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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Tánc az aranyborjú
körül

(Ki tiszá)
Tavaly a szidra szombatról szóló so-

rait idéztük, magyaráztuk. Egyértel-
mû a Tórából, hogy a sábbát a legna-
gyobb ünnepünk, és nem a jom kippur
(a „szombatok szombatja”), azaz min-
den héten ugyanolyan lelki megtisztu-
lással kellene készülni rá, mint pl. az
engesztelés napjára. Gyakran hallom
a kifogásokat, amelyeknek vannak
részigazságai. Az egyik így szól: nem
lehet minden héten „jom kippur-
szerûen” fogadni a sábbátot, mert ez
olyan, mintha naponta elénekelnénk
valamilyen imakölteményt, évtizede-
ken át egyforma áhítattal…

Egykori mesterem mondotta: a
részigazság teljes hazugság. Ha kicsit
elnagyoltnak is érezzük a kijelentést,
azért nézzünk körül egy kicsit a világ-
ban. Jeruzsálemben, Brooklynban
például a turista csodálkozva tapasz-
talja, hogy a szombatot úgy fogadják,
mintha az nem is minden héten lenne…

De mint ígértem, most az aranybor-
jú a téma. Vájáár háám ki bosés
Mose loredet min háhár – amikor
azt tapasztalta a nép, hogy Mózes ké-
sik, Áronhoz fordultak: csinálj ne-
künk istent, mert Mózes nem jött visz-
sza.

Nem véletlen, hogy a következôk-
ben felváltva, kis- és nagybetûvel
írom az isten szót.

Áron „benne van” a nép javaslatá-
ban, azaz egyetért vele, hogy kell egy
isten. Porku nizmé házohov… gyûjt-
sétek össze arany ékszereiteket és
hozzátok el nekem, azaz Áronhoz.
Úgy látszik, egy isten prototípusának
legyártására igencsak gyorsan aktivi-
zálható a nép. Egyik mondatban kér, a
másikban már csinálja is. Vájászéhu
égel mászécho – megalkotta az
aranyborjút. Az, hogy Isten ezért ha-
ragra gerjed, és Mózes megpróbálja
eltéríteni tervétôl, mármint hogy el-
pusztítsa ôket – még rendben is van.
Az érv az érdekes. Lámá jomru
micrájim… mit szólnak majd az egyip-
tomiak? Ezért hozta ki ôket a rabszol-
gaságból, mentette meg a zsidókat,
hogy most elpusztíthassa ôket? Mind-
ehhez még hozzáteszi: zöchor
löávráhám, löjichák ulöjiszráél –
szó szerint ez azt jelenti: emlékezz ar-
ra az ígéretedre, amit Ábrahámnak,
Izsáknak és Jiszráélnak (Jákobnak)
tettél, hogy megszaporítod utódaikat
stb.

Ez a kifejezés azonban, hogy „em-
lékezz”, az adott magas hôfokú vitá-
ban inkább így fordítható: hát nem
emlékszel (hogy mit ígértél)???

Számos része a hetiszakasznak el-
lentételezi a nép vétkét. Ilyen a már
említett szombat törvénye. Ách et
sábtotáj tismoru – mondd meg Izra-
el fiainak, hogy a szombatjaimat ôriz-
zék meg, ki ot hi béni uvénéchem
lödorotéchem – mert ez egy jel köz-
tem és köztetek, nemzedékeken át.

A szidrát február 19-én hallgathat-
juk meg zsinagógáinkban, s akik is-
merik az elôttünk álló hetiszakaszok
tartalmát, tudják, a sábbát törvénye
többször jön elô, néha megszegésének
szankcionálásával egyetemben.

Ma már semmi akadálya a szombat
maradéktalan megtartásának. Még
különbözô technikai „kütyük” is segí-
tik a komfortérzet teljességét.

A péntek esti gyertya meggyújtásá-
tól a havdaláig – pihenjünk!

Ráv

Újra Páholy (2. old.)

Ahány (egy)ház, annyi szokás (4. old.)

Méir Lau portréja (5. old.)

Az antiszemitizmus jelenlegi terjedése Ma-
gyarországon volt az egyik fontos témája a
Mazsihisz január 30-i közgyûlésének.
Schweitzer József nyugalmazott országos
fôrabbi javaslatára a küldöttek úgy döntöttek,
a szövetség a közeljövôben levélben kéri a kor-
mányfôt a rasszista jelenségek elleni fellépésre.
A közgyûlésen Feldmájer Péter, a Mazsihisz el-
nöke, Streit Sándor, a BZSH elnöke, Zoltai
Gusztáv, a Mazsihisz-BZSH ügyvezetô igazga-
tója, Schweitzer József és László Miklós vezetô
elöljáró ült az emelvényen.

Erôsödik az antiszemita közhangulat Magyaror-
szágon – mondta Feldmájer Péter, a Mazsihisz el-
nöke a szövetség január 30-i közgyûlésén Róna
Tamás rabbi nyitóimája után. Az utóbbi egy évben
nyilvános támadások érik a magyarországi zsidó-
ságot, nem egy ráadásul parlamenti padsorokból.
Zsidótemetôket rongálnak meg, mint a napokban
Marcaliban, bizonyos médiák nyíltan uszítanak
zsidó emberek ellen, akiknek egyetlen „bûnük”,
hogy zsidónak születtek és annak is vallják magu-
kat. Egy szélsôjobboldali megnyilvánulás kifeje-
zetten arra szólítja fel a zsidókat, hogy csomagol-
janak és menjenek el az országból.

Ebben a közhangulatban nagyon fontos, hogy a
zsidóság egységes legyen – hangsúlyozta Feld-
májer. Ezért is tartotta örömtelinek, hogy a körze-
tek és hitközségek küszöbön álló tisztújító válasz-
tásai elôtt a minimálisan szükséges 58 tagnál jóval
több, összesen 85 küldött vett részt a vasárnapi
közgyûlésen.

A napirendi pontokat Zoltai Gusztáv, a
Mazsihisz-BZSH ügyvezetô igazgatója ismertette.

Összefoglalója nyomán a jelenlévôk elfogadták,
illetve megszavazták a 2009. évi zárszámadást, a
2010. évi költségvetést, a 2011. évi költségvetés-
tervezetet és a pápai ingatlan elidegenítésének
utolsó szerzôdésmódosítását. Zoltai a 2010. évi
költségvetésrôl szólva elmondta: változtattak a
pontrendszeren, amellyel a hitközségek felújítási
keretének elosztásáról döntöttek. Az ügyvezetô
igazgató számszerûsítve is felsorolta, hogy az ösz-
szesen rendelkezésre álló 15 millió forint hogyan
oszlott meg a budapesti körzetek és vidéki hitköz-
ségek között.

A 2011-es költségvetés-tervezettel kapcsolatban
jó hír, hogy a decemberi bizonytalansággal szem-
ben az elôzô kormánnyal aláírt szerzôdést a
kiegészítô járadékról az új kormány elfogadta. Az
állami pénzek elsô negyedévre szóló összegét, 50
millió forintot, a Mazsihisz már meg is kapta. Ezt,
akár a teljes 250 millió forintot, tartalékalapba kü-
lönítik el, amelynek felhasználásáról csak a köz-
gyûlés dönthet.

Schweitzer József nyugalmazott országos fôrab-
bi csatlakozott a Feldmájer Péter Mazsihisz-elnök
nyitóbeszédében elhangzottakhoz, és javasolta: a
Mazsihisz az elnök megfogalmazásában küldjön
levelet a kormányfônek, amelyben kifejezi az
egész magyar zsidóság tiltakozását az antiszemi-
tizmus erôsödô jelenléte ellen. A nyugalmazott or-
szágos fôrabbi szerint a szövetségnek rá kell kér-
deznie, milyen konkrét fellépést tervez a kormány
a jelenséggel szemben. Streit Sándor, a BZSH el-
nöke utalt Orbán Viktornak az Európai Zsidó
Kongresszuson tett ígéretére. A miniszterelnök
mint az EU soros elnökségét ellátó Magyarország

politikai vezetôje elkötelezte magát a zsidóság jo-
gainak tiszteletben tartása mellett. De most nem
csupán elvi állásfoglalásra van szükség, hanem
pozitív lépésekre.

A levél ötletét a közgyûlés ellenszavazat nélkül
támogatta. Nem voksoltak viszont arról a javaslat-
ról, miszerint ha egy-egy hitközségbôl nem jelenik
meg minden küldött, a jelenlévôk az ô nevükben is
szavazhassanak a közgyûlésen. Ez egyfelôl meg-
könnyítené a döntéshozatalt, másfelôl számos elvi
kérdést nyitva hagyna. A közelgô tisztújító válasz-
tások elôtt nem szabad az utódokat ilyen súlyos
döntéssel megterhelni – mondta Egri Oszkár, a
Hegedûs Gyula utcai templomkörzet elnöke.

Szintén napirendre került az albertirsai
zsidótemetô ügye, amelynek felújításával 2005-tôl
alapítvány foglalkozik. A sírkert egy részét koráb-
bi információk szerint a szomszéd magánszemély
elfoglalta. Az ügyvédek peren kívüli megállapo-
dást szorgalmaztak, de a közgyûlés 2006-os dön-
tése nyomán mégis per indult. Azóta szakértô álla-
pította meg: a vitatott sávrészre nem a szomszéd,
hanem a temetô építkezett rá – közölte Rosta Már-
ton ügyvéd, aki újabb, peren kívüli egyezséget ja-
vasolt. A döntés a sírhantokat tartalmazó területe-
ket nem érintheti – érvelt Feldmájer Péter. A köz-
gyûlés elfogadta a határozatot.

Az esemény zárásaként Markovics Zsolt fôrabbi
mondta el a záróimát. Elôtte Streit Sándor elkö-
szönt a küldöttektôl, akik a hamarosan bekövet-
kezô, négyévenkénti tisztújítás után most voltak
utoljára ebben az összetételben együtt.

R. V.

A magyar holokauszt az egész ma-
gyar nemzet tragédiája – mondta
Martonyi János külügyminiszter a
holokauszt nemzetközi emléknapján
tartott budapesti rendezvényen. A
külügyi tárca vezetôje a „zsidó honfi-
társaink” kifejezéssel élve hangsú-
lyozta: az állam nem tudta megvéde-
ni saját polgárait egy idegen hata-
lomtól, sôt, elpusztításukhoz ugyan
kényszer hatására, de segítséget
nyújtott. Szólt arról is, hogy az Euró-
pai Unió Alapjogi Chartájában felso-
rolt jogokat változtatás nélkül áteme-
lik a készülô magyar alkotmányba.
Nemrég Izraelben járva szívme-
lengetô volt tapasztalnia, hogy a ma-
gyar kolónia fiataljai közül sokan fo-
lyamodnak a magyar állampolgár-
ságért.

Azt nem lehet megtanítani az em-
bereknek, hogyan legyenek hôsök,
de azt meg lehet tanítani a gyerekek-
nek, hogyan tiszteljenek másokat
nemtôl, vallástól, származástól füg-
getlenül – mondta Aliza Bin-Noun. A
Jad Vasem Intézet tavaly is sok kuta-
tót és újságírót fogadott Magyaror-
szágról, és a programot folytatni fog-
ják – hangsúlyozta Izrael állam ma-
gyarországi nagykövete.

A nyitóbeszédek után Jávori Fe-
renc (Fegya) játszott zongorán, majd
Kardos Péter fôrabbi mondta el em-
lékbeszédét. A szónok az emlékezés
és a megemlékezés különbözô mi-
voltát állította szembe. Az elôbbi a
túlélôk, az utóbbi az utókor dolga.
Kardos szerint a fennmaradás zálo-
ga, hogy az emlékeket nemzedékrôl
nemzedékre továbbadjuk. A
holokauszt nemzetközi emléknapján Zoltai Gusztáv, Feldmájer Péter, Streit Sándor

Azonnali fellépést várunk 
a kormányfôtôl az antiszemitizmus ellen

Nemzedékrôl nemzedékre...
Megemlékezés és musical a budapesti Játékszínben

zsidó, roma és keresztény emberekre,
valamint az embermentôkre egyaránt
emlékezünk.

A hatmillió áldozatot jelképezô hat
gyertyalángból az elsôt Gordon Gá-
bor, az Élet Menete Alapítvány ma-
gyarországi vezetôje felkérésére a
túlélôk nevében Sándor Lászlóné és
Forgács János gyújtották meg, akik
66 éve Auschwitz-Birkenauból szaba-
dultak fel. Majd Aliza Bin-Noun,
Navracsics Tibor miniszterelnök-he-
lyettes, Martonyi János, valamint
Gottfried Köfner, az ENSZ Menekült-
ügyi Fôbiztosságának regionális
képviselôje következett. A harmadik
gyertyát Timothy Betts amerikai kö-
vettanácsos és Roman Kowalski len-
gyel nagykövet lobbantotta lángra.
Szintén gyertyát gyújtott Feldmájer

nak darálni a mozgalomba. Aki ra-
gaszkodik önállóságához, szabad
akaratához, azt kiközösítik, kínoz-
zák, megalázzák. A csoport
erôszakszervezetté válik, a törpe ki-
sebbség uralkodni kezd a többsé-
gen, és máris kész a diktatúra.

A fenti história igaz történet. A kí-
sérletet egy amerikai középiskolá-
ban végezte el 1969-ben az egyik ta-
nár, megmutatva vele: Auschwitz
borzalma nem az, hogy néhány ször-
nyeteg rászabadult az emberiségre.
Hanem hogy a szörnyeteghez illô tet-
teket emberek követték el emberek
ellen. Bizonyos feltételek mellett a
legnagyobb gazságokra is képesek
lehetünk; a hatalom manipulációjá-
nak és a tömegpszichózisnak csak az
igazán tudatosak, az erkölcsileg
érettek tudnak ellenállni.

A FÉBE társulat elôadása ezekre
a tanulságokra figyelmeztet. A ti-
zenéves szereplôknek A hullám cí-
mû musicallel a budapesti Játék-
színben ez a premierjük. A gyere-
kek Szécsénybôl hozták el a pro-
dukciót, a darab szerzôje és egyben
a rendezô, Cs. Szerémy Andrea drá-
matanár, Todd Strasser regénye
alapján írta a mûvet. A szöveg-
könyvhöz és a dalszövegekhez
Beszkid József szerzett zenét, amit
Pásztor Ákossal együtt hangszerelt.

A fôszereplô, Horák Petra, alias
Laurie Saunders, az iskolaújság éles
eszû és bátor fôszerkesztôje fellépése
nyomán összeomlik az erôszak-
szervezet. Ô számol be néhány társá-
val a szakkörvezetônek a visszássá-
gokról, aki erre leleplezi a kísérletet.
A Hullám taggyûlésén bejelenti: a
mozgalomnak már országos vezére
is akadt. S hogy kicsoda? A
legördülô vásznon egy korabeli
felvételrôl a dühödten rikácsoló Hit-
ler jelenik meg.

A gyerekek felocsúdnak a mani-
pulatív kábulatból. Közös utolsó
daluk már arra buzdít: tartsd tisz-
teletben a másik jogait, embertárs-
adat a maga egyedi mivoltában, el-
idegeníthetetlen személyében.

Rados Virág

Péter, a Mazsihisz elnöke, Streit Sán-
dor, a BZSH elnöke és Zoltai Gusz-
táv, a Mazsihisz-BZSH ügyvezetô
igazgatója. Az ötödik gyertyát Kardos
Péter fôrabbi, Iványi Gábor és Sugár
András lelkészek gyújtották meg, a
hatodikat pedig a fiatalok nevében
Müller Rebeka, a Scheiber Sándor-
iskola diákja és Singer Patrik, a
Lauder Javne-iskola tanulója.

Az uniformizált ember 
bukása (Musical)

Bombaként robban be a Gordon
Gimnázium sokszínû életébe a téma,
a holokauszt. A diákok felteszik a
kérdést, amit oly sokan feltettek
már: hogyan történhetett meg mind-
ez? A tanár rendhagyó kísérlettel
válaszol. A szakkörösökbôl szerep-
játszó csoportot alapít, amelynek ne-
ve: Hullám. Saját szimbólummal,
egyenruhával, lózungokkal, tisztel-
géssel, gyûlésekkel.

A „hullámosok” egyre erôszakos-
abbak lesznek. Mindenkit be akar-

Az emlékezés és a tanítás kötelességét hangsúlyozza az ENSZ-közgyû-
lés 2005. november 1-jei határozata, amellyel a közösség a holokauszt ál-
dozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánította január 27-ét. Ezen a
napon szabadult fel 1945-ben az Auschwitz-Birkenau haláltábor. Az idei
évfordulón közjogi méltóságok és középiskolás diákok emlékeztek a bu-
dapesti Játékszínben.
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Körzeti kitekintô

F e l h í v á s
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége alapszabályának

114/A. §-a alapján a Magyar Zsidó Kongresszus ülését
2011. február 20-án (vasárnap) 10 órára összehívjuk
a Budapest VII., Síp u. 12. szám alatt lévô Díszterembe

A kongresszuson részt vehet minden olyan önálló jogi személyiségû
vagy jogi személyiség nélküli csoport, amely magát magyar zsidóként
határozza meg és legalább az ülést megelôzô 15. napon regisztrálás
céljából részvételi szándékát bejelenti, és kinyilvánítja kötôdését a
magyar zsidósághoz.

A kongresszuson valamennyi részt vevô csoportot azonos jog illeti
meg, a kongresszus a résztvevôkre nézve kötelezô érvényû döntést
nem hozhat.

Az ülésre való jelentkezés, a regisztrálás vagy a részvétel elmulasz-
tása nem jelenti azt, hogy a kongresszus késôbbi ülésein az adott cso-
port ne vehetne részt.

Az ülés a mûködési szabályait saját maga állapítja meg.
A korábban már regisztrált csoportoknak nem kell újból regisztrál-

niuk.
Az ülés napirendje:
Elnöki megnyitó
1. Ôexcellenciája Aliza Bin-Noun, Izrael állam nagykövetének

elôadása: „Izrael és Magyarország kapcsolatai” – helyzetkép
2. A legutóbbi ülés óta eltelt idôszak áttekintése
3. Beszámoló a kongresszus bizottságainak mûködésérôl
4. Zárszó

Dr. Feldmájer Péter Zoltai Gusztáv
elnök ügyvezetô igazgató

Körzeti választások
A Budapesti Zsidó Hitközség templomkörzeteinél a választások
idôpontjai az alábbiak:

– Bethlen téri körzet 2011. február 27., 9–12-ig
– Buda-Óbuda körzet 2011. március 6., 9–17-ig
– Dohány utcai körzet 2011. március 6., 8.30–12-ig
– Dózsa körzet 2011. február 20., l l–l3-ig
– Hegedûs Gyula utcai körzet 2011. február 27., 9–13-ig
– Hunyadi téri körzet 2011. február 13., 10–12-ig
– Károli körzet 2011. március 6., 8–14-ig
– Nagyfuvaros 2011. február 27., 9–12-ig
– Páva utcai körzet 2011. március 6., 10–12-ig
– Pesterzsébet-Soroksár-Csepel 2011. február 20., 10–12-ig
– Újpest-Rákospalota-Pestújhely 2011. február 20., 10–12-ig
– Szeretetkórház 2011. február 20., 10–12-ig.
– Vasvári Pál utcai körzet 2011. február 27., 9–12-ig
– Zuglói körzet 2011. február 27., 9–12-ig

Várhatóan ezen körzetek értesítése a www.mazsihisz.hu internetes
oldalon, illetve a körzetek faliújságjain kifüggesztve tekinthetô meg.

BZSH Választási Bizottság

Ismét Páholy, újra megtelhetett a
Díszterem e program sok éve elkö-
telezettjeivel. Ez alkalommal Feld-
májer Péter Mazsihisz-elnök és
Zoltai Gusztáv ügyvezetô igazgató
Benedek István Gábor író-újságíró,
míg Szita Szabolcs egyetemi tanár
Fazekas Lajos rendezô kérdéseire
válaszolt.

BIG, miután elmondta üdvözlô sza-
vait, köszönetet mondott a Dohány ut-
cai templomkörzetnek azért, hogy e
sokéves hagyománnyal rendelkezô,
majd némi szünet után újrainduló
programsorozat ismét lehetôséget
kaphatott.

A délután házigazdája elsôként
Zoltai Gusztávnak tett fel kérdéseket,
melyek apropója beszélgetôpartnere
brüsszeli látogatása volt. Az
ügyvezetô igazgató beszámolóját
megelôzôen Heisler László néhai el-
nökre emlékezett, aki a Füst Milán
Páholy indulásától szellemi atyja volt
az eseményeknek.

Ezután beszélt az EJC által az
auschwitz-birkenaui táborok felszaba-
dulása, a holokauszt nemzetközi em-
léknapja alkalmából az Európai Parla-
ment székházában rendezett esemé-
nyen tapasztaltakról. Szólt az Európai
Zsidó Kongresszus elnöke, Mose
Kantor és mások, mint például Tôkés
László „harcosnak” aposztrofált fel-
szólalásairól.

Zoltai Gusztáv beszámolt az EJC
kérésére létrejött találkozóról Ma-
gyarország miniszterelnökével, me-
lyen az Európai Zsidó Kongresszus
Végrehajtó Bizottságát kilenc fô kép-
viselte. Orbán Viktor egyebek mellett
kiemelte: sokat köszönhetünk a ma-
gyarországi zsidóságnak, majd hang-
súlyozta, a kormány a továbbiakban is

a Mazsihiszt tekinti tárgyalópartneré-
nek, de kapcsolati szinten nem zárkó-
zik el a többi zsidó szervezettôl sem.

A Jobbik politikája, megnyilvánu-
lásaik a miniszterelnök véleménye
szerint ártanak a demokráciának, és a
kormánynak is.

Zoltai Gusztáv bejelentette, április
3-án Magyarországon rendezik az Eu-
rópai Zsidó Kongresszus kibôvített
közgyûlését.

BIG második beszélgetôpartnere
Feldmájer Péter volt, aki nagy jelen-
tôségûnek ítélte a miniszterelnökkel
történt találkozásukat, s reményét fe-
jezte ki, hogy az ott elhangzottak
ténylegesen megvalósulnak majd. Az
elnök megjegyezte, sikeres kormány-
zás és elkötelezettség, a rasszizmus-
sal, az antiszemitizmussal szembeni
kiállás esetén az emberek többsége el-
fordulna a szélsôségektôl.

A Mazsihisz elnöke részt vett a
magyarországi egyházi szervezetek,
a történelmi egyházak képviselôi
számára rendezett tanácskozáson is,
ahol sok, a zsidóságot érintô téma
vetôdött fel, egyebek mellett az,
hogy az EU több országában is terve-
zik a kóser vágás betiltását, mond-
ván, hogy az nem felel meg az euró-
pai normáknak. A tanácskozáson –
mondta Feldmájer – a zsidó vezetôk
Orbán Viktor közbenjárását kérték a
hagyományos elôírásoknak megfele-
lô állatvágás érdekében. A miniszter-
elnök támogatásáról biztosította az
érdekelteket.

A Páholy következô vendégének,
Szita Szabolcsnak elsôként a munkás-
ságát mutatta be (történészi-tanári as-
pektusból) Fazekas Lajos, akinek kér-
déseire, mint például van-e még kuta-
tási terület, feldolgozásra váró anyag,

Ortodoxia
1945. január 14-én (tévét hó 29-

én) nyilas fegyveresek a Bíró Dániel
Kórház betegeit az udvarban, a pin-
cében, sôt a kórtermekben lôtték le.
Az igazgatót és a 24 fônyi személy-
zetet sem kímélték. Néhány nappal
késôbb, január 19-én, az Alma utcai
Szeretetház gondozottait a Maros ut-
cába vezették, gránátot dobtak közé-
jük. Aki túlélte, azokat lelôtték. A
Bíró Dániel Kórházban elhunytak a
Csörsz utcában nyugszanak. Az év-
fordulóhoz közeli vasárnap ortodox
hívek felkeresték a sírjaikat. Az Al-
ma utca áldozatai és a Klauzál téren
a vészkorszakban elhunyt, ott ideig-
lenesen elföldelt gettólakók emlék-
kövei a Gránátos utcában találhatók.
A következô vasárnap oda zarándo-
koltak a hitközség képviselôi. Zsol-
tárokat recitáltak, Ráv Weiszberger
Mojse vezetésével. Ô mondta el a ká-
dis imát. A Kél molé gyászdalt Lózsi
Tamás énekelte. A gyászolók megál-
lapították, hogy egy sírkô felállítás-
ra, a másik javításra szorul. A kegye-
let megkívánja rendbehozatalukat.

* * *

A jótékonyságáról ismert Mordche
Berkovits, az utolsó tokaji rabbi fia

A Páva utcai Ho-
lokauszt Emlékköz-
pontban adták át a
soá idején több tíz-
ezer embert meg-
mentô svéd diplo-
matáról elnevezett
elismerést. A három
díjazott közül az
egyik a több mint
tíz éve megjelenô
Budai Sófár címû
havilap. Az újság
hozzájárul ahhoz,
hogy a fiatalok és az
idôsebb generációk
is jobban megis-
merhessék a vész-
korszak történéseit,
és az antiszemitiz-
mus ellen küzdve
visszaemlékezése-
ket is közöl a holo-
kausztról. A díjat
Sárosi Viktória fô-
szerkesztô (képün-
kön) vette át Mari-
novich Endrétôl, az
Antall József Baráti
Társaság elnökétôl.

Szita Szabolcs

Újra Páholy

az egyetemi tanár átfogó és igényes
tájékoztatást adott.

Beszélt az eddigi kutatási irányról:
zsidó kisegítô munkaszolgálat, az
ausztriai deportáció és kényszermun-
ka, magyarok az SS mauthauseni lá-
gerbirodalmában, zsidó önmentés és
cionista ellenállás, zsidómentés Ma-
gyarországon, Ausztriában és Szlová-
kiában. Részletesen ismertette az e té-
mákban elért sikereket és a még
meglévô hiányosságokat.

Tájékoztatójában nagy fejezetet
szentelt a balfi kutatási eredmények-
nek, beszámolt arról a helyrôl, ahol
egykor iszonyatos pusztítás zajlott,
mintegy nyolcezer zsidót pusztítottak
el, betegeket mészároltak le, ahol em-
beri csontok kerültek felszínre, szem-
tanúkat gyilkoltak, dokumentumok
semmisültek meg, tûntek el, s amihez
végül a kutató hozzájutott, azt nagy
elôvigyázatossággal kellett kezelnie.
Megnyugtató, hogy idôközben emlék-
hely létesült a már fellelhetô emlék-
oszlopon kívül.

Szita Szabolcs beszélt az e témában
megjelent publikációiról, monográfi-
ákról, arról a semmihez sem hasonlít-
ható érzésrôl, ami egy-egy befejezett-
nek tûnô kutatás után fogja el. Elége-
dettséggel tölti el – mondta –, hogy
némely könyvének tartalmi igazsága
olyan hitelesnek tekinthetô, hogy bi-
zonyítékul szolgált peres ügyekben,
és a kárpótlások során is.

Szólt arról is, hogy a Balfi
Mûvelôdési Házban állandó kiállítás
látható, valamint háromrészes film is
feldolgozta a történelem e szégyentel-
jes fejezetét, ugyanakkor diák-tanár
csoportok is látogathatják a helyszínt.

A program további részében az
embermentôkrôl, balfi emlékkövük-
rôl, az agyonhallgatásról, a bûnnel
történô szembesülésrôl, a kutató-után-
pótlás képzésérôl esett még szó.

Végül Fazekas Lajos zárógondola-
taiból idézek: „Mostanság napjaink
csatáját vívjuk, s hogy a jó gyôzel-
mével végzôdjék, ebben vannak segít-
ségünkre a kutatók, így Szita Sza-
bolcs is. Merítsünk hát tevékeny-
ségükbôl erôt és bátorságot!”

gáljuli

Wallenberg-díjat kapott a Budai Sófár

édesapja, Ráv Mose Klajnemesz em-
lékére két frigyszekrényt takaró füg-
gönyt, párochetet adományozott orto-
dox közösségeknek. Egy fekete színû,
mûvészien kidolgozottat a Dessewffy
utcai imaház kistermében helyeztek
fel erev tu bisvátkor, a másikat, egy
bordó színû, szintén szép függönyt, a
Kazinczy utcai bét hámedresben a fák
újévén avatták fel.

Ugyanezen a napon, a mincha ima
után, 30 féle gyümölcsöt sorakoztat-

tak fel az asztalra. Ráv Weiszberger
Mojse vezetésével elmondták a
jelenlévôk azt az imát, amelyet ez
ünnepi alkalomra Joszef Chájim bag-
dadi rabbi szerkesztett. Majd a ma-
gyarországi hagyomány szerint az
elsô 15 gyümölcs fogyasztása után
egy-egy sir hámálotot, a „grádicsok
zsoltárát” énekelték el a megfelelô
dallammal. A sorrend – mondta a
fôrabbi – a Szentföld termésének di-
csérete, ezért az olajbogyóval kezd-
ték, majd a datolyával folytatták, kö-
vetkezett a gránátalma, utána a gyü-
mölcsök hosszú sora. Ráv
Weiszberger hangsúlyozta: amikor a
növényeket köszöntjük, akkor imád-
kozunk azért, hogy jó és szép eszro-
gunk legyen szukkotkor. A bagdadi
rabbi imájának is ez volt a lényege.

Újfehértón élt egy igaz ember, egy
cádik, Ráv Heszkel, ô ezen a napon
bezárkózott a szobájába, elmondta a
zsoltárokat elejétôl a végéig. Azért,
hogy a sátoros ünnepen szép eszroga
legyen. Egy alkalommal nem a
legkedvezôbb darabot tartotta a kezé-
ben, törte a fejét, kereste az okot, majd
megértett mindent, ugyanis megza-
varták a zsoltármondás közben. Azt
mondják, nem a válogatás a legfonto-
sabb, mert mindenkinek olyan eszroga

lesz, amilyet megérdemel. Volt olyan
rabbi, aki nem nézte meg, milyen
eszroghoz jutott, csak az ünnepen.
Akkor vette tudomásul, hogy egész
évi tevékenysége elismerésben vagy
elmarasztalásban részesül.

Miért kell az, hogy szép legyen az
eszrog? Mert áll: egyétek éc hádár
díszpálma gyümölcsét. A Talmud-
ban olvassuk, hogy olyan városban,
amelynek kertjében nem terem sok-
fajta gyümölcs, nem szabad lakni.
Az ember áldást mond a gyümöl-
csökre, mert így köszöni meg a
Teremtônek a táplálékot – fejezte be
mondandóját a fôrabbi. A gyümölcs-
arzenált jó hangulatban fogyasztot-
ták, és utána elmondták az esti imát,
a márivot.

D.G.

Programajánlat
FEBRUÁR

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

22., 16.00:WIZO-ülés
27., 17.00: A Fazekas Klezmer

Band koncertje
Állandó programjaink:
Hétfônként 16.00 órától karban-

tartó torna csontritkulásos betegek-
nek.

Keddenként Breshit felnôttok-
tatás, elôadó: dr. Balázs Gábor. Té-
ma: A zsidó élet ciklusai és a zsidó
hit alapjai.

Csütörtökönként 18.00 órától
Frankel Baráti Kör. Csevegés, tár-
sasjáték, kártya, sakk. Várjuk új ta-
gok jelentkezését!

Péntekenként zenés szombatfoga-
dás és talmud-tóra oktatás gyerme-
kek részére. A foglalkozást Ungár
Judit talmud-tóra tanárnô és Föld-
vári Gergô zongorista tartják. Infor-
máció: 06-30-508-5088.
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A holokauszt emléknapján csak a
Duna Televízió vette a fáradságot,
hogy megünnepelje az Auschwitz-
Birkenau koncentrációs tábor felsza-
badításának 66. évfordulóját. Ráadá-
sul egy olyan alkotást tûzött mûsorá-
ra, melyrôl nálam filmben jártasabb
barátaim sem hallottak. A címe: A
béke szigete. Mûfaja: magyar film-
dráma. Az 1983-ban készült, Hajdu-
fy Miklós által rendezett mozi Alapy
Gáspárról szólt, aki Komárom pol-
gármestere volt. Csodálatom csak
fokozódott, hogy a fôszerepet Besse-
nyei Ferenc játszotta, ô alakította a
zsidók védelmére kelt Alapy figurá-
ját. A forgatókönyvet Nemeskürty
István jegyzi, és a további szereposz-
tás sem hagy kívánnivalót maga
után.

Ettôl persze még nem tudom, hogy
ez a film hogyan tudott elsikkadni az
évtizedek útvesztôjében. Hogy nem
lett szószólója a „voltak rendes em-
berek” zászlaját lobogtatóknak?

Hogyhogy nem ismertem a nevét
Alapy Gáspárnak, aki Dachauban
halt meg 1945-ben? Bizonyára tudat-
lanságom az oka, de azért mégis.
Most utánaolvasva már tudom, ki
volt ô (meg a filmbôl is). 1939-ben
nevezték ki polgármesternek Komá-
romban. Városépítô tevékenysége
során virágzó kisváros alakult. 1944.
augusztus 31-én nyugdíjba ment.
1944. október 17-én zsidópártolás
vádjával a nyilasok letartóztatták, a
Csillagerôdbe, majd Dachauba hur-
colták, ahol mint a 136708-as számú
fogoly halt meg 1945. február 5-én.
A legnehezebb idôkben is ki merte
jelenteni: „Én esküt tettem rá, hogy
minden polgár ügyét egyformán
szolgálom.”

Ez a történelem, de a film persze
egy kicsit másképp ábrázolta a figurá-
ját. Talán legszebb jelenete, amikor
Bessenyei az erkélyen állva kiált a tö-
megnek: „Többen vagytok, alig van-
nak fegyveresek körülöttetek! Fussa-
tok!” Persze a megrémült zsidóknak
eszük ágában sincs lázadni. Tán azt
gondolták, mint annyi millióan, hogy
a sorsuk elôl nem futhatnak el. Ekkor
Alapy más módszerhez folyamodik,
és tekintélyével megpróbálja a
csendôröket jobb belátásra bírni, de
hiába. Tehetetlenségében kiszalad a
házából, és feléjük indul. Még nem
lehet tudni, hogy a csendôrökkel szót
ért-e, vagy mi lesz ebbôl a találkozás-
ból. Aztán egy ôt nem ismerô fegyve-
res belöki a sorba. A végét már tud-
juk. Értünk halt meg.

* * *

És még nincs vége a Duna tévében
az emlékezésnek. Ezt a megrázó fil-
met az OMIKE (Országos Magyar
Izraelita Közmûvelôdési Egyesület)
Goldmark termi színháza követte.

A Zsidó Színház 1939. november
11-én, szombaton, este nyolc órakor
tartotta elsô elôadását a Wesselényi
utca 7. szám alatt a színpadokról a
zsidótörvények miatt számûzött zsi-
dók közremûködésével. A bevezetôt
Szép Ernô mondta. De magánszá-
mokkal és színpadi jelenetekkel köz-
remûködött – többek között – Ascher
Oszkár, Beregi Oszkár, Gellért La-
jos, Várnai Zseni. Másnap ugyanott
vidám estet tartottak a híres pesti ka-
barészínpadokról utcára tett és föl-
dönfutóvá vált nagy nevettetôk, így
Salamon Béla, Rajna Aliz, Rott Sán-
dor, Kellér Dezsô és Ormos Béla,
akik Karinthy Frigyes és Nóti Károly
tréfáit adták elô.

Az OMIKE több száz rendezvény-
nyel próbálta megmenteni a fizikai
és szellemi pusztulástól a mûvésze-
ket. A magyar hatóságok kizárólag
zártkörû elôadások megtartását en-
gedélyezték. Nem hirdethettek, és
jegyárusítás sem zajlott. A „láthatat-
lan színház” szervezôi pártolói tagdí-
jakat szedtek, és jegyek helyett ha-
vonta összeállított mûsorfüzetet
küldtek ki a tagoknak. Ezeken a ren-
dezvényeken kizárólag zsidók vehet-

A gadótanyai és létrástetôi mártírokra emlékeztek Miskolcon az Avasi
zsidótemetôben. Petrovits Péter kántor Kél málé ráchámim imáját
követôen Szlukovinyi Péter hitközségi titkár beszélt a közösség 37 egyko-
ri odaadó és szorgalmas tagjáról, akiket Mályi mellett gyilkoltak le. A né-
met csapatok visszavonulásakor halomra lôtt céheseket arra kény-
szerítették, hogy az itt állomásozó katonákat lássák el ruházattal, cipôvel,
élelemmel. Mindegyikük szakmája elitjéhez tartozott, amit a könyörte-
lenség golyójával háláltak meg. Kitért arra is, hogy a kor gyûlölete továb-
bi 137 embert ölt meg Létrástetôn, a festôi Bükk fennsíkján, a nyilasok
rémuralma alatt. Az 1946-ban Klein Ernô sírköves-kôfaragó által készí-
tett monumentális emléktábla és szarkofág elôtt közös kádissal zárult a
megemlékezés. 

Bessenyei Ferenc

Újabb különleges darabbal gazda-
godott a memoárirodalom, ezúttal
egy olyan témában, melyrôl eddig
kevés szó esett: a Budapesten akkre-
ditált külképviseletek közül
kiemelkedô szerepet betöltô spanyol
követség tevékenységét bemutató
dokumentumgyûjteménnyel.

A könyv bevezetô része a vonatko-
zó dokumentumok ismertetésével
rövid történeti áttekintést ad a német
megszállást közvetlenül megelôzô,
majd a német megszállástól a Szála-
si-puccsig tartó idôszakról és az azt
követô nyilasuralomról. Ezután ke-
vésbé ismert diplomáciai jegyzékek
és levelek idézése következik, me-
lyekben a budapesti diplomáciai
képviseletek egyre erélyesebben til-
takoztak a zsidókat érintô megszorí-
tások, törvények és intézkedések el-

1944: spanyol embermentôk
Budapesten

len, és melyek eredményeként jött
létre az ún. nemzetközi gettó, azaz a
különbözô külképviseletek oltalma
alatt álló házak, ahol a védlevéllel
rendelkezôknek több-kevesebb vé-
dettségben volt részük.

A magyar (és nemzetközi) közvé-
leményben a spanyol embermentés
hallatán mindenkinek Giorgio
(Jorge) Perlasca jut eszébe, és mél-
tatlanul háttérbe szorul Ángel Sanz
Briz követségi ügyvivô neve, holott
a kezdeményezés tôle származik, és
a kiadott dokumentumokon is az ô
aláírása szerepel. Sanz Briz születé-
sének centenáriumára kíván tiszte-
legni e könyv, melynek szerzôje nem
kis feladatra vállalkozott: felkutatni
a még élô spanyol mentetteket és
megörökíteni emlékeiket az utókor
számára. Dobos Erzsébet fáradhatat-
lanul és nagy leleményességgel foly-
tatta munkáját, melynek eredménye-
ként a „spanyol házaknak” a világ
különbözô pontjaira szétszóródott
egykori lakói vallanak családi háttér-
rôl, arról, hogy gyerekfejjel vagy na-
gyon fiatalon mit érzékeltek a kora-
beli közhangulat, az antiszemitizmus
megnyilvánulásaiból, hogyan élték
meg a német megszállást, a nyilas
hatalomátvételt, miként jutottak spa-
nyol védettséghez, a spanyol védle-
vél értékérôl, a „halálmenetbôl” való
szabadulásról, az életrôl a „védett há-
zakban”, a Sanz Brizrôl és Perlas-
cáról ôrzött emlékekrôl, a felszaba-
dulás megélésérôl, az emigrációhoz
vezetô útról.

A különbözô nyelveken, az „oral
history” módszerével készült beszél-
getéseket a szerzô szerkesztette és
fordította, remélvén, hogy ennek a
tragikus idôszaknak a megidézésével
hozzájárulhat ahhoz, hogy ilyen
könyvekre soha többé ne legyen
szükség.

(Dobos Erzsébet: Megmenekültek.
Dokumentumok és visszaemlékezé-
sek a spanyol embermentésrôl Buda-
pesten, a holokauszt idején. Buda-
pest, 2010, a szerzô kiadása. Ára:
2000 Ft. Megrendelhetô: Dobos Er-
zsébet, 1114 Budapest, Tas vezér ut-
ca 26. I./1. Tel.: 46-69-414, 06-20-
399-11-20. E-mail: erzs.do-
bos@gmail.com)

Ez itt a béke szigetecskéje

tek részt. Az utolsó elôadást 1944.
március 19-én, a németek bevonulá-
sának napján tarthatták meg.

Bálint Lajos dramaturg, a
Goldmark-színház prózai részlegé-
nek vezetôje írta: „Ez utóbbi kikötés
ellenére, persze, mikor elôadásaink
színvonalának és sikerének híre
ment, szép számmal akadtak, akik
valamely zsidó barátjukat kérték
meg, hogy saját nevére váltson nekik
is bérletet. Az opera elôadásaink leg-
szorgalmasabb látogatója például az
Operaház karnagya, az olasz Failoni
volt, aki az egyik elôadásunk után
azzal állított be az Operába: Akartok
jó opera-elôadásokat látni? Menjetek
el az OMIKE-be!

Salamon Béla – aki 1939-ben Hej,
színmûvész címmel kiadott kis
könyvével, amely írásait, tréfáit
gyûjtötte össze, szó szerint a kenyér-
revalóért házalt – a háború után így
beszélt a „goldmarki idôkrôl”: Min-
den okon és célon túl, az OMIKE
mûvészei menekültek is a színpadra!
Néhány órára elfelejteni mindent, és
másvalaki lenni. Ott megvalósulhat-
tak az elérhetetlen álmok. Két-három
órán át generális, miniszterelnök, ki-
rály, sôt… talán még egyenjogú ember
is válhatott belôlük!

A Goldmarkban fôleg zsidó
szerzôk mûveit és bibliai tárgyú da-
rabjait adták elô. Így került színre a
terem névadójának, Goldmark Ká-
rolynak legsikeresebb operája, a Sá-
ba királynôje.

Beregi Oszkár, aki a Nemzeti
Színház tagjaként a nagy színész-
egyéniségek sorát gyarapította, az
1939-es megnyitón a Velencei kal-
márból Shylock monológját akarta
elmondani, de mivel a hatósági cen-
zúra ezt nem engedte, végül Hamlet
monológját adta elô. Beregi 90 éve-
sen, közvetlenül halála elôtt, írta Bu-
dapestre: „Nem kell szégyellni ma-
gunkat, Shakespeare-rel kezdtük,
Madách Mózesével fejeztem be sze-
replésemet, és közben a magyar iro-
dalom kiválóságainak mûveit mutat-
tuk be.”

Az OMIKE a németek megszállá-
sával véget ért. A Magyarországról
deportált, munkaszolgálatban el-
pusztult, valamint a nyilasok által
meggyilkolt színészek emlékét a
Goldmark Terem falán emléktábla
ôrzi.

Bozsán Eta
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Az esküvônek Amerikában nagy
kultusza van. Vannak, akik nem es-
nek túlzásba és erejükhöz mérten
költekeznek, de nem ritka, hogy a
szülôk, olykor a fiatalok is, kemény
adósságokba verik magukat, a há-
zukra kölcsönt vesznek fel, megter-
helik, hogy az általuk elképzelt lako-
dalmat megrendezzék. Egy viszony-
lag normálméretû (mondjuk 150-180
vendéggel tartott) esküvô és bankett
nem kevesebb, mint 25-30 ezer dol-
lárba kerül. Ebben benne van a va-
csora, az ital, a teremnek virággal
való feldíszítése, a zene, az esküvôi
torta és minden egyéb. Ez egy
kifizethetô összeg az átlagos csalá-
dok esetében, ha megosztják a ki-
adást. Persze lehet esküvôt rendezni
úgy is, hogy csak a családot és a leg-
közelebbi barátokat hívjuk meg, ami
esetleg csak 40-50 személy, de ez a
ritkább eset.

Az esküvô és az azt követô bankett
méretének „felfelé” nincs határa. Az
50, 70, esetenként 100 ezer dolláros,
sôt ennél is drágább esküvôk, több
száz meghívottal, ma már nem men-
nek ritkaságszámba. Számtalan
esküvôn funkcionálok és veszek
részt, ahol a bankettre való belépés
pillanatában már érzem az esemény-
be befektetett százas nagyságrendû
dollárezrek súlyát, hiszen csak körül
kell nézni egyes esetekben. Látni
kell a jégbôl készült mûvészi kivite-
lezésû „szobrokat”, a pezs-
gôszökôkutat, a sokemeletes tortát,
amely gyakran a cukrászmesterség
remeke (legalábbis ami a külsô for-
máját illeti, mert az ízérôl lehetne vi-
tatkozni). A virágdíszítés is sok eset-
ben nagy pénzt emészt fel. A zené-
szek (nem ritkán több együttes is egy
esküvô során) szintén sokba kerül-
nek. És még nem számoltam a
menyasszonyi ruhát, amely szintén
lehet 800 és 15 000 dollár között, a
két örömanya toalettje, meg az úgy-
nevezett „bride maid”-ek (ezeket a
magyar köznyelv koszorúslányok-
nak hívja) ruhái. A családok közötti

GIORA SHARON FÔKÁNTOR

Ahány (egy)ház, annyi szokás
Esküvô Amerikában

Vetített képes elôadással mutatta
be a Budapesti Városvédô Egyesü-
let Baumhorn Lipót építész zsina-
gógáit. Az alkotót Millisits Máté
mûvészettörténész méltatta. A
Baumhorn tervezte két budapesti
zsinagóga mai életérôl szólt Vadász
Gábor, a Dózsa György úti és Gá-
dor György, a Páva utcai körzet
meghívott elnöke.

„Alig van a régi Magyarország terü-
letén olyan zsidó ember, akinek vallá-
sa áhítatába az ô valamelyik szép
templomának emléke bele ne játsza-
na; külsejükben monumentálisak, bel-
sejükben nemes térhatásúak ezek a
templomok.” Így mutatja be
Baumhorn Lipótot, az akkor 67 éves
mestert 1927-ben Nádai Pál újságíró
a korabeli legnagyobb zsidó újságban,
az Egyenlôségben.

A hajdani Osztrák–Magyar Monar-
chia területén összesen huszonkét zsi-
nagóga tervei származtak Baumhorn
rajzasztaláról. Az építész több zsidó
templom átalakításában is részt vett,
és számos középület szintén az ô ne-
véhez fûzôdik.

Baumhorn Lipót a Bakony és a
Vértes lábánál fekvô Kisbéren szüle-
tett. Bécsben szerzett építészdiplomát,
késôbb kapcsolatba került a magyaros
és a keleti ornamentikájú szecessziót
megteremtô Lechner Ödönnel. Elsô
önálló munkája, az esztergomi zsina-
góga keleties, mór megoldásaival mu-
tatja a nagy elôd hatását. A téglák
különbözô színe, a velük való sávozás
nemesen egyszerû díszítésûvé teszi az
épületet.

Építészünk a temesvári zsinagógára Kettô a huszonkettôbôl (Szeged, Esztergom)

A két budapesti 
Baumhorn-zsinagóga ma: 

a Dózsa és a Páva
A Dózsa György (korábban

Aréna) úti zsinagóga története
meglehetôsen hányattatott – de-
rült ki Vadász Gábor elnök be-
számolójából. Az épületben ma
a hitéletre használt tér mellett
vívóterem mûködik, mert a
vészkorszak után a hívôk száma
a töredékére csökkent. 1985-ben
a MIOK egy részt eladott a bu-
dapesti Honvéd SE-nek. Igaz,
átalakítás történt, de a falakat
nem mozdították el. Ma a Dózsa
egyre látogatottabb, saját kóser
konyhája és kultúrterme is van.

A Páva utcai zsinagóga
Baumhorn utolsó önálló tervezé-
sû temploma – mondta el Gádor
György elnök. 1924-ben szentel-
ték fel. Schôner Alfrédtól Frölich
Róbertig sok rabbi megfordult
itt. A Dózsa jelenlegi kántora,
Kerekes Béla is mûködött a zsi-
nagógában mint elôimádkozó. A
Pávának kóser népkonyhája
volt, amelyet 1982-ben bezártak
a teljes látogatottság elôl. 1992-
ben viszont itt hozták létre a
Holokauszt Emlékközpontot.
Aggodalomra ad okot, hogy a
templomépület bal sarka a talaj-
víz miatt süllyed. A rendbehoza-
tal egy vagyonba kerülne. A tu-
lajdonos BZSH keze meg van
kötve, mert az ingatlan sorsáról
vagyonkezelôként a magyar ál-
lam rendelkezik.

megállapodás tárgya, hogy ki
mennyi költséget vállal. Koszorús-
lányok szinte minden esküvôn van-
nak, a fiatalabb családtagokból és
barátnôkbôl tevôdnek össze. Eseten-
ként ôk maguk vállalják a ruháikkal
járó költségeket.

Ezeknek az ára mellett eltörpül a
vôlegény és a többi férfi résztvevô
szmokingjának kölcsönzési díja. Ha
belegondolok, hogy a fiatalok mi-
lyen jól tudnák használni a kiadott
pénzt, vagy annak legalább egy ré-
szét...

Az esküvôi bevonulást és a szer-
tartást próbán rögzítik a fiatal pár és
az ôket körülvevôk emlékezetében.
Ezt általában az esküvôt megelôzô
napon tartják, és ezt követi valami,
ami – úgy hiszem – kimondottan
amerikai szokás. Úgy nevezik ezt,
hogy „rehearsal dinner”, vagyis „pró-
bavacsora”. Erre általában a közeli
hozzátartozók és a fiatal pár körül a
szertartáskor álló résztvevôk hivata-
losak.

Az esküvôi szertartás is külön-
bözô, attól függôen, hogy milyen
irányzatú templomban tartják, vagy
milyen beállítottságú rabbi vezeti le.
Nem minden esküvôt tartanak temp-
lomban. Gyakori, hogy egy-egy szál-
loda báltermében vagy parkjában
zajlik le a szertartás. Az amerikai
törvény a rabbi által szentesített egy-
házi esküvôt törvényesnek fogadja
el, tehát nincs szükség külön polgári
esküvôre. Az esketô rabbi a zsidó há-
zasságlevél mellett az állami doku-
mentumokat is aláírja és eljuttatja az
illetékes hatósághoz.

A hagyományosabb esküvôkön le-
zajlik a „bedekkolás”, vagyis a
menyasszony arcának megtekintése,
majd a fátyollal való letakarása. A
hupa, a menyegzôi sátor minden
esetben része a szertartásnak, a leg-
szigorúbb ortodoxtól a leghaladóbb
reformig. Ugyancsak része minden
zsidó esküvônek a ketuba, azaz az
egyházi házassági okirat, valamint a
két pohár bor, és végül a pohár, me-
lyet eltör a vôlegény. Minden
esküvôn elhangzik a nyitó zsoltár-
mondat: Báruch hábá, vagyis „Áldott
az érkezô”, továbbá a Seva b’rachot,
a hét áldás.

A szertartás felépítése és formája
viszont esetenként változik. Az orto-
dox esküvôk általában lépésrôl lé-
pésre követik a hagyományos
esküvôi liturgiát, ahogy azt Európá-
ban is ismerik és gyakorolják. Ott
mindössze annyi lehet a különbség,
hogy a menyasszony és a násznép
bevonulásában hányan vesznek
részt. Magától értetôdik, hogy az or-
todox esküvôn a férfi és a nôi vendé-
gek külön ülnek, sôt a szigorúbb or-
todox körökben még a lakodalomban
való szórakozásban is külön vesznek
részt.

Más irányzatú közösségekben más
és más az esemény menete. Gyakori,
hogy már a szertartás elôtt valami-
lyen hangszeres együttes (vonósné-
gyes vagy két-három tagú kis ze-
nészcsoport) hangulatos muzsikát

szolgáltat. Nem ritka, hogy ugyanez
az együttes, más esetben orgona ját-
szik a szertartás alatt is, a násznép,
majd a menyasszony bevonulásakor,
esetleg a kántoréneket is kíséri. A
menyasszony bevonulása is eltér az
ortodox és az általában ismert ha-
gyományos európai gyakorlattól.
Míg itt a menyasszonyt a két anya, a
vôlegényt a két apa (vagy más, ezzel
megtisztelt rokon vagy ismerôs) kí-
séri a hupa alá, nálunk mindkét háza-
sulandó a maga szülei kíséretében
érkezik. A menyasszony bejövetele-
kor gyakori, hogy az egész vendég-
sereg felállva köszönti ôt. Az esetek
többségében ilyenkor a kántor egy
zsoltárt vagy az eseményhez illô hé-
ber dalt énekel. A leggyakoribb az
„Erev sel sosanim”, magyarul „A ró-
zsák estéje” címû gyönyörû izraeli
szerelmi dal, melynek szövege az
Énekek éneke stílusában íródott.

A menyasszony a vôlegény körül
hét kört tesz, de vannak közösségek,
ahol ezt mellôzik, vagy három körre
redukálják. A gyûrû felhúzásának
aktusát is énekkel kísérheti a kántor.
Én általában a „Vöerasztich li leo-
lam...” (Eljegyezlek örökre...) ima-
szövegre komponált dalt éneklem.

A ketuba teljes szövegének felol-
vasását is mellôzik helyenként, és
annak csak egy részét olvassák az
eredeti arameus nyelven, majd angol
fordításban folytatják. A rabbi eske-
tési beszéde felépítésében ugyan-
olyan, mint amit az európai
esküvôkön hallunk. A pohártörés
elôtt sok kántor énekli az „Im
eskachech Jerusalajim” (Ha elfeled-
lek, Jeruzsálem...) kezdetû zsoltár-
mondatot, majd a „Mázl tov” kiáltá-
sok elhangzásakor a zenészek
klezmer jellegû vidám lakodalmas
muzsikát szolgáltatnak, ennek hang-
jaira vonul ki a násznép. Ezek után
kezdôdik a fogadás, vagy ugyanott,
vagy más helyen. Általában állófo-
gadással indul, majd következik a
vacsora.

A vacsora összetétele is a helytôl

és a család vallási beállítottságától
függ. Vannak (nem csak ortodox kö-
rökben) kóser esküvôk, amikor erre
nagy súlyt fektet a család, ezzel is
megadva az esemény zsidó jellegét.
Van azonban sok olyan eset, amikor
ez az összetevô nincs jelen. Voltam
olyan, több száz személyes esküvôn,
ahol az ételekre ha csak ránéztem,
már az is tréfli volt. Emlékezetes
számomra az az eset, amikor még a
salátában is szalonnadarabkák vol-
tak. Magától értetôdô, hogy semmi-
hez nem nyúltunk, így a pompás
esküvô után hazamentünk és megva-
csoráztunk.

A vacsora közben beszédek hang-
zanak el. Általában az örömapák be-
szélnek, valamint az úgynevezett
„maid of honor” (megtisztelt hölgy),
és a „best man” (nevezzük köznyel-
ven násznagynak) tart egy kis beszé-
det, többnyire humorral és néha egy
kis meghatottsággal átszôve. Ezek
általában a menyasszony és a
vôlegény testvérei vagy legjobb ba-
rátai. A tánc a legtöbb esetben hórá-
val és chászid tánccal veszi kezdetét,
amikor a fiatal párt és az öröm-
szülôket székre ültetve magasba
emelik. Gyakran a táncnál már más
együttes játszik, vagy elektromos ze-
nét alkalmaznak. Szokás, hogy a sza-
lontáncok kezdetén a menyasszony
elôször az apjával, a vôlegény az
anyjával táncol, majd a fiatal pár tán-
ca invitálja a többi vendéget a tánc-
parkettre. Innentôl már egy estély,
bál vagy mulatság jellegét ölti fel az
esemény.

Sok tekintetben hasonló az ameri-
kai és az európai zsidó esküvô, de
nagyon sok ponton láthatunk eltéré-
seket. Tulajdonképpen a család ere-
dete, vallási és társadalmi helyzete
az, ami az esemény formáját és jelle-
gét meghatározza. Mindegyikben
van olyan összetevô, ami egyesek-
nek tetszik, másoknak nem, de az a
lényeg, hogy a fiatal pár egy életre
szóló, szép élménnyel gazdagodjék.

Különleges jegygyûrû

Egy elhivatott mester a zsinagógaépítés virágkorában
Huszonkét zsidó templom ôrzi teljes egészében Baumhorn Lipót keze nyomát

1889-ben kapja a megbízást. Erre már
kupolát, tornyocskákat is emel; a
templom monumentalitása a korabeli
temesvári zsidóság jólétét tükrözi.

A szegedi zsinagóga sokak szerint az
ország legszebb zsidó temploma. Kitû-
nik kupolájával, amely belsô mozaik-
borításával alulról mesés szecessziós
színvilágot tár a szemlélôdô elé. Az
üvegablakokat Róth Manó, a híres
Róth Miksa unokatestvére tervezte.
Ezek bibliainövény-motívumokat áb-
rázolnak. A zsinagóga Európa-szerte
híres orientalista fôrabbijának, Lôw
Immánuelnek „szenvedélye” volt a
szentföldi növények, ásványok kutatá-
sa és gyûjtése. Ô szorgalmazta, hogy
ezek szimbolikáját vigyék bele az épí-
tészeti megoldásokba. A tudós rabbi a
templom kertjében kis bibliai botani-
kus kertet alakított ki, a Tórában emlí-
tett és egyéb szentföldi növényekbôl.

A mai Szerbia területén, Újvidéken
adták át a szintén Baumhorn tervezte
zsinagógát a maga közel-keleties
tetôszerkezetével. Az iszlám épülete-
in, az iraki–iráni térségben látni ilyes-
fajta nagy kupolákat, tetejükön egy
kisebbel. Budapest Baumhorn-alko-
tásként a nemrég 100 éves Dózsa
György (korábban Aréna) úti és a Pá-
va utcai zsinagógával büszkélkedhet.
Az elôbbire a tervezô, visszatérve a
középkor hagyományaihoz, hangsú-
lyos kupolát már nem épített, de
belülrôl megteremtette a kupolaha-
tást. Ôt kérték fel 1911-ben a kecske-
méti zsinagóga helyreállítására, ami-
kor az egy földrengés miatt megron-
gálódott, és ô építette át a pécsi, vala-
mint a budapesti Bethlen téri és a
Csáky (ma Hegedûs Gyula) utcai
templomokat is.

Baumhorn Lipót az a fajta ember
volt, aki a zsidó emancipáció korában
is tudatosan vállalta önmagát. Büszke
volt rá, hogy honnan jött és hová tar-
tozik. A Kozma utcai zsidótemetôben
nyugszik. A síremlék dombormûves
része a szegedi zsinagóga kupoláját
ábrázolja felhôk között, a szöveg pe-
dig a többi zsinagógát sorolja fel.

Tavaly december 28-án, az építész
születésének 150. évfordulóján, a Bu-
dapesti Városvédô Egyesület megko-
szorúzta a nyughelyet. Mint Millisits
Máté mûvészettörténész elmondta,
legközelebb Baumhorn halálának év-
fordulóján, június 8-án helyezik el
ugyanitt a kegyelet virágait. A terve-
zett eseményre mindenkit szeretettel
várnak.

Rados Virág
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A szónok
Több helyen beszélt. Mindig

tolmáccsal. E sorok írója két évti-
zedet töltött ezen a pályán, és
tudja, hogy legalább annyi függ a
tolmácstól, mint az elôadótól.
Ad-e idôt a fordítónak, hogy „át-
jöjjön” a mondanivalója, ami
amúgy is minôségi csorbát szen-
ved, mert hát nem közvetlenül
szól a hallgatókhoz. Ô nem volt
tekintettel nyelvi segítôjére. Volt,
hogy hosszú percekig beszélt, s
csak ezután fordították.

De...
Szakmai szemmel és füllel ki-

válót nyújtott. Mondanivalójánál
csak megjelenése, kisugárzása,
eleganciája volt lenyûgözôbb. Ez
„átjött” tolmács nélkül is...

A rabbi
Papír és stichwortok nélkül pré-

dikálni – rutin kérdése. De a testbe-
széd, a gesztikulálások a megfelelô
helyen és idôben, az már a profiz-
mus kategóriájába tartozik. A hite-
lesség. És talán (?) ez a legfonto-

Tel-Aviv fôrabbiját köszöntöttük
Jiszráél Méir Lau, Tel-Aviv fôrabbija, a Jad Vasem elnöke beszédé-

ben két olyan fontos dolgot is említett, ami nem csak elgondolkodtat-
ta a hallgatóságot, de mélyen a lelkünkbe is hatolt.

Január 18. mozgalmas nap volt az Amerikai Alapítványi Iskola életében.
Miután a felsôbb éves tanulók részt vettek a budapesti gettó felszabadulá-
sának évfordulóján rendezett központi ünnepségen, iskolánkba látogatott
Jiszráél Méir Lau, Izrael volt fôrabbija. Már érkezésekor láttuk, mennyire
kedves és barátságos. A tiszteletére sorfalat álló fiúkkal kezet fogott, né-
melyikükkel néhány szót is váltott, és a lányoknak is jutott egy-egy mo-
soly.

Dov Levy vallásigazgató köszöntötte a magas rangú vendéget és a
Mazsihisz, valamint az ortodox hitközség részérôl a kíséretében megjelent
vezetôket. Elmondta, milyen örömmel teljesítjük a vendéglátás micvéjét.

M. T. Weiszberger fôrabbi arról beszélt, hogy a zsidó vallási hagyomá-
nyok ôrzése, a törvények betartása és a hit egy, csak együtt létezhetnek tel-
jességükben.

Ráv Lau magával ragadó elôadásmódjával teremtett kapcsolatot isko-
lánk héber neve, Maszoret Avot (Atyák Hagyománya) és Izrael között.
Szinte tolmács nélkül értette az is, aki nem tud ivritül, amikor elmesélte,
ha Izrael nevét leírjuk héber betûkkel, abban szerepel mind a három ôsapa
és mind a négy ôsanya nevének kezdôbetûje, így aki az atyák hagyomá-
nyát ôrzi, annak mindig lesz kapcsolata a Szentfölddel.

Másik fontos gondolata a következô hetiszakasz kapcsán arról szólt,
hogy a két kôtábla parancsolatai mind együtt érvényesek, nem lehet ôket
kettéválasztani, mert az Örökkévaló szemében csak az kedves, aki mind a
Vele, mind az embertársaival való kapcsolatát ezek alapján valósítja meg.

Az ünnepség után a rebbecen is barátsággal üdvözölte iskolánk dolgo-
zóit és a gyerekeket. A nagytiszteletû rabbi távozóban „autogramokat”
osztogatott, lelkesen és örömmel írt alá imakönyvet, A zsidó élet törvényei
c. könyvet (amely kötelezô olvasmány iskolánkban) még akkor is, amikor
kísérôi izgatottan nézték az órát, mert a következô helyen már várták ôket.

Jávor Judit

Aki nem ért ide idôben, már ne-
hezen talált ülôhelyet a díszterem-
ben svát hó 15-én, tu bisvátkor.
Nemcsak az iskola apraja-nagyja,
de szülôk, barátok, támogatók és
más kedves látogatók is együtt örül-
tek a közös szédernek.

Valójában ez a délután egy hónapo-
kig folyó közös munka végeredmé-
nyének bemutatása volt. Az izraeli
Pincus Alapítvány pályázatán nyer-
tünk forrást a világi és a vallási tár-
gyak integrált oktatását kidolgozó
projektünkre. Ez mindennapi mun-
kánkban azt jelenti, hogy az egyes
tantárgyak ugyanabban az idôszakban
azonos tematikát ölelnek fel. Az utób-
bi hetekben a tu bisvát volt a téma.
Ennek keretében a gyerekek gyümöl-
csöket ábrázoltak, gyöngyfákat, „cso-
dafát” készítettek rajzórán, amelyek-
kel a folyosót díszítettük, csendélete-
ket tanulmányoztak a Nemzeti Galéri-
ában. Énekbôl és a nyelvórákon hébe-
rül, illetve angolul az ünneppel kap-
csolatos dalokat tanultak, biológiából
azok a növények kerültek sorra, ame-
lyeknek termését ilyenkor esszük, és
még hosszan sorolhatnánk a vallás-
órákon történô felkészülést kiegészítô
tevékenységeket.

Méir Lau portréja

sabb! „,Láttam”, „hallottam”, „oda-
léptem” stb. – az egykori deportált
gyermek emlékeit egyes szám elsô
személyben mondhatta el. De mint
írtam, a kisugárzása! Az volt a be-
nyomásom, hogy ha ez az ember fel-
megy a szószékre és ott meg sem szó-
lal, akkor is különös és megmagya-
rázhatatlan hatást gyakorol hallga-
tóságára.

A diplomata
A Sándor-palota gazdája, mint

tudjuk, a sportvilágból érkezett.
Schmitt Pál köztársasági elnök elé-
be ment fôrabbi vendégének, de
mielôtt elmondhatta volna az
ilyenkor szokásos protokollszöve-
get, Méir Lau kezét nyújtva a
következôket mondotta: Puszkász,
Bozik, Hidegkúti, Kocisz. Azt hi-
szem, egy külföldi rabbitekinté-
lytôl ritkán hallható entrée ez.
Látva a VIP-es sereg megdöbbené-
sét, hozzátette: apám Eperjesrôl
való, magyar származású ember
volt.

A kontroll
A krónikást

annyira elvará-
zsolta Méir Lau
személyisége,
hogy mint örök
szkeptikus, fel-
hívta két izraeli
barátját is, tuda-
kozódván: ott-
hon is ilyen ez az
ember vagy csak
vendégségben?
Egyértelmû volt
a válasz: otthon
is! Még izraeli
államfônek is je-
lölték valamikor.
Ferihegyen, el-
utazásakor, egy
éppen ott idôzô
izraeli turista-
csoportból töb-
ben felismerték,
és öleléssel és
kézfogással fe-
jezték ki szerete-
tüket és tisztele-
tüket.

A díszvacsora
A Hanna ét-

terem európai
(vagy tenge-
rentúli) színvo-
nalú reprezen-

tációval fogadta a vendéget az or-
todoxia dísztermében. Hetven
meghívott képviselte a vallási és
világi vezetést. Neológot és orto-
doxot. Pedig a fôrabbi gettóbe-
széde csak másnap hangzott el,
benne az ominózus mondattal:
Auschwitzban már megtanul-
tunk együtt meghalni, most már
élni is meg kellene... Volt ajándé-
kozás (ezüst gyümölcsöstál), volt
löchájim (kóser szilva), volt ének-
lés (Szól a kakas már), és volt
bencsolás. Ezt, a mözumánt, ô vé-
gezte. Félig kántori, félig rabbi
stílusban, utánozhatatlan elô-
adásban hangzott el tôle: Rábo-
táj növáréch – Uraim, bencsol-
junk!

És mindenki bencsolt, az is, aki
soha! És mindenki hallgatott rá,
az is, aki soha, senkire! És ha
bárkit, karját vállára téve, meg-
kért volna, hogy holnaptól járjon
templomba, az akkor is megten-
né, ha eddig soha!

No, ilyen ember ez a Jiszráél
Méir Lau.

Kardos Péter

Gyümölcsszobrok délutánja
a Wesselényiben

A leglátványosabb része a program-
nak a szakiskolások meseszép gyü-
mölcstálai voltak. Ôk készítették a
gyümölcslevest is az egyéb finomsá-
gok mellett. Az elôkészületekbe már
kora délután bekapcsolódtak az alsó-
sok és a szülôk is a termések szorgos
tisztogatásával, darabolásával, s a te-
rítés is az ô munkájukat dicsérte.

Dov Levy vallásigazgató vezetésé-
vel folyt az áldások elmondása. A val-
lási ceremóniát gyümölcsönként meg-
szakította az alsósok és az ovisok nó-
tás produkciója, meghallgattuk az iro-
dalom tantárgy keretében készült, leg-
jobban sikerült írásokat, verseket a di-
ákok tollából, valamint gyönyörköd-
tünk az informatikán összeállított lát-
ványos prezentációkban, amelyeket a
biológiaórán tanultakból készítettek a
felsôsök, szintén a projektmunka ke-
retében. Az iskolaújság (Új-Suli-Ság)
2. száma a vallási hagyományok, a
gyümölcsök szimbolikájának ismerte-
tése mellett receptekkel, rejtvények-
kel járja körül az ünnepet. Az iskola
ezen a napon egy fiatal fügefával is
gazdagodott – reméljük, hogy kis dé-
zsájában jól fogja érezni magát ná-
lunk, és a gyerekek évrôl évre figyel-
hetik növekedését.

Az esemény zárásaként nagy büsz-
keségünkre dr. Balázs Pál egy 1969-
ben kiadott patinás imakönyvvel jutal-
mazta meg Frölich-Rothermel Kittyt a
vallási és világi tárgyak tanulásában el-
ért jó eredményéért és a Horizont Klub
szervezésében kifejtett példamutató
közösségi munkájáért.

J. J.

Fióka iskola-elôkészítô
A leendô elsôs tanító néni várja

azokat, akik már készülnek az iskolá-
ba, és azokat is, akik még nem. Sokat
fogunk játszani, mozogni, rajzolni,
énekelni, számolni.

Fontosnak tartjuk, hogy nem írni,
olvasni tanulunk majd (ahogy sok
elôkészítôben zajlik), hanem az ahhoz
szükséges képességek és készségek
fejlesztése, magabiztos használata a
cél, mely a sikeres iskolakezdést segí-
ti.

A fejlesztési területek: szem-kéz
koordináció, finom motorika, vizuális
differenciálás, auditív differenciálás,
oldaliság, dominancia megerôsítése,
verbális képességek, anyanyelvi fej-
lesztés, ritmusérzék fejlesztése.

A foglalkozások idôpontja: minden
hétfôn 15.30–16.15.

Információ: www.aai.co.hu, igaz-
gato.aai@gmail.com, tel.: +36-1-
322-2843.

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 szü-
leit, hanem mindazokat, akik kíváncsiak a nálunk folyó oktatómunkára, szíve-
sen megismernék tanítóinkat és iskolánk légkörét.
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Folytatjuk elôzô számunkban
megkezdett tanulmányunkat Munká-
csi Bernátról, a magyar zsidó szár-
mazású tudósról, néprajzosról, finn-
ugor nyelvészrôl. A Libanon címû
zsidó kritikai és tudományos folyó-
irat III. évfolyamának 2. számában,
1938. március–április, tallózunk. Úti
napló címmel jelentôs fôszerkesztôi
tanulmány jelent meg az 1937-ben
elhunyt Munkácsiról, a hagyatéká-
ban talált naplófüzetekrôl, melyek a
tudós 1885 áprilisa és novembere
között megtartott oroszországi tanul-
mányútjának feljegyzéseit tartalmaz-
zák.

1885. április végén expedíciót in-
dított Kazanyba az udmurtokhoz,
ahol egy Nyikolaj Ivanovics Ivanov
nevû tanítóképzôs diák volt a nyelv-
mestere. Finnugor nyelvészeti kuta-
tásai mellett azonban mint gyakorló,
hagyományôrzô zsidó nagy jelen-
tôséget tulajdonít a helyi kilével való
kapcsolatfelvételnek is.

(Kazán) 1885. április 28. „Fontos
eredménye a hétnek, hogy felfedez-
tem a helybeli zsinagógát is. Mind-
járt az elsô napon, midôn ide érkez-
tem, feltûnt, hogy az egyik házból
több férfi és nô jött ki. Sejtelmemet
azonban semmi sem igazolta, mert a
kérdéses épületen nagy betûkkel az
volt olvasható, hogy itt a »Volga-
gôzhajózás agentúrája« van, belül
pedig csupa privát lakások látszot-
tak. Megjegyeztem e helyet, és azóta
két héten át gyakran vettem arra sé-
támat. Egy este azon jelenetnek vol-
tam tanúja, hogy a ház elôtt tatár és
orosz fiúk csúfolkodva ingerkednek
néhány jobb módúan öltözött gye-
rekkel – majd megfutamodnak, és
így csúfolódnak vissza: »Háj zsi-
dovszki, háj zsidovszki.« Tehát nyo-
mon vagyunk – gondoltam, itt vagy
zsidó lakik, vagy zsidó iskola van,
vagy talán még zsinagóga, s e fiúk
esti imára gyûltek. Szombaton reg-
gel végre nekibátorodtam, s felsze-
relve bizonyos esetleges kimentô
kérdésekkel, bementem a kérdéses
házba – hová ismét több embert lát-
tam bemenni. Bemegyek az elsô szo-
bába, nem látok semmit; a második-
ba, ismét semmi, a harmadikba – itt
már van néhány ember, de úgy lát-
szott, mintha ôk is várnának valamit.
Végre megkérdeztem, hogy itt van-e
a zsinagóga, gondolván, hogy az
utóbbi szót ha a kérdezett nem éppen
zsidó, nem fogja megérteni. Azon-
ban bámulatomra a kérdezett egész
udvariasan egy ajtóhoz utasít – és
beléptem az enyéim közé. A felfede-
zés öröme igen izgatottá tett, és
egész nap a hatása alatt állottam. Ép-
pen a Szent Könyv harmadik részé-
nek utolsó fejezeteit olvasták, me-
lyekben Izrael szomorú sorsa van
megjövendölve. Panaszos, csaknem
síró hangon olvasta az elôolvasó az
annyiszor átérzett, annyiszor saját-
magán tapasztalt és átszenvedett
végzetet, hogy el fognak benneteket
hurcolni idegenek messzi földekre,
hol rabokul és szolgákul fogtok
tengôdni, hol minden népek példája
és gyalázata képen fognak rátok mu-
tatni – hol életed is minden percben
kockára lesz téve. Hiszen nem mesz-
sze van innen Novgorod, és még két
év is alig telt el ama gyászos esemé-
nyek óta – hogyne érezte volna át
ama szavak súlyát...”

Súlyos, drámai mondatok. A kife-
jezés módja, a mondatfûzés kissé ré-
gies talán, tartalmuk azonban még a
holokauszt utáni generációk számára
is félelmetes. Egy csepp, egy apró
epizód a gálut kétezer éves óceánjá-
ból. Egy csepp, melyben benne rejlik
az egész tenger.

Szavak, melyek nem kommentál-
hatok.

„...ugyancsak ama fejezet végén
található ama vigasztaló evangélium

Tallózás egykori zsidó újságokban

Munkácsi Bernát naplója
2.

Kóser aerobic
Bár ígértem a legutóbbi számban, hogy könnyedebb

hangulatban folytatjuk, de még egy megemlékezés erejé-
ig visszatérünk a múltkori témára. Akkor utaltam arra,
hogy január elején el kellett búcsúzni egy ismerôsömtôl.
A búcsúzás mindig fájdalmas. Fôleg így és most és...

Én személy szerint tehát nagyon köszönöm Fränkl Gá-
bornak, hogy egy gyors utalásnál többre is vállalkozott.

Sokat törtem a fejem azon, hogy mirôl is lehetne írni
ezután. Arra gondoltam, hogy álljon itt csak ez a bejegy-
zés, mert felesleges elrontani bármi mással. Aztán rájöt-
tem, hogy nem jó ez így. Nem lehet csak szomorú dol-
gokról beszélgetni, írjunk tehát az életrôl! Mert hát nem
az az elsôdleges célunk, hogy éljünk, szeressünk, tanul-
junk, tanítsunk, segítsünk, elôrébb vigyük a dolgokat és
közben jól is érezzük magunkat? Vagy valahogy így.

És ha már élet... Ti hova szoktatok járni szórakozni?
Mi is a szórakozás? Itt, az ifjúsági oldalon szeretnénk be-
mutatni néhány állandó programot, melyekre Titeket is
szeretettel várnak a szervezôk. Idetartoznak például a
tanfolyamok, filmklubok, beszélgetések, a hóra táncház
és még sok egyéb, ahová bármikor be lehet csatlakozni,
és biztosan találtok régi ismerôsöket vagy szerezhettek új
barátokat! Ha mégsem, akkor reklamációt elfogadok!

Most teljesen szúrópróbaszerûen választottam progra-
mot. Tetszett a neve. Mondjuk, ez a program inkább a lá-
nyokat érinti, bár Izraelben ez (is) kicsit másképp van.

Na szóval: ez a valami a Bálint Házban van minden
hétfô este. A programfüzet szerint: kóser aerobic. Micso-
da? Mitôl kóser egy aerobic? Kóser tejrôl, húsról már
hallottunk, de hogy jött ez a névválasztás? Andival, az
aerobic oktatójával beszélgettem.

– Mióta tartasz aerobicot itt, a Bálint Házban, és mitôl
lett kóser az órád?

– Nagyjából 4 éve kezdtünk aerobicot tartani, és elein-
te fôképp izraeli, vallásos lányok jártak. A kóser elneve-
zéssel egyrészt tudatni akartuk, hogy itt most az aerobic
mellett valamilyen szinten a vallásosság is jelen van,
másrészt a kóser aerobic egy nyelvi játék. A kosher szó-
nak ugyanis van egy olyan jelentése is, hogy erônlét.

– Még mindig csak vallásos lányok járnak hozzád?
– Nem. Idôvel az izraeli lányok elmaradtak. Most már

csak a megmaradt elnevezés utal a vallásosságra. És jó
dolog, hogy nemcsak 15–25 évesek járnak hozzánk, ha-
nem van nagyon kitartó tagunk az idôsebb korosztályból
is. Mindenki annyit csinál a feladatokból, amennyi jól-
esik neki. A lényeg a mozgás, és hogy jól érezzük ma-
gunkat.

– Azt hallottam, hogy te tanítottál Izraelben is, ugye?
– Igen, 14 évig laktam Jeruzsálemben, illetve Tel-

Avivban. Kint tanultam meg azt is, hogy pontosan mi is
az az aerobic, és hogyan kell jól oktatni. A kinti képzés
sokkal hosszabb és mélyebb, mint az itthoni, és egy elég
kemény vizsgával zárul.

– Izraelben ugye többen járnak sportolni, mint nálunk?
– Nem (és nevet), sajnos az ottani fiatalok elég lusták.

Viszont nagy különbség, hogy kint a fiúk is járnak aero-
bicra. Valahogy nagyon szeretik ezt a fajta mozgást. Han-
gos zene, tánc... van valami buli jellege az egésznek.

– Milyen zenéket hozol?
– Vegyes az összeállítás. Természetesen vannak las-

sabb, bemelegítô és levezetô zenék, de a legtöbb pörgôs,
gyors. Jó rájuk mozogni. Sok az izraeli dallam is, amit itt
különösen szeretnek.

– Szerinted mennyire fontos a mozgás?
– Régebben mindig azt tanították és mondták, hogy

egy alkalommal minimum 40 perc mozgás szükséges. Én
azt gondolom, hogy már napi 5 perc intenzívebb vagy ki-
mozgató feladat is sokat számít. A jó közérzethez leg-
alábbis ennyi mindenképpen kell. De persze még jobb, ha
be tudunk iktatni heti kétszer valami olyan mozgást, ami
feldob, fiatalokkal vagy, nem erôlködsz, és közben
legfôképp jól érzed magad. Én megpróbálok pont ilyen
órát tartani. 

* * *

Ha bármilyen programajánlótok van, vagy csak írnátok
nekünk – bármirôl –, annak mindig örülünk. Továbbra is
ide: ifj.ujelet@gmail.com

VAZSÓ

Csak ülök itt, bámulok, s nem értem.
Hirtelen, gyorsan, de talán mégsem

váratlanul hagytál itt bennünket örökre.
Tudtam, tudtuk, hogy régóta kétségek,
mit kétségek, valódi, az életrôl, jövôrôl,
rólad szóló félelmek gyötörtek. Olyan
bajok, amik – elhiheted – mindannyi-
unknak megvannak, vagy megvoltak va-
lamikor. Nekem is, és másoknak is. Hal-
lottalak, s értettelek: álmok, ambíciók,
vágyak és allûrök kusza szövete az egész
ember, a tépelôdés, a szüntelen agyalás
„célokról”, „tervekrôl” éveken át, hol
inkább, hol kevésbé, az utolsó utáni per-
cig. Csak a halál parancsolt megálljt.

Nem tudom, hogy szabhattunk volna
ennek gátat, s lehetett volna-e egyálta-
lán.

Mi kell ahhoz, hogy ember úgy te-
gyen, mint Te?

Mert micsoda élet is volt az! Senkit
nem ismerek, aki annyira szerette volna,

IZRAEL

Választójogot is kaphatnak…
Az elmúlt idôszakban több sajtóorgánum beszámolt arról, hogy rendkívüli

érdeklôdés mutatkozik Izraelben a kettôs állampolgárság iránt. A magyar aj-
kú zsidó lakosság közel ötszázezer fôre tehetô, és közülük sokan történelmi
igazságtételként tekintenek a kedvezményes honosítás lehetôségére.

Mint ismeretes, az Országgyûlés által elfogadott és 2010. augusztus 20-án
hatályba lépett kettôs állampolgárságról szóló törvény alapján 2011. január 1.
napját követôen kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár,
akinek felmenôje magyar állampolgár volt, vagy valószínûsíti magyar szár-
mazását, és magyar nyelvtudását igazolja. A jogszabály azonban nem érintet-
te a választójog kérdését.

A jelenleg ismert szabályok alapján a magyar választásokon részt vehetett
és a magyar pártokra szavazhatott minden EU-tagállam Magyarország terüle-
tén bejelentett lakóhellyel rendelkezô állampolgára, amennyiben jelezte sza-
vazási szándékát. Az Európai Unió Bírósága azonban az EU-parlamenti vá-
lasztások kapcsán több ítéletében rámutatott arra, hogy a közösségi jog jelen-
legi állása szerint a választásokra vonatkozó aktív és passzív választójoggal
rendelkezôk körének meghatározása a közösségi jog tiszteletben tartása mel-
lett az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik.

Az EK-szerzödés vonatkozó rendelkezéseivel ugyanis nem ellentétes az,
hogy a tagállamok saját állampolgáraikon és a területükön lakóhellyel ren-
delkezô uniós polgárokon kívül aktív és passzív választójogot adjanak velük
szoros kapcsolatban álló, meghatározott személyeknek. Az EU Bíróságának
gyakorlata rögzíti továbbá, hogy a közösségi jog egyetlen általános elve sem
írja elô, hogy a választások során a választók köre az európai uniós polgárok-
ra lenne korlátozva. Ennek következtében tehát amennyiben a magyar parla-
ment megadja a választójogot a kedvezményes honosítással élô, határon túli,
magyar gyökerekkel rendelkezô személyeknek, Izraelben a kedvezményes
honosítás által megnyílhat a lehetôség a magyar belpolitika alakításában
történô részvételre.

Ifj. Lomnici Zoltán

is: »De még ha ott lesznek is ellensé-
geik földjén, nem fogom megvetni
ôket, nem annyira megutálni, hogy
teljesen megsemmisüljenek: – mert
én vagyok az Úr, az ô istenük.« Leír-
hatatlan a benyomás, melyet általá-
ban e szavak és az egész jelenet ke-
délyemre gyakorolt. Könnyek tódul-
tak szemeimbe, és soká tartott, míg
elállottak. Végiggondoltam saját sor-
somat is, s szívem legmélyébôl
hangzott fel késôbb az ima: »Irgal-
mazz, Uram – Cionon, mert ez éle-
tünk háza.« Igen, életem háza, csak
vele együtt, csak benne élhetek!!” –
fejezôdik be a nagy tudós megindító
önvallomása. Azé az emberé, aki
egyszerre volt zsidó és magyar, és
egyiknek sem akármilyen! 126 éve
történt. 1885-öt írtak ekkor. Annak a
néhány évtizedes történelmi „pilla-
natnak” a közepén járunk, amikor
valaki bátran és tiszta szívvel lehetett
zsidó és magyar egyszerre.

1885. május 8-án a következôket
jegyezte fel naplójába: „Pénteken es-
te ismét meglátogattam a zsinagógát.
Feltûnt, hogy a »bame-mádlikin«
misnah hetiszakaszt a zsoltárok és a
»lecho dodi« ének között mondják;
továbbá, hogy egy kislányka is mon-
dott »kadis«-t. Kimenetelkor meg-
szólítottam két fiatalembert – kiket
németül hallottam beszélni – (egyik-
nek Ludwig Schalit a neve; Porosz-
országból; aranymûves; a másik kur-
landi-orosz, szintén aranymûves) és
megtudtam tôlük, hogy van egy
chaszidim-zsinagóga is. A kara-
imokról nem mondhattak semmit, de
igen ócsárolták az itteni testvérek
alacsonyságát etc. – Szombaton d. e.
azon tiszteletben részesültem, hogy
thorah-olvasáshoz felhívtak és elôre
ültettek. Itt véletlenül egy moszkvai
mellé kerültem, ez beszélte el, hogy
van itt talmud-thorah, de talmud-ta-
nulmányozás nincs, hogy az emel-
vény helyének kérdésénél verekedé-
sek voltak, s hogy végre a guberná-

tor döntött a haladók javára. Moszk-
vában a haptora-tekercsek mindenütt
szokásosak, s az összes prófétákat
teljesen tartalmazzák. Feltûnô, hogy
milyen vallásosak itt a katonák; ta-
núja voltam, midôn egyikük péntek
este az »énekek-éneke« könyvet és a
hetiszakaszt megfelelô targummal
átolvasta.”

Hûen követve a Libanon címû lap
ragaszkodását az eredeti, talán ke-
vésbé választékos, kissé hevenyé-
szetten lejegyzett szöveghez és an-
nak helyesírásához, bizony különös
dolgokkal találkozunk.

Ilyen a kádist mondó „kislányka”
alakja, de az istentisztelet folyamata
is itt-ott eltért a magyarországiaké-
tól. Az akkor még mindössze hu-
szonöt esztendôs fiatalember, Mun-
kácsi Bernát, értette, és olvasta a tó-
rát, ismerte a hazai istentiszteletek
mozzanatait. A kifinomultabb, euró-
paibb kurlandi és porosz zsidók
mentalitása minden bizonnyal eltért
az egyszerûbb tatárföldiekétôl, akik
a bima elhelyezését szenvedélyes vi-
tában, még a testi erôszaktól sem
mentes verekedésekkel oldották
meg...

(Szimbirszk) 1885. október 6-án.
„Kazanyban való tartózkodásom
utolsó napjaira estek nagy ünnepeink
is – a »harsogás napja« szeptember
10-ikén, az »engesztelés napja«
szeptember 19-ikén. Ha foglalkozá-
som és viszonyaim egész éven át
megfelejtkezni kényszerítettek hitem
külsô szertartásairól, ezen a napon
legalább úgy akartam élni, mint kel-
lett volna élnem egész éven át. Az
»emlékezés napja« rám nézve min-
dig az emlékezés ideje, nemcsak ál-
talános emberi viszonyainkról, ha-
nem saját életem lefolyt és beálló
mozzanatairól.”

(folytatjuk)
Magén István

N E K R O L Ó G

mint Te. Ki imádta úgy a tavakat, folyó-
kat, tengereket, szigeteket, partokat és
hegyeket, mint Te? A sít, teniszt, havat s
jeget. Kivel úsztam át nyáron annyiszor a
Dunát, kivel sátraztunk, kivel láttuk a fe-
kete farkast a Tátrában közel hozzánk
(vagy mégis vaddisznó volt a szerencsét-
len? – évekig nem jutottunk dûlôre...), s
ki ujjongott izgatottan, amikor Genova
elôtt a hegyek mögül felbukkant a végte-
len kék tenger, ki ámult el a csodás Krak-
kón, nevetett tûzokádó sárkányokon, be-
szélt kreol bôrû olasz lányokról, Oregon
könnyfakasztó párás erdeirôl, s ki ámult
el Monaco esztelen rongyrázásától? Em-
lékszem mindenre, a büszkén megmuta-
tott versekre, a csodált Königsee-re s
megannyi másra. Az ôszinte, bensôséges
lelkikre, a Wikipédián újra és újra fellelt,
általad megemlített orvosi esetekre, ma-
gyarázatokra, mi mindennél jobban ér-
dekelt, s persze a hogyan tovább, a mi
lesz most dilemmáira. Tudtad, még ha le-
kicsinyelted is, mennyire csodálom a
„matekos agyad” – így, szó szerint, azt,
ami nekem egyszerûen nem adatott meg,
s ami nálam irigység tárgya. Sokat örö-
költél, s igen, „okos voltál, mint a nap”. S
bámulatosan jó sízô, díjakkal. Mennyire
kár érte! De ez mind semmi: mennyire
kár Érted, Imre Miklós! Mert nem ismer-
tem nálad jobb szívû embert soha semmi-
kor.

A végén szörnyen szenvedhettél. Tu-
dom, hogy így volt, mert ok nélkül nem
lépi ember meg, ami valahogy meglép-
hetetlen, hisz az élet logikáját, az ösztön
hatalmát tagadja. Nem tudom, egy nap-
pal, egy órával vagy egy perccel késôbb
is így döntöttél volna-e. Ez most már
nem is számít. S bár én, mi kevesek vol-
tunk, abban a pillanatban, akkor és ott
kollektíve cserbenhagytunk. Még ha tu-
dom, ezt a leghatározottabban tagad-
nád. Ki-ki számoljon evvel el lelkiisme-
rete szerint.

A temetés napján, a pillanatban, ami-
kor leeresztettek a földbe, megnyíltak a
felhôk, s a borongós ég mögül kisütött a
nap. Csak pár percre, s csak arra a kis
idôre. Volt, aki szerint ez azt jelzi, még a
nap is szeretett, én ezzel nem értek
egyet. Akkor és ott Te magad voltál a
cselekvô, a nap, s jeleztél nekünk: látsz
minket ott lent, s azt akarod, hogy men-
jünk tovább az úton és küzdjünk, ne ad-
juk fel. Nem lesz könnyû, de vállalnunk
kell a harcot. Nincs más választásunk.

Miklós, nyugodj örök békében!
Fränkl Gábor
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talt, kóser háztartást ismerô zsidó fiatalas-
szony. Leinformálható. 06-30-921-3681.

Nyugdíjas ápolónô pár órás gondozást
vállal. Elérhetôség: 06-30-659-6878.

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

Örömmel tudatjuk, hogy a Rabbi-
testület és a Mazsihisz vezetôsége meg-
állapodott David Goldberg mohéllal
(Németország), aki zsidó fiúgyermekek
körülmetélését vállalja. Amennyiben az
Ön családjában ilyen szimchá (öröm)
van, kérjük, jelentkezzen a Rabbiságon
a 413-5580-as telefonszámon vagy a
rabbitestulet@mazsihisz.com e-mailen
keresztül, hogy a gyermeket Ábrahám
szövetségébe felvehessük.

Könyvnyomtatás, színes nyomtatás,
fénymásolás, plakátnyomtatás. Messin-
ger. 06-20-934-9523, www.rcontact.hu

Tóratekercsek, tfilinek és mezüzék szá-
mítógépes ellenôrzése és javítása. Far-
nadi-Jerusálmi Márk. Telefon: 06-70-
932-8275, e-mail: sofer@sofer.hu,
weboldal: www.sofer.hu

Kiadó Bp. I., Attila úton 81 m2-es, két-
szobás, összkomfortos lakás. Érdeklôdni
lehet munkaidôben a 413-5500/128 tele-
fonon.

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

Farkas Zsolt vízvezeték-szerelés, gáz-
készülék-javítás, lakásfelújítás. Tel.:
242-2028.

Diplomakötés (aranyozás héber betûk-
kel), naptárkészítés, színes nyomtatás.
Koós Erika, +36-20-314-3131, terez-
nyomtatas@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 me-
gyek. 06-20-551-4580.

Szakképzett ápolónôk idôsek gondozá-
sát vállalják ottlakással, referenciával.
00-40-365-809-921, 00-40-758-898-
074.

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

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

A XIII. kerületben, a Csanády utca
elején, liftes, szép házban 40 m2-es,
másfél szobás, egyedi fûtésû lakás kizá-
rólag ügyvédi vagy könyvelési irodának
kiadó. Tel.: 06-30-664-1219.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
vásárolok nagyméretû, kisméretû festmé-
nyeket, EZÜSTTÁRGYAKAT, 12 sze-
mélyes evôeszközkészletet, cukordobo-
zokat, gyertyatartókat, tálcákat stb., Ko-
vács Margit, Gorka kerámiáit, herendi,
meisseni, Zsolnay porcelánokat, régi álló,

fali, asztali díszórákat, antik, barokk bú-
torokat, tabernákulumot, szekretert, rene-
szánsz dolgozószobát, bronz-, fa-, már-
ványszobrokat (hibásakat is). Teljes ha-
gyatékért elsô vevôként a legmagasabb
árat fizetem, KÉSZPÉNZBEN. Díjtalan
kiszállás, értékbecslés, vidékre is. ÜZ-
LET: I. KER., BATTHYÁNY U. 10.
201-6188, 06-20-323-4104.

Külföldi nyaralási lehetôségért buda-
pesti lakást és balatoni apartmant aján-
lok. Kiadás is lehetséges. Tel.: 06-30-
213-8841.

Idôs asszony gondozását, kórházi láto-
gatását, otthoni segítését vállalja tapasz-
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Február 18. péntek Ádár 1.14 Gyertyagyújtás: 4.52

Február 19. szombat Ádár 1.15 Szombat kimenetele: 5.59

Február 25. péntek Ádár 1.21 Gyertyagyújtás: 5.03

Február 26. szombat Ádár 1.22 Szombat kimenetele: 6.09

Halálozások

Gázszerelés
• Gázberendezések, gázvezeték új

szerelés hatósági engedéllyel

Idôszaki kötelezô ellenôrzése

(2008. XL. tv. 89.§ [6])

• Vízóraszerelés

• Fûtésszerelés, fürdôszoba-felújítás

FRANK 1063 Budapest, Szív u. 28.

Tel.: (1) 331-5743, 06-30-932-3615

Hírek, események
röviden

HÁZASSÁG

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Febr. 18. Febr. 19. Febr. 25. Febr. 26.

Hôsök 17.00 9.30 17.00 9.30  
Frankel L. út 49. 17.30 10.00 17.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 17.00 9.30 17.15 9.30
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 17.30 9.00 17.30 9.00
Thököly út 83. 17.30 9.00 17.30 9.00
Hunyadi tér 3. 17.00 9.00 17.00 9.00
Bethlen tér 2. 17.30 9.30 17.30 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 17.00 8.00 17.10 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Bérkocsis u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 17.00 8.00 17.10 8.00
Alma u. 2. 17.00 8.45 17.10 8.45
Kórház
(Amerikai u. 53.) 15.30 7.30 15.30 7.30
Páva u. 39. 18.00 9.30 18.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 18.00 9.00 18.00 9.00
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.00 9.00 18.00 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 17.00 9.00 17.10 8.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Lauder iskola (Budakeszi út 48.) 18.00 18.00
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 17.00 17.00

Vidéken
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 17.00 17.00
Vác (Eötvös u. 3.) 17.00 17.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 17.00 17.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 17.00 9.00 17.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 17.00 8.00 17.10 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 17.00 8.00 17.00 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 16.45 8.00 16.50 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 17.30 10.30 17.30 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 17.00 17.00
Szombathely 17.00 17.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 17.00 17.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 17.00 17.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 17.00 17.00

– Közlemény. Az Élet Menete
Alapítvány ezúton értesíti az
auschwitzi zarándokúton részt
venni szándékozókat, hogy az
elôzetes hirdetménytôl eltérôen
február 28. a jelentkezési határidô.

– Az Israel Sela otthon lakói ez-
úton köszönik az Élet Menete Ala-
pítvány figyelmességét. Tu bisvát al-
kalmával meglátogatták és gyü-
mölccsel ajándékozták meg ôket.

– A WIZO a következô ülését feb-
ruár 22-én (kedd) 16 órakor a
Frankelban tartja.

– Az Alma utcai Otthonban feb-
ruár 17-én 15.30-kor Schiffer And-
rás (LMP) lesz a klub vendége.

– Adományok. Hídvéginé Bock
Anikó 100 000 Ft-ot adományozott
Bock Sándorné emlékére a Szere-
tetkórház részére.

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

A Mazsihisz Számviteli Osztálya keres 
pénzügyi-számviteli munkatársat 

azonnali belépéssel
Feladata:

– Teljes körû fôkönyvi könyvelés, egyeztetés
– Kimenô számlák elkészítése, számlákkal kapcsolatos teljes körû ügy-

intézés
– Analitikus nyilvántartások készítése, egyeztetése
– Beérkezô számlák utalásra való elôkészítése
– Kimutatások készítése
– Szükség szerint helyettesítés a pénztárban

Követelmények:
– Felsôfokú szakirányú szakképesítés
– Hatályos számviteli és adótörvények alapos ismerete, különös 

tekintettel az áfa-törvényre
– Excelben való erôs jártasság
– World felhasználói szintû ismerete
– Problémamegoldó képesség
– Jó kapcsolattartó képesség
– Önálló, precíz munkavégzés
– Csapatszellem
– Terhelhetôség 
Elônyt jelent a felvétel során:
– Zsidósággal kapcsolatos ismeretek
– Héber nyelv ismerete
– Vállalkozási könyvelésben szerzett gyakorlat
– Számlázási gyakorlat
– Pénztári gyakorlat
– PSZF, illetve BGF Pénzügyi és Számviteli Karon szerzett végzettség

A fényképes szakmai önéletrajzot fizetési igény megjelölésével,
valamint a szakmai végzettséget igazoló dokumentum másolatát kérjük
a palyazat@mazsihisz.com címre, álláspályázat tárgymegjelöléssel eljut-
tatni.

Az Alapítvány a Szegedi Zsinagógá-
ért kuratóriuma ezúton köszöni
meg a 2009. évi személyi jövedelem-
adó 1%-ának felajánlását. A támo-
gatás összegét, a 67 fô által adomá-
nyozott 1 millió 638 ezer 103 Ft-ot,
kiegészítve egyéb adományokkal és
támogatásokkal, a zsinagóga folya-
matos rekonstrukciójára és az an-
nak érdekében szervezett kulturális
rendezvények támogatására hasz-
náltuk fel. A 2011. évben is számí-
tunk a 2010. évi támogatóink hozzá-
járulásaira a folyamatos rekonst-
rukció során.
Adószámunk: 18451621-2-06.

* * *

A Veszprémi Zsidó Örökségi Alapít-
vány köszönetet mond mindazok-
nak, akik a 2009. évi személyi jöve-
delemadójuk 1%-át az alapítvány
mint közhasznú tevékenységet foly-
tató szervezet részére felajánlották.
Az így kapott 45 438 Ft-ot a veszpré-
mi kulturális örökség védelme alatt
álló zsidótemetô felépítményeinek
biztosítására és a temetô gondozásá-
ra használjuk fel, a kuratórium dön-

tése 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 ZSI-
DÓ SZOCIÁLIS, NEVELÉSI és
KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY ré-
szére ajánlja fel. Alapítványunk a
befolyt összeget zsidó szociális, ne-
velési és kulturális intézmények tá-
mogatására fordítja. Adószámunk:
18049196-1-42.

* * *
A Zuglói Talmud-Tóra Alapítvány
ezúton köszöni a számára
befizetett összesen 118 124 Ft-ot,
mint a 2009. évre vonatkozó SZJA
1% utalását. Az összeget kulturális
tevékenységre használtuk fel.
Továbbra is számítunk Önökre.

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.

KLUBPOR TÁ L

Generációk Klubja
A Hunyadi tér a fák újévét huszon-

egyféle – köztük izraeli – gyümölcs-
féleséggel és stílusosan gyümölcske-
nyérrel ünnepelte. Dúsan megterített
asztal fogadta a különféle körzetek
és a klub tagjait.

Vencel György szólt a fôként diasz-
pórai ünneprôl, országok szokásai-
ról, bölcsek magyarázatairól és
véleményérôl.

Az eseményen mások mellett részt
vett az ORZSE adjunktusa, Róbert
Péter is, aki más megközelítésben
beszélt tu bisvátról.

A hosszúra nyúlt délután közös
énekléssel fejezôdött be, a megmaradt
gyümölcsöket becsomagolva eljuttat-
tuk azoknak, akiket betegségük, moz-
gáskorlátozottságuk megakadályozott
a személyes részvételben.

gáljuli

Rieger Éva 2011. január 8-án el-

hunyt. Temetése a Farkasréti zsidó-

temetôben volt. Utolsó útjára bará-

tok kísérték el. (x)

– MEGHÍVÓ! Kedves Bajtársak

és Bajtársnôk. 2011. február 22-én

14.00 órai kezdettel tartjuk éves ösz-

szejövetelünket a VII. ker., Síp u. 12.

alatt található Díszteremben. Szita

Szabolcs, Frisch György, Kertész

László és Lazarovits Ernô a meghí-

vott elôadók és téma lesz még a

Mauthausen-i zarándok út. Maut-
hauseni Táborcsoport

Ha segíteni szeretnél, gyere ve-
lünk! Önkéntes munka Izraelben
2011. március 20-tól április 10-ig!
Jelentkezés: Deutsch János,
lljano@freemail.hu, +36-20-233-
8454.
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SPÁNN GÁBOR

Nyelvtudás
Van egy ismerôsöm. Ô egy magyar, zsidó, világpolgár. Ezekbôl
a jelzôkbôl csupán a harmadik szorul magyarázatra. Az úriem-
ber magyar, jó 60 évvel ezelôtt született, de ebbôl a majd’
emberöltônyi idôbôl a legkevesebbet Magyarországon töltötte.
Édesanyja holokauszttúlélô, akit az amerikaiak szabadítottak
fel az egyik lengyelországi koncentrációs táborban. Az ôket
megmentô jenkik olyan mély hatást gyakoroltak a megkínzott,
magányos asszonyra, hogy az egyikhez erôs felindulásból még
ott hozzáment feleségül. A 40-es évek végén még hazahozta
Budapestre bemutatni az ô dollárpapa urát magyar családjá-
nak, de ennek két akadálya is volt. Az egyik, hogy a connecti-
cuti ôrmester térképen nézte meg, hogy hol van és mi az, hogy
Budapest, a másik pedig az, hogy mire ideértek, barátom édes-
anyjának családját helyben kiirtották a nyilasok. Az anya okos
nô volt, elég volt neki egy hét 1949-ben ahhoz, hogy körül-
nézzen és rájöjjön, számára, szíve alatt hordozott leendô gyer-
meke részére és különösen rágógumizó urának itt nincs jövôje.
A naptár kényszere folytán Budapesten szülte meg és
anyakönyveztette a kicsit, majd fogták magukat, és meg sem
álltak Amerikáig. A fiú iskoláit egy amerikai kisvárosban
végezte, ahol indiánt és feketét már láttak, de magyart még
soha. Édesanyja valami kifürkészhetetlen genetikus haza-
szeretetbôl kifolyólag nagyon vigyázott, hogy a gyerek nagy

koráig se felejtsen el magyarul. Így rögtön kétnyelvûként lépett
a munka világába. Elmondása szerint apai nagyszülei nem
repestek a boldogságtól az ismeretlen kultúrából érkezett,
angolul nem tudó magyar asszony és fia ottlététôl. Ezt a
fiatalember zokon vette, és alighogy lediplomázott, elindult vissza
Európába. Amerikai útlevele birtokában nem volt gond, hogy
Nyugat-Németországban diplomázzon másodjára vegyész-
mérnökként, mely szakmát saját elmondása szerint életének
egyik tranzitállomásán sem használta, mert mint nevetve
mesélte, mire megtanulta egy-egy vendéglátó ország nevén:
vigyázat, robban!, már ott sem volt. Magyarországra a 90-es
években települt vissza, és máig igazán szabadúszó életet él.
Tudniillik ô bejegyzett rendészeti és igazságügyi tolmács.
Méghozzá hébertolmács, ami igazán kuriózum. Ez azzal jár,
hogy valamikor esküt tett, miszerint éjjel-nappal rendelkezésére
áll a magyar rendészeti és igazságszolgáltatási apparátusnak,
ha héber anyanyelvû gyanúsított kerül az igazságszolgáltatás
malmaiba. Ez szépen cseng, de mint elmondta, filléreket
fizetnek szolgálataiért, másrészt 24 órán át elérhetônek kell
lenni, és halálos betegségen kívül kifogást nem fogadnak el.
Történt, hogy valamelyik éjjel a második altató végre hatott, és
ô mély, kómás álomba zuhant. Abból verte föl a telefon, ô meg
verte le ijedtében az éjjeliszekrényrôl pohár vizét a fogával
együtt, és idôbe telt, míg megértette, hogy a rendôrségre kell
mennie, ahol most akarnak kihallgatni egy izraeli turistát,
akinél több kiló kábítószert találtak. Megivott egy vödör kávét,
összekapta magát, és irány a fogház. A tetthelyen két civil és
egy egyenruhás rendôrt talált, valamint egy vékony, barna, bei-

jedt fiatalembert. Megkezdôdött a kihallgatás, annak a rutinját
ô már jól ismeri. Odáig nem volt baj, amíg a személyi adatokat
kérdezte, a fiatalember kedvetlenül, alig érthetôen, de válaszolt,
majd amikor föltették a kérdést: kitôl kapta a sok kokaint, és
tudja-e, hogy kinek hozta?, belefogott egy vég nélküli ma-
gyarázatba, amibôl az én barátom körülbelül minden tizedik
szót értette. Ez az ô esetében nem csak nyelvtudására büszke
hiúságának volt pofon, de a rendôrök is úgy néztek rá, mintha
ô összejátszana a gyanúsítottal. Megpróbálta megmagyarázni a
„közegnek”, hogy izraeli útlevele ellenére a fiatalember valami
érthetetlen katyvaszt beszél, aminek ugyan minden sokadik
szava héber és önállóan érthetô, de amit közte mond, arról
fogalma sincs. Ingerülten szólt a gyanúsítottnak, hogy ne hívja
ki a sorsot, ha nem felel ôszintén, mindent a nyakába varrnak,
és hátralevô éveit könnyen lehet, hogy magyar börtönben tölti.
Aztán támadt egy ötlete. A kihallgató százados engedélyével fel-
hívta az ô jordán pénzváltó barátját, aki szintén boldog volt az
éjszakai riasztás miatt, és odarendelte. Miután az megszólalt
arabul, innen a társalgás zavartalan volt. Kiderült, hogy a
drogfutár ugyan izraeli állampolgár volt, de jordán bevándor-
ló, még nem tanult meg ivritül és még nem felejtett el arabul.
Ennél borzasztóbb élôbeszéd nincs. Mielôtt eljött, még oda-
vetette az ismerôs századosnak, szerinte itt az ideje, hogy a
rendôrök nálunk is tanuljanak idegen nyelveket. A kialvatlan
tiszt nem maradt adósa, odavetette neki: maga kettôt is tud, és
látta, mire ment vele!

Tél a Mea Seárimban (Jeruzsálem)

Brazília
Dilma Rouseff asszony, az új brazil

elnök a holokauszt emléknapján tar-
tott beszédében kijelentette, hogy
„kormánya eltökélt védelmezôje a
világ minden részében az emberi
jogoknak”. „Nem vagyunk a gyûlölet
népe, és nem támogatjuk azokat, akik
gyûlöletet szítanak.” Dr. Claudio
Lottenberg szemészprofesszor, a
Brazíliai Izraelita Hitközségek
Szövetségének (CONIB) elnöke sze-
rint az államfô beszéde fordulatot
jelent elôdje Irán irányában folytatott
politikájával szemben. Lula da Silvát
szoros kapcsolatok fûzték iráni „kol-
légájához”, Mahmúd Ahmadi-
nezsádhoz. Az ünnepségen megjelent
holokauszttúlélôket köszöntve Dilma
Rouseff méltatta, hogy „a nagy
tanítómesterek, a könyvek, a kultúra,
a vallási hagyományok és a családi
élet segítségével a zsidók a szám-
ûzetésben is meg tudták ôrizni iden-
titásukat”.

Törökország
Elsô ízben tartottak megemlékezést

Törökországban a Holokauszt Nem-
zetközi Emléknapján. Az évforduló

alkalmából a fôrabbi hivatal és a zsidó
hitközség nyilatkozatot adott ki,
amely hangsúlyozza, hogy „egy nép
kiirtására irányuló gyalázatos bûnök
elítélése minden tisztességes ember
kötelessége”. „A kormányok fontos
feladata, hogy megakadályozzák a
rasszizmus és a diszkrimináció
továbbterjedését.” A nyilatkozat em-
lékeztet arra, hogy Abdullah Gül
jelenlegi államfô 2005-ben részt vett
az auschwitzi koncentrációs haláltá-
bor felszabadításának 60. évfordulója
alkalmából rendezett emlékünnepsé-
gen. Az isztambuli Neve Salom
nagyzsinagógában történt megem-
lékezésen Isac Haleva fôrabbi és Avri
Mutu, Isztambul fôkormányzója gyúj-
tott gyertyát az áldozatok tiszteletére.

Tunézia
A Tunéziában kialakult bizonytalan

helyzet miatt hat zsidó család húsz
tagja a Jewish Agency, valamint más
szervek segítségével már elhagyta az
afrikai államot, és Izraelbe távoztak.
Elmondásuk szerint a közösség tagjai
közül több százan hasonló döntést
fontolgatnak. Tunéziában mintegy
1500 zsidó él, akik közül 1100 sze-
mély Djerbában, mintegy 400-an
pedig a fôvárosban, Tuniszban
tartózkodnak. A közösségnek iskolái,
zsinagógái és kulturális intézményei
mûködnek. Izrael és Tunézia között
nincs diplomáciai kapcsolat, de a
korábbi kormányzat toleráns maga-
tartást tanúsított a zsidók irányában.
1948 óta 42 300 személy alijázott az
országból. Daniel Ayalon izraeli
külügyminiszter-helyettes kérte a
francia és a brit kormány segítségét az
országban élô zsidók védelmében.

Örményország
Rimma Varzhapetjan-Feller, az

örményországi zsidó közösség elnöke
a szervezet alapításának tizedik évfor-
dulója alkalmából sajtókonferenciát
tartott. Az elnöknô elmondta, hogy
idén megnyitják a helyi zsidóság
történetének múzeumát. A gyûj-
teményben bemutatják azoknak a
sírköveknek a maradványait, ame-
lyeket tíz évvel ezelôtt egy
nemzetközi kutatócsoport a Vajoz
Dzsor tartományban lévô Yeghegis
település mellett talált. A 13–14.
században készült sírköveken héber
és arámi nyelvû feliratok olvashatók,
ami azt bizonyítja, hogy ebben az
idôben már zsidók is tartózkodtak a
régióban. Örményországban jelenleg
mintegy kétezer zsidó él, de csak
kilencszázan vesznek részt a vallási
életben. A közösség megszer-
vezésében végzett munkájáért és a
nemzetközi kapcsolatok erôsítéséért
Szerzs Szargszjan örmény államfô a
közelmúltban kitüntette Rimma
Varzhapetjan-Feller elnököt.

kovács


