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A MA GYAR OR SZÁ GI  ZSIDÓ HIT KÖZ SÉ GEK SZÖVETSÉGÉNEK LAP JA

2010. ja nu ár 27-e. Az auschwitz-
birkenaui ha lál tá bor fel sza ba du lá -
sá nak 65. év for du ló ja. Né hány éve
ezt a dá tu mot az ENSZ Nem zet kö -
zi Holokauszt Em lék nap nak nyil -
vá ní tot ta.

A Te réz kör úti Já ték szín ben telt há -
zat von zó emlékezô ese mény re –
mely nek meg ren de zé sé ért kö szö net
il le ti az Élet Me ne te Ala pít vány
vezetôit és tag ja it – a nem zet kö zi nek
mond ha tó pro to koll ven dé ge ken kí vül
szá mos túlélô, a zsi dó ok ta tá si in téz -
mé nyek ta ná rai, di ák jai jöt tek el.

A prog ram dísz ven dé ge két ség kí -
vül Avigdor Liberman, Iz ra el Ál lam
mi nisz ter el nök-he lyet te se, kül ügy -
mi nisz ter volt. Meg je lent az ENSZ
re gi o ná lis képviselôje, Gottfried
Körner, a dip lo má ci ai tes tü le tek ma -
gas ran gú képviselôi, mint Ali za Bin-
Noun (Iz ra el Ál lam), Eleni Tsako -
poulos Kounalakis (Ame ri kai Egye -
sült Ál la mok) nagy kö ve tek és
Michal Andrukonis, a Len gyel Köz -
tár sa ság ta ná cso sa.

Ott volt Var ga Zol tán ön kor mány -
za ti mi nisz ter, Várkonyi Ju li an na, a
Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri -
um kabinetfônöke és Gu lyás Kál mán
szak ál lam tit kár, Hor váth Csa ba kor -
mány biz tos, Feldmájer Pé ter, a
Mazsihisz el nö ke, va la mint az Élet
Me ne te Ala pít vány ku ra tó ri u má nak,
felügyelôbizottságának tag jai kö zül
He ge dûs D. Gé za és Kézdy György
szín mû vé szek, a Hit Gyü le ke ze te
részérôl Mé szá ros Ist ván és Su gár
And rás.

A szín pad elôterében gyer tyák, a
hát tér ben ve tí tett ké pen haj na li fény -
ben lát ha tó szö ges drót ke rí tés,
ôrtorony... s a zord, 65 éve be nem
hegedô se be ket fel szag ga tó, to rok ka -
pa ró, szem üve get bepárásító, ret te -
ne tes em lé ke ket felidézô dísz le tet fe -
ke te dra pé ria tet te még hang sú lyo -
sab bá.

Gor don Gá bor, az Élet Me ne te
Ala pít vány el nö ke üdvözlô sza vai
után fel ol vas ta az ENSZ fôtitkárának
e nap ra író dott nyi lat ko za tát, mely ben
el hang zott, hogy a túlélôk nem ma -
rad nak örök ké kö zöt tünk, ám an nak
örök sé ge, hogy túl él ték a holokausz-
tot, fenn kell, hogy ma rad jon. Tör té -
ne tü ket meg kell ôriznünk em lék he -
lyek kel, fel vi lá go sí tá sok kal és fôként
ar ra irá nyu ló erôfeszítésekkel, hogy
ele jét ve gyük a nép ir tás nak és egyéb
sú lyos bûn cse lek mé nyek nek. Az
ENSZ mély el kö te le zett sé get érez e
fel ada tok iránt.

Avigdor Liberman be szé dé ben em -
lé kez te tett az em be ri ség leg na gyobb
nép ir tá sá ra, hoz zá té ve, hogy hat van -
öt év vel utá na sem le het pusz tán a
tör té ne lem egy ré sze ként em lí te ni,
ugyan is van nak az óta is olya nok,
akik ar ra es küd tek fel, hogy a zsi dó -
sá got el tö röl jék a föld színérôl.

Liberman el mond ta: a ma gyar or -
szá gi zsi dó kö zös sé get kü lön le ges -
nek tart ja több szem pont ból, mint
pél dá ul a két év ti ze de elsôként új ra
fel vett dip lo má ci ai kap cso la tok te -
rén, de örö mét fe jez te ki ami att is,
hogy ha zánk ba rá ti kap cso lat ban áll

Iz ra el lel, és vi tás kér dé sek ben Iz ra el
mel lett fog lal ál lást.

A mi nisz ter el nök-he lyet tes szólt a
Ma gyar or szá gon ta pasz tal ha tó gyû -
lö  let beszédrôl, a mo dern ko ri an ti -
sze mi tiz mus ról, a holokauszt ta ga dá -
sá ról. Ez zel kap cso la to san ki fe jez te
re mé nyét és igé nyét: a ma gyar par la -
ment mielôbb hoz zon tör vényt a
megfelelô büntethetôségre.

Liberman elôadásának má so dik
sza ka szá ban Iz ra el Ál lam és Irán vi -
szo nyá ról szólt, majd át te kin tést
adott ar ról, kik és mi lyen cél ból fe -
nye ge tik, tá mad ják az or szá got.

Vé gül, vis  sza tér ve a holokauszt
bor zal ma i ra, ar ra kér te hall ga tó it, ne
fe lejt se nek és ne bo csás sa nak meg.

Var ga Zol tán ki fej tet te: a túlélôk
élô tanúságtevôk, fon tos üze ne tet
hor doz nak szá munk ra is. Azt üze nik
a vi lág nak, hogy a zsar nok ság nem
di a dal mas kod hat, mert a dik ta tú rák
sor sa mú lan dó, de az em be rek sza -
bad ság vá gya örök.

Egye bek mel lett hang sú lyoz ta: „A
holokauszt nem csak a vi lág tör té ne -
lem nek, de a ma gyar tör té ne lem nek is
szé gyen folt ja, mel  lyel több mint hat
év ti zed múl tán is szem be kell tud -
nunk néz ni. Ám ez a nap elsôsorban
még is csak a fôhajtásról szól! A
holokauszt em lék nap ján sem fe led -
kez he tünk meg azok ról a hon fi tár sa -
ink ról, akik a vész kor szak ban éle tü -
ket koc káz tat ták, hogy ül dö zöt te ket
ment se nek. Az Ön kor mány za ti Mi -
nisz té ri um ban im már ha gyo mány,
hogy a megmentôket a Ma gyar Ál lam

ne vé ben helyt ál lá su kért el is me rés -
ben, Bá tor ság Ér dem jel ben ré sze sít -
jük, tisz te leg ve a Vi lág Iga za i nak sze -
mé lyes bá tor sá ga elôtt. Az ér dem jel
ki fe je zés re jut tat ja nagy ra be csü lé sün -
ket azok iránt, akik má so kat men tet -
tek. Az iz ra e li Jad Vasem in té zet jó -
vol tá ból ne vü ket im már táb lá ra is fel -
vé sik. Va ló já ban érc nél ma ra dan dóbb
em lé ket ôk ál lí tot tak ma guk nak: bá tor
cse le ke de tük kel! Mi, az utó kor kép -
viselôi, há lá sak va gyunk ne kik, de
ma gunk nak is tar to zunk az zal, hogy
ki tö röl he tet le nül em lé ke ze tünk be vés -
sük ne mes pél dá ju kat.”

Ezt követôen Rad nó ti Mik lós:
Sem em lék, sem va rázs lat cí mû ver -
sét Balázsovits La jos sza val ta el,
majd ifj. Bo ros La jos he ge dû- és
Neumark Zol tán zon go ra mû vé szek
köz re mû kö dé se mel lett a hat mil lió
ál do zat em lé ké re sor ke rült a gyer -
tyák meg gyúj tá sá ra, en nek vé gez té -
vel Verô Ta más rab bi mon dot ta el a
Ká dis imát.

A lán go kat Avigdor Liberman,
Gottfried Körner és Var ga Zol tán,
Eleni Tsakopoulos Kounalakis és
Michal Andrukonis, Feldmájer Pé -
ter, Sán dor Lászlóné és For gács Já -
nos, va la mint Ban di Ág nes és
Szénási Fe renc lob ban tot ták fel.

Az em lé ke zés zá ró ese mé nye
Fonyó Ger gely do ku men tum film jé -
nek be mu ta tá sa volt, „Élô tör té ne lem
– Do mon kos Mik sa” cím mel.

Más nap a Mazsihisz vezetôi dísz -
ebé den fo gad ták Avigdor Libermant.

GálJuli

Sok meg rá zó él ményt ôrzök az
elsô vi lág há bo rú ban tel je sí tett tá bo ri
lel ké szi idôkbôl, de mind azok el tör -
pül nek a get tó na pok ki tö röl he tet len
em lé kei, „get tó pa pi” mû kö dé sem be -
nyo má sai mel lett. A val lá si nizus-
nak, a rab bi meg fi gye lé se i nek szem -
pont já ból vizs gál va a két fé le élet -
rom bo lást, a há bo rút és a get tót, min -
den két sé gen felül meg ál la pít ha tó,
hogy a vál sá gos pil la na tok ban vagy
azok vi szony la gos át me ne ti szü ne te -
i ben fel tör nek a zsi dó lé lek sok ré te -
gû mélyébôl az is ten ke re sés, Is ten
fe lé vá gyó dás külsô meg nyi lat ko zá -
sai.

A föld alat ti imád ko zás, tó ra ol va -
sás, talmudtanulás egé szen a maran-
nos idôkre em lé kez tet ben nün ket. A
va ló sá got kö ze lí tem az ös  sze ha son lí -
tás sal, mert míg mi az óvó he lyen
imád koz tunk, a zsi dó múlt ról be szél -
tünk, a szom széd ud var ban a zsi dó
temp lom tá gas elôterében „ki -
vételezettségi” ígér ge té sek kel avagy
„me net szá zad ba be osz tás” fe nye ge -
té sek kel mun ka szol gá la tos ok té rít -
ge té se folyt. Rend sze re sen be járt oda
térítô pap, ma gam is lát tam val lá si
jel vé nye ket a fal ra fel sze gez ve. A té -

A Maszoret Avot ap ró né pe, az óvo dá sok és az al só ta go za to sok vi dám, ked -
ves tu bisvát széderen ve het tek részt idén. A szé pen meg te rí tett asz ta lok mel -
lett Eti Zurovszky, Mirjam Jakal és De Coll Bar ba ra iz ra e li val lás- és hé ber -
ta ná rok ve ze té sé vel, együtt vagy egy más ra li ci tál va éne kel tek a két ta go zat
gyer me kei, majd Dan Dá ni el val lás ta nár adott ta ní tást az ünneprôl, egyes hoz -
zá kap cso ló dó szo ká sok ról – a kis gyer me kek nyel vé re le for dít va azt. Ezt
követôen Dov Lévy val lás igaz ga tó ma gya rá za tai és a fán és föl dön termô
gyü möl csök re mon dott kö zös ál dá sok után a ki csik jó ízû en fo gyasz tot ták el a
fi nom gyü möl csö ket.

Az is ko la va la men  nyi ta nu ló já nak íz le tes, szép gyü mölcs cso ma got ké szí -
tet tek a val lás ta nár ok és a kony hai dol go zók. A cso ma go kon – szel le mi táp -
lá lé kul – az aláb bi idé zet állt: Ami kor Is ten meg te rem tet te az elsô em bert,
meg mu tat ta ne ki az Éden kert min den fá ját, és fi gyel mez tet te: Nézd meg, mi -
lyen szé pek és hasz no sak te remt mé nye im, mind et a szá mod ra al kot tam, vi -
gyázz hát rá juk, és ne rom bold le azo kat, mert nincs, aki ki ja vít sa he lyet ted!
(Kohelet Rábá 7)

Ké szít se tek
ne kem 

szen télyt!
(Törumá)

Mos tan ság, ami kor fel röp pen nek
hí rek, nem akár hon nan: Izraelbôl, ar -
ról, hogy fel akar ják épí te ni a Szen -
télyt... hát, nem tu dom, ez bul vár fo -
gás-e vagy ko moly szán dék. Én az el -
sô re tip pel nék, bár nem ez len ne az el -
sô tó rai pa rancs, ami nem csak az ak -
ko ri em be rek nek szól...

De tér jünk rá a hetiszakaszban (feb -
ru ár 20.) ol vas ha tó szen tély épí tés le -
írá sá ra. Vöászu li mikdás vösáchánti
bötochám – ké szít se tek ne kem szen -
télyt, hogy ben ne la koz has sak!

Böl cse ink és ma gya rá zó ink hoz zá -
te szik: nem csak „ben ne”, ha nem kö -
zöt te tek is. Szép a hoz zá fû zô dô to váb -
bi kom men tár is, amely ar ról szól,
hogy min den zsi dó haj lék, ahol
mözuza van, ahol meg gyújt ják az ün -
ne pi gyer tyá kat, be tart ják a ri tu á lis
sza bá lyo kat, a Tó ra tör vé nyei sze rint
él nek – az szen tély (mikdás möát).

Ezt jel ké pes cse le ke de tek kel is alá -
tá maszt ják, ami kor a bencsolás (asz -
ta li ima, az el ne ve zés a la tin bene
dicere ki fe je zés bôl szár ma zik) elôtt
el tá vo lít ják a ké se ket az asz tal ról, je -
lez ve, hogy nem szán dé koz nak „ál do -
za tot be mu tat ni”, plá ne sábbátkor,
akár hogy is szen tély a csa lá di haj lék.

De mi kép pen akar ják egye sek fel épí -
te ni az „iga zi” Szen télyt? Hát pél dá ul
Törumá szidrája alap ján. Arany, arany,
arany – csak men  nyi ség kér dé se. Ezen
kí vül is igen rész le tes le írást ka punk a
Temp lom be ren de zé sé rôl, dí szí tô ele -
me i rôl. De ez még hagy ján. A mé re tek
is pon to san meg van nak ha tá roz va.

Per sze – ha ta nul sá got aka runk le -
von ni a szidrából – nem ez a fon tos,
ez leg fel jebb ér de kes. A lé nyeg: te -
gyünk meg min dent, is mét lem, min -
dent azért, hogy haj lé kunk ki csiny
szen tély le hes sen.

Ráv

Megemlékezés

a 25 éve

elhunyt 

tudósról 

(3. oldalon)

Ausch witz fel sza ba du lá sá ra
em lé kez tek a Já ték szín ben

Tu bisvát széder a Wes se lé nyi benA Domonkos-film margójára – A gettó rabbija a gettó életérôl
Kál mán Ödön feljegyzéseibôl

rí té sek ered mé nyét nem is me rem,
azt azon ban gya kor ta lát tam, hogy
amint bees te le dett, a szom széd ud -
var ból a pin ce ab la kon át egyen ként
szök dös tek be az egész nap agyon -
haj szolt mun ka szol gá la tos ok, hall -
gat ni val lá sos elôadásaimat.

A get tó be zá rá sát követô na pon
(de cem ber 4.) már ko rán reg gel
mun ká ban ta lál tam a Síp ut cai szék -
ház ban né hány ré geb bi ismerôsömet
(Stöckler La jost, Szegô Mik sát, dr.
Föl des Ist vánt, Do mon kos Mik sát), s
ve lük együtt új ar co kat is. Kö rü löt -
tük száz meg száz két ség beesett arc.
Lenyûgözô ha tás sal volt re ám a sok -
irá nyú mun kát szervezôk hig gadt,
cél tu da tos, ma guk ban bí zó helyt ál lá -
sa s min den re kiterjedô fi gyel me.
Hi va ta lo kat kel lett fel ál lí ta ni. A sok
tíz ezer nyi haj lék ta lan nak la kás hi va -
talt; az egy más tól el sza kí tott csa lád -
tag ok szá má ra in for má ci ós iro dát; a
be te gen be hur col tak szá má ra kór há -
za kat; nép kony há kat szer vez ni; a
get tó köz biz ton sá ga ér de ké ben
rendôrséget fel ál lí ta ni, a jár vá nyok
megelôzése ér de ké ben a nagy szá mú
ha lott el szál lí tá sá ról gon dos kod ni...

Eb ben az em ber for ga tag ban ép pen
ar ról töp reng tem, hogy mi lyen mun -
kát vál lal jon a rab bi, ami kor egy -
szer re – mint ha gon do la ta im ki ta lál -
ták vol na – mun ká ju kat egy-egy he -
lyet tes re bíz va, dr. Szegô Mik lós és (Folytatás a 3. oldalon)

Do mon kos „szá za dos” úr kü lön ta -
nács ko zás ra in vi tál tak a get tó val lá -
sos éle té nek azon na li meg szer ve zé -
sé re. Mint mon dot ták: ami sze münk
elôtt itt ki ala kul, csak a tes ti ek kel
fog lal ko zik, de a lel kek meg men té se
el ma rad, ös  sze om lik min den! Hoz -
zá fog tunk a get tó val lá si éle té nek
meg szer ve zé sé hez. Ha én most le ír -
nám, hogy már az elsô meg be szé lé -
sün kön mi lyen rész le tes ter vet ké szí -
tet tünk az is ten tisz te le tek meg újí tá -
sa, a temp lo mok ki ta ka rí tá sa, a gyer -
me kek hit ok ta tá sa, a nap kö zi ott ho -
nok el lá tá sa, a seb té ben fel ál lí tott
kór há zak lel ki gon do zá sa, a ha lot tak
ke gye le tes, rí tus sze rin ti el te me té se
és még szá mos val lá si ügyek ben,
egé szen va ló szí nût len nek lát sza nék.

Fe led he tet len szá mom ra már az
elsô szom bat délelôtti Rumbach ut -
cai temp lo mi is ten tisz te let. (Hét köz -
nap reg gel és es te alig szál lin gó zott
tíz em ber az imá hoz. Nem cso dál -
koz tunk. Ös  sze fog dos ták „mun ká ra”
a járókelôket a por tyá zó nyi la sok, és
a lé gi tá ma dá sok is mind sû rûb ben
ismétlôdtek. Az új ra meg kez dett is -
ten tisz te le tek hí ré re pén tek es tén már
vagy 70–80-an vol tak a temp lom -
ban, szom bat délelôtt pe dig már több
mint két szá zan me rész ked tünk az
imád ko zás hoz.) Ott volt bol dog em -
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Körzeti kitekintô

Ja nu ár 15-én, pén te ken es te, az imád ko zás után ün ne pi va cso ra volt a He -
ge dûs Gyu la ut cai temp lom dísz ter mé ben. Az ét ke zés elôtti bensôséges ün -
nep sé gen a kör zet vezetôsége és tag sá ga meg kö szön te Zoltai Gusz táv igaz ga -
tó úr nak több mint egy év ti ze des el nö ki te vé keny sé gét.

Azt a te vé keny sé get, amel  lyel biz to sít va vol tak töb bek kö zött az es ti és reg -
ge li minjánok, a val lá si és kul tu rá lis ren dez vé nyek, a kör zet idôs tag ja i nak
szo ci á lis meg se gí té se, a be te gek lá to ga tá sa, a gyá szo lók vi gasz ta lá sa.
Deutsch Lász ló fôrabbi fáj lal ta az el nök le mon dá sát, de re mé nyét fe jez te ki,
hogy a meg vá lasz tott új el nök, Eg ri Osz kár sze mé lye ga ran cia ar ra néz ve,
hogy az ál dá sos el nö ki te vé keny ség to vább foly ta tó dik a kör zet ben.

To kaj vá ro sá ban
hit köz ség ala kult
Mint ar ról be szá mol tunk, a Ma -

zsihisz leg utób bi köz gyû lé sén fel -
vet ték a hit köz sé gek so rá ba a to ka ji
kö zös sé get. Kalmanovics Mik lós az
el nö ke, Lôwy La jos az al el nö ke. A
fel vé tel kor tí zen vol tak, az óta ket-
tôvel bôvült a ta gok szá ma. To váb bi
csat la ko zás vár ha tó, ugyan is a
Tokaj-Hegyalja Zsi dó Hagyomány-
ôrzô Egye sü let 30 fôvel ed dig is mû -
kö dött. Szá mos ren dez vényt és sze -
mi ná ri u mot tar tot tak. A ré gi temp -
lom mel lett ima te rem nek al kal mas
he lyi ség és az elôadásokhoz ta nács -
ko zó szo ba, va la mint minikonyha áll
a lá to ga tók ren del ke zé sé re. A kör -
nyék is mert za rán dok hely, Bod-
rogkeresztúr, Mád, Nagykálló, Sá -
tor al ja új hely ta lál ha tó a kö zel ben.
Az új hit köz ség hét vé gi és hos  szabb
nyá ri tá bo ro zá sok hoz se gít sé get
nyújt, ilyen jel le gû ké ré sek kel bi za -
lom mal for dul hat nak hoz zá juk az
érdeklôdôk.

Meg hí vó
A Do hány ut cai temp lom kör zet hal va cso rát ren dez 2010. feb ru ár 21-én, 

17 órai kez det tel.
Je gye ket a kör zet iro dá já ban 1800 Ft-os áron le het vá sá rol ni.

Sze re tet tel vár juk hit test vé re in ket.

Dr. Frölich Ró bert Kál mán Kál mán
fôrabbi el nök

PÚRIMOZZON ZUGLÓBAN!!!

Ünnepségünket 2010. február 28-án,

vasárnap délután 3-kor tartjuk

a zsinagóga Földvári-termében.

A jó hangulatról többek között GARAI RÓBERT, SOMLÓ TAMÁS és a

SABBATHSONG klezmeregyüttes gondoskodik.

Cím: 1146 Budapest, Thököly út. 83.

Mindenkit szeretettel várunk.

Hívjuk és várjuk, ünnepeljék velünk púrimot, 
legyenek részesei egy kellemes programnak 

és a szíves vendéglátásnak
2010. február 28-án, vasárnap, délután 16 órától
a VI. ker., Hunyadi tér 3. félemeleti zsinagóga 

közösségi helyiségében
A programból:

A templomkörzet fôrabbija, Domán István ünnepméltatója
Klein Judit énekesnô-elôadómûvész vidám jiddis és angol dalai

A Scheiber Sándor-iskola kis színészeinek jelenete
Klezmer profi szinten: a Zmirim együttes játszik

Meglepetésként az ország egyetlen, sérült fiatalokból álló 
színtársulatának sztepptáncbemutatója

Hagyományosan kiváló és bôséges ünnepi süteményválaszték!

Este-reggel megilaolvasás

He ge dûs
Tu bisvát al kal má ból szin te tel je sen meg telt a kör zet tá gas dísz ter me. A jó

han gu la tú ün nep sé gen idôsek és fi a ta lok egy aránt részt vet tek. A kö zös ség
egyik nagy lel kû tag ja snóderolásának köszönhetôen idén is igé nyes gyü mölcs -
va cso rát tud tak ad ni 15-fé le gyümölcsbôl, az arany ma zso lá tól egé szen a tör vé -
nye ink so ka sá gát és szép sé gét jelképezô grá nát al má ig. A gyö nyö rû en el ren de -
zett tá lak a nôcsoport és segítôik mun ká ját di csé rik.

Deutsch Lász ló fôrabbi ver ses, költôi hang vé te lû ta ní tást adott. Is mer tet te a
fák új év ének ha gyo má nya it, ki emel ve, hogy ek kor éb red új ra a ter mé szet. Fel -
hív ta a fi gyel met a kör nye zet vé de lem fon tos sá gá ra, amely ben a zsi dó ság és ci -
vil szer ve ze tei ed dig is jó pél dát mu tat tak. Tu bisvát nem csak a ter mé szet és a –
már a Tó ra ál tal is vé del me zett – fák mi att fon tos al ka lom: Teremtônknek ilyen -
kor há lát kell ad nunk éle tün kért és gyö nyö rû vi lá gun kért. „Va jon em ber-e a
mezô fá ja, hogy el me ne kül hes sen elôled?” – tet te fel a rab bi az el gon dol kod ta -
tó és nap ja ink ban fá jó an ak tu á lis kér dést.

Az ün nep ség zá rá sa ként Eg ri Osz kár el nök meg kö szön te a hí vek nek a rész -
vé telt, a mun ka tár sak nak, ön kén te sek nek pe dig a sok se gít sé get. A kör zet
vezetôi kü lön meg em lé kez tek Lefkovics Sán dor ha lá lá nak egy éves év for du ló já -
ról. A min den ki ál tal sze re tett Córesz bá csi, szo ká sa sze rint ki csit do hog va,
nagy pró fé ták sza va it mor mog va, de a szí ve mé lyén igen büsz ke lett vol na a szé -
pen meg telt te rem lát tán. Val lá sos ne vel te té se és el kö te le zett sé ge, va la mint igen
gya ko ri, de jo gos és ta lá ló kri ti kái, val lá si ki egé szí té sei na gyon hi á nyoz nak. So -
sem al ku dott meg és ma radt csend ben – sza va i nak egye nes sé ge adott iga zi súlyt.
Córesz bá csi a zsi dó múlt és ha gyo mány szí vós és lel kes továbbvivôje volt. Ki -
csi, tö ré keny óri ás. Em lé kez zünk rá!

Szil ágyi Iván Pé ter

2009. évi nyertes pályázatok honlap tárgyban (Mazsihisz)
Sorsz. Pályázó megnevezése Pályázat tárgya Megítélt összeg

1. BZSH www.jewinform.hu honlap létrehozása 100 000

2. BZSH Dohány u.-i zsinagóga árkádsorában található sírkövek 
és a pesti gettó temetôjének digitalizálása 100 000

3. BZSH Benjámin Óvoda benjaminovi.hu fejlesztése 60 000

4. BZSH Bethlen téri Status quo ante körzet Körzet honlapjának fejlesztése 60 000

5. BZSH Hegedûs körzet Internetes honlap készítése és megvalósítása 60 000

6. BZSH Újpest-Rákospalota körzet Újpest-Rákospalota körzet honlapjának megszerkesztése 60 000

7. Carl Lutz Alapítvány Az Üvegház és a Carl Lutz Alapítvány honlapjának fejlesztése 100 000

8. Centrópa Magyarország Zsidó 
Családtörténeti Kutatóközpont www.centropa.hu honlap újraprogramozása 100 000

9. Debreceni Zsidó Hitközség www.dzsh.hu elkészítése  üzemeltetése 60 000

10. Kertész István Alapítvány A Balassagyarmati Zsidóság Honlapjának elkészítése 60 000

11. KIDMA Pixrael projekt és a KIDMA saját honlapjának fejlesztése 60 000

12. Kosher Power Organization A kosherpower.org weboldal továbbfejlesztése 150 000

13. Magyar Zsidó Hallássérült Egyesület Internetes honlap megvalósítása 200 000

14. Magyar–Izraeli Baráti Társaság 
Szombathely Temetôregisztrálások egy helyre koncentrálása 120 000

15. Marom Klub Egyesülete Pilpul.net zsidó életmódmagazin 60 000

16. Nyíregyházi Zsidó Hitközség Honlapfejlesztés (sofar-ujsag.hu) 60 000

17. Soproni Zsidó Hitközség Rendelkezésre álló anyagok dig. és elérhetô adatbázis 100 000

18. Szim Salom Egyesület Honlap megújítása, fejlesztése 60 000

19. Szombat folyóirat Harc az antiszemitizmus ellen. www.antiszemitizmus.hu honlap 150 000

20. Tóra és Munka Alapítvány Website felépítése, rendezvények, témák zsidó fiatalok részére 60 000

21. World BPI Tanácsadó Kulturális 
és Szolgáltató Bt. Komputerpark bôvítése, honlap újratervezése 100 000

22. Zalaegerszegi Zsidó Hitközség Weblap készítése 60 000

23. Zsidó Fiatalok Magyarországi Egyesülete ZSFME honlapjának frissítése 60 000

Összesen: 2 000 000

2009. évi nyertes pályázatok könyv tárgyában (Mazsihisz)
Sorsz. Pályázó megnevezése Pályázat tárgya Megítélt összeg

1. Amerikai Alapítványi Iskola Jubileumi évkönyv és falinaptár megjelentetése 200 000

2. Balogh István A tündöklô híd nyomában – Láng Ida, egy elfeledett zsidó költônô 
élete és alkotása c. könyv kiadása 150 000

3. Benedek István Gábor „Artúr” c. regény 250 000

4. Csapody Tamás Dr. A bori munkaszolgálat 200 000

5. Fehérváryné Merényi Ágnes „Ablak a zsidó vallásban” válogatáskötet 100 000

6. Halmos Sándor Bereg és Szabolcs vármegye zsidósága 200 000

7. Komáromi Zsidó Hitközség „Velünk éltek” – A nagymegyeri zsidó közösség története 200 000

8. Lauder Javne Iskola A 20 éves Lauder-iskola jubileumi iskolai évkönyve 200 000

9. Mazsihisz Magyar Zsidó Múzeum Bruno Bourel fotókiállítás-katalógus 150 000

10. Mazsike Hírlevél kiadása 200 000

11. Nagy Angéla Hegedûs Ármin (1869–1945) kismonográfia 100 000

12. Schôner Alfréd Négy évtized a szószéken 150 000

13. Szim Salom Egyesület Hírlevél kiadása 100 000

14. Szolgipker Kft. Pónem,  havonta megjelenô kulturális, szórakoztató magazin 100 000

15. Szombat folyóirat Szombat folyóirat 2009 ôsz/tél 200 000

16. Urbancsok Zsolt „A holokauszt gyermekei” történelmi segédkönyv 200 000

17. Végsô István Bajai gettó lakóinak levelezése 150 000

18. Zsidó Tudományok Szabadegyetem 
Alapítvány „A zsidó ôszi Nagyünnepek” c. kötet kiadása 150 000

Összesen: 3 000 000

Hegedûs: Meg kö szön ték
Zoltai Gusz táv el nö ki mû kö dé sét

Tisz telt Ado má nyo zó! 
Kö szön jük, hogy az el múlt évek ben

adó ja 1%-ával or to dox hit köz sé gün -
ket és is ko lán kat tá mo gat ta. Kér jük,
idén is se gít se adó ja 1%-ával a Ma -
gyar or szá gi Au to nóm Or to dox Iz ra e -
li ta Hit köz sé get (tech ni kai szá ma:
0107), má sik szá za lé ká val pe dig az
Ame ri kai Ala pít vá nyi Is ko lá ért Ala -
pít ványt (adó szá ma: 19700557-1-
42). Ado má nyát elôre is kö szön jük.
Ma gyar or szá gi Au to nóm Or to dox Iz -
ra e li ta Hit köz ség.

* * *

A Zug lói Talmud-Tóra Ala pít vány
Bu da pest ez úton kö szö ni a szá má ra
be fi ze tett össze sen 41 711 Ft-ot, mint
a 2008. év re vo nat ko zó szja 1% uta lá -
sát. Az ös  sze get a chanukkai ün nep -
ség re hasz nál tuk fel. Kér jük, idén is
ajánl ja fel sze mé lyi jö ve de lem adó já -
nak 1%-át ré szünk re. 

Adó szám: 18170696-1-42. 
Az ala pít vány az aláb bi köz hasz nú

te vé keny sé ge ket foly tat ja: szo ci á lis
te vé keny ség, csa lád se gí tés, idôsko-
rúak gon do zá sa, tu do má nyos te vé -
keny ség, ku ta tás, ne ve lés és ok ta tás,
ké pes ség fej lesz tés, is me ret ter jesz tés,
kul tu rá lis te vé keny ség. Fel aján lá sát
elôre is kö szön jük. Kurcz Tamásné
ku ra tó ri u mi el nök.

* * *

A Veszp ré mi Zsi dó Örök sé gi Ala -
pít vány kö szö ne tet mond mind azok -
nak, akik 2008. évi sze mé lyi jö ve de -
lem adó juk 1%-át az ala pít vány mint
köz hasz nú te vé keny sé get foly ta tó

szer ve zet ré szé re fel aján lot ták. Az így
ka pott 69 748 Ft-ot a veszp ré mi kul tu -
rá lis örök ség vé del me alatt ál ló
zsidótemetô fel épít mé nye i nek biz to -
sí tá sá ra és a temetô gon do zá sá ra hasz -
nál juk fel, a ku ra tó ri um dön té se alap -
ján. Re mél jük, hogy a 2009. évrôl be -
adott be val lá suk ban még töb ben fog -
ják 1%-os fel aján lá su kat ala pít vá -
nyunk ré szé re meg ten ni, amit elôre is
kö szö nünk. 

Adó szá munk: 18927467-1-19.

* * *

Tisztelt Adományozó!
Kérjük, hogy adójának 1%-ával

támogassa Magyar Hallássérült Zsidó
Egyesületet (MHZSE), hogy minél
több zsidó programhoz tudjunk segít-
séget nyújtani.

Adószám: 18055146-1-42
OTP-számlaszám: 

11713005-20418083

Felajánlását elôre is köszönjük.
Szigeti Györgyné elnök

* * *

Alapítvány a Magyar 
Zsidó Ifjúságért (Alma zsi)
Alapít vá nyunk a Ha so mer
Hacair fô támogatója.

Köszönjük, hogy 2009-ben adójuk
egy százalékával minket támogattak.
Kérjük ez évben is a támogatásukat,
hogy minél több prog ramhoz tudjunk
segítséget nyújtani. Alapítványunk
közhasznú szervezet.
Adószámunk: 18160855-1-42
Kôszegi Lajos kuratóriumi elnök
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Elôadás a Goldmark Te rem ben

Púrimi öröm éne künk ne gyed szá -
zad dal ezelôtt gyász dal lá vál to zott.

Ak kor te met tük Scheiber Sán -
dort.

A bib li ai kor Sa ul ki rá lya nem volt
ki egyen sú lyo zott lel kû em ber. Ebbôl
ered, hogy az egy re nép sze rûbb Dá -
vi dot nem néz te jó szem mel. Ag gó -
dott – fe les le ge sen –, hogy trón já ra
tör. Sa ját fia, Jo na tán is tud ta ezt ró -
la. Né ki vi szont leg jobb ba rát ja volt
az édes ap ja – tud juk, hogy fö lös –
gya nú sí tá sa i val kö rül vett Dá vid.

Dá vid és Jo na tán ba rát sá gá ban a
bib li ai költô szin te a ba rá ti ér zel -
mek him nu szát ír ta meg.

Jo na tán fél tet te ba rát ját, Dá vi dot
az ural ko dó ki szá mít ha tat lan tet-
teitôl, s ezért egy ud va ri la ko ma
elôtti na pon azt ta ná csol ta ne ki, a
ki rá lyi asz tal nál az ô he lye ma rad -
jon üre sen. Ez a ta nács hé be rül így
hang zik: venifkádto ki jippokéd
mausovecho.

Hi á nyoz ni fogsz, üres ma rad a
he lyed.

Ez a ki fe je zés fáj dal mas meg nyi -
lat ko zá sa a gyász nak, ami kor bár ki
is olyan nak el tá voz ta fe lett érez
mély sé ges bá na tot, aki na gyon kö -
zel ál lott hoz zá.

Scheiber Sán dor ha lá la pil la na tá -
tól mind a mai na pig el mond hat juk
mi, egy ko ri ta nít vá nyai, kö zöt tük
késôbbi ba rá tai, a fáj da lom bib li ás
sza va it: hi á nyoz ni fogsz, üre sen
ma rad – most már ki egé szít het jük
múlt idôre, üre sen ma radt – a Te
he lyed a kö zel s tá vol ban.

A kö zel alatt most a szí vé hez oly
kö zel ál ló Szent föl det is ér tem, aho -
vá már nagy be te gen ju tott el, de
ott-tar tóz ko dá sa sza ka dat lan ün -
nep lés volt ta nít vá nyai és tisztelôi
részérôl.

Nagy be te gen jött on nan vis  sza, s
te le fo ni üd vöz lé sem re, meg kö szön -
ve azt, an  nyit fe lelt: el sem tud tam
kép zel ni, hogy az em ber en  nyi re el -
fá rad hat.

Nem is mer te a fá radt sá got. A ku -
ta tá sa alat ti tárgy nak utá na ment a
leg ap róbb rész le te kig, és ki ter jedt
mun kás sá ga mel lett mind ég volt
ere je és ide je ar ra, hogy ta nít vá nyai
kezdô lép te it a zsi dó tu do mány te -
rén sze re tet tel és vég te len tu dá sá val
elôsegítse. Ha jól em lé ke zem, 342-
111 volt a bû vös te le fon szám, ame -
lyet ha ak ko ri mi, vi dé ki rab bik fel -
hív tunk, ô je lent ke zett, s az adott
tu do má nyos kér dés ben mind ég
bôségesen, idôt s fá radt sá got nem
kí mél ve adott út mu ta tást.

Áv ho-ráchámon, jó sá gos aty ja
volt ta nít vá nya i nak, s nem csak is -
me re te ik elôrehaladására, de a
lehetôség sze rint anya gi gon dok nél -
kü li ta nu lá suk ra is ki ter jedt fi gyel -
me. Cso dá la tos mó don mind ég volt
fe de ze te ar ra, hogy ta nít vá nya it, de
szûkölködô ismerôseinek tág kö rét is
anya gi lag se gít se, s lét fenn tar tá su kat
meg kön  nyít se. Ta nít vá nyai szá má ra
szí ve és ott ho ná nak aj ta ja mind ég

MEG EM LÉ KE ZÉSEK
1945. ja nu ár 14-én (té vét hó 29-én) nyi las, fegy ve res cso port tá mad ta meg

a Vá ros ma jor ut ca 62–64.-ben lévô or to dox kór há zat. Tö meg vé reng zést haj -
tot tak vég re. Akik jár ni tud tak, azo kat az ud va ron, má so kat a kór te rem ben,
megint má so kat a pin cé ben lôttek le, köz tük az in té zet igaz ga tó ját. 130 be teg
és 24 fônyi sze mély zet esett ál do za tul a mé szár lás nak. Fel gyúj tot ták a kór há -
zat és a szônyeggel bo rí tott holt tes te ket. Em lé kü ket a Csörsz ut cá ban mecéva
(emlékkô) ôrzi. Mel let tük kü lön sír ban nyug szik Bí ró Dá ni el, az igaz ga tó.

Né hány nap pal késôbb a Vá ros ma jor és Al ma ut ca sar ká ról, az Or to dox
Sze re tet ház ból a gon do zot ta kat át ve zet ték a Sza mos ut cá ba; aki jár ni nem tu -
dott, az to ló szé ken ke rült a vesztôhelyre. Hat va nan vagy nyolc va nan hal tak
meg ott lövésektôl és a kö zé jük do bott grá ná tok tól. Em lé kü ket a Grá ná tos ut -
ca ôrzi. Ugyan csak eb ben a sír kert ben emlékkô em lé kez tet a get tó ban – kü lö -
nö sen a Kla u zál té ren és kör nyé kén – meg ölt vagy ínségtôl, éhezéstôl meg -
halt hit test vé re ink re. A gyá szos ese mé nyek év for du ló ján az or to dox hit köz -
ség hí vei szo kás sze rint az egyik va sár nap a Csörsz ut cai, egy hét tel késôbb a
Grá ná tos ut cai temetôben ren dez nek meg em lé ke zést.

A  Csörsz  ut cá ban  ráv  Weiszberger T. Mojse or to dox  fôrabbi misna -
magyarázatot tar tott, majd Herczog László el nök el éne kel te a Kél má lé
ráchámim gyász imát. A Grá ná tos ut cá ban ráv Kesztenbaum Árje rabbi-
sajchet mon dott misnamagyarázatot, a ká dis imát pe dig Zév Páskesz, az or to -
do xia fôtitkára mond ta el. A gyász dalt ott is Herczog Lász ló el nök re ci tál ta.
A jelenlévôk más je les sze mé lyi sé gek – így Weisz Már ton, il let ve Mojse
Weisz fôrabbi, Fixier Herman el nök és Schächter Áron – nyug he lyét is fel ke -
res ték, zsol tá ro kat és ká dist mond va.

D. G.

40 éves a Goldmark Kó rus
1969 szep tem be ré ben Scheiber Sán dor nak, az Or szá gos Rabbiképzô In té zet ak -

ko ri igaz ga tó já nak hí vá sá ra egy tu cat nyi fi a tal lány és fiú gyûlt ös  sze a rab-
biszeminárium leg na gyobb tan ter mé ben, hogy zsi dó dal la mo kat ta nul ja nak az ak -
kor újon nan in dult kántorképzô szak vezetôjétôl, Ádám Emiltôl. A tan te rem ben
még idôsebb urak és höl gyek is meg je len tek, aki ket szin tén e hí vó szó ho zott ide.
El telt 40 év, és az ak ko ri fi a ta lok már nagy pa pák és nagy ma mák let tek, de ugyan -
azon tan te rem fa lai kö zött az óta is min den hétfôn es te 6 és 8 óra kö zött fel csen -
dül nek a zsi dó ze ne iro da lom gyö nyö rû dal la mai, és új meg új fi a ta lok is mer ked -
nek meg e sa ját sá gos vi lág gal.

Az Új Élet ol va só i nak né pes tá bo ra is me ri ezt a kö zös sé get, mely ele in te Ádám
Kó rus né ven mû kö dött, majd 1973-tól a Goldmark Kó rus ne vet vi se li. Az élet
rend je sze rint azok kö zül, akik ezen az elsô pró bán je len vol tak, igen ke ve sen lát -
ha tók már a Goldmark Kó rus hang ver se nye in, így e 40 év kró ni ká ját csak a do -
ku men tu mok, a fény ké pek és a még kö zöt tünk lévô ala pí tó ta gok em lé ke ze te ôrzi.

Az idôk so rán igen sok nem kis fá rad ság gal já ró, de öröm mel te li utat tet tünk
meg. Min den hang ver se nyünk után bi zo nyít va érez zük, hogy kö zös sé günk mun -
ká ja nem ered mény te len. Érez zük és lát juk, hogy éne künk mi lyen sok em ber nek
sze rez örö möt. Hí ven kö vet jük ala pí tó ink út mu ta tá sát: ápol ni a zsi dó ha gyo má -
nyo kat és meg is mer tet ni a zsi dó ze nét kö zös sé ge in ken be lül és kí vül egy aránt.

Ter mé sze te sen nem fe led kez he tünk meg azok ról a kó rus ta gok ról, in téz mé nyi
vezetôkrôl és szpon zo rok ról sem, akik az együt tes éle té ben jelentôs sze re pet ját -
szot tak. Sze ren csénk re mel let tünk áll tak mun kánk ban e 40 év alatt az Or szá gos
Rabbiképzô In té zet vezetôi, Scheiber Sán dor és Schweitzer Jó zsef, majd ezen in -
téz mény utód ja, az Or szá gos Rabbiképzô – Zsi dó Egye tem rek to ra, Schôner
Alfréd is min den se gít sé get meg ad együt te sünk nek. Ré szé vé vál tunk az egye tem
éle té nek, és nem csu pán pró ba ter mün ket ren dez het tük be fa lai kö zött, de köz re -
mû kö dünk az ün ne pi is ten tisz te le te ken és a je le sebb ese mé nye ken. Mind a kó rus,
mind je len le gi kar na gya te vé keny sé gé ért jelentôs ál la mi el is me rés ben ré sze sült.
A Mazsihisz – pá lyá za tok út ján – anya gi tá mo ga tá sá val hoz zá já rult mû kö dé sünk
külsô fel tét ele i nek meg te rem té sé hez. Ma gyar or szág ha tá ra in be lül és kí vül sze re -
pel tünk hang ver se nye ken, és rend sze re sen részt ve szünk a han no ve ri szék he lyû
Eu ró pai Zsi dó Ze nei Köz pont prog ram ja in. El ké szí tet tünk hat hang zó anya got, és
évek óta sû rûn és rend sze re sen je lent ke zünk a te le ví zió és a rá dió fe le ke ze ti adá -
sa i ban.

Sze ret nénk meg áll ni egy pil la nat ra, vis  sza em lé kez ve a sok-sok szép kon cert re,
az ün ne pek re és a hang zó anya gok fel vé te le i re!

Hang ver senyt tar tunk a Ré gi Ze ne aka dé mi án
(Bu da pest, VI. ker., Vö rös mar ty u. 35.)

2010. már ci us 7-én (va sár nap) 19 óra kor
A be lé pés díj ta lan!

E hang ver seny ke re té ben sze ret nénk örö mün ket meg osz ta ni ÖNÖK KEL. Mû -
so runk kal át te kint jük azt a sok fé le irány za tot, me lyet az el telt 40 év alatt kó ru sunk
meg is mert és be mu ta tott. Ki ra ga dunk egy-egy gyöngy sze met a sok szí nû zsi dó
dal lam vi lág ból, hogy – vis  sza te kint ve múl tunk ra – fel vil lan ja nak azok az ér té kek,
me lyek nek el fe le dé se nagy vesz te sé ge len ne a zeneszeretô hall ga tó ság nak.

Min den kit nagy sze re tet tel vár ün ne pi hang ver se nyé re a GOLDMARK KÓ -
RUS és vezetôje, Ádám Má ria.

SHWEITZER JÓZSEF

Scheiber Sán dor ha lá lá nak 25. év for du ló já ra 
– dicsôséges az Ô nyu go dal ma

nyit va ál lott. 1946 te lén zi man kós
idô volt, s ke vés tüzelô a ma ga faj ta
rab bi szá má ra. Jól em lé ke zem, bol -
do gult Schmideg Jó zsef ba rá tom mal
és kol lé gám mal együtt sok szor fo ga -
dott ben nün ket a Kun ut cai ott hon
egyet len fûthetô szo bá já ban, amely
ere de ti leg a ház tar tá si al kal ma zott
szá má ra ké szült, s ott se gí tett ben -
nün ket dok to ri ér te ke zé sünk el ké -
szí té sé ben. Hadd em lé kez zem most
ar ra, hogy bol do gult Domán Ernô,
Domán bá csi, ha son ló kép pen sze re -
tet tel fo ga dott ben nün ket, és se gí tet -
te fel ké szü lé sün ket a Tal mud ból és a
Poszkinból a rabbivizsgára. Tud tuk
azt is, hogy ezek a lá to ga tá sok
Scheiberéknél is, Dománéknál is va -
jas ke nyér rel és for ró ká vé val ér nek
vé get, ami ak kor a vé kony pén zû sze -
mi na ris ták szá má ra nagy do log volt.

De tér jünk vis  sza Scheiber Sán -
dor ra. Ô bá to rí tott ben nün ket a ti ze -
dé re meg fo gyat ko zott vi dé ki hit köz -
sé gek rabbiszékeinek be töl té sé re.
Ne he zen mer tünk ar ra vál lal koz ni.
Igenlô el ha tá ro zá sunk ban döntô sú -
lya volt an nak, hogy Scheiber Sán -
dor se gít sé gét mind ég ma gunk mö -
gött tud hat tuk. Ô ik ta tott a pé csi
rabbiszékbe, ame lyet ne héz szív vel,
ag go dal mak kal tel ve, s csak az ô biz -
ta tá sá ra mer tem el fog lal ni. Ugyan -
ak kor ta pasz ta la ta i ról, ba rá ti segít-
ségérôl biz to sí tott a már ka pos vá ri
fôrabbi, az az óta a mes  szi tá vol ban
el hunyt Krausz Hen rik is.

Bol do gult Scheiber Sán dor es ke -
tett ben nün ket fe le sé gem mel, s vé -
gez te Gá bor fi am bár micvá ava tá -
sát.

Nem fe led he tem, mi lyen me leg és
tisztelô sza vak kal em lé ke zett meg
ik ta tá som al kal má val bol do gult
nagy atyám ról, ki Né ki pro fes  szo ra
volt, Hoffer Ár min ról, s biz ta tott,
hogy a kezébôl ki hul lott tol lal az
iro dal mi te vé keny sé get pró bál jam
foly tat ni.

Ik ta tás, esküvô, bár micvá a leg -
több rabbicsaládban csak Scheiber-
rel volt elképzelhetô, és így is tör tént.

Lát tam Ôt or ná tus ban a szó szé -
ken, de lát tam a fáj da lom tól ös  sze -
gör nyed ve is, ami kor a Va dász ut ca
29.-ben, a sváj ci ház ban az 1944.
de cem ber 3l-e dél után ján gyil ko sok
go lyó já tól agyonlôtt édes any ja ha -

lá la fe lett a pin cé ben, va ló já ban a
föl dön sivát ült.

Ott, a föl dön ku po rog va a gyász -
hét elôtt és után, min ket, ak ko ri
sze mi na ris tá kat, akik ugyan ott ta -
lál tunk me ne dé ket, ab ban a bi zo -
nyos pin cé ben ta ní tott. Éhe sen, fáz -
va, gyû röt ten s tá vol ról sem a pro -
fes  szo ri elôadáshoz illô öl tö zék ben
vol tunk mind, az elôadó is, a hall ga -
tók is. De ma ga az elôadás – mind -
nyá jan in kább érez tük ak kor, sem -
mint is me re te ink kel tud tuk vol na –
a leg ele gán sabb egye tem sze mi ná ri -
u mi szo bá já ba il lett.

Cso dá la tos volt Scheibernek, az
1944. már ci us 19. elôtti dunaföldvári
rab bi nak meg me ne kü lé se a de por tá -
lás tól. A né met meg szál lás eme bor -
zal mas nap ján avat ták fel ra jong va
sze re tett pro fes  szo ra, Heller Ber nát
sír kö vét. Ebbôl az al ka lom ból ér ke -
zett a ret te ne tes nap nak már ko ra
reg ge lén Pest re, de vis  sza utaz ni töb -
bé már hit köz sé gé be nem tu dott. A
né me tek és ho ni ki szol gá ló ik al jas sá -
gá ra jellemzô mó don zsi dók szá má -
ra ti los volt Bu da pest el ha gyá sa, de
ezt se hogy sem kö zöl ték. A pá lya ud -
var okon iga zol tat tak, s a zsi dó kat
nem en ged ték fel száll ni, ha nem
mind járt – mint ki de rült – a to lonc -
ház ba vit ték. Hadd em lít sük meg, e
so rok író ja is ilyen ve sze del mes hely -
zet be ju tott. A né met meg szál lás
har ma dik nap ján gya nút la nul fel -
száll tam a vil la mos ra, hogy Új pes ten
élô édes apám hoz men jek. Bu da pest
és Új pest ha tá rán a zsi dó kat iga zol -
ta tás jog cí mén le szál lí tot ták a vil la -
mos ról, s nagy hir te len egy már zsi -
dók kal telt rendôri ôrszobán ta lál -
tuk ma gun kat. Vég re késô es te jött
egy rendôrtiszt iga zol ta tá sunk ra, s
bár sza va i val zsi dó zott, in téz ke dé sé -
vel se gí te ni igye ke zett. Egye te mi iga -
zol vá nyom ugyan meg döb ben tet te
ôt, zsi dó az egye te men! ki ál tás ra fa -
kadt, de vé gül is el en ge dett. Nem árt,
ha a mos ta ni nem ze dék a nagy gaz -
sá gok mel lett még az ilyen ki csiny -
nek tûnôrôl is tud, s ar ról, hogy volt
azért olyan rendôrtiszt is, aki ben
még égett az em ber ség szik rá ja. Fen -
tebb Heller pro fes  szor ne vét idéz tük.
Ô volt an nak a kor szak nak, te hát
Scheiberének is bib lia pro fes  szo ra.
Vi lág hí rû tu dós. Ta nít vá nya i val,
hall ga tó i val már a meg szó lí tá suk ban
érez tet te, men  nyi re áll nak kö zel szí -
vé hez. Scheibert Sán dor fi am nak
szó lí tot ta, ami rit ka ki tün te tés szám -
ba ment. Pén tek es te Heller pro fesz  -
szor Bim bó ut cai la ká sá ban fo gad ta
tisztelôit. Kö zöt tük egy nagy né né -
met és fér jét is, és ál ta luk ju tot tam
én mint gim na zis ta di ák ab ba az
elôkelô tár sa ság ba. Ott ta lál koz tam
több ször Scheiber Sán dor ral, aki, ha
is ten tisz te let re még jár mû vel ér ke -
zett is, de ha za fe lé, pén tek es te, már
gya log tet te meg az utat a bu dai
Bim bó ut ca 5.-bôl a Kun ut ca 12.-be.
Jó két órát gya lo gol ha tott, hogy él -
vez hes se azt a va ló ban rit ka zsi dó és
hu ma nis ta in tel lek tu á lis lég kört,
amely Heller pro fes  szor pén tek es ti
fo ga dá sa i ra jellemzô volt.

A tal mu di mes te rek ha gyo má nya
sze rint ha az örök lét be tért tu dós
sza va it idéz zük, meg nyíl nak aj kai a
sír já ban nyu go vó nak.

Po é ti kus, szép gon do lat an nak ki -
fe je zé sé re, hogy a ta ní tás túl éli a ta -
ní tót.

Így igaz ez Mes te rünk, Scheiber
Sán dor ese té ben is.

Aj kai gyak ran meg nyíl nak a föld
po rá ban is, hi szen Ôt, tu dós vol tát
és tisz ta em ber sé gét sok szor idéz -
zük, pél da ké pül ál lít va ma gunk elé.

Az utol só ma gyar or szá gi rab bi és
sze re tett rabbiképzônk utol só igaz -
ga tó ja volt Ô, aki sok ágú tu do má -
nyos mun kás sá gá val fenn tar tot ta
in té ze tünk nem zet kö zi te kin té lyét a
judaisztikában és az ori en ta lisz ti ká -
ban.

A ha gyo mány sza va i val zár juk a
ta nít vá nyi ke gye let emlékezô so ra it.

Zechuszau jo gén olénu.
Ér de mei ol tal maz za nak ben nün -

ket.
Há lá val, fáj da lom mal, ke gye let tel

gon do lunk Rá.

(folytatás az 1. oldalról)
lé kû Szegô Mik lós is. A hit szó nok lat
alatt nem a be széd, ha nem a hí vek
ma ga tar tá sa volt meg rá zó. Ál lan dó -
an hang zott a repülôgépekrôl le do -
bott bom bák nak meg a be lö vé sek nek
rob ba ná sa. A nagy lég nyo más tól a
temp lom ku po la-ab lak szi lánk jai re -
pe dez tek, alá hul lot tak. A hí vek
imád koz tak to vább... A Síp ut cá ból
üze net jött, hogy hagy juk ab ba az
imát, mert raz zi át tar ta nak az SS-ka -
to nák. A fi a ta lab bak tény leg a temp -
lom ud va rán lévô kór ház ba me ne kül -
tek, de az imád ko zók nagy ré sze ott
ma radt. Biz ton ság ban érez ték ma gu -
kat, amíg a temp lom ban van nak,
amíg imád koz nak.

Sor ra lá to gat tuk a Wes se lé nyi,
Kis dió fa, Ka zin czy, Akác fa ut cai és
Kla u zál té ri kór há za kat. A leg mé -

A Domonkos-film margójára – 
A gettó rabbija a gettó életérôl

lyebb meg ha tott ság gal gon do lok a
nagy sze rû zsi dó or vo sok he ro i kus
mun ká já ra.

A ke gye let mun ká ját a leg ne he -
zebb na pok ban is mél tó mó don igye -
ke zett el lát ni a chevra. A szer tar tás a
Ka zin czy ut cai fürdô ud va rán tör -
tént. Na pon ta 30–40 ha lot tat te met -
tünk. A ko por sók hos  szú so ra fe ke te
le pel lel bo rít va; ha gyo má nyos imák,
ének kar és szó nok lat kí sé re té ben, a
get tó la kók szá za i nak résztvevô je -
len lét ében bú csúz tunk az élettôl
meg vál tot tak tól... Egy íz ben a Kla u -
zál té ren han tol tunk el egy ne ves fes-
tômûvészt, és szer tar tás köz ben ker -
ge tett a szom szé dos ház fe de le alá a
gettórendôrség, mert a tér fö lött ke -
ring tek a bom bá zók.

(Új Élet, 1947)

Tisz telt Szerkesztôség! Hos  szabb ide ig tar tó kül föl di tar tóz ko dá som után, feb -
ru ár ele jén ke rült ke zem be az Új Élet ja nu ár 15-i szá ma, amely a Me ne kü lés c.
könyvemrôl tár gyi la gos, kedvezô bí rá la tot kö zölt „gáljuli” tol lá ból. Utá na vas -
tag be tû vel, te hát kiemelten(!) kö zöl tek egy rö vid írást aláírás nél kül, ami tel je -
sen ért he tet len a szá mom ra, bár ho gyan is igye kez tem meg fej te ni.

Tu laj don kép pen hízelgô, hogy va la ki an  nyi ra fog lal ko zik a sze mé lyem mel,
hogy ar ra is em lék szik, mit nyi lat koz tam egy új ság író nak több mint 40 év vel
ezelôtt. A vas tag be tûs cikk író ja mint ha el lent mon dást lát na a nyi lat ko za tom
– amely ben vis  sza té ré se met Ma gyar or szág ra az zal in do kol tam, hogy nem le -
het gyö ke ret ver ni ide gen ben az itt ho ni kap cso la tok gyö ke res fel szá mo lá sa
nél kül – és a könyv ben kö zöl tek kö zött.

A va ló ság ban sze rin tem nem áll fenn el lent mon dás a köny vem és ak ko ri
nyi lat ko za tom kö zött, te kint ve, hogy ma gyar anya nyel vû va gyok, a ma gyar
kul tú rán és iro dal mon ne vel ked tem, so ha nem tud tam és nem is akar tam el -
sza kad ni tel je sen itt ho ni kap cso la ta im tól, amit csak erôsített az a tény, hogy
ak kor még szü le im, ro ko na im és szá mos ba rá tom ma radt itt Ma gyar or szá gon.

Ami pe dig azt a kri ti kát il le ti, hogy Ap ró An tal kijelentésérôl az antijudaiz-
mus ju tott eszem be, az nem ki zá ró lag az én egyé ni kö vet kez te té sem. Az ak ko -
ri po li ti kai lég kör ben na gyon is érzékelhetôen je len volt a zsi dó gyû lö let, amit
a Párt és az ál lam ak ko ri vezetôi erôsen tá mo gat tak. Ma ro sán György, aki a
for ra da lom le ve rés után „ál lam mi nisz ter” lett, így a kor mány má so dik em be -
re, a New York Timesban és a Ne ue Zürcher Ze i tung ban meg je lent nyi lat ko -
za ta i ban 1956 forradalmát zsi dó ös  sze es kü vés nek ti tu lál ta. Ki je len tet te: „Tûr -
he tet len azt lát ni, hogy a bu da pes ti Ope ra ház nem mun ká sok kal, ha nem
Levykkel és Kohnokkal van te le.” Ká dár Já nos pe dig azt nyi lat koz ta, 1956
min den prob lé má ja ab ból eredt, hogy „kis pol gá ri szár ma zá sú zsi dók” irá nyí -
tot ták a Pár tot, mint Rá ko si, Gerô, Far kas, Ré vai stb. Ezek a zsi dók per sze vé -
rig sért ve érez ték volna ma gu kat, hogy ôket zsi dók nak és kis pol gár ok nak ne -
ve zik. De ez is mu tat ta az or szág ban ural ko dó ak ko ri po li ti kai lég kört...

Domán István

Olvasóink véleménye
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A legnagyobbak a nagyok között
Kelen Tibor

Ki lenc éves vol tam, ami kor egy
chanukkai ren dez vény re men tünk
apám mal a Goldmark Te rem be.
Több is mert fôvárosi mû vész lé pett
fel, szí né szek, éne ke sek ve gye sen. A
mû sor egyik szá ma ként be kon fe rál -
ták Klein Ti bort. A kö zön ség isme -
rôsként kö szön töt te a szín pad ra lépô
húszéves, kö zép ter me tû, sö tét ha jú,
sö tét sze mû fi a tal em bert, aki egy
kán tor éne ket és egy olasz dalt adott
elô. Úgy érez tem, so ha még szebb
han got nem hal lot tam, és ez zel az ér -
zés sel nem áll tam egye dül. A kö zön -
ség so ra i ban itt is, ott is el hang zott.

En nek a fi ú nak az Ope rá ban van a
he lye... Ott is lesz ha ma ro san, meg -
lát já tok... Feleki Rezsônél ta nul éne -
kel ni, óri á si te het ség... Egy na pon
még büsz kék le szünk rá...

Ilyen és ha son ló meg jegy zé sek,
jós la tok kö vet ték egy mást, mi köz -
ben a fi a tal em ber cso dá la to san éne -
kelt. Sza ba don szár nyalt az esz mé -
nyi en szép te nor hang, majd or kán -
ként zú gott fel a taps, na gyobb erô -
vel, mint bár me lyik szám után. A fi -
a tal Klein fiú „el lop ta” az elôadást a
be fu tott pes ti mûvészektôl.

A foly ta tás ra, a jós la tok va ló ra vá -
lá sá ra nem kel lett so ká ig vár ni. Ha -
ma ro san fel tûnt a KE LEN TI BOR
név az Ope ra ház szín lap ján, elôször
ki sebb sze re pek mel lett. Né hány év
telt el csu pán, és fôszerepben üd vö -
zöl het te a kö zön ség. Do ni zet ti
Lammermoori Lu cia cí mû ope rá ját
új szereplôkkel mu tat ta be a dal szín -
ház. A két vezetô sze re pet Ágay Ka -
ro la és Ke len Ti bor kap ta. Ab ban az
idôben tar tott mes ter kur zu so kat a
Ze ne aka dé mi án a már elôrehaladott
ko rú, vi lág hí rû olasz te nor, Ti to
Schipa, aki az elôadás után a két fi a -
tal énekesrôl így nyi lat ko zott: ezt a
két sze re pet így száz év óta nem éne -
kel te sen ki.

Bárkitôl óri á si di csé ret lett vol na
ez a mon dat, de ami kor a vi lág egyik
leg na gyobb éne ke se mond ja, száz -
szo ro san na gyobb meg tisz tel te tés.

Ti bor sor ra éne kel te a szebb nél
szebb sze re pe ket, a Rigoletto, a Tell
Vil mos, A vég zet ha tal ma, a Sze rel -
mi báj ital és a Már ta te nor alak ját.
Ak kor már kö ze li ba rát ság ban vol -
tam test vé re i vel, Pé ter rel, Iván nal,
To mi val és idôsebb báty juk kal, a re -
mek zon go ris ta nö ven dék kel, Er vin -
nel. Pé ter hez fûzôdô, má ig is tar tó
ôszinte, szo ros ba rát sá gom ek kor
fejlôdött ki. Mind ket ten imád tunk
éne kel ni, ezt vá lasz tot tuk eljövendô
élet pá lyánk nak, gyak ran sze re pel -
tünk együtt gyer mek szín ház ban és
má sutt is. A nyolc Klein test vér mel -
lett én szin te egy „tisz te let be li test -
vér” he lyét fog lal tam el. Ti bor si ke -
re i re egy for mán büsz kék vol tunk.

Az ope ra ének lés irán ti ra jon gá so -
mat lát va, Ti bor gyak ran be vitt az
elôadásokra, én pe dig áhí tat tal néz -
tem fel ná lam idôsebb, hír ne ves, ki -
vá ló ba rá tom ra, aki nek ré vén sok
nagy éne kes sel ke rül tem sze mé lyes
kap cso lat ba.

Ti bor ak ko ri ban ta ní tott meg en -
gem egy gyö nyö rû kán tor ének re,
me lyet ô ma ga is gyak ran éne kelt:
hamchades botuvaj... – aki jó sá gá val
nap nap után új ra te rem ti a vi lá got...

Iz ra el be tá vo zá som után kap tam a
hírt: Ti bor Auszt ri á ba szerzôdött,
ahol sok gyö nyö rû fôszerepet éne -
kelt. Ha ma ro san kö vet te fe le sé ge és
két gyer me ke. A sze mé lyes kap cso -
lat egy idôre meg sza kadt, csu pán
köz vet ve ér te sül tem pá lyá ja ala ku lá -
sá ról. Ame ri ká ba ke rült, ahol a New
York City Ope ra szerzôdtette, és ha -
ma ro san meg kap ta „az év te no ris tá -
ja” ki tün te tést. Az tán Ka na dá ba ve -
ze tett az út ja, és ott fe le sé gé vel, Ga -
bi ká val so kat kon cer te zett, ak ko ri -
ban fény ké pe ket, le ve le ket is kap tam
tôlük. Késôbb a kán to ri hi va tás fe lé
for dult. Nem volt ez meglepô, hi szen
anyai ágon a Stern di nasz tia le szár -

A Spi no za nagy hang súlyt he lyez ar ra, hogy az if jabb nem ze dé ket is
be mu tas sa. Ez út tal há rom if jú kán tor lép fel, há rom stí lus ban, há rom
elôadásmódban. Az ered mény: har mó nia, len dü let, ra gyo gó kán tor mû -
vé szet. Du et tek és tri ók. A li tur gi kus zsi dó dal la mo kat és a jid dis me ló di -
á kat ava tott ma gya rá zat kí sé ri: az imák ke let ke zé sét és tar tal mát Dar vas
Ist ván rab bi kon fe rál ja. A há rom kán tor: Biczó Ta más, Jakal Zol tán,
Zucker Im má nu el. A zon go rá nál: Neumark Zol tán. Idôpont: feb ru ár
24., szer da, 19 óra. Hely szín: Spi no za Szín ház, 1074 Bu da pest, Dob ut ca
15. Jegy ár: 2500 Ft.

Mo dern ház, por ta szol gá lat, a Tikva
Hun ga ry re zi den ci á ja ta lál ha tó itt. A lift
a har ma di kon áll meg, a Tikva in téz mé -
nye az egész eme le tet el fog lal ja. A fé -
nyes külsô egé szen biz tos, hogy kü lön -
bö zik az egy ko ri stibülöktôl, azon ban itt
sok a fi a tal, a han gu lat kitûnô, mond hat -
nám klub sze rû. Egy kis el kü lö ní tett
rész ben asz ta li fo cit vagy bi li ár dot ját -
szik fél tu cat fiú, más hol be szél get nek, a
fal mel lett az asz ta lon több fé le sü te -
mény, üdítôital so ra ko zik. Az egyik
asz talt 6-8 lány üli kö rül, az elôadó
hölgy könyvbôl ma gya ráz. Nagy a sür -
gés-for gás. Lé nye gé ben be me le gí tés ez,
a prog ram késôbb kezdôdik.

Ráv Ádlerrel üd vö zöl jük egy mást,
már több ször ta lál koz tam ve le, egy ott
ren de zett esküvôi la ko mán fer ge te ge sen
tán colt a nász nép fér fi tag ja i val együtt.
Más kor én ügyet len szán dok ként-tá -
masz ként egy bri ten tart hat tam a kis fi út,
ahol ô lát ta el a mohél fel ada tát nagy
szak ér te lem mel. Ezért ügyet len sé ge met
ész re sem vet ték. Meg is em lí tem ne ki,
mo so lyog va kö szö ni meg a bó kot. El -
mond ja, hogy Áb ra hám 99 éves volt,
ami kor a Teremtô uta sí tot ta a kö rül me -
té lés re. Nem tud ta, ho gyan te gye, a le -
gen da sze rint az Örök ké va ló fog ta a ke -
zét, és ve zet te. Ráv Ádler ami kor e bo -
nyo lult és nem egy sze rû fel ada tot vég zi,
úgy ér zi, az Örök ké va ló ke ze az övét is
ve ze ti.

Be szél ge tés hez le ülünk egy asz tal -
hoz, a te rem ben köz ben cso por tok ta -
nul nak, egyik nek Ráv Paskesz, az or to -
do xia fôtitkára tart elôadást, más hol iz -
ra e li fi a tal em ber, megint más hol a már
évek óta Ma gyar or szá gon dol go zó
Avigdor ve ze ti a fog lal ko zást. A szer ve -

ma zott ja. A kán tor sá got szin te az
anya tej jel szív ta ma gá ba. A for má lis
ta nul má nyok ban Eliezer Kirschblum
tor on tói cházán volt se gít sé gé re. Az -
tán egy idô után hal lot tam, hogy
New York ba köl tö zött. Min dig tud -
tam ró la és csa lád já ról. Tud tam,
hogy egy har ma dik gyer me kük is
szü le tett, hal lot tam nagy si ke rû kon-
certjeirôl és ar ról, hogy kö zös sé ge a
New York ál lam be li Long Island ke -
rü let ben lévô cedarhursti Beth El zsi -
na gó gá ban bál vá nyoz za. Sze ret ték
hang ját, te het sé gét, ked ves köz vet -
len sé gét, re mek hu mo rát.

1984-ben ke rült sor is mét sze mé -
lyes ta lál ko zás ra, ami kor én a ka li -
for ni ai Palm Springs vá ros kon zer -
va tív temp lo má nak kán to ri ál lá sát
meg kap tam. Cso dá la tos volt a New
York-i vi szont lá tás. A köz ben el telt
évek nem tom pí tot ták a ba rá ti sze re -
te tet, a ra gasz ko dást. At tól kezd ve
alig volt olyan hét, hogy leg alább te -
le fo non ne be szél tünk vol na. Ami kor
új hit köz sé gem elôször kért fel, hogy
kon cer tet ren dez zek, kézenfekvô
volt, hogy part ne re mül Ti bort vá -
lasz tom. Mind ket ten nagy öröm mel
ké szül tünk az elsô kö zös fel lé pés re.
Tü ne mé nyes hang ja ugyan úgy csen -
gett, mint aho gyan em lé kez tem rá.
Ak kor hal lot tam elôször elôimád-
kozni. Esz mé nyi en jó kán tor lett
belôle. Elsô kon cer tün kön egy li tur -
gi ai du ett mel lett kö zös sze rel münk -
nek, az ope rá nak is hó dol tunk, a Se -
vil lai bor bély címû víg ope rá ból
Alma viva és Fi ga ro kettôsét éne kel -
tük.

Ál lí tom, hogy ge ne rá ci ó já nak
egyik leg szebb hang ja volt az övé.
Me leg, telt tó nus tet te jel leg ze tes sé
és kü lön le ges sé ezt a behízelgôen
lágy, gyö nyö rû lí rai te nor han got.
Nagy sze rû tech ni ká val éne kelt,
hang ja min dig „üzem biz tos” volt.
Még in disz po zí ció ese tén is „a hang
fö lé tu dott éne kel ni”, és sen ki nem
vet te ész re, ha nem érez te iga zán jól
ma gát. Min dig cso dál tam hang já nak
üde, fi a ta los csen gé sét, ének lé sé nek
sod ró len dü le tét, elôadásának fi no -
man ár nyalt, mû vé szi meg ol dá sa it.

1997-ben óri á si öröm ért: Ti bor ral
együtt meg hí vást kap tam az elsô bu -
da pes ti Zsi dó Nyá ri Fesz ti vál ra egy
kán tor kon cert re. A szín hely a Do -
hány ut cai temp lom volt, amely hez
mindkettônket szám ta lan em lék kö -
tött.

Szin te a kettônk sor sát, éle tét éne -
kel tük el Bi zet Gyöngy ha lász ok c.
ope rá já nak szép sé ges du ett jé ben,
ahol két jó ba rát sok évi tá vol lét után
ta lál ko zik, és is mét sí rig tar tó ba rát -
sá got fo gad egy más nak. Örök em lé -
kem ez a du ett, fe lejt he tet len pá lya -
tár sam mal és ba rá tom mal va ló el sza -
kít ha tat lan kö te lék nek ér zem.

Ti bor elôadásában egyik ked ven -
cem volt Ellstein Velirusholajim
ircho szer ze mé nye. A halk, dek la -
má ló in dí tó mon dat után tü ne mé nye -
sen szár nyalt fel a cso dá la tos hang,
hogy az tán is mét men  nyei gyö nyö rû -
ség gel szó lal ja nak meg fi nom pi a no
frá zi sok. És egy Lödor vador a
szom ba ti Ködusóból... ezt senkitôl
so ha szeb ben még nem hal lot tam.

Né hány éve meg döb be nés sel, fáj -
da lom mal vet tem ko rai és hir te len
ha lá la hí rét. Hi he tet len, hogy már

nincs, hogy töb bé nem hal lom az
esz mé nyi han got, a mélyrôl fa ka dó,
meg ka pó imád ko zást. Hi ány zik a
mû vé sze te, hi ány zik a sze mé lye. Hi -
á nyoz nak a hos  szú te le fon be szél ge -
té sek, a kö zös kon cer tek, hi ány zik a
ve le va ló ének lés ön fe ledt örö me.
Hi ány zik a ba rá ti sze re tet és ra gasz -
ko dás, ami felôle áradt.

Zamar manginot Jiszroel – Iz ra el
me ló di á i nak dal no ka. Ez a cím il let -
te meg ôt min den nél job ban. Szá má -
ra imád ság volt az ének, szent volt a
mu zsi ka. Úgy az ope rai, mint a kán -
to ri pá lyán min dig a leg szebb re, a
leg jobb ra tö re ke dett. Is ten ál dot ta te -
het sé gé nek ne mes ki su gár zá sa örök -
ké meg ma rad azok ban, akik hall hat -
ták.

(For rás: www.or-zse.hu)

DEUTSCH GÁ BOR

A Tikva nem akar sen kit „el szip káz ni”
Ki rály ut ca 16.

zés ben és nép sze rû sí tés ben igen ak tí van
vett részt Géczi Kor nél.

A lá nyok asz ta lát már vagy ti zen nyol -
can ülik kö rül, a vá lasz fal mö gött a
Wes se lé nyi ut cai is ko la ta ná ra, Etán,
hé ber re ok tat ja ve gye sen fiú-lány hall -
ga tó it. A je len lévô fi a tal as  szony ok
nyu god tan ta nul hat nak, mert gyer me ke -
ik re a kor sze rint elkülönülô két gyer-
mekôrzô szo bá ban vi gyáz nak.

Meg tu dom, hogy a Tikva-mozgalom
köz pont ja Odes  szá ban van. Vezetôi,
Ráv Baksht és Ráv Kruscal, lá to ga tá sa -
ik al kal má ból szí ve sen tar ta nak Pes ten
elôadásokat. A be szél ge tést chanukka
elôtti na pon foly tat tuk, és Ráv Bakshtot
az ün nep re ide vár ták. A hi va ta los ne vén
Kö zös sé gi Cent rum mû kö dik Iz ra el ben,

Ame ri ká ban, Szlo vá ki á ban – bár a kas -
sai szer ve zet a ma gyar or szá gi hoz kap -
cso ló dik.

Te hát Pes ten is van in téz mé nye.
Kitûnô ha zai és kül föl di sze mé lyi sé gek
ado má nya ik kal fi nan szí roz zák a moz ga -
lom te vé keny sé gét, hogy csak né há nyat
emel jünk ki, a tel jes ség igé nye nél kül: a
Klein és a  Held csa lád, akik na gyon so -
kat tesz nek a Tikváért, Wolfson és Horen
urak, akik a Ner Le’Elef szer ve zet mö -
gött áll nak, va la mint a szer ve zet
képviselôi, Ráv Edelstein és Ráv Pozen,
akik szin tén több al ka lom mal tar tot tak
már elôadásokat a Tikva di ák ja i nak.

A vezetô Ma gyar or szá gon Ráv Ádler,
11 gyer mek ap ja, a legidôsebb 18 és fél
éves, a leg ki sebb las san egy éves lesz. A
csa lád tu da to san vál lal ja, hogy a család-
fô tá vol él tôlük. Ráv Ádler Iz ra el ben
több is ko lát ve ze tett, köz tük a Rison
Löcion-i jesivát, ahol a vá ro si rabbiná-
tusnak is tag ja volt.

Tá jé koz ta tá sa sze rint a cél az, hogy a
fi a ta lok a Ki rály ut cá ban jól érez zék
ma gu kat, ezért klub sze rû a han gu lat.
Elôbb játs  sza nak, be szél ges se nek, is -
mer ked je nek egy más sal, azu tán kez -
dôdnek a fog lal ko zá sok. Vagy öt cso -
port ban ta nul nak, min den ki az érdek-
lôdésének és az elômenetelének meg -
felelô té mát tár gya lók hoz csat la ko zik.
Hét köz nap kü lön imád ko zást nem szer -
vez nek, de ami kor az ok ta tás ra ös  sze -
jön nek, ak kor a dél utá ni és es ti imát el -
mond ják. Pén tek es tén ként azon ban
össze gyûl nek a fér fi ak az imád ság ra,
utá na pe dig csa lá di as han gu lat ban kidus
és va cso ra vár ja a ven dé ge ket. Az ün ne -

pe ket mind meg tart ják, szukkotkor ak -
ko ra sá tor volt az ud var ban, hogy 200
em bert is fo gad hat tak. 

Peszachkor ha son ló a hely zet, a két
nap ra nem ugyan azok jöt tek el, így a két
es tén re kord men  nyi sé gû ven dég vett
részt. Na gyon so kan itt szédereztek éle -
tük ben elôször. Ráv Ádler még egy kü -
lön le ges gyer mek kó rust is hí vott
Izraelbôl, akik a da lo kat a ven dé gek
köz re mû kö dé sé vel éne kel ték, ugyan is a
széderre jelentkezôk egy-egy CD-t kap -
tak, hogy elôre fel ké szül hes se nek.

Fel ve tet tem, mi ért nem lá tom ezen
ar co kat más hol, pél dá ul lak hely ük sze -
rin ti temp lo mok ban, eset leg né há nyat
hét köz nap. A fi a tal em be rek kö zül né há -
nyan je len le gi vagy ré geb bi ta nít vá nya -

im, de több sé gü ket most lá tom elôször.
Nagy él mé nyem volt, ami kor Ma gyar -
or szá gon tar tóz ko dott az An gol Kolel,
és fi a tal jai új év és jom kippur ün ne pét a
Vi seg rá di ut cai Pes ti Sulban tar tot ták
meg. Most ne héz vá la szol ni a gyak ran
felelôs személyektôl is el hang zó vád ra,
mi re a sok is ko la, tan fo lyam, ha resz ket -
ni kell, el jön-e 10 em ber az imá hoz.

Ráv Ádler vá la sza: va ló ban, az An gol
Kolelt 13 csa lád dal hoz tuk Pest re, akik
szí ve sen vet tek részt szá mos kö zös ség te -
vé keny sé gé ben, tó rát ol vas tak, elôimád-
koztak, ta ní tot tak, csa lá di kö rül mé nyek
kö zé hív tak meg ün ne pi al ka lom mal ma -
gá nyos em be re ket vagy há zas pá ro kat,
akik nek ilyen él mény ben még nem volt
ré szük. Saj nos a gaz da sá gi ne héz sé gek
mi att nem tud tuk ezen há zas pá ro kat itt
tar ta ni. Most újabb és újabb öt le tek kel
igyek szünk mi nél több di á kot, hall ga tót,
de felnôttet is meg nyer ni, hogy jöj jön kö -
zénk. Fel ké szít jük ôket esküvôre, meg -
ma gya ráz zuk a brit jelentôségét, az
elsôszülöttek ki vál tá sá nak, a pidján
hábénnek a szük sé ges sé gét, va la mint fel -
ké szít jük a fi a ta lo kat a bát micvára vagy
bár micvára, és az ez zel já ró ün nep sé ge -
ket le bo nyo lít juk vagy se gít sé gük re le -
szünk, ha más hol tart ják meg. Több ször
hív nak különbözô kö zös sé gek brit fel -
ada tá ra vagy esküvô ve ze té sé re.

Sen kit se hon nan el szip káz ni nem
aka runk. Jó kap cso la tot kí vá nunk tar ta -
ni a Síp ut cá val, a Ka zin czy ut cá val, de
a Kár oly kö rú ti ak kal is. Zév Paskesz,
Dov Lévi, Etán és má sok az or to do xi á -
ból jön nek ide elôadni. Ma gam is já rok
a Ka zin czyba vagy más kö ze li zsi na gó -
gá ba. Meggyôzôdésem, hogy az itt lévô
fi a ta lok kö zül so kan rend sze res lá to ga -
tói különbözô kö zös sé gek nek, hi szen
elég nagy a vá ros, de ta lán nem ép pen a
Dessewffyben vagy a Vi seg rá di ban.

Csü tör tö kön ként a hetiszakaszt és a
legkülönbözôbb zsi dó té má kat ma gya -
ráz zák ran gos szak te kin té lyek, a va sár -
nap délelôtti is ko lán nem csak a gye re -
ke ket, ha nem a felnôtteket is fo gad juk,
bár más kor is szí ve sen lát juk ôket. A
„Zsi dó ha gyo má nyok va sár na pi is ko lá -
ja” órá in a gye re ke ket kor cso port ok
sze rint ok tat ják tó rá ra, hé ber nyelv re,
va la mint já té kos for má ban meg is mer -
he tik a zsi dó ha gyo má nyo kat és szo ká -
so kat. A felnôttek ez alatt olyan kér dé -
sek kel fog lal koz nak, ame lyek az ott ho -
ni élet ben gyak ran prob lé ma ként me rül -
nek fel. Pél dá ul, mit me sél jünk a gye -
rek nek (a Szent írás ban vagy a tal mud -
ban szá mos kincs rej lik, amely el mon -
dás ra ér de mes), mi lyen al ta tó dal mel lett
huny ják le a ki csi nyek es te a sze mü ket.
A ne ve lés ezen gond ja i ra fel ké szült pe -
da gó gu sok vá la szol nak.

Amit lát tam a Ki rály ut ca 16.-ban,
igye kez tem hí ven meg örö kí te ni. Pezs -
gett az élet. Igen nagy ál do zat kész ség,
el hi va tott ság kell a ne héz fel adat meg -
va ló sí tá sá hoz. Még is nyug ta la nít az a
kér dés, hogy az itt lá tott ar cok kal csak
rit kán ta lál ko zom más hol. Ez azt je len -
ti, hogy én va gyok min dig ott, ahol a
nem lá tot tak ép pen ak kor nin cse nek?
Nem tu dom, de azért le het sé ges. Ta lán
ta lál ko zom ve lük hol nap vagy hol nap -
után. A Ki rály ut cá ban jó szót hal la nak.
Kettôt ki emel nék az el mon dot tak ból:
esély és re mény.
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Menjünk zsinibe szombifogira Púrimi
al ko ho ló gia

Mot tó:
A zsi dó nak ad dig kell in ni,

amíg nem tud ja meg kü lön böz tet ni
Hámánt Mordechájtól.

(Best of purim)

Az iz ra e li kis vá ros, Petah Tikva
egyik zsi na gó gá ja par ko ló já nak
sö tét zu gá ba szép csen de sen be húz
az éj sza kai járôr. Kis vár tat va, mi -
kor bent el hang zik a „chág púrim
száméách”, lát ja, hogy ki jön egy
igen csak tá moly gó alak, alig tud
jár ni. Az em ber bo tor kál egy ide ig
a par ko ló ban, a zsa ru csend ben fi -
gye li.

Vég te len nek tûnô ide ig jön-
megy a pa sas, pró bál gat ja be dug ni
a kul csát vagy öt-hat ko csi zár já -
ba, míg vé gül si ke rül meg ta lál nia a
sa ját ját. Nagy ne he zen ki nyit ja az
aj tót, és szin te beesik az ülés re. Az
em be rek szál lin góz nak köz ben ki -
fe lé és el fe lé, de ô csak ül, csak ül,
hos  szú per ce kig.

Vé gül az tán el in dít ja a mo tort,
be kap csol ja az ablaktörlôt – csen -
des ko ra ta va szi es te volt –, az in -
de xet kap csol gat ja ki meg be, du -
dál, az tán fel kap csol ja a vi lá gí tást.
El in dul a ko csi val, megy pár cen -
tit, az tán ki csit vis  sza, az tán új ra
még vagy jó né hány per cig, míg
az tán egy hely ben ma rad megint
egy jó ide ig. Köz ben a töb bi ven -
dég is el hajt, ki ke rül get ve a
szeren csétlenkedôt.

Mi kor az tán az utol só ko csi is ki -
hú zott a par ko ló ból, vég re el in dul,
szép las san, ki az út ra. A zsa ru, aki
tü rel me sen csak er re várt, be -
gyújt ja a mo tort, fel kap csol ja a
vil lo gó lám pá kat és meg ál lít ja az
ür gét, hogy meg szon dáz za.

Leg na gyobb meg le pe té sé re a
szon da „0” al ko holt mu tat! Nem
tud ja mi re vél ni a dol got, mond ja
a vezetônek, hogy be kell kí sér nie
az ôrsre, mert nyil ván va ló an hi bás
a szon da.

„Én nem hi szem – mond ja Cálu,
iga zán büsz kén sa ját ma gá ra –,
csak ma es te én va gyok az ügye le -
tes csa li!”

Egy rasekól
szék fog la ló ja
El hang zott 2025. áp ri lis 1-jén a

Susan ut cai zsi na gó ga kör zet dísz -
ter mé ben, rasekóllá történô meg -
vá lasz tá sa al kal má ból.

Tisz telt kiletagok, ked ves bechó -
ved balbószaim, bóherek, batlenok,
nebachok, snorerok és ajse rek, igen
tisz telt sabeszgójok, Susan ut cai
lájmólók, hohemek, ajberhóhemok
és egy sze rû hohmecolók, rebbék,
dájenok, házenok, gábék, möláme -
dek, sajhetok, masgiáchok és sa me -
szok, kajhénok, lévik és jiszróélok,
hószenek, ká lók, drá ga jid di se
mámelék... és va la men  nyi rejtôz -
ködô peszti jid és jidele!

Sá! Min den ki fi gyel jen ide, mert
most kö vet ke zik a drósém. Unberu -
fen, so kan va gyunk itt unzerájok.
Zsi dók, iz ra e li ták, pajlisiak, ci o nis -
ták, chószedok, és Mó zes-hi tû ek.
Min den ki nek solajm aléchem.

Ös  sze gyûl te tek, hogy rasekólnak
történô meg vá lasz tá som al kal má ból
meg ad já tok ne kem a megfelelô
kóvedot. Skajach. Hig  gyé tek el,
nagy-nagy möciét kap ta tok az zal,
hogy én ide ke rül tem.

Sze rény te len ség nél kül mon dom,
én ide let tem nek tek beserolva, eb be
a na gyon sájn zsi na gó gá ba, eb be a
cádikokkal zsú folt kör zet be. Ezt ma -
ga Semiszboráh akar hat ta így.

De tér jünk már a táchleszra, ked -
ves Susan baldóverek.

Úgy gon do lom, ne kem most szá -
mot kell ad nom, ki va gyok, mi lyen
va gyok, na pon ta mit te szek, bár ti ezt

Tanmese
Az állatok elhatározzák, hogy összeülnek viccmesélésre. Mindenki mond

egy tréfát, de akinek a viccén akár csak egyetlen állat nem nevet, azt meg
fogják enni vacsorára.

Sorban mondják a vicceket, mindegyiken jót röhög mindenki. Amikor a
rókára kerül sor, az a következô viccet meséli:

– Nyuszika egy nap megy az erdôben, énekelve, fütyörészve, mit sem sejtve.
Az erdô másik végérôl elindul a róka meg a farkas, unatkoznak, azt mondja a
farkas a rókának:

„Jól meg kéne verni a nyuszikát.”
„Jó – mondja a róka –, de mi legyen az indok?”
„Hát az a legkevesebb. Ha van rajta sapka, akkor azért verjük meg, ha meg

nincs rajta, akkor azért.”
Találkoznak is a nyuszikával, látják, nem visel sapkát. Ezért kérdôre von-

ják, jól elagyabugyálják, és ott hagyják az ösvényen.
Másnap – folytatja a róka a viccet – megint találkoznak, megint unatkoz-

nak, nem tudják, mitévôk legyenek. Ezúttal a róka javasolja a farkasnak:
„Gyere, megint kikészítjük a nyuszikát.”
„Felôlem – mondja a farkas – ám legyen, de mit hozunk fel indokként?”
„Tudod, mit? Kérünk tôle cigarettát, és ha füstszûrössel kínál, akkor azért

verjük meg, ha füstszûrô nélkülivel, akkor meg azért.”
Találkoznak is nyuszikával, kérdezik tôle:
„Tudsz nekünk adni egy-egy staubot?”
„Persze – feleli készségesen a nyuszika. – Milyet kértek, szûrôset vagy

mezítlábast?”
A farkas meg a róka egymásra néz:
„Nézd a rohadékot, már megint nincs rajta sapka!”
A viccen mindenki gurul a röhögéstôl, a nyuszikának arcizma sem rándul,

csak néz az egyre jobban elsápadó rókára. Az oroszlán észreveszi, és azt
mondja neki:

– Hát, róka koma, bár a belemet kiröhögtem, de miután nyuszikának nem
tetszett a vicc, ôszintén sajnálom, de te leszel a vacsora.

Rókát le is vágják, megnyúzzák, és megsütik a tábortûznél. Egyszer csak,
mikor már mindenki csendben van, nyuszikából frenetikus kacaj tör fel.

– Hát neked meg mi bajod van? – kérdi az oroszlán.
– Semmi – lihegi nyuszika a földön hemperegve –, csak eszembe jutott,

milyen jó viccet mesélt a róka...

már hindert éve lát já tok, hall já tok.
De azért jó mind ezt ezen a na pon
össze fog lal ni. Szó val én egy olyan
em ber va gyok, aki erev vovajker
dávenol, sá besz kor lájnol és drósét
tart, aki egész nap csak brochékat
mond, ter mé sze te sen csak glatt,
strengt kó sert eszik, itt éli az éle tét a
sül ben, snoderol, chümest, gemórét,
rásit ta nul késô es tig, és cso da szép
cidáklikról és taleszokról ál mo do zik,
és per sze, aki az ál mai elôtt min den
es te krismelájnol...

De Sá! Sá! Aj vé! Ajváj! Úgy hal -
lom, va la ki ott há tul a bal ol da li szé -
ke ken smúzol? Amíg én itt drósét
mon dok! Ne akar já tok, hogy braj -
gesz le gyek rá tok. Mert az na gyon
nagy baj, ha egy rasekól brajgesz a
kile tag ja i ra.

És tud já tok, ho va já rok én a sü lö -
mön kí vül? Hát per sze a mikvébe, és
– mi vel egy rasekól min dig ki van
en nek té ve – a Din Tajréhoz, szó val
csak ab szo lút kó ser he lyek re.

De van va la mi kásé? Mert ná lunk
de mok rá cia van. Nyu god tan szól ja -
tok csak köz be, hisz zsi dók va gyunk.
Nincs sem mi kásé vagy sájle? Ha
nincs, ak kor foly ta tom.

Ked ves hávrüsze! Sze ret nék elôt-
tetek tel je sen ki tá rul koz ni. Azt aka -
rom, hogy min den legbensôbb tit ko -
mat is is mer jé tek. Én a zsi dó val lá si
ha gyo má nyo kat ápol va, nem csak
pén tek es te eszem gefillte fist és sá -
besz kor ájer mit zvibelt és só le tot,
ha nem szin te min den nap. És mind -
ezt szin te kö te les sé gem nek tar tom.
Rá adá sul so ha sem unom meg.

Azt is el áru lom, hogy ne kem brájt
parnoszém van, és nagy-nagy sze -
rény ség gel azt is ál lí tom, hogy én ezt
meg is ér dem lem.

Ribajnaj sel ajlom! Ajjajaj! A
prog ra mom ról még nem is be szél -
tem. Ilyen kor pe dig szo kás va la mi
prog ra mot ad ni. Re mé lem, hogy az
Örök ké va ló meg hall ja, amit én most
ígé rek nek tek... per sze bli neder! És
majd ellenôrzi sza va im tel je sü lé sét.
Szó val meg ígé rem, itt min dig lesz
nem csak majci, ha nem bar hesz is,
hogy még az arme jidek is jól lak ja -
nak és per sze az tán megbencsol-
janak, bor, hogy kidust mond has -
sunk, ma cesz, hogy fi nom ma cesz -
gom bó cot for mál ja nak as  szo nya ink.

Itt fi gyel mez te tem Önö ket, chász
vöhólile ide sem mi fé le tréf lit ne hoz -
zon be sen ki se. Ezt nem tû röm el, és
szi go rú an ellenôrizni fo gom tit kos
tit kos szol gá la ti esz kö zök kel fel sze -
relt, fe dett masgiáchjaimmal.

A vá ros nak eb ben a zsi dó ré szé ben
nem lesz töb bé dálesz, csak cödoke,
töfile, szimche, sok-sok broche és
ren ge teg, jid di se támmal el ké szí tett
flódni, kindli és kug li, és per sze szin -
te min den nap slachmónesz. Omén!

Eb ben a kör zet ben rend sze res és
kötelezô tajretanulást fo gunk tar ta ni,
mint a ré gi héderekben, a rebbénk
pe dig min den kit ferherolni fog. És
nem fog juk el fo gad ni a ta nu lók
drénolását és achrem szö ve gét:
„Nem tud tam ta nul ni, sírt a gye rek,

ha vat kel lett la pá tol nom, Kurucinfót
ol vas nom.” Nem és nem! Le gyen
mé te res hó, gye rek zo ko gás, kuruc-
mazochizmus, de tajrét, azt ta nul ni
kell. Tajretanulás mindenekelôtt!

Ha az évek so rán bár ki nek bár mi -
lyen sájléja lesz, én min dig a ren del -
ke zé se tek re fo gok áll ni. A jidiskáj-
tot, a hohmet, a széhelt és min den,
ebbôl fo lyó te vé keny sé get tá mo gat ni
fo gok.

A ségecokat, az ázesz pónemeket
és a pase jiszróélokat ebbôl a zsi na -
gó gá ból ki til tom. Egye ne sen chérem
alá he lye zem ôket, mint az or to do -
xok az or go nát. A hücpék te vé keny -
sé gét pe dig kor lá toz ni fo gom, eset -
leg tar ta ni fo gunk ún. hücpenapokat,
ami kor majd ös  sze jön az ös  szes
hücpe, és ki él he tik hücpeségüket egy
dél utá ni for ró tea és ka ka ós ka lács
mel lett.

És még va la mit a prog ra mom ból.
A leg cse ké lyebb gánvenolást sem
fo gom el tûr ni. A genefokat pe dig
Din Tajre elé ál lít ta tom.

Tud já tok, mit sze ret nék eb ben a
sül ben so kat lát ni a jövôben?
Minjent, ciceszt, táleszt, sálesüdeszt
és hüpét. Sze ret ném, ha sádhenek
lep nék el temp lo mun kat, hogy ebbôl
az tán vé gül is sok-sok brisz ke re ked -
jen majd ki. Eh hez már jó elôre
mazel tov.

Ti biz tos el vár já tok, hogy én azt
te gyem, amit az elôzôekben ígér tem,
és olyan le gyek, ami lyen ed dig is
vol tam. De ne kem is van nak el vá rá -
sa im fe lé tek.

Az a ha tá ro zott kí ván sá gom, hogy
a jövôben so kat dávenoljatok és még
töb bet snóderoljatok, dávenolás köz -
ben pe dig ke ve set smúzoljatok és
kolecoljatok, ke ve seb bet, mint ed -
dig. Azt is aka rom, hogy egy re ke ve -
sebb amhoorec le gyen kö rünk ben, és
egy re több cádik és bálcsüve.

De jo go san kér dez he ti tek, mi a ter -
vem a mösüge és a böhéme hit test vé -
re ink kel kap cso lat ban. Hi szen ha kö -
rül né zünk, itt is ta lál ha tunk kö zü lük
jó né há nyat, mint min den más
kilében. Er re az a vá la szom, hogy ezt
el kell vi sel nünk. Mert mond juk a
sta tisz ti ka sze rint min den tíz
baldóverbôl egy a böhéme vagy a
mösüge. Nu, zágschon. Ez ászóre %.
Még elviselhetô!

De most már dájénü, el kell bú -
csúz nom tôletek, mert me gyek még
né hány micvét ten ni itt a kör nyé kün -
kön. De ti ma rad ja tok csak itt, és
zingecoljatok zmireszokat.

Már most jó elôre kí vá nok min -
den ki nek e git jórt, e git jantevot, e
git sá beszt, e git wochot, sono tajvót.
Sok-sok micvét te gye tek egész év -
ben, de ne kö ves se tek el sem mi fé le
növeret, és tisz tel jé tek a cádikokat.

És ak kor be fe je zé sül: Bleibt
gezind. Löchájim, és Ám Jiszróél
cháj!

Ungár Ri chárd

Láb jegy zet. Aki ér ti, ér ti. Aki nem
ér ti, az for dul jon olyan hoz, aki ér -
ti. A szerk.

Év szá zad ok (év ez re dek?) prob -
lé má ja, ho gyan pró bál ja meg ér te -
ni a szülô a gye re két.

Egy pén tek délelôtt sor som az
egyik zsi dó is ko lánk ba ve ze tett, s
ott a ki zú du ló fi a ta lok kö zött a
következô pár be széd re let tem fi -
gyel mes.

– Jössz zsinibe?
– Me lyik be?
– A Fran ki ba szombifogira.
– Nem, ma a rab bi ba me gyünk.
Mi vel nem akar tam meg za var ni

e szá mom ra (öre ge dés je le) ide gen
nyel vû tár sal gást, a cso port har -
ma dik tag ját kér tem meg, for dít sa
le ne kem.

– Azt kér dez te az egyik, jössz-e a
Frankel-zsinagógába szom bat fo -
ga dás ra, a má sik azt vá la szol ta,
hogy nem, ô a Rabbiképzôbe
megy...

Na jó. Jön a sábbát, in du lok zu -
gi ba ká sá ra (Zug ló ba kábbálát
sábbát ra).

(kápé)

Kipakiállítás
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„Cso dá kat nem ígér he tek, 
csak ki tar tó mun kát” 

In ter jú a He ge dûs új el nö ké vel

65 éve sza ba dult fel Ausch witz
Lech Kaczynsky len gyel államfô meg hív ta Dmitrij Medvegyev orosz el nö -

köt az ausch witzi ha lál tá bor fel sza ba dí tá sá nak 65. év for du ló ja al kal má ból
ren de zett ün nep ség re, ame lyen részt vesz Jerzy Buzek, az Eu ró pai Par la ment
el nö ke és a brüs  sze li tör vény ho zás szá mos tag ja. Né pes de le gá ció ér ke zik
Izraelbôl és más or szá gok ból is a meg em lé ke zés re. Mint egy 1,1 mil lió em bert
öl tek meg a ná cik a végsô meg ol dás utol só ál lo má sán, akik nek a több sé ge zsi -
dó volt. Na gyon sok len gyel, szov jet, ci gány és más nem ze ti sé gû sze mély is
ta lál ha tó az auschwitz-birkenaui kon cent rá ci ós tá bor ál do za tai kö zött.

Iz ra e li se gít ség Haitinak
Az iz ra e li kor mány és a Vö rös Dá vid Csil lag szer ve zet két Boe ing 747-es

gép pel két száz sze mélyt és egy moz gó kór há zat kül dött a föld ren gés súj tot ta
Haitiba. A szak em be rek kö zött 40 or vos, 24 ápolónô és egy spe ci á lis mentô-
egység ta lál ha tó. Az 500 be teg el lá tá sá ra al kal mas tá bo ri kór ház ban in ten zív
osz tály, mûtôk, rönt gen be ren de zés, gyógy szer tár és más rész le gek mû köd -
nek. A se gít ség nyúj tást Amos Radian, a Do mi ni kai Köz tár sa ság ba akk re di tált
iz ra e li nagy kö vet ko or di nál ja, aki Port-au-Prince-be, Ha i ti fôvárosába is át -
uta zott.

Amos Oz lesz a könyv fesz ti vál ven dé ge
Iz ra el könyv ki adá sa, kor társ iro dal ma és kul tú rá ja lesz a dísz ven dé ge az

idei, XVII. Bu da pes ti Nem zet kö zi Könyv fesz ti vál nak, ame lyet áp ri lis 22. és
25. kö zött a Mil le ná ri son ren dez nek. A dísz ven dég író a vi lág hí rû Amos Oz
lesz, aki a fôpolgármestertôl át ve he ti a ha gyo má nyos Bu da pest Nagy dí jat. A
fesz ti vál al kal má ból je le nik meg ma gya rul a szerzô Élet és ha lál rí mei cí mû
köny ve, me lyet ere de ti leg 2007-ben ad tak ki. Ta valy, a dip lo má ci ai kap cso la -
tok új ra fel vé tel ének hu sza dik év for du ló ja al kal má ból, Ma gyar or szág volt a
Je ru zsá le mi Könyv vá sár dísz ven dé ge.

Zsi na gó ga ron gá lás
Is me ret len tet te sek né hány hét alatt két szer ha tol tak be a Kré ta szi ge tén

lévô Hania (Chania) vá ros zsi na gó gá já ba, ahol meg ron gál ták a men  nye zet fa -
bur ko la tát, a szá mí tó gé pe ket, és fel dúl ták a 2500 kö te tes könyv tá rat. A kár ér -
té ke 46 000 USD. Az 1990-ben hely re ál lí tott épü let je len leg mú ze um ként
mû kö dik, ahol az egy ko ri kré tai zsi dó kö zös ség em lé kei lát ha tók. A né met
meg szál lók a szi ge ten élô mint egy 300 hit test vé rün ket 1944-ben ha jó val
akar ták de por tál ni, de az egy tor pe dó ta lá lat kö vet kez té ben uta sa i val együtt el -
sül  lyedt.

Bag dad vis  sza ké ri a zsi dó le vél tár anya gát
A bag da di ha tó sá gok azt kér ték az USA kor má nyá tól, hogy a há bo rú so rán,

1993-ban az Egye sült Ál la mok ba vitt Ira ki Zsi dó Le vél tár anya gát szol gál tas -
sák vis  sza, mert az ré sze az or szág kul tu rá lis tör té ne té nek. Az ar chí vum ké -
pe ket, tó ra te ker cse ket, egy 1568-ban ki adott val lá si köny vet, va la mint szá -
mos arab és an gol nyel vû ira tot tar tal maz. Több zsi dó szer ve zet el len zi a do -
ku men tu mok vis  sza adá sát, mert Irak ban már nem él nek zsi dók. Hit test vé re -
ink több sé ge az öt ve nes és a hat va nas évek ben el me ne kült az or szág ból.
Szad dám Husze in 1969-ben tör tént ha ta lom át vé te le után a meg ma radt zsi dók
egy ré szét meg kí noz ták és ki vé gez ték. A titkosrendôrség a hit köz sé gek do ku -
men tá ci ó ját és köny ve it el ra bol ta.

ko vács

Tallózás egy ko ri zsi dó új sá gok ban

A toponári zsi dó ban da
1.

„Cso ko nai Do rot  tyá já ban a far san gi
bál mu zsi ku sai nem ci gá nyok, ha nem
zsi dók” – így kez di Izsák szá raz fá ja cí -
mû ta nul má nyát Beke Ödön a „Li ba -
non”-ban, mely nek fej lé cén ez ol vas ha -
tó: „Az Or szá gos Ma gyar Zsi dó Mú ze -
um Tu do má nyos és Mû vé sze ti Egye sü -
let tu do má nyos és mû vé sze ti fo lyó ira -
ta”. A tar ta lom jegy zék ben elôfordulási
sor rend ben a következô ne vek ta lál ha -
tók: Sza bol csi Ben ce, Mun ká csi Ernô,
Grünvald Fü löp, Lôw Li pót, Beno -
schofszky Im re, Smuél Joszéf Agnon,
Hahn Ist ván, Franz Werfel és má sok. A
cím lap al ján egy li ba no ni céd rus sti li -
zált ké pe lát ha tó, mel let te pe dig ez: VI.
év fo lyam, 4. szám, 1941.

„Meg pen dül egy szer re Izsák szá raz
fá ja,

Zengô szer szá mok kal kí sé ri ban dá ja,
Kel le mes hang zá sok a szá lát bé töl tik,
Az if jú szí ve ket öröm re fel köl tik.”
Így ír Cso ko nai a Do rot  tyá ban, és

nem fu kar ko dik azon tán cok fel so ro lá sá val, me lyek hez a zsi dó ban da játs  sza a talp -
alá va lót: ánglus kont ra tánc, alla polacca, len gyel stá jer, galoppa, straszburger,
hanáktánc, val ce res, ma zur ka, szabácsi, ko zák tánc, és vé gül:

„Ma gyart! Ilyen ad ta vén Jebuzeussa!
Rá rán dít ja Izsák pengô mu zsi ká ját,
S a palatinusznak el kez di nó tá ját.”
A fentiekbôl lát hat juk, hogy a zsi dó ze né szek ma gyar és ide gen mu zsi ká ban egy -

aránt já ra to sak vol tak. Cso ko nai kü lön is meg em lé ke zik zenészeirôl a Do rot  tyá hoz
ké szí tett jegy ze te i ben: „A toponári zsi dók ne ve ze tes mu zsi ku sok Toponár ne vû
mezôvárosában So mogy vár me gyé nek, mely a te kin te tes Fes te tics fa mí li á já nak ura -
dal ma, s Ka pos vár tól nem mes  sze esik.”

Ka to na La jos nép rajz ku ta tó Nép raj zi ada lé kok Cso ko nai mun ká i ban cí mû ta nul -
má nyá ban, mely az Etnografhia cí mû lap 1899. X. év fo lyam 163. szá má ban je lent
meg, Cso ko nai mû ve i nek 1813-as bé csi ki adá sát ala pul vé ve, életmûvébôl zsi dó
nép raj zi ada lé ko kat idéz. A költô kéz irat ban meg ma radt Cultura cí mû szín mû vé ben
szin tén meg em lí ti a toponári zsi dó kat. Áb ra hám zsi dó meg hív ja Tisz tes úr Fir kász
ne vû szek re tá ri u sát uno ka öc  cse la ko dal má ra: „Itt lesz nek a Thopünári Thopünoriak,
mond ha tom, szhíp muzsikha lesz” (Harsányi-Gulyás ki adás, 3:354.). Más for rás ból:
„Toponáron lak nak a leg jobb mu zsi kus zsi dók egész So mogy me gyé ben.” Cso ko nai
szín mû vé ben Áb ra hám sze rint a keszt he lyi zsi dó mu zsi ku sok még a toponáriaknál
is kü lön bek, leg alább is szeb ben fog ják a he ge dût: „no így fog ja a he ge dût (mu tat ja
ne ki a zsi dó), a thópönári zsi dók is így fog ják, a kesztheliek mígh szeb ben”.

Ezek a zsi dó ban dák or szá gos hír re tet tek szert. Ko ra be li új sá gok és fo lyó irat ok
fog lal koz tak ve lük, ta lán úgy is mond hat nánk, hogy fi gye lem mel kí sér ték pá lya fu -
tá su kat. Fel lé pé se ik ese mény szám ba men tek. „A Ma gyar táncz mu zsi kát Ha zánk ban
leg in kább Czigányok gya ko rol ták; de va gyon több pél dánk, hogy Ma gya rok, sôt
Zsi dók is ban dá kat ál lí tot tak. Tud tom ra hí re sek vol tak a Galántai és a Gátsi czigány-
bandák, és a Toponári Zsi dók, va la mint Gróf Rédeinek Ban dá ja is” (Hasz nos Mu lat -
sá gok. 1823. I. év fo lyam 92. szám.). „Zsi dó ink is kez dik már a mu zsi ka ta nu lást. A
Pozsoni ser há zak ban, s egyébhol igen gyak ran mu zsi kál nak. So mogy ban a Toponári
Zsi dók régtôl fog va hí res mu zsi ku sok vol tak.” (Róthkrepf, késôbbi ne vén Mát rai,
Gá bor: Elsô tol da lék a Ma gyar Mu zsi ka tör té ne té hez. Tu do má nyos Gyülytemény.
1830. IV. év fo lyam 38. szám.)

Vahott Im re vis  sza em lé ke zé se i ben így ír a zsi dó mu zsi ku sok ról: „Hogy nem csak
ci gány ból, de a zsi dó ból is vál hat je les ma gyar mu zsi kus, azt töb bek kö zött a mi jó
öreg Rózsavölgyink, a mi szin tén ke le ti faj tá ból szár ma zott Már kus bá csink
bizonyítá be leg in kább!” (Bu da pest. 1881. 374. 1.).

Rosental Mordchele fia, Márk, ap já tól örö köl te te het sé gét, aki a 19. szá zad elsô
ne gye dé ben a bony há di zsi dó ban da prí má sa volt. Ró zsa völ gyi Márk nak ha tal mas
sze re pe volt a ma gyar csár dás és ver bun kos ze ne ki ala kí tá sá ban. Az elsô tu da to san
meg kom po nált csár dá sok és ver bun ko sok az ô ne vé hez fûzôdnek. Petôfi atyai ba rát -
ja ként tisz tel te. Ró zsa völ gyi ha lá lá ra cí mû köl te mé nyé ben így ír:

„Éb redj föl vén mu zsi kus, vén ba rá tom,
Hadd bú sul junk, lel ke sed jünk nó tá don!
Olyan is ten iga zá ban tud tad te,
Hogy hol fek szik a ma gyar nak szí ve,
A ma gyar nak szí ve.”
Azon a vég te le nül hos  szú úton, mely Dá vid hár fá já tól a mo dern

klezmerzenekarok ki ala ku lá sá ig ve zet, a Ke let-Eu ró pá ban a 18. és a 19. szá zad ban
le ját szó dó ese mé nyek döntô jelentôségûek. Nem két sé ges, hogy a chászidizmus zsi -
dó lel ket gyó gyí tó, építô, re ge ne rá ló moz gal má nak fon tos sze rep ju tott eb ben a fo -
lya mat ban, mely nek éltetô ele me a sze re tet volt. „A há rom kör, ame lyen a cáddik
sze re te te meg va ló sul, – a se gít sé get keresôk oda- és visszaözönlô tö me ge, a tér- és
élet kap cso lat ba fo nó dott gyü le ke zet, a ta nít vá nyok erôs lé lek gyû rû je – mutatja azo -
kat az erôket, amelyekbôl a haszid-mozgalom vi ta li tá sa épült” (Mar tin Buber: A
haszid-mozgalom tes te és lel ke. Pfeiffer Izsák for dí tá sa).

A chászidizmus lé nye gét leg szeb ben ta lán az a kis tör té net mu tat ja, mely a neszhizsi
rab bi nál ven dég ség ben lévô Zuszjáról, a cso dá la tos cádikról és mágidról szól. „A rab -
bi éj fél után zajt hal lott a ven dég szo bá já ból, oda lé pett az aj tó hoz és fü lelt – ír ja Buber.
– Hall ja ám, hogy Zuszja fel- és alá jár kál a szo bá ban és be szél: Vi lá gok Ura, lásd én
sze ret lek, de ugyan mit te he tek a ked ved re, hi szen nem tu dok sem mit? – Szaladgál fel-
alá a szo bá ban, vé gül meg áll, mint ha el gon dol kod nék, majd meg szó lal: Ej, hisz tu dok
én fü tyül ni! Majd elfütyülök ne ked va la mit. – És ami kor fü tyül ni kez dett, na gyon
meg ijedt a neszhizsi rab bi” (Pfeiffer Izsák for dí tá sa). Fü tyült, dú dolt, hüm mö gött, és
ta lán még do bolt is hoz zá. Az a kis dal lam el in dult, ta lán szim fó ni á vá érett, ta lán zsol -
tár lett belôle vagy sze rel mes dal, klezmermuzsika. Is ten sze re te te mû vé szet. A mû vé -
szet Is ten sze re te te.

„A kál lói rab bi Ájzik Tajb szí ve sen éne kelt sze rel mi da lo kat, me lyek mind egyi ke
a sze rel me sek el vá lá sát és a távollévôk vá gya ko zá sát örö kí tet te meg, fôleg olya no -
kat, ame lye ket még a gu lyá sok tól hal lott, hi szen hét éves ko rá ig li ba pász tor ko dott.
A da lok hoz nem kí vánt sem mit hoz zá tol da ni, in kább ôsi ér tel mü ket kí ván ta vis  sza -
ál lí ta ni, ami a pász to rok nál el hal vá nyo dott. Hi szen min den sze re tet alap ja az Örök -
ké va ló, áldassék, és Iz ra el köz ti sze re tet, min den sze re lem ti tok ban er re a sze re lem -
re utal, és eb ben ta lál ja meg tökéletesülését” (Mar tin Buber: Egy si ker te len Széder
es te. Ács Gá bor for dí tá sa).

Ezek a mu zsi ku sok vol tak egész Eu ró pá ban a klezmer né ven is mert zsi dó ze né -
szek. A szó ere de ti hé ber alak ja k’lé zemer (je len té se: hang szer). Így ne vez ték ma -
gát a ze ne kart, sôt an nak tag ja it is. Egy ilyen klezmerzenekar leg alább egy hegedûs-
bôl, egy nagybôgôsbôl, egy cim bal mos ból és egy fu vo lás ból ál lott. Gaz da gabb tár -
sa sá gi ös  sze jö ve te le ken nyolc vagy még több tag ja is volt a ze ne kar nak. Gyak ran
zsi na gó gák ban is sze re pel tek öröm ün ne pe ken, szimchát tó ra kor, púrimkor,
chanukkakor vagy hásáná rábbákor, a sá to ros ün nep he te dik nap ján. Jó hí rük volt a
ke resz tény csa lá dok kö zött is. A 18. és 19. szá zad bé li klezmerzenekarok az or szág
leg jobb ze ne ka rai kö zé tar toz tak.

(foly tat juk)
Ma gén Ist ván

A He ge dûs Gyu la ut cai kör ze tet
több mint tíz évig vezetô Zoltai Gusz -
táv nem zet kö zi kö te le zett sé gei mi att
le mon dott poszt já ról. Eg ri Osz kár
ügy vé det vá lasz tot ták a kile el nö ké vé,
aki kön  nyen és jól el iga zo dik a zsi dó
köz élet ben, ne héz ne ki újat mon da ni
és mu tat ni, mi vel évek óta a Mazsi -
hisz Jo gi Osz tá lyá nak vezetôjeként
dol go zik. A kö zép ko rú, gyors ész já rá -
sú és igen jó ke dé lyû „Eg ri dok tor ral”
a kör zet jelenérôl és lehetôségeirôl
be szél get tünk.

– Kö zel tíz éve já rok a He ge dûs
Gyu la ut cai kör zet be. Az ele jén ki -
csit fur csa, szo kat lan volt a szi go rú
hagyományôrzés és a szin te or to dox
jel le gû ri tu á lé. Ahogy telt-múlt az
idô, és egy re job ban meg is mer tem a
csa pa tot, éle tem ré szé vé vál tak. Mint
min den zsi dó em ber nek, ne kem is
vol tak konf lik tu sa im, de zsi na gó gát
vál ta ni még a ne héz idôkben sem
akar tam... Ôszintén szól va nem is
tud tam vol na, an  nyi ra kötôdtem a
kör zet hez. Sok he lyen jár tam, de iga -
zán itt ér zem jól ma ga mat. Be fo gad -
tak, és én is egy re job ban meg sze ret -
tem ôket.

A He ge dûs Gyu la ut cai kör zet ben
ala po san, a ri tu á lé tel jes sé gé re oda fi -
gyel ve imád ko zunk. Ezt a „szi gort”
azon ban el len sú lyoz za a hí vek ba rát -
sá ga, kön  nyed sé ge és ter mé sze tes sé -
ge: kör ze tünk be nem val lá si lag li be rá -
lis tár sa ság jár, ha nem jó zan fel fo gá sú
kö zép pol gá rok. En nek kö zel száz éves

ha gyo má nya van, ame lyen nem sza -
bad vál toz tat ni.

– Ho gyan kap cso ló dott be a kö zös -
ség éle té be?

– A kez de tek ben Lôwy Ta más
fôrabbi úr ve ze tett be a val lás rej tel -
me i be, aki na gyon pre cí zen is me ri és
ta nít ja a zsi dó val lást, pél da mu ta tó an
be tart va sza bá lya it.

– Mielôtt a He ge dûs be kez dett jár -
ni, mi lyen sze re pet töl tött be a val lás
az éle té ben?

– Is mert tör té nel mi okok mi att én
már val lá sát nem tar tó csa lád ban nôt-
tem fel. Ren ge te gen vol tunk így ez zel,
ami nek ne ga tív ha tá sát kö zös sé ge ink -
ben mind má ig érez ni. Zsi na gó gá ink ban
nem va gyunk ele gen, pe dig zsi dó em -
be rek szép szám mal él nek Bu da pes ten.
Azt a kor osz tályt rep re zen tá lom,
amely nek tag jai úgy nôttek föl, hogy
nem kap tak ott hon nyíl tan zsi dó ne ve -
lést. Nin cse nek meg a zsi na gó gá ban
va ló el iga zo dás hoz szük sé ges alap ja ik,
és ezért fél nek vis  sza tér ni a val lás hoz.
Fél nek a ku darc tól, hogy mit szól majd
a töb bi em ber, ha nem tud ják kö vet ni
az imá kat, vagy hely te le nül csi nál nak
va la mit. Leg na gyobb fel ada tom nak az
ô meg szó lí tá su kat te kin tem.

– Ho gyan sze ret né meg szó lí ta ni a
nem val lá sos zsi dó sá got? Mit tud egy
zsi na gó ga ad ni ne kik?

– Vis  sza kell nyúl ni a gyö ke rek hez...
Nosz tal gi áz va hall ga tom idôs hí ve ink
tör té ne te it ar ról, hogy mi lyen volt a
Csáky 60–70 éve. A múlt han gu la tát

tel je sen fel tá masz ta ni saj nos nem le -
het, de mi nél töb bet vis  sza kell hoz ni
belôle. A re cept te hát már meg van,
csak al kal maz ni kell! En nek elsô ál lo -
má sa ként meg hitt, csa lá di as be szél ge -
té se ket ter ve zek kör ze tünk volt rab bi -
ja i val. Elsô ven dé günk Schweit zer Jó -
zsef pro fes  szor úr volt, aki a kör nyé -
ken, és fôként zsi na gó gánk ban ne vel -
ke dett. Za ma tos és ki vá ló tör té ne tei
van nak a haj da ni zsi dó vi lág ról és an -
nak jel leg ze tes személyeirôl. Nagy ap -
ja, Hoffer Ár min, Csáky ut cai fôrabbi
volt, aki mel lett ren ge te get ta nult.

Sze ret ném fel élesz te ni a „kö zös sé -
get” mint klas  szi kus ka te gó ri át, amely
na gyon hi ány zik elmagányosodó vi lá -
gunk ban. A si ke res és élô kö zös ség
alap ja, hogy szá mít ha tunk egy más ra,
és jól érez zük ma gun kat együtt.
Mind ezt nem le het egyik nap ról a má -
sik ra lét re hoz ni, csak ap ró lé pé sek kel
és hos  szú, ki tar tó mun ká val. Re mé -
lem, hogy so kan se gí te nek majd eb -
ben. A si ker és a kö zös mun ka nem
be osz tás vagy sar zsi kér dé se, ha nem a
lel ke se dé sé. Lét re ho zunk kilénk
életérôl egy nap ra kész hon la pot,
amely nem csak hí ve ink hez, ha nem
min den érdeklôdôhöz szól majd. Kül -
föl di pél dá kat is fi gye lem be sze ret nék
ven ni, pél dá ul az internetes ok ta tás
meg ho no sí tá sá val. Ren ge teg a ten ni -
va ló, ame lyek kö zött pri o ri tást él vez -
het a nyelv ok ta tás fej lesz té se. Saj nos
ma csak na gyon ke ve sen ér tik a bib li -
ai hé bert és az iv ri tet. És ha a be tû ket
is me rik is, so kan nin cse nek tisz tá ban
az zal, hogy mit ol vas nak. Ezen is fel -
tét le nül vál toz tat nunk kell.

SZIP
(A tel jes cikk a www.mazsihisz.hu ol -

da lon ol vas ha tó.)

MEG HÍ VÓ
Az új pes ti kör zet ne vé ben
sze re tet tel és tisz te let tel 

meg hív juk Önt és b. csa lád ját

MÛ SO ROS 

PÚRIMI

ÜN NE PÉLY RE
2010. feb ru ár 28-án, va sár nap,

dél után 17 órá ra
hit köz sé günk dísz ter mé be.

Mû sor:
1. Ének (Szil ágyi Gá bor kán tor)
2. Ün ne pi be széd (Szerdócz J. 

Er vin rabbihelyettes)
3. Klezmer Band (Ba log Jó zsef 

ve ze té sé vel)
Utá na: szend vi csek, üdítôk, 

sü te mé nyek.

Vi dám púrimot kí vá nunk!

Má té György Szerdócz J. Er vin
el nök rabbihelyettes

Cím: IV., Berzeviczy u. 8.
Megközelíthetô: a 3-as met ró

Újpest-Városkapu meg ál ló já tól
gya log

Sír a Koz ma ut cai zsidótemetôben

Gáz sze re lés
• Gáz be ren de zé sek, gáz ve ze ték új

szerelés hatósági engedéllyel
Idôszaki kötelezô ellenôrzése
(2008. XL. tv. 89.§ [6])

• Víz óra sze re lés
• Fû tés sze re lés, fürdôszoba-felújítás
FRANK 1063 Bu da pest, Szív u. 28.
Tel.: (1) 331-5743, 06-30-932-3615



ár: 7 410 000 Ft. Érdeklôdni: 413-5515,
munkaidôben 11.00 órá ig.

KAS TÉ LYOK BE REN DE ZÉ SÉ HEZ
vá sá ro lok nagy mé re tû és ki sebb fest mé -
nye ket, EZÜST TÁR GYA KAT, 12 sze -
mé lyes evôeszközkészletet, cu kor do bo zo -
kat, gyer tya tar tó kat, tál cá kat stb. Ko vács
Mar git és Gorka ke rá mi á it, he ren di, meis -
se ni, Zsolnay por ce lá no kat, ré gi ál ló-, fa -
li- és asz ta li dísz órá kat, an tik, ba rokk bú -
to ro kat, ta ber ná ku lu mot, szek re tert, re ne -
szánsz dol go zó szo bát, bronz-, fa- és már -
vány szob ro kat ve szek. (Hi bá sa kat is.) Tel -
jes ha gya té kért elsô vevôként a leg ma ga -
sabb árat fi ze tem, KÉSZ PÉNZ BEN. Díj -
ta lan ki szál lás, ér ték becs lés, vi dék re is.
ÜZ LET: I. KER., BAT THYÁ NY U. 10.
(Má ria tér nél). TEL.: 201-6188, 06-20-
323-4104. E-mail: kastelyberendezese@t-
online.hu

Nyug dí jas ápolónô idôsgondozást vál lal.
06-30-659-6878.

Le in for mál ha tó, meg bíz ha tó, 40 éves
fér fi he ti 1-2 al ka lom mal fôzést és ta ka rí -
tást vál lal. 06-1-403-4951, 06-30-647-
2969.

Hit tan ok ta tás a He ge dûs ben (XIII. ker.,
He ge dûs Gy. u. 3.) min den csü tör tök es te
fél hét kor. 06-20-311-9402.

Üzem or vo si, há zi or vo si ren de lés Zug ló -
ban, Ve zér u. 156. VITAPHARM.
Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr. Szi ge ti Mik -
lós, tel.: 220-0230.

Fog or vo si rendelôm cí me: XIII., Szt. Ist -
ván krt. 4. III. 1. Tel.: 320-4778, 06-20-
496-2223, dr. Vi rág Pé ter.

Öröm mel tu dat juk, hogy a Rabbi tes tü let
és a Mazsihisz vezetôsége meg ál la po dott
David Goldberg mohéllal (Né met or szág),
aki zsi dó fiú gyer me kek kö rül me té lé sét
vál lal ja. Amen  nyi ben az Ön csa lád já ban
ilyen szimchá (öröm) van, kér jük, je lent -
kez zen a Rab bi sá gon a 413-5580-as te le -
fon szá mon vagy a rabbitestulet@mazsi-
hisz.com e-mai len ke resz tül, hogy a gyer -
me ket Áb ra hám szö vet sé gé be fel ve hes -
sük.

Kereskedô és be csüs ügy nök ség ha gya té -
kot, gyûj te ményt ad-vesz. Tel.: 06-30-928-
7792.

Könyv nyom ta tás, fü zet ké szí tés, szí nes
nyom ta tás, pla kát nyom ta tás. Messinger:
06-20-934-9523.

Ma ni kûr, pedikûr. Hí vás ra ház hoz me -
gyek. 06-20-551-4580.

Tó ra te ker csek, tfilinek és mezüzék szá -
mí tó gé pes ellenôrzése és ja ví tá sa.
Farnadi-Jerusálmi Márk. Te le fon: 06-70-
932-8275, e-mail: sofer@sofer.hu,
weboldal: www.sofer.hu

Far kas Zsolt víz ve ze ték-sze re lés, gáz ké -
szü lék-ja ví tás, la kás fel újí tás. Tel.: 242-
2028.

Pöt  työs bögréjétôl a ha gya té ká ig fel vá sá -
ro lom, sze me tét el szál lít ta tom, la ká sát
utá na ös  sze ta ka rí tom. Harsányi Il di kó, 06-
30-209-3463.

GYÛJTÔ VÁ SÁ ROL JA ma gyar ne mes
festôk mû ve it: Ber kes An tal, Czóbel Bé la,
Deák-Ebner La jos, Ká dár Bé la, Lotz Ká  r -
oly, Márffy Ödön, Mol nár C. Pál,
Scheiber Hu gó, Szônyi Ist ván, Vö rös Gé -
za stb. 06-20-476-7144.

24 m2-es üz let he lyi ség ki adó a VII. ker.,
Síp ut cá ban, hos  szú táv ra. Érdeklôdni le -
het munkaidôben a 413-5568 te le fo non.

Víg szín ház hoz kö zel tu ris ták nak la kás ki -
adó. Tel.: 06-30-346-2223.

Újlipótvárosban, Pan nó nia ut cá ban 36
m2-es, egy szo bás, log gi ás, eme le ti la kás
ren de zett, lif tes ház ban 10,4 mil lió Ft-ért
tu laj do nos tól el adó. 06-20-383-7929.

Újlipótvárosban gar zon la kás tu ris ták nak
ki adó. Tel.: 226-4109.

49 éves hölgy ház tar tás ve ze tést, bár mi -
lyen mun kát vál lal kül föld ön. 00-36-30-
213-2972.

Fi a tal em ber bár mi lyen ház kö rü li mun -
kát vál lal jo go sít ván  nyal, ke vés an gol -

nyelv-tu dás sal, kül föld ön is. 00-36-70-
382-9009.

Kö zép ko rú hölgy né met nyelv-tu dás sal
ház tar tás ve ze tést (kó sert is), idôsgondo-
zást vál lal bent la kás sal, kül föld ön is, re fe -
ren ci ák kal. 00-36-30-237-4859.

KEZDD A TA VASZT IZ RA EL BEN!
ÖN KÉN TES MUN KA IZ RA EL BEN
2010. MÁR CI US 8–28-IG! Fizetendô:
csak repülôjegy! Érdeklôdni: +36-20-
233-8454 vagy lljano@freemail.hu

Nagy szü le im,  dédszüleim  ál dott  em lé -
ké re  ala pí tan dó em lék mú ze um ba ki ál lí -
tás, ok ta tás, a zsi dó ság kul tú rá já nak
megôrzése cél já ból vá rom csa lá di em lé -
kek (ké pek, do ku men tu mok, kegy tár gyak)
fel aján lá sát. Ez úton is kö szö nöm az ed di -
gi ado má nyo kat. A ki ál lí tás vár ha tó ide je
ta vas  szal lesz. Rosenfeld Dá ni el, 1074
Bp., Alsóerdôsor u. 22. 06-70-562-8244,
06-1-352-9153.

GYÛJTÔ vá sá rol ma gas áron: ezüst tár -
gya kat, cu kor do bo zo kat, gyer tya tar tó kat,
tál cá kat, gyü mölcs tá la kat, evôeszköz -
készletet (hi á nyo sat is), zsi dó kegy tár gya -
kat stb. 06-20-476-7144.

El adó li ci tes el já rás sal, rész ben la kot tan,
a Pá pa, Petôfi Sán dor u. 17. szám alat ti,
454 m2 nagy sá gú in gat lan. Az in gat la non
öt, rész ben la kott, igen rossz ál la po tú la -
kás ta lál ha tó. A la ká sok és az in gat lan
jelentôs fel újí tás ra szo rul nak. In du ló li cit -
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N A P  T Á R
Február 19. péntek Ádár 5. Gyertyagyújtás: 4.54
Február 20. szombat Ádár 6. Szombat kimenetele: 6.01
Február 21. vasárnap Ádár 7. Zájin ádár
Február 25. csütörtök Ádár 11. Eszter böjtje
Február 26. péntek Ádár 12. Gyertyagyújtás: 5.05
Február 27. szombat Ádár 13. Szombat kimenetele: 6.11

megilaolvasás
Február 28. vasárnap Ádár 14. Púrim

Halálozások

Pén tek Szom bat Pén tek Szom bat
Temp lo mok es te reg gel es te reg gel

Febr. 19. Febr. 20. Febr. 26. Febr. 27.

Hôsök 17.00 9.30 17.00 9.30  
Frankel L. út 49. 17.30 10.00 17.30 10.00
He ge dûs Gy. u. 3. 17.00 9.30 17.15 9.30
Vas vá ri P. u. 5. (lubavicsi) 17.30 9.00 17.30 9.00
Thö köly út 83. 17.30 9.00 17.30 9.00
Hu nya di tér 3. 17.10 9.00 17.20 9.00
Beth len tér 2. 17.30 9.30 17.30 9.30
Nagy fu va ros u. 4. 17.00 8.00 17.10 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Bérkocsis u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Ka zin czy u. 27. 17.00 8.00 17.10 8.00
Al ma u. 2. 17.00 8.00 17.10 8.00
Kór ház
(Ame ri kai u. 53.) 17.00 7.30 17.10 7.30
Pá va u. 39. 18.00 9.30 18.00 9.30
Dó zsa Gy. út 55. 18.00 9.30 18.00 9.30
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.00 9.00 18.00 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 17.00 9.00 17.10 8.00
Te le ki tér 22. (sze fárd) 8.45 8.45
Lauder iskola (Bu da ke szi 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 (Oberlander Endre tér 1.) 17.00 17.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kos suth L. u. 5.) 17.00 17.00
Sze ged (Gu ten berg u. 20.) 17.00 9.00 17.00 9.00
Deb re cen (Pás ti u. 4.) 17.00 8.00 17.10 8.00
Nyír egy há za (Már tí rok te re 6.) 17.00 8.00 17.00 8.00
Mis kolc (Ka zin czy u. 7.) 16.45 8.00 16.50 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 17.30 10.30 17.30 10.30
Kis kun ha las (Petôfi u. 1.) 17.00 17.00
Szom bat hely 17.00 17.00
Ka pos vár (Ber zsenyi u. 14.) 17.00 17.00
Nagy ka ni zsa (Fô u. 6.) 17.00 17.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 17.00 17.00

Hírek, események
röviden

LA KÁS, ÉPÜ LET FEL ÚJÍ TÁ SA
• Al pi nis ta mó don hom lok zat ja ví tás,

tetôfedés
• Festés, mázolás, tapétázás, csempézés
• Mûszaki ve ze tés, ár aján lat-ké szí tés hi -

tel fel vé tel hez is

FRANK (ala pít va: 1892/1972)
Tel./fax: (1) 331-5743

E-mail: frank1063@t-online.hu

Munkadíjból 5% kedvezmény!

HÁZASSÁG

– Az Új pes ti Sze re tet ott hon a
2009. év ben 500 000 Ft tá mo ga tást
nyert a Mazsöktôl a gyógy szer költ sé -
gek hez va ló hoz zá já ru lás ként.

– A Mauthauseni Tá bor cso port
2010. feb ru ár 18-án, 14 óra kor tart ja
következô tag gyû lés ét a VII., Síp u.
12. alat ti Dísz te rem ben. Vár juk tag ja -
in kat és csa lád tag ja i kat.

– Ado má nyok. Szegô Lász ló 40
ezer Ft-ot, dr. Glück Zoltánné 10 ezer
Ft-ot kül dött a Sze re tet kór ház be te ge i -
nek.

– Iz ra e li uta zás. 2010. má jus 9–16-
ig (va sár nap tól va sár na pig) a Bá lint
Ház nyug dí jas klub ja, a Sálom Klub 8
nap 7 éj sza ká ra, fél pan zi ós el lá tás sal,
3, ill. 4 csil la gos szál lo dai el he lye zés -
sel, iz ra e li kör uta zást szer vez, a
legkedvezôbb áron! A prog ram ban
sze re pel több is mert vá ros meg lá to ga -
tá sa: Tel-Aviv, Jaffó, Cfát, Haifa, Je ru -
zsá lem, Kumrán, Eilát. Szál lás
Tiberiásban 3 éj sza ka, Je ru zsá lem ben
2 éj sza ka, Eiláton 2 éj sza ka. Rész le tes
in for má ci ó ért ke res het nek e-mailben:

Ré gi ba rá tunk tól, a Ma gyar Iz ra e li ta
Kéz mû- és Föld mû ve lé si Egye sü let ta -
nonc ott ho ná nak volt növendékétôl kell
fáj dal mas bú csút ven nünk. 82 éves ko -
rá ban el hunyt Rechnitzer György, egy -
ko ri sza bó ta nonc tár sunk. Min dig
segítôkész, küz del mes éle té nek utol só
ide jé ben is nagy oda adás sal vett részt
ott ho nunk em lé ké nek gon do zá sá ban.
Osz toz va a csa lád gyá szá ban, ôrizzük
ba rá tunk em lé két. MIKÉFE BA RÁ TI
KÖR. (x)

Nagy vesz te ség ér te a Szom bat he lyi
Zsi dó Hit köz sé get. Egy hé ten be lül két
tisz telt, sze re tett, kö zös sé gün kért so kat
tevô hit test vé rün ket vesz tet tük el. Be -
ne dek Mi hály, Mi si bá csi (87) hu mo rá -
val, ked ves sé gé vel mind nyá junk egyik
ked ven ce volt, Bu da pest re köl tö zé se
után is tar tot ta a kap cso la tot hit köz sé -
günk kel. La ka tos Já nos, Hanzi bá csi
(88) éve kig hit köz sé günk sze re tett
vezetôje, majd örö kös tisz te let be li el -
nö ke volt, be teg sé gé ig ál lan dó
résztvevôje a kile éle té nek. A gyá szo ló
csa lá dok kal együtt ér zünk, Mi si bá csi
és Hanzi bá csi em lé két örök re
megôrizzük.

18 év ta pasz ta la tá val vá rom önt,
amennyi ben társ ra vá gyik. Az em be ri sor -
sok se gí té se, a társ ke re sés szá mom ra hi va -
tás. Nyug dí ja sok nak ked vez mény.
Elérhetôségeim: Györ gyi as  szony, 326-
5989, reg gel 8–10-ig, es te 20–22-ig. E-
mail: gyorgyi11@vivamail.hu

16. zsol tár
Volt egy szer egy szín ház…

A film al ko tói meg kí sé rel tek fel dol goz ni egy mind ed dig még film re nem
vitt tör té ne tet, a má so dik vi lág há bo rú ki tö ré se után mint egy egy hó nap pal út -
já ra in dult „Lát ha tat lan szín ház” tör té ne tét.

A „Lát ha tat lan szín ház” a ma gyar szín ház tör té net egyik leg sa já to sabb vál -
lal ko zá sa ként, mint a zsi dó szín ház mû vé szek és a zsi dó kö zön ség szín há za
mû kö dött 1939. no vem ber 11-tôl a né me tek be jö ve te lé ig, 1944. már ci us 19-
ig Bu da pes ten, a Wes se lé nyi ut cai Goldmark Te rem ben. A 42 per ces film ben
sze re pel az a két in ter jú is, ame lye ket a tár su lat két, még élet ben lévô tag já -
val si ke rült el ké szí te ni.

A 16. zsol tárt a film ze nei alá fes té se ként a Do hány ut cai zsi na gó ga fôkán-
tora, Fe ke te Lász ló ének li.

Ha rasz ti György tör té nész tár ja fel a film ben a zsi dó tör vé nyek meg al ko tá -
sá nak kö rül mé nye it. A tör vé nyek ha tály ba lé pé sé vel le pa ran csol ták a szín -
pad ok ról a zsi dó szár ma zá sú mû vé sze ket, rendezôket, éne ke se ket, akik az
OMIKE ke re tén be lül, Ribáry Gé za ügy véd ve ze té sé vel hoz ták lét re azt a
szín há zat, amely a há bo rú sö tét idôszakában mint egy 400 tag já val, évi kö rül -
be lül 250 elôadásával re ményt adott a túl élés hez.

A fil met La ka tos Iván ren dez te, a for ga tó könyv Pa lo tás Ka ta lin mun ká ja.
La ka tos Iván a Kró ni ka Film ala pít vány vezetôje, ez az ala pít vány az egy -

ko ri film gyár hi va tá sos tudományos-ismeretterjesztô stú di ó já nak utó da ként
jött lét re 1990-ben.

A film el ké szül tét a Ma gyar Moz gó kép Ala pít vány tet te lehetôvé. A film-
rôl ké szült DVD 2000 Ft + áfa áron megrendelhetô az ala pít vány e-mail cí -
mén: kronika.lakatos@chello.hu és a 789-7507 te le fon szá mon.

Pa lo tás Ka ta lin, a bu da pes ti Reader’s Digest szerkesztôségének mun -
ka tár sa há rom éve egy ba rá ti tár sa ság ban hal lott elôször az „ül dö zöt tek
szín há zá ról”. Pa lo tás azelôtt fran cia–ma gyar drá ma tör té net tel is fog lal -
ko zott. Ku tat ni kezd te a mél tat la nul el fe lej tett zsi dó szín pad tör té ne tét.
Ki de rült, né há nyan még él nek az egy ko ri tár su lat ból. Ak kor vetôdött fel,
hogy vis  sza em lé ke zé se i ket fil men kel le ne meg örö kí te ni.

A Kró ni ka Al ko tó kö zös ség és Film ala pít vány vezetôje, La ka tos Iván
rendezô vál lal ta a for ga tást. A fil met a Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vány
és az NKA tá mo gat ta. De mi re a pénz ös  sze gyûlt, az „utol só ta núk” kö zül
már csak ket ten ma rad tak.

– Az ô meg szó lal ta tá suk kal és ere de ti do ku men tu mok kal sze ret tünk
vol na em lé ket ál lí ta ni e szín ház nak. Há bo rús vi szo nyok kö zött is volt
ben nük erô, hogy a kö zön ség gel meg pró bál ják el fe lej tet ni a bor zal ma -
kat. A mû vé szi el hi va tott ság és ös  sze tar tás pél da ké pei ôk – mond ta az Új
Élet nek Pa lo tás Ka ta lin for ga tó könyv író.

A „16. zsol tár – Volt egy szer egy szín ház” cí mû do ku men tum fil met a
Spi no za Ház ban ve tí tették ja nu ár ban. De be mu tat ták a 41. Ma gyar
Film szem lén is.

Kér jük, se gít se sze mé lyi  
jö ve de lem adó ja 

1%-ával 
a ma már igen idôs Jad Vasem-

kitüntetetteket, 
akik 1944-ben éle tük koc káz ta tá -

sá val zsi dó ül dö zöt te ket 
men tet tek meg.

Igaz Em be re kért Ala pít vány. Adó -
szám: 18040094-1-42.

Kér jük, hogy lehetôsége sze rint
kü lön ado mán  nyal is fe jez ze ki 

há lá ját a Jad Vasem-kitüntetettek
iránt, a vész kor szak ban ke ve sek -
nél ta pasz talt ki ma gas ló em ber sé -
gü kért. Csekk nap köz ben igényel-

hetô a 341-1261 te le fon szá mon.

repper.rita@balinthaz.hu vagy te le fo -
non: 311-9214.

– Holokauszt Em lék köz pont. Cím:
Bu da pest IX., Pá va ut ca 39. Nyit va:
hétfô ki vé te lé vel na pon ta 10–18 óra
kö zött. Te le fon: (1) 455-33-33. Hon -
lap: www.hdke.hu. E-mail:
info@hdke.hu
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Ve sze ke dés a ma ra dé kért
A több szö rö sen is ki vé rez te tett len -

gyel zsi dó ság utol só megmaradottjai
jöt tek el a zsi na gó gá ba. Idôs, fi zi ka i -
lag és men tá li san is be teg em be rek.
Nem vé let le nül vol tak ilye nek. A
holokauszt ál tal leg job ban súj tott eu -
ró pai közösségtôl két év ti zed múl va
is mét em ber ál do za tot kö ve telt a tör té -
ne lem. A 67-es iz ra e li „ag res  szi ót”
követôen Gomulkáék a leg ala cso -
nyabb vezetôi be osz tás tól a leg ma ga -

Var só 2.

Kán tor vol tam Észa kon

Re cept
Nem ré gi ben a Sze re tet kór ház ban vol tam szo ká sos ha vi lá to ga tá so mon.

Ilyen kor a nôvérek se gít sé gé vel meg ke re sem azo kat a kis öre ge ket, akik nek
nincs se hoz zá tar to zó juk, se ba rát juk, ép pen ezért na gyon örül nek a né -
hány per ces em be ri szó nak és ve le a ba nán nak, na rancs nak. Épp jól meg -
ér de melt fe ke té met it tam a kór ház bü fé jé ben, ami kor mel lém sod ró dott tör -
té ne tünk hôse, egy meg ko pott ele gan ci á jú idôs úr. Ha arcszínébôl nem is
jöt tem vol na rá, a ke zé ben tar tott zá ró je len tés és recepthalom je lez te, hogy
azok ban a per cek ben kelt fel kór há zi ágyá ból. Nem igen akart ven ni sem -
mit, de eny hén remegô ke zé vel gon do san úgy tar tot ta pa pír ja it, hogy én el
tud jam ol vas ni. Mi köz ben ká vé mat szür csöl tem, rá jöt tem, hogy is me rem
én ezt a tí pust. Ôk azok a ma gá nyos em be rek, akik ké pe sek órá kat ül ni pá -
lya ud va ron, or vo si rendelô vá ró já ban, csu pán azt les ve, ki nek me sél het né -
nek ba ja ik ról, és kitôl hall hat ná nak né mi vi gasz ta lót. Az ô vo na tuk so sem
in dul, és ba juk ra nem az or vo si rendelôben van iga zán gyógy szer. Kér dé -
sem re, hogy ha za fe lé tart-e, öm le ni kez dett belôle a szó. Tud ja, uram, most
csak 3 he tet töl töt tem bent, nem elôször. Ott hon es tem ös  sze, a há zi or vos
félt, hogy in fark tus, nem akar ta, hogy az ô ke zei közt hal jak meg, gyor san
hív ta a mentôket. Nem is vol tam ma gam nál, mi kor meg ál la pí tot ták más -
hol, hogy ez csak egy ro ham volt, a má so dik csön ge tés. Ami kor már meg
tud tam mon da ni, hogy va gyok, át kér tem ma gam ide. Tud ja, az Ame ri kai
úton ne kem már lel tá ri szá mom van, mi ó ta a gye re ke im ki ván do rol tak, itt
hoz nak hely re min dig. Most is jó sok in fú zi ót kap tam, meg most a zá ró
mel lé ezt a ma rék gyógy szert. De meg se kér dez tem, ma gá nak mi ba ja.

Én szé gyell tem, hogy vi szony lag egész sé ges va gyok, ezért nem be szél tem
ne ki „ka ri ta tív” lá to ga tá som ról, de nem ha zud tam ab ban, hogy ma gam is
hi per tó ni á val küsz kö dök, el vég re ha kö zös ba junk van, van kö zös té mánk
is. Rög tön fel csil lant a sze me, és meg kér dez te, mit sze dek. El mond tam ne -
ki, hogy szív gyógy ászom nem rég cse rél te le újabb, mo der nebb szer re bo -
gyó i mat, még az elôzôket be sem szed tem, de a tu do mány ha lad. Ezen el -
gon dol ko dott, és azt mond ta, hogy ô csak hal lott ezekrôl a csodaszerekrôl,
de olyan drá gák, hogy nem is ké ri or vo sá tól a re cep tet, hisz ki vál ta ni úgy -
sincs pén ze. Egy éle tet töl tött el a ka ted rán ma te ma ti ka ta nár ként, és pró -
bál ta több ge ne rá ció gye re ke i nek be mu tat ni a szá mok szép vi lá gát. Má ig
kö pi New ton gra vi tá ció tör vé nyét. Ma saj nál ja, hogy már nin cse nek di ák -
jai. Itt hal kan je gyez tem meg, hogy leg alább nem ôt ve rik meg. Bi zony,
nyug dí já ból a re zsi re, a leg sze ré nyebb koszt ra és a leg egy sze rûbb me di ci -
nák ra fut ja. És ek kor jött az öt le tem. Meg aján lot tam ne ki, hogy amen  nyi -
ben or vo sa hoz zá já rul – és ezt kér dez ze meg most rög tön –, szí ve sen oda -
adom ne ki a jelentôs men  nyi sé gû kül föl di vérnyomáscsökkentôimet. Csak
he lyet fog lal nak el. Kis vár tat va is mét meg je lent, és öröm mel kö zöl te, hogy
tud ja hasz nál ni gyógy sze re i met, el kí sér het-e a la ká so mig. Mi kor el in dul -
tunk, erôsen tör te a fe jét va la min. Egy szer ki bök te. Mond ja, uram! Hal lot -
tam, hogy a büfésnô ma gát szerkesztô úr nak szó lít ja, gon do lom, új ság író.
Egész úton azon gon dol kod tam, ho gyan há lál jam meg a jó sá gát. Nem tud -
nék se gí te ni Ön nek va la mi olyan cikk nél, ami hez ma te ma ti ka kell? Vagy
nincs kor re pe tá lás ra vá ró kö zép is ko lás hoz zá tar to zó ja?

Ez után én jöt tem za var ba, hogy ez a tisz tes ség ben és ba jok ban meg öre -
ge dett ta nár em ber lel ki is me re ti prob lé mát csi nál ab ból, hogy el fo gad jon
tôlem né hány do boz ke mi ká li át. Már a há zunk elôtt jár tam, mi kor vá la -
szol ni tud tam. Az a hely zet, ta nár úr, ma te ma ti kai kép le tet nem tu dok hasz -
nál ni a cik ke im hez, a gye re kem már ma ga is dip lo más, fe le sé gem és én
nyug dí ja sok va gyunk, a fi am még nem dol go zik. De mon dok va la mit. Ha
min den áron meg akar ja há lál ni eze ket a bo gyó kat, gon do lom, ta lál ko zunk
még, ak kor ad dig ra csi nál jon egy kép le tet, mely ben ki szá mít ja, hogy él het
meg há rom felnôtt és egy nagy tes tû ku tya kettônek a nyug dí já ból.

Spánn Gá bor

Az Új pes ti Sze re tet ott hon fél mil li ós tá mo ga tást nyert el a Mazsök pá lyá za -
tán. Az ös  sze get a mû kö dé si költ sé gek re, va la mint az in téz mény kert jé ben
ta lál ha tó tûz fal re no vá lá sá ra for dí tot ták.

sab ba kig dol go zó zsi dó kat ut cá ra tet -
ték, és ha akar tak, ha nem, út le ve let
kap tak, el men tek. Csak az öre gek, a
be te gek és a moz gás kép te le nek ma -
rad tak, aki ket a Joint vett szár nyai alá.

Ide ér kez tem ak kor; negy ven évem -
mel fi a tal si he der ként jár kál tam az
em ber ron csok kö zött. A kó ser kony -
hán biz to sí tot tak el lá tást. Nagy do log
volt ez ak kor (1976), ami kor az or -
szág éhe zett, s ami kor a sze gény ség -
nek min den for má já val ta lál koz tam.

Én, aki a leg vi dá mabb ba rakk ból jöt -
tem...

Az üz le tek elôtt kí gyó zó so rok, a
„hús ta lan hétfôk” – ez volt a hi va ta los
ne ve, a hét töb bi nap ján pe dig... csak
úgy nem volt hús. Ak kor jár ta a vicc,
hogy be megy a vevô a hús bolt ba, és
meg kér de zi: uram, pa cal van? Nincs!
Hát ka raj? Nincs! Hát bél szín? Nincs!
Hát sza lá mi? Nincs! A vevô már in dul

is ki fe lé, ami kor a bol tos utánaszól: de
jó me mó ri á ja van az úr nak!

Mert ezt ak kor is tud tak a len gye lek
– ma gu kon, a córeszukon ne vet ni. Eb -
ben is má sok, mint mi...

A Dom Towarowy a fôváros leg na -
gyobb áru há za volt. A pul tok te lis-te -
li áru val. Ap ró szép ség hi ba, hogy
ugyan az zal az áru val, az az a tex til osz -
tá lyon hos  szú mé te re ken ke resz tül
ugyan az a szí nû, egy fé le anyag. A
gyü mölcs rész le gen csak al ma és szil -

va – igaz, itt rö vi deb bek vol tak a so -
rok. A leg hos  szab bak a cipôért áll tak,
ami ket min dig „még csak vár tak”.
Ami kor meg jött az áru, csak úgy,
min den fé le fel pró bá lás nél kül vit ték,
mint a cuk rot. Ez utób bi mon dás csak
a köz hely-ka te gó ri á ból szár ma zik,
mert az sem igen volt.

A kó ser kony ha, ha nem is za var ta -
la nul, de üze melt, a hit köz ség egy
igen le pusz tult, szegénységtôl át ita tott
eme le tén. Ami kor be lép tünk „nyi tó
ebé dünk re”, döb be ne tes volt a lát -
vány. Han gos vi ták, ve sze ke dé sek lát -
szot tak-hal lat szot tak, de ek kor még
nem tud tuk, mi ért. An nak rend je-
mód ja sze rint be áll tunk a sor ba, meg -
kap tuk a ka por ral (az min dig volt)
íze sí tett krumpliadagunkat va la mi -
lyen gom bóc kül se jû fa sírt fé lé vel, és
le ül tünk egy na gyobb asz tal hoz. Te le
volt az étkezô. Ami kor vé gez tünk, a
ma ra dé kot hát ra hagy va in dul tunk ki -
fe lé, de köz ben han gos szó vál tás ra
let tünk fi gyel me sek. Vis  sza for dul -
tunk, s el állt a lé leg ze tünk. A tá nyé -
run kon ha gyott pár szem krump li ért
hár man rán gat ták egy mást, és a hi va -
ta los szó tá rak ban rit kán fellelhetô
sza vak kal il let ték a má si kat.

Meg kell je gyez ni, hogy nem is
rosszul öl tö zött, a mi haj lék ta lan ja -
ink hoz ha son ló em be re ket lát tunk.
Szo mo rú lát vány volt. Söérit jiszráél
– a leg na gyobb zsi dó kö zös ség ma ra -
dé ka a ma ra dé kért ve sze ke dett...

Hoz zá juk kül dött rab bit/kán tort az
Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal a rab bi-
és kán tor hi án  nyal küzdô Ma gyar or -
szág ról. Errôl az a tör té net jut eszem -
be, midôn az öt ve nes évek ben az egy -
ko ri NDK üz le te i ben ma gyar va jat
árul tak „Ma gyar or szág fe les le ge” fel -
irat tal...

A Zsi dó Szín ház
Ná lunk ak ko ri ban az volt a hi va ta -

los ál lás pont: itt val lás sza bad ság van!
Ott ez nem mû kö dött, mert nem vol -
tak, akik él het tek vol na ve le. Ma radt a
„kul tú ra sza bad ság”. Ezt a zsi dó szín -
ház volt hi vat va kép vi sel ni, ezt még a
leg szi go rúbb évek ben is en ge dé lyez -
ték, és csak ér de kes ség ként jegy zem
meg, hogy vezetô mû vé szei mind má -
ig ugyan azok, mint ak kor.

Nagy iz ga lom mal ké szül tem a szín -
ház ba, mert ez a mû faj ná lunk is me ret -
len volt. Ismerôseim biz to sí tot tak ró la,
hogy min dent fo gok ér te ni, mi vel
szink ron tol má cso lás lesz. A Dybukot
ad ták az nap. Akik is me rik a da ra bot,
tud ják, nem egy kön  nyû nyel ve ze tû al -
ko tás. Te hát fül hall ga tó fel, a szín pa -
don jid di sül fo lyik a tár sal gás...

Na most... az a hely zet, hogy ún.
alá mon dá sos for dí tás fo lyik. Egy fér -
fi hang ab szo lút szenv te len han gon
köz li: az ör dö göt, ami meg szállt té -
ged, most ki ûzöm belôled! Eköz ben a
szín pa don kul mi nál a drá ma: egy sza -
kál las, pa je szos szereplô a má sik fö lé
ha jol, és... ûzi az ör dö göt. Per sze
igen csak emelt han gon, ahogy az iga -
zi drá má hoz du kál. Az már vi szont
tény le ge sen za va ró nak bi zo nyult,
ami kor az alá ol va só vé let le nül kettôt
la poz ha tott, az omi nó zus ör dög már
he ted hét or szá gon túl járt, de az
ördögûzô a szín pa don még ma ka csul
vé gez te nem kön  nyû mun ká ját.

Az óta több ször vol tam már eb ben a
szín ház ban, ze nés da rab ja ik kal ott hon
is, kül föld ön is si kert arat nak. Köz ben
el tûn tek a fül hall ga tók, és len gye lül fo -
lyik az elôadás. Pon to sab ban né hány
da rab igényelhetô a pénz tár ban azok -
nak, akik nem tud nak len gye lül...

Hogy men  nyi re nem mind egy, mi -
lyen nyel ven hall ga tunk-né zünk egy
da ra bot, azt jól bi zo nyít ja két pél da is.
A rabbiképzôben egyik mes te rem me -
sél te, hogy moszk vai kint lé te kor el -
vit ték a Ham let re. Ül, ül, hall gat ja a
szá má ra ide gen szö ve get, míg a drá -
ma csúcs pont ján fel hang zik: Gámlet,
igyi szudá! (Ham let, gye re ide!). Drá -
ma ide, drá ma oda – elôvette zseb -
kendôjét, mert nem akar ta, hogy lás -
sák, ke gyet len rö hej re fa kadt.

Var só ban ha son ló han gu lat fo gott
el, ami kor a köz is mert, tra gi kus han -
gu la tú és szö ve gû Jid di se má me hang -
zott fel: Zydowska mat ka. 

Nem ugyan az...
(foly tat juk)

Kar dos Pé ter

Részlet a Stetl c. darabból

A 62 ÉVES IZ RA EL!
Jom Haacmaut - Az Élet Me ne te prog ram

2010. áp ri lis 19–23-ig

Áp ri lis 19., hétfô

08.00 Ta lál ko zó: Fe ri hegy 2/b
10.45 In du lás
14.55 Ér ke zés Tel-Aviv Ben Gurion repülôterére

Transz fer Je ru zsá lem be, az 5 csil la gos Regency Ho tel be
16.30 Ér ke zés a ho tel be
18.00 Rész vé tel az Erev Jom Haacmauti ut ca bá lon Je ru zsá lem bel vá ro sá -

ban, va cso ra a ho tel ben

Áp ri lis 20., kedd (Jom Haacmaut, Iz ra el szü le tés nap ja)

08.00 Reg ge li 
09.30 Délelôtt au tó bu szos vá ros né zés Je ru zsá lem ben
12.00 Ta lál ko zó a töb bi 53 or szág ból odaérkezô Élet Me ne te cso port tal a

pol gár mes te ri hi va tal elôtti té ren
12.30 In dul AZ ÉLET ME NE TE a SI RA TÓ FAL HOZ, gya lo go san
14.00 Ün nep ség a Si ra tó fal nál
16.30 A nem zet kö zi Élet Me ne te ala pít vány JOM HAACMAUT FESZ TI -

VÁL JÁN va ló rész vé tel és va cso ra
23.00 Ho tel

Áp ri lis 21., szer da

07.00 Reg ge li
08.00 Ki rán du lás a Holt-ten ger hez, Massada meg te kin té se, fürdôzési

lehetôség a ten ger ben
Vis  sza uta zás Je ru zsá lem be

19.00 Va cso ra

Áp ri lis 22., csü tör tök

08.00 Reg ge li
09.30 Egész na pos ki rán du lás au tó bus  szal, Haifa–Tel-Aviv–Yaffo meg te -

kin té se
· Haifa: Bahai-kert
· Tel-Aviv: Rabin tér, ten ger par ti sé tány stb.
· Yaffo stb.

17.00 Transz fer a ho tel ba
19.00 Va cso ra

Áp ri lis 23., pén tek

Ko ra haj na li in du lás a repülôtérre. Hi deg cso mag ban reg ge li
07.05 In du lás Bu da pest re
09.35 Ér ke zés: Fe ri hegy 2/b ter mi nál

RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK

A prog ram ára 271 000 Ft/fô, két ágyas el he lye zés ese tén
Egy ágyas fel ár: 67 400 Ft/fô
Mi vel az ün ne pek mi att ez ki emelt idôszak Iz ra el ben, a lé gi tár sa ság és a ho tel
is csak feb ru ár 28-ig tud ja tar ta ni az aján la tát ezen az áron.
Je lent ke zé si és be fi ze té si határidô: 2010. feb ru ár 26.
A biz to sí tást min den ki egyé ni leg in té zi, de kötelezô jel leg gel kell köt nie az uta -
zás idôtartamára (er re az AVIV-irodában is van lehetôség).
A rész vé te li díj az aláb bi szol gál ta tá so kat tar tal maz za:
4 éj sza ka szál lást, fél pan zi ós el lá tást, a prog ram ban fel so rolt ki rán du lá so kat,
transz fe re ket, au tó bu szos bel föl di uta zá so kat, ma gyar nyel vû csoportvezetôt,
repülôjegyet il le ték kel, Élet Me ne te nem zet kö zi re giszt rá ci ós dí jat

Ked ves érdeklôdô ba rá ta ink!
A prog ra mo kon va ló rész vé tel az uta zás egész idôtartama alatt min den ki szá má ra
kötelezô!

Je lent ke zés csak sze mé lye sen, az AVIV Travel iro dá já ban
(1075 Bu da pest, Síp ut ca 12.) Rad nó ti Krisz ti ná nál
Tel.: +36-1-343-0420, +36-1-462-0477




