás elején
melyik zsoltár hangzik el. Egyébként
ebben a tekintetben a magyarországi
gyakorlatban is volt/van némi szabadsága a kántornak. Van, aki az Adosem
ma adamot, más a Sivitit vagy egyéb
zsoltárszöveget választ. Én gyakran
éneklem a 116. zsoltárból vett Suvi
nafsi szövegrészt, de nem ritka, amikor a 121. zsoltár szavaival veszi kezdetét a temetés: ESZA EJNAJ EL
HEHARIM, MEAJIN JAVO EZRI –
A hegyek felé fordítom tekintetemet,
honnan jön a segítségem?
Izraelben az Atyák bölcs mondásai
111. fejezetébôl az Akkavjo ben
Mahalalel omer kezdetû részt mondják a temetési szertartás elején: DA
MEAJIN BAATA ULEAN ATA
HOLECH, VELIFNEJ MI ATA ATID
LITEN DIN VECHESBON – Tudd,
hogy honnan jöttél, hová mész, és ki
elôtt adsz majd számot tetteidrôl...
Eddig többé-kevésbé a megszokott
hasonlóságokról írtam, most pedig a
különbségekrôl szólok!
Szinte minden városban, gyakran
minden közösségben mûködik Chevra
Kadisa, mivel a legtöbb templomnak
saját temetôje van, melynek fenntartásáról és használatáról maga gondoskodik. A különbözô beállítottságú hitközségek a maguk vallási elvei és a
rabbijuk irányítása szerint mûködtetik
a Chevrát. A kevésbé hagyományos
körökben jelentkeznek a különbségek, hiszen van, ahol nem kötelezô az
egyszerû fakoporsó, sem a fehér
gyolcs halotti ruha (tachrichim). A
festett, gyalult, szépen díszített és kidolgozott, nemes fából vagy ércbôl
készült koporsók használata elterjedt.
Az is gyakori, hogy az elhunytat a szívesen viselt civil ruhájában temetik el.
A vállalatok garanciával árusítják a
koporsókat, melyek ára sok ezer dollárra is rúghat. A garancialevélben kifejtik: a vállalat vagy az üzem mondjuk 25 évi jótállást vállal, hogy addig
a koporsó makulátlan állapotban megmarad, sôt, van olyan koporsó is,
melynek a belsô oldala üveg. Ebbôl a
lezáráskor kiszívják a levegôt, ezzel
garantálják, hogy a test változatlan állapotban marad. Vannak sokan, akik
ezt a garanciát igénybe is veszik, de
szeretném én azt látni, aki a jótállás
milyenségének utána is néz, vagyis
kiásatja a földbôl és megnézi, hogy a
koporsó vajon valóban úgy „mûködött-e”, ahogyan ígérték. Erre tudomásom szerint még nem volt példa.
A szertartásnál gyakori a zenei kíséret és/vagy aláfestés. A virág jelen-

léte mindennapossá vált, de sajnos
egyre jobban terjed az a semmiképpen
nem zsidó szokás is, hogy a temetés
elôtt vizitációt, azaz megtekintést tartanak.
Számomra a legnehezebben megszokható az volt (és a mai napig is az),
hogy a légkör nem egy temetés hangulatát tükrözi. A szertartás kezdete
elôtt gyakran hatalmas ricsaj, beszélgetés van a ravatalozóban. Bejön a
rabbi és/vagy a kántor, szeretné elkezdeni a szertartást, de sokszor percekig
kell várni, amíg sikerül a „gyászoló
gyülekezetet” rávenni, hogy üljön le
és maradjon csendben. Amikor pedig
már éppen kezdenénk (vagy már elkezdtük), szinte minden alkalommal
megszólal valakinek a mobiltelefonja.
Jobb esetben az illetô közel ül az ajtóhoz és azonnal kisiet, de van, amikor
a sor közepén ülô hölgy az illetô, aki
a telefonját a retiküljében tartja, és a
nagy izgalom közepette nem találja.
A szertartás vagy egy zsoltárral,
kántorénekkel, vagy zenével kezdôdik, majd a rabbi egy (általában angol nyelvû) imát olvas fel, esetenként
egy alkalomhoz illô verset. Ezután
jön a gyászbeszéd, amely jó esetben
igencsak emlékeztet az Európában és
minden zsidó közösségben szokásos
búcsúztatóra. Az elhunyt érdemeinek
felsorolása, családjához, barátaihoz
fûzôdô kapcsolata, életútjának ismertetése teszi ki a nagy részét.
Nem minden esetben, de igen gyakran elôfordul, hogy családtagok, rokonok, barátok is mondanak beszédet.
Szerencsés esetben ebbôl csak egy
vagy kettô van, de nem ritka, hogy négyen, öten is beszélnek. Persze itt
amatôr „szónokokról” van szó, tehát a
második beszéd után már szinte minden ugyanaz, és ezt a szónok meg is
jegyzi: „mint ezt elôttem XY is mondotta”. Ezekben a beszédekben a
„szónokok” felemlítik a maguk emlékeit az elhunyttal kapcsolatosan. Igen
gyakran vidám, vicces esetek is szóba
kerülnek, amin a közönség jókat derül. Nem ritka, hogy már szinte kabaréban érzem magam, mert az egyik
felszólaló túl akarja licitálni a másikat, és egyre kevésbé odavaló, az alkalomhoz egyre inkább nem illô hangulat alakul ki.
Miután a beszédek elhangzottak, a
kántor (vagy a rabbi) a Kel mole
rachamim imát recitálja. Érdekes volt
számomra megfigyelni, hogy az igencsak fellazult hangulat egy pillanat
alatt komolyra fordul, amikor ez az
ima megszólal. Hogy miért, azt nem
tudom, de mindenesetre jó, hogy így
van.
A másik manapság dívó szokás,
amit nem tudok elfogadni, a temetés
utáni vigasztaló étkezés és a siva kezdetének a formája. Ennek megvan (il-

letve, ha betartanák, meglenne) a maga szép és komoly jelentôsége. A gyászolók leülnek, és a többiek hagyományos módon ételt juttatnak nekik.
Szerény és egyszerû ételt (egy falatnyi kenyeret, valamint hamuval megszórt kemény tojást), a vallási elôírások szerint. Ennek szimbolikus és
tényleges jelentôsége van. Ha a család
megkérdezi a rabbit vagy a kántort,
akkor errôl felvilágosítjuk ôket, kihangsúlyozzuk, hogy szeszes italnak
és sok más egyébnek ott nincs helye.
Sajnos sok helyen egészen másképp
zajlik ez. Valóságos halotti tort rendeznek. Nem is szólva a szeszes italokról, sok esetben a feltálalt ételek
nem felelnek meg a kósersági követelményeknek. Nem részletezném,
hogy milyen eledelekkel találkoztam
már. A légkör egy koktélparti hangulatára emlékeztet. Az esetek egy részében a gyászolókat fel kell szólítani
(netán erôltetni kell), hogy üljenek le.
A többiek harsányan tárgyalják az ingatlanárakat és azt, hogy elôzô este
melyik vendéglôben vacsoráztak.
Szóba kerülnek az aktuális sportesemények és egyéb „idevágó” témák.
A gyász (persze leszámítva a hagyományokhoz ragaszkodó zsidó családokat) addig tart, amíg a család
akarja. Vannak, akik kívánják, hogy a
lakásukon legyen naponta minjan, de
vannak, akik ezt csak az elsô két-három napban, esetleg csupán a temetés
után igénylik. Vannak, akik sivát ülnek, de vannak, akik nem. Vannak,
akik harminc napon át halachikus módon tartják a gyászt, de vannak, akiknél ez csupán az elsô hét napra terjed
ki. Van, aki 11 hónapon át naponta eljár a templomba kádist mondani, de
van, aki ezt csak az elsô hónapban,
esetleg csak az elsô héten teszi, utána
pedig hetenként egyszer, általában
sabbatkor.
Szabadjon hozzátennem, hogy azért
nem minden temetés, gyászházbeli
együttlét zajlik ilyen formában. Ebben az írásban én a végleteket is bemutattam, felsoroltam. Vannak, és
nem is kevesen, akik méltósággal, kegyelettel gyászolnak, úgy a temetési
szertartás, mint az azt követô gyász
idôszaka ezeket az érzéseket tükrözi.
Sokan a régen, még a szülôi háznál látott szokások emlékét kívánják felidézni, mások a vallási vezetôjük tanácsai szerint próbálják az elôírásoknak megfelelô gyakorlatot érvényesíteni.
A magamfajta európai ember, aki a
hagyományos liturgián, rituálén nôtt
föl, bizony sokszor nehezen illeszkedik bele a tradícióktól már igen távolra rugaszkodott szokásokba.

A leghíresebb Hofjude
A 17–18. század európai zsidóságának helyzete nem volt rózsásnak mondható. Keleten mészárlások és pogromok
követték egymást, különösen az 1649es kozák felkelések óta, Nyugaton pedig
mindennaposak voltak a városokból,
országrészekbôl való kiûzések.
Kevesen tudták egzisztenciájukat
megôrizni vagy gyarapítani.
Kivételt képeztek a korszak egyetlen
gyümölcsözô gazdasági ágába, a hadseregszállításba valamilyen úton-módon bekapcsolódó zsidók. A földtôl és
céhes ipartól elzárt zsidók eléggé mozgékonyak voltak ahhoz, hogy jó szolgálatokat tegyenek a folyton háborúskodó fejedelmeknek, esetleg nélkülözhetetlenné is váltak. Hasznosak voltak
a XIV. Lajos udvarának pompáját reménytelenül, de nagy igyekezettel
utánzó barokk udvarok számára a távolsági kereskedelem révén – a helyi
kereskedelembôl a hazai polgárság kizárta ôket – luxuscikkeket importáló
zsidó kereskedôk is. Tevékenységük
összefüggésbe hozta ôket az uralkodó
személyével, udvarának szükségleteivel, az állam legfontosabb magasabb
rangú hivatalnokaival. Munkájukat
megosztották családtagjaikkal, az ak-

kor még legendásan erôs zsidó családi
érzés elôsegítette kapcsolatrendszerük
kialakítását. Ilyen ismert „hofjude”, illetve, ahogy késôbb udvariasan nevezték, „hoffaktor” családok voltak az
Oppenheimerek, Wertheimerek – Sámson nevû, egyébként rabbiképesítés
nélküli tagjukat 1717-ben III. Károly
Magyarország fôrabbijának nevezte ki
–, Bleichröderek (egyik utódjuk a 20as években anyagilag támogatta a náci
mozgalmat), Seligmannok és mások.
Néhányan befolyásos pénzügyi tanácsadókká lettek, diplomáciai megbízásokat teljesítettek – kiválóan. Egész
családok emelkedtek ki a gettóból, kerültek a fejedelmi hatalom napsugarába. Talán a legismertebb közülük a számos magyar vonatkozással rendelkezô,
eredetileg bécsi Oppenheimer família.
Sámuel Oppenheimer (1630–1703) a
maga korában nagy szerepet játszott a
Habsburg Birodalom történetében. Pályája nem volt zökkenôktôl mentes. Ki
tudta kerülni a bécsi zsidók 1671-es kiûzetését, de néhány év múlva, mivel a
kincstár nem tudta finanszírozni a
Franciaország elleni háború 200 000
aranyra rúgó költségét, ôt tekintették
bûnbaknak, és börtönbe vetették.

Franciaország
A Francia Zsidó Szervezetek Reprezentatív Tanácsának, a CRIF-nek 26. alkalommal megrendezett vacsoráján mintegy ezer vendég vett részt. A közösség vezetôin kívül, megjelent több miniszter, közéleti személyiségek és a diplomácia testület számos tagja. Nicolas Sarkozy köztársasági elnök beszédében
kijelentette, „ha Franciaországnak vannak keresztény gyökerei, akkor zsidó
gyökerei is vannak, amire a franciáknak büszkéknek kell lenniük”. Az elnök
hangsúlyozta, hogy a vallási intézmények elleni „minden támadást úgy tekintünk, mint egy csapást Franciaországra és alapvetô értékeinkre”. „A vallásszabadság nem lehet alku kérdése”. Richard Prasquier, a CRIF elnöke azt
mondta, hogy „a zsidók mélységesen elkötelezettek a demokrácia iránt”, mert
„ez adta a lehetôséget a szabadsághoz és az egyenlôséghez”. „A szélsôségek
elleni küzdelem a mi harcunk is”. Richard Pasquier szerint, az országban
megerôsödött a rasszizmus és a kirekesztés. Az elmúlt évben, a hatóságok és
a közösség védelmi szervezete 466 antiszemita akciót regisztrált. Az elnök javasolta egy központi szerv felállítását, ami koordinálna a hatóságok és a civil
szervezetek tevékenységét rasszizmus és az antiszemitizmus ellen.

Görögország
Janisz Butarisz, Thesszaloniki fôpolgármestere a 17. Nemzetközi Mediterrán Idegenforgalmi Expo alkalmából látogatást tett Izraelben. A fôpolgármestert elkísérte Hasdai Kapon, aki a II. világháború befejezése óta a város elsô zsidó származású alpolgármestere. The Jerusalem Postnak adott nyilatkozatában, Butarisz elmondta, hogy szeretnék megnövelni az Izraelbôl
érkezô látogatók számát. A nagy zsidó örökséggel rendelkezô várost, a múlt
század elsô felében sokan „balkáni Jeruzsálemnek” nevezték. A szefárd zsidók 1492-ben Spanyolországból történt kiutasításukat követôen tömegesen
érkeztek Thesszalonikibe. A közösség jelentôsen hozzájárult a város kereskedelmi és kulturális életének a fellendítéséhez. A 19. század végén, a zsidók a
lakosság 55 százalékát jelentették. A II. világháború elôtt ötvenezer fôs közösség élt a városban, akiknek 96 százaléka a holokauszt áldozata lett. Jelenleg 1300 zsidó lakosa van Theszalonikinek. A hitközségnek két zsinagógája,
általános iskolája és számos más intézménye van.

Nagy-Britannia
Community Security Trust (CST) szervezet szerint, a Nagy-Britanniában
történt antiszemita incidensek a gázai tisztogató mûveletek miatt rekordot
jelentô 2009. évhez képest, tavaly 31 százalékos csökkenést mutattak. Az
„esetek” száma 639 volt, amelyek elsôsorban London, Manchester,
Hertfordshire és Leeds körzetében fordultak elô. A legtöbb provokáció (82)
szeptemberben az ôszi zsidó ünnepek idején történt. Az elkövetôk identitása
szerint (százalékban): 47 fehér, 29 ázsiai, 10 arab, 7 fekete és 6 kelet-európai
volt. Mark Gardner, a CST kommunikációs igazgatója kijelentette, hogy az
antiszemitizmus nem a legfontosabb probléma az angol zsidók életében, de
nem elhanyagolható gondot jelent. John Mann brit munkáspárti képviselô, az
antiszemitizmus elleni parlamenti csoport vezetôje szerint, „a számok elszomorítóak és még jókor figyelmeztetnek arra, hogy mennyire fontos a gyûlölet elleni kampányunkat folytatni”.
kovács

Zsinagóga Etiópiában
Amikor azonban felajánlotta, hogy
egyedül gondoskodik a császári hadak
ellátásáról a küszöbönálló török elleni
háborúban, kiengedték. Bécs 1683-as
ostroma alatt 5000 tonna lisztet szállított, a helyôrségeket takarmánnyal látta
el, aminek fejében az állam kifizette
adósságát. Megszervezte a csapatok
szállítását, a Dunán tutajokon továbbították az ágyúkat és a lôszert, a Budát
megostromló hadsereg tôle kapta az
utánpótlást. (Schulhof Izsák visszaemlékezéseibôl tudjuk, hogy milyen kegyetlenek voltak ezek a csapatok a budai zsidókkal!)
Oppenheimer félt ettôl, és megbízottakat tartott a császári seregben, akik
próbálták megakadályozni az atrocitásokat, és kiváltották a zsidó foglyokat.
Tudunk arról, hogy anyagilag támogatta a korabeli erôtlen kísérleteket a zsidók palesztinai letelepítésére.
A császári hadvezérek ismerték és
becsülték: két és fél év múlva, amikor
a Napkirály elfoglalta Pfalzot, Savoyai
Jenô és Badeni Lajos ôrgróf ragaszkodtak megbízásához.
Pedig az antiszemita Kollonics bíboros nagyon szerette volna félreállítani!
Eljárt a császárnál, hogy a – lényegében néptelen – felszabadított területeken zsidó ne telepedhessen le, 1690ben pedig a kancellária leírt Sopron

vármegyének, hogy az örökös tartományokból bevándorolt zsidókat ûzze ki.
Szerencsére a célszerûség határt szabott a végrehajtásnak, és két év múlva
már maga a kincstár is zsidó vámost
nevez ki, Simon Hirsch katonai
élelmezô személyében.
Oppenheimer is túlélte Kollonicsot,
a spanyol örökösödési háborút már ismét ô pénzeli.
Az osztrák állam rossz adósnak bizonyul, milliókkal tartozik Oppenheimernek, aki nem tud fizetni szállítóinak. Házát feldúlják, ôt többször bebörtönzik – az adósok börtöne nem
csak Angliában létezett. Elôtérbe kerül
a császári megrendeléseknél a már említett Wertheimer család.
Amikor 1703-ban meghal, Immánuel nevû fia sem jut a pénzhez. Pedig ô
is tehetséges pénzember, ahogy az
Oppenheimer család leszármazottai általában. Gondoljunk csak a Jud Süss
néven híressé vált Josef Oppenheimer
(1698–1738) sorsára, aki a würtembergi herceg pénzügyi tanácsadójaként
vonult be a történelembe – sôt a filmtörténetbe és az irodalomba is. Nemrég
teret neveztek el róla Németországban.
Sámuel Oppenheimer emlékének
még tartozik az utókor!
Róbert Péter
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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.
Fogorvosi rendelôm címe: XIII., Szt. István krt. 4. III. 1. Tel.: 320-4778, 06-20496-2223, dr. Virág Péter.
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 emailen keresztül, hogy a gyermeket Ábrahám szövetségébe felvehessük.
Könyvnyomtatás, színes nyomtatás, fénymásolás, plakátnyomtatás. Messinger. 0620-934-9523, www.rcontact.hu

bernákulumot, szekretert, reneszánsz dolgozószobát, bronz-, fa-, márványszobrokat
(hibásakat is). Teljes hagyatékért elsô
vevôként a legmagasabb árat fizetem,
KÉSZPÉNZBEN. Díjtalan kiszállás, értékbecslés, vidékre is. ÜZLET: I. KER.,
BATTHYÁNY U. 10. 201-6188, 06-20323-4104.
Külföldi nyaralási lehetôségért budapesti
lakást és balatoni apartmant ajánlok. Kiadás is lehetséges. Tel.: 06-30-213-8841.
Nyugdíjas ápolónô pár órás gondozást
vállal. Elérhetôség: 06-30-659-6878.
Órajavítás, antik órák teljes restaurálása,
esetleg oda-vissza szállítással. Órák, elemek, csatok, óraszíjak (erôs csuklóra is)
nagy választékban. Tel.: 06-70-505-5620,
napközben. VII., Garay u.–Murányi u. sarok, a Garay térnél. Jung Péter. Web:
www.jungoras.hu
Antik csillárok javítása, vétele, eladása.
321-2972. Bp., Hevesi S. tér 3.

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

Idôsgondozást, házvezetést vállal budapesti hölgy, külföldön is, izraeli gyakorlattal. Tel.: 06-1-285-5760.

Kiadó Bp. I., Attila úton 81 m2-es, kétszobás, összkomfortos lakás. Érdeklôdni
lehet munkaidôben a 413-5500/128 telefonon.

Programajánlat

Kiadó Bp. VII., Thököly úton 81 m2-es,
kétszobás, összkomfortos lakás. Érdeklôdni lehet munkaidôben a 413-5500/128 telefonon.
Farkas Zsolt vízvezeték-szerelés, gázkészülék-javítás, lakásfelújítás. Tel.: 2422028.
Diplomakötés (aranyozás héber betûkkel),
naptárkészítés, színes nyomtatás. Koós Erika, +36-20-314-3131, tereznyomtatas@gmail.com
Szép környezet, jó levegô. Pátyon 3,5 szobás lakás (kert, pince, beépíthetô padlás)
áron alul eladó, esetleg kiadó. 19 millió Ft.
+36-20-912-3343.
Manikûr, pedikûr. Hívásra házhoz megyek. 06-20-551-4580.
Szakképzett ápolónôk idôsek gondozását
vállalják ottlakással, referenciával. 00-40365-809-921, 00-40-758-898-074.
Vígszínházhoz közel turistáknak lakás kiadó. Tel.: 06-30-346-2223.
Újlipótvárosban garzonlakás turistáknak
kiadó. Tel.: 226-4109.
A XIII. kerületben, a Csanády utca elején, liftes, szép házban 40 m2-es, másfél
szobás, egyedi fûtésû lakás kizárólag ügyvédi vagy könyvelési irodának kiadó. Tel.:
06-30-664-1219.
KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
vásárolok nagyméretû, kisméretû festményeket, EZÜSTTÁRGYAKAT, 12 személyes evôeszközkészletet, cukordobozokat,
gyertyatartókat, tálcákat stb., Kovács Margit, Gorka kerámiáit, herendi, meisseni,
Zsolnay porcelánokat, régi álló, fali, asztali díszórákat, antik, barokk bútorokat, ta-

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.
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Terjesztéssel kapcsolatos reklamációk
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zöldszámon.
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MÁRCIUS
Budai Micve Klub
Március 5., 19.00 órától Kertész
Ákos versmondó estje: A Nyugat
Nagyjai – Kosztolányi és Babits.
Március 13., 17.00 órától Zájin
Ádár halvacsora. Menü: füstölt hal,
majonézes burgonya, sütemény, bor.
A vacsora ára: 2000 Ft.
Március 20., 17.00 órától Purimi
mûsor: Drágakô – Klezmer – meseoratórium felnôtteknek az ôsi zsidó
hagyományok alapján. Válogatta, öszszeállította, szerkesztette: Havas Judit. Zenéjét szerezte: Vincze Pál (Chagall Band). Elôadja: Havas Judit,
Garai Róbert és a Chagall Band.
Rendezô: Radó Gyula
Március 27., 18.00 órától Sorozat
Popper Péter elôadásaiból II. rész:
Zsidóság vagy amit akartok! Vendégünk: Zolnai-Lackó Katalin, a filmek
szerkesztôje és Garai Péter.
Március 29., 16.00 órától WIZO ülés
Spinoza Színház
(1074 Dob utca 15.)
Március 3. csütörtök, 19 óra, Ungvári Tamás estje
Március 5. szombat, 19 óra, Hatodik: Breiner Tamás mentalista estje
Március 6. vasárnap, 19 óra,
Karinthyráda
Március 7. hétfô, 19 óra, Heller Ágnes-est
Március 9. szerda, 19 óra, Pesti Orfeum PREMIER
Március 10. csütörtök, 19 óra,
Ephraim Kishon: Rómeóné és Júlia
ura
Március 12. szombat, 19 óra, Címzett ismeretlen
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Hazatelepülôknek is eladó Budapesten, a
zsinagógához közel, a Rákóczi úton 117 m2es, csendes, szép polgári lakás, az ablakok a
Dohány utcára néznek. Rendkívül alacsony
a fenntartási költsége! Ára: 27,8 millió Ft.
Hazatelepülôknek ügyvédi segítséggel.
Schill.ugvvedi.iroda@gmail.com
Budapest szívében, a Holokauszt Múzeum közelében, sétáló utcában, rendezvényeknek, közösségi háznak alkalmas reprezentatív iroda, közvetlen megközelítéssel,
udvari kijárattal – eladó. Két szinten 300 +
240 m2. Érdeklôdni: +36-20-474-8138
Nyugdíjas nôvér, aki a Szeretetkórházban
dolgozott, házi betegápolást vállal hétvégén is. 221-6798, 06-70-229-5738.

Ha segíteni szeretnél, gyere velünk! Önkéntes munka Izraelben
2011. március 20-tól április 10-ig!
Jelentkezés:
Deutsch
János,
lljano@freemail.hu, +36-20-2338454.

HÁZASSÁG
31 év tapasztalatával várom önt, amenynyiben társra vágyik. Az emberi sorsok segítése, a társkeresés számomra hivatás.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetôségeim: Györgyi asszony, 326-5989, reggel 8–10-ig, este 20–22-ig. E-mail: gyorgyi.asszony@gmail.com

Március 17. csütörtök, 19 óra,
Bächer Iván – Gyabronka József
Március 29. kedd, 19 óra, Medic’all
Art Dance Társulat
Március 31. csütörtök, 18:30, Ezen a
szinten… PREMIER
Hunyadi tér 3. félemelet
Március 7. Mispochológia II. évad,
Deák Gábor a klub vendége
Március 14. Közel-Kelet jövôje címmel Breuer Péter elôadása
Március 20. vasárnap, 17 órától A
templomkörzet és a klub purimi vigassága
Március 21. 3 órai tea Szirmai Zoltánnal
Március 27. vasárnap, délelôtt 10tôl Ruhabörze(!!!)
Március 28. Vencel György kántor a
vendégünk
A vasárnapi események kivételével a
klub összejövetelek délután 3-kor
kezdôdnek.
Csütörtöki napokon a megszokott
idôben tartjuk a gyógytornát és a
Kézenfogva klub fejlesztô foglalkozását.

LAKÁS, ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA
• Alpinista módon homlokzatjavítás,
tetôfedés
• Festés, mázolás, tapétázás, csempézés
• Mûszaki vezetés, árajánlat-készítés hitelfelvételhez is
FRANK (alapítva: 1892/1972)
Tel./fax: (1) 331-5743
E-mail: frank1063@t-online.hu
Munkadíjból 5% kedvezmény!

Kedves Szülôk, Nagyszülôk!
A Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskolában 2011. március 2-án,
szerdán, tavaszi nyílt kézmûvesházat szervezünk, melyre szeretettel várunk minden érdeklôdô gyereket, szülôt, nagyszülôt. A program 13.30-tól 15.30-ig tart.
2011. március 30-án, szerdán, nyílt napot rendezünk azoknak az érdeklôdô családoknak, akiknek gyermeke a 2011/2012-es tanévben lesz elsô osztályos. A
„leendô-elsôs nyílt nap” alkalmával négy tanítási órát lehet meglátogatni, majd a
program végén az elemi tagozat igazgatóhelyettese tart rövid tájékoztatót.
Iskolánkban az elsô óra 8.15–9.00-ig, a második 9.15–10.00-ig, a harmadik
10.15–11.00-ig, a negyedik 11.15–12.00 óráig tart.
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt: nemcsak a leendô elsôs gyerekek szüleit, hanem mindazokat, akik kíváncsiak a nálunk folyó oktatómunkára, szívesen
megismernék tanítóinkat és iskolánk légkörét.

Péntek
este
Márc. 4.

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. 5.

Péntek Szombat
este
reggel
Márc. 11. Márc. 12.

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
8.00
8.45

17.30

17.40

18.00
17.00

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

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

9.00
8.00
8.00
8.00
10.30

NAPTÁR
Március 3. csütörtök
Március 4. péntek
Március 5. szombat
Március 6–7 vasárnap–hétfô
Március 11. péntek
Március 12. szombat
Március 13. vasárnap

Ádár 1.27
Ádár 1.28
Ádár 1.29

Jom kippur kátán
Gyertyagyújtás: 5.14
Szombat kimenetele: 6.19
Újholdhirdetés, Sábbát sökálim
Ádár 1.30–Ádár 2.1 Újhold
Ádár 2.5
Gyertyagyújtás: 5.24
Ádár 2.6
Szombat kimenetele: 6.29
Ádár 2.7
Zájin ádár

Az Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért kuratóriuma ezúton köszöni meg
a 2009. évi személyi jövedelemadó
1%-ának felajánlását. A támogatás
összegét, a 67 fô által adományozott
1 millió 638 ezer 103 Ft-ot, kiegészítve egyéb adományokkal és támogatásokkal, a zsinagóga folyamatos rekonstrukciójára és az annak érdekében szervezett kulturális rendezvények támogatására használtuk fel. A
2011. évben is számítunk a 2010. évi
támogatóink hozzájárulásaira a folyamatos rekonstrukció során.
Adószámunk: 18451621-2-06.

lyi jövedelemadójának 1%-ról 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!

1%

***
A Veszprémi Zsidó Örökségi Alapítvány köszönetet mond mindazoknak,
akik a 2009. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány mint
közhasznú tevékenységet folytató
szervezet részére felajánlották. Az így
kapott 45 438 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 2010. évrôl
beadott bevallásukban még többen
fogják 1%-os felajánlásukat alapítványunk részére megtenni, amit elôre is
köszönünk.
Adószámunk: 18927467-1-19.
***
Kérjük, hogy adójának 1%-át a már
15 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: 180491961-42.
***
Mazsihisz Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány kéri, hogy szemé-

***
A Zuglói Talmud-Tóra Alapítvány
Budapest, Thököly út 83., adószám:
18170696-1-42 továbbra is számít támogatásukra. Ami Önöknek csak
1%, nekünk sokat jelent a szociális,
kulturális tevékenység támogatására.
Köszönettel: Kurcz Tamásné
***
1% FRANKEL
1 052 681 Ft adományukat, ami a
Frankel Zsinagóga Alapítvány részére érkezett nagy tisztelettel köszönjük, és várjuk 2011. évi felajánlásukat.
Alapítványi adószámunk:
18114878-1-41 .
Köszönettel: Frankel Zsinagóga
Alapítvány
***

Tisztelt Adományozó! Köszönjük,
hogy az elmúlt években adója 1%ával ortodox hitközségünket és iskolánkat támogatta. Kérjük, idén is legyen segítségünkre. A Magyarországi Autonóm Ortodox, Izraelita Hitközség technikai száma: 0107, másik
százalékával pedig támogassa az
Amerikai Alapítványi Iskoláért Alapítványt, adószáma: 19700557-1-42.
Adományát elôre is köszönjük!

Kérjük, segítse személyi jövedelemadója

1%-ával a ma már igen idôs Jad Vasem-kitüntetetteket, akik 1944-ben
életük kockáztatásával zsidó üldözötteket mentettek meg.

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.

8

ÚJ ÉLET

A holokauszt baba

Elek Judit filmjét, a Visszatérést a
díszbemutatón volt szerencsém végignézni. Ilyenkor még a nézôtér is
izgalmas, mert körülöttem ültek a
film készítôi. Kivéve Berger László
operatôrt, akit nem lehet elég hangosan dicsérni, és aki nem mellesleg
Elek Judit fia.
Ha bárki azt hinné (engem is beleértve), hogy a holokausztról már
mindent láttunk, mindent hallottunk,
hát téved. Úgy látszik, míg ember él
a Földön, ez a téma nem hagyja nyugodni a mûvészetet. (Sem.)
Fejbekólintós képsorral indul a
mozi, olyan gyönyörû a táj, hogy az
már fáj. Sziklák, tenger, és a távolból
zsidó zsoltárokat fú a szél. Kati édesapját búcsúztatják a rabbik, és az elhunytnak az volt a kívánsága, hogy a
tengerbe szórják a hamvait. Bár a
zsidó vallás ezt szigorúan tiltja, de
mégis elôfordul, pláne a távoli Svédországban. Kati mellett a férje, a kislánya, és egy fiatal nô. Ez utóbbiról
csak nehezen volt megfejthetô, hogy
ki légyen.

Kathleen Gati
A 80-as években játszódó történetben részesei vagyunk a jelennek, és
megtapasztaljuk a múltat. Szinte egy
idôben kapjuk a két idôsávot.
Mindkét sáv egy Erdélybôl megmenekült asszonyé, akit Kathleen
Gati alakít csaknem (?) szenzációsan. A jelzôn kicsit elbizonytalanodtam, mert nem illik ide. Ez egy gyönyörû szomorú történet, amit nem lehet szenzációsan játszani. Csak nagyon jól. Katinak visszatérô rémál-

Elhunyt Bôsze Péter
(1935–2011)

Egyszer már felsikított, hogy nem akar meghalni. Igaz, ekkor csak nyolc
éves volt és a gettóban rettegett. Volt is oka rá, hiszen a nyilasok anyukáját
akarták mellôle elvinni, mire a nagymama addig harcolt, míg ôt vitték el
Bergen-Belsenbe. Egészen 1944. elôttig szépnek mondható gyerekkora volt.
A Király utca 85-ben laktak Lehel Györggyel és Szônyi Olgával egy házban.
Alul a nagyszülôknek fürdôszoba szaküzletük volt. (Vagy, ahogy ô mondta:
„felmenôim klozetkereskedôk voltak.”) Aztán jött 44 és édesapját elvitték, aki
végül is a hosszú vándorlás után Kôszegen halt meg lefagyott lábbal, 39 éves
korában.
Késôbb iskolatársai voltak Léner Péter színigazgató és Kardos Péter fôrabbi úr is. Színészmesterséget Rózsahegyi Kálmánnál tanult. Miskolc, Vidám
Színpad és a Mikroszkóp voltak fôbb állomáshelyei. „Névadója” Ruttkai Ottó volt, aki Böhm-rôl Bôszére „keresztelte”. Ranschburg Jenô szerint, – aki
tíz éves kora óta ismerte – hitt az isteni gondviselésben .
Halála mindenki számára megdöbbentô, de nekem egy kicsit még jobban.
A múlt héten még láttam a Tabi-est délelôtti fôpróbáján, (címe Kabaré retro),
melyben nem kevés szerepe volt. Csodálkoztam is a mellettem ülôknek, vajon hogyan tud ennyi új szöveget megtanulni. Mit megtanulni! Eljátszani!
Úgy pattogott, úgy poénkodott, mint aki ezer évig nem hagyja abba.
Nevét soha nem hozták a címlapok, a tévé beszélgetôs mûsoraiba sohasem
hívták. Amolyan úriemberként maga elé engedte a fél világot, a kisember magas figuráját hozta. Inkább maradt a háttérben, ahol bôségesen kárpótolta ôt a
színészet a nevettetés és a közönség tapsa. Pedig de tudott beszélgetni! Késô,
de elárulom, hogy nagyon is színes ember volt, aki imádott, ahogy mifelénk
mondják, smúzolni. Egyszer interjút készítettem vele, de alig tudtam magamhoz ragadni a szót. Többé nem hallgathatlak. Édes Péter! Hiányolni fognak a
kabaréban és a nézôtéren egyaránt.
-bozsi-

mai vannak a holokauszt idejérôl, azt
álmodja, hogy meztelenül fut az SSek sorfala között az édesanyja. Mivel
ô csak 7 éves volt és kicsi, elbújtatták a vonat alatt. Így hát a szerelvény
nélküle zakatolt egészen valamelyik
haláltáborig. Ezt a „nélküliséget”
nem tudja magának még 40 év múlva sem megbocsátani. Szenvedéseit
látva, neurológus férje azt ajánlja,
hogy menjenek vissza Erdélybe a
gyökerekhez, hátha megszabadul
rémálmaitól és régi önmagától.
Minden beszéd helyett, elég, ha
látjuk, hogy autójuk, melyben négyen ülnek és bebocsátásra várnak
Ceausescu Romániájába. A szögesdrótot, az órákig tartó vacakolást,
amíg visszakapják útleveleiket. A
szabad világból érkezôk döbbenetét.
A gyereknek pisilni kell, aztán éhes,
aztán szomjas, aztán énekelni akar,
aztán… semmi nincs a helyén. Csak
Kati fogadja viszonylag nyugalommal a semmit, hiszen neki minden
fûnél, minden háznál elôjönnek a
gyerekkor képei. Elsôsorban Sándoré, akivel sokat játszottak együtt.
Sándor még annak is tanúja volt,
ahogy elásta az erdészházban a babáját. És amikor azt kérdezte tôle, hogy
miért ássa el, ô azt mondta: hogy ne
vigyék el a németek.
Az autóút is fôszereplôje lett a
filmnek. Mert olyan szépet, mint a
Hargita, a Fogarasi-havasok, de akár
csak egyetlen fája is a Kárpátoknak
óriási szépség. Ember nem láthat
minden nap ilyen csodát, mint amilyent az operatôr (jó anyagból) alkotott. Így aztán még nagyobb lett a
kontraszt: gyönyörû táj, ronda világ.
A cselekmény fut egy másik, egy
erdélyi szálon is. Sándor tíz éve élt
házasságban és imádta a feleségét.
Viszont mint ellenálló apa, nem
akart ebbe a diktatúrába gyermeket
nemzeni. Egy napon úgy megy haza,
hogy a pincében, ahol a cefre hordókban állt, holtan találja nejét egy
férfi alatt. A mustgáz vitte el ôket.
Neje annyira akart gyereket, hogy
még ezt is bevállalta. Sándor egy kis
kerülô után, felmegy az erdészházba
és önkezével vet véget életének.
Kati pont arra jár és a security berángatja az erdészházba. Faggatni
kezdik: mondja meg azonnal, hogy
miért jött ide, hogyan akarta Sándort
kicsempészni az országból. Trallala.
Kati percekig fájón néma, aztán
megszólal: a babámért jöttem. Majd
tíz körmével elkezd ásni, és megtalálja az évtizedekkel ezelôtt elrejtett
babát. Sándor holttestére helyezi,
mint egy ereklyét. Ez ugyanis nem
egy sima baba, ez egy holokauszt
túlélô baba. Úgy érzi (mi is), hogy
most már végérvényesen eltemette a
múltját.
És végre elkezdhet élni.
Bozsán Eta
2011. március 27-én, vasárnap
délelôtt 10 órától 14 óráig
a Hunyadi téri templomkörzet

GENERÁCIÓK
KLUBJA
(VI., Hunyadi tér 3., félemelet)
kirakodóvásárt, ruhabörzét
szervez jelképes összegért,
(nagycsaládosoknak teljesen
térítésmentesen), mely
adományt képez nagy múltú
zsinagógánknak.)
Nagy választék, sok új és
hordható (soha ennyi),
használható férfi-nôi holmi
(nagy méretben is)!!!
Szívesen látja Önöket
a klubvezetô, Gál Juli!

2011. MÁRCIUS 1.

SPÁNN GÁBOR

Manna
A közelmúltban a József körúton nyitottak egy kis élelmiszerboltot. Ez
még önmagában nem hír. Sûrûn tanúi vagyunk, hogy hétfôi napon csábító akciós termékekkel kinyit egy közért, és pénteken már a végleges bezárása miatt vásárolhatunk olcsón. Ez már a mi piacgazdaságunk
ismertetôjegye. Ez az üzlet két dologról vált híressé. Mint mindnyájan
tudjuk, ebben a mediatizált világban mindennek neve van, mégpedig
kötelezôen jól csengô. Ma ugyebár a WC-s nénit egészségügyi projektmenedzsernek becézik, tehát nincs mit csodálkozni azon, hogy ez az élelmiszerbolt a Manna nevet kapta. Ez volt az egyik nevezetesség. A másik,
hogy – talán egyetlenként – a hét minden napján egész évben 24 órát tart
nyitva, tehát azt lehet mondani, hogy megvalósult a kiskereskedelmi perpetuum mobile.
Egy zsidó ember nemrégiben megkívánt egy kaukázusi kefirt. Mivel a
már említett kis nonstop élelmiszerbolt közel volt a munkahelyéhez, ide
ment be megvenni. Szépen sorakoztak a pult elôtt a vásárlók, és miközben csodálták a teli polcokat, beszélgettek. Két asszony a zsidó ember
elôtt a bolt nevét tárgyalta. Az egyik megkérdezte: szerinted mi a fenét jelent az, hogy manna, merthogy odakint ez világít? A másik kész volt a
magyarázattal: az, kérlek szépen, nem manna, hanem valójában Anna,
csak biztos a reklámosoknak volt egy fölös m betûje, és eladták az üzlet
tulajdonosának. Igaz, hogy a mannának nincs értelme, de gondolom,
más is rájött, hogy az igazi neve Anna.
Sorra került a zsidó ember, és miután már nem álltak mögötte, szóba
elegyedett az eladónôvel. Mondja, kedves! Maga legalább tudja, hogy
mit jelent a manna?
A fiatal eladólány megszeppent: kérem, én nemrégen vagyok itt, fogalmam sincs, hogy mit jelent a bolt neve, és örülök, ha megtanulom az árakat.
A zsidó ember ekkor elkezdte mesélni a József körúti eladónônek a tórai magyarázatot: Amikor Mózes kivezette a zsidókat Egyiptomból, hoszszú sivatagi vándorlás várt rájuk. Mikor már sem inni-, sem ennivalójuk
nem volt, Mózes Istenhez fordult segítségért. És Isten válaszolt neki:
szólj a sziklához, és vizet fogsz kapni, az élelmezésetekrôl pedig én gondoskodom! És akkor a bibliai történet szerint Mózes a botjával ráütött a
sziklára, amibôl ezután tiszta, friss, hideg víz fakadt. Ahogy tovább vándoroltak, egyszer csak az égbôl elkezdett hullani egy ismeretlen ennivaló, és ezt nevezték mannának! A vándorló népnek nem volt más dolga,
mint összeszedni a homokból a mannát, és ki-ki jól lakhatott belôle. Isten kegyelme odáig terjedt, hogy gondoskodott arról is, az egyhangú táplálék ne keserítse meg a vándorok életét. Tudniillik, amikor valaki a szájába vette ezt az égi gyümölcsöt, annak mindig olyan íze lett, mint amilyen ételre az éhes gondolatban vágyott.
Az eladónô szeme kitágult a csodálkozástól, és így szólt a zsidó emberhez: nahát, uram! Ha nem jön be, és ezt nem mondja el, én sosem tudtam volna meg, hogy ilyen híres a mi kis üzletünk. Nézzen körül, és lássa be, hogy tulajdonképpen mi is megfelelünk a bibliai mannának, elvégre mindenféle ízt megtalál a polcokon.
Köszönöm az élvezetes elôadást, egyébként – nyújtotta a kezét a kis eladólány – Manci vagyok, az eladó, nappalos!
A zsidó ember körülnézett, és így felelt: hát igen, majdnem mindenben
megfelel üzletük a tórai történetnek, de van egy kis bökkenô. Az Úristen,
amikor Mózest biztosította arról, hogy minden napra elegendô manna
hull majd az égbôl, hozzátette: pénteken mindig két napra valót gyûjtsetek, mert tudjátok, hogy törvényem szerint szombaton nem szabad dolgozni! Maguk pedig ugyebár mindig nyitva vannak…
Végül a zsidó ember – nem lévén ortodox – elfogadta az eladólány kéznyújtását, és ennyit felelt: dr. Schôner Alfréd vagyok, és rabbi éjjel-nappal!

