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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Ádár, az optimizmus
hónapja

Az idén, szökôév lévén, két ádár

van, s amint ilyenkor szokás, ha va-

lakinek bármilyen évfordulója van,

azt a 2. ádárban tartsa. Ennyit

bevezetôül.

A remény havában a Szentély

építésérôl olvasunk a Tórából. A

pusztában, sivár körülmények között

is magasztos eszméktôl hajtva hatá-

rozták el ôseink Mózes javaslatára és

iránymutatása mellett, hogy olyan

helyet alakítanak ki, ahol kifejezhe-

tik hálájukat Istennek, aki kiszabadí-

totta ôket az elnyomásból. Ez a hely

lehetôséget biztosított arra is, hogy a

gyülekezet engesztelésért imádkoz-

zon vétkei miatt. Olyan lelkesedéssel

adakoztak e célra, hogy le kellett ál-

lítani a dolgot, mert mindenre tellett

az addig beérkezett adományokból.

Elôdeink optimizmusa, hite és el-

tökéltsége elismerésre méltó lehet

valamennyi nemzedék számára.

Ugyancsak a közeljövôben olvas-

hatunk a fél sekel parancsáról is. A

húsz éven felüli férfiak mindegyiké-

nek be kellett fizetnie ezt a viszony-

lag csekély összeget. A gazdag nem

adhatott többet, a szegény keveseb-

bet! Ezt a „lelkük váltságáért” fizet-

ték. Hogy jó dolog hozzájárulni a

közösség ügyéhez, segíteni máso-

kon, megszüntetni a szükség okozta

anyagi gondokat, orvosolni panaszo-

kat, azt az elmúlt polgári esztendô

hazai tragédiái is megmutatták. So-

kan nyújtottak támogatást az árvíz-

és iszapkárosultaknak – ritkán adatik

meg emberek ezreinek, hogy megíz-

leljék az adakozás, a segítés örömét.

Talán ez a legtisztább öröm!

A fél sekel elôírása több ezer év

távlatából is életszerû. Magyarázó-

ink szerint azért fél sekelt ír elô a Tó-

ra, mert a teljes pénzegység fele azt

jelenti, hogy önmagunkban, ember-

társaink nélkül csak töredékét érhet-

jük el annak, mint közösen, egymást

segítve.

A gazdag ne adjon többet, a sze-

gény kevesebbet – ez azt sugallja,

hogy szerények legyünk. Ne kérked-

jünk akár gazdagságunkkal sem,

amit szerencsével vagy tehetségünk-

kel elértünk. Az Örökkévaló elôtt

nincs és nem is lehet különbség a

szegény vagy a gazdag adománya

között.

A Földön ez másképp van. Míg a

gazdag „mellényzsebbôl” fizet ki va-

lamit, addig a szegénynek össze kell

kaparnia a hasonló összeget. Hogyne

lenne különbség a kétféle adomány

között!

Ez persze nem von le semmit a ta-

nulságból: csak közös munkával,

megértô együttérzéssel felelhetünk

meg a Tóra által kitûzött szent fel-

adatainknak.

Ráv

Orbán Viktor 
az Európai Zsidó Kongresszuson (2. oldal)

Méir Lau teljes beszéde 
a gettómegemlékezésen (4. oldal)

Daniel Mayer rabbi kalandos élete (5. oldal)

Ünnepélyes keretek között, a
szerzô közremûködésével mutatták
be Jiszráél Méir Lau híres könyvé-
nek, A zsidó élet törvényeinek
harmadik kiadását a budapesti
Rumbach-zsinagógában. A hiány-
pótló munka a korábbi két megjele-
nés után most a Mazsihisz jóvoltából
látott ismét napvilágot magyarul.

Tiszta, érthetô nyelven akartam be-
mutatni a zsidóság mindennapjait –
mondta Jiszráél Méir Lau A zsidó élet
törvényei címû munkájáról. Tel-Aviv
73 esztendôs fôrabbija, Izrael korábbi
askenázi fôrabbija, a Jad Vasem Intézet
vezetôje a budapesti Rumbach-zsi-
nagógában megrendezett könyvbemu-
tatón közvetlen stílusban mesélte el, mi
indította arra, hogy megírja e hiánypót-

ló mûvet. Törekvése a vallással kap-
csolatos tudatlanság felszámolása volt.
A jesivákban, ahol ô tanult, komoly tu-
dósok oktatják a Tórát és a Talmudot;
úgy érezte, mindannak foglalatát, amit
tôlük kapott, azaz a vallás lényegét, to-
vább kell adnia a vallást egyre inkább
elfelejteni látszó világnak.

Mi köti össze a Föld 13 és fél mil-
lió, száz eltérô nyelvet beszélô, száz
különbözô országban élô zsidóságát?
– tette fel magának a kérdést annak
idején a rabbi. Nem más, mint a Sömá
Jiszráél imája, a sófár hangja, a jom
kippur, a széder, a chanukka, a bár
micva ünnepe. A közös hagyomány.
Ezt mutatja be a könyv, amely elsô
két kiadása után most a Mazsihisz jó-
voltából harmadszor is megjelent ma-

gyar nyelven.
Az askenázi zsidó-

ság egyik legnagyobb
s z e l l e m i - v a l l á s i
vezetôje a Mazsihisz
és a Magyarországi
Autonóm Ortodox Iz-
raelita Hitközség meg-
hívására érkezett Bu-
dapestre. A könyvbe-
mutatón a vendéget
Zoltai Gusztáv, a
M a z s i h i s z - B Z S H
ügyvezetô igazgatója
üdvözölte. Köszöntötte
a szintén megjelent
Weiszberger Majsét, az
ortodox hitközség rab-
biját, Deutsch Róbert

A Hitközség Dísztermében megtartott nemzetközi sajtótá-
jékoztató vezette be a budapesti gettó felszabadulására
emlékezô és emlékeztetô, idén hatvanhatodik alkalommal
megrendezett eseményt.

Az írott és elektronikus média jeles képviselôi elôtt Vadas
Vera üdvözlô szavait az elnökség tagjainak bemutatása
(Deutsch Róbert fôrabbi, a rabbitestület vezetôje, Feldmájer
Péter Mazsihisz-elnök, Streit Sándor, a BZSH elnöke, Som-
lai Tamás, az ortodoxia fôtitkára), majd Zoltai Gusztáv
ügyvezetô igazgató alábbi beszéde követte.

Jiszráél Méir Lau most hetvenhárom éves, Lengyelor-
szágban született, Pjotrekov városában. Családja mindkét
ágában neves rabbikat találunk, híres tudósokat, jeles köny-
vek szerzôit, sok tanulót vonzó vallási fôiskolák rangos
mestereit. Ezt a csodálatos lengyel zsidó világot minden ha-
gyományos színével, patinájával, hihetetlen értékeivel porig
rombolta a második világháború, a náci hadigépezet. Ausch-
witz és Birkenau – s mindaz, amit e két földrajzi név jelké-
pesen jelent – a zsidó tudomány és a judaista szellem
temetôje is volt. Ami belôle megmaradt, az Izraelben és
Amerikában támadt fel – képletesen és tételesen.

Jiszráél Méir Lau hétévesen élte túl a holokausztot –
Buchenwaldba hurcolták. Felszabadulása után Palesztinába,
Izraelbe mehetett, ahol kiváló iskolákban tanult. Pályafutá-
sát abban a rangos tel-avivi zsinagógában kezdte el, ahol ko-
rán kitûnt nagyszerû kapcsolattartó és tanítói képességével.
1971-ben Észak-Tel-Aviv rabbijává választották, s itt írta
meg és adta ki rögtön híressé lett könyvét, azt a kötetet,
amelynek címe ugyanaz, mint a most itt, Budapesten megje-
lent kiadásunké: „A zsidó élet törvényei”. E nagyszerû ösz-
szefoglalót azonnal több nyelvre is lefordították, így német-
re, angolra, oroszra és magyarra.

A magyar fordításnak Izraelben ráadásul két kiadása volt,
amelyekbôl hozzánk is eljutott egy bizonyos mennyiség.

Méir Laut 1979-ben Natanja fôrabbijává választották,
ahol – édesapja emlékére – létrehozta az „Ohel Mose”
jesivát. 1983-ban az          immáron  oly nagy tiszteletnek ör-
vendô tudós rabbit beválasztották az Izraeli Fôrabbinátusba,
s ezzel e kiemelkedô grémium legfiatalabb tagja lett. Ponto-
san tíz év múlva a vallási és világi értelemben egyaránt te-
kintélyes gyülekezet ôt jelölte Izrael állam fôrabbijává. Ezt
a magas és felelôsségteljes posztot egy évtizeden át töltötte
be. Mint ilyen, a világ számos meghatározó vezetô szemé-

lyiségével találkozott, s tucatnyi olyan országba látogatott,
ahol nagyobb lélekszámú zsidóság él.

Kevés szabad idejében több maradandó tudományos és
vallási könyvet írt, s egyebek között papírra vetette önélet-
rajzi ihletésû munkáját is.

Kádenciája végeztével megválasztották Tel-Aviv és Jaffo
fôrabbijává. 2005-ben életútjáért és gazdag tevékenységéért,
az izraeli állam és társadalom szolgálatában elért eredmé-
nyeiért megkapta az ország legmagasabb kitüntetését, az Iz-
rael-díjat. Most – sokirányú munkája mellett – a jeruzsálemi
Jad Vasem Intézet elnöke.

Korszakos könyvének két magyar nyelvû kiadása már
megjelent Izraelben, ám a megújult, kiteljesedett és felélén-
kült zsidó élet itt, Magyarországon is igényelte, mondhatni
kikövetelte új kiadását. A Mazsihisz eleget tett ennek az
óhajnak, a kötet bemutatóját a szerzô részvételével a
Rumbach utcai zsinagógában tartották. Természetesen ez
egy jelképes helyszín: mint önök is láthatták, méltatlan hely-
zetben van Kelet-Európa egyetlen Ottó Wagner tervezte vé-
dett mûemlék épülete. Sajnos anyagi forrásunk a felújításra
nem áll rendelkezésre, e csodálatos épületegyüttes jelenlegi
helyzetére, e páratlan szépségû és adottságú épület megmen-
tésére mindenképpen fel kell tehát hívni a figyelmet.

Nem elôször jár Magyarországon, 1994-ben részt vett az
Emánuel Alapítvány megemlékezésén, amelyen ott voltak
az akkori kormány képviselôi, a társegyházak legmagasabb
méltóságai, a társadalmi élet kiválóságai. Ott elhangzott be-
széde nagy hatást gyakorolt a jelenlévôkre, ezért is határoz-
tuk el, hogy az autonóm ortodox hitközséggel közösen meg-
hívjuk a gettó felszabadulásának 66. évfordulójára.

Nem véletlen, hogy idei elsô külföldi útja hazánkba veze-
tett, hiszen érzi és tudja annak fontosságát, hogy az Európai
Unió elnökségét 2011. elsô félévében Magyarország tölti
be.

Rövid, kétnapos látogatása alkalmából fogadta ôt Schmitt
Pál köztársasági elnök a Sándor-palotában, valamint az Ér-
seki Palotában Erdô Péter bíboros, prímás, esztergom-
budapesti érsek is. Találkozott a magyarországi neológ és
ortodox hitközség vezetôivel, a budapesti templomkörzetek
elnökeivel, a magyarországi rabbitestület tagjaival, a Buda-
pesti Zsidó Hitközség elöljáróságával, az autonóm ortodox
hitközség elöljáróságával és vezetôségével. 

Gáljuli

Könyvem története

A magyar zsidóság ünnepe volt
Ráv Jiszráél Méir Lau Budapesten

A hagyomány könyve: maradandó értékekrôl egyszerûen
Bemutatták a Rumbachban Jiszráél Méir Lau: A zsidó élet törvényei új kiadását

fôrabbit, a rabbitestület vezetôjét,
Feldmájer Pétert, a Mazsihisz elnö-
két, Frölich Róbert fôrabbit és Streit
Sándort, a BZSH elnökét.

Mint Zoltai elmondta, Jiszráél Méir
Lau a könyvbemutató mellett a buda-
pesti gettó felszabadulásának ünnepe
alkalmából érkezett a magyar fô-
városba, holokauszttúlélôként is tisz-
telegni a 600 ezer magyar zsidó már-
tír emléke elôtt. A lengyelországi szü-
letésû Méir Lau szintén rabbi édesap-
ja a treblinkai haláltáborban veszítette
életét. A kisfiút Buchenwaldba depor-
tálták, ahol szinte egész családját
meggyilkolták. A gyermek túlélte a
láger borzalmait: 1945-ben, nyolcéve-
sen szabadult.

A tudós rabbi azóta térben, idôben és
szellemileg egyaránt nagy utat tett
meg. A zsidó élet törvényei címû

könyvét a kiadó Mazsihisz mindazok-
nak ajánlja, akik komolyan érdeklôd-
nek a vallás iránt, és szeretnék tudásu-
kat elmélyíteni. Magyarországon az
utóbbi években egyfajta zsidó újjászü-
letés zajlik – fejtegette az ügyvezetô
igazgató. Az emberek biztos morális
közösségre vágynak, menekülnek a
magány elôl, szeretnének feltöltekezni
a hit, a hagyomány erejével. Mindezt a
judaizmusban megtalálhatják. Fel-
gyorsult életünkben szükség van a zsi-
dó szellem állandóságára.

Jiszráél Méir Lau munkája vonzó
stílusban, világos szerkezettel ábrá-
zolja tárgyát. Mûve tankönyv és cse-
lekvési útmutató, egyszerre tórai, bib-
liai tanítás és történelmi olvasókönyv.
A magyar kiadás a ma embere számá-
ra egy merôben új út felfedezése lehet
– hangsúlyozta Zoltai.

A méltatás után a szerzô beszélt a
motivációról, amely a mû megírására
késztette. Egyszer egy tizennyolc éves,
végzôs diák kereste fel a tudóst. A fia-
talember kérte a rabbit, bizonyítsa be,
hogy Mózes nem valami képzelet al-
kotta mesefigura, ahogy eddig neki ta-
nították, hanem történelmi személyi-
ség, aki a valóságban élt és létezett,
olyan kézzelfoghatóan, akárcsak Na-
póleon. Méir Lau diáklányokkal is ta-
lálkozott, akik a mezuzát csókolgatták,
de fogalmuk sem volt róla, mi rejtôzik
a kis tokban. A tudós rabbi úgy tapasz-
talta, a vallás és annak hiánya mentén a
zsidóság körében két eltérô életvitel és
kultúra alakult ki. „Két különbözô nép-
pé váltunk – mondta –, és eljött az idô,
hogy hidat építsünk e szakadék felett.”
A könyv egy ilyen híd szerepét hivatott
betölteni.

Az elsô magyar nyelvû megjelenés-
re komoly visszajelzésként értékeli a
szerzô azt az esetet, ami az ország
egyik prominens személyiségével tör-
tént. Az illetô, egyébként nem zsidó
ember, lapozgatta a könyvet, és egy-
szer csak megállt a szombati gyertya-
gyújtásról szóló résznél. Örömmel ki-
áltott fel: a felesége minden péntek es-
te meggyújtja a gyertyákat, és ô most
végre el tudja magyarázni az asszony-
nak, miért fontos ez a hagyomány.

Jiszráél Méir Lau szerint a zsidó val-
lásra leselkedô egyik nagy veszély a
tudatlanság, amelynek sötétjét könyvé-
vel igyekszik eloszlatni. Hiszen, ahogy
a mûben írja egy helyütt: „tudd meg,
hogy egész evilági életünk szukkában
való lakozás, a levágott ágak múló ár-
nya, lehulló levele. Az egyetlen mara-
dandó szerzemény az Örökkévaló pa-
rancsa, amit teljesítettél, a szellemi ér-
ték, amit megszereztél”.

Rados Virág

Nemzetközi sajtótájékoztató

Érkezés a Rumbachba
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Az Új Élet hasábjain rendszeresen
olvassuk a beszámolókat az ország
különbözô helyein mûködô hitközsé-
geknél történt eseményekrôl. Ne ma-
radjon ki Gyôr sem, ezért csokorba
foglaltuk közösségünk életének emlé-
kezetes pillanatait, közel egy évre
visszatekintve. Ezzel is tudatjuk, hogy
vagyunk, és igyekszünk legjobb tudá-
sunk és lehetôségeink szerint ápolni
hagyományainkat.

Imatermünk a csodálatosan felújí-
tott zsinagógához szervesen kapcsoló-
dó tömbben található, összejövetele-
ink helyszíne a valamikori kultúrte-
rem. Emiatt egyik szemünk sír, a má-
sik nevet. Nevet, mert az épület, ame-
lyet elôdeink hithû buzgalma emelt,
feltámadt romjaiból, ma a város egyik

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

Egy szertartás a sok közül

között 50 éve volt utoljára zsidó
esküvô. Drávucz Mónika és Villányi
Ferenc chátunájára sok rokon, barát,
ismerôs érkezett. A meghívók mellé a
fiatalok egy tájékoztató füzetet készí-
tettek, melyben ismertették a szertar-
tás részleteit, a szimbólumok magya-
rázatát, így azok számára is érthetô
volt minden mozzanat, akik még so-
sem vettek részt ilyen eseményen. Az
esketést Deutsch Róbert fôrabbi vé-
gezte, Tóth Emil fôkántor és
Schwezoff Dávid kántor közremûkö-
désével. A régi falak csupa mosolygós
embert láttak…

Június 13-án mártírjainkra emlé-
keztünk. Gyôrbôl és környékérôl több
mint ötezer hittestvérünk esett a náci
gyûlölet áldozatává. A megemléke-

szûkölködô elôadást. Este a Gyôri
Symphonic Band ünnepi koncertje
következett.

Az eseményhez kapcsolódóan a zsi-
nagóga ún. téli templomának karzatán
Nagy István és Villányi András
képeibôl fotókiállítás nyílt az épület
és a helyi zsidóság történetérôl.

Délelôtt nagy érdeklôdés mellett
nyílt nap volt a zsidótemetôben. A kö-
zel százhúsz embert Villányi Tibor
hitközségi elnök kalauzolta. A kar-
bantartásra nagy gondot fordítunk, a
rendszeres kertápolásnak köszön-
hetôen minden sír látogatható. A hoz-
zátartozó nélküli, megdôlt sírokat fo-
lyamatosan állíttatjuk helyre, egyrészt
kegyeleti okokból, másrészt a balese-
tek elkerülése érdekében. A nem túl
gyakran kapott adományokat ezekre a
munkákra költjük. Volt olyan
messzirôl jött látogató, aki nagyon
elégedetten nyilatkozott, de akadt per-
sze olyan is, aki a gyönyörûen füvesí-
tett és gondozott külföldi temetôkhöz
hasonlította az itthoni állapotokat.
Sajnos nehéz nekik elmagyarázni,
hogy elegendô pénz híján ezt nem
tudjuk megtenni, a jelen állapot fenn-
tartása is nagy erôfeszítésbe kerül.

Szukkotkor alkalmas hely híján sát-
rat ugyan nem tudunk állítani, de azért
mindig igyekszünk kellô tisztelettel
megtartani. Szimchát torával zártuk
az ôszi ünnepek sorozatát, természe-
tesen nagy vidámsággal, cukorkado-
bálással.

November 14-én Budapesten, a Bá-
lint Házban volt gyôri vonatkozású
esemény. Nagy érdeklôdés mellett ott
is bemutattuk Nagy István már emlí-
tett Sikoly c. könyvét. A rendezvény-
re elôzetesen meghívtuk a városunk-
ból elszármazott hittestvéreket is.

Az ünnepek sorába az is beletarto-
zik, hogy idôs tagjainkat születésnap-
jukon felköszöntjük. A csodák kate-
góriájába tartozik, hogy ezek a nyolc-
vanas-kilencvenes éveiket taposó em-
berek az átélt szörnyûségek után is
ilyen magas kort értek meg.

Lassan elérkeztünk a fény ünnepé-
hez. Minden évben igyekszünk ezt
emlékezetessé tenni. Számítva a na-
gyobb érdeklôdésre, ismét kölcsön-
kértük a zsinagógát, így nem kellett az
imateremben szorongani. Az idén
nyitottabbá vált az ünnep, a szerve-
zésbe a Karzat Alapítvány, az Öt
Templom Fesztivál szervezôje is be-
kapcsolódott. A program elsô felében
Székhelyi József színmûvész egysze-
mélyes, keserédes hangulatú darabot
adott elô nagy sikerrel Salamon Béla
önéletrajzi írásaiból, Murányi Péter
rendezésében. A kicsinyek külön te-
remben kialakított játszóházban tanul-
ták a trenderlizést. Az est második fe-
lében Tóth Emil fôkántor vezetésével
a gyerekek meggyújtották a gyertyá-
kat, majd filcbôl készült, chanukijával
díszített kis tarisznyát kaptak ajándék-
ba, benne csokival és más finomsá-
gokkal. Sokéves hagyomány, hogy
ilyenkor meghívjuk Schweitzer József
nyugalmazott országos fôrabbit és
Várszegi Asztrik pannonhalmi püspö-
köt, fôapátot. Örömünkre ez alkalom-
mal is megtiszteltek bennünket, mind-
ketten meleg szavakkal méltatták az
ünnepet. Vendégeink voltak még a
történelmi egyházak, valamint a me-
gyei városvezetés képviselôi, köztük
Szakács Imre, a megyei közgyûlés el-
nöke. Gyôrbôl elszármazott hittestvé-
reink közül is többen eljöttek. A mû-
sor után következett a hagyományos
fánk elfogyasztása. Minden nagyon
jól sikerült, a gyerekek, a vendégek
jól érezték magukat.

Reméljük, az elkövetkezendô évek-
ben is hasonlóan sokszínû és hagyomá-
nyokban gazdag esztendôt zárhatunk.

Imatermünk pénteken és a nagyobb
ünnepeken minden Gyôrben járó elôtt
nyitva áll.

Schiffer Olga

GYÔRI KRÓNIKA

Szabadegyetem a zsidóságról
Az Országos Rabbiképzô – Zsidó Egyetem 2011 februárjától szabadegye-

temet indít a második szemeszterre.
A kurzus résztvevôi elôadásokat hallhatnak a zsidó vallásról, kultúráról,

történelemrôl. Az elôadók az egyetem tanárai, professzorai.
Az elôadások heti egy alkalommal – hétfôn – 17.30-tól 19.30-ig lesznek az

ORZSE épületében (1084 Bp., Bérkocsis u. 2.).
A részvétel díjtalan.
Részletes tematikát a kurzus indulásakor kapnak kézhez a résztvevôk.
Az elsô alkalom 2011. február 14-e, hétfô, 17.30.
Az érdeklôdés felmérése érdekében részvételi szándékukat szíveskedjenek

jelezni a következô elérhetôségeken: szedit@or-zse.hu e-mail, illetve 06-20-
347-9566 mobilszám.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

gyöngyszeme. Visszakerült a kupolá-
ra a Dávid-csillag, és messzirôl, fé-
nyesen hirdeti az eredeti rendeltetést.
A templomtérben helyet kaptak a
szakrális tárgyak, így látni, hogy ko-
rábban ez nem hangversenyterem
volt. A zsinagóga épülete már 42 éve
a város tulajdona, jelenleg a Széche-
nyi Egyetem kezeli, melynek
vezetôivel kiváló a kapcsolat, ennek
hála a nagyobb eseményekre mindig
„kölcsönkapjuk” a zsinagógát. És sír a
szemünk, mert kevesen vagyunk. De
lássuk, mi is történt tavaly.

A szombat bejövetelét minden pén-
tek este megünnepeljük. Vértes Árpád
halála óta rabbink nincs, jelenleg
Gara István kántor látja el a vallási
teendôket. Harmadik éve talmud-tóra
is mûködik hitközségünkben, ahol a
tanításokat Totha Péter Joel, a Páva
utcai körzet rabbija mondja el.

Rendre megtartjuk nevezetes ünne-
peinket. Történetüket és az ilyenkor
szokásos teendôket Gara István szok-
ta ismertetni.

Januárban tu bisváttal, a szokásos fi-
nom gyümölcsökkel kezdtünk. Zájin
ádárt az utóbbi három évben kezdtük
megtartani. Korábban mint vendégek
Galántára utaztunk ki, ahol ez mindig
nagy ünnepnek számít. Majd az ünnep-
lést hazai helyszínre helyeztük át, így
azok a hittestvérek, akik nem tudtak el-
jönni Szlovákiába, a Villányi család jó-
voltából megkóstolhatták az ízletes ha-
lászlét és diós halat. Persze emellett a
kile nôtagjai sem voltak restek, süte-
ményekkel gazdagították a lakomát.

A dunaszerdahelyi hitközséggel ki-
alakult jó baráti viszonynak és a határ
közelségének köszönhetôen gyakran
átjárunk egymás rendezvényeire.

Púrimkor Totha Péter Joel rabbi
idézte fel Eszter könyvét, majd
Vántus Janina énekelt, végül Gáti
Oszkár olvasott fel egy elbeszélést. A
gyerekek a Púrimi zsidongó címû
könyvet kapták ajándékba, csokival
tetézve. Terített asztal következett
flódnival, kindlivel és más ínyencség-
gel. Jó hangulatban telt az este.

Röpke hónap múlva már jött a
peszach. Az ünnepre mosonmagyaró-
vári és szlovákiai (Dunaszerdahely,
Galánta, Érsekújvár) hittestvéreinket
is meghívtuk, akik nagyon szívesen
jöttek. A Haggada felolvasása, a
szédertálon lévô szimbolikus étkek el-
fogyasztása után jött a vacsora, me-
lyet a kile nôtagjai készítettek.

Június 6-án varázslatos díszbe öltö-
zött a nagy zsinagóga, amelynek falai

zést minden évben temetônkben tart-
juk. Itt áll az a piramis formájú emlék-
mauzóleum, amelyet 1947-ben az ak-
kori köztársasági elnök, Tildy Zoltán
avatott fel.

A gyászünnepségre sokan elzarán-
dokolnak az egész országból, de még
külföldrôl is a gyôri kötôdésûek kö-
zül. Mint minden évben, most is jelen
voltak a társegyházak és a városveze-
tés képviselôi. Villányi Tibor, a hit-
község elnöke köszöntötte a megje-
lenteket, majd Deutsch Róbert fôrabbi
mondta el beszédét, a kántori te-
endôket pedig hagyományosan Tóth
Emil fôkántor látta el. Legyilkolt sze-
retteink elôtt nem csak ez az egy nap
tiszteleg. Pár éve emlékoszlopot állí-
tottunk a zsinagóga udvarán, melyen
közel négyszáz gyermek neve és az
elhurcolásukig megélt életkoruk ol-
vasható. A legfiatalabb tizennégy na-
pos volt!

Következett ros hásáná, majd jom
kippur. Ezúttal Oláh Jánost, az
ORZSE docensét kértük fel, hogy
kántorunk mellett vegyen részt az ün-
nep levezetésében. Aki csak ott volt,
mindenki azt remélte, hogy neve az
Élet könyvébe írattatott be.

Nagy ôszi ünnepeink idejére esik az
Öt Templom Fesztivál, amelyet a Kar-
zat Alapítvány rendez néhány éve. Ke-
vesen tudják, hogy a gyôri Kossuth La-
jos utca az ország egyetlen olyan helye,
ahol egy utcában öt történelmi egyház
temploma magasodik. Ezt a kivételes
helyzetet ismerte fel a Karzat Alapít-
vány, amikor elindította a nagyszerû
programsorozatot. Minden nap másik
felekezet templomában vannak
ismertetô elôadások, zenei és egyéb
kulturális rendezvények. Az idei feszti-
vál számunkra is különleges volt, mert
a zsinagóga ekkor ünnepelte fennállá-
sának 140. évfordulóját. Erre az alka-
lomra készült el Nagy István „Quiritatio
– Sikoly. Gyôri zsidó tragédia
1938–1945” címû könyve, amelynek
bemutatóját templomunkba szerveztük.
A kötet rengeteg fotóval, levéltári adat-
tal kiegészítve ismerteti e hét év szé-
gyenteljes és tragikus eseményeit, majd
az újrakezdést. A szerzôvel Néma Sán-
dor megyei fôlevéltáros beszélgetett a
mû megszületésérôl. Ezután Oláh Já-
nos, az ORZSE docense beszélt a gyôri
zsinagógáról, majd „Írások a korabeli
sajtóból” címmel Gáti Oszkár színmû-
vész felolvasását hallhattuk.

A zsidó imák zenei világáról Tóth
Emil fôkántor és Schwezoff Dávid
tartott élvezetes, humorban sem

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
– 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

Orbán: a kormány fellép 
a zsidóságot sértô jelenségekkel szemben

Orbán Viktor az Európai Zsidó Kongresszuson kifejtette, hogy a magyar
EU-elnökség meghatározó eleme az emberi méltóság tiszteletben tartása, az
Európában élô közösségeknek kijáró tisztelet feltétlen megadása.

A magyar kormány elkötelezett amellett, hogy a társadalom értékes közös-
ségének számító zsidóság jogait feltétel nélkül tiszteletben tartsák – biztosí-
totta Orbán Viktor kedden Brüsszelben Mose Kantort, az Európai Zsidó
Kongresszus elnökét.

Kantor több más európai zsidó vezetôvel – köztük Feldmájer Péterrel, a
Mazsihisz elnökével és Zoltai Gusztávval, a szervezet ügyvezetô igazgatójá-
val – közösen találkozott az EU soros elnökségét ellátó Magyarország minisz-
terelnökével – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a kormányfô sajtóstáb-
jának vezetôje, aki maga is jelen volt az eszmecserén. A magyar kormány fel-
lép az emberi méltóságot, illetve a zsidóságot sértô jelenségekkel szemben –
jelentette ki a megbeszélésen a miniszterelnök.

Orbán kifejtette, hogy a magyar EU-elnökség meghatározó eleme az embe-
ri méltóság tiszteletben tartása, az Európában élô közösségeknek kijáró tisz-
telet feltétlen megadása. A zsidó vezetôk megállapították, hogy a gazdasági
válság következtében tavaly erôsödött mind a hagyományos, mind az Izrael-
ellenesség formáját öltô antiszemitizmus.

A találkozó résztvevôi egyetértettek abban, hogy e tendencia megállítása az
európai politika feladata is. Orbán Viktor elmondta, hogy Magyarországon
ugyanakkor az elôzô idôszakhoz képest javult mind az általános értelemben
vett politikai közhangulat, mind a zsidóságot övezô közhangulat – közölte
Havasi Bertalan. (MTI)
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Tallózás egykori zsidó újságokban

Munkácsi Bernát naplója
1.

A Libanon 1938. március–áprilisi
száma részleteket közöl Munkácsi
Bernát elsô oroszországi útja alkal-
mából készített naplófeljegyzéseibôl.
Az 1860-ban Nagyváradon született
nyelvész, etnológus Munkácsi (erede-
ti neve: Munk) mindösssze 25 éves
volt ekkor. Az „Úti napló” a nyelvtu-
dósnak, a magyar összehasonlító
nyelvtudomány egyik legjelentôsebb
mesterének sajátos hangú emlékeit
ôrzi, fiatalkori élményeinek mozza-
natait rögzíti. A napló gyöngybetûk-
kel írott szövege két vonalazott füzet
számozatlan oldalain maradt ránk. Az
elsô keltezés 1885 áprilisából való, a
helyszín Varsó, az utolsó hely- és
idôpont-megjelölés Novoszibirszk-
ben íródott, ugyanazon év november
1-jén. A feljegyzések anyaga tartal-
mas és sokrétû, nyelvi és etnográfiai
adatokat közöl, ír a Szibéria viharos
pusztáin élô népek ünnepeirôl, nép-
szokásairól, szerszámairól, eszkö-
zeirôl, ruházatáról, a lakodalmakról, a
temetésekrôl és áldozati szertartások-
ról, mélyenszántó, izgalmas, kalan-
dos útleírás szövevényeibe ágyazva
mindezt, különös tekintettel a finn-
ugor eredetû vogulokra és osztjákok-
ra, akiknek tanulmányozása közelebb
vitte a magyar népet ôseredetéhez. A
nagynevû kortárs finnugor nyelvész,
turkológus, a Magyar Tudományos
Akadémia levelezô tagja, a 85 éves
korában, 1945 januárjában a nyilasok
által legyilkolt dr. Kúnos Ignác így ír-
ja le 1879-ben, 19 éves korukban tör-
tént megismerkedésüket: „Munkácsi
Bernát volt az a lángoló szavú, lelkes
beszédû ifjú, akinek az 1879. év nyár-
utóján Budapesten társává szegôd-
tem, [...] Budenz, Vámbéry és Somo-
gyi tanítványának az egyetemen. [...]

...közösen pályáztunk és késôbb kö-
zösen nyertünk egyetemi és akadémi-
ai pályadíjakat, a báró Eötvös József
ösztöndíjat kettônk között osztották
meg, két munkánkat közösen írtuk,
együtt tettük meg a felette veszôd-
séges, és gyermekifjaknak veszedel-
mes gyalogutunkat a moldvai csán-
gók közé, [...] egy idôben lettünk aka-
démikusokká, [...] egyidôben keltünk
tanulmányutunkra, Munkácsi a finn-
ugor nyelveknek borongós szibériai
területeire, én meg a napsütéses Kelet
török televényeire.”

Nyelvmesterei utazásai során csu-
vas segítôtársai voltak. Munkácsi
mesterének, Budenz Józsefnek bizta-
tására és tudós szándékának
megfelelôen, tanulmányútjának min-
den érdekes részletét rögzítette.

„Jól aludtam, úgyhogy a Minszken
való kiszállás egészen feleslegesnek
mutatkozott – írta naplójába 1885.
április 14-én. – A zsidóság, mely
idáig igen sûrûn mutatkozott, útitár-
samnak több megjegyzésre nyitott
alkalmat. [...] Ma ismerkedtem meg
Wilhelm Wolfberg úrral, akinek
Moszkva mellett nagy gyára van, és
aki az orosz nyomás miatt kénytelen
volt kikeresztelkedni. Lelkében és
érzületében azonban zsidónak mon-
dotta magát. [...] Ismét felmerült a
zsidókérdés, kísérôm Guye úr azt ál-
lítja, hogy ô úgy érzi, hogy ez a faj
még megvalósítja örök ideálját, még
fog valahol államot alkotni – bár
nem éppen a régi hazájában. Ez elle-
nében igyekeztem kimutatni, hogy
ma a zsidóság csak vallás, nem ké-
pez nemzetiséget, és egyáltalán
nincs meg az a tulajdonsága, mely
akár mint fajt államalkotó képesség-
gel ruházná fel. (Szerencsére nagyot

Lengyelország
Andrzej Kacorzyk, az Auschwitz Múzeum közönségszolgálati vezetôje ki-

jelentette, hogy a hatvan éve alapított emlékhelynek 2010-ben több látogató-
ja volt, mint bármikor korábban. Az érdeklôdôk száma évrôl évre növekszik,
2001 és 2009 között 492 000-rôl 1,3 millió fôre emelkedett. Pozitív változást
jelent, hogy erôsödött a fiatalok érdeklôdése. Mintegy 850 000 középiskolás,
illetve egyetemi és fôiskolai hallgató tanulmányozta az Auschwitz Múzeum
kiállításait az elmúlt évben.

Olaszország
A fehér faj felsôbbségét hirdetô amerikai Stormfront nevû honlap a közel-

múltban listát közölt a „befolyásos” olasz zsidókról. Római politikai körök
felháborítónak nevezték a provokációt, és szolidaritásukról biztosították a zsi-
dó közösséget. A „gyûlölet listáján” újságírók, politikusok, üzletemberek,
mûvészek és mások szerepelnek. Nicola Zingaretti, a római tartományi
képviselô-testület elnöke szerint a Stormfront akciója azokra a korábbi listák-
ra emlékeztet, amelyek alapján sok ezer olasz zsidót kizártak az iskolákból,
eltávolítottak a munkahelyükrôl, megfosztottak állampolgárságuktól, és vé-
gül elpusztították ôket. Róma fôpolgármestere, Gianni Alemanno „szégyenle-
tesnek” nevezte a „primitív fajgyûlölô” csoport tettét. Enrico Gasbarra jogász
hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak jogi eszközökkel kellene megakadá-
lyoznia az erôszak és a gyûlölet terjesztését a világhálón. Az olaszországi Zsi-
dó Kutató Központ szerint mintegy 1200-ra tehetô az antiszemita és rasszista
tartalmú olasz nyelvû honlapok száma, de nehéz fellépni ellenük, mert
szerverjük a Stromfronthoz hasonlóan más országban mûködik.

Jemen
A Jerusalem Post hosszabb interjút közölt Juszif Muszával, a jemeni

fôváros, Szanaa rabbijával. A korábban mintegy ötvenezer fôs közösségbôl
már csak alig négyszázan élnek az országban. Szanaában kb. száz zsidó talál-
ható, akik a kormány védelmét élvezik, mivel a houti lázadók korábbi lakhe-
lyükrôl, Szaada városából elkergették ôket. 320 zsidó él Raidában, ahol egy
másik vallási vezetô mûködik. Juszif Musza elmondta, hogy gyerekei olyan
muzulmán iskolába járnak, ahol az arab mellett angolul és héberül is tanul-
nak. A héber nyelvet a rabbi tanítja, akinek elsô oktatója az édesapja volt.
Késôbb New Yorkban és Londonban különbözô jesivákon folytatta tanulmá-
nyait. A kilencszáz fôs iskolának jelenleg 26 zsidó tanulója van. Szanaában
nincs zsinagóga, és a hívôk általában otthon, a nappaliban imádkoznak. Juszif
Musza kijelentette, hogy egynejûségben él, de a közösség számos tagjának
két felesége van. A lányokat 18 éves koruk alatt viszont nem engedik férjhez
menni. A szanaai zsidók korábban ezüst- és fémmûvesek voltak, de otthonuk
kényszerû elhagyása miatt szerszámaik elvesztek. A külföldi zsidó szerveze-
tek segítségére számítanak, hogy szakmájukat tovább folytathassák. A Je-
menben maradt zsidók teljesen beilleszkedtek a muzulmán környezetbe, és
lojálisak Ali Abdullah Szaleh elnökhöz, akinek személye a rabbi szavai sze-
rint védelmet jelent a kis közösség számára.

kovács

Háromnapos zsinagógalátogatás
A hódmezôvásárhelyi hitközség tudatosan törekszik a zsidó egyházi és világi

emlékhelyek megismerésére. Ezúttal Raguczki Gábor kántor vezetésével három-
napos felvidéki zsinagógalátogatásra szervezett kirándulást. A szálláshely kivá-
lasztása is kézenfekvô volt, a kántor úr Miskolc környéki, arnóti családi háza.
Több tanulmány is érintette, hogy a közel háromszáz évre visszatekintô vásár-
helyi zsidó hitéletben a Felvidékrôl idekerült rabbik és tanítók meghatározó sze-
repet játszottak.

Utunk elsô állomása Mádra vezetett. Itt az 1790-es években épült barokk zsi-
nagógát néztük meg, amely Magyarország világhírû mûemlékei közé tartozik a
rabbi házával és a jesivával.

Innét Bodrogkeresztúrra, Steiner Sáje (1851–1925) chászid rebbe házába lá-
togattunk, ahol éppen két Izraelbôl érkezett jámbor zsidó imádkozott. (Érdekes-
ségként: ôk még aznap visszarepültek hazájukba.)

Este a Miskolci Nemzeti Színházban a „Menyasszonytánc” c. elôadást néztük
meg.

A sábbát a kassai imaházban köszöntött be számunkra. Az istentisztelet után
baráti beszélgetésen vettünk részt a helyi hittestvérekkel. A Puskin utcai nagy
zsinagógát is megtekintettük.

Harmadnap a határon inneni nevezetességeket néztük meg.
Kis Lajosné

Születésnap
A levelet a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítványtól kaptam,

teljesen váratlanul. Nem lehetett meghatódás nélkül olvasni a sorokat.
„Születésnapod alkalmából nem kívánok egyebet, csendes lépteidet kísérje
szeretet, szívedben béke, lelkedben nyugalom, légy boldog ezen a szép na-
pon.”

Születésnapom egybeesik a gettóból való kiszabadulásunkkal. Ennél na-
gyobb, szebb ajándék nem tudom, létezik-e.

Bár csak hatéves voltam, mégis sok mindenre vissza tudok emlékezni.
A Népszínház utca 29.-ben laktunk, a kijelölt csillagos házak egyikében.

Amikor láttam a felnôtteken, hogy sárga csillagot hordanak, sírva kértem
édesanyámat, hogy én is kaphassak egy ugyanolyant, mint amilyen neki
van.

A gettó felé vezetô út nagyon hosszúnak, fárasztónak tûnt. Édesanyám
óriási batyut vitt magával, benne voltak a legszükségesebb holmik, a három
gyereké, 4–6–10 éves lányaié, és a sajátjai is. Vonultunk a Népszínház ut-
cán végig, nagy volt a hangzavar, az erkélyekrôl hangos zene szólt,
szônyegeket, kendôket lobogtattak, tapsoltak, kiabáltak felénk. Átmentünk
a Körúton, a Nyár utcán is mentünk. Amikor elértük a Klauzál teret, meg-
álltunk, le kellett adni az ékszereket, amiket a téren levô rácsos szemét-
gyûjtôkbe dobáltattak velünk. Figyelô tekintetek kísérték a mozdulatokat.
Egy rendôr kiszólította a sorból édesanyámat, egy kapualjban meg-
gyôzôdött arról, hogy valóban állapotos-e. Mi egymáshoz bújva, rettegve
vártuk visszajöttét. Utána már mehettünk a többiekkel a kijelölt gettóba. A
ház címét sem felejtettem el: Holló utca 12., második emelet huszonkettô.

Gettó és a hetedik születésnapom – egybeforrtak. Akkor hagyhattuk el
addigi börtönünket.

Az alapítványról amit tudok: teszik a dolgukat, mindig valamivel bôvítik
a szeretet, megértés kifejezésre juttatását, amit jól mutat szívhez szóló szü-
letésnapi köszöntôjük.

Szeretném megköszönni sok idôs ember nevében áldozatos munkájukat,
a vezetôkét és a szociális munkásokét egyaránt.

Az én fantáziámban az jelent meg, hogy talán van egy kis irodája a
vezetôségnek, ahol egy külön táblára teszik ki az elismerô sorokat tartal-
mazó leveleket, amiket a segélyekért, az anyagi támogatásért, a segítség fel-
ajánlásáért, a zsidó ünnepek alkalmából elküldött szép levelekért, a szüle-
tésnapi köszöntôkért kapnak.

Az is az én képzelôerôm szüleménye, hogy minden új év elején cserélôd-
nek a levelek, a régiek helyébe újak kerülnek.

A legvégén a tábla hiába várja a kedves, elismerô sorokat. Harminc,
negyven év múlva már nem lesz olyan holokauszttúlélô, aki segítségre szo-
rulna. Mi tudjuk mindnyájan, hogy miért.

Persze rászorulók mindig lesznek, a segíteni akarás szándéka élni fog to-
vább, nem holokauszttúlélôknek elnevezéssel, hanem valami más címen.

A soá történelemmé válik, tanulni fogják majd a gyerekek, mint mi an-
nak idején pl. 1948-at, március 15-öt vagy a Tanácsköztársaságot.

Emléke örökké élni fog, nem szabad, nem lehet elfelejteni. Elsôsorban a
zsidó emberek szívében él, hiszen nincs közöttünk olyan család, amelyiket
ne érintette volna a sok igazságtalanság, borzalom.

Én megyek, te mész, ô megy, mi megyünk, ti mentek, ôk mennek.

Orlik Szidónia

Megmenekültek
Kicsi nép a magyar, még kisebb a magyar zsidóság, és szét van szóródva a vi-

lág minden részén. Ezért olvassuk olyan nagy örömmel többek között távol
Ausztráliában is dr. Dobos Erzsébet Megmenekültek címû könyvét, amely ezek-
ben a napokban került a kezünkbe.

Az egész ügy azzal kezdôdött, hogy az Új Élet egy hirdetéssel lepte meg a ma-
gyar nyelvû zsidó világot, miszerint Dobos túlélôket keres a spanyol házakból
egy könyv megírása okán.

Minthogy a lap állandó ortodox olvasója vagyok, azonnal érintkezésbe léptem
Erzsébettel, felajánlottam szerény segítségemet mint 9 éves korban „megmene-
kült”, aki Sanz Briz és Giorgio Perlasca hôsies magatartásának köszönheti éle-
tét.

Hasonló cikk jelent meg az izraeli magyar újságban is.
Innentôl kezdve egyre nôtt a jelentkezô túlélôk száma. Dobos Erzsébet felke-

resett összesen 20 olyan személyt, akik hajlandóak voltak segítséget adni, elme-
sélni, hogyan történt ez a csoda, miképpen menekült meg 5000 zsidó nyolc hi-
vatalos spanyol házban a náci uralom alatt. Dobos elutazott a soámúzeumba
Amerikába, és végighallgatta az életben maradottak szavait. Ezenkívül nem
nyugodott, míg ezeket a történeteket le nem fordították spanyolból és angolból
magyarra.

A könyv történelmi érték az utókor számára. Különbözô korszakokban adnak
a mesélôk hasonló leírást. Úgy Perlasca közbelépése a nyilasok gyilkos próbál-
kozásainál, mint az élelem- és gyógyszerellátás biztosítása hozzásegített a cél
eléréséhez: a fasiszták nem tudták elhurcolni a védetteket, és majdnem minden-
ki túlélte a borzalmakat.

Sanz Briz zcl. és Perlasca zcl. egyaránt megkapta Izrael államától az Igaz
Ember kitüntetést.

Mi, úgy a közremûködôk a könyvben, mint olvasói világszerte, köszönetünket
nyilvánítjuk Dobos Erzsébetnek a kötet megírásáért és kiadásáért. Szeretnénk
látni több ilyen mûvet a könyvesboltokban. Tisztelettel a „megmenekültek” ne-
vében:

Arje Singer, Sydney

tévedett.) G. úr nézeteiben arra tá-
maszkodik, hogy 1. a zsidóság gaz-
dag, 2. hogy rendkívül kitartó és szí-
vós a törekvéseiben. Pedig az elsô
nem áll, mert aránylag ugyanannyi
szegény és nyomorult van a zsidók
között is, mint másutt. Továbbá az a
híres szívósság is csak addig tart,
míg nyomás alatt vannak, ha ez meg-
szûnik oda a vallás iránti tisztelet is.”

Idézzük egy pillanatra Kúnost, aki
ezzel kapcsolatban a következôket
írta:

„Rajongásig szeretett tanárunk
Budenz József volt utazásunknak er-
kölcsiekben és anyagiakban egy-
aránt lehetôvé tevôje. Munkácsinak
egy akadémiai alap jövedelmét jut-
tatta, engem meg a zsidó hitközség
által láttatott el némi útravalóval.

– Nem sajnálom tôle azt a három-
száz forintot – mondta a pesti hitköz-
ség akkori elnöke Wahrmann Mór a
közbenjáró Goldzihernek, – pedig
majdnem biztosra veszem, hogy ha
majd viszi ez a Kúnos valamire, há-
tat fordít a hitének ô is.”

Nos, egy biztos. Munkácsi Bernát,
ez a lelkes magyar néprajzos, aki
1880-ban, húszévesen bejárta a csán-
gó falvakat, hogy azok nyelvét és
népszokásait tanulmányozza, 1885-
ben pedig a Káma folyó környékén
lakó votjákoknál (udmurtoknál) meg
a szimbirszki csuvasoknál, késôbb
pedig a nyugat-szibériai voguloknál
(manysiknál) járt gyûjtôúton, és ta-
lán az is igaz, hogy nem hitt a zsidó
nép államalkotó erejében, tény azon-
ban, hogy ez a lelkes magyar nép-
rajzkutató mindvégig vallásához hû,
derék, jó zsidó maradt.

„Este a zsinagógában – jegyezte
fel naplójában Moszkvában, 1885.
április 17-én. – [...] Végre hosszas
kereséssel a Szasszó-Glinacseszkoj
sikátornak egy jeltelen, magtárnak
látszó helységében megtaláltam amit
kerestem. Az Egy Isten tisztelete
mily eldugott helységben, mily szo-
morú magányban elhúzódva törté-
nik! Mint Guye úrtól értesültem a
zsidók csak pár év óta tûretnek meg
itten, szerinte még három-négy évvel
elôbb csak kormányzói engedéllyel
idôzhettek itt 3-4 napon át.

Talán innen magyarázható, hogy
az imahelység is mintegy elbúvik.
Feltûnô, hogy sehol egy héber nyel-
vû feliratot sem találtam... [...] Itt a
nôi karzaton rácsozat nincs, emel-
vény elöl csupán, a szent függönyön
cári korona és sas, és több mint húsz
tagú a chorus. De azért a község igen
vallásos, ima végeztével egy külön
szobába gyûltek és imádkoztak, kik
a borhu imában nem részesültek.”

A vallását szeretô, értô, gyakorló
és tudó zsidó ember nyilvánul meg
írásaiban. Ha csak teheti, zsinagógá-
ba megy. Másnap, április 18-án így
ír errôl:

„Ismét a zsinagógába indultam, há-
lás érzelemmel, hiszen elértem az
elsô hetet ezen a számomra idegen
földön. Az itteni község nagyon val-
lásos, mindenki leeresztett thalith-
tal, kivéve a chorus tagjait. Érdekes
különösségek: elôbb kiáltják a
ja’amod-ot, aztán a miseberách, a
haftorához egy külön tekercset vesz-
nek elô, minô a thoráé, és abból a
szakaszt az elôolvasó ép úgy olvas-
sa, mint a thorai szakaszt, a haph-
torához nem ismétlik az utolsó mon-
datokat, és a felhívott csak az áldás
mondatokat mondja el, jekum-
purkán és miseberách után 5 külön
miseberách következett halottakért,
esetleg ezeket nálunk thoraolvasás
közben végzik, a cárért való ima után
következett egy miseberach betege-
kért. Kihirdetést nem hallottam. De
érdekes, hogy midôn a thorával a be-
vitelkor körüljárnak, a hakkafhah
közepén a chazan megáll, és hangos
zsoltárt énekel a chorussal. A megje-
lent nôk parókásak voltak.”

(folytatjuk)
Magén István

O L V A S Ó I N K  Í R J Á K
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Hatvanhatodik esztendeje min-
den év január 18-án (is) emléke-
zünk. A zsidóságnak nem nehéz
emlékezni. Még emlékeztetni sem
kell. Az elmúlt idôszakban gyakor-
ta kényszerült verbálisan elszen-
vedni a holokausztot megelôzô évek
ellenséges hangulatát, elôszobáját a
végkifejletnek, ezen a módon is átél-
ni a 20. század egyik legrettenete-
sebb idôszakát.

A Budapesti Zsidó Hitközség és a
Magyarországi Autonóm Ortodox Iz-
raelita Hitközség idén a Dohány utcai
zsinagóga elôtti Herzl téren tartotta
megemlékezését a budapesti gettó fel-
szabadításáról. Az esemény szónoka
Jiszráél Méir Lau, Izrael volt országos
fôrabbija, Tel-Aviv vezetô fôrabbija,
a Jad Vasem Intézet elnöke volt.

A megemlékezésen túlélôk, a má-
sod- és harmadgeneráció középkorú-
jai és huszonévesei álltak közel egy-
máshoz, mintegy erôt sugározva. El-
jöttek zsidók és nem zsidók, részvé-
telük – túl az emlékezésen — kiállás
az erôszakmentes, de felejtésre nem
késztetô országért.

Megjelent (a teljesség igénye nélkül)
az ország miniszterelnöke és a kor-
mány nevében Semjén Zsolt, a KDNP
részérôl Harrach Péter és Lukács Ta-
más, Boross Péter volt miniszterelnök,
Mesterházy Attila (MSZP), Schiffer
András (LMP), Thürmer Gyula (Mun-
káspárt), minisztériumok felelôs tiszt-
ségviselôi, Valenta László (Belügymi-
nisztérium), Hóvári János és Szabó
Stefánia (Külügyminisztérium), Galik
Gábor kabinetfônök (Közigazgatási
Minisztérium), Szászfalvi László
(KIM), Lomnici Zoltán (Legfelsôbb
Bíróság), Varga Zsolt (Legfôbb
Ügyészség), Gulyás Kálmán (Kép-
viselôi Irodaház), az Állami Szám-
vevôszék képviselôje, valamint Tóth
Tamás és Perlaki Orsolya (BRFK).

Részt vettek az eseményen a ha-
zánkba akkreditált nagykövetségek
elsô emberei vagy helyetteseik: Aliza
Bin-Noun (Izrael), Gregory John
Dorey (Nagy-Britannia), Roman
Kowalski (Lengyelország), Tamara
Guttman (Kanada), Dorothee
Janetzke-Wenzel (Németország),
Alekszandr Alekszandrovics Tolkacs
és Selucsenko Pavel Jevgenyevics
(Oroszország), Eleni Tsakopoulos
Kounalakis, Áron Feit és Mézes Linda
(Amerikai Egyesült Államok).

Megjelentek a társegyházak promi-
nensei: Schnell György (Erdô Péter

Ünneplôk és ünneprontók
A magyarországi zsidóság nagy örömmel fogadta Jiszráél Méir Lau,

Tel-Aviv-Jaffa fôrabbija Budapestre érkezését. Néhány, jelentéktelen lét-
számú, de ehhez képest hangos csoport mindent megtett, hogy N. K.-val,
lapunk egykori cikkírójával az élen megakadályozza a látogatást. Ô és tár-
sai a hírhordozók szinte minden „mûfajában” bombázták a közvéleményt,
elképesztô rágalmakat szórva a szervezôkre, a hazai zsidóságra, háttérbe
szorítva a különleges esemény tulajdonképpeni célját: méltó módon meg-
emlékezni a budapesti gettó áldozatairól.

Kérjük az Örökkévalót, hogy SZOLÁCHTI – bocsásson meg nekik,
ahogy minden évben így tesz, de csak akkor, ha belátják hibáikat és bûnei-
ket.

(kápé)

Majse fôrabbi, Zév Paskesz fôtitkár és
Kesztenbaum Árje, a Mazsihiszt és a
BZSH-t Feldmájer Péter, Streit Sán-
dor elnökök, Zoltai Gusztáv ügyveze-
tô igazgató képviselte, valamint meg-
jelentek a rabbi- és a kántorkar tagjai,
templomkörzetek elnökei, elöljárói, a
Hitközség vezetô tisztségviselôi.

Az eseményen a Goldmark és a Do-
hány utcai zsinagóga egyesített férfi
kórusát Somló Andor vezényelte,
gyászzsoltárokkal Kesztenbaum Árje
és Tóth Emil funkcionált. Záróaktus-
ként a megemlékezés szónoka recitál-
ta a Kádis imát.

A beszéd
Ötven évvel ezelôtt kezdôdött meg

Jeruzsálemben az Eichmann-per.
Úgy érzem, hogy ez alkalommal
Gideon Hausnernek, a tárgyalás
fôügyészének szavait kell megoszta-
nom önökkel, mivel a vádlott a nép-
irtás bûntettét követte el az európai,
közöttük a magyar zsidóság ellen.

„Az Eichmann elleni per megindí-
tásakor nem egyedül állok itt. Ve-
lem együtt hatmillió vádló van. Ôk
nem tudnak felállni, nem tudják az
üvegkalitka felé azt kiáltani: Vádo-
lom! Mert hamvaik szétszóródtak
Auschwitz lankáin és Treblinka
mezein, lemosódtak Lengyelország
folyóin és beborították egész Euró-
pát. Vérük égbe kiált, de hangjuk
már nem hallatszik. Ezért az ô ne-
vükben is kezdem meg a vádirat is-
mertetését.”

Az Eichmann-per talán leg-
megrendítôbb tanúvallomása az egy-
kori táborlakó íróé volt. Beszéde
mindössze kilenc percig tartott, en-
nek legemlékezetesebb pillanata,
amikor felidézte Auschwitzban azt a
helyet, ahol Mengele végezte a sze-
lekciót. Volt a túlélônek egy monda-
ta, amivel én magam nem értek
egyet, miszerint Auschwitz egy má-
sik bolygó volt, egy másik világ...

Ne felejtsük el, hogy azok az em-
berek, akik a szörnyûségeket vég-
hezvitték, akik felelôsek, klasszikus
zenét hallgattak, gyermekeket ölel-
tek át, gyermekeket csókoltak meg,
de ez mégsem akadályozta meg ôket
abban, hogy gyermekeket szakítsa-
nak el anyáiktól.

Szerintem az egyik legfontosabb:
emlékezzünk arra, hogy Auschwitz
a mi világunk része volt ezen a boly-
gón. Kétéves voltam ezen a plané-

mitizmus oka iránti érdeklôdésem.
Sok idôt töltöttem kutatással, de
még mindig nem mondhatom azt,
hogy megértettem volna a miértjét.

Még a háború elôtt Lengyelor-
szágban azt mondták, hogy azért
nem szeretnek minket, zsidókat,
mert strájmliban, feketében, sza-
kállasan, cicesszel járunk, nem is-
merjük a lengyel nyelvet. De ha úgy
öltöznénk, mint ôk, ha úgy beszél-
nénk, mint ôk, ha úgy viselkednénk,
mint ôk, akkor szeretnének ben-
nünket, akkor magukhoz ölelnének
bennünket, s még a testvéreik is le-
hetnénk.

Ehhez képest Németországban a
zsidók úgy öltöztek, mint a néme-
tek, nem jártak feketében, nem vol-
tak szakállasok, Einsteineket,
Rothschildokat adtak a világnak.
Ott azt mondták, hogy a zsidók
csak lakásfoglalók, menjenek haza.

Minden metróállomáson látni le-
hetett a feliratot: „menjetek vissza
Palesztinába”, akkor majd szeretni
és tisztelni fogunk benneteket.

És lám-lám, hazamentünk. 1948-
ban elérkeztünk haza, és megalapí-
tottuk Izrael államát. És most sze-
retnek bennünket? Az antiszemitiz-
mus ôrületté fajult, mint egy ragá-
lyos betegség, egyre jobban terjed, s
ha nem teszünk ellene most, hatvan
év után sem, akkor terjedése még
tovább folytatódik.

Mi, zsidók, miután hazamentünk,
sosem fenyegettünk másokat, sosem
sodortunk veszélybe más népeket.
Mindig békejobbot nyújtottunk, de
amit szeretnénk, ami nyugalmat
hozna, s amiért imádkozik minden
zsidó minden nap a világ minden
részén – a béke nem jött el.

A zsidók tehetségüket, tudásukat,
energiájukat mindig azon országok,
népek, nemzetek javára igyekeztek
fordítani, ahol éppen éltek, és csak
pár dolgot kértek cserébe: békessé-
get, megértést, s talán elôbb-utóbb
egy kis barátságot.

Megkérdeztem II. János Pál pá-
pától, amikor Castel Gandolfóban
meglátogattam, véleménye szerint
megszüntethetô-e az antiszemitiz-
mus, hiszen János Pál lengyel volt,
saját szemével látta Auschwitzot, a
haláltáborokat és a pusztítást. A
pápa azt mondta: talán ha kettôn-
ket, amint kezet fogunk egymással,
egy képen láthatnak, ez kiránthatja
a primitív antiszemiták (így fogal-
mazott) lábai alól a talajt.

Ebben az alagútban – amely ma-
ga volt a második világháború – ha
a végén a fényt nem is láttuk, köz-
ben egy-egy pislákoló csillag mégis
beragyogta az emberi hitet. Ezek a
csillagok olyan Igaz Emberek vol-
tak, mint például Raoul Wallen-
berg, Oscar Schindler vagy a bécsi
japán konzul. Olyan emberek, akik
életüket veszélyeztetve tettek annak
érdekében, hogy zsidókat mentse-
nek. A Jad Vasemben, a jeruzsále-
mi Holokauszt Múzeumban név
szerint ismerjük ezeket az embere-
ket. 23 ezer ember. Lehet, hogy ez
nagy számnak tûnik, de ha ezt né-
pekhez, teljes országokhoz hasonlít-
juk, akkor már nem beszélhetünk
olyan sok emberrôl, akik életeket
mentettek a vészkorszakban.

Ebben az idôben, korban, ha az
Igazakat leszámítjuk, a világ három
részre volt felosztható. Az elsô ma-
guk a nácik, és itt nem csak a nácik-
ra, antiszemitákra vagy szélsôjobb-
oldali pártokra gondolunk, hanem
a kollaboránsokra is.

Mindenkire, aki velük együttmû-
ködött.

A második rész az áldozatok. So-
kan mondják – mondtuk már mi is
– azt, hogy nemcsak zsidó, hanem
roma áldozatok is voltak, és nagyon
sokan mások is.

Harmadikként azok, akik álltak,
és nem tettek semmit. Aktívan nem
vettek részt a pusztításban, kollabo-
ránsok sem voltak, de nem segítet-
tek, és nem tettek semmit azért,
hogy az áldozatok megmenekülhes-
senek.

Most, 66 évvel azután, hogy a bu-
dapesti gettót felszabadították, ezen
a harmadik részen kell nagyon el-

gondolkodni. Vajon ma már más-e
a helyzet?

Zsidó testvéreimnek, akik itt áll-
nak ezen a megemlékezésen, mon-
dani szeretnék valamit. Mi mindig
nagyon értettünk ahhoz, hogyan
kell együtt meghalni. Auschwitz-
ban, amikor elvitték a magyar zsi-
dókat, egyik sem kérdezte meg a
másiktól, hogy mennyire bölcs,
mennyire tanult, melyik zsinagógá-
ból való, vajon rabbi fia-e vagy pa-
raszté. Nem kérdezték meg, mert
tudták azt, amit ellenségeink is tud-
tak, hogy a zsidó nép EGY!

Talán elérkezett annak az ideje,
hogy meghallgassuk egymást, hogy
átöleljük egymást, hogy megint tud-
juk azt, amit ellenségeink is tudnak,
azt, hogy mi EGY nép vagyunk.

Zsidó testvéreimnek elmondanék
még egy nagyon fontos dolgot. Ha
visszaemlékezünk, 1976 nyarán el-
térítettek egy Air France-gépet, és
Entebbébe vitték. Az utasok szelek-
ción estek át, a nem zsidókat elen-
gedték, míg a zsidók továbbra is tú-
szok maradtak. Az izraeli légierô
gépe megérkezett, az elfogott embe-
reket kiszabadították. Ilyenkor
akaratlanul is eszébe jut az ember-
nek, mi lett volna akkor, ha Izrael
államát tíz évvel korábban alapít-
ják meg. Nem 1948-ban, ahogy
megtörtént, hanem 1938-ban. Va-
jon meg lehetett volna-e akadályoz-
ni a második világháborút, vajon
lehetett volna-e tenni valamit a zsi-
dóságért?

Tehát, akármennyire is kritizál-
ják, akármit is mondanak Izrael ál-
lamáról, nagyon fontos, hogy meg-
értsük központi és rendkívüli szere-
pét mind a zsidó nép, mind talán az
egész világ életében.

Nem szabad elfelejteni, s ez az
utolsó dolog, amirôl most beszélni
szeretnék, hogy amikor a nácik há-
borút hirdettek a zsidók ellen, ak-
kor a zsidóság ellen is háborút hir-
dettek.

Gondoljanak, emlékezzenek a
Mein Kampfra, a nürnbergi törvé-
nyekre, a Kristallnachtra, arra az
éjszakára 1938 novemberében, tíz
hónappal a háború kitörése elôtt,
amelyen több ezer zsidót öltek meg,
több tucat zsinagógát gyújtottak
fel, és amellyel megkezdôdött a zsi-
dók összegyûjtése.

Hitler tudta, hogy a zsidóság lé-

nyege a zsinagógában, a kultúrá-
ban, a tradíciókban van, és ha le
akarja gyôzni ôket, pontosan ezek
azok, amelyeket elôször kell elpusz-
títania.

Tehát ezért: aki ma hátat fordít a
zsidóságnak, az ugyanolyan kolla-
boránsnak minôsül, mint akik an-
nak idején segítették azokat, akik
az egész zsidóság ellen hirdettek há-
borút.

Szeretném elmondani az egybe-
gyûlteknek, a világ legnagyobb or-
szágait képviselôknek és a magyar
kormány részérôl megjelenteknek,
HOGY MI NEM FELEJTÜNK! És
nagyon fontos az, hogy ma már
megértik a világ vezetôi és önök is,
milyen fontos emlékezni, milyen
fontos emlékeztetni.

Itt vannak most a Holokauszt
Múzeum vezetôi is, ôk ugyanolyan
jól tudják, mint én, hogy világszer-
te egyre nagyobb figyelmet kap a
holokauszt. A Helsinkibôl, Mel-
bourne-bôl vagy akár Dél-Afriká-
ból érkezô fiatalok talán mosollyal
az arcukon térnek be a múzeumba,
de úgy jönnek ki onnan, esetleg ki-
csit szomorúan, hogy a látottak fel-
keltették a téma iránti érdek-
lôdésüket.

2011. január 18-án meg kell érte-
nünk, milyen fontos emlékezni, s ez-
zel talán megindulhat egy folyamat,
egy út a közös szeretet, barátság,
esetleg a testvériség felé is, hogy so-
ha többé ne történhessen meg ha-
sonló népirtás a világon.

* * *

Így emlékezett a magyarországi zsi-
dóság a 66. évfordulón a szovjet had-
sereg által felszabadított budapesti
gettó áldozataira.

Gál Juli

Protokoll
A fôrabbit fogadta Schmitt Pál köz-

társasági elnök, találkozott Erdô Pé-
ter bíborossal, a Páva utcai Holo-
kauszt Emlékközpontban megtekin-
tette a kiállítást, ellátogatott a Wesse-
lényi utcai iskolába, díszvacsorán vett
részt az ortodox hitközségen.

Látogatásának egyéb eseményeire
következô számunkban visszatérünk.

A gettó áldozataira emlékeztünk

bíboros helyett, katolikus egyház),
Mohos Gábor (katolikus püspöki
kar), Gáncs Péter (evangélikus egy-
ház), Csernák István, Iványi Gábor
(metodista egyház), Szebik Imre
(Ökumenikus Tanács) és Mérô Má-
tyás (Krisna-tudatú Hívôk Közössé-
ge).

Eljöttek a Nemzeti Emlékhely Ke-
gyeleti Bizottság tisztségviselôi, Pá-
linkás József (MTA), Téglássy Ferenc
(MTV), a Holokauszt Múzeum
részérôl Harsányi László,
Martinkovits Judit és Székely Gábor.

A megemlékezést megtisztelték je-
lenlétükkel a különbözô kerületek
(V., VII., XI., XIII., XIV.) elsô embe-
rei vagy helyetteseik.

Mások mellett láthattuk még Mécs
Imrét (SZDSZ) és Szabó Zoltánt
(MSZP) is.

A szervezôk-rendezôk részérôl az
ortodox hitközséget Weiszberger

tán, ezen a földön, amikor Lengyel-
országban kitört a háború. Nagyon
sokáig nem is értettem, mi történik,
egészen addig, amíg 5 és fél éves ko-
romban el nem vitték apámat, majd
késôbb minket is, elôször munkatá-
borba Lengyelországba, majd kon-
centrációs táborba Buchenwaldba.
1945 áprilisában szabadítottak fel
bennünket az amerikaiak. Kisgye-
rekként, akár egy kis állat, valójá-
ban nem is értettem, mi folyik körü-
löttem. Egyetlenegy kérdés fogal-
mazódott meg bennem akkor: az,
hogy miért? Mi rosszat tettem én,
hogy megérdemeltem ezt a fájdal-
mat, hogy mi megérdemeltük eze-
ket a kínzásokat, a bátyám, édes-
anyám, édesapám mit tettek bárki
ellen, amiért ezt megérdemelték
volna?

Késôbb, amikor felnôttem, ebbôl
a kérdésbôl fejlôdött ki az antisze-
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Hegedûs Gyula utcai zsinagóga,
hétköznap délután, a mincha-máriv
ideje. Amint elkezdôdött az isten-
tisztelet, „hosztesz” irányította a kés-
ve jövô vendégeket az emeleti klub-
helyiség felé. Egyre többen érkeztek
a templomkörzet fôrabbija, Lôwy
Tamás születésnapi meglepetésparti-
jára, csupán az éppen funkcionáló
ünnepelt nem sejtett semmit. Amikor

Daniel Mayer rabbi kalandos élete
– 1957-ben születtem Me

u

stec Králové településen, asszimilálódott család-
ban. Szüleim válása után 1967-tôl édesanyámmal Prágában éltem. 1970. au-
gusztus végén a fôkántor, Pavel Feuerlicht fiával együtt volt a bár micvánk a
Régi-új zsinagógában. Ettôl kezdve többé-kevésbé rendszeres látogatója lettem
a szombati és ünnepi imáknak a Régi-új és a Jubileumi zsinagógában.

– Budapesten tanult. Hogy került Prágából a rabbiképzôbe?
– A hitközség akkori fôtitkára, Rudolf Iltis 1975 végén feltette nekem a kérdést,

szeretnék-e az Országos Rabbiképzô Intézetben tanulni Budapesten. Pár hónap
múlva igent mondtam (eredetileg
történelmet és régészetet szerettem
volna hallgatni). Az érettségi után,
1977 szeptemberében megkezdtem
tanulmányaimat a rabbiképzôben.

– Milyen emlékei vannak a buda-
pesti évekbôl?

– Ezek voltak a legszebb tanuló-
éveim. A Magyar Népköztársaság-
ban uralkodó hangulatot nem lehetett
összehasonlítani az akkori Csehszlo-
vákiával. Elég megemlíteni a kiadott
könyveket, a vetített filmeket (pl.
Forman), és az egyházakhoz való vi-
szony is sokkal jobb és liberálisabb
volt. Nem utolsósorban alma mate-
rünk, az Országos Rabbiképzô Inté-
zet, kiváló rabbi-professzorokkal
rendelkezett. Meg kell említenem a
szeminárium igazgatóját, Scheiber
Sándor professzor urat, aki nemcsak
különleges emberi kvalitásokkal bírt,
de a judaisztika, a zsidó folklór és
irodalom világhírû tudósa is volt. A Sulchán Áruchot és a liturgiát a budapesti
fôrabbi, Salgó László oktatta. A zsidó történelem csodálatos tanára Schweitzer
József volt, a Talmudot Domán István tanította. Emlékezni szeretnék a fiatalon
elhunyt rabbira, Berger Istvánra, akit mindenki Csulónak hívott, ô tíz nyelven
beszélt, és megszerettette velünk az ivritet. A kollégák közül többek között
Schôner Alfréd fôrabbi urat, az Országos Rabbiképzô–Zsidó Egyetem mai rek-
torát, Schônberger András pécsi fôrabbit és a most Svájcban mûködô Polnauer
Sándort említeném.

– Melyek voltak a legfontosabb feladatai prágai rabbiként?
– A prágai és csehszlovákiai országos rabbiszékbe 1984 júniusában iktattak

be. A legfontosabbnak a gyermekekkel és fiatalokkal való munkát tekintettem.
Ebben a tevékenységben nagy támaszom és segítségem volt feleségem, Hana.
Lényegesnek tartottuk aktivizálni a gyermekeket az ünnepeken. Ezenkívül hoz-
záláttam az ifjú generáció judaisztikai oktatásának megkezdéséhez a prágai hit-
községen. 1986/87-ben elôadás-sorozatot vezettem a „Zsidó Városháza” épüle-
tében a zsidó történelemrôl a hitközség tagjainak és az érdeklôdôknek. Ez volt
az alapja a Fejezetek a zsidó történelembôl címû könyvnek.

– Huszonegy évvel ezelôtt volt a rendszerváltás Csehszlovákiában. Hogyan
élte meg a bársonyos forradalom idôszakát?

– Úgy gondolom, hogy a csehszlovákiai zsidók döntô többsége – engem is
beleértve – örömmel fogadta a bársonyos forradalmat. A rendszerváltás addig
elképzelhetetlen lehetôségeket nyitott meg a zsidó társadalom elôtt. Hogy mi-
ként élt a közösség ezekkel a lehetôségekkel, az már vita tárgya lehet.

Én annak idején együttmûködést írtam alá az egykori csehszlovák titkosszol-
gálattal, az Stb-vel, ezért önszántamból (nem kényszerbôl, mint ahogyan az
egyes angol nyelvû forrásokban megjelent) 1990 júniusában lemondtam a prá-
gai és országos rabbi tisztségemrôl.

– A rendszerváltás után alijázott Izraelbe, mivel foglalkozik ott?
– Elôször feleségemmel együtt egy projektet vezettünk, 13, az egykori Cseh-

szlovákiából származó gyermeket oktattunk a Kfár Hánoár Hádáti középisko-
lában, Haifa mellett. Sikerként értékelem, hogy többségük – köztük lányaim,
Alz

u

be
u

ta és Klára is – leérettségizett, néhányan Izraelben élnek ma is. Haifára
1994-ben költöztünk.

1992 óta az izraeli oktatási minisztérium alkalmazottja vagyok, felnôttok-
tatással foglalkozom. Tanítottam judaizmust és zsidó történelmet az új beván-
dorlók ulpánjain, tizenhárom éve készítem fel a jelentkezôket az ulpán giuron
a betérésre.

– Van még kapcsolata az egykori Csehszlovákia zsidó közösségeivel? Ha
igen, milyen?

– Természetesen, kapcsolataink nem szakadtak meg. Amikor Prágában va-
gyunk a feleségemmel, naponta járok imádkozni a Magas zsinagógába, a hit-
község éttermében találkozunk a barátainkkal és ismerôseinkkel. És nem hi-
ányzom a sábbáti istentiszteletekrôl a Régi-új vagy a Jubileumi zsinagógából,
ahol sokszor kóvedet kapok.

– Decemberben megjelent könyve érzékeny témát, a betérést dolgozza fel.
Kérem, mutassa be olvasóinknak.

– A kötet a betérôket általános történelmi szempontból és személyes sorsok
alapján is vizsgálja, mégpedig a bibliai idôktôl egészen a 18. század végéig.
Megírására az ulpán giuron végzett sokéves munkám motivált, illetve az a tény,
hogy a kérdéssel Csehországban és Szlovákiában még senki sem foglalkozott.
Egyben úgy döntöttem, hogy ez a könyv lesz az alapja a doktori disszertációm-
nak. Ezúton szeretnék köszönetet mondani Schôner Alfréd fôrabbi úrnak, aki
támogatott doktori tanulmányaimban.

– Milyen víziója van a zsidó közös-
ség jövôjét illetôen Közép-Európá-
ban?

– Nagyon fontosnak tartom a zsidó
fiatalok lelki és nemzeti tudatának
gondozását. Bízom abban, hogy ma
ennek egyik letéteményese a prágai
Lauder általános és középiskola. Fon-
tos szerepet játszik a zsidó bölcsôde és
óvoda, melyek remekül pótolják azo-
kat az ismereteket, melyeket egyes
szülôk nem tudnak megfelelôen átadni
gyermekeiknek, például az ünnepek
megtartását vagy a héber nyelv oktatá-
sát.

Félelemmel tölt el az erôsödô anti-
szemitizmus, amely sokszor az „izra-
eli megszállás és militarizmus” elleni
harcba csap át. Ilyen dolgokról vala-
mikor már hallottunk itt. Szeretném,
ha tévednék, de úgy gondolom, hogy
Európa társadalmai fasizálódnak, ha-
sonlóan az elmúlt század 30-as évei-
hez.

Paszternák Tamás

Mindig csak örömben!

Zoltai Gusztáv köszönti a BZSH elnökét

Lôwy Tamás fôrabbi 60 (bis 120!)
Streit Sándor elnök 60 (bis 120!)

után a jubiláns megköszönte a kis
ünnepséget: a meglepetés sikerült,
nyugtázta. Hálával tartozom az
Örökkévalónak – mondta –, hogy
olyan családba születhettem, ahol a
zsidóság szeretetére, tiszteletére ne-
veltek, s ahol a „zsidónak lenni” lét-
kérdés volt. Majd így folytatta: Sze-
retetével és bizalmával ajándékozott
meg a Teremtô saját családom, fele-

kat is biztosította, a körzet elöljárói
és a zsinagóga kiléje.

* * *
Tovább ünnepeltünk, ez alkalom-

mal a BZSH elnöke, a Nagyfuvaros
utcai zsinagóga világi vezetôje,
Streit Sándor hatvanadik születés-
napjára telt meg a körzet emeleti
díszterme.

Eljöttek nemcsak a fôvárosból, de
vidékrôl is, ott volt – a teljesség igé-
nye nélkül – Feldmájer Péter
Mazsihisz-elnök, Zoltai Gusztáv
ügyvezetô igazgató, Lôwy Tamás
fôrabbi, Róna Tamás és Glitzenstein
Smulik rabbik és Szerdócz Ervin rab-
bihelyettes, kántorok, templomkör-
zetek elnökei, elöljárók, a Hitközség
dolgozói, családtagok, rokonok, ba-
rátok, ismerôsök, hogy jókívánsága-
ikkal halmozzák el a születésnapost.
Éppúgy meglepetésparti volt ez is,
mint a Hegedûs Gyula utcában né-
hány nappal korábban megtartott ha-
sonló rendezvény.

Feldmájer Péter gratulált, majd né-
hány szóban beszélt arról a családi
háttérrôl, amely elengedhetetlen a
nyugodt, kiegyensúlyozott élethez, a
feladatok maradéktalan teljesítésé-
hez.

Zoltai Gusztáv elmondta: amit
Streit Sándor a körzetért, a Hitköz-
ségért tett és tesz, azt nehéz szavak-
kal kifejezni. Hagyományokhoz ra-
gaszkodó emberként biztosította ar-
ról, hogy az állandó rabbi és kántor
jelenlegi hiányát igyekeznek megol-
dani.

Mester György a vezetôség tagja-
ként és gyermekkortól jó barátként

az „elôreküldött kémek” jeleztek, be-
üzemelték a dúsan terített asztalon az
óriási torta köré elhelyezett tûzijáté-
kot, a lámpák kihunytak, a belépô
születésnapos arcán leírhatatlan
öröm, meghatottság, zavar... Bizto-
san nem hagyta volna jóvá, ha a
szervezôk az elôzetes engedélyét ké-
rik. Ô nem szereti, ha a fókuszban
van, ha kap – sokkal inkább adni sze-
ret. Csendesen, pátoszmentesen,
szívbôl.

Nos, az elsô köszöntô a körzeti el-
nök Egri Oszkártól hangzott el. Töb-
bek között elmondta, hogy két csapat
van itt: azok a hittestvérek, akik nap
mint nap eljönnek, valamint azok,
akiket a szeretet, a tisztelet, a barát-
ság és az összetartozás hozott most
ide, azaz a pályatársak, hitközségi
vezetôk, elöljárók, kollégák, bará-
tok.

Schweitzer József nyugalmazott
országos fôrabbi, a rabbikar doyenje
is gratulált egykori tanítványának.
Beszélt a Hegedûs Gyula (volt
Csáky) utcai zsinagógában funkcio-
náló nagy elôdökrôl, akik egykor
szinte tömegeket tudtak mozgósíta-
ni. Ma is jelentôs a gyülekezet, és ez
a templomkörzet jelenlegi fôrabbijá-
nak érdeme. Schweitzer József egy
megtörtént esettel példálózva beszélt
arról, hogy Lôwy Tamás a szülôi
házból hozottakat, a neveltetését
örökítette gyermekeibe.

A volt osztálytársak nevében, akik
már nem lehetnek velünk, Breuer
Péter szólt. Volt olyan köztük, aki
megjegyezte, Lôwy Tamásnak nem
csak a lélek, de a fizikai erônlét is
fontos, olyan is akadt, aki lelkesedett
érte, más utánozta, irigyelte, vagy
éppen büszke volt rá. Abban egyek
voltak, hogy mindannyian szerették.

A körzet ajándékainak átvétele

ségem, gyermekeim, unokáim tekin-
tetében is. Hálás vagyok azért is,
hogy minden nap azt tehetem, amit
boldogan teszek meg.

Ezután Streit Sándor, a Nagyfuva-
ros utcai templomkörzet és a BZSH
elnöke kért szót. Beszélt a család

szerepérôl, a közösségvezetésrôl,
majd jókívánságait fejezte ki.

Befejezésül Kardos Péter fôrabbi
mondott humorral átitatott köszön-
tôt.

A bensôséges eseményen a szóno-
kokon kívül – a teljesség igénye nél-
kül – megjelent Zoltai Gusztáv
ügyvezetô igazgató, Schôner Alfréd
fôrabbi, az ORZSE rektora, Kálmán
Tamás, Klein Ervin fôkántorok és
Biczó Tamás kántor, Szántó György
(Laky konyha és Carmel étterem),
aki az asztalon fellelhetô finomságo-

adta át a közösség ajándékát és kö-
szöntötte az ünnepeltet.

Streit Gábor meleg szavakkal gra-
tulált az édesapának, emlékezett a
legutóbbi kerek évfordulóra, az ötve-
nedikre, amikor sok olyan ember áll-
ta körül Streit Sándort, akik ma már
nem lehetnek jelen. „Felnôttünk, Pé-
ter testvérem hamarosan apa lesz, és
magam is rövid idôn belül megháza-
sodom. Kívánom apámnak, ne törjön
meg az a lendület, amely ma jellem-
zi, maradjon egészséges, hogy foly-
tathassa áldásos tevékenységét hiva-
tása területén, és élvezze az elôttünk
álló éveket családja körében.”

Szót kért az ünnepelt is, aki meg-
köszönte, hogy gondoltak rá, hogy
ilyen sokan megtisztelték azzal,
hogy eljöttek ezen a napon. Szólt az
elmúlt évtized személyes és közössé-
gi veszteségeirôl, majd a család éle-
tében bekövetkezô óriási örömrôl.
Hálát adott a Teremtônek, hogy ezt
megérhette, és azért is, hogy vannak
alkalmak, amikor helye-tere van a
jókívánságoknak.

Utolsó „szónokként” sógora olva-
sott fel vidám anekdotát arról, meny-
nyiben más hatvanévesnek lenni.

A kellemes délután nagyvonalú ál-
lófogadással zárult, melyhez a hideg
és meleg ételkülönlegességeket a
Laky konyha készítette.

gáljuli

A rabbiképzô mint a 
titkosszolgálat
egyik célpontja

A 70-es években a József körút
27. kedvelt vadászterülete volt az
Állambiztonsági Hivatal beosztott-
jainak. Ideális helynek tartották.
Egyrészt ott volt Scheiber Sándor
mint célszemély, de fôleg a Szovjet-
unióból, az NDK-ból és Csehszlová-
kiából jött hallgatók jelentették a
„forrást”. Feltételezhetôen nem
csak a cikk fôhôse „írt alá”. Voltak,
akik idegileg nem bírták a zsaro-
lást, fenyegetést, beszervezést. Ki-
ki a maga módján menekült. Volt,
aki (K.I.) Amerikába szökött sietve,
volt, aki az öngyilkosságban talált
megoldást, amit persze nagy titok-
ban tartottak. A Lipcsébôl jött hall-
gató nem bírta a Stasi és a hazai
testvérszervezet nyomását, a rab-
biképzô kollégiumában felakasztot-
ta magát.

(kápé)

Daniel Mayer rabbi
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IFJÚSÁGI ROVAT

2011 elsô napjának délutánján a
pápai Petôfi-szobornál gyülekeztek
irodalombarátok, tisztelgôk, hogy
fejet hajtsanak a halhatatlan szelle-
mû poéta emléke elôtt születésnap-
ján. Mint ismeretes, Petôfi Sándor
1822. december 31-érôl 1823. január
1-jére virradó éjszakán született
Kiskôrösön. Azonban Pápán ezt
másként mondják: Petrovics Sándor
Kiskôrösön, Petôfi Sándor Pápán
született. S ez így is van, hiszen
1842-ben pápai diákként írta le
elôször a Petôfi nevet. Ez ma is
megtekinthetô az Érdemkönyvben,
melyet a nagy múltú református
gyûjtemény ôriz. Pápa ugyanakkor
mérföldkô is Petôfi életében, hiszen
itt vált igazán költôvé. Itt írta meg A
borozót, elsô nyomtatásban megje-
lent versét.

Petôfi nyomai ma is megtalálható-
ak a városban. Állnak egykori lakó-
helyei, szobrai, az utóbbi idôben
helytörténeti kötetek is napvilágot
láttak a kultusz ébrentartására, s
fôként a fiatalság ismereteinek
bôvítésére. S talán hamarosan meg-
nyílhat az elsô önálló Petôfi Múze-
um is a mai Petôfi utcában, a
hajdani Fôiskola utcában,
amelyet Zsidó utcának is ne-
veztek, mert a zsidó lakos-
ság zöme a környéken élt.
Az utca északkelet-délnyu-
gati iránya megfelelt a vallá-
si elôírásoknak; érdekesség,
hogy a költô pápai tartózko-
dása idején, 1841-ben jelöl-
ték ki az új zsinagóga he-
lyét, amelyet 1846-ban avat-
tak fel. Tehát amikor ebben
az utcában lakott, Petôfi
mindenképpen találkozha-
tott az itt élô zsidókkal, s ta-
lán betekintést is nyerhetett
életükbe, hisz gyakori ven-
dég volt Politzerék házában,
ahol Ignácot tanította tíz
váltó forintért.

Petôfi védelmezte a zsidó-
ságot, késôbb, már a forra-
dalom szereplôjeként, 1848-
as naplójából ismeretesek
azok a szavak, amelyek
mintegy elôrevetítették a 20.
századi félelmeket: „Német
polgárok, bevádollak ben-
neteket a nemzet és az utó-
kor elôtt! Ôk nyilatkoztak
elôször, hogy a nemzet-
ôrségbe magok közé zsidót
nem vesznek, és így ôk dob-
tak elôször sarat március
15-ikének szûz zászlajára! S
miért üldözitek ti a zsidókat,
hogy meritek ôket üldözni itt
minálunk? Hullott egy csepp
véretek e földre, midôn a
hazát szerezték, vagy midôn
oltalmazták? Nem; ti jött-
ment emberek vagytok, alig
van köztetek olyan, a ki be
tudná bizonyítani csak azt
is, hogy elsô nagyapja itt
halt meg, annál kevésbé,

Találd ki!
Remélem, hogy inkább érdekes és tanulságos volt a halálozásról és

temetkezésrôl szóló írás, mint túlzottan elszomorító. A téma bevezetôjében
megemlítettem a holokausztot is, viszont menet közben úgy döntöttem, hogy
azt majd inkább máskor beszéljük meg, különben tényleg sok lenne egyszer-
re.

Viszont, hogy mégse menjek el nyomtalanul a holokausztmegemlékezés
mellett, íme egy szobor valakirôl, akinek sok-sok emberélet megmentését kö-
szönhetjük.

Meg tudod mondani, hogy kit ábrázol?
(segítség: a szobor Budapesten, a Szilágyi Erzsébet fasorban található)

VAZSÓ

Ifjúsági rovatunk mostani fô témá-
ja sajnos cseppet sem nevezhetô vi-
dámnak, hiszen a halálhoz, az elmú-
láshoz kapcsolódik. Hogy miért vá-
lasztom mégis ezt a témát? Három
apropója is van.

Az egyik egy sajnos mindenkit
érintô kérdés, mégpedig a soá, vagy-
is a holokauszt évfordulója. Magyar-
országon a pesti gettó felszabadításá-
ra minden évben január 18-án em-
lékezünk. 2005-tôl pedig január 27-
ét nemzetközileg holokauszt-emlék-
nappá nyilvánították.

A második és harmadik apropó
személyesebb jellegû. Két hete egy
szeretetreméltó, fiatal zsidó fiú ha-
gyott itt bennünket, akitôl a Kozma
utcai zsidótemetôben vettünk búcsút
(már amennyiben ez búcsúnak
mondható, hiszen lénye itt él tovább
köztünk, bennünk, beszélgetéseink-
ben, gondolatainkban...). A harma-
dik dolog, amiért úgy gondoltam,
hogy érdemes a zsidó halálozási, te-
metési hagyományokkal foglalkozni,
az az, hogy pár hete egy ismerôsöm-
mel Szentendrén sétáltunk. Egyszer
csak megláttuk a kicsi zsidótemetôt.
Nincs elhanyagolt állapotban, de lát-
szik, hogy nagyon régi, és már nem
járnak ki a sírokhoz látogatni.
Ismerôsömben – aki nem ismeri a
zsidó hagyományokat – sok-sok kér-
dés merült fel.

Íme néhány:
– Miért nem lehet a régi

zsidótemetôket felszámolni, vagy
legalább a régi sírok helyére úja-
kat tenni?

– Mi történik a zsidóság szerint a
lélekkel a halál után?

– Mindenhol van külön
zsidótemetô, vagy szabad más fele-
kezet temetkezési helyére temetni
zsidó embert?

– Miben különbözik a zsidó te-
metési szertartás egy bármilyen
másiktól?

– Miért nem lehet hamvasztani?
Azt gondolom, hogy jó kérdések

ezek. Ti is bármikor szembetalálhat-

Petôfi születésnapján

A Petôfi-kötet izraeli kiadásának címlapja

Búcsúzás a zsidó hagyományok szerint
játok magatokat velük. Ahhoz, hogy
ne jöjjünk zavarba, hanem korrekt
válaszokat tudjunk adni, íme egy kis
segítség (a legfontosabbak).

Kezdjük ott, hogy vallásunk sze-
rint halálakor az ember teste ugyan
elhagyja a földi vagy anyagi evilá-
got, de lelke átlép a jövendô világba,
ahol kizárólag a jó uralkodik. A Pré-
dikátorok könyvében ez olvasható:
„A por visszatér a földre, az lesz, ami
volt, de a szellem az Istenhez tér visz-
sza, aki azt adta.” Hiszünk tehát ab-
ban, hogy a lélek örökké él.

A zsidóság számára a halál együtt
jár az elhunyt tiszteletével, méltó
módon történô eltemetésével és
meggyászolásával. A temetéssel
kapcsolatos teendôket a zsidó közös-
ség megfelelô szerve, a Chevra
Kadisa végzi el. (A Chevra Kadisa
címe: 1075 Budapest, Síp utca 12.)
Ha zsidó hozzátartozónk kórházban
hal meg, akkor azonnal jelezni kell,
hogy zsidó temetést szeretnénk, a
kórház kiadja a szükséges papírokat,
amivel a Chevra Kadisához tudunk
fordulni.

A temetési szertartás menete a
következô: elôször is minden halot-
tat megmosdatnak. Ezt követôen fe-
hér ruhába (kitli) öltöztetik – így
nem lesz különbség, hogy gazdag
vagy szegény volt-e az illetô ebben a
világban. A férfiakra ráadják a tálitot
(a hagyományos öltözködési szoká-
sokról késôbb bôvebben írok, most
legyen annyi elég, hogy ez a reggeli
imához használt tógaszerû fel-
sôruházat, aminek a négy sarkán zsi-
nórok lógnak), és a zsinórokat levág-
ják, ezzel jelképezve, hogy a halott-
nak nincsenek már földi kötelezett-
ségei.

Mi tilos?
– a zsidó törvények tiltják az ön-

gyilkosságot,
– tilos hamvasztani (a halottat

földbe kell temetni, Mózes könyve
külön felhívja a figyelmet arra,
hogy: „Okvetlenül temesd el...”
(5Mózes 21,23.),

– nem szabad balzsamozni,

– tilos nyitott koporsóban elhe-
lyezni a halottat és így búcsúzni tôle.

Mi szokás?
– a legrövidebb idôn belül eltemet-

ni a halottat (ha mód van rá, akkor
már a halál napján)

– temetéskor a hozzátartozók meg-
vágatnak egy ruhadarabot magukon
(miközben elmondanak egy áldást).
A ruhaszaggatás a bánatot jelképezi.
Ezt a ruhadarabot majd az egész
gyászhéten viselni kell.

És ha már itt tartunk: meddig is
gyászolunk? Ha az elhunyt közeli ro-
kon: anya, apa, feleség, férj, fivér,
nôvér, gyerek, akkor a temetést
követôen van egy hétnapos (kivéve a
szombatot) intenzív gyászperiódus
(sivá). Nagyon sok vallási elôírás
van erre a hét napra. Mikor letelt a
sivá, akkor kezdôdik a harmincnapos
második szakasz (legfeltûnôbb szo-
kása, hogy ezalatt tilos borotválkoz-
ni és hajat vágni). Ha az anya, apa
vagy gyerek halt meg, akkor még to-
vább, a halálozás napjától számítva
11 hónapon keresztül gyászolunk. A
gyászimát Kádisnak hívjuk, a halálo-
zási évfordulót pedig Jahrzeitnek
(ejtsd: járcejt). Ez két fontos kifeje-
zés, érdemes megjegyezni, mert sok-
szor használjuk.

A temetôhellyel kapcsolatos
szokásaink:

– a zsidó emberek temetését évez-
redek óta a zsidó törvények és szoká-
sok alapján végzik, elkülönített
zsidótemetôben,

– a hamvasztás szigorúan tilos,
– a sírokat kiásni, megbolygatni

nem szabad; zsidótemetôt felszámol-
ni csak rendkívüli esetben és szigorú
szabályok figyelembevételével lehet,

– a 30 napos gyászidôszak után
már lehet sírkövet állítani (addig vi-
szont nem), de vannak olyan közös-
ségek, ahol megvárják az egyéves
gyászidôszak elmúltát,

– zsidótemetôbe nem szokás virá-
got vinni, helyette egy kavicsot te-
szünk az elhuny sírjára.

hogy itt született. De legszomorúbb
az, hogy nincs olyan gyalázatos ügy,
melynek pártfogói, apostolai ne tá-
madnának. Ezen égbekiáltólag igaz-
ságtalan zsidóüldözésnek apostola
lett néhány zugprókátor, kik most
széltire prédikálnak a zsidók ellen, s
a ki az igazság mellett szót emel, ar-
ra a megvetendô hamis próféták elég
szemtelenek azt kiáltani, hogy a zsi-
dók által meg van vesztegetve.”

A zsidók hazaszeretetének, Petôfi

és Kossuth iránt érzett rajongásának

jele volt az, hogy tizennyolcezer fia-

tal zsidó önkéntes csatlakozott a for-

radalom eszméin fellelkesülve a

honvédséghez.

A magyarság nagyjai közül Petôfi

Sándor egyike azoknak, akiket az

egész emberiség ismer és becsül.

Változnak az idôk, az ízlések, de

Petôfi a legkedvesebb költô maradt

sokak számára. Huszonhat éves élet-

útjának teljesítménye példás, minden

új nemzedék csak tanulhat belôle.

Kerecsényi Zoltán
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Idôsgondozást, házvezetést vállal bu-

dapesti hölgy, külföldön is, izraeli gya-

korlattal. Tel.: 06-1-285-5760.

Számítógépes oktatást vállal informa-
tikus szakember. 06-30-462-4580.

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

Gyermekfelügyeletet, idôsek gondo-
zását vállalja agilis, megbízható, gya-
korlott, középkorú nô. Igény esetén fel-
olvasás, társalgás, séta, háztartási mun-
kák ellátása, templomba kísérés,
temetôlátogatás. Tel.: 06-20-558-8585.

Üzemorvosi, háziorvosi rendelés Zug-
lóban, 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-
20-496-2223, dr. Virág Péter.

Örömmel tudatjuk, hogy a
Rabbitestület és a Mazsihisz vezetô-
sége megállapodott David Goldberg
mohéllal (Németország), aki zsidó fiú-
gyermekek körülmetélését vállalja.
Amennyiben az Ön családjában ilyen
szimchá (öröm) van, kérjük, jelentkez-
zen a Rabbiságon a 413-5580-as tele-
fonszámon vagy a rabbitestulet@ma-
zsihisz.com e-mailen keresztül, hogy a
gyermeket Ábrahám szövetségébe fel-
vehessük.

Könyvnyomtatás, színes nyomtatás,
fénymásolás, plakátnyomtatás. Mes-
singer. 06-20-934-9523, www.rcon-
tact.hu

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

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

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.

Megbízható, precízen dolgozó nô
bejárónôi munkát vállal. Telefon: 06-
20-352-4872.

Diplomakötés (aranyozás héber betûk-
kel), 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.

Kétszobás, teljes felszereltségû, önálló
apartman turistáknak kiadó a Corvin
sétánynál. +36-30-658-9282, andrody-
eva9@gmail.com

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

Órajavítás, antik órák teljes restaurálá-
sa, esetleg oda-vissza szállítással. Órák,
elemek, csatok, óraszíjak (erôs csuklóra
is) nagy választékban. Tel.: 06-70-505-

5620, napközben. VII., Garay u.–Mu-

rányi u. sarok, a Garay térnél. Jung Pé-

ter. Web: www.jungoras.hu

Antik csillárok javítása, vétele, eladá-

sa. 321-2972. Bp., Hevesi S. tér 3.

Szakképzett ápolónôk idôsek gondo-

zását vállalják ottlakással, referenciá-

val. 00-40-365-809-921, 00-40-758-

898-074.

Albérletet keres magányos, középko-

rú nô. Nem dohányzom, minikutyával

költöznék. Idôsgondozói végzettségem

is van, háztartásban segíthetek. 06-30-

928-4543, e-mail: ibfe@freemail.hu

Vígszínházhoz közel turistáknak lakás

kiadó. Tel.: 06-30-346-2223.
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APRÓHIRDETÉS
VEGYES

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
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N A P T Á R
Február 3. csütörtök Svát 29. Jom kippur kátán
Február 4. péntek Svát 30. Gyertyagyújtás: 4.30

Újhold 1.
Február 5. szombat Ádár 1.1 Szombat kimenetele: 5.38

Újhold 2.
Február 11. péntek Ádár 1.7 Gyertyagyújtás: 4.41
Február 12. szombat Ádár 1.8 Szombat kimenetele: 5.49

LAKÁS, ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA
• Alpinista módon homlokzatjavítás,

tetôfedés

• Festés, mázolás, tapétázás, csempézés

• Mûszaki vezetés, árajánlat-készítés hi-

telfelvételhez is

FRANK (alapítva: 1892/1972)
Tel./fax: (1) 331-5743

E-mail: frank1063@t-online.hu

Munkadíjból 5% kedvezmény!

Hírek, események
röviden

HÁZASSÁG

Programajánlat

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Febr. 4. Febr. 5. Febr. 11. Febr. 12.

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. 16.40 9.30 16.50 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. 16.40 8.00 16.50 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Bérkocsis u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 16.40 8.00 16.50 8.00
Alma u. 2. 16.40 8.45 16.50 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. 16.30 9.00 16.30 9.00
Károli G. tér 5. 18.00 9.00 18.00 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 16.40 9.00 16.50 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.) 16.30 8.00 16.40 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 16.30 8.00 16.30 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 16.45 8.00 17.00 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

– Adományok. A Vágó család 20

ezer Ft-ot, Szegô László 40 000 Ft-ot

adományozott a Szeretetkórház bete-

geinek.

– Pászkarendelés. Kérjük a vidé-

ki és budapesti körzeteket, hogy a

pászkamegrendelést a szokásos mó-

don február közepéig a szertar-

tas@mazsihisz.com címre elküldeni

szíveskedjenek.

– Domán István fôrabbi Zsidók

az ókorban címû sorozatának követ-

20 év tapasztalatával várom önt,
amennyiben 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

Az Igaz Emberek
megsegítéséért

Az 1944-es borzalmas idôkben halállal, „felkoncolással” fenyegették az ül-
dözött zsidókon segítôket, mégis akadtak néhányan, akik becsületbôl, ember-
ségbôl vállalták a hatalmas kockázatot, és búvóhelyet nyújtottak az üldözöt-
teknek. Igaz emberségükért Jad Vasem-kitüntetésben részesültek a zsidó ál-
lamtól.

Értük: az Igaz Emberekért jött létre alapítványunk 1992-ben. Célunk az
volt, hogy a különbözô erkölcsi elismeréseken túl némi anyagival is kifejez-
zük hálánkat a szociálisan rászoruló magyarországi Jad Vasem-kitüntetettek
iránt. Az elmúlt 18 évben összesen 17 299 000 Ft támogatást nyújtottunk 516
alkalommal. Ebbôl 2010-ben 581 000 Ft-ot kapott 11 kitüntetett.

A támogatásokhoz szükséges pénzt fôleg a volt zsidó üldözöttektôl és hoz-
zátartozóiktól gyûjtöttük össze, de forrásként szolgált az alapítványunknak
évenként felajánlott 1%-os jövedelemadó is. A gyûjtés egyre nagyobb nehéz-
ségekbe ütközik, mert számtalan nemes célú alapítvány küzd az adományo-
kért, gyakran a mienket sokszorosan meghaladó apparátussal.

2010-ben összesen 333 000 Ft adomány érkezett alapítványunkhoz, sajnos
lényegesen kevesebb az elôzô évinél. Ezúton is ôszinte köszönetünket fejez-
zük ki az együtt érzô 25 magánszemélynek és a Budapesti, valamint a Gyôri
Zsidó Hitközségnek. A beérkezett pénzekbôl az egyes igénylôk szociális
körülményeitôl függôen osztottuk ki a támogatásokat, 30 000 Ft-tól 60 000
Ft-ig. A kuratórium tagjai díjazás nélkül végzik munkájukat.

Az 1%-os adófelajánlások összege tavaly 176 000 Ft volt. A felajánlásokat
az adományok kiegészítéseként támogatásra fordítottuk, és ezúton fejezzük ki
hálás köszönetünket az ismeretlen felajánlóknak. Kérjük régi adományozóin-
kat, hogy a nehezebb anyagi viszonyok ellenére tartsanak ki mellettünk, és re-
méljük, hogy újak is csatlakozni fognak hozzánk. Új adományozók telefonon
igényelhetnek csekket napközben a 341-1261 számon.

Az 1%-os jövedelemadót az alábbiak szerint kérjük felajánlani a Jad
Vasem-kitüntetettek megsegítésére:

Igaz Emberekért Alapítvány
Adószám: 18040094-1-42

Az Igaz Emberek közül Magyarországon sajnos már csak kb. 70 van élet-
ben, többségük 85 év feletti, tehát nagyon korlátozott az az idô, amíg egyál-
talán segíthetünk.

Az Igaz Emberekért Alapítvány
kuratóriuma

FEBRUÁR

Spinoza Színház
(1074 Budapest, Dob u. 15.)

3. (csütörtök) 19.00: Lévai
Katalin: Edelman Liza hagyatéka

5. (szombat) 19.00: Bächer Iván
– Gyabronka József

7. (hétfô) 19.00: Odessza, a
zsidók paradicsoma?

10. (csütörtök) 19.00:
Agykontroll: új dimenzió?
Domján László estje

12. (szombat) 19.00:
Karinthyráda

14. (hétfô) 19.00: A Guru
16. (szerda) 19.00: Hej, Salamon

Béla!
17. (csütörtök) 19.00: Ungvári

Tamás estje
19. (szombat) 19.00: Heller

Ágnes-est
21. (hétfô) 19.00: Valahol a Volga

mentén – orosz népdalest
22. (kedd) 19.00: LÉLEK-kont-

roll klub, dr. Buda Béla vezetésé-
vel

23. (szerda) 19.00: Ephraim
Kishon (Kishont Ferenc):
RómeóNÉ és Júlia URA

28. (hétfô) 19.00: Talmud, Tóra
és a többiek – Biblia – valódi
kezdôknek! II. rész

Generációk Klubja
(VI. ker., Hunyadi tér 3. félemelet)

7.: Háromórai tea. A zongoránál
Szirmai Zoltán

14.: A Közel-Kelet diktálja a
napirendet? Breuer Péter
elôadása

21.: Politika és zsidóság. Dési
János újságíró-szerkesztôvel Deák
Gábor beszélget

28.: Vencel György kántor a
klub vendége

Csütörtökönként változatlan
idôben zajlik a gyógytorna és a
Kézenfogva Klub fejlesztô
foglalkozása.

Nagyon kérem az érdeklôdôket,
az elôadások kezdési idôpontját
(15.00) tartsák be. 

kezô részére szeretettel várjuk az

érdeklôdôket. Az elôadás idôpontja:

február 15. (kedd) 18 óra. Helye:

1067 Bp., Hunyadi tér 3., félemelet,

6-os kapukód.

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.
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SPÁNN GÁBOR

Mirjam
Ennek a tárcának a címe kérem, ne tévesszen meg senkit. Nem a

Magyarországon használatos nôi zsidó imakönyvrôl fogok írni, annak
ellenére, hogy azt valóban Mirjamnak nevezik.

Én máig rendelkezem egy „ígérvénnyel” az elsô szerelmes éjszaka jogára
egy tündöklôen gyönyörû, 18 éves zsidó lánytól, akit történetesen
Mirjamnak neveznek. A lehetôség szépségébôl vajmi keveset von le az,
hogy az ígéretet 1958 egyik meleg nyári estéjén kaptam az akkori Gorkij
fasorban üzemelô Moszkva nevû kerthelyiség táncparkettje mellett.
Mirjam iskolatársam volt a gimnáziumban, két évvel járt alattunk, és mi,
nagyok, kórusban voltunk szerelmesek belé. Annak idején természetes volt
a táncos hely, mozi, esetleg színház, kölcsönös bemutatkozás a szülôknek,
és a különösen szerencsések számára egy „légyottra” alkalmas kölcsön-
lakás. Mivel én nem voltam egy Casanova, úgy éreztem, hogy Mirjam
elérése számomra egyenlô esélyû azzal, hogy Lollobrigidával fogok eltöl-
teni egy szerelmes éjszakát. Éppen ezért úgy gondoltam, hogy a Jóisten
valamiért mellélôtt, amikor közvetlenül a szóbeli érettségik elôtt egyszerre
jöttünk ki az öreg gimnázium épületébôl, és a lány felém fordult: Gábor,
merre mész? Elkísérlek. Hogy minden piroson átmentem, mert folyton ôt
néztem útközben, az a minimum. Hogy feleltem-e valami értelmeset tár-
salgásnak induló kérdéseire, nem emlékszem, csak arra, hogy felkaptam a
fejem az utolsó mondatára. Az osztályotokban te vagy az egyetlen zsidó,
ezért ha találkozni akarsz velem, mondd, mikor és hol. Ekkortól a szünidô
végéig együtt lógtunk mindenhol. Bemutatott idôs szüleinek. Az apja
nyugdíjas diplomata volt, de mint ennek a rizikós pályának több
versenyzôjét, ôt is idôben félreállították. Édesanyja zongorát tanított,
tudomásom szerint csak a lakásukon, néhány tanítványának.
Kapcsolatunk egyik csúcspontja a fentebb említett Moszkva kertbeli randi
volt. Ekkorra már túl voltunk az elsô csókon, és miközben Mirjam férfiakat
megszégyenítô módon jártas volt a bel- és külpolitikában, bármit mondott,
én ránézve csak közös gyermekeink lehetséges nevein tûnôdtem. A fasori
vendéglôben mindenre emlékszem. Én egymás után küldtem le a féldeci
keverteket. Ez a rumból és császárlikôrbôl álló kotyvalék a mai pillanatra-
gasztóhoz hasonlóan funkcionált. Ha az ember nem nyelte le idôben, félô
volt, hogy megköt a torokban, mint a gipsz. Mirjam nem ivott alkoholt,
csak szénsavas kátrányt. Ez volt a Bambi. Mikor elegendô bátorságot
merítettem a kevertekbôl, bevallottam neki, hogy megpillantása óta
szeretem, és nem tudom elképzelni felnôtt életemet nélküle. Mirjam ekkor
egy pszichoterapeuta következetességével festette le jövônket.

Vedd tudomásul, hogy itt se neked, se nekem nincs jövônk. A ma-
gyarországi zsidóságot két csoportra lehet osztani: az egyik része ki akar
vándorolni Izraelbe, a másik része pedig nem. Most megosztom veled azt a
családi titkunkat, amit anyun és apun kívül csak az a diplomata barátunk
tud, aki kimentette szinte egész vagyonunkat. Ma péntek van, mi hétfôn
elutazunk Bécsbe, odáig jó a vízumunk, de ott már várnak az izraeli beván-
dorlásiak, és meg sem állunk Tel-Avivig. Döntsd el, jössz-e velem, az ilyen
tehetséges, nyelvet beszélô fiatalra ott szükség van, és különben is ott a
helyed. Megígérem neked, hogy ha kiérünk, mindenképp megteremtem
annak a lehetôségét, hogy a tiéd legyek, mert én nem csak zsidó vagyok, de
szûz is. Ô cionista volt ízig-vérig, csak nem tudta. Engem, az egykori kis-
dobost, úttörôt és aranykoszorús jelvénnyel kitüntetett KISZ-tagot, ez a
mentalitás megijesztett.

Idôt kértem, hogy megbeszéljem anyámmal a nem köznapi akciót, és
abban maradtunk, hogy ha egy mód van rá, mi is jövünk, ô pedig megá-
gyaz számomra. Közismert kalandvágyó természetem akkor arra szorított,
hogy itthon maradjak (na meg beteg édesanyám, aki nem beszélt idegen
nyelvet, és el nem tudta képzelni az életét a Vörösmarty utca rádiuszán
kívül).

Mirjam egyetlen levelet küldött nekem 1960-ban, amiben leírja, hogy
melyik kibucban termelik nagy örömmel a narancsot, ígéretét fenntartja,
és szüleivel együtt nagyon vár. Baráti figyelmeztetésre erre a levélre már
nem válaszoltam. Az itthoni csábítás sem volt kicsi: felvettek a
Színmûvészeti Fôiskolára, majd állást kaptam az induló Magyar
Televízióban. Mirjamról soha többet nem hallottam. Valamelyik nap úgy
döntöttem, nem tisztességes valakit egy életen át várakoztatni. Tehát:
Kedves Mirjam! Remélem, élsz még, és tudsz magyarul. Akkor biztos olva-
sod az Új Életet Izraelben, ezúton üzenem hát, hogy feloldozlak ígéreted
alól, ne tartogasd tovább magad számomra. Nem könnyû szívvel, de
lemondok az elsô éjszaka jogáról!

Sálom!

Milyen lehet 100 évesnek lenni?
Gábor Samuné Porgesz Irén nem kí-
vánta magának ezt a magas kort.
„Megéltem szép dolgokat, de sok
borzalmat is – mondja. – Fárasztó
volt.”

Irén néni Esztergomban végzett
tanítónôként az apácáknál. Tizenhá-
rom évig járt hozzájuk a zárdába,
több zsidó diáktársnôjével. Az imák
alatt ôk is felálltak ugyan a katolikus
lányokkal együtt a tisztelet jeleként,
de nem imádkoztak velük – nem is
kellett. Sôt, a zsidó ünnepekre min-
dig hazaengedték ôket.

Tanulmányai után Irén nem kezd-
hette el rögtön a szakmát. 1930-ban
elhunyt az édesapja, a jómódú, köz-
tiszteletben álló üzletember. A fiatal
lány és édesanyja vette át a három
üzem irányítását. „Sírtam, zokogtam
apám halálakor – meséli Irén néni. –
Valaki azt mondta, ne zúgolódjak.
Ezen persze felháborodtam. Nem
tudhatod, miért történt így – hang-
zott a válasz. Aztán megtudtam:
azért, hogy apám megmeneküljön a
holokauszttól.”

A Porgesz családot Auschwitzba
deportálták. Az anyát meggyilkolták

a gázkamrában, akkor harminchá-
rom éves lánya azonban túlélte a
borzalmat. „Nem tudom, hogyan, de
kibírtam – mondja Irén néni. – Jól
táplált, fejlett és erôs voltam.” A fia-
tal nô álló nap hordta talicskával a
nehéz köveket. Gyakran hét eszter-
gomi társa helyett is, akiknek sok-
szor odaadta a fejadagját. Késôbb ez
a hét ember azt mondta: Irén mentet-
te meg az életüket.

„Visszajöttem, és hozzáfogtam
dolgozni” – vált témát az idôs hölgy.

Elôször Pesten, a Dob utca 35.
szám alatti iskolában tanított, majd
Budára helyezték át, a Villányi útra.
Tizenhárom évig volt igazgatóhe-
lyettes. „Hogy szerettek-e a gyere-
kek? Valószínûleg igen. Egyik tanít-
ványom, ma már 70 éves asszony,
most is tartja velem a kapcsolatot.
De nem hálás szerep szigorúnak len-
ni. A pedagógus ne csak tanítson, ha-
nem neveljen is, és tartson rendet.”

Irén néni késôbb a Baranyai úti ál-
talános iskolába kérte át magát be-
osztott tanítónak. Innen ment nyug-
díjba, majd könyvelôként vállalt
munkát a hitközségben. „Mûvészek,
operaénekesek és más hírességek
jöttek az irodámba, akiket vagy akik-
nek a gyerekeit valamikor tanítot-
tam. Rengeteg politizálást hallottam.
Amikor hazamentem, és az uram
megkérdezte, mi újság, sokszor vála-
szoltam neki: inkább nem mondok
semmit, különben fogod magad, és
mindent itt hagysz.”

Egyszer, még az iskolában, vala-
mikor a Rákosi-korszakban, közpon-
tilag elrendelték, hogy a keresztény
nagyszombaton délelôtt és délután is
legyen tanítás, nehogy a gyerekek el-
mehessenek a vallási ünnepre. „A
szülôk döngették a kaput, én fogtam
magam, lementem, hogy kinyissam
– meséli Irén néni. – Az igazgató ré-
müldözött, hogy elveszítjük az állá-
sunkat. Mondtam neki, így is, úgy is
elveszítjük, mert ha nem rúgnak ki
minket, a szülôk fogják kivenni a ta-
nulókat az iskolából. Elengedtem a
gyerekeket a feltámadásra.” A do-
lognak nem lett következménye.

„A HAGYOMÁNYOKAT, AMELYEKBEN NEVELKEDTÜNK, NEM LEHET ELFELEJTENI”

Egy hosszú élet tanúsága Egy este a

Kabaréban
Míg a Central Színház legújabb

premierjét, a Cabaret-t nézem,
nem hagy nyugodni az író kiléte.
Bizonyos Joe Masteroff. Mert
ugyebár a dalokat kívülrôl fú-
jom, John Kander és Fred Ebb
urak jóvoltából. Majd otthon
megnézem, próbálom a magam
kérdéseit elhessegetni, de aztán a
darab sodrása, lendülete el is
söpri a kíváncsiságomat. Már az
elsô percekben megvett a ren-
dezônô, Bozsik Yvette, aki egy
olyan elôadást hozott létre, hogy
az ember csak kapkodja a fejét.
Nem tudom, hogy fér el egyetlen
színpadon egy vonatfülke, egy
bár, egy recepció és egy otthon.
Az SS-fényjelek azonban, me-
lyek egy haladó vonaton villan-
nak fel az 1938 körüli Németor-
szágban, elég baljóslatú történe-
lem-utazást ígérnek.

Na de félre a történelemmel,
nézzük csak színházként, ahol
ragyogó színészek, ragyogó tán-
cosok jöttek össze, hogy szerez-
zenek egy jó estét. Mindenek-
elôtt a Konferanszié szerepében
Keresztes Tamást kell kiemel-
nem. Egy ember, aki mindent
tud, egy színész, aki mindenre
képes. A Katona József Színház
tagjaként rándult át egy musical-
be. Nevétôl nem hangos a sajtó,
senkit nem érdekel, hogyan aludt
éjszaka. Úgy táncol-énekel és
játszik, hogy akár világszám is
lehetne. Vagy nézzük a Sallyt
játszó Marozsán Erikát. Ameri-
kából direkt ezért a szerepért jött
haza, Bozsik Yvette hívó szavá-
nak nem tudott ellenállni. Aztán
elôbb-utóbb meg kellett jelennie
a színpadon Schultz úrnak, a zsi-
dó zöldségesnek, hogy a világ-
égést egyetlen személyen ke-
resztül érezzük át. Meg is jelent
Haumann Péter, aki komoly
energiát fektet egy asszony meg-
hódításába, hisz nem tudhatja,
hogy mi vár rá. Még ananászt is
visz neki ajándékba. Az asszony,
aki „elcsavarta” a fejét, Schnei-
derné, azaz Básti Juli. A
mûvésznô hajdanán játszott már
a darabban, csak akkor Sallyt,
most pedig egy szállodásnôt ala-
kít, rendkívül finom eszközökkel
és érzékekkel. Szegény Schultz
úr, fogalma nincs, hogy a világ
összes ananásza nem lenne elég
Hitler megállítására. Az ameri-
kai újságírót Csányi Sándor hoz-
za. A tôle megszokott színvona-
lon.

Most jöhetnek az egyéb történé-
sek. A rendezônek annyi ötlete
van, hogy csak egymillióig tud-
tam megszámolni. Akárcsak
ahogy a valóságban lehetett, pö-
rög-zörög a háború elôtti métely a
kabarék világában (is). A rendezô
nagyon együttdolgozott a koreog-
ráfussal, ugyanis a kettô egyetlen
személy. Nincs olyan mozdulata
a testnek, amit nem tett bele,
méghozzá úgy, hogy a végén po-
én legyen. Még a repülôt is el-
játsszák. Szinte fellázad a figyel-
mem, és azt mondja, ötfelé nem
képes koncentrálni. Amikor azt
hisszük, szórakozunk egy kabaré-
ban, bejön a mozdonyfüst, és jel-
zi: kérem, itt csak a vihar elôtti
nevetések hangzanak el. Mint az
életben, itt is megjelenik a „rossz-
fiú”, Schmied Zoltán személyé-
ben. Ernst Ludwig szerepében a
nácik közé áll, és elénekli, hogy
„reggelre itt az új világ”. Reggel-
re be is törnek a nácik a kabaréba.
A legkevésbé Schultz úr ideges:
„Elmúlik ez, néhány suhanc mû-
velte ezt csupán.” Majd bôrönd-
jével beáll a sorba. Végül a fé-
nyek egy vonatot körvonalaznak:
megy a szerelvény. Vagy jön...?

Bozsán Eta

Zév Paskesz, az ortodoxia nevében köszönti az ünnepeltet

„Nem szabad megijedni – mondja
Irén néni. – Utáltam az akkori hatal-
mat. Sehogy sem fért a fejembe,
hogy egy tanult zsidó ember hogyan
lehet olyan ízléstelen, hogy minde-
nütt körbeviteti a saját arcképét.”

Irén néni egyik ôse Mordechai
Binetter, az Osztrák–Magyar Monar-
chia országos fôrabbija. Dédapjának
pedig jesivája volt Érsekújváron. A
Porgesz család Esztergomban min-
den zsidó ünnepet megült. „Volt
nagytakarítás, sütöttünk-fôztünk.
Péntekre le volt vágva a liba, készí-
tettünk sóletet, húslevest, teljesen
kóser háztartást vezettünk.” Irén
nem sokkal a háború után ment hoz-
zá az özvegy Gábor Samuhoz, aki-
nek elsô felesége és hat hónapos kis-
fia a soában veszett oda. Samu bácsi,
a debreceni zsidó iskola igazgatója,
majd Dél-Pest megye tanfelügyelôje,
nagy tudású ember volt. „Az uram
gyönyörûen beszélt ivritül – emléke-
zik Irén néni. – Ma is ôrzöm a héber
nyelvû könyveit. Nála is kóser ház-
tartást vezettem. A meggyôzôdésünk
szerint csináltunk mindent.”

Harminchat évet éltek le együtt.
Nyugdíjasként beutazták Izraelt.
„Ezt minden zsidó embernek meg
kellene tennie” – vélekedik Irén né-
ni. A hithez való hûség nagy szimbó-
luma számára édesanyja öccse, a hí-
res színész, Gózon Gyula. „Egyes
kollégái a háború elôtt kikeresztel-
kedtek, de éppen ôket bocsátották el.
Gózon Gyula nem hagyta el a vallá-
sát, 1932-ben mégis a Nemzeti Szín-
ház örökös tagjává választották.”

Irén néni ma is, az Alma utcai sze-
retetotthonban, ahol néhány éve az
egyik lakrészben él, a szombat bejö-
vetelekor meggyújtja a két gyertyát.
„Elmondom az áldást, ahogy anyám-
tól láttam. Imádkozom minden ünne-
pünkön. Nem hiszem, hogy el lehet
felejteni a hagyományokat, amelyek-
ben az ember nevelkedett.”

Rados Virág

Virággal, énekkel és verssel kö-
szöntötték 100. születésnapján Gá-
bor Samuné Porgesz Irént. Az Al-
ma utcai szeretetotthon felújított
társalgójában Vencel György kán-
tor mellett a VII. és a XII. kerület
alpolgármestere mondta el üdvöz-
lô szavait. A dalokat Neumark
Zoltán kíséretével Kerekes Béla
fôkántor és Nógrádi Gergely kán-
tor, valamint Hegedûs D. Géza
színmûvész adta elô, aki József At-
tilát is szavalt az ünnepelt tisztele-
tére. A tortáról és a süteményekrôl
a Hanna étterem gondoskodott.


