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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Jákob harca
az angyallal

(Vájislách)

Mit tudtak nagyatyáink azokról az eseményekrôl, amelyeknek emlékére

évrôl évre meggyújtották a viaszgyertyákat? Még maga a Talmud is kényte-

len megkérdezni: Miért is ünnepeljük a chanukkát? – annyira nem volt közis-

mert a makkabeusok diadalainak története a zsidóság körében. A régi

nemzedék zsidó embere hallott valamit egy olajkorsó csodájáról, hallott a

gyöngék diadaláról, az erôsek, a tisztalelkûek gyôzelmérôl a gonoszok felett.

Hallott Matitjáhuról, a fôpapról és a gonosz görög király zsarnokságáról, de

összezavarta ezeket az eseményeket egymással, belekeverte Judit és

Holofernész történetét, Juda Makkabiról azonban nem tudott semmit sem.

Sûrû homály borított eseményeket és embereket, idôhöz, helyhez nem

rögzített üres nevek kísértettek a tanultak fejében is. Néhány zavaros, össze

nem függô név és adat, ennyit tudott a zsidóság saját múltjának legragyogóbb

korszakáról.

És most? Most elôttünk áll teljes nagyságában, idôtálló jelentôségében,

erkölcsi tanításának fényétôl övezetten maga a teljes történeti igazság: a törpe

nép csodálatos gyôzelme az óriások fölött! Már tudjuk, a makkabeusok nélkül

ma nem lenne zsidóság a világon. Matitjahu idejében ellenség gyûrûje zárta

körbe Jeruzsálem kicsiny népét, edomiták és nabateusok, szamaritánusok,

ammoniták és a hellén városok egész sora. A zsidóság saját hazájában

üldözötté vált. Galileában például annyira megfogyatkozott a zsidók száma,

hogy Juda Makkabi a tartomány egész zsidó lakosságát, asszonyostól, gyer-

mekestôl, könnyûszerrel áttelepítette Jeruzsálembe.

Mindez megváltozott Juda Makkabi és utódai alatt. Legyôzték az el-

nyomókat, felszabadították az üldözötteket. Az ügyes gazdaságpolitika

visszavarázsolta az elszegényedettek körébe a jólétet. A népesség gyara-

podott. Nagyszerû irodalmi alkotások születtek: a Makkabeusok könyve,

Judit, Tobit, Henoch könyve, Salamon zsoltárai és számos más remekmû. Elsô

Sok epizódot tartalmazó hetiszaka-
szunk – november 5-én olvassuk – elején
egy titokzatosan hangzó esemény moz-
gatja meg fantáziánkat: Jákob egyedül
marad, és viaskodik vele „egy ember” –
reggelig. Ez akkor történik, amikor a
sokgyermekes ôsatya sikeresen megsza-
badult apósa, Lábán fojtogató ölelésébôl,
és most hazafelé tart Kánaánba édesapjá-
hoz, akit húsz éve nem látott.

Útközben Jákob elôkészületeket tesz
az Ézsauval való találkozásra. Fél. A
midrás tudja, hogy mitôl: attól, hogy
megölik, valamint attól, hogy ô kényte-
len ölni. Három módon készül a találko-
zóra: ajándékkal (amit Ézsaunak küld),
fohásszal és harcra felkészülve.

„Jákob egyedül maradt, és viaskodott
vele egy férfi hajnalig. És amikor látta,
hogy nem bír vele, kificamította Jákob
forgócsontját a tusakodás közben. És
mondta (a férfi): bocsáss el, mert feljött
a hajnal, de ô (Jákob) azt mondta: nem
bocsátalak el, amíg meg nem áldottál!”
(1 Mózes, 32,25–27.)

Ki lehetett ez a férfi, és mit akart Já-
kobtól? Ha jelképes dologról van szó,
mit jelképez a viaskodás? A szövegsze-
rû magyarázat hívei elismerik, hogy a
„férfi” egy angyal volt, akit Isten küldött
Jákobhoz.

Maimonides nyomdokain halad több
neves exegéta, akik biztosak benne,
hogy az éjszakai jelenést Jákob álmodta
vagy ébren próféciálta, de nem volt szó
valódi hús-vér viaskodásról. Ezt mond-
ja Maimonides, részletesen megindo-
kolva a teóriát.

Mások vitába szállnak ezzel, élükön
Nachmanidesszel, aki felteszi a kérdést:
Ha ez valóban csak álom volt, hogy le-
het az, hogy fizikai nyoma maradt: Já-
kob kificamított csípôje?! Tehát szerinte
a viaskodás fizikai valóság volt, amely-
nek nyoma maradt, és amely egy micvát
is eredményezett: a szökôín fogyasztá-
sának tilalmát (gid hánáse).

A férfi – vagyis az angyal – kéri Jáko-
bot, hogy engedje el. A próféta szerint
az angyal sírva könyörgött Jákobnak:
„Pere van Istennek Judával; megbünteti
Jákobot, ahogy megérdemli; tettei sze-
rint fizet neki. Már az anyaméhben
megkerülte (sarkon fogta vagy félrelök-
te) testvérét, ereje teljében Istennel küz-
dött. Küzdött az angyallal és gyôzött,
(az) sírva könyörgött neki...” (Hoséá,
12,3–5.)

A végén az angyal megáldotta Jáko-
bot, és megváltoztatta nevét Izraelre,
amely ezentúl Jákob elôkelôbb,
szellemiesebb neve, és nemsokára az
Örökkévaló is megerôsíti.

Nachmanidez Jákob megsebesítését
„Ézsau angyala” által rávetíti az ókori
pusztítás korszakára, amikor a rómaiak
nemcsak elnyomták és üldözték, hanem
vallásuk elhagyására akarták kényszerí-
teni a zsidókat. Szavaival „Ézsau (Ró-
ma) egy teljes nemzedékét leigázta Já-
kob ivadékainak, olyannyira, hogy
majdhogy megsemmisítette ôket”.

Nachmanides a Tíz Mártír korára
idôzíti azt. Majd ô tovább idézi a
midrást: „Mondta volt rabbi Chijja bár
Abba: Ha azt mondja nekem valaki,
hogy áldozzam életemet az Örökkévaló
nevének megszenteléséért, azt válaszo-
lom, hogy boldogan, de egy feltétellel:
öljenek meg azonnal (és ne kínozza-
nak). Azonban a római vészkorszak hó-
hérai tüzes vasgolyókat tettek az áldo-
zatok hóna alá, és ezáltal kínozták ôket
halálra...”

Eddig a midrás. Ehhez Nachmanides
hozzáteszi: „Voltak idôk, amikor ezt tet-
ték velünk, és ennél még rosszabbat is,
és mindezt elszenvedtük, de megmarad-
tunk ...”

Ráv

Chanukka Fesztivál
a fény ünnepén

A Zsidó Idegenforgalmi és Kulturális
Központ december 12. és 17. között
hagyományteremtô Chanukka Fesztivált
szervez a BZSH Goldmark Termében.

A fény ünnepén, a jeruzsálemi temp-
lom felszentelésének emlékét ôrzô
Chanukka napjain négy – gyertyagyúj-
tással egybekötött – különleges kon-
certet kínálnak a szervezôk.

December 12-én a Judrom Gipsy
Klezmer Band és Klein Judit gondosko-
dik az ünnepi hangulatról. A Magyaror-
szág legkiválóbb roma és zsidó
zenészeibôl alakult együttes a cigány és
a zsidó zene fúziójából született dalla-
mokat kelti életre. Klein Judit énekmû-
vész a jiddis, ladino és héber dallamok
egyik legsokoldalúbb elôadója, évek óta
a Judrom állandó vendégszólistája.

December 14-én Trenderli címmel
rendhagyó kamarazenei programmal
lép fel Korcsolán Orsolya hegedûmû-
vész. Többek között Kreisler, Sarasate
és Dvorák mûvei hangzanak fel. Part-
nerei Fekete László, a Dohány utcai
zsinagóga fôkántora és Neumark Zol-
tán zongoramûvész lesznek.

December 15-én 20.00 órától Falusi
Mariann Kollektív neurózis – Könyv-
zene címû önálló estjét láthatják, amely
Kati Marton magyar származású ame-
rikai újságírónô könyve nyomán szüle-
tett. Partnerei: Szirtes Edina „Mókus”,
Danis Lívia és Sárik Péter. Kilenc ma-
gyar élettörténetét mesélik el, akik
kiemelkedôen fontosak voltak a husza-
dik század történelmében, kultúrájá-
ban, mûvészetében. A produkció a kö-
zelmúltban a New York-i magyar éva-
don is nagy sikert aratott.

December 17-én Gerendás Péter
Faludy György megzenésített verseit
énekli el. A családias hangulatú kon-
certen ütôhangszereken Gerendás Da-
ni, fuvolán Gerendás Hanna játszik.

Belépôjegyek 2500 Ft-os egység-
áron kaphatók az Interticket orszá-
gos hálózatában és a fesztivál jegy-
irodájában: 1075 Budapest, Síp u.
12. Tel.: 413-5531, 343-0420, e-mail:
zsikk@aviv.hu

Zuglói
chanukka!

Cím: XIV. ker., Thököly út 83.!
Idôpont: 

2009. december 13., 1/2 3-kor!
Fellépnek: AKIK
MEGÍGÉRTÉK!

Gyertyagyújtás – ünnepméltatás
– fánk!

Eljönnek: Önök, akik jól akarják
érezni magukat!

Ünnepség után a 7, 173, 5, 7E
autóbuszok és a 72-es troli, 
valamint az 1-es villamos 

szállítják haza 
kedves vendégeinket!

Chanukkai meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a 150 éves 

Dohány utcai zsinagóga 5770. évi chanukkai programjaira.

2009. december 13-án (vasárnap)
a GOLDMARK TEREMBE

(Budapest VII., Wesselényi utca 7.)

Délelôtti program 10 órától az 5–12 éves gyerekeknek:
a Bóbita együttessel vidám „föld körüli utazás”

palacsinta, kakaó, málnaszörp kíséretében.

Templomkörzetünk hagyományos ünnepsége a „kicsit” idôsebbeknek:
15.00 órától kellemes szórakozást kínálunk.

A fellépô mûvészek a humort és a musicalek világát 
varázsolják vendégeink elé.

A mûsor végén büfével kedveskedünk.

Szeretettel várjuk programjainkon.

Dr. Frölich Róbert Kálmán Kálmán
fôrabbi elnök

Chanukka 
a Hunyadi téren

A Hunyadi téri templomkörzet 
és Generációk Klubja

a Fény Ünnepére
december 13-án, vasárnap, 

délután 16 órától ígéretes programmal emlékezik.

Ízelítô és kedvcsináló:
• Domán István fôrabbi ünnepméltatása

• Mincha ima és gyertyagyújtás
• Kozma Klein György kántor énekel 
a mûsorban is szereplô gyerekekkel 

• A Scheiber Sándor iskola színjátszói 
az ünnephez kapcsolódó kis darabot adnak elô 

(Nagy Ágnes tanáruk betanításában) 
• Dávid Viktória elôadómûvész énekel

• Klezmer!!! A Zmirim együttes programja 
(mûvészeti vezetô Nagy Anna, 

Budapest Klezmer Band)

Naná, hogy lesz chanukkai fánk 
és sok-sok finomság! 

Minden érdeklôdôt szeretettel vár a körzet 
és a klub vezetése.

MEGHÍVÓ
A Hegedûs Gyula utcai körzet elöljárósága 

szeretettel meghívja
Önt és b. családját

a 2009. december 13-án (kiszlév 26.) 
vasárnap 15.45-kor 

zsinagógánkban tartandó 

CHANUKKA-ünnepélyre

Köszöntôt mond: Zoltai Gusztáv, a körzet elnöke
Program:
1. Ima: mincha, máriv
2. Ünnepi gyertyagyújtás (Biczó Tamás kántor)
3. Ünnepi beszéd (Deutsch László fôrabbi)
Koncert: a Sabbathsong Klezmer Együttes mûsora
Ünnepi fánk, üdítôk

Hittestvéri üdvözlettel az elöljáróság nevében:

Deutsch László Zoltai Gusztáv,
fôrabbi a körzet elnöke

Miért ünnepeljük
chanukkát?

ízben vernek zsidó királyok saját pénzt héber felirattal. A makkabeus kor

valaha pompás épületeinek romjai ma is hirdetik a hajdani dicsôséget.

És mindenekelôtt a makkabeusok harca és diadala által lett a zsidó vallás

világvallássá; belsô ereje túl tudta immár élni a szentélyrombolást is, és ettôl

fogva a páratlan megpróbáltatások hosszú sorát. A makkabeusok diadala adta

a zsidó vallásnak azt az erôt, hogy eltelve prófétáinak csodálatos látomásával,

fennmaradjon.

Ezt jelenti a zsidóság számára a makkabeusok ünnepe.
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Körzeti kitekintô

Meghívó
a Budapesti Zsidó Hitközség közgyûlésére

2009. december 10., 16.00 óra
(Budapest VII., Síp u. 12. II. emelet Díszterem)

Nyitóima
Elnöki megnyitó
Napirendi pontok:
1. A BZSH 2010. évi költségvetési tervének elfogadása
2. A 2009. évi I–III. negyedévi gazdálkodásának értékelése
3. A BZSH tulajdonát képezô ingatlanok elidegenítésének

engedélyezése
4. Egyebek
Záróima
Megjelenésére feltétlenül számítunk.

Hittestvéri üdvözlettel:

Streit Sándor Zoltai Gusztáv
elnök ügyvezetô igazgató

Díszpolgári címet ka-
pott Zoltai Gusztáv a
Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetségé-
nek ügyvezetô igazgató-
jaként a zsidó közösség
társadalmi kapcsolatai-
nak erôsítéséért, a zsidó
vallás és kultúra széles
körû megismertetéséért.

Budapestért díjban
részesült Az Élet Mene-
te Alapítvány a holo-
kauszt magyar áldoza-
tainak emlékét ôrzô ese-
mények szervezéséért,
valamint az ifjúság kö-
rében a rasszizmus és a
kirekesztés elleni felvilá-
gosító és mozgósító
munkáért.

Szeged
Az V. Szegedi Ôszi Zsidó Kulturá-

lis Fesztivál végéhez közeledve Já-
vori Fegya vasárnapi kamaradélután
keretében az orosz-zsidó dallamvi-
lág értékeibôl adott nagy sikerû
ízelítôt. A következô vasárnapon
könyv- és filmbemutatókra került
sor. Kitüntetô figyelem kísérte Bene-
dek István Gábor Varázs címû köte-
tének ismertetését, valamint új alko-
tása, az Énekek éneke beharangozó-
ját. Szántó T. Gábor, a Szombat
fôszerkesztôje most nem publicista-
ként, hanem novellistaként, költô-
ként mutatkozott be és hagyott mara-
dandó élményt a hitközség és a Köz-
életi Kávéház tagjaiban. Julesz Já-
nos endokrinológus professzor,
szakmájától eltérve, immár harma-
dik alkalommal új verseskötetét tárta
a nagyérdemû elé, míg Szarvas Fe-
renc belgyógyász professzor szintén
más mûfajban, novellával, elbeszé-
léssel, eseményidézéssel mutatta be
új mûvét, kis kitérôt téve az egy tu-
catot meghaladó orvosi szakkönyv
után. Életút-emlékezései egy sze-
rény, de kiváló orvos sorsát, az or-
vos-beteg kapcsolat lényegét hang-
súlyozzák. Megelevenedik benne a
szülôfalu – amelynek díszpolgára
lett –, a középiskola, az egyetem s az
orvoslás. A közönség többször fel-
csendülô vastapssal jutalmazta a
szerzôket. Az irodalmi részt filmbe-
mutató követte. Závada Pál Kos-
suth-díjas forgatókönyvíró Arctalan
árnyak címû alkotását Radó Gyula
rendezô és Bubryák István producer
bevezetôje színesítette, majd az
érdeklôdôk megtekinthették – a
Weisz család életét és tragikus sorsát
felelevenítve – egy hajdani tótkom-
lósi vándorfényképész nagy család-
jának holokausztbeli tragédiáját. A
szegedi közönségnek ez különösen
élményt keltô volt, hisz még mindig
feldolgozatlan hajdani díszelnöke,
Liebmann Béla életútja, amely szin-
tén tanulságos. Benedek István Gá-
bor rendezvényen való jelenléte a hi-
telességet emelte, szóban is meg-
erôsítve filmbeli gondolatait. Radó
Gyula sajnálattal konstatálta, hogy a
magyar köztelevízióban bekövetke-
zett változásokkal az ilyen és hason-
ló mûvek kiszorultak a médiából, és

nemcsak személyét, hanem sok más,
eddig érdeklôdést keltô alkotót távo-
lítottak el, köztük – hangsúlyozottan
említve – Szinetár Miklóst is.

* * *

Közel 420 vendéggel a Szegedi
Tudományegyetem József Attila Ta-
nulmányi és Információs Központjá-
ban, elegáns környezetben fejezôdött
be a közel két hónapos fesztivál a 14.
izraeli vacsoraesttel. A vendégek kö-
zött köszönthettük Aliza Bin-Noun
nagykövet asszonyt, Benny Sharoni
követségi elsô beosztottat, Dorit
Nachum konzult, Újhelyi István ál-
lamtitkárt (MEH), Gulyás Kálmán
szakállamtitkárt (Szociális és Mun-
kaügyi Minisztérium), Botka László
országgyûlési képviselôt (MSZP),
Szeged polgármesterét, Búzás Péter
országgyûlési képviselôt (MSZP),
Makó polgármesterét, Nógrádi Zol-
tán országgyûlési képviselôt (Fi-
desz), Mórahalom polgármesterét,
valamint Géczi József, Kozma József
(MSZP), Kovács Kálmán (KNDP),
Zakar Péter (Fidesz) megyei
képviselô-testületi alelnököket, Dé-
kány Imre akadémikust, az MTA
SZAB, Nemesi Pál vezérigazgatót, a
Csongrád megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, Feldmájer Pétert, a
Mazsihisz elnökét, a Csanád megyei
püspök képviseletében Kozma Gá-
bor hittudományi fôiskolai rektort,
Gregor Józsefnét, a Magyar–Izraeli
Baráti Társaság korábban elhunyt
díszelnökének özvegyét, Farkas
Andrást, a Szegedi Magyar–Izraeli
Baráti Társaság titkárát. A vacsora-
est mûsoráról az Akropolisz Tánc-
színház négy zsidó tánca (betanítot-
ta: Kerek Attiláné), a Budapest
Klezmer Band, a táncparkettre szólí-
tásról a Golda Meir Szalonzenekar, a
kiváló zsidó ételekrôl a Sport and
Life, ennek keretében a maceszgom-
bócok elkészítésérôl Zoltai Gusztáv,
a Mazsihisz és a BZSH ügyvezetô
igazgatója (több mint 840 példány-
ban), a sóletrôl és a töltött libanyak-
ról Macskássy Izolda festômûvésznô
(erdélyi recept alapján) gondosko-
dott – nagy siker mellett. Beszédet
Aliza Bin-Noun és Botka László
mondott. A hangulatos est keretében,

MEGHÍVÓ
A délpesti körzet szeretettel vár minden érdeklôdôt nagyszabású

CHANUKKA AFTER-PARTIJÁRA
2009. december 19-én, szombaton, 18.30 órakor

a XX. kerületi MSZP-székház dísztermében
(XX., Kossuth Lajos u. 49.)

A hagyományos chanukkai fánkon kívül a jelenlevôknek rendkívüli
élményben lesz részük: fellépnek az ifjú kántornemzedék jeles
képviselôi, valamint egy autentikus középkori reneszánsz muzsikát
játszó fiatalokból álló együttes. A jegy ára 500 Ft. Részvételi szándé-
kát kérjük, jelezze a 06/20-949-2838 telefonszámon vagy honlapunkon
a www.del-pest.com címen, ahol a koncert részletes programját is
megtalálja.

MEGHÍVÓ
a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége közgyûlésére

2009. december 20. (vasárnap) 10.00 óra
(Budapest VII., Síp u. 12. II. emelet, Díszterem)

Nyitóima 
Elnöki megnyitó 
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a Mazsihisz 2009. I–III. negyedévi költségvetésének

eddigi végrehajtásáról. Elôadó: Zoltai Gusztáv ügyvezetô igazga-
tó és Sessler György, a Számvevô és Számvizsgáló Bizottság elnö-
ke

2. Beszámoló a Mazsihisz 2010. évi költségvetésének tervezetérôl és
határozathozatal a Mazsihisz 2010. évi költségvetésének ter-
vezetérôl. Elôadó: Zoltai Gusztáv ügyvezetô igazgató és Sessler
György, a Számvevô és Számvizsgáló Bizottság elnöke

3. A Mazsihisz Ifjúsági Csoportja létrejöttének tudomásulvétele.
Elôadó: dr. Feldmájer Péter és dr. Egri Oszkár

4. Idôközi választás: A Mazsihisz alelnökének és a Választási és
Jelölô Bizottság tagjainak megválasztása. Elôadó: Nattán László
bizottsági elnök

5. Határozathozatal a Mazsihisz tulajdonát képezô bodrog-
keresztúri temetô használata átengedésének engedélyezésérôl.
Elôadó: dr. Egri Oszkár

6. Határozathozatal a Sopron, 3239 hrsz.-ú ingatlan elidegenítésé-
nek engedélyezésérôl. Elôadó: dr. Egri Oszkár

7. Beszámoló az elôzô közgyûlésen hozott határozatok végrehajtá-
sáról. Elôadó: dr. Feldmájer Péter

8. Egyéb ügyek
Záróima

Megjelenésére feltétlenül számítunk.
A közgyûlés legfeljebb délután 2 óráig tart. Amennyiben ezen
idôpontig nem sikerül a kitûzött napirendi pontokat megtárgyalni,
úgy a következô közgyûlésen hozunk azokról határozatot.

Hittestvéri üdvözlettel:

Dr. Feldmájer Péter Zoltai Gusztáv
elnök ügyvezetô igazgató

amelyre az ország sok tájáról érkez-
tek vendégek, a hitközségtôl támo-
gatásáért Löw Immánuel-emlékpla-
kettben részesült Aliza Bin-Noun
(ezt zsidók kapják), valamint Löw
Lipót-emlékplakettet vehetett át
Papp Gyula akadémikus, Varga Pé-
ter elnök-vezérigazgató (Printker
Officeland Zrt.) és Szabó Jenô ve-
zérigazgató (Délmagyarországi
MÉH Zrt.). A vacsoraesten szétnéz-
ve Szeged színe java, prominens
közéleti személyiségei, tudósok, mû-
vészek, orvosok, ügyvédek, szimpa-
tizánsok voltak láthatók. Olyanokkal
találkozhattunk, mint Benedek István
Gábor író, Vajda Júlia operaénekes,
Várkonyi László bölcsészprofesszor
Debrecenbôl, Weisz Péter, a KNDP
zsidó mûhelyének vezetôje ugyan-
onnan, Sándor Péter hitközségi el-
nök Sopronból, Mészáros Tamás
professzor, a Rotary Klub elnöke,
Lippai Pál, Szalay István, Szeged
korábbi polgármesterei, Pávó Imre,
az amerikai Lilly gyógyszeripari
konszern Bécsben székelô európai
igazgatója, a Szegeden bíráskodó iz-
raeli vendégbíró, német, kubai ven-
dégek, és még hosszan sorolhatnánk.
Forgatott a Szeged és a TELIN TV,
másnap dicsért és kommentált a
Délmagyarország. „Mindenki tudja,
hogy az évek során a város egyik
meghatározó társasági eseményévé
vált az izraeli est. Ez a polgári ren-
dezvény. A polgár ez esetben egyen-
lô: citoyen. Tudják, aki nevében a
francia forradalom óta él, és a vilá-
gon mindenütt az öntudatos állam-
polgárt jelenti. Jó vendégnek lenni
ezen a szegedi polgári rendezvé-
nyen. Egy hatalmas teremnyi embert
hoz össze – mi is? Hogy önmagukat
citoyennek tudják. És több nem is
kell a legkülönfélébb polgárok kéz-
fogásához.” Igen, ez a 14 éve meg-
tartott rendezvény ezt szolgálja. Itt
megtalálják egymást a fehér asztal-
nál a különbözô nézetet vallók, és
beszélgetnek egymással városukról,
az itt élôkrôl, a jótékonyságról, az
emberségrôl. Ezért van szükség
ilyen összejövetelekre. Ezek szolgál-
ják legjobban az antiszemitizmus el-
leni fellépést, az együttélést, egymás
megismerését, a jó értékelését. Fô
elôkészítô Farkas András, Juhász J.
Pál, Markovics Zsolt, Balogh Ádám
voltak, nélkülük az esemény nem lett
volna ilyen sikeres. Jövôre újra talál-
kozunk.

* * *

Az izraeli vacsoraesten még csak
ajándékként, de 2009. november 11-
én sajtó- és könyvbemutatón került a
nagyközönség elé a Szegedi Zsidó
Hitközséget és mûemlékeit bemutató
csodás kötet. Dusha Béla fotómûvész
„Az élô Zsinagóga” címû alkotását
már sokan várták. Az eseményre a
Móra Ferenc Múzeumban került sor.
Zombori István igazgató méltatta a
kimagasló színvonalú alkotást, a
szerzô látásmódját, miáltal olyat is
felfedez közönsége számára, ami a
rendezvények gyakori látogatójának
nem tûnik fel. A könyvet a város pol-
gármestere, Botka László országgyû-
lési képviselô és a hitközség elnöke
látta el elôszóval és ajánlással, szöve-
gezését Markovics Zsolt fôrabbi, Tóth
Attila mûvészeti író, Ábrahám Vera
könyvtáros és Lednitzky András, a
hitközség elnöke végezte. Az alko-
tókkal – elsôsorban a fotókat készítô
mûvésszel, akinek elsô kötete a Sze-
ged fényei volt, ennek folytatásaként
az Árvíz temploma (Dóm) jelent meg
– Szuromi Pál mûvészettörténész be-
szélgetett. A színes fotóalbum méltán
reprezentálja magyar és angol nyel-
ven a nagyvilág számára a Mazsi-
hiszhez tartozó hitközség életét s mû-
emlék épületeit. Köszönet a város
polgármesterének, a Közép-magyar-
országi Zsidó Hitközségek Szövetsé-
gének az anyagi támogatásért. Az al-
kotás magyar nyelven 7000 Ft-ért, an-
gol nyelven 8000 Ft-ért a szegedi hit-
községnél is megrendelhetô.

L. A.

Búcsú Iványi Tibortól, Izrael
és a zsidóság ôszinte barátjától

„térj meg lelkem a te nyugodalmadba” (Zsoltárok 116,7)

Iványi Tibor, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség egyházalapítója és
28 éven át vezetô lelkésze, a Wesley János Lelkészképzô Fôiskola alapítója
és tanára, hat évtizedes szolgálatát befejezve, 2009. november 17-én hajnal-
ban, életének 81. évében elhunyt.

Metodista lelkész volt, bátor és bölcs ember, Izrael és a zsidó nép ôszinte
barátja. Éppen a Szentföldre készült, amikor az Örökkévaló a legszentebb or-
szágba szólította.

Iványi Tibor egyháza hozta létre a nemzetközi hírû Wesley János
Lelkészképzô Fôiskolát, ahol nemcsak lelkészeket és teológusokat, de szoci-
ális munkásokat és pedagógusokat is képeznek. A fôiskola együttmûködési
szerzôdést kötött az ORZSE-val és több külföldi felsôoktatási intézménnyel.

A MET képviselôit ott láthattuk minden Izrael és a zsidóság melletti meg-
mozduláson, rasszizmus elleni tüntetésen.

„Reménykedve bízunk abban, hogy hazánk vallási közösségei mielôbb és
meggyôzô egyértelmûséggel készek lesznek a saját országunkban és saját hí-
veik körében is aggasztóan teret nyerô ordas eszmékkel szembeni elkötelezett
fellépésre” – nyilatkozta egyházuk.

Izrael háború sújtotta területeirôl már négy alkalommal láttak vendégül zsi-
dó gyerekeket a MET-hez kapcsolódó intézmények.

Jeleskedtek az olyan könyvek kiadásában is, melyek az Ószövetség világát
jelenítik meg, ezzel is közelebb hozva, megismertetve a zsidó életet és gon-
dolkodásmódot az olvasóval.

Iványi Tibort hatvanévi boldog házassága során szép családdal áldotta meg
az Örökkévaló. Tizenegy gyermeke közül lelkészek, orvosok, parlamenti
képviselôk kerültek ki. Hatvankét unokája, tizenkét dédunokája van.

Tudtuk, hogy betegséggel küzd, reménykedtünk, hogy legyôzi, mint annyi
mindent életében. Legyen emléke áldott!

A Mazsihisz részvétét fejezte ki Iványi Gábornak, az elhunyt fiának.

KITÜNTETÉS
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A nagy részvétel mellett megtartott
eseményen a tisztségviselôk asztalá-
nál Feldmájer Péter, Zoltai Gusztáv,
Streit Sándor, Horovitz Tamás, Kardi
Judit és Gordon Gábor elnökségi tag-
ként foglaltak helyet.

Feldmájer Péter elnök köszöntötte a
megjelenteket, majd elmondta, nagy-
jából egy éve volt az alakuló ülés, az-
óta komoly munka folyik. Létrejöttek
a bizottságok is, és minden irányzat
képviselôje kifejtheti álláspontját. Tá-
jékoztatott arról is, hogy a Kongresz-
szus elnöksége folyamatosan figyel és
reagál az ország és a világ eseménye-
ire.

Gordon Gábor levezetô elnökleté-
vel vette kezdetét az érdemi munka.

Az elsô napirendi ponttal kapcsola-
tosan („A Kongresszus Választási
Szabályzatára tett javaslat megvitatá-
sa, határozathozatal”) Feldmájer Péter
elmondta, erre azért volt szükség,
hogy a következô alkalommal már e
szerint választhassanak.

Kardi Judit alelnök (Magyarországi
Cionista Szövetség) felhívta a figyel-
met egy kiegészítésre a bizottságok
létszáma, a módozat és az idôpontok
vonatkozásában.

Streit Sándor a minimumot öt fôben
határozná meg – persze ennél több is
lehet. Fontosnak azt tartaná, ha az ülé-
seken majd aktív részvételre lehetne
számítani.

Feldmájer Péter megjegyezte, az
5–12 fôs létszámot a többi bizottság-
nál már elfogadták, ennek értelmében
szövegszerû javaslattal élt, amit a
jelenlévôk megszavaztak.

A második napirendi pont („A
Kongresszus végleges Mûködési Sza-
bályaira tett javaslat megvitatása, ha-
tározathozatal”) felolvasása után
Feldmájer Péter elmondta: minimális
technikai változtatás történt, s lehe-
tôség van a módosításokra.

Janklovics Tibor (Mazsike) vélemé-
nye szerint ami nincsen szabályozva,
az „szétfolyik”, így például a napirend
érdemi kérdései (idôben és írásban
megtehetô módosító javaslattételek),
az elnöki mandátum idôtartama, a
Kongresszus összehívásának gyakori-
sága (a szabályzat értelmében évi
egyszeri alkalommal, de egy-egy
szervezet a számára fontos kérdések
megvitatása esetén kérheti-e a soron-
kívüliséget), valamint a bizottsági
ülések idejének és témájának közlése.
A határozathozatalokkal, azok jelen-
tôségével kapcsolatosan a felszólaló
javasolta, hogy a Kongresszus elnöke

legyen köteles a Mazsihisz közgyûlé-
se elé vinni azokat.

Egri Oszkár jogász (Mazsihisz) ez
utóbbi felvetésre elmondta, hogy ez
egy – a Mazsihisz kezdeményezésére
létrejött – konzultatív fórum, a napi-
rendi pontokra mindenki tehet javas-
latot.

Suchman Tamás úgy ítélte meg,
Janklovics javaslatai vitára alkalma-
sak, de a döntés egy késôbbi ülésen
történjen.

Grósz Andor egyetértett Janklo-
viccsal, támogatná azt a lehetôséget,
hogy a konszenzusos kérdéseket a
Kongresszus elnöksége a Mazsihisz
Közgyûlése elé vigye.

Feldmájer Péter pontról pontra
megválaszolta Janklovics javaslatait,
elmondva többek között azt is, hogy a
Kongresszus ugyan nem „törvényho-
zó” testület, de az itt hozott határoza-
tokat mindig megpróbálják végrehaj-
tani.

Kardi Judit az Egészségügyi és
Szociális Bizottság tagjaként szólt a
témához, felvetve, hogy az itt hozott
döntéseket miért ne vehetné napirend-
jére a Mazsihisz közgyûlése, különö-
sen azért, mert tényleg csak az rendel-
kezik a nyilvánosság eszközével.

Janklovics Tibor szót kapva beszélt
arról is, hogy az ülésszakokon idô hi-
ányában ad hoc jellegû napirendi pon-
tok megtárgyalására nem is lenne
lehetôség, ezért praktikusan idejében
és írásban jelenjenek meg azok.

Deutsch László fôrabbi (Hegedûs
Gyula utcai körzet) a 4. paragrafushoz
tett módosító indítványt a paritás kér-
désében, amelyet Feldmájer Péter ér-
demben meg is válaszolt.

Egri Oszkár a mûködéssel, az el-
hangzott javaslatokkal kapcsolatosan
összegzett, elmondva: kötelezô hatá-
rozatokat nem célszerû hozni, minél
kevesebb formalitással, tartalomcent-
rikusan kell mûködni.

Streit Sándor szerint sok megoldha-
tónak tûnô kompromisszumos javas-
lat hangzott el. Javasolta, hogy a
Kongresszus határozatait a Mazsihisz
vezetôsége kötelezôen tûzze a napi-
rendjére.

Szabó György (Barankovics Alapít-
vány) Janklovics javaslatát abszolút
támogatja, a problémát valósnak tart-
ja. A Kongresszus értelme, hogy
munkájával a zsidóság ügyét szolgál-
ja, ezért ha nem kerülnének javaslatok
és döntések a Mazsihisz elé, az nem
lenne jó.

Janklovics szólt arról is, hogy a

Streit Sándor által elmondottak már
elôrelépést jelentettek, majd fontos-
nak tartotta megjegyezni: a második
világháború során a vallási vezetés je-
lentette a képviseletet, nem létezett
összefogás. A más útra lépés a meg-
osztás útja lenne – tette hozzá.

Zoltai Gusztáv kihangsúlyozta: sem
a Kongresszus, sem a Mazsihisz nem
fog a zsidóság érdekei ellenére dol-
gozni, döntéseket hozni. Minden fon-
tos javaslat, határozat megtárgyalásra
kerülhet.

Feldmájer Péter összefoglalta az
eddig elhangzottakat, majd megszö-
vegezve elfogadásra javasolta. A
Deutsch László fôrabbi által felvetett
technikai módosításra is szavazást
kért és kapott.

Frischman Edgár javasolta, a
Kongresszus döntse el az esetleges
soron kívüli felvetések napirendre tû-
zését.

Streit Sándor elmondta, adva van
már egy mûködô szervezet, a bizottsá-
gok munkája felpezsdült, ne zárjuk ki
annak lehetôségét, hogy egy tagszer-
vezet kifejthesse álláspontját.

Feldmájer Péter felolvasta szöveg-
szerû összefoglalóját, majd ezzel
egyetértésben megtörtént a szavazás.

Moczó Kálmánné (Bergen-belseni
Táborcsoport) kérdésére Feldmájer
Péter érdemében válaszolt, Janklovics
Tibor ismételten felolvasta elôter-
jesztését, és tájékoztatást javasolt.

Kardos Péter fôrabbi (zuglói kör-
zet) elmondta, Janklovics indítványá-
nak elfogadása esetén nevet kell vál-
toztatnia a Mazsihisznek, mivel az a
„hitközségek szövetsége”.

Szabó György kifejtette: a magyar-
országi zsidóságot a Mazsihisz képvi-
seli, hová vigyék tehát a problémái-
kat? Az elnökség tájékoztassa a
Mazsihisz közgyûlését, mirôl tanács-
kozott, mirôl döntött a Kongresszus.

Kis összegzés következett, majd
Janklovics elmondta, hogy szerinte
elvész a párbeszéd, valamint elvárja a
tájékoztatást. Streit Sándor kompro-
misszumos megoldásra hívta fel a ta-
nácskozás figyelmét, hiszen születhet
itt olyan döntés is, ami nem Mazsi-
hisz-kompetencia, de a szervezetre
tartozó vita vagy javaslat esetén a
Mazsihisz foglalkozhat azzal.

Kardi Judit saját szervezetével kap-
csolatos tapasztalatairól beszélve el-
mondta, a Mazsihisz – jogi személy
lévén – kompetencia tekintetében ösz-
szehasonlíthatatlanul jobb helyzetben
van.

N
em is tudom, hogyan feledkezhettem meg
róla, az események legfontosabbikáról, a
szerdai nagypiacról. Annyi sok minden-

rôl fecsegtem már feleslegesen, miközben ezt az
izgalmas, mozgalmas momentumot kihagytam a
miskolci családom krónikájából. Mert ugye mi-
közben a szombati sóletrôl, a kenyérsütésrôl, a
baracklekvárfôzésrôl meg sok-sok minden más-
ról tirádákat zengtem, elfelejtettem említeni,
hogy minden, de minden a kirakodóvásártól, a
szerdai nagypiactól függött.

Bizony ám! Ha szerdán esett az esô, és nagy-
apó nem tudott kipakolni, akkor az összes uno-
ka tudta, hogy azon a héten lôttek a bögre tej
mellé tálalt mazsolás kuglófnak, a foszlós kaka-
ós kalácsnak, de még az uzsonnára szánt vajas-
mézes kenyérnek is. Vastag föllel díszes tehéntej,
vajas zsemle akkor akadt, ha nem szakadt, csak
szemerkélt az esô, ám ha zuhogott, nagymama
magára terítette a nagykendôt, és az elôzô napi
sütésbôl maradt olcsóbb kenyérbôl hozott a pék-
tôl. Ha még volt otthon a kék bödön mélyén li-
bazsír, vékonyan, hogy az esti sült krumplinak is
maradjon, megkent belôle egy-egy szeletet,
megsózta, megpaprikázta, a kezünkbe nyomta,
azzal – illa berek, nádak, erek! – mehettünk
nyáron a Sajóra, télen hógolyózni, vagy amerre
láttunk. Ilyenkor este is csak a „nyögvenyelô”, a
héjában sült krumpli várt bennünket egészen
péntek estig, mert a szombati sólet az szent és
sérthetetlen volt. Erre a célra szolgált nagyma-
ma és nagyapó gyûrûje, az ezüst peszachi tál,
legvégsô esetben, ha azok már „benn” voltak, a
tollas dunyha, nagykabát, rézmozsár és egye-
bek.

Bizony a régi gazdasági világválság éveiben
a nagycsaládos zsidó kisiparosok igencsak szû-
kölködtek, napról napra éltek, ahányan csak
voltak.

De hagyjuk ezeket a szomorú emlékeket, men-

jünk csak vissza – jelen idôben – a kirakodóvá-
sárhoz. Hétágra süt a nap, zörgôs szekéren sor-
ra érkeznek a gazdák minden földi jóval megra-
kott szekerei. Adott a Teremtô jó termést, ha si-
kerül eladni a krumplit, kukoricát, babot, akkor
a gazda vásárolni is fog, meszelôt, lókefét, ecse-
tet, a puccos városi nagyságák tollseprût, drága
lószôr partvist, estére tele lesz a zsebe az öreg
kefekötômesternek, a nagyapámnak.

A szép remények elô-
legéül máris nikkel tízfil-
lérest szorongat a mar-
kában minden unoka.
Szorgos munkával, a sá-
torállítás körül buzgól-
kodva érdemelte ki a
gyereksereg ezt a renge-
teg pénzt, és most gond-
terhelt arccal ki-ki azon
töri a fejét, mire költse el a vagyonát.

Tomi unokaöcsém és jómagam még nem tud-
juk, hogy a vasárnapi matiné-elôadáson a
KORZÓ filmszínházban A VASKORONA címû
remekmûvet nézzük-e majd meg, vagy inkább a
kissé távolabbi (de rollerral jól megközelíthetô)
diósgyôri moziban az ALI PANG, A FEKETE
SZULTÁN kalandfilmen izguljunk. Ugyanakkor
a mézeskalácsosok, a törökmézárus, a vattacuk-
ros rekedt kiáltásai is hívogatnak, de a tíz fillér-
rel be lehet menni a CZÁJA CIRKUSZ délutáni
elôadására, fel lehet ülni a körhintára, és akkor
még nem is beszéltem a BODA CUKRÁSZDÁ-
RÓL a Szemere utcában, ahol tíz fillérért három
gombóc fagyit mérnek a máshol megszokott
kettô helyett. Na és az OLASZ? A kiváltságos
gazdagoknak fenntartott OLASZ FAGYLALTO-
ZÓ? Amelynek vaníliaillata egy aszkéta remete
zsebébôl is kicsalja a tíz fillért? Az olyan serdül-
tebb srácoknak, mint mi vagyunk, pedig már
barátnôjük is van. A barátnô vasárnap ott áll

majd a mozi elôtt, és várja, hogy valaki fagylal-
tot nyomva a kezébe bevigye. Mert csókolózni és
azzal eldicsekedni csak a pénzes lovag tud.

Uff, uff! Sápadt arcú testvérem! Harci ös-
vényre kell lépnünk, mindenáron kell még fejen-
ként húsz fillér, mondja ki a szentenciát Bölcs
Varjú, azaz Tomi unokaöcsém. Szerénységem, a
VADÖLÔ, rábólintok. Hogy a PRÉRIN, azaz a
Búza téren fogjuk megkeresni a pénzt, az már

elôre el van döntve, és bölé-
nyek híján a lovakon, az
nem kétséges. Mert bár
mindketten harcossá va-
gyunk avatva, a puccos
nagyságák gyengének ta-
lálnak minket ahhoz,
hogy házhoz cipelésre át-
adják megpakolt kosara-

ikat, mikor izmos, inas, le-
gényszámba menô fiúk is kínálkoznak.

Akkor hát rajta! Kézbe vesszük a vödröt, a
kislapátot, és kettéválva, sziú indiánként szima-
tolva, nyomon haladva felszedjük a kalácsként
illatozó, még gôzölgô, friss lógombócokat.

Hipp-hopp, telik a vödör, a pacik nem spórol-
tak az ajándékkal, a púpozott vödör háromszor
is oda-vissza jár a Szinva patak és a Búza tér
között. A bolgárkertész egy egész vagyont, fe-
jenként harminc fillért számol a kezeinkhez.
Közben leáldozni készül a Nap, nagyapó bepa-
kol, jó vásárt csinált, könnyelmûségében még
újabb tíz fillért hagy kikunyerálni magától. Mi-
csoda emlékezetes nagy nap!

MISKOLC, 2008. január

A régi Miskolc felröppent az égbe, pékek,
borbélyok, boltos asszonyok
Színes habcsókot szórnak rám a holdról a
Búza téri mézesbábosok

Nyalka huszár, táltos mézeskalács lován,
szikrázó csillagokra lép

Tükrös szívet kap tôle zálogul szôke virágszál
kiscseléd

Gubbaszt a vásárcsarnok, itt maradt, benne
a hajnal mocorog

Éji délibáb lett a nagypiacból, a körhinta
felhôn tótágast forog

A Kis-Göncölnél megáll a villamos, csenget
és bandukol tovább

Ablakaiból a család integet, rég élt 
nagynénik, bácsik, unokák

Felhorzsolt térddel vad indiáncsatából 
megtérni nincs többé hova

Nem vár a karéj lekváros kenyér! Mit tettek
veled, drága nagymama?

Hová lett a tikkasztó nyár? Fecskeszög? 
A hûs vizû Sajó

Hamvas szilvára rézfillért ki ad? Hová 
vittek el, drága nagyapó?

Keleten pirkad, sápadt csillagok vacognak
a havas háztetôk felett

Alattuk mérges nyálát gyûjtve acsarog új, 
ordas gyûlölet

A régi utcát már egyedül járom... imát sem
tudok... Isten hová lett?

Reszketek!

***

Hozz békességes estet, Messiás! 
Jöjjön a Földre új csoda!

Gyertyák fényében, szeretetben 
teljen az ünnep,

a Chanukka.

A Magyar Zsidó Kongresszus ülése Feldmájer Péter javaslatról javaslat-
ra tette fel szavazásra az elôter-
jesztéseket, módosító indítványokat.
Egy pontot utaltak vissza az elnökség-
hez.

Kis szünetet követôen Feldmájer
Péter rátért a harmadik napirendi
pontra („Beszámoló a kongresszusi
bizottságok megalakulásáról és
mûködésérôl”).

Kardi Judit mint a következô le-
vezetô elnök elôször az Egészségügyi
és Szociális Bizottság eddigi munká-
járól szóló beszámolója elfogadását
kérte. Elmondta: eddig két ülést tar-
tottak, tizenkét taggal, s Weisz Judit
(Debrecen) személyében alelnököt is
választottak. Elfogadták a mûködési
szabályzatot, valamint tevékenységük
vázlatát. Tanácsadó szakértôk meghí-
vásával reszortfelelôsöket jelöltek ki.
Kapcsolatokat vettek fel, együttmû-
ködési formákat alakítottak ki. Még
ebben a naptári évben körvonalazódik
majd a feladatkörök meghatározása.

Streit Sándor (Kegyeleti Bizottság)
beszámolójában elmondta egyebek
mellett, hogy alakuló ülésüket admi-
nisztratív kérdések megtárgyalásával
kezdték, hiszen széles körû problémá-
val kell szembenézniük, foglalkozni-
uk. A második alkalommal vendégük
volt Tamás Péter, a Temetôrendezési
Csoport vezetôje, majd harmadik ösz-
szejövetelükkor sor kerülhet a két al-
elnök megválasztására. Megfogalma-
zódott az üléseken való megjelenés és
az érdemi munka jelentôsége.

Streit Sándor beszélt a tokaji
temetôkrôl, s arról a kutatómunkáról,
ami az elhanyagolt, elfeledett temetôk
(pontosan hány ilyen van?) rendbeho-
zatalára irányulna, hiszen számuk
nem csökken, ellenkezôleg: nô! Szük-
ségessé vált maga a feltérképezés is.
Winkler Miksa Zala megye 15 kis sír-
kertjét „fedezte” fel; a bizottság terv-
szerûen, megyérôl megyére haladva,
az elhunytak iránti tiszteletbôl teszi
majd a dolgát. Szó esett diákok bevo-
násáról, hangsúlyozva, hogy nem
kampányszerûen, hanem szisztemati-
kusan, nagy kitartással kell végezni
ezeket a feladatokat. Felvetôdött az
emlékmûvek ügye, valamint az Álla-
mi Kegyeleti Bizottsággal való kap-
csolatfelvétel is.

Winkler Miksa kifejezte örömét,
hogy egyre többen tájékozódhatnak
az elhanyagolt temetôk problémájá-
ról, majd két londoni család e prog-
ramban megnyilvánuló komoly anya-
gi áldozatvállalását említette.

Rosenfeld Dániel (MZSSZE) már –
mint mondta – részt vett ilyen munká-
ban, és felajánlotta további segítségü-
ket.

Siklósi Vilmos (Zalaegerszeg) meg-

erôsítendô Streit Sándor véleményét
kifejtette, a bizottság célja nem a
temetôk felújítása, miután azt kö-
vetôen ismét nem lenne olyan ember,
aki rendben tartsa, hanem ennek egy
folyamat részének kell lennie, sok
adat megszerzése utáni állapotmegha-
tározásnak. Az alapokat megteremtve
kell eldönteni a cselekvési stratégiát.

Szabó György (Nemzetközi Kap-
csolatok Bizottsága) beszélt eddigi
tevékenységükrôl, a már megtartott
három ülésrôl. Alelnököket választot-
tak, a tagság jelenleg 9 fô, Olti Ferenc
és Novák Attila lemondása után.
Egyeztetés lehetôsége merült fel hazai
és külföldi ifjúsági szervezetekkel,
valamint körvonalazódni látszik egy
akcióprogram kiépítése is.

Fohn György (Debrecen) nagyon
röviden szólt az Ifjúsági és Sportbi-
zottság munkájáról, a tisztségviselôk
megválasztásáról, valamint arról,
hogy a következô ülés alkalmával
fogják meghatározni az ifjúságra, a
sportra és a vallási életre vonatkozó
programjukat.

Holländer Máté (Kulturális és Ok-
tatási Bizottság) beszámolt arról,
hogy eddig egy alkalommal ülésez-
tek, amikor a távlati terv felvázolásá-
ra került sor. Ezt követôen szólt hozzá
a Kegyeleti Bizottság feladataihoz,
felajánlva együttmûködésüket.

Feldmájer Péter beszámolt a Köz-
életi és Antiszemitizmus Elleni Bi-
zottság ülésérôl, ahol elnököt válasz-
tottak. Véleménye szerint néhány tö-
résvonal vált nyilvánvalóvá a jelenle-
gi helyzetben, melyekre feltehetôen jó
megoldást tudnak találni. Elmondta,
ha szükség lenne rá, akár rendkívüli
ülést hívnak össze. Végül tájékoztatást
adott a decemberben Jeruzsálemben
megrendezésre kerülô Antiszemitiz-
mus Elleni Nemzetközi Konferenciá-
ról.

A bizottságokról szóló tájékoztatá-
sokat a jelenlévôk elfogadták.

Észrevételek, javaslatok témában
Rosenfeld Dániel szólalt fel, elmond-
va, a közelmúltban az Új Élet nem kö-
zölte egy állásfoglalásukat. Feldmájer
Péter azonnali válaszában hangsú-
lyozta, az újság, amely kéthetenként
jelenik meg, nem közlöny, és egy már
korábban elfogadott kongresszusi nyi-
latkozaton (plusz MTI) közlésre szánt
anyaguk nem mutat túl.

További hozzászólás nem lévén,
Feldmájer Péter az ülést berekesztet-
te, majd tájékoztatta a jelenlévôket,
hogy a következô ülés várhatóan
Sávuot után lesz.

Gál Juli

CSOMÓS RÓBERT

Kirakodóvásár
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Háromnapos rendezvénysoro-
zattal ünnepelte fennállásának
90. évfordulóját a Budapesti
Zsidó Hitközség Scheiber Sán-
dor Gimnáziuma és Általános
Iskolája. Nagy múltú alma ma-
terükre emlékezve, egykori diá-
kok és tanárok keresték fel az
Abonyi utcai volt zsidó gimná-
ziumot (ma az ELTE Radnóti
Miklós Gyakorló Iskolája), a
Bérkocsis utcai zsinagógát, va-
lamint a Laky Adolf utcai
„Scheibert”.

Koszorúzás 
az emléktábláknál

Az ünnepség nyitányára közel fél-
százan gyûltek össze a Radnóti gim-
názium aulájában. A jelen lévô öreg-
diákok – többségük jócskán túl a 75-
dik évén – örömmel talált egy-egy
iskolatársra a csoport tagjai között.
(A legidôsebb hölgy 1945-ben érett-
ségizett az Abonyi utcai zsidó gim-
náziumban.) Réz Gáborné igaz-
gatónô a vendégek köszöntése után
az iskolában elhelyezett két emlék-
tábla elôtt rövid beszédben idézte fel
az alapítás idôszakát. Emlékeztetett
rá, hogy Budapesten az intézménye-
sített zsidó oktatás 1919-ben indult
meg, de a szándék már a 19. század
végén megfogalmazódott. Kálmán
Mór tudós-pedagógus nevéhez
fûzôdik a kezdeményezés, hogy az
identitástudat, a hagyományápolás
és a modern tudományok talaján te-
remtsék meg a gimnáziumi képzést.
Az Izraelita Hitközség elfogadta és
felkarolta ezeket az elveket, és az
ügy elômozdítására hamarosan
megkezdôdött az adománygyûjtés.
90 évvel ezelôtt a tanítást a Wesselé-
nyi utcai fiú- és a Síp utcai leányis-
kolában kezdték meg.

Az Abonyi utcai gimnázium
Lajtha Béla tervei alapján, a kor leg-
magasabb színvonalán épült fel. A
mûegyetem építész hallgatói számá-
ra évtizedeken keresztül ez volt a
mintaiskola; az épületet a szakma
„iskolapalotának” nevezte.

Megnyitása után 29 éven keresztül
folyamatosan nôtt a tanulói létszám.
Az épületben egy idôben ipari iskola
is mûködött. A holokauszt azonban
drasztikus csökkenést okozott, 1944
után nem tudták feltölteni az osztá-
lyokat – zárta beszédét Réz Gáborné.

A koszorúzás elôtt az iskola igaz-
gatója megemlékezett Tauber Lász-
lóról, a Tauber Alapítvány létreho-
zójáról. A kiváló sebészorvos, aki a
budapesti gettóban folyamatosan
gyógyította a betegeket, 1947-ben
hagyta el az országot. Svédország-
ban Olivecrona professzor munka-
társa lett, majd az Egyesült Államok-
ba költözött. Évtizedeken keresztül
segítette a holokauszt áldozatainak
családtagjait. Az alapítványa által lé-
tesített emléktábla szövege szerint:
„Ebben az épületben mûködött
1923–1952 a Pesti Izraelita Hitköz-
ség Fiú- és Lánygimnáziuma. Igaz-
gatóinak, Tanárainak és Növendéke-
inek Emlékére – Tauber Alapít-
vány”, és a szöveg alatt még két sor
olvasható: „Ezen aula ôrizze meg en-
nek a nagy múltú Intézetnek emlékét
– Radnóti Miklós Gyakorlóiskola,
1999.” A táblánál az egykori növen-
dékek nevében Rényi András helye-
zett el koszorút.

A másik márványtábla elôtt Réz
Gáborné Scheiber Sándor fôrabbi
emlékezô szavait olvasta fel. „A ma-
gyar zsidó kultúra otthona, a buda-
pesti zsidó gimnázium (1919–1949)
emlékére – Radnóti Miklós Gyakor-
ló Iskola, Magyar Zsidó Kulturális
Egyesület” feliratú táblánál Arató

90
Gergely, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium államtitkára helyezte
el az emlékezés virágait.

Istentisztelet az 
ORZSE zsinagógájában

Az eseménysorozat az emléktábla
megkoszorúzását követôen az
ORZSE zsinagógájában folytatódott.

Erre az igazán patinás, nagy múltú
épületre éppúgy illenek néhai
Scheiber Sándor szavai, mint a törté-
nelem viharában több helyszínen is
mûködött Zsidó Gimnáziumra:
„Munka akad, nem kell aggódni. A
munka talál meg minket, nem mi a
munkát, s a legtöbb, amit tehetünk,
ha nem szökünk meg elôle. Sok le-
vertség, kedvetlenség, úttalanság
után a munka itt tovább folyik.
Megismétlôdött a csoda: a tanház
mécsesének olaja tovább tartott,
mintsem gondolni lehetett.”

A zsinagóga olyannyira megtelt a
hívekkel, valamint a bel- és külföld-
rôl érkezett öregdiákokkal, hogy ál-
lóhely sem akadt.

Az istentisztelet értelemszerûen a
megszokottnál is fennköltebb, ünne-
pélyesebb volt, hagyományos lefo-
lyását az emlékezés, emlékeztetés
tette mássá. Valahol, a lelke mélyén,
majd’ minden érintett egyfajta idô-
utazást tett, feltoluló könnyek tettek
párássá szemüvegeket, volt, aki nem
is titkolta meghatódottságát.

Schôner Alfréd fôrabbi is megosz-
totta gondolatait, érzéseit a jelen-
lévôkkel, régi-régi események eleve-
nedtek meg, óriási tanár- és diák-
egyéniségek nevei hangzottak el.
Egy-egy személy kapcsán óvatos
fészkelôdés a padsorokban: „Emlék-
szel, amikor...?” – hallatszott, és
ezért senki nem haragudott. A rektor
szólt azokról, akik zsidóságuk miatt
pusztultak el, és természetesen azok-
ról is, akik természetes halállal hal-
tak meg.

Zoltai Gusztáv ügyvezetô igazgató
így emlékezett: „A zsidó hagyomány
mindig úgy tartotta, ha vándorlásuk
során a közösség megállt valahol, ott
a letelepedôk elôször temetôt nyitot-

Emléktáblák

tak, hogy az elfáradtak megszentelt
földben várhassák a megváltást. Kö-
telmeikben a második pillér az isko-
la. Mert a zsidó közvélekedés szerint
a templom és az iskola azonos foga-
lom volt. Ha egy zsidó férfi azt
mondta: tanulok, ez többet jelentett,
mint iskolai elfoglaltságot. Az kon-
centrált elmélyedést mutatott a Tórá-
ban, a Talmudban, a vallási iroda-
lomban.

Az iskola tehát bevezetés az emel-
kedett, az elvonatkoztatott szellemi
dolgokba. És itt már csak fokozatok
vannak, egymáshoz szorosan kap-
csolódó rendszerek. Elmondani az
áldásokat, a zsoltárokat, részt venni a
Misna értelmezésében, megoldani

valamely bonyolult vallási, tehát elvi
problémát: lényegében ugyanaz. Is-
ten és iskola között évezredek óta ott
áll a tökéletes egyenlôségjel. Ezért
mondhattuk: a sul és az ima, a tanu-
lás és a Végtelen több, mint testvé-
rek. Pillérek, amelyek egymás mel-
lett állva hidat emelnek a magasba.”

Az ügyvezetô igazgató történelmi
visszatekintésében hangsúlyozta: „A
zsidó iskolaügy lényegében 1949-
ben megszûnt. Megszüntették. A
Hitközség fenntarthatott egyetlen ál-
lamilag engedélyezett gimnáziumot
a Rökk Szilárd utcában, A Pesti Izra-
elita Hitközség Gimnáziumát. Ké-
sôbb ez az intézmény vette fel az An-
na Frank nevet, majd az új épület el-
készültekor a tudós Scheiber Sándor
nevét. A régi leánygimnáziumot, a
tanítóképzôt épületestôl, vagyonos-
tól államosították. Az Abonyi utcai
intézménybe, a „Radnótiba” 1956
után beolvadt a Gorkij Iskola, me-
lyek magas fokú képzésükkel még
ôrizhették az alapítók igényes szán-
dékát.

Ôrizhették, s így a növendékek kö-
rében is, szájról szájra járva, fenn-
maradhatott a hajdani nagynevû ta-
nárok legendája.

Az iskola – ma is – az emberi szel-
lem teremtô mûhelye. Jogos tehát a
rokonítás, amelyet a zsidó múlt
örökségébôl vezettünk le. Mert azok,
akik a földrajzi helytôl és a névtôl
függetlenül kizárólag a mindenkori
tanulásra, a megtanulható tudásra
összpontosítottak, biztos, hogy jól
jártak. Természetesen az iskola – ez
is – több, mint tananyag, lecke és
számonkérés, igyekezet és teljesít-
mény. Az iskola ezen felül a tanárok
tehetsége és személyes példája. De a
növendékek egymás közötti szelle-
me és erkölcsi tartása is meghatáro-
zó. Sôt: amilyen az iskola, olyan lesz
a jövendô. A mi jövônk!”

Az istentiszteletet követô kiduson
a díszteremben Schôner Alfréd rek-
tor továbbfûzte az emlékezés fona-
lát, név szerint sorolt igazgatókat és
tanárokat, felidézett jó és kevésbé jó
eseményeket.

Komoly Judit professzor emeritus,
rektorhelyettes, a zsidó gimnázium
egykori diákja, meghatottan emléke-
zett és emlékeztetett. Mesélt életé-
nek legkülönösebb tanévérôl, amely
bizonyítványában 1944–45. tanév-
ként szerepelt, de áprilisban kezdôd-
hetett csak el, az ORZSE mai épüle-
tében. Akkor és ott még nem érvé-
nyesült a következô esztendôk ma-
gas fokú igényessége és követel-
ményrendszere. A tanárok örültek
annak, hogy diákjaik élnek; alig volt
közöttük olyan, aki ne gyászolta vol-
na édesapját vagy édesanyját. A pro-
fesszor asszony beszélt azután azok-
ról a kiváló tanárokról, akiktôl na-
gyon sokat kapott, és akik meghatá-
rozó szerepet játszottak az életében:
Zsoldos Jenôrôl, Tímár Magdáról,
Gallai Tiborról, Baracs Amáliáról.

Réz Gáborné egyebek mellett
részletet olvasott fel a leánygimnázi-
um igazgatójának, Zsoldos Jenônek
az 1945/46-os tanév nyitóértekezle-
tén elhangzott beszédébôl. Az igaz-
gató asszony a nehéz újrakezdés
idôszakát taglalta, a drasztikus lét-
számcsökkenést, az 1952-es államo-
sítást, majd szólt az új helyszínrôl,
amikor ismét költözniük kellett, ez-
úttal a rabbiképzô épületébe, ahol
1998-ig folyhatott a tanítás-tanulás.

1960-tól – hangsúlyozta Rézné –,
amikor Anna Frank nevét vette fel az
intézmény, egészen az 1990-es évek
elejéig az iskolarendezvények a bu-
dapesti zsidóság társadalmi életének
központját jelentették. Elhangzott az
is, hogy a rendszerváltás, a demokra-
tizálódás idôszaka jelentôsen meg-
növelte a zsidó szervezetek számát,

sokszínûvé téve a fiatalokat tömörítô
csoportosulásokat.

Végül az igazgató asszony beszélt
napjaink problémáiról, az erôszak
növekedésérôl, ami még inkább nö-
veli az iskolák felelôsségét, hogy el-
lensúlyozzák a gyermekek lelkében
esetleg bekövetkezô torzulásokat.
Emlékezô szavait egy Scheiber-
idézettel zárta: „Azt adjátok, amitek
van: mindig önmagatokat. Fenntar-
tás nélkül és egészen. Egymásnak és
a közösségnek. Mennyit oktatták az
embereket minden idôk nagy szelle-
mei! Hol az eredmény? Vízzel írták
és elmosódott. Ne veszítsétek el
azért a reményt. Talán javítható az
ember. Épp a személyes példa által.
Dolgozzatok a jövôért, a zsidóságért
és a világ megbéküléséért.”

Schweitzer József emlékezik

Ezen a kiduson – ha csak néhány,
elcsukló hangú szó erejéig is –
megszólaltak az öregdiákok, köztük
egyikük Izraelbôl erre a napra érke-
zett Budapestre.

Gálamûsor
Szombaton a Scheiber Sándor is-

kola aulájában került sor a Gálamû-
sorra.

A színhely szinte kitapétázva ko-
rabeli tablókkal, dokumentumokkal,
relikviákat rejtô tárlókkal. Az érdek-
lôdés nem csökkent, a helyiség meg-
telt.

A kora esti rendezvény elsô szóno-
ka Réz Gáborné volt. Átfogó ismer-
tetést adott az egykori zsidó gimná-
zium múltjáról, az ott folyt magas
szintû oktatási tevékenységrôl, az
Ipari Középiskolával megjelent
lehetôségekrôl. Beszélt a külsô kö-
rülményeknek az iskolára gyakorolt
hatásáról, majd az újraszervezôdés
idôszakáról. Nagy figyelmet szentelt
az egyházi iskolák államosításának,
végül pedig, rátérve a mai politikai
helyzetre, elmondta, hogy a toleran-
ciahiány ellenére tisztességre kell
nevelni a gyermekeket.

Schweitzer József nyugalmazott
országos fôrabbi hangsúlyozta: ma is
büszkén vállalható, hogy ennek az
iskolának lehettek a diákjai, nevelt-
jei, majd a 90. zsoltár utolsó szavait
citálta. Szólt arról is, hogy a kilenc
évtized egy iskola életében nem
olyan nagy szám, de a politikai-tár-
sadalmi helyzetet tekintve komoly
teljesítmény. A gimnázium megala-
kulásával kapcsolatban fontosnak
tartotta megemlíteni, hogy nem csak
a lelkesedés, de a kényszerûség is
szerepelt létrehozásában. Meg kellett
védeni az egyre fokozódó antiszemi-
tizmustól a gyerekeket. „Bántó
idôben bántatlanok maradhattunk.”

Az ott folyó oktatással kapcsolato-
san a fôrabbi elmondta, egyetemes
magyar és zsidó kultúrára tanították
a fiatalokat.

Emlékezett, emlékeztetett:
– Dolgozatírás Grünwald Jenônél.

Kívülrôl köveket dobáltak a terem-
be. A tanár „tornaeszközöket” osztott
ki közöttük, amivel már nem voltak
védtelenek.

– „Mozgó vasárnapi” tanrendjük
volt, hogy a minden más diák számá-
ra pihenônapon az iskolába baktató
gyerekeket megóvják az atrocitások-
tól.

– Widder Salamon németórája,
ahol a tanár az ôszi ünnepekrôl e
nyelven tartott elôadást.

– A nyolcadikos fiúk közül került
ki szónok, elôimádkozó az istentisz-
teleteken. (Schweitzer József hála-
és köszönôszavakat tolmácsolhatott
a búcsúelôadáson.)

– A latintanár, aki speciális mód-
szerrel rávezette ôket – anélkül,
hogy többlettehernek érezték volna –
a görög nyelv szépségére, elsajátítá-
sára.

– A történelemtanár, aki a táblára
héber mondatokat írva „kötötte” ösz-
sze az egyetemes tudást a nyelvvel, a
zsidóságismerettel.

– Dückstein Zoltán, aki emberként
és testnevelô tanárként (a kézilabda
meghonosítása is nevéhez fûzôdik)
egyaránt a legnépszerûbbek közé tar-
tozott, és „mellesleg” prófétai szöve-
geket, angol nyelvet is fordított. Az
iskolára jellemzô demokratikus vá-
lasztással szavazták meg osztály-
fônöküknek.

Végül Schweitzer József örök há-
láját fejezte ki mindazért, amit ka-
pott, azoknak, akiktôl kapta, s akik
már nem lehetnek köztünk.

Verô Tamás rabbi az Anna Frank-
os évekre emlékezett. Elmondta,
hogy 1989-ben kezdte meg tanulmá-
nyait egy 59 fôs iskolában, egyike-
ként a 19 elsôsnek. Ô sem feledke-
zett meg a nagy elôdökrôl, a közösen
megélt mindennapokról, az egyedül-
álló tornateremrôl, a sok-sok külön-
leges rendezvényrôl. Máig sem sza-
kadt meg kapcsolata iskolatársaival,
a magukat mai napig „annafrankos-
nak” nevezô egykori gimnazistákkal.

A beszédek közben, majd utána a
szervezôk mûsorról gondoskodtak.

Fellépett Gordon Zsuzsa színmû-
vész, a zsidó gimnázium egykori ta-
nulója, Anna Frank-os volt diákként
Kertész Endre cselló- és Villányi Dá-
niel zongoramûvész, a scheiberes di-
ákok közül Döme Norbert hegedûn
játszott, Puporka Lajos gitáron,
Kuna Kata és Ligeti Mercedesz né-
hány dallal mutatkozott be.

Utolsó programként Deutsch Ró-
bert fôrabbi nyitotta meg az Iskola-
történeti Kiállítást.

A rendezvényt bôséges és válasz-
tékában igényes állófogadás zárta.

Öregdiákok a „Scheiberben”
A rendezvény zárónapjának

délelôttjén neves személyiségek: a
zsidó gimnázium egykori növendé-
kei és tanárai találkoztak az érdek-
lôdôkkel. A sikeres pályát befutott
hírességeket a Scheiber Sándor gim-
názium diákjai fogadták iskolájuk-
ban, és egy-egy pedagógus mutatta
be ôket a hallgatóságnak. A közön-
ség soraiban ezúttal is inkább az
idôsebb nemzedék képviseltette ma-
gát, igaz, ôk fiatalos nyitottsággal
hallgatták az elôadásokat.

Földes Anna újságíró, a Bálint
György Újságíró Akadémia nyugal-
mazott igazgatója saját pályáján ke-
resztül mutatta be, milyen indíttatást
kapott a zsidó gimnázium egykori
tanáregyéniségeitôl. A második vi-
lágháború idején a lipótvárosi Sze-
mélynök (ma Balassi Bálint) utcá-
ban, egy bérház földszinti helyisége-
iben mûködött a leánytagozat. A ma-
gyart az alsóbb osztályokban Beregi
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Egy veszélyes bibliográfia
2.

Nyilvánvaló, hogy a bibliográfia készítôi va-
lami darázsfészekbe nyúlhattak, amit nem vet-
tek észre... Valószínû, hogy akkor ezt szabad
szemmel nem is lehetett észrevenni, hisz mind-
ketten, Scheiber professzor és Geyer dr. egy-
aránt széles látókörrel, valamint nagy történel-
mi ismerettel rendelkezô férfiak voltak, akik
világosan látták a dolgok közötti összefüggése-
ket.

A rejtély felkeltette az érdeklôdésemet. Ne-
kiálltam, és sorba vettem minden tételét. Sok
érdekes dolgot találtam, de egyik annotációja
sem tartalmazott olyan anyagot, ami indokolta
volna a zúzdába küldést.

Így például R. Vozári Aladár: Így történt c.
könyvében leírja, hogy a munkácsi gettó pol-
gármesterében olyan féktelen gyûlölet lakozott
a zsidó lakosság iránt, hogy elrendelte: a város
zsidói maguk rombolják le a zsinagógát egyet-
len nap alatt, szombaton!

Mayor Róbert: 25 év ellenforradalmi sajtó,
1919–1944 c. könyvében összegyûjtötte a kle-
rikális sajtó gyûlölködô hangú förmedvényeit,
a papi írók zsidók ellen izgató cikkeit, a fehér-
terrort, a munkaszolgálatosokat kínzó és az új-
vidéki vérfürdôt rendezô tiszteket dicsôítô írá-
sait.

Czebe Jenô–Pethô Tibor: Magyarország a II.
világháborúban. A háborús évek katonai törté-
nete c. könyvben a szerzôk kritizálják a magyar
zsidóság vezetôit, amiért szorgalmazták a né-
met követelések teljesítését, hogy a megszál-
lást elkerüljék.

Fehér Lajos: Harcunk Budapestért c. vissza-
emlékezésében megemlíti, hogy a nyilasok
nagygyûlésének felrobbantását, amit a Városi
Színházban rendeztek 1944. december 3-án,
egy szabotázscsoport szervezte meg, amelynek
vezetôje a zsidó Mandel Hermann volt, akit el-
fogtak és kivégeztek. Ô lehetett a legendás
„Szír csoport” vezetôje, amely számos merény-
letet hajtott végre a nyilasok ellen. 

Faragó László: Írástudók árulása – írástudók
helytállása. Az 1946-ban megjelent könyvben
a szerzô elítéli a magyar írókat, mert nem álltak
ki bátran a zsidóüldözés ellen (Kassák Lajos a
kivétel): Veres Péter, Darvas József, Illyés
Gyula, Szabó Lôrinc, Kodolányi János nem til-
takoztak.

Fehér Armand: Horthy Miklós rablásai és
panamái. A könyvben leírja Horthy szerepét
egy kenderesi zsidó család deportálásában.

Katona Béla: Várad a viharban. Zsolt Béla
elôszavával. Péterfi csendôrezredes rémural-
mát írja le. A zsidók 5 millió dollár értékû ék-
szert szolgáltatnak be. Ami külön figyelemre
méltó, hogy a budapesti ortodox hitközség el-
nöke, Freudiger Fülöp, aki a német megszállás
után eltûnt, mert nem akart a Zsidó Tanács tag-
ja lenni, itt szabadult fel 1944 októberében.

Lévai Jenô: Raoul Wallenberg regényes éle-
te. Megismerhetjük belôle a svéd diplomata
szinte emberfeletti küzdelmét a náci uralom-
mal, fellépésének eredményeit, Kemény Gábor
nyilas külügyminiszterrel való erélyes tárgya-
lásait.

Csécsy Imre: Ha Hitler gyôzött volna. Sze-
rinte a magyar társadalom kedvére volt a zsidó-
üldözés. De az ezáltal szerzett gazdasági, társa-
dalmi elônyök nem lettek volna tartósak, mert
a zsidók kiirtásának elônyeit a németek aratták
volna le...

A Hásomér Hácáir az ellenállási mozgalom-
ban 1942–44. A kiadvány 1948-ban jelent meg
Budapesten. Részletes beszámolót közöl az el-
lenállási mozgalomban való részvételükrôl és
kapcsolatukról a partizánokkal, akiknek szá-
mos vezetô egyéniségét ôk bújtatták.

Lôwinger Sámuel: A zsidókérdés Magyaror-
szágon 1944 után. Az 1948-ban megjelent
könyv azt tárgyalja, hogy a megtorlás nem állt
arányban a pusztulással. A neoantiszemitiz-
must nem a zsidóknak a felszabadulás utáni
túlzott hatalma, ellenkezôleg, a nem várt védte-
lensége váltotta ki.

Ladányi Andor: A klerikális reakció a Hor-
thy-rendszerben. Megtudhatjuk belôle, hogy
Serédi hercegprímás fogadta Szálasi Ferencet.
A püspököket szóbelileg utasította, hogy es-
küdjenek fel a „nemzetvezetôre”. A Vatikán is
elismerte Szálasit.

Horváth József–Nemes János–Pintér Ist-
ván–Szabó László: Az utolsó felvonás. Ebbôl
megtudjuk, hogy Toldy Árpád csendôr ezredes
kiviszi az országból a „zsidó vagyont”, amely
végül Schwarzach St. Veitben az amerikaiak
kezébe került.

Szabó Pál: Isten malmai. Rokonszenvesen ír
a zsidók szenvedéseirôl. A falu népe nem akar-
ja elhinni, amit a zsidókkal csinálnak.

Sásdi Sándor: Éneklô élet. A posztfasizmus a
faluban. A plébános uszítása.

A folyóiratok részben a Fáklya c. kiadvány
1947. március 2-i számában Erdélyi Józsefrôl
olvashatunk, akinek Solymosi Eszter vére c.
költeménye 1937. július 6-án jelent meg a Vir-
radatban. Ezzel egy idôben Mózes éneke cím-
mel verset küldött az Egyenlôség c. zsidó új-
ságnak.

A Forum folyóirat 1947. júliusi számában
Lukács György: Egy rossz regény margójára c.
írását közli. Szerinte nem szabad égbe emelni a
középszerûséget, Molnár Ferencet vagy a
kártevô Miklós Andort, mert zsidók. Kirohan a
Haladás folyóirat ellen, mert Zsolt Béla védi az
ún. „Lipótváros” irodalmi és kulturális szere-
pét. Ezzel kapcsolatban felmerül az autoan-
tiszemita, öngyûlölô zsidó szerepe.

Miután átnéztem ezt a bibliográfiát, teljesen
érthetetlennek találtam a betiltását. Amit ezek a
könyvek közölnek, mind megtárgyalt, közis-

Oszkár színmûvész felesége, Lázár
Piroska tanította. Zsoldos Jenô igaz-
gató úrtól minden tanítványa félt, a
különbözeti vizsgán azonban meg-
mutatta, hogy remek pedagógus és
kitûnô ember. Vince Flóra tanárnô
végzôs tanítványát meghívta egy
„igazi” kávéra, hogy közben meg-
gyôzze, minden nehézség ellenére
muszáj egyetemre mennie. Földes
Anna elsôéves bölcsészként ismer-
kedett meg az újságírással, ám ezzel
párhuzamosan a 20. századi magyar
irodalommal is foglalkozott. (Kandi-
dátusi védésénél – legnagyobb döb-
benetére – Zsoldos is megjelent). A
diploma átvétele után az Irodalmi
Újságnál, majd 35 éven keresztül a
Nôk Lapjánál dolgozott. A rendszer-
váltás után a Bálint György Újságíró
Akadémián mûfajismeretet, creative
writing-ot tanított, majd az iskola
igazgatójává nevezték ki.

Sándor Iván író egykori osztályá-
ról mesélt a közönségnek. Különös
sorsú társai közül néhánynak novel-
lában, esszében is emléket állított.
Az egyik hajdani cimbora, Krämer
László (késôbb Mordecháj) profesz-
szor, 1948 óta Jeruzsálemben él. Az
izraeli tudós figyelemmel követi az
egymástól messzire került társak pá-
lyáját. A családjával Auschwitzba
hurcolt Kis Józsefet például sok év-
vel a háború után egy interjú alapján
kereste meg. Az újságcikk az EL-AL
amerikai kirendeltségének volt
vezetôjével készült. A férfi annak

idején repülési szakemberként részt
vett az Eichmann elrablását
elôkészítô akcióban. A beszélgetés-
ben elárulta, hogy 1943-ban a buda-
pesti zsidó gimnáziumba járt. E
mondat alapján találta meg ôt
Krämer, s derítette ki, hogy hajdani
osztálytársukról, Kis Józsefrôl van
szó. Saját történetei után Sándor
Iván az 1944 decemberében játszó-
dó, Carl Lutznak emléket állító, Kö-
vetés címû regénybôl olvasott fel
egy rövid részletet.

Beer Iván ugyancsak a zsidó gim-
náziumban érettségizett. A hazai zsi-
dó közélet egyik legszínesebb alakja
az ORZSE adjunktusa, a
Liturgisztikai tanszék tanára, a Ma-
gyarországi Holokauszt Emlékalapít-
vány elnöke, konferenciák szervezô-
je, irodalomtörténeti és társadalom-
történeti kötetek szerzôje, a munka-
szolgálatosok emléktáblájának
kezdeményezôje. A 90 éves iskola
ünnepi rendezvényén nagy ívû
elôadást rögtönzött, amelyben párhu-
zamot vont az intézmény és a zsidó
sors között. Jeremiási idézetektôl in-
dult, és eljutott a magyarországi zsi-
dóság betelepedéséig. Míg számos
más nemzetiség, népcsoport (a szá-
szok, a svábok stb.) betelepítéssel ke-
rült a Kárpát-medencébe, a zsidók
maguktól jöttek, „beszivárogtak”. A
magyar zsidók öntudatra ébredése
egybeesett a magyar nemzeti öntudat
kialakulásával. Számukra nem jelen-
tett gondot a kettôs identitás vállalása.

mert dolgok. A klerikális reakció antiszemitiz-
musa, a népi írók zsidóellenes beállítottsága, a
felszabadulás utáni pogromok, az irodalmi csa-
tározások, a „zsidó vagyon” sorsa, mind-mind
ismert tények. Már addig sem okoztak problé-
mát a rendszernek. 1958-ban, a bibliográfia
megjelenésekor még kevésbé.

Majd ismét átnéztem a terjedelmes anyagot,
és amikor Lévai Jenô: Raoul Wallenberg regé-
nyes életéhez értem, hirtelen beugrott emléke-
zetembe a szörnyû „moszkvai orvosper”, ami-
kor Sztálin gyilkossággal vádolta a zsidó or-
vosprofesszorokat. A szovjet vérvád megrázta
a világot. De ez még semmi ahhoz képest, ami
ezután következett volna, ha nem hal meg
„idôben”!

Utólag világos számomra, hogy miért az
orvospert asszociáltam Wallenberg nevével.
De akkor nem értettem mindjárt az összefüg-
gést. Az biztos, hogy Wallenberg eltûnésére
azóta sincs világos magyarázat, legfeljebb
kombinációk lehetségesek.

Ahhoz soha nem fért kétség, hogy a svéd dip-
lomata foglyul ejtése 1945. január 17-én csak a
legfelsôbb szovjet vezetés tudtával, sôt paran-
csára történhetett. De senki – felelôs személy –
nem merte végigvinni a gyanúját az esettel
kapcsolatban. A feltételezések „rövidzárlatot”
szenvedtek. Hisz a szovjet hadsereg a nácikkal
vívta kegyetlen csatáit, akik a zsidóság teljes
kiirtását tûzték ki célul. Senkinek nem volt két-
sége afelôl, hogy ha a szövetségesek fegyveres
ereje nem állítja meg Hitler hadseregét, akkor
az ôrült diktátor megvalósítja álmát, a zsidóság
teljes kiirtását. A Vörös Hadsereg is a nácielle-
nes oldalon állt. Miért tartóztatták le akkor azt
az embert, aki szívvel-lélekkel azon dolgozott,
hogy a hírhedt „Endlösung”-ot, vagyis a „végsô
megoldást” megakadályozza?!

De eszembe jutott egy találkozásom néhány
emberrel, akik a leszármazottai voltak a buda-
pesti zsidóság vezetôinek. Ezek a vezetôk 1944
októberétôl, a Szálasi-puccstól vezették a hit-
községet, egész a sztálini orvosperrel egy
idôben történt letartóztatásukig. Akkor, a
moszkvai „vérvád” idején, Rákosiék is
elôkészítettek egy pert...

Hihetetlenül szörnyû történet. Olyan törté-
net, hogy ha ezt valaki elmondja normális poli-
tikai légkörben, normális emberek között, ak-
kor valószínûleg hívják az elmegyógyintézetet,
ahol az ön- és közveszélyes ôrülteket tartják, és
megkérdezik:

– Nem szökött meg önöktôl a napokban egy
közveszélyes ôrült?

A vádirat szerint ugyanis – amelyet 1953 ele-
jén állítottak össze Sztálin utasítására – a zsidó-
ságnak 1944/45 telén a gettóban mûködô
vezetôi a Síp utcai székházban megölték Wal-
lenberget, hogy a Szovjetunióra fogják a gyil-
kosságot. Ezzel a váddal tartóztatták le
Stöckler Lajos hitközségi elnököt és Domon-
kos Miksa alelnököt. Borzalmasan megkínoz-
ták ôket, hogy elismerjék a képtelen vádat, ami
arról szólt, hogy ôk megölték azt az embert, aki
eljött a biztonságos Svédországból, hogy élete
kockáztatásával zsidókat mentsen, és akinek

köszönhetô volt, hogy a nyilasok nem robbant-
hatták fel a gettót, így a 70 000 zsidóval együtt
ôk és a családjuk is megmenekültek. Nem be-
szélve arról, hogy 1945-ben a zsidóság a szov-
jet hadseregnek köszönhette felszabadulását,
miért akarták volna a felszabadítójukat befeke-
títeni egy ilyen ôrült váddal?

Ez az ôrület kapcsolódott volna egy másik
ôrülethez, amit Moszkvában tárgyaltak volna
le. Ezek szerint 11 zsidó orvosprofesszor szö-
vetkezett Sztálin meggyilkolására. Ennek a
vádnak ugyanúgy nem volt semmi alapja, mint
a budapestinek. Bevezetôje lett volna a szovjet
zsidók Szibériába deportálásának, ahol a gulá-
gokon kínozták volna ôket halálra.

A perek elôkészítésében és lefolytatásában
már nagy rutinja volt a KGB-nek. Nyilván ha-
sonló eszközökkel készítették volna elô ezeket,
mint a hírhedt koncepciós pereket, amelyeket
még a harmincas évek közepétôl folytattak le,
és amelyeknek szenvedô alanyai fôleg ugyan-
csak zsidó kommunista vezetôk voltak. Olya-
nok, akik részt vettek a bolsevista forradalom
elôkészítésében és gyôzelemre juttatásában.
Akkor azzal vádolták ezeket a zsidó kommu-
nistákat, hogy a hitleristákkal szövetkezve
akarták megdönteni a szovjet uralmat. Ez
ugyanolyan ôrült képtelenség volt, mint ami-
lyen az 1953-as lett volna, akár Moszkvában,
akár Budapesten...

De abból a ténybôl, hogy már a harmincas
években is a zsidókat vette célba a sztálini
szovjet rendszer az ôrült vádjaival, ahogy az
50-es években is, önkéntelenül arra kell gon-
dolni, hogy egy alapjában antiszemita koncep-
ciójú rendszerrel állunk szemben. És ha e gya-
núnk alapján ismét áttanulmányozzuk a szovjet
történelmet, akkor megdöbbentô tényekkel ta-
lálkozunk. Olyan tényekkel, amelyeknek ak-
kor, amikor megtörténtek, nem tulajdonítot-
tunk zsidóellenes jelleget, mert ez olyan képte-
lenségnek tûnt volna, amit normális ésszel nem
lehet elfogadni.

A Wallenberg név a Szovjetunió neuralgi-
kus pontja maradt egész további fennállása
alatt. Letartóztatására és eltûnésére nem lehe-
tett ésszerû magyarázatot találni. Illetve csak
egy módon, ami öngyilkos vállalkozás lett
volna abban az idôben... Ezért már pusztán a
nevének kimondása is megdermeszthette a
szovjet államvédelmiseket, akik árgus sze-
mekkel figyelhettek minden olyan jelenségre,
ami nem éppen a legdicsôbb színben tüntette
fel a szovjet vezetést. Magyarország tekinteté-
ben az 1956-os forradalom után ez még foko-
zottabban érvényben lehetett. Minden kiad-
ványt, aminek valami köze volt a múltnak eh-
hez a szakaszához, kiemelt figyelemre méltat-
hattak. Ebbe a körbe tartozhatott A magyaror-
szági fasizmus zsidóüldözésének bibliográfiá-
jában Lévai Jenô: Raoul Wallenberg regényes
élete c. könyvének az ismertetése. Így már
egyértelmû, hogy honnan indult ki a bibliog-
ráfia betiltása, és hogy miért nem tiltakozott
ellene Scheiber professzor és Geyer fôrabbi
1958-ban...

Domán István

Gordon Zsuzsa 
a leánygimnáziumból

Ungár Richárd ügyvéd, író 1946
és 49 között volt a zsidó gimnázium
tanulója. Az anekdotáiról és színes
sztorijairól ismert publicista ezúttal
is élvezetesen mesélt. Mint mondta,
két másik ortodox gyerekkel együtt a
háború után iratkozott át a Dob utcai
iskolából az Abonyi utcai gimnázi-
umba. Elsô naptól kezdve mindhár-
man kipát hordtak, ô azonban egy
idô után levette a fejfedôt. (Két társa
ma is az ortodox tanok szerint él
Angliában, illetve Jeruzsálemben.)

1948-ban, a „fordulat évében” a ta-
nulók többsége „elmenekült” a zsidó
gimnáziumból, mert elterjedt, hogy
aki egyházi iskolában végez, azt nem
veszik fel az egyetemre. Maga is így
döntött, és átment a Kölcseybe. Az
1945 és 50 közötti korszakban a zsi-
dó gimnáziumban is minden ugyan-
arról szólt, mint a belpolitikában: ki
kit gyôz le? A diákok és a tantestület
is megosztott volt. Az ünnepségeken
más-más zászlók alatt álltak a népi
demokratikusan gondolkodók és a
cionisták. Akadtak, akik a Diákszö-
vetség tagjai voltak, mások cionista
ifjúsági körökhöz kötôdtek.

Kárpáti György rendezô két port-
réfilm készítésének mûhelytitkaiba
avatta be a közönséget. Az elsôt
Scheiber Sándor fôrabbiról, néprajz-
kutatóról készítette. Ez az alkotás a
tudós halála után, archív anyagokból
és interjúkból készült. A filmet a
rendezô maga vetítette le az érdek-
lôdôknek. A másik portré – amelyrôl
ezúttal csak szó esett – Schweitzer
József fôrabbit mutatja be. A végül
közönségtalálkozóvá alakult rendez-
vényen a személyes kapcsolatok
meghatározó erejérôl beszélgettek.

Schôner Alfrédné abban az idôben
volt a zsidó gimnázium (akkoriban
az iskola Anna Frank nevét viselte)
igazgatója, amikor a fiatalok köré-
ben a hit ébrentartása volt az
elsôdleges cél. A közönség érdek-
lôdéssel hallgatta az 1970-es évekrôl
szóló történeteket, hiszen akkoriban

„a vallás nem volt divat”. Mindössze
tíz egyházi iskolát engedélyeztek
Magyarországon, ezek közül nyolc a
katolikusoké, egy a református egy-
házé, egy pedig a zsidó hitközségé
volt. Az egyházi iskolák akkor fog-
tak össze, amikor kötelezôen be kel-
lett volna vezetni az ateista alapokon
kidolgozott „Világnézetünk alapjai”
címû tantárgyat.

Az igazgató asszony felidézte,
hogy igazi társadalmi eseménynek
számítottak az iskola által szervezett
chanukkai és púrimi bálok, amelye-
ket a Goldmark Teremben tartottak.
A mûsor elsô felében általában a
gyerekek szerepeltek (közülük Zaka-
riás Éva és Hámori Eszter azóta is-
mert színésznô lett), a második rész-
ben profi mûvészek léptek fel.
Schôner Alfrédné tisztelettel emlé-
kezett egykori kollégáira, köztük
Laubné Dános Erzsébetre, aki „sze-
retetét a gyerekeknek adta”, végül
mindenkinek köszönetet mondott,
aki abban az idôben felvállalta, hogy
a zsidó gimnáziumban tanít vagy ta-
nul.

Az öregdiákok találkozója után a
90. évforduló rendezvénysorozata
vidám mûsorral zárult. A kabaré di-
vatos mûfajának, a stand-up come-
dynek ifjú képviselôje, Janklovics
Péter szórakoztatta a közönséget. A
jelenlévôk kimondatlanul is ugyan-
arra gondoltak: „a századikon vele-
tek ugyanitt”.

Gál–Rojkó



ÚJ ÉLET6 2009. DECEMBER 1.

GIORA SHARON FÔKÁNTOR

A legnagyobbak a nagyok között
Ábrahámsohn Manó

A szentkereszthy Szentkereszthy fôhadnagy története

Nyolcéves koromban, 1957 január-
jában költöztünk fel Kaposvárról
Pestre. Apámat a lágymányosi körzet
Bocskay úti templomába választották
meg kántornak, az Izraelbe távozó
Vándor Jenô helyére. A fôváros ma-
gán viselte az október végi esemé-
nyek nyomait. Sok volt a törött ablak,
lövedékek ütötte lyukak éktelenked-
tek a házak falain. A hetedik kerület is
megsínylette a történteket, de akkor is
fenséges pompájában állott a Dohány
utcai zsinagóga. Mivel apám aktív
mûködését csak februárban kezdte
meg Lágymányoson, elsô pesti péntek
esténken elmentünk a Dohányba. A
téli hónapokban, csakúgy, mint most,
a Hôsök templomában tartották az is-
tentiszteleteket.

Apám néhány mondatban elmondta
a Dohány jelentôségét, nagy múltját,
elmondta, hogy ki ott a rabbi, ki a
kántor, és én óriási érdeklôdéssel vár-
tam az istentisztelet kezdetét.

A zsúfolásig telt templomban meg-
szólalt az orgona, és hangjaira bevo-
nult dr. Katona József fôrabbi és
Ábrahámsohn Manó fôkántor, mögöt-
tük a templom elöljárósága. Gyerme-
ki képzeletemet messze felülmúlták a
látottak-hallottak. Szinte ittam ma-
gamba mindent, ami körülöttem tör-
tént. Katona fôrabbi veretes szavait
gyerekként még nem tudtam úgy érté-
kelni, mint késôbb, amikor néhány
beszéde szövegét olvastam. Sokkal
inkább kellemes orgánuma és finom,
szép arcvonásai rögzôdtek bennem.

Rajongással néztem és hallgattam
viszont Ábrahámsohn fôkántort, aki-
nek nevét és szakmai rangját apám
gyakran említette. Óriásnak láttam ezt
az embert, aki olyan csodálatosan
énekelt és imádkozott. Az istentiszte-

let végén remegtem az izgalomtól és a
megilletôdöttségtôl, amikor kezet
foghattam vele, a kántorságnak szá-
momra akkor és ott megnyilatkozott
csodájával. A szemem nem bírtam le-
venni róla, míg ô apámmal kedvesen,
kollegiálisan beszélgetett. Az is na-
gyon meglepett, hogy a templomot
úgy, ahogy volt, reverendában hagyta
el, és ment át a szemközti Wesselényi
utca 4. szám alatti otthonába. Átkísér-
tük, és ekkor újabb csoda történt: le-
állt az utcai forgalom, utat engedve
ennek az ornátusos, tiszteletet paran-
csoló megjelenésû embernek.

Ábrahámsohn egy észak-magyaror-
szági városból jött Pestre fiatal kán-
torként, nagy reményekkel és nagy re-
ményekre jogosító, kivételes képessé-
gekkel. Elsô állomáshelye a Rumbach
utcai zsinagóga, ahol nagyra értékel-
ték vokális és zenei tehetségét, párját
ritkító elôimádkozói tudását. A status
quo zsidóság fellegvára volt a
Rumbach, melyben olyan kántoróriá-
sok mûködtek, mint Bornstein és
Tkatch. Bármennyire megtisztelô volt
ez a pozíció, már az elsô idôktôl nyílt
titoknak számított, hogy Ábrahám-
sohn hamarosan megválik ottani tiszt-
ségétôl – a Dohány-templom kedvé-
ért.

Így is lett.
Több mint négy évtizedes pesti mû-

ködésének nagyobbik hányadában a
Dohány utcai zsinagóga híveit és láto-
gatóit gyönyörködtette szépséges éne-
kével, szíveket-lelkeket megérintô
imádkozásáva). Nem állok egyedül
azzal a véleménnyel, hogy Ábrahám-
sohn esetében minden idôk egyik leg-
szebb hangjáról beszélünk. Igazi, ha-
misítatlan basszbariton hang volt az
övé. Ez a hangfaj anatómiailag tulaj-

donképpen nem is létezik. Mély bari-
ton vagy magas basszus – így jellem-
zik általában. Mégis kialakult egy
hangideál, ezzel együtt az opera és az
oratórium területén egy szerepkör,
melyet a nagy szerzôk erre a hangfaj-
ra írtak. Minden más komponistánál
jobban kultiválta ezt a hangfekvést
Mozart és Wagner, valamint a francia
szerzôk egy számottevô része. Általá-
ban nagy terjedelmû, erôteljes hang a
basszbariton, gyakran a baritonok
behízelgô melegségének és a basszu-
sok fenséges súlyának jegyeit egy-
aránt magán viselô orgánum. Ilyen
volt Ábrahámsohn hangja. Ha képle-
tes hasonlattal élek, azt mondom:
hömpölygô barna bársony.

Tóth Aladár, az Operaház egykori
híres igazgatója többször mondotta:
Wagner Walkûrjében Wotan szerepé-
hez Magyarországon csak Ábrahám-
sohn fôkántornak van meg az ideális
hanganyaga.

Nem hiszem, hogy aki valaha hal-
lotta ôt, el tudja felejteni. Gyerekként
sokszor hallottam, és mindig ugyan-
olyan ámulattal figyeltem, mint
elôször. Boldog voltam, ha beszél-
gethettem vele. Gyakran ült és „tách-
lecolt” a Síp utcai székház portáján,
olyankor mindig eltársalgott velem.
Akkor már Manó bácsinak szólítot-
tam. Tudta, hogy kántornak készülök,
és egy-egy szava, tanácsa, észrevéte-
le azóta is él az emlékezetemben.
Nagyszerû humora közismert volt.
Tréfái, anekdotái, adomái fôleg a zsi-
dóság, gyakran a kántorság körül ke-
ringtek. Élcelôdô, néha csípôs meg-
jegyzésekkel illette kollégáit.
Lineczky Bernát fôkántorral a Do-
hányban együtt töltött éveirôl és ket-
tôjük rivalizálásáról sokat hallottam.

2.

Folytatjuk az elôzô számunkban
megkezdett történetet, melyet a bra-
zíliai Zsidó Szemle egyik, 1964. évi
számában közölt, tényekkel és ada-
tokkal alátámasztott cikke nyomán
ismertetünk. Kiegészítjük azokkal az
adalékokkal, melyeket a munkaszol-
gálatos irodalomból meg az egykori
munkaszolgálatosok elmondásaiból
ismertünk meg. Igyekszünk pótolni a
hiányzó mozaikszemeket, teljeseb-
bé, kerekebbé varázsolni a képet,
mely a kort és annak szereplôit ábrá-
zolja. A Szentkereszthy fôhad-
nagyról írt történetünk elsô részében
feltettük a kérdést, hogy vajon ho-
gyan került még hadnagyként a
nagykátai munkaszolgálatos pokol-
ba, hogy azok, akik Murai Lipót ez-
redes táborparancsnok cinkosait ösz-
szeválogatták, esetleg szakrális elkö-
telezettséget sugalló nevének üzene-
tét félreértve gondolták-e azt, hogy
gaztetteik elkövetésében méltó tár-
sukra lelnek. Papp Rezsô, a brazíliai
Zsidó Szemle akkori szerkesztôbi-
zottságának tagja így ír errôl: „Murai
(Merkl) Lipót ezredes, ez az ember-
bôrbe bújt vadállat volt a parancsnok
(...) az ezredes kegyetlen, alantas
tisztjei és keretlegényei sem voltak
különbek. Ütötték, verték, emberte-
len módon kínozták a kezük alá ke-
rült zsidókat. Mikor ezek bevonultak
Nagykátára, otthonról ellátva min-
den jóval, amit magukkal hoztak, ki-
fosztották a szerencsétleneket. –
Pénzt, ékszert, órát, töltôtollat, ön-
gyújtót, zseblámpát és minden más
értéket kirakni az asztalra! – ordítot-
tak rájuk Rotyis és Szívós tizedesek,
akiket késôbb a népbírósági halálos
ítélet után néhány társukkal együtt
rögtön felakasztottak az Oktogon té-
ri lámpavasakra, és elrettentô példa-
ként lógni hagyták öt napig. –
Szôrmével bélelt télikabátokat, bôr-
kabátokat, birgellicsizmákat ránci-
gáltak le a bevonult zsidókról.”

Ebben a légkörben lett Szent-
kereszthy, akit közben fôhadnaggyá
léptették elô, irodaparancsnok. Ô irá-
nyította az irodai munkát ellátó al-
tiszteket, akik a bevonult munka-
szolgálatosok törzskönyveit vezet-
ték. Nagykáta afféle gyûjtô- és
kiképzôtábor volt, ha egyáltalán ki-
képzésnek nevezhetô a gyûlölet, a
gyötrés, a kínzás, a verés, a kikötés,
az éheztetés fagyban, hidegben, hó-
ban, sárban. Nem tudom, hogy volt-
e már olyan hadsereg a történelem-
ben, amely háború idején a saját em-
bereit gyilkolta, és ezzel esztelenül
önmagát gyengítette. A Magyar Ki-
rályi Honvédhadsereg túlnyomórészt
sajnos ilyen volt. Ami a leggyászo-
sabb, hogy felsôbb utasítás ellenére,
mintegy „szorgalmi feladatként” tet-
ték. „Nagybaczoni Nagy Vilmos had-
ügyminiszter megpróbált a törvé-
nyekhez ragaszkodni, és több olyan
rendeletet hozott, melyek szembe
mentek a tisztikar további döntései-
vel.” (Dr. Zsigmond Anna: Dorsic
1943) A hadügyminiszter 1943-ban
utasítást adott ki, melyben megpa-
rancsolta a munkaszolgálatosok fo-
golyként való kezelésének megszün-
tetését, a betegek és alkalmatlanok
leszerelését, a munkaszolgálatosok
megfelelô ellátását, a rossz bánás-
mód, a testi fenyítés megtiltását, szi-
gorú vizsgálat indítását és súlyos
büntetés kiszabását a kegyetlenkedô
tisztek, altisztek és keretlegények el-
len.

Annak a hadseregnek, mely saját
embereit (többségükben képzett ka-
tonákat) csontbrigádként tereli, a
sorsa megpecsételôdött...

De térjünk vissza hôsünkhöz,
szentkereszthy Szentkereszthy Ar-
mandhoz, a keresztnevében a frank-
földi keresztes lovagokra emlé-
keztetô, félig dzsentri, félig zsidó
származású fôhadnagyhoz, akit a
Gondviselés a nagykátai munkaszol-
gálatos gyûjtôtáborba rendelt.

1943 tavaszán Szentkereszthy

fôhadnagy néhány napra hazautazott
Pestre az édesanyjához. Megtudta,
hogy jó barátja, Gonda Miki, akivel a
Mester utcai Felsôkereskedelmiben
együtt érettségizett, bajban van, két-
ségbeesetten kereste, beszélni akar
vele. Gonda, akivel a katonasághoz
is együtt vonultak be mint karpaszo-
mányos önkéntesek, és akinek az
anyja keresztény volt, az apja pedig
régebben Gelb, mint félzsidó csak ti-
zedesi rendfokozatot érhetett el, míg
a „tiszta árja” születésûek mint had-
apródok vagy zászlósok szereltek le.
Miklós kétségbeesetten mesélte ba-
rátjának, hogy egy újabb rendelet ér-
telmében nemcsak a karpaszomány
viselésétôl, de a káplári rendfokoza-
tától és az altiszti rangjától is meg-
fosztották. Félzsidóként sárga kar-
szalag helyett fehér karszalaggal kell
bevonulnia munkaszolgálatra, pana-
szolta Armandnak, mert az okmá-
nyai „rosszak”...

Miki emlékezett rá, hogy a felvi-
déki bevonuláskor, ahol még együtt
voltak, Armand magához vette egy
Kovács Béla nevû elesett sza-
kaszvezetô bajtársuk okmányait. Az
okmányok még megvoltak. Néhai
Kovács Béla szakaszvezetô személy-
leírása egészen jól illett Gonda Mik-
lósra. Minden készen állott, hogy a
megalázott fiatalember visszakapja
önbecsülését. Így lett Gonda Miklós-
ból Kovács Béla szakaszvezetô,
Szentkereszthy Armand bizalmasa,
jobbkeze.

Kimondatlanul is tudták, hogy az
életükkel játszanak, hogy ott lebeg
felettük Damoklész kardja, mint
mindenki felett, aki a védtelen „lapá-
tos”-okkal való kegyetlenkedést alá-
való gyávaságnak tartja.

Amikor 1944. március 19-én a né-
metek megszállták Magyarországot,
tömegesen hívták be a zsidókat mun-
kaszolgálatra. Az akkori év hideg ta-
vaszának egyik délutánján a bevonu-
ló munkaszolgálatosok között
Szentkereszthy fôhadnagy felfede-

zett egy arcot, mely meglepô hason-
lóságot mutatott azzal az arccal, me-
lyet alkalma volt reggelenként vi-
szontlátni a borotválkozótükörben.
A tekintete lágyabb volt ugyan, a vo-
násai meggyötörtek, sápadtabb is
volt, mint ô, inkább csak a pillantása
mélyén, a mosolyában meg a fejtar-
tásában volt valami, amitôl Armand
megremegett. Mintha önmagát látta
volna viszont... Amikor az elôtte álló
sovány, huszonegy éves munkaszol-
gálatos törzskönyvét lapozgatta, aki
körülbelül ugyanolyan magas volt,
mint ô, egyenes tartású, de nem
olyan szálfaegyenes, a nyaka kissé
megtörten ült a vállán, nem úgy,
mint az övé, mely úgy nyúlt a ma-
gasba és emelte az ég felé ovális ar-
cát, mint egy acélrugó, megdobbant
a szíve. A munkaszolgálatos törzs-
könyvben található adatokból egyér-
telmûen megállapította, hogy Jenô,
eddig még soha sem látott tulajdon
öccse, féltestvére áll ott.

Csak nehezen tudott erôt venni ér-
zelmein. Mindenkit kiparancsolt az
irodából. Jenô remegve várta, mit
akarhat tôle, tudta, hogy a hírhedt
nagykátai körletben nem sok jóra
számíthat. Mikor a legutolsó ember
is elhagyta a szobát, s az ajtó becsu-
kódott, a szigorú tekintetû tiszt hoz-
zálépett, és szeretettel átölelte.

– Jenôkém, testvérem!
Jenô körül forgott a világ.
– Most hazaküldelek – mondta

Szentkereszthy. Kiállított egy pasz-
szust, mely szerint féltestvére min-
den katonai szolgálatra alkalmatlan,
ezért „tartósan szabadságolandó”. Az
ámuldozó Jenônek pedig csak ennyit
mondott: – Édesapád majd mindent
megmagyaráz...

Jenô Kovács Béla szakaszvezetô-
vel a nagykátai pályaudvar felé tar-
tott. Azon gondolkodott, hogy mit
adjon az emberséges keretlegény-
nek, valami ajándékot, jutalomfélét.
Lecsatolta hát arany karóráját, és át-
nyújtotta. Legnagyobb meglepetésé-

re a szakaszvezetô mosolyogva tolta
vissza a kezét.

– Ezért nem jár köszönet – mond-
ta. – Vagyunk néhányan ilyenek, de
sajnos nem elegen.

Már indult a vonat, amikor még
utánakiáltott: – Add át üdvözletemet
a szüleidnek!

Jenônek a zötykölôdô vonaton al-
kalma nyílt eltöprengeni, de még
nem tért magához. Olyan az egész,
mint egy mese, gondolta. Ilyesmirôl
szokott álmodni az ember. Csak ek-
kor szemlélte meg alaposabban az
írást, melyet Szentkereszthytôl ka-
pott, és mely végleges felmentést
biztosított. De azért mégsem értette.
Az egész olyan valószerûtlen volt.
Egy ismeretlen katonatiszt, egy ke-
resztény, akit ráadásul még soha
nem is látott, egyszerre csak testvé-
rének nevezi. A kíváncsiság, az ör-
vendezés és a megkönnyebbülés ke-
veredése különös érzéssel töltötte el
a fiatalembert. Nem nagyon volt val-
lásos, de néma ajkakkal, ott, a vona-
ton, elrebegett egy hálaimát az Örök-
kévalónak. Amikor hazaérve elme-
sélte, mi történt vele, apja elmondta
neki a valóságot.

Kávéházi látogatásaiból tudjuk,
hogy Szentkereszthy szinte test-
közelbôl ismerte az apját, hallotta a
hangját, de még soha nem váltott ve-
le egyetlen szót sem. Alaposan meg-
figyelte a sovány, magas, inas férfit,
akirôl csak annyit tudott, hogy zsidó.
Önmagáról pedig annyit, hogy a
Szentkereszthyek tiszta „kék” ma-
gyar nemesi vére meg az apja zsidó
vére jól megférnek egymással az ere-
iben. Büszke volt a származására,
mindkettôre, meg arra is, hogy bár
keresztény vallásban nevelkedett,
nem fúj egy követ a zsidózókkal. Jól
érzi magát a bôrében, fütyül a fajel-
méletekre és arra az egész esztelen
idiotizmusra, mely körülveszi.

Még egyet tudott nagyon biztosan.
A kezére bízott zsidó munkaszolgá-
latosokon ott fog segíteni, ahol csak
tud...

(A befejezô részt következô szá-
munkban olvashatják.)

Magén István

Hogy abból mi, mennyi volt igaz, és
mennyi az emberek képzeletének a
szüleménye, azt talán csak ôk ketten
tudnák megmondani.

Jó minôségû hangfelvétel alig ma-
radt utána, így fôleg emlékeimre ha-
gyatkozom, amikor róla szólok.
Gottschall Jakab számára komponált
Röcé szerzeményének felemelô, poéti-
kus elôadása él bennem a legélénkeb-
ben. Magam is gyakran énekelem ezt a
mûvet, és mindig az ô nemes példája
lebeg elôttem. Szárnyaló, minden fek-
vésben kiegyenlített, gyönyörû tónusú
hangja áhítattal szállt a magasságok fe-
lé. Nemes éneke a legtisztább szöveg-
mondással párosult. A sulzeri orató-
rikus kántorstílus mestere, egyik leg-
nagyszerûbb képviselôje volt. Soha
nem csupán énekelt, mindig imádko-
zott. Kevesen tudtak úgy „zugolni”, az-
az „,mondani”, imaszöveget recitálni,
mint Manó bácsi. Szerette, értette, amit
mondott, gondolatokat, érzéseket feje-
zett ki, azokat tolmácsolta.

Sok éve már, hogy az ôszi ünnepek
elôtt kották közt kutattam, valami
újat, szépet kerestem. Kezembe került
egy kézírásos kotta, a JÁÁLE, mely-
nek elsô oldalán ez az ajánlás állt:
ÁBRAHÁMSOHN MANÓ FÔKÁN-
TOR ÚRNAK NAGYRABECSÜ-
LÉSSEL – LISZNYAI SZABÓ GÁ-
BOR.

Eszembe jutott, hogy az utolsó nagy-
ünnepeit megelôzô egyik próbáján hal-
lottam Manó bácsitól ezt a JÁÁLE-t, a
Kol Nidré esti liturgia kiemelkedô
imádságát, melyet sok éven át volt or-
gonistája, a nagyszerû mûvész,
Lisznyai a számára komponált. Felejt-
hetetlen, ahogy Ábrahámsohn hangja
könyörgött: JÁÁLE TÁCHÁNU-
NÉNU MÉEREV... – jusson fel hozzád
könyörgésünk ma este...

A kántor dolga, hogy a közösség
imáit Isten tündöklô dicsôségéhez,
fenségéhez, magasztosságához méltó
módon közvetítse. Kötelessége a kö-
zösséget imára inspirálni, a lehetô leg-
szebben, legigazabbul. Ábrahámsohn
Manó fôkántor Istentôl kapta a kin-
cset, a hatalmas tehetséget, melynek

„kamataiból” minden istentiszteleten
sokat megosztott híveivel, és annak
„tôkéjét” Teremtôjének adta vissza
részletekben, élete utolsó percéig. A
szó szoros értelmében addig, hiszen
hallottam róla, hogy utolsó óráiban,
agonizálva, felült a kórházi ágyon, és
ismét a JÁÁLE-t énekelte.

1989-ben egyik Dohány-templom-
beli elôimádkozásomra eljött Manó
bácsi leánya, Vera. Az istentisztelet
után hozzám lépett, átölelt, és azt
mondta: „Apámat juttattad az eszem-
be.” Úgy érzem, ennél szebb és na-
gyobb dicséretet kántor nem kaphat.

Szerencsés korban születtem, mert
hallhattam ôt. Ezekkel az elôzmé-
nyekkel fordulhattam a kántori hiva-
tás felé. Mûködésemben, minden kán-
tori megnyilatkozásomban benne van
az évek során szerzett élmények hatá-
sa. Benne van a gyermekkorom, a ka-
posvári zsinagógában apámtól hallott
és eltanult melódiák sokasága. Benne
van a Dohány-templom áhítatot éb-
resztô levegôje és Ábrahámsohnnak
gyermekszívemre és gyermeklelkem-
re gyakorolt hatása.

(Forrás: www.or-zse.hu)



Hittanoktatás a Hegedûsben (XIII.
ker., Hegedûs Gy. u. 3.) minden csütör-
tök este fél hétkor. 06-20-311-9402.

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

Fogorvosi rendelôm címe: XIII., Szt.
István krt. 4. III. 1. Tel.: 320-4778, 06-
20-496-2223, dr. Virág Péter.

Örömmel tudatjuk, hogy a
Rabbitestület és a Mazsihisz vezetôsége
megállapodott David Goldberg mohéllal
(Németország), aki zsidó fiúgyermekek
körülmetélését vállalja. Amennyiben az
Ön családjában ilyen szimchá (öröm)
van, kérjük, jelentkezzen a Rabbiságon a
413-5580-as telefonszámon vagy a rab-
bitestulet@mazsihisz.com e-mailen ke-
resztül, hogy a gyermeket Ábrahám szö-
vetségébe felvehessük.

Kereskedô és becsüs ügynökség ha-
gyatékot, gyûjteményt ad-vesz. Tel.: 06-
30-928-7792.

Könyvnyomtatás, füzetkészítés, szí-
nes nyomtatás, plakátnyomtatás.
Messinger: 315-0264.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉ-
HEZ vásárolok nagyméretû és kisebb
festményeket, EZÜSTTÁRGYAKAT,
12 személyes evôeszközkészletet, cukor-
dobozokat, gyertyatartókat, tálcákat stb.
Kovács Margit és Gorka kerámiáit, he-
rendi, meisseni, Zsolnay porcelánokat,
régi álló-, fali- és asztali díszórákat, an-
tik, barokk bútorokat, tabernákulumot,
szekretert, reneszánsz dolgozószobát,
bronz-, fa- és márványszobrokat veszek.
(Hibásakat is.) Teljes hagyatékért elsô
vevôként a legmagasabb árat fizetem,
KÉSZPÉNZBEN. Díjtalan kiszállás, ér-
tékbecslés, vidékre is. ÜZLET: I. KER.,
BATTHYÁNY U. 10. (Mária térnél).
TEL.: 201-6188, 06-20/323-4104. E-
mail: kastelyberendezese@t-online.hu

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

Újlipótvárosban garzonlakás turis-
táknak kiadó. Tel.: 226-4109.

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

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

Ne hagyja elenyészni képeit! Diáit,
negatívjait, családi albumát, fotóit, régi
videofelvételeit nézze a saját televízió-
ján, számítógépén. 1 DVD-lemezen az
összes emlék, dokumentum megôrizhe-
tô, ajándékozható. Bánki Miklós,
www.bmfilm.hu, 06-30-992-1549 (tele-
fonszám-változás!)

Pöttyös bögréjétôl a hagyatékáig fel-
vásárolom, szemetét elszállíttatom, laká-
sát utána összetakarítom. Harsányi Ildi-
kó, 06-30-209-3463.

Újlipótvárosi, Szent István parkhoz
közeli, három és fél szobás, 96 m2-es la-
kás eladó rendezett házban. 06-30-594-
7359.

24 m2-es üzlethelyiség kiadó a VII.
ker., Síp utcában, hosszú távra. Érdek-
lôdni lehet munkaidôben a 413-5568 te-
lefonon.

Órajavítás, antik órák teljes restaurá-
lása, esetleg oda-vissza szállítással.
Órák, elemek, csatok, óraszíjak (erôs
csuklóra is) nagy választékban. Tel.: 06-
70-505-5620, napközben. VII., Garay
u.–Murányi u. sarok, a Garay térnél.
Jung Péter. Web: www.jungoras.hu

Antik csillárok javítása, vétele, eladá-
sa. 321-2972. Bp., Hevesi S. tér 3.

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

Felújítás elôtt álló társasházban fel-
újítandó, tehermentes, galériázható, II.
emeleti lakás a Dob/Kazinczy utca sar-
kán, tulajdonostól eladó 19 millió Ft-ért.
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N A P T Á R
December 4. péntek Kiszlév 17. Gyertyagyújtás: 3.35
December 5. szombat Kiszlév 18. Szombat kimenetele: 4.45
December 11. péntek Kiszlév 24. Gyertyagyújtás: 3.34
December 12. szombat Kiszlév 25. Szombat kimenetele: 4.45

Újholdhirdetés
December 11. estétôl–december 19-ig: CHANUKKA!

Halálozások

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Dec 4. Dec 5. Dec 11. Dec 12.

Hôsök 17.00 9.30 17.00 9.30  
Frankel L. út 49. 17.30 10.00 17.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 15.45 9.30 15.45 9.30
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 17.30 9.00 17.30 9.00
Thököly út 83. 17.30 9.00 17.30 9.00
Hunyadi tér 3. 16.00 9.00 16.00 9.00
Bethlen tér 2. 17.30 9.30 17.30 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 15.45 8.00 15.45 9.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Bérkocsis u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 15.45 8.00 15.45 8.00
Alma u. 2. 15.45 8.45 15.45 8.45
Kórház
(Amerikai u. 53.) 16.00 7.30 16.00 7.30
Páva u. 39. 18.00 9.30 18.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 17.00 9.30 17.00 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. 15.45 9.00 15.50 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Lauder iskola (Budakeszi út 48.) 18.00 18.00
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 17.00 17.00

Vidéken
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 17.00 17.00
Vác (Oberlander Endre tér 1..) 18.00 18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 17.00 17.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 17.00 9.00 17.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 15.35 8.00 15.35 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 15.35 8.00 15.35 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 17.00 8.00 17.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 17.30 10.30 17.30 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 17.00 17.00
Szombathely 17.00 17.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 17.00 17.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 17.00 17.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 17.00 17.00

A lakás 103 m2, 2 szoba hall, gardróbszo-
ba, nagy konyha, éléskamra, fürdôszoba,
különálló vécé, elôszoba. A ház felújítá-
sa után lesz lift. 06-30-485-9008.
Lakásközvetítôk ne hívjanak!

Kisebb házimunkák elvégzését, ügy-
intézést vállal fiatalos, megbízható
hölgy. 06-20-370-7341.

Gépkocsival rendelkezô, középkorú
nô idôs emberek fuvarozását, esetleg be-
vásárlást és házvezetést vállalna, megál-
lapodás szerint. Tel.: 363-6957, 06-20-
522-1093.

18 év tapasztalatával várom önt,
amennyiben társra vágyik. Az emberi
sorsok segítése, a társkeresés számomra
hivatás. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Elérhetôségeim: Györgyi asszony, 326-
5989, reggel 8–10-ig, este 20–22-ig. E-
mail: gyorgyi11@vivamail.hu

Zsidó szellemiségû, nem dohányzó
társat keres 65 évesig egy 60 körüli, je-
lenleg Németországban élô, de Pestre
települô angoltanárnô, 170 cm magas,
sportos, zenét, színházat kedvelô, de nem
megalkuvó természetû. Tel.: 00-49-177-
971-9157.

Egyedülálló, 80-as, egészséges férfi
vagyok. Keresem társam, 65–70 év körü-
li hölgyet, akivel megoszthatnám az
egyedüllét nehéz óráit. Tel.: 209-1829.

HÁZASSÁG

Hírek, események
röviden

Programajánlat

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti
Bizottság fennállásának 10 éves évfor-
dulója alkalmával konferenciát és kiállí-
tást rendeztek a Hadtörténeti Múzeum-
ban. A konferenciát Sólyom László köz-
társasági elnök nyitotta meg, majd ma-
gas állami kitüntetést nyújtott át Boross
Péternek, a Nemzeti Emlékhely és Ke-
gyeleti Bizottság elnökének. Elôadást
tartott többek között Jókai Anna írónô

és Holló József Ferenc ny. altábornagy,
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
fôigazgatója. A meghívottak megtekin-
tették a bizottság által 1999 és 2009 kö-
zött rendezett megemlékezéseket bemu-
tató kiállítást, amelyet Mezô Tamás és
Radnainé Fogarasi Katalin fôtitkár asz-
szony nyitott meg. Az eseményen a
Mazsihisz részérôl Lazarovits Ernô kül-
ügyi vezetô vett részt.

Megemlékezések
A német nemzeti gyásznap alkalmából Dorothee Janetzke-Wenzel nagykö-

vet, a követség dolgozói, valamint a Német Ajkú Evangélikus Egyházközség
lelkészei felkeresték a Kozma utcai zsidótemetôt. Lazarovits Ernônek, a
Mazsihisz külügyi vezetôjének Kél málé ráchámimja és az evangélikus lelké-
szek imája után a nagykövet asszony és a katonai attasé koszorút helyezett el
az emlékmû talapzatán. Ezt követôen Lazarovits Ernô ismertette a magyaror-
szági holokauszt történetét.

* * *
A solymári katonai temetôben az Egyesült Királyság, Lengyelország, India,

Ausztrália, Kanada és Dél-Afrika nagykövete, Franciaország konzulja, vala-
mint Új-Zéland tiszteletbeli konzulja emlékezett meg arról a 328 hôsrôl, akik
náci német repülôkkel vívott légi harcban vesztették életüket Magyarország
felett. A követek rövid beszéde után az egyházak képviselôinek imái szóltak
az elhunytakért. Az ott nyugvó zsidó katonák emlékére Lazarovits Ernô, a
Mazsihisz külügyi vezetôje mondta el a Kél málé ráchámimot.

DECEMBER
Komolyzenei körséta a zsinagógák

világában

2009. december 6., vasárnap, 19.00
Hegedûs Gyula utcai zsinagóga (Bu-

dapest XIII. ker., Hegedûs Gyula u. 3.)
Program:
Georg Friedrich Händel: Judas

Maccabeus – oratórium (keresztmet-
szet); Aharon Harlap: Psalms

Közremûködnek: Szepesi Bence
(klarinét), Horváth Dalma, Masa
Anita, Megyesi Zoltán, Sharon
Rostorf Zamir, Jekl László, Fekete
László (ének)

Vezényel: Aharon Harlap (Izrael)

* * *
2009. december 20. vasárnap, 19.00

óra
Gyôri zsinagóga (Gyôr, Kossuth

Lajos u. 3–5.)
Program:
Sárai Tibor: Szerenád vonószene-

karra
Weiner Leó: Ballada klarinétra és

gordonkára
Weiner Leó: Románc gordonkára
Weiner Leó: I. Divertimento
Ránki György: 1944 Radnóti Mik-

lós verseire
Közremûködnek: Szepesi Bence

(klarinét), Puskás Zsolt (gordonka),
Bátki-Fazekas Zoltán (ének),
Kereskedô Tamás (zongora)

* * *

Jegyek kaphatók:
• Zsidó Idegenforgalmi Kulturális

Központ (Budapest VII. ker., Síp u.
12.)

• Személyesen az InterTicket orszá-
gos jegyirodai hálózatában, a jegyiro-
dák teljes listája a www.jegy.hu inter-
netes oldalon található

• Interneten a www.jegy.hu címen
online bankkártyás és mobiltelefonos
fizetéssel

Jegyár egységesen koncertenként:
1800 Ft

Spinoza Ház
(1074 Budapest, Dob utca 15.)

1. (kedd) 18.00: Az Ajándék –
könyvbemutató

3. (csütörtök) 19.30: Café Filó
4. (péntek) 19.00: Márai Sándor: A

négy évszak

6. (vasárnap) 19.30: Fiala János:
Évértékelés 2009

7. (hétfô) 19.00: Orosz-zsidó dal-
lamvilág

9. (szerda) 19.00: Egy este a kan-
dallónál – koncert

13. (vasárnap) 19.00: A Színház
kész kabaré

14. (hétfô) 19.00: Popper Péter –
Haszid legendák

15. (kedd) 19.00. Bächer Iván: Az
én zsidó kabarém

15. (kedd) 15.30: Huszti Péter: Kik
vagytok, hé! – könyvbemutató

21. (hétfô) 19.00: TehetségMutató
verseny

Generációk Klubja
(Hunyadi tér 3., félemelet)

7., 15.00: Az antiszemitizmus mint
világjelenség témában Breuer Péter
Közel-Kelet-szakértô, újságíró tart
elôadást.

13. (vasárnap) 16.00: Chanukka!
A 14-ei klubfoglalkozás elmarad, a

zsinagógában zajló gyertyagyújtás és
ima miatt.

20. (vasárnap) 10.00, valamint 21.
(hétfô) 15.00: BÖRZE óriási ruhavá-
lasztékkal, amelyre várjuk hittestvé-
reinket!

28. (hétfô) 15.00: Totha Péter Joel
rabbi jön a klubba.

A Gergely-naptár szerinti új év elsô
klubfoglalkozását 2010. január 7-én
tartjuk!

Torna: a vallási és állami ünnepek
miatt december 3-án, 10-én, majd
legközelebb 2010 januárjában lesz.

Chanukka minden napjára meghitt
gyertyagyújtást, kellemes feltöltôdést
kíván a klubvezetô.

– A Magyar Hallássérült Zsidók
Egyesülete részére az APEH 2008-ban
28 786 Ft-ot utalt át a magánszemélyek
jövedelemadójának 1%-ából, mely ösz-
szegbôl az egyesület a tagoknak
chanukka-ünnepségre kis ajándékokat
vásárolt. Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani az adakozóknak. Szigeti
Györgyné elnök.

– Adományok. Berkovics Lívia 15
ezer Ft-ot adományozott az Igaz Embe-
rekért Alapítványon keresztül a Jad
Vasem-kitüntetetteknek. Köszönjük.

– Pótválasztási hirdetmény. A Do-
hány utcai templomkörzet elöljárósága
a közösségünket a közelmúltban ért fáj-
dalmas veszteségek miatt pótválasztást
hirdet a megüresedett elöljárói székek

betöltésére és új tagok delegálására a
Budapesti Zsidó Hitközség képviselô-
testületébe. A pótválasztás idôpontja:
2009. december 13., vasárnap, 14–15
óra között (a chanukkai ünnepség elôtt).
Helyszíne: a Goldmark Terem földszinti
aulája (Budapest VII., Wesselényi utca
7.) A pótválasztásra templomkörzetünk
minden tagját tisztelettel meghívjuk és
elvárjuk. Dr. Frölich Róbert fôrabbi és
Kálmán Kálmán elnök.

– Holokauszt Emlékközpont. Cím:
Budapest IX., Páva utca 39. Nyitva:
hétfô kivételével naponta 10–18 óra kö-
zött. Telefon: (1) 455-33-33. Honlap:
www.hdke.hu. E-mail: info@hdke.hu

Fájdalommal tudatjuk, hogy Nusz-
baum József 82 éves korában otthoná-
ban végleg elaludt. Végsô útjára elkí-
sértük a Kozma utcai temetôben. Gyá-
szolja: leánya és veje. (x)

LAKÁS, ÉPÜLET 
FELÚJÍTÁSA

• Alpinista módon homlokzatjaví-
tás, tetôfedés

• Gázberendezések, gázvezetékek
felülvizsgálata (hatósági engedély-
lyel)

• Mûszaki vezetés, árajánlat-készí-
tés hitelfelvételhez is

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

E-mail: frank1063@t-online.hu

Kegyeleti konferencia
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Chesván hó 26-án, péntek délelôtt

bensôséges bár micvát rendezett a

Wesselényi utcai iskola és az ortodox

hitközség vezetôsége Dan Joel, az

iskola tanulója tiszteletére. A fiatal-

ember aznap kötötte fel elôször kar-

jára és illesztette fejére a töfilint. Az

ünnepségre eljöttek az iskolatársak,

az intézet két igazgatója, Sugár Sára
és ráv Dov Lévi, az ortodoxia vezetôi

közül ráv Weiszberger Mojse Tajvio
fôrabbi, Herczog László elnök, Zév
Páskesz fôtitkár. Jutott az ünneplés-

bôl egy másik ifjúnak is, Szûr-Szabó
Tajvionak, aki már néhány hete a kö-

telesség fia, csak az ôszi ünnepek

környékén más elfoglaltságok kötöt-

ték le az embereket. De ami késik,

nem múlik. Herczog László köszön-

tötte a fiúkat, akik már teljes jogú

tagjai a közösségnek. Kérte, hogy

amikor csak tehetik, erôsítsék jelen-

létükkel a minjánt, és jó tanulást kí-

vánt, mert ez az alkalom egyben bú-

csú is volt: a két fiatal a bécsi jesiva

kátánban folytatja tanulmányait.

Ráv Weiszberger Mojse a pozso-

nyi bölcset idézte, Chászám Szófért,

aki a felnôttség küszöbén álló ifjú-

nak a Smá Jiszroél elsô versszakát

ajánlotta figyelmébe: „Szeresd az

Örökkévalót teljes szíveddel.” Mi-

„Egy este a
kandallónál”
Korcsolán Orsolya hegedûmû-

vész és Zucker Immánuel, a
Nagyfuvaros utcai zsinagóga
kántora közös koncertje, közre-

mûködik Neumark Zoltán zongo-
ramûvész

A programban megannyi külön-
bözô zsáner keveredik, nemcsak a
darabok stílusát, de tartalmát illetôn
is. Jiddis dalok, chanukkai melódi-
ák és a századelô zenés szalonjai-
nak gyöngyszemei varázslatos mó-
don szövik át a hegedû- és a kántor-
repertoár ezen elfeledett darabjai-
nak különös világát. Nemcsak a li-
turgikus dallamok lenyûgözô sok-
színûsége tárul majd a hallgatók
elé, de közel egy óra alatt változa-

tos képek, helyek, hangulatok szó-
lalnak majd meg.

A századforduló bécsi kávéházai-
nak hangulatát idézik meg Kreisler
hegedûdarabjai, Dvorák mélabús
szláv táncai, valamint Sarasate vir-
tuóz spanyol kompozíciói is, igazi
tér- és idôbeli utazásra invitálva a
hallgatóságot.

Idôpont: 2009. december 9., 19
óra

Helyszín: Spinoza Színház, 1074
Budapest, Dob utca 15.

Fôhajtás az 56-os zsidó hôsök elôtt
A Mazsihisz és az 56-os Szövetség megemlékezést tartott az 1956-os for-

radalom és szabadságharc zsidó hôsi halottai emlékére a Dohány utcai zsi-
nagóga Wesselényi utcai oldalán elhelyezett emléktáblánál. Az eseményen
részt vett többek között Katona Béla, az Országgyûlés elnöke, Kiss Péter tár-
sadalompolitikai miniszter, Gulyás Kálmán társadalmi kapcsolatokért
felelôs szakállamtitkár, valamint a diplomáciai testületek tagjai, köztük
Dorit Nachum-Zats, Izrael Állam magyarországi nagykövetségének konzul
asszonya, Feldmájer Péter és Streit Sándor, a Mazsihisz és a BZSH elnökei,
Zoltai Gusztáv ügyvezetô igazgató, Deutsch László és Kardos Péter fôrab-
bik, Donáth László evangélikus lelkész, Fazekas János László, az 56-os Szö-
vetség elnöke. Eljöttek, hogy leróják tiszteletüket, a Scheiber Sándor iskola
diákjai is.

Elsôként a Mazsihisz elnöke osztotta meg gondolatait a jelenlévôkkel arról,
hogy évrôl évre fogyatkozik azoknak a száma, akik résztvevôi voltak az ese-
ményeknek, azoknak, akik az életüket kockáztatták azért, amiben hittek.

A halálra ítélt, majd kegyelmet kapott Mécs Imre, az MSZP országgyûlési
képviselôje emlékezett a „Kis Fogházra”, a halálsorra, arra, hogy fiatalon
könnyebben elfogadja az ember a halált, Angyal Istvánra, zárkatársára, aki a
lelket tartotta benne, és akiben sosem volt a gyûlöletnek szikrája sem (a ha-
lálba is bátran ment...), arra a kiváló zsidó emberre, akivel mély barátság kö-
tötte össze. Majd a „szörnyûségek bugyrát nyitotta meg”, ahogyan ô fogalma-
zott.

A szónok a továbbiakban elmondta, hogy ott, a fogházban egyek voltak
mindnyájan, társadalmi és vallási különbözôségük ellenére is. Kiemelte: a
holokauszt után nem sokkal az események zsidó részesei, áldozatai feltétlen
odaadással vállaltak közösséget azzal a nemzettel, amelytôl olyan sok rosszat
kaptak. Értelemszerûen – tette hozzá – többet adtak, mint mások, akiknek ter-
mészetes volt, hogy részt vesznek a harcban.

Mécs Imre név szerint emlékeztetett a zsidó kivégzettekre, a teljesség igé-
nye nélkül: Gáli József íróra, Lichtenburg Lászlóra, Steiner Lajosra, Gimes
Miklósra, Földes Gáborra. Szólt Bán Róbertrôl, Marján Istvánról, Mérei
Ferencrôl és Litván Györgyrôl is.

A Nagyfuvaros utcai zsinagóga rabbija, Darvas István az 56. zsoltár tanul-
ságait fordította le, szólt az emberek saját gondolatairól, a szellemet-lelket
védô támaszról, a Teremtôrôl. Kifejtette, mit kell tenni, ha sérülnek az érté-
kek, beszélt a gondolat-szó-fegyver erejérôl és arról a helyzetrôl, amikor a
szabadítóból ellenség válik. Hangsúlyozta: a forradalom rövid volt, de sok fo-
lyamatot indított el. Végezetül a Talmudból idézett.

A megemlékezés kavicsait Feldmájer Péter, Zoltai Gusztáv, Dorit Nachum-
Zats, Katona Béla, Kiss Péter, Mécs Imre, Deutsch László, Donáth László,
Fazekas János László, Streit Sándor, Gulyás Kálmán és Rosenfeld Dániel tet-
ték a tábla köré.

Az eseményt állófogadás zárta.
GálJuli

Új „felnôttek”
köszöntése

ként lehet ezt megtenni? Úgy, hogy

imádkozunk Hozzá, és teljesítjük pa-

rancsait. A fôrabbi a fiúkhoz fordult:

most már nektek is tartani kell mind

a 613-at, illetve azt, ami ma is aktu-

ális belôle. Azonban nem félelem-

bôl, mint a rossz diák, aki azért tanul,

nehogy büntetés érje, hanem saját

akaratból, teljes szívbôl, örömmel.

Most elmentek egy szomszédos or-

szágba, ott is örömmel és saját aka-

rattal tanuljatok. Akkor lesztek sike-

resek. Talán eljön az az idô, amikor

lesz elég jelentkezô ahhoz, hogy

Pesten is szervezzenek jesivát.

Ahogy már mûködött a Dob utca

35.-ben a hatvanas években.

(Herczog László elmosolyodott és

bólintott.) Oda járt az elnök úr és jó-

magam is. Valamint sokan, akik itt-

hon vagy a nagyvilágban hasznosít-

ják tudásukat. Ha ez megvalósulna,

akkor lenne teljes az iskola. Re-

ménykedjünk, és kérjük a Minden-

hatót, hogy ez bekövetkezzék. Addig

is tanuljatok jó kedvvel és szorga-

lommal – fejezte be az ifjakhoz inté-

zett szavait a fôrabbi.

Ráv Dan Dániel, az iskola tanára,

a boldog apa, meghatottan köszönte

meg az elhangzott szép szavakat, va-

lamint e meghitt ünnepség szerve-

zôinek munkáját.

A rebbecen tortával lepte meg az

ünnepelteket, Mázel Tov – Bár

Micvó felirattal. Ráv Kesztenbaum
Árje sajchet és kántor vidám dalokat

énekelt, a jelen lévô fiúk és férfiak

táncra is kerekedtek.

D. G.


