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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Ilyenkor, sávuot, a tóraadás ünne-
pe elôtt, önkéntelenül is felmerül a
kérdés: miért beszél a talmud a tóra
adásáról (mátán torá) és nem elfoga-
dásáról, átvételérôl (kábbálát
hátorá)? Miért definiáljuk az ünnepi
imákban sávuotot mint „zmán mátán
toráténu”-t, és nem mint a tóra elfo-
gadásának ünnepét? Vajon arról len-
ne – Isten ôrizz – szó, hogy az adás
ténye közismert történelmi tény, míg
az elfogadás, az átvétel, hm... nem
teljesen egyértelmû? Más szóval,
ahogy a mellékelt ábra mutatja, az
elfogadás akadozott valamikor,
ahogy akadozik napjainkban is?

Erre utalna a talmudi aggáda
(Sábbát, 88a), amikor egy tórai vers –
„Rájuk borította Szináj hegyét, mint
egy dézsát, mondván: ha elfogadjá-
tok, jó, ha nem, itt haltok meg!” – ho-
mályos értelmezésére hivatkozva azt
mondja, hogy a tóraadás kényszer
alatt történt? Egy másik talmudbölcs
(uo.) azonnal hozzáteszi a naprakész
kifogást: innen a „logikus” érv a tóra
ellen: ha perbe fogják az égi hatósá-
gok a zsidókat, amiért elhanyagolják
a tórát, azzal válaszolhatnak, hogy
kényszerbôl fogadták el...

A kissé mesterkélt válasz az, hogy
„késôbb, Eszter és Mordecháj idejé-
ben, önként, újra elfogadták a tórát”
(uo.).

A kocki rebbének tulajdonított
mondás próbálja magyarázni a nem
éppen kitûnô bizonyítványt: azért tó-
raadás, mert az egységes, egyöntetû,
minden zsidó egy és ugyanazon „ada-
got” kapott a tórából. A „kapás” vi-
szont individuális: mindenki annyit

A Bethlen téren most felavatott em-
lékmû rideg kôtömbökbôl álló, drót-
hálóval összefogott, szûkülô falai ta-
lálkoznak a hátsó betonfallal, ame-
lyen a hatágú csillag alakú bevágáson
beáramlik a fény, és az egész elôtt a
földön olvashatjuk a márványba vé-
sett szavakat: „fegyvertelenül álltak
az aknamezôkön” – „a zsidó munka-
szolgálatosok emlékére”.

Kérdezik, miért zsidó munkaszol-
gálatosokról beszélünk, hiszen ugyan
a munkaszolgálatosoknak majd 99
százaléka zsidó volt, de voltak közöt-
tük olyan emberek is, akik nem zsidó
származásuk miatt, nem zsidóságuk
miatt kerültek oda.

Kirekesztôk vagyunk?
Nézzük meg a keleti frontra került

emberek sorsát.
A második magyar hadsereg iszo-

nyú vérveszteséget szenvedett, gya-
korlatilag teljesen megsemmisült.

A katonáknak, csakúgy, mint a
munkaszolgálatosoknak, menniük
kellett a frontra, mert behívót kap-
tak, és ha nem mennek, az a börtönt
vagy a kivégzést jelentette volna.

A katonák többsége elesett, a mun-
kaszolgálatosok többségét meggyil-
kolták, a zsidók szinte mindannyian
elpusztultak.

Mi volt hát a különbség? Így vagy
úgy, de mindannyian meghaltak.

Van egy jelentôs különbség!
Minden katona, minden hadsereg a

gyôzelemért harcolt. Ma már köny-
nyen mondjuk persze, hogy a diadal-
mas Vörös Hadsereg a Szövetségesek-
kel mindenképpen megnyerte volna a
háborút. Ezt így könnyû mondani, a
történelemben csak a lezajlott folya-
matokról beszélhetünk, nincsen ha.

De mégis tegyük fel a kérdést, mi
történt volna, ha gyôz a német hadse-
reg, ha nem történik meg a doni áttö-
rés. Nos, akkor a katonák, akik élet-
ben maradtak, hôsként térnek haza,
akik meghaltak, hôsi halottak lettek
volna, ôket ünnepelték volna, s rájuk
emlékeznének mint kiváló hadsereg-
re, mint kiváló harcosokra.

A munkaszolgálatosok esetében

Leopold Pilichowski festménye (1869–1933)

azonban teljesen mindegy volt, hogy a
hadsereg gyôz-e vagy veszít, az ô sor-
suk mindenképpen a halál volt.

Azért gyûjtötték ôket a munkaszol-
gálatosok egységébe, hogy kivigyék a
frontra és megöljék ôket. Megöljék
ôket, vagy közvetlenül, puskatussal,
puskalövéssel, vagy közvetetten, ha-
lálra éheztetéssel, illetôleg úgy, hogy
ráhajtják ôket az aknamezôkre, élô
sorfalat alkot belôlük a hadvezetés,
hogy ôk fogják fel a szembôl érkezô
golyózáport.

Ez az elsô dolog, amely megkülön-
bözteti a magyar honvédség szörnyû
sorsot szenvedett tagjait a munka-
szolgálatosoktól.

Miben különböztek a nem zsidó
munkaszolgálatosok a zsidó munka-
szolgálatosoktól?

Abban, amit az ember döntési sza-
badságának hívunk.

Azok a munkaszolgálatosok, akik
nem voltak zsidók, saját döntésük
folytán kerültek ide, na persze nem
úgy, hogy önként jelentkeztek áldozat-
nak.

Saját döntésük folytán, mert fellép-
tek egy embertelen rendszer ellen, fel-
léptek az elnyomás ellen, felléptek a
fasizmus ellen, és ezért harcoltak,
pontosan tudva, hogy ennek a harc-
nak milyen következményei lehetnek
személyes sorsukra.

Tudták, ha lebuknak, börtönbe
csukják, kivégzik vagy éppen munka-
szolgálatra viszik ôket.

Választhattak, emberként dönthet-
tek szabad akarattal, megadatott ne-
kik nemcsak az eseményeket meg-
elôzôen ez a döntésszabadság, hanem
munkaszolgálatosként is, mert ha
visszavonták volna döntésüket, átáll-
tak volna az államhatalom oldalára,
akkor lett volna menekülési lehetô-
ségük.

Nem tették, mert nem kívánták ezt
tenni, hittek abban, hogy az elnyo-
mottakért küzdenek.

A zsidó munkaszolgálatosok azon-
ban meg voltak fosztva ettôl a döntési
szabadságtól, bár dönthettek volna
úgy, hogy nem kívánnak zsidók lenni,
máshova akarnak tartozni, de ez sen-
kit sem érdekelt volna, a sorsukat
nem kerülhették el.

A zsidó munkaszolgálatosokkal
nem emberként bántak, megfosztot-
ták ôket a választás lehetôségétôl, és
ennek hiánya tette még szörnyûbbé
véres sorsukat.

Ezért minden nem zsidó embertôl,
aki abban az idôben elpusztult, kü-
lönbözik a sorsuk. Olyan emberek
voltak, akiket halálra szántak, és bár-
mit tettek is, halálra szántak marad-
tak, csak a véletlenen múlott, hogy ki
maradt életben közülük.

Csak a véletlenen múlott, hogy el-
érte-e ôket egy golyó, hogy ráléptek-e
egy aknára, és az is, hogy milyen pa-
rancsnokhoz, milyen keret rémural-
ma alá kerültek. Olyan emberek közé
kerültek-e, akik megértve a munka-
szolgálatot létrehozó törvények mö-
gött megbúvó célt, a zsidó lakosság
meggyengítését, megölését, rendszer-
szerûen ûzték a zsidó emberek el-
pusztítását, vagy pedig egy olyan –
igen ritka – parancsnokhoz, aki a zsi-
dó munkaszolgálatosokra emberként
tekintett.

Írhattuk volna azt is:
„Azok emlékére, akiket a magyar ál-

lam megfosztott a választás lehetô-
ségétôl, az emberi lét alapjától, akiket
megaláztak, megkínoztak, kiraboltak,
megzsaroltak, megfagyasztottak, meg-
égettek, halálra éheztettek, megcson-
kítottak, az aknamezôre hajtottak,
lelôttek”, de röviden azt írtuk: „a zsidó
munkaszolgálatosok emlékére”.

Áldott legyen megkínzott, elpusztí-
tott apáink, nagyapáink emléke.

Feldmájer Péter

Egy feliratrólEz történt a Szináj hegyén

fogad el és birtokol belôle, amennyit
elbír. Egy chászid mondás azt tartja,
hogy a tóraadás egyszeri esemény
volt, ami nem ismétlôdik meg, egy
soha vissza nem térô alkalom szert
tenni arra a drága ékszerre, míg a tóra
befogadása 3300 éve folyik szakadat-
lanul, és még nem fejezôdött be.

* * *
A tórát igazából elfogadni, befo-

gadni és megtartani valóban nem
könnyû dolog. Sôt, nehéz, mint
ahogy nehéz zsidónak lenni. Renge-
teg parancsolat, megszorítás, tila-
lom, és mindez azért, hogy Isten ne-
vét megszenteljük a világban. Azon-
ban a nehézségek ellenére a tóra és
törvényei azok, amelyek a zsidósá-
got fenntartják és éltetik, minden ne-
hézség, üldöztetés, inkvizíció és öl-
döklés ellenére. Ha a zsidóságot el-
vágjuk a tórától, ez olyan, mintha
egy színpompás dísznövényt elvág-
nának gyökereitôl. Ideig-óráig még
úgy tûnik, mintha élne, azután lehajt-
ja a fejét, és elhervad. Volt – nincs.

Talmudi legenda adja tudtunkra,
hogy a tóraadás elôtt az Örökkévaló
kísérletet tett arra, hogy a világ népe-
it érdekeltté tegye a tórában, vagyis a
benne rejlô isteni üzenetet szélesebb
alapokra helyezze, mint a kis létszá-
mú zsidó nép. Azonban az akkori né-
pek mindegyike talált valami logikus
kifogást a tóra elutasítására. Az

egyiknek a „ne paráználkodj” volt el-
fogadhatatlan, a másik meg a „ne
ölj!”-t tartotta zsenánsnak. Ekkor jött
el Izrael népéhez, és tarsolyában az
„áru”, a tóra, amit azok a hebehurgya
zsidók „megtartjuk és meghallgat-
juk” (Náásze Vönismá) közfelkiál-
tással fogadtak el (Ávodá zárá 2a).

* * *
A kérdésre, hogy miért kellett egy-

általán felajánlani a tórát a népek-
nek, és mi lett volna, ha elfogadják,
ez esetben mi tóra nélkül maradtunk
volna? – az exegéta megnyugtat: ez
csupán egy teoretikus lehetôség, mi-
vel a tóra eredetileg a zsidóknak volt
szánva. Akkor meg mire volt jó a tó-
rával házalni a népeknél? Arra, hogy
a zsidókat féltékennyé tegye. Ugyan-
is, ami jó a nem zsidóknak, az kívá-
natos a zsidóknak is...

Mit tehetünk, hogy a tóra „ne he-
verjen a sarokban”, ne legyen muze-
ális mûtárgy és tudálékos „írástu-
dók” kutatásainak tárgya, hanem élô
tanítás, tórát chájim, a zsidó nép
iránytûje, használati utasítása és
szolgálati szabályzata? Tanulnunk
kell a tórát naponta, reggel és este,
otthon és a zsinagógában, közösség-
ben és magányosan; rabbik segítsé-
gével, elôadásokon, könyvekbôl, az
internetrôl is – minden nyelven, amit
értünk. Zsidó iskolába, jesivába kell
küldenünk gyermekeinket, hogy an-
nak idején ne tegyenek szemrehá-
nyást: miért nem tanítottatok meg
apáink örökségére, a tórára?

A tóra az ünnepek utáni hétköz-
napokon is érvényes, aktuális, ez a
mi receptünk a teljes jelentôségteljes
zsidó életre.

Naftali Kraus

Sávuot ünnepének több neve és több jellemzôje van. Egyrészt ez a he-
tek ünnepe (sávuot), mivel pontosan hét héttel peszach után ünnepeljük
– ez az omerszámlálás hét hete –, másrészt ez a zsengék ünnepe (chág
hábikurim), valamint a gyülekezés ünnepe (áceret). Leglényegesebb
jellemzôje azonban az, hogy ezen a napon, sziván hatodikán, több mint
3300 évvel ezelôtt kapták az Egyiptomból kiszabaduló héber törzsek a tó-
rát a Szináj hegyén. Ez a zsidóság „chartája”, „alkotmánya” – mindene.

Emléktáblát avattak
Hegyeshalomban

A magyar vidéket már 1944
nyarán 6 hét alatt zsidótlanította a
Sztójay-kormány. A Budapestre
szorult maradék zsidóságot és a
munkaszolgálatosokat is halálra
szánták. 1944 novemberétôl a
Szálasi-rémuralom alatt ezreket
kényszerítették gyalogmenetben a
nyugati határszélre. Nagy részük itt
pusztult el: munkaszolgálatosok,
civil nôk, férfiak, öregek és fiatalok. 

* * *
Ragyogó napsütésben gyülekeztek

a résztvevôk a hegyeshalmi vasútál-
lomás elôtti téren. Az érdem Sraga
Shemeré, aki így kívánt emléket állí-
tani az ezen a vidéken elpusztított
ártatlan áldozatoknak, közöttük
édesapjának.

Szôke László polgármester szép és
megható ünnepséget szervezett. Az
iskola tanulói illô dalokkal, szavala-
tokkal emlékeztek a halottakra.
Sraga Shemer visszaemlékezésében
külön megköszönte az emléktábla
felállítását és a lakosság egy részé-

(Folytatás a 3. oldalon)
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Körzeti kitekintô

Mártír-istentiszteletek 2009
Május 17.
Mosonmagyaróvár 15.00 temetô

Május 24.
Sárbogárd 14.00 temetô

Május 31.
Baja 11.00 Ady E. könyvtár
Nagykanizsa 10.30 zsinagógaudvar

11.30 temetô

Június 7.
Balassagyarmat 11.00 temetô
Devecser 11.00 temetô
Kispest 11.00 temetô
Esztergom 11.00 temetô
Szécsény 11.00 temetô
Pásztó 10.00 koszorúzás a zsinagógánál

10.30 koszorúzás az emlékmûnél
11.00 temetô

Kecskemét 14.00 temetô
Révkomárom 10.30 temetô
Kiskôrös, Kecel, Soltvadkert 15.00 Frankel L. út
Kisvárda 14.00 Vasvári templom
Cegléd 10.30 Imaház

Június 14.
Eger 14.00 temetô
Kiskunhalas 11.00 zsinagóga
Kápolnásnyék 15.00 temetô
Székesfehérvár 11.00 temetô
Salgótarján 11.00 temetô
Miskolc 11.00 temetô
Tata 10.00 temetô, emlékmû
Tatabánya 11.00 temetô, emlékpark
Nyíregyháza 10.00 emlékmû

11.00 temetô
Zalaegerszeg 10.30. zsinagóga

12.00 temetô
Nagymegyer 17.00 emléktábla
Hatvan 11.00 temetô

Június 21.
Gyôr 11.00 Gyôr-szigeti temetô, Temetô u. 33.

12.30. zsinagóga, Kossuth u. 5.
Nagykáta 10.30. temetô
Tótkomlós 11.00 emlékmû
Szentes 12.00 temetô
Dombovár 13.30 temetô
Gyöngyös 11.00 temetô

Június 28.
Nagykôrös 11.00 zsinagóga
Szolnok 14.00 zsinagóga
Jánoshalma 11.00 zsinagóga
Mohács 14.00 emlékmû
Békéscsaba 13.30 temetô
Szeged 10.00 koszorúzás

11.00 zsinagóga
Kaposvár 10.00 templom

11.15 temetô
Vác 10.00 zsinagóga, Eötvös u. 3.
Veszprém 10.00 temetô
Hódmezôvásárhely 15.00 temetô

16.00 zsinagóga
Gyula 12.00 temetô

Július 5.
Tapolca 13.30 koszorúzás az emléktáblánál

14.00 temetô
Szombathely 11.00 temetô
Pécs 10.30 zsinagóga
Keszthely 11.00 zsinagóga
Jászberény 11.00 temetô
Debrecen 10.00 temetô

Július 12.
Karcag 11.00 templom, temetô
Sopron 11.00 temetô
Soroksár 9.00 temetô
Pesterzsébet 10.00 temetô
Csepel 11.30 temetô
Újpest, Rákospalota 18.00 zsinagóga
Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy az idôpontok, helyszínek esetleges változása miatt
minden számunkat kísérjék figyelemmel!

Debrecen
Niszán hó 27-én a Debreceni

Egyetem több száz fô befogadóké-
pességû termében az itt tanuló izrae-
li diákok jom hásoá tiszteletére meg-
emlékeztek a holokauszt idején ártat-
lanul elpusztított hittestvéreinkrôl. A
65. évforduló alkalmából elhangzott
bevezetô szavak után a kádis imát
Somogyi László túlélô recitálta. Ezt
követôen a hatmillió mártír jelképe-
ként hat mécsest gyújtottak meg az
izraeli egyetemisták, az elsôtôl a ha-
todik évfolyamig képviseltetve ma-
gukat. Lágerekbôl származó feljegy-
zéseket olvastak fel, Izraelben élô,
Európából származó túlélô beszélt a
szörnyû idôkrôl, nem feledkezve
meg a magyar származású Szenes
Hannáról sem, akinek csak 23 év
adatott meg. Legismertebb versét, az
Éli, Éli címût egy egyetemista lány
szavalta el.

Mindannyiunk, valamint az utá-
nunk következô nemzedékek köte-
lessége emlékezni és soha nem felej-
teni!

Az ünnepség a Hatikva eléneklé-
sével fejezôdött be.

* * *
A Debreceni Zsidó Templomért és

Temetôért Alapítvány köszönetet
mond mindazoknak, akik 2008-ban
személyi jövedelemadójuk 1%-ával
támogatták célkitûzéseit.

Kérjük, ajánlja fel ez évben is
személyi jövedelemadója 1%-át
alapítványunknak. Adószámunk:
18550775-1-09. Támogatását kö-
szönjük!

Pécs
A Fürdô utcai székházban a

holokauszt áldozataira emlékezô
összejövetelt rendezett a hitközség
Hagyomány Szociális Alapítványa.
A vészkorszakot Schönberger And-
rás fôrabbi és a TÁSI hagyo-

mányôrzô diákjai idézték fel. Hendl
Péter pedagógus a Baranya megyei
Magyarmecske községben élt zsidók
emlékei felkutatásának eredményei-
rôl tartott vetített képes elôadást. Je-
len volt a megemlékezésen a soát
túlélô néhány pécsi hittestvér, akik
szívesen válaszoltak az érdeklôdôk
kérdéseire.

Jom hásoá napján az istentisztelet
után a hagyományoknak meg-
felelôen a jelenlévôk felolvasták a
pécsi és környékbeli mártírok neveit,
melyeket a zsinagógában ôrzött
Könnyek Könyvében örökítettek
meg.

* * *
Megjelent a Mazsihisz és a Pécsi

Zsidó Hitközség támogatásával, a
hitközség mellett mûködô Hagyo-
mány Szociális Alapítvány kiadásá-
ban „A Pécsi Izraelita Hitközség tör-
ténete” címû könyv. Egyrészt hiány-
pótlónak szánják, hiszen a pécsi zsi-
dóság 1945 utáni életérôl átfogó ta-
nulmány nem jelent meg, másrészt
ismertetôt kínálnak a zsinagógáról az
odalátogató hazai és külföldi vendé-
geknek.

A könyv szerkesztôje Mitzki Ervin
újságíró, felelôs kiadója Hajas Ilona,
az alapítvány kuratóriumának elnö-
ke. A könyvben többek között
Schweitzer József, Krassó Sándor,
Vidor György, Vidor Györgyné, Kür-
ti Csaba, Krausz István, Schön-
berger András írásai, illetve vissza-
emlékezései olvashatók, Berta Ber-
nadett fotói és Stark András archív
képei láthatók.

A könyv a hitközség irodájában és
látogatási idôben a zsinagógában vá-
sárolható meg.

Frankel
Legutóbb két ismert embert is ven-

dégül látott a körzet. A Micve Klub-
ban Dobrev Klárát, Gyurcsány Fe-
renc volt miniszterelnök feleségét

kérdezte a rendezvény házigazdája,
Kozma Levente, majd a kultúrtermet
teljesen megtöltô, fôként idôsebb ra-
jongókból álló közönség faggathatta
a szókimondó politikusfeleséget.
Dobrev Klára beszélt életérôl, házas-
ságukról (nemcsak felesége, hanem
egyben fô tanácsadója és egyetlen
bizalmasa is volt a miniszterelnök-
nek) és a szélsôjobb elleni harcról. A
legnagyobb ellenzéki párt mintájára
szerinte a baloldalnak és az antifa-
sisztáknak is több utcai rendezvényt
kellene tartaniuk, és nem szabadna
átengedni a köztereket a radikálisok-
nak. Dobrev Klára számol a szél-
sôségesek megerôsödésével, és arra
kérte közönségét, hogy védjék meg
az új kormányt, és az internettôl
kezdve a munkahelyi politikai vitá-
kig mindenhol vegyék fel a harcot a
reformok és az MSZP kritizálóival.

Valki László egyetemi tanár, nem-
zetközi jogász másnap szintén Koz-
ma Leventével beszélgetett. Az USA
külpolitikáját értékelve elmondta,
hogy a Bush-adminisztráció szerinte
lenézte Európát, és a közel-keleti bé-
kéért sem tettek semmit. Az izraeli
választásokról és az új kormányról
elmondta, bár csodákat vár tôlük, de
az eddigi tapasztalatok azt mutatják,
hogy a jobboldali kormányok ered-
ményesebbek a palesztinokkal és a
szomszédos arab országokkal való
békekötésben. Nem számít arra,
hogy az iszlám országok és fôként a
terrorszervezetek elismernék Izraelt,
mert akkor megszûnne az ôket ösz-
szetartó ellenségképük. Kozma Le-
vente felvetésére, miszerint Iránt
nem kezeli-e túl engedékenyen a
nemzetközi közösség, és mindez
nem emlékeztet-e a weimari helyzet-
re, a nemzetközi szakértô elmondta,
hogy lehet Iránnak atombombája, de
azt úgysem fogják alkalmazni. Hódí-
tó szándékokat pedig nem mutatnak,
és elég katonai erejük sincs ehhez.
Szíria ilyen szempontból sokkal am-
biciózusabb és veszélyesebb. Az
arab világ politikai vezetôje szerinte
az Izraellel diplomáciai kapcsolat-
ban lévô Egyiptom, és Iránnak csak
a terrorszervezeteket sikerült meg-
nyernie és maga alá gyûrnie. Obama
célja az Irán felé nyitással az volt,
hogy az iszlám országban a nyári el-
nökválasztásokon új, mérsékelt elnö-
köt válasszanak. Az iráni atomfegy-
verkezés leállítására szerinte még
maximum 3-4 év van, ha a tárgyalá-
sok addig nem vezetnek eredményre,
a fegyvereké lehet a fôszerep, és jö-
het a háború.

Valki László az amerikai választá-
sokat is értékelte. Szerinte tévhit,
hogy az amerikai zsidók többsége re-
publikánus lenne, bár tény: a módo-
sabbak és befolyásosabbak között
megerôsödtek a republikánusok. En-
nek ellenére úgy látja, hogy még
mindig a demokrata érzelmû zsidók
vannak többségben, csak kevésbé
erôs a hangjuk. Obama közel-keleti
politikájával kapcsolatban elmondta,
hogy az új elnök már megválasztása
elôtt tárgyalt Iránnal. Fô célja, hogy
pacifizálja Iránt és Szíriát, és így a
mostaninál kedvezôbb helyzetet te-
remtsen Izraelnek is.

Belpolitikai kérdésekrôl is szó
esett. Valki László szerint a
közeljövôben a szélsôjobb megerô-
södése és a cigányság elleni erôszak
növekedése várható. Elmondta, hogy
Magyarországon az Alkotmánybíró-
ság 1990 óta egyre lejjebb és lejjebb
szállította a szólásszabadság szintjét,
és ma már szabadon lehet zsidózni és
cigányozni. Szégyennek tartja, hogy
bár 1968-ban Magyarország aláírt
egy ezzel kapcsolatos nemzetközi
szerzôdést, a holokauszt tagadását
mindmáig nem szankcionálják, és
nem tekintik bûncselekménynek.
Számos más kelet-közép-európai or-
szág ebben is megelôz bennünket.

Kozma Levente elmondta, hogy a
rendszerváltás óta sajnos eddig még
egyetlen hivatalban lévô magyar mi-
niszterelnök sem járt Izraelben (de
járt, pl. Antall József – a szerk.), bár

tény: Gyurcsány Ferenc idén, a 60.
évfordulóra kétszer is ki akart men-
ni, azonban a feszült belpolitikai
helyzet rendre keresztülhúzta terveit.

Szilágyi Iván Péter

Szeged
Az önkormányzat, a zsidó közös-

ség és a család leplezte le a szegedi
születésû Janikovszky (Kucses) Éva
József Attila- és Kossuth-díjas író, a
magyar gyermekirodalom klassziku-
sa, a hitközség és az Alapítvány a
Szegedi Zsinagógáért örökös támo-
gatója emléktábláját szülôházán, a
hajdan Lôw Lipót, majd Bús páter,
jelenleg Bolyai utca 17.-ben. Beszé-
det Solymos László (MSZP) alpol-
gármester, Lednitzky András, a hit-
község elnöke, Rigó Béla, a
Szegedrôl indult országos gyermek-
lap, a Kincskeresô fôszerkesztôje
mondott. Közremûködött az írónô
hajdani középiskolája jogutódjának
kórusa és tanulói, írásaiból vett idé-
zetekkel.

* * *
Megkezdte tavaszi koncertjeit az

Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért
és a hitközség. Elôbb a svájci

Bernbôl érkezett Márffy Gabriella
(hegedû) és Gustav Gertsch (zongo-
ra) adták elô Bartók Béla szonátái
közül a „Nulladik”-at, a II. rapszódi-
át és a II. Szonáta hegedûre és zon-
gorára alkotásokat. A világjárt és
mindenütt sikeres mûvészek a kon-
certezés mellett gyakran tartanak ha-
zánkban is mesterkurzusokat. A má-
jusi program Kertesi Ingrid Liszt-dí-
jas érdemes mûvész, a Magyar Álla-
mi Operaház vezetô koloratúrszop-
ránja és Sándor György (Giora
Sharon) fôkántor, operaénekes
Neumark Zoltán zongoramûvész kí-
séretével tartott koncertjével folyta-
tódott. A szélesebb közönség elôtt
még Ki mit tud?-os versenyzôként
megismert, ma már nemzetközi hírû
fôkántor többször tapsra ragadtatta a
közönséget, s az általa elôadott
Sömá Jiszróél és Jiddise máme
könnycseppeket csalt a nagyérdemû
szemébe. Kertesi Ingrid koloratúr-
szopránja és Sándor Györggyel kö-
zösen elôadott kettôsei szintén nagy
sikert arattak. A mûvésznô elô-
adásában fôleg Puccini és Donizetti
áriái voltak szívbemarkolóak.
Neumark Zoltán kiváló kísérôje volt
vendégeinknek.

L. A.

Felhívás
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége alapszabályának 

114/A. §-a alapján a Magyar Zsidó Kongresszus ülését
2009. május 24-én 9 órára összehívjuk

a Budapest, Wesselényi u. 7. szám alatt lévô Goldmark Terembe

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

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

Az ülésre való bejelentkezés, regisztrálás vagy részvétel elmulasztása nem
jelenti azt, hogy a Kongresszus késôbbi ülésein az adott csoport ne vehetne
részt.

Az ülés a mûködési szabályait saját maga állapítja meg.
A Mazsihisz 114/A. § rendelkezései:
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének Kongresszusa –

Magyar Zsidó Kongresszus –
(1) A Szövetség konzultatív tanácskozótestülete a Kongresszus.
(2) A Kongresszuson részt vehet minden Magyarországon vagy azon

kívül mûködô zsidó szervezet, amely a Kongresszus ülése elôtt
legalább 15 nappal írásban bejelenti részvételi szándékát, kinyil-
vánítja kötôdését a magyar zsidósághoz.

(3) A Kongresszus ülésének idôpontjáról és a részvétel lehetôségérôl a
Szövetség vezetôi nyilvános felhívást bocsátanak ki.

(4) A Kongresszus ülését évente legalább egy alkalommal össze kell
hívni.

(5) A Kongresszust a Szövetség vezetôi vezetik.
(6) A Kongresszus önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, az azon

részt vevô szervezetekre kötelezô határozatokat nem hozhat.
(7) A Kongresszus bizottságokat alakíthat.
(8) A Kongresszuson részt vevô szervezetek költségeiket maguk viselik.

Az ülés napirendje:
1. Elnöki megnyitó
2. A legutóbbi ülés óta eltelt idôszak áttekintése
3. A Kongresszus bizottsági tagjaira tett javaslatok ismertetése
4. A kongresszusi bizottságok tagjainak megválasztása
5. A magyarországi zsidóellenes áramlatokkal és csoportokkal szem-

beni fellépés lehetôségeinek áttekintése
6. Zárszó

Budapest, 5769. ijjár 10.

Dr. Feldmájer Péter, Zoltai Gusztáv,
a Mazsihisz elnöke a Mazsihisz 

ügyvezetô igazgatója
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Szájról szájra járt a szomorú hír:
peszachkor az ünnep második napján
elhunyt ráv Áron Gedálje Hoffmann
gáon, a tudós fôrabbi, aki több mint
két évtizedig a magyarországi vallá-
sos élet egyik meghatározó személyi-
sége volt. Jeruzsálemben temették el
halála napján, még a sábesz beállta
elôtt. Sírkövét ijjár hó harmadikán
(április 27-én) állították fel, amely
egybeesett a bodrogkeresztúri reb
Sáje halálozási évfordulójával. E ket-
tôs esemény alkalmával ünnepélyes
megemlékezést tartottak a Kazinczy
utcai zsinagóga Sász Chevra termé-
ben. Irányzatoktól függetlenül számos
templom hívei töltötték meg a termet.
A Mazsihisz és a BZSH vezetôi, elnö-
kei, ügyvezetô igazgatója, több rabbi
és a zarándokok népes csoportja vett
részt az eseményen. A megrendülés
minden jelenlévô arcán tükrözôdött.

Az igaz ember virágzik, mint a pál-
ma, magasra nô, mint a libanoni cédrus,
az Örökkévaló házában ültette el ôket a
Teremtô – kezdte beszédét Herczog
László, a Magyarországi Autonóm Or-
todox Izraelita Hitközség elnöke. Ezen
szavak illenek az elhunyt jellemzésé-
hez. Temesváron született, apja, Mojse
Cvi a dáján (rabbihelyettes) tisztét töl-
tötte be. A vészkorszak a szülôknek sok
megpróbáltatást és fájdalmas vesztesé-
get okozott. Gedálje, a fiuk már az is-
kolában kitûnt szorgalmával és élesel-
méjûségével. 1952-ben alijáztak, Kfár
Átán, majd Bné Brákban telepedtek le,

apja mint elismert sajchet munkálko-
dott. A fiatalember a vizsnyici rebbénél
Haifán és a makói rabbinál Kfár Átán
tanult. 18 éves korában már dáján lehe-
tett. Folytatta tanulmányait, aztán elvet-
te Mojse Avrohom Steinmetz lányát.
Esküvôje után Haifán lett Izrael legfia-
talabb rabbija. Innen kezdve ötvenkét
éven át funkcionált e tisztségben. Hai-
fáról Kfár Gidonba került, majd Beer
Sevá következett, itt igen magas szintre
emelte a kásrut színvonalát. Ezután Tel-
Aviv kósersági ügyeinek felelôse lett,
valamint a külföldön dolgozó sajchetek
munkája is az ô felügyelete alá tarto-
zott.

Meg kell jegyezni, hosszú éveket
tevékenykedett Dél-Amerikában.

Jelentôs és fontos állomás volt szá-
mára az a 25 esztendô, amikor a buda-
pesti fôrabbiság felelôs beosztását
vállalta, számos nagy utód után.
1983-ban választották meg a kásrut és
az ortodox szellemiség ôrizetére.
Nagy tisztelet övezte, felkészültségét,
rátermettségét senki nem vonta két-
ségbe. Amikor betegsége miatt nehe-
zére esett az utazás, megkérte helyet-
tesítésre ráv Mojse Weiszbergert, a
Natanján tevékenykedô rabbit. Sajnos
betegsége súlyosbodott, így Weisz-
berger rabbi átvette tôle már öt éve a
felelôs beosztást. Most, hogy vissza-
adta lelkét a Teremtônek, azzal búcsú-
zunk tôle, hogy „legyen bekötve lelke
az örök élet kötelékébe” – fejezte be
mondandóját Herczog László.

H
a egy idôs vagy beteg ember, akit eddig
szófukarnak ismertünk, hirtelen elkezd
beszélni ifjúságáról vagy életének vala-

melyik állomásáról, sorolja a drámai vagy gro-
teszk epizódokat, oda kell figyelni rá, esetleg
rögzíteni szavait, mert nem lehetetlen, hogy soha
többet nem tudja megismételni.

Megkeresett egy középtermetû, igen sovány
férfi, életkorát 60-nak becsülöm, és átadott ne-
kem két és fél ívet, mely jól olvasható írást tar-
talmazott.

– Anyám betegágyán elmondott gondolatait
jegyeztem fel szóról szóra, ô címet is diktált hoz-
zá: Látványosság nélkül. Ezen szavait többször
is hallottam tôle, idézem: „Ha valaki valami
hôstettet tesz, egy-két perc vagy óra, akár egy
nap alatt, évtizedek múltán is beszélnek róla. De
aki megpróbáltatások után a mínusz semmibôl
indul, éjt nappallá téve hajlékot teremt magának,
családjának, gyermeket nevel, nem veszi észre
senki. Pedig lehet, hogy ezek az igazi hôsök.”

Íme a történet. 1945. augusztus, fullasztó me-
leg. Kopott ruhás emberekkel zsúfolt vonat fut
be az állomásra. Közöttük furcsa kis csoport.
Piszkosak, rongyosak, agyonhajszoltak. Búcsúz-
kodás, majd ki-ki elindul a célja felé. Közülük
két lány fogja görcsösen egymás kezét. Az egyik
én vagyok, a másik a nôvérem. Felszállunk az
55-ös villamosra, szívünk ôrülten ver. A kedves
kalauz nem szállít le minket, mert nincs pénzünk
a jegyre. Az utasok minket néznek. Barátságo-
sak, szinte simogató a tekintetük. Egy évvel ko-
rábban, júliusban sokan álltak a járda szélén és
nézték a menetet, a gondolataik biztosan külön-
bözôek voltak, de az arcukról semmit nem lehe-
tett leolvasni. Lassúnak tûnik a villamos járása.
Biztosan tárt karokkal várnak minket otthon. Ez
a remény adott erôt a két és fél hónapig tartó
gyalogútra. A táborból Pozsonyig így mentünk.
Valahol kaptunk valami ennivalót vagy a fákról
szedtünk gyümölcsöt. Pozsonyban szállhattunk
csapatosan a Pestre tartó vonatra.

A látvány a Váci úton rettenetes. Minden csu-
pa rom. Nincs ház, amely sebzett ne lenne bom-
bától, belövéstôl, gránáttól. Könnyes szemmel
nézem, és magamban a költô szavait idézem a
Himnuszból: „Balsors, akit régen tép, hozz rá víg
esztendôt, megbûnhôdte már e nép a múltat és
jövendôt.” Apám, aki nagy magyar volt, hason-
lóan nemes verseket tanított nekünk. Magam elé
nézek. Ha a villamos utasait tekintem, akik a
könnyek láttán lassan körénk jönnek, segítséget
ajánlanak, igaznak látszanak Kölcsey szavai.
Azonban ha az árpádsávos karszalagos fiatalem-
berekre gondolok, akik a vagonhoz tereltek min-
ket, vagy a járda szélén állók közönyös arcára
emlékszem, nem vagyok biztos, hogy megérde-
melt a szebb jövô. Ki a többség? Jaj, ki tudja!
Végre Újpestre ér a villamos. Még egy megálló,
és otthon vagyunk. Harmincnyolc kilogrammos
kondícióval azért bírtuk a hosszú gyaloglást,
mert erre a percre vártunk. Úgy érezzük, ott ta-
lálkozik majd a család. Futunk az Árpád úton,
mert ott a ház, ahol szeretteink karjába zokog-
tunk a búcsúzáskor.

Csipkedjük az arcunkat, hogy valahogy az élet
színe legyen rajta, ne tûnjünk holtsápadtnak.

NEGYEDSZÁZADIG AZ ORTODOXIA ÉLÉN

Elhunyt ráv Áron Hoffmann fôrabbi

Az elnök után Mojse Weiszberger
fôrabbi gyászbeszéde – heszpede – kö-
vetkezett, amelyet jiddisül mondott el.
Bevezetô szavaiban méltatta elôdje
eredményeit, majd a hetiszakaszból
idézett, amelyben a fôpap szentélybeli
szolgálatáról van szó. A vilnai gáon
szerint Áron nemcsak jom kippurkor
mehetett be a Szentek Szentélyébe,
hogy bemutassa áldozatsorozatát, ha-
nem bármikor. Ráv Mojse Weiszberger
ezt úgy magyarázza, bár bemehetett
Áron a Szentek Szentélyébe máskor is,
mégsem tette, mert a népért csak jom
kippurkor fohászkodhatott, s ez volt

számára fontos. Igazságra, békességre
törekedett, bekopogott minden házba;
ahol tudott, segített és tanított, tanított.
Hasonlóan cselekedett a mi Áronunk,
ráv Hoffmann fôrabbi is: amit épített
Magyarországon 25 éven keresztül, azt
úgy tette, hogy munkássága folytatható
legyen, a kásrut és a tanulás meg-
ôrizhetô, sôt továbbfejleszthetô. Azt
mondják bölcseink, aki a másvilágra
kerül, azt folytatja, amit a földön abba-
hagyott. Szívügye volt a hagyományos
vallásos szellem megôrzése, a fôrabbi
azt reméli és kéri, hogy odafent is a kö-
zösségért imádkozzék, hogy az elkez-
dett úton haladjunk.

A Kél málé ráchámim imát ráv
Kesztenbaum Árje recitálta. A Kazin-
czy utcai hívek a bodrogkeresztúri rab-
biért, reb Sájéért és a most eltávozott
ráv Áron Gedálje Hoffmannért a Tal-
mud Bába Kamma traktátusát nap mint
nap ráv Weiszberger vezetésével tanul-
mányozták, és a sírkô felállításának
napján fejezték be. A szokás szerint a
szijumot (a befejezést) micve lakomá-
val ünneplik meg. Ezért a megjelente-
ket a hitközség halvacsorán látta vendé-
gül. Ráv Kesztenbaum Árje sajchet
mint a gyakorlat embere elmondta, ô 19
évet dolgozott ráv Hoffmann mellett,
igazolja, hogy az elmondottak igazak.
Igen sokat tanult az eltávozott fôrab-
bitól, és maga is úgy látja, hogy meg-
van a lehetôség és a személyi feltétel
ezen tevékenység folytatására, a hagyo-
mányos szellem megôrzésére, fiatalok
és felnôttek még nagyobb számban
történô bevonására a tanulásba. A vesz-
teség nagy, de megállni nem lehet, az
elhunyt elôdök is azt várják tôlünk,
hogy továbblépjünk.

D.G.
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Frissen nôtt néhány centis hajunkat fésüljük.
Szépítkezésre nincs idô, belépünk a kapun, roha-
nunk az ajtóig, de nagy Ég! Nincs ajtó, és oda-
bent senki és semmi, csak az üres falak. Apám,
anyám, nagymamám, öcsém, Ottókám nincs se-
hol. Ordítjuk a nevüket, csak Major néni, a szom-
széd jön be, vállára borulunk és sírunk-sírunk
mind a hárman.

Senkink és semmink nincs, szó szerint kell ér-
teni, a rajtunk lévô ruhán kívül. Ezt „szereztük”
egy elhagyott házban, úgy férceltük össze kar-
tonfüggönybôl. Ollónk sem volt, késsel vagdal-
tuk a ruhának valót. Major néni által terjed a hír,
hogy hazajöttünk, a szomszédok vigasztalnak
minket, szállást ajánlanak. Anyám barátnôje,
egykori kolléganôje, aki a csillagos házban is
meglátogatta, igen komolyan kér minket, hogy
menjünk hozzájuk. Invitálását egy idôre elfogad-

Nôvéremmel elhatároztuk, ha a haza nem fo-
gadott be, keresünk olyan helyet, amely elfogad.
Alijázunk a Szentföldre. Cionista csoportok fog-
lalkoztak e gondolattal, velük eljutottunk Olasz-
országba. Egy jóképû, 24 éves, kolozsvári cionis-
ta megbízott fiú megmutatta, melyik hajóval fo-
gunk menni. Én 19 éves voltam akkor. Szívesen
társalogtam volna vele, de elnézett a fejem felett.
Hallottam, amint egy köréje gyûlt csoportnak
hangoztatta, hogy 30 éves kor alatt nem fog meg-
nôsülni.

Különben rossz hírek érkeztek. Az angolok el-
fogták az utolsó elôtti és az utolsó hajót, utasait
Cipruson ôrzik, nem engedik be a Szentföldre. A
következô hajó indulása bizonytalan. A hírre a
társaság szétrebbent a szélrózsa minden irányá-
ba, csak egy kis csoport maradt ott. A kolozsvári
fiú, R. Gyuri is közlékenyebb lett, elmondta,

juk, de aztán egy távoli rokonnal találkozunk az
OMZSA-nál, és hozzá költözünk.

Haragudtam az egész világra. Én visszafogad-
tam a hazát, de a haza hogy várt engem?! Nem
tudtam megérteni, hogy apámat, akinél nagyobb
magyart elképzelni nem lehet, mindig verseket
olvasott nekünk: „Tiéd vagyok, tiéd hazám”,
„Egy szív és lélek” és ehhez hasonlókat, miért
pusztították el. A gyermek öcsém kinek ártott?
Anyámról nem is beszélve. Amikor kissé össze-
szedtem magam, és elértem a negyven kilót, dol-
gozni mentem közmunkára. Reggeltôl késô estig
takarítottam a romokat és segítettem az építke-
zésnél. Kosztot kaptunk és egy kis pénzt. Napon-
ta kétszer is elmentem egykori lakásunkba, hátha
hazajött valaki. Cédulákat tettem a falra és a fák-
ra, tudatva, hogy hol találhatnak. A Bethlen téren
az OMZSA-ban is sokszor jártam, hátha tudnak
híreket az elhurcoltakról. Mikor megértettük
nôvéremmel, hogy a további várakozás önbecsa-
pás, gondolkodni kezdtünk, hogy mit tegyünk.
Elhatároztam, nem leszek becsületes, nevezze-
nek akár romlottnak, léhának is. De mindezt nem
olyan könnyû megtenni. Erôs és vallásos nevelte-
tésem megkötötte a kezem. Az is eszembe jutott,
hogy csoda mentett meg minket a nôvéremmel.
Azt álmodtam, hogy a 2-es barakkban kenyeret
osztottak. Reggel odasiettünk. Kenyeret nem
osztottak, de az ott lévô asszonyokat munkára
szállították, mint késôbb tapasztaltuk, egy közeli
fegyvergyárban kellett dolgozni. Mi valami leír-
hatatlan belsô nyomás hatására közéjük kerül-
tünk. Ez volt a szerencsénk. Akik az eredeti cso-
portunknál maradtak, azokat a pribékek – érezve
a szövetségesek közeledtét –, hogy kevesebb em-
bert kelljen evakuálni, sajnos szüleink sorsára
juttatták. Léhasággal ezt nem lehet meghálálni,
csak cselekvéssel és hittel.

hogy munkaszolgálatból tartott hazafelé, szüleit
akarta megkeresni, de Pesten élô nagynénjétôl
megtudta, deportálták ôket és nem jöttek vissza.
Mintha száz éve ismernénk egymást, ugyanez a
sorsunk. Nôvéremmel elhatároztuk, hogy vissza-
térünk Pestre, egy alkalmasabb idôt várunk az
alijázásra. Mikor ezt bejelentettük a kis társaság-
nak, váratlan dolog történt. Gyuri odafordult
hozzám, és megkérte a kezem. Azt hittem, álmo-
dom. De másnap megismételte a kérést.
Nôvérem is újságolta, hogy a csoportból az egyik
legény az ô kezét kérte meg. Az olasz cionisták
szép ünnepséget rendeztek, a rabbi kötubát – há-
zassági szerzôdést – írt számunkra, a városi írnok
hivatalos papírt adott. Kaptunk ajándékot és né-
mi pénzt, amely elég volt ahhoz, hogy haza-
vergôdjünk és a kezdô lépéseket megtegyük. Fér-
jem meglátogatta pesti nagynénjét, nála szálltam
meg. Aztán Kolozsvárra utazott, mert meg akar-
ta nézni azt a házat, ahol éltek, megvan-e még.
Dehogy volt meg. Azért értem jött, és Kolozsvár-
ra utaztunk. Albérletben laktunk. Annyival köny-
nyebb volt a helyzete, mint nekem annak idején,
amikor megérkeztünk, hogy a szülei barátai kor-
rektül visszaadták a rájuk bízott értékeket.

Éjjel-nappal dolgoztunk. Két-három óra pihe-
nést engedélyeztünk magunknak. Nem voltunk
válogatósak. Gyurinak mûszaki érzéke is volt, de
a kereskedelemhez is értett. Én dolgoztam, ami
csak jött: mostam, vasaltam, varrtam, szemfel-
szedést vállaltam, így mire a kislányunk, életünk
ajándéka megérkezett, már saját lakásban fogad-
hattuk. Héber nevén Ráhelnek szólítottuk. A be-
rendezés lassan jött össze. Az elsô csésze, ame-
lyet megvettünk, kissé repedten, de még most is
megvan. Fillért fillérre tettünk, hogy álmunk
megvalósuljon és asztal legyen a szoba közepén,
méghozzá kenyérrel. Gyuri, a férjem egy áruház

ruházati osztályára került eladónak, majd
vezetônek. Fiunk is született, említem a héber ne-
vét: Mojse. Gyuri régi vágya, hogy Izraelben él-
jünk, nem csitult, de minden kérvényünket eluta-
sították. Négyéves korában fiunk megbetegedett,
azt mondják, alvadt diftériaoltást kapott, és ez a
baj okozója. Egy idôs szomszédasszonyunk sze-
rint az én auschwitzi kirándulásom a baj valódi
rugója. – Lányom – mondta a néni –, aki a pokol-
ból jött, egy darabot belôle örökül hagyott utód-
jainak. Kinél többet, kinél kevesebbet.

A fiú gyógyítása gondot okozott. Általában az
1960-as évek eleje Romániában eléggé zord volt.
A kóserság és a vallás megtartása nehéznek bizo-
nyult. Bár a húst a sajchettôl vettük, a beszerzés
nem volt mulatságos dolog. Utazási korlátozások
miatt még a nôvéremet sem látogathattam meg
Magyarországon. A fiatalok nem tudják, mi az,
hogy vasfüggöny. Azt hiszik, olyan csak szín-
házban van. Bizony akárhogy is volt Magyaror-
szágon, szívesen sétáltam volna néhányszor a
pesti utcákon. Hiányzott a táj.

A gyerekek iskoláztatása és ellátása Kis-
Nyugaton (Magyarországot így neveztük) bizto-
sabbnak látszott. Útlevélkérelmünket sorban el-
utasították. Merészet gondolva, a férjem háta
mögött levelet írtam a miniszterelnöknek. Gyuri,
amikor megtudta, majd elájult. Néhány nap múl-
va egy este rendôr csöngetett be hozzánk. – Lá-
tod, mit tettél? – sopánkodott a férjem. Nagy ag-
godalommal ajtót nyitott. A rend ôre egy nagy
borítékot nyújtott át, a családnak szóló úti okmá-
nyokkal. Jöhettünk Magyarba, ahogy ezt ott
mondták. De a hajlék keresését és annak beren-
dezését elölrôl kellett kezdenünk. Gyuri egy la-
katosmûhelyben talált munkát, ügyesnek bizo-
nyult. Amikor az egyik újonnan épült szálloda
mûszaki mindenest keresett, jelentkezett, és fel-
vették. Nemsokára a szálloda gondnoka lett.
Minden ügyes-bajos dologgal hozzá fordultak a
vendégek és a személyzet is.

Fiam betegsége nem múlt el. De annyira rend-
be hozták, hogy a Reáltanoda utcában középisko-
lát végzett. Egy szállodában a szállítási osztályon
helyezkedett el, majd évek múltán annak vezetô-
je lett. Lányom pénzügyi fôiskolát végzett, a
bankszakmában alkalmazták. Majd több vállalat-
nál volt pénzügyi referens. Igyekeztem ellátni
ôket, fôztem-mostam-varrtam rájuk, még szem-
felszedéssel is igyekeztem a házi pénztárt szapo-
rítani. Lányom két unokával ajándékozott meg
minket: egy fiúval és egy lánnyal.

Férjem tisztes öregségben hunyta le a szemét.
Fiam sokáig derekasan legyôzte a betegséget,
most azonban rokkantnyugdíjasként ül az ágyam
mellett, ápol engem, és neki diktálom ezt a levelet.

Sikertörténet. Mert a mínusz semmibôl kiin-
dulva kétszer is tudtunk hajlékot építeni, beren-
dezni, a gyerekeket iskoláztatni, becsületes ke-
nyérhez juttatni. Két kezünkkel értük el ezt. Fiam
azt mondja, szép ez a történet. Én pedig azt mon-
dom, nincs benne látványosság. Magamra muta-
tok: nemcsak H. Anna, hanem sokan megjárták
ezt az utat. De a fiam hajthatatlan. Annál inkább
megörökítésre érdemes, mondja. Én azonban le-
gyintek. Ugyan, ki írná meg?

Deutsch Gábor

Emléktáblát avattak...
(Folytatás az 1. oldalról)

nek segítségét, akik 1944-ben élelmet
és gyógyszert adtak a munkaszolgála-
tosoknak. Frölich Róbert fôrabbi fel-
idézte a vidék zsidótlanítását, a gettók
rémségeit, de utalt a mai idôk antisze-
mitizmusára is, amely nemcsak a zsi-
dókat fenyegeti, hanem megbontja az
emberek közötti békét. Lebovits Imre
elmondta, hogy Horthy fôvezér már
1919 telén létrehozta a közmunkát a
katonaköteles zsidók és a baloldaliak
számára. 1941 és 1945 között, ha ke-
vesen is, de voltak a honvédségnél
embermentôk. Néhány kiemelkedô
személy ezek közül: vitéz Nagy-
baczoni Nagy Vilmos honvédelmi mi-
niszter, vitéz Horváth Kálmán száza-
dos, Kálló Ferenc tábori esperes, akit
a nyilasok agyonlôttek, Reviczky Imre
alezredes, aki egy egész zászlóaljnyi
zsidó és román munkaszolgálatost
mentett meg.

A 124 mártírból 15 nô és 9 férfi
neve ismeretlen. A meggyilkoltak
foglalkozása hû tükre a magyar zsi-
dóságnak: jegyzô, tisztviselô,
kereskedô, MÁV-fôintézô, zsoké, lát-
szerész, fényképész, háztartásbeli,
orvos, mérnök, iparos, gyári munkás,
ács, gimnáziumi tanuló, könyvkötô,
asztalos, napszámos, fogtechnikus.

A megemlékezésen a Mazsihisz
képviseletében részt vett Lazarovits
Ernô, a külügyi osztály vezetôje.

A kádis elmondásával zárult a
megható ünnepség.

Lebovits Imre
volt munkaszolgálatos, 

107/314 század

(Villányi felv.)
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Áprilisban antirasszista hónapot
szervezett a Mensch Nemzetközi
Alapítvány és a József Attila Mûvé-
szeti Centrum Alapítvány. A rendez-
vénysorozat kiállítással, irodalmi
emlékmûsorral és kerekasztal-be-
szélgetéssel hívta fel a figyelmet a
kirekesztés következményeire.

A „Beszélgetés másképp a hunga-
rista »kultúráról« – amikor a rasz-
szisták demokraták lesznek” címû
rendezvényüket minden érdeklôdô
számára nyitottá tették. Az eszme-
csere valóban rendhagyó módon
kezdôdött, mert a terézvárosi klub-
helyiség elôterében a Hatvannégy
Vármegye Ifjúsági Mozgalom, a
Pax Hungarica Mozgalom és a Füg-
getlen Magyar Gárda ifjai jelentek
meg. Miközben az elôadóteremben
Efraim Zuroff, a Simon Wiesenthal
Központ vezetôje nemzetközi sajtó-
tájékoztatót tartott budapesti látoga-
tásának céljáról, a feketeruhás fiata-
lok félkörívben, némán felsorakoz-
tak a bejáratnál, és egy-egy hatal-
mas, színes fotót tartottak a kezük-
ben, rajtuk felirattal: palesztin
holokauszt. A fényképek a közel-
múltban történt palesztin–izraeli

összecsapások civil arab áldozatait
ábrázolták.

Eközben odabenn Efraim Zuroff
arról tájékoztatta a sajtó képviselôit,
hogy az emberiesség elleni bûncse-
lekményekkel vádolt Képíró Sándor
ügyében kíván tárgyalni a frissen ki-
nevezett magyar kormánnyal. Kép-
író ügyét – aki maga is elismeri,
hogy a magyar hadsereg századosa-
ként 1942-ben irányítóként vett részt
a 3309 szerb és zsidó újvidéki lakos
kivégzésében – a budapesti ügyész-
ség a közelmúltban lezárta. (Egye-
dülálló módon Képírót és társait
1944-ben elítélte a bíróság. A náci
megszállás alatt azonban törölték az
ítéleteket, és a tiszteket elôléptették.)

Képíró a háború végén elôbb
Ausztriában, majd Argentínában élt,
és 1996-ban visszatért Magyaror-
szágra, lakcíme ismert.

A Wiesenthal Központ 2006-ban
indított pert Képíró ügyében. Az
1943-as peranyagot – mivel a ma-
gyar hatóságok nem találták meg – a
felperes kutatta fel és nyújtotta be. A
fôvárosi ügyészség ez év márciusá-
ban pontot tett az ügy végére. Indok-
lásuk szerint „nem vizsgálták a jogos

Kôszeg
A város által 1985-ben az egykori

téglagyár melletti területen emelt
obeliszknél megemlékezést tartottak
az 1945. március 25-én egy napig
mûködô gázkamrában leírhatatlan
kínok között életét vesztett 120 mun-
kaszolgálatosról, valamint az emlék-
mû helyén volt tömegsírban elhan-
tolt 2500 emberrôl.

Az eseményen jelen voltak a
kôszegi iskolák tanulói, a helybéli
lakosok, a pártok, szervezetek és in-
tézmények képviselôi.

A Himnusz elhangzása után
Mayer László levéltáros egyebek kö-
zött a kutatások eredményeirôl, ed-
dig ismeretlen tényekrôl szólt.

Lazarovits Ernô a Mazsihisz nevé-
ben köszöntötte a résztvevôket, majd

A Miasszonyunkról Nevezett Sze-
gény Iskolanôvérek Rend Patrona
Hungariae Iskolájában április 16-án
reggel holokauszt-megemlékezéssel
kezdôdött a tanítás.

A megnagyobbított templomban a
tanárok, tanítók, tanító nôvérek jelen-
létében a bibliai hét igaz embert szim-
bolizáló szereplôk az egész emberiség
szempontjából érthetetlen és igazság-
talan eseményeket taglalták, kiemel-
ték azokat az emberi viselkedési nor-
mákat, melyek akkor és ma is emléke-
zetesek. Így az azóta szentté avatott
Salkaházi Sárát, aki a zsidó áldoza-
tokkal együtt halt mártírhalált.

A közös ima után elkezdôdhettek a

Felavatták az Ácsról elhurcolt több mint 80 helyi lakos és az ácsi nyilasok
által halálra kínzott 13 budapesti lakos tiszteletére állított emlékmûvet. A
szertartást Deutsch Róbert fôrabbi és Schwezoff Dávid kántor vezették.

Az emlékezésen részt vett a gyôri, a révkomáromi és a tatai hitközség
részérôl Villányi Tibor, Paszternák Antal és Einhorn László, valamint Paszter-
nák Tamás koordinátor. A Holokauszt Dokumentációs Központ nevében Pécsi
Tibor hívta fel a figyelmet a konkrét, helytörténeti pontosságú megemlékezés
fontosságára, és további neveket tartalmazó listát nyújtott át. A MEASZ képvi-
seletében Szentgyörgyi László rótta le tiszteletét a mártírok elôtt.

Winkler Miksa figyelmességének köszönhetôen köztünk lehetett Ács elsô
rabbijának ük-ükunokája, Israel Ábelesz, aki Londonból unokájával érkezett,
és e jelenlét megindítóan rajzolta fel Ács zsidó folytonosságának ívét.

A mártírok néhány hozzátartozója is jelen volt, valamint szemtanúk, roko-
nok, barátok.

Az emlékezést megtisztelte az ácsi katolikus plébános, Varga Imre és a re-
formátus lelkész, Gerecsei Zsolt.

Farkas Katalin operaénekes, Vincze Gábor Péter és Schwimmer János, a
Gyôri Színház mûvészei idézték fel a magyar zsidóság 1848-ban és az elsô vi-
lágháborúban tanúsított hôsiességét, a trianoni békediktátummal szemben

Lágymányos

Volt bocskaisok emlékeztek
A holokauszt emléknapja alkalmából a hívek egy csoportja megkoszorúzta

az egykori Bocskai úti zsinagóga bejáratánál elhelyezett emléktáblát. Kovács
Gábor, aki gyermekkorától a templom látogatója volt, az áldozatok és a régi
barátok emlékét idézte fel, Halmos Gábor volt körzeti elnök pedig az egyre
erôsödô neonáci eszmék veszélyére figyelmeztetett. Az ünnepségen részt vett
Bács Márton XI. kerületi alpolgármester, Vida Zsolt egyházügyi fôtanácsos
és Juhász Nagy Ágnes, az épületben mûködô TIT-stúdió igazgatója.

A megemlékezés a múlt évihez hasonlóan az egykori templom barátainak
kezdeményezésére történt. Az önkormányzat vezetôi elmondták, hogy a ren-
dezvényrôl az Újbuda címû kerületi újság következô számában fényképes
tájékoztatás jelenik meg.

(Tudósítónktól)

Beszélgetés másképp
Túlélôk és neonácik „találkozója” lett a rendezvény

fegyverhasználatot”. „Ezzel a cini-
kus döntéssel Magyarország úgy ke-
rült be a központ legfrissebb jelenté-
sébe, mint olyan állam, amely nem
mûködik együtt a háborús bûnösök
felderítésében és elítélésében” –
mondta Zuroff.

Mire a sajtótájékoztató véget ért, a
szervezôk, a fórumra érkezô elôadók
és nem utolsósorban a többségében
idôs közönség szembe találta magát
a szélsôjobboldali szervezetek de-
monstráló tagjaival. A mintegy húsz
fiatalembert nem félemlítette meg,
hogy a klub elôtt egy rendôrautó par-
kolt. A járôrök a Wiesenthal Köz-
pont igazgatójának biztonságára vi-
gyáztak. (A rendôrség szemmel lát-
hatóan nem tudott mit kezdeni a
fegyvertelen, de megjelenésében
fenyegetô csoporttal.)

A klub vezetôsége végül a toleran-
cia jegyében párbeszédet kezdemé-
nyezett a gárdistákkal, akiket szemé-
lyesen invitáltak a rasszizmusról
szóló beszélgetésre. A csoport tagjai
belementek a játékba. Az elôtérben a
falnak támasztották a fotókat, majd
bevonultak az elôadóterembe, és le-
ültek a közönség soraiban.

A beszélgetés felkért elôadói:
Frölich Róbert fôrabbi, a Magyar
Honvédség dandártábornoka, Hegyi
Gyula, az Európai Parlament
képviselôje, Iványi Gábor metodista
lelkész és Orsós Éva szakállamtitkár
a rendezvény megtartására voksol-
tak, ugyanakkor a fôrabbi a többiek-
nél jóval keményebben és nyíltabban
fogalmazta meg álláspontját a szél-
sôjobboldali csoportokkal és ideoló-
giákkal szemben.

Míg a közönség idôsebb tagjai –
holokauszt-túlélôk és baloldali érzel-
mû nyugdíjasok – elsôsorban a társa-
dalomban elôretörô radikális jobbol-
dallal szemben fogalmazták meg ag-
godalmukat, a feketeruhások a jól is-
mert retorikával emlegették többek
között „a zsidó nagytôke kezében
lévô magyar sajtót” és a szerencsét-
len idôs emberek (értsd: háborús bû-
nösök) üldözését. Hegyi Gyula vála-
szában tényszerûen utalt a Széles
Gábor-féle jobboldali médiára (Echo
TV, Lánchíd Rádió, Magyar Hírlap),
Efraim Zuroff pedig az emberiesség
elleni bûnök elévülhetetlenségét ma-
gyarázta el.

A rendezvény jóval túlnyúlt a ter-
vezett két órán. Bár a szervezôk elé-
gedetten nyilatkoztak a „sikeres, ci-
vilizált és konfliktusmentes” fórum-
ról, az egyik részt vevô szélsôjobb-
oldali szervezet így tudósított a hon-
lapján: „Reméljük, hogy ez a kiállás
csak a kezdete egy folyamatnak,
melynek során megmutatjuk izraeli
helytartóinknak, hogy a magyar
nemzet nem fogadja el gyarmati sor-
sát, és lesz idô, amikor a világhódí-
tók nem takarózhatnak majd a hat-
milliós zsidó mítosz hazugságával.
Eljön majd a számonkérés ideje, mi-
kor a holokauszt-dogma kártyavár-
ként omlik össze, és Európa népei
megtudják az igazságot, amely fel-
szabadít majd mindannyiunkat! Ad-
dig is annyit üzenünk a nácivadász
izraeli élôsködôknek, hogy jól gon-
dolják meg, milyen gyakran látogat-
nak hazánkba, mert legközelebb nem
ússzák meg ennyivel!”

Rojkó Annamária

Fôhajtás az ácsi mártírok elôtt

Deutsch Róbert és Schwezoff Dávid

Megemlékezések

Lichtenwörthben

beszéde elsô részében ismertette a
téglagyárban lezajlott szomorú ese-
ményeket, második részében pedig a
nagyszámú iskolásra való tekintettel
szólt a holokausztról. Megemléke-
zett azokról a magyar katonákról is,
akik a Don-kanyarban, távol hazá-
juktól, idegen földön, idegen érdeke-
kért vesztették élüket.

A Kél málé ráchámim és a Kádis
elhangzása után a megjelentek a ke-
gyelet koszorúit helyezték el az obe-
liszk talapzatán. A Szózattal ért vé-
get a megemlékezés.

Lichtenwörth
A nôi tábor felszabadulásának 64.

évfordulója alkalmából a NÜB 60 ta-
gú csoportja, egykori túlélôk és hoz-
zátartozók emlékeztek meg a telepü-
lés által felállított emlékmûnél.

Augustin, a város polgármestere
üdvözölte a megjelenteket, majd Ko-
vács Györgyné Mira, a táborcsoport
vezetôje felidézte a 2500 nô és 150

férfi tragédiáját az egykori, mûködé-
sen kívül helyezett gyár területén
lévô táborban.

Lazarovits Ernô beszédet mondott
Hitler hatalomra kerülésérôl, a
soáról, a szövetséges csapatok által
mért megsemmisítô csapásról. Mint
a mauthauseni tábor egykori lakója,
szólt a lágerekrôl, az éjjel-nappal
füstölgô krematóriumokról, ame-
lyeknek milliók estek áldozatul.

Ezután elhangzott a Kél málé
ráchámim és a Kádis, majd koszorút
helyeztek el az emlékmû talapzatán.
Elsô alkalommal történt meg, hogy
az iskolások is felkeresték az egyko-
ri tábort, ahol a túlélôk felidézték
szenvedéseiket, nélkülözéseiket és a
várva várt felszabadulást, amit alig
400 ember ért meg.

A csoport ezután a világháborús
emlékmûnél koszorút helyezett el az
ott lévô márványtáblára felvésett la-
kosok emlékére, akik a felszabadulás
után megmaradt zsidó foglyokat
ápolták, és maguk is megfertôzôdve,
a flekktífusztól lelték halálukat.

Végezetül a polgármester vendégül
látta a csoportot, és tájékoztatta a
megjelenteket, hogy a felszabadulás
65. évfordulója alkalmából szobrot
helyeznek el az egykori koncentráci-
ós tábor területén.

Budapest
A magyarországi holokauszt-

emléknap alkalmából Lazarovits
Ernô elôadást tartott a Károlyi Mi-
hály Fôvárosi Gyakorló Kéttan-
nyelvû Közgazdasági Szakközépis-
kola tanulóinak. A zsúfolásig meg-
telt kultúrteremben a diákok feszült
figyelemmel hallgatták az egykori
häftling szavait, akinek kérdéseket is
feltehettek.

Holokauszt-nap a Miasszonyunkban
tanórák. Jelen lehettem egy olyan ké-
miaórán, ahol megfontolt tanári irá-
nyítással jól felkészített tanulók
elôadásai hangozhattak el, többek kö-
zött a berlini kék nevû színezékrôl. Az
elôadó tanulók kísérleteztek és vetített
képeket mutattak be. Az egyik vetített
kép egy majdaneki koncentrációs tá-
borban lévô kék falat mutatott, kitérve
arra, hogy a nácik által gyilkolásra
felhasznált Cyklon-B gáz színezô-
anyaga ma is látható, és bizonyítéka
lehet a gyilkosok gaztetteinek.

A jelentôs megemlékezésekhez il-
lesztett tananyag fontos eszköztára a
gyakorló pedagógusoknak. Az infor-
mációk tanulók által való megszerzé-
se önállóságra, határozott fellépésre
nevel, miközben hitelessége sem vi-
tatható.

A választott és alkalmazott módsze-
reket ajánlom valamennyi állami és
egyházi oktatási intézmény tanárainak.

A holokauszt-megemlékezés nap-
ján tartott órán különös jelentôsége
volt a választott képeknek és az
elôadásoknak, melyekkel a tanulók
egy nemzetközi versenyen elsô díjat
nyertek.

Örülök, hogy részt vehettem a meg-
emlékezésen és a tanórán, köszönöm
Csermely Irén nôvér, igazgató és
Oláh Gábor kémiatanár, igazgatóhe-
lyettes meghívását.

Sommer László

szervezett tiltakozását, vagyis azt, hogy a magyar zsidóság ezerszer bizonyí-
totta már a hazája iránti hûségét és szeretetét. A nagy magyar rabbik sokat tet-
tek azért, hogy a zsidó–keresztény együttélés valóban példaértékû volt egé-
szen 1920-ig. Ezért is volt olyan hihetetlen a szégyen 1944-ben és a gyors
végkifejlet. Ezért is tarthatatlan a 65 évnyi hallgatás és hárítás.

„A mai napon azért jöttünk össze, hogy megadjuk a végtisztességet annak
a több mint 80 honfitársunknak, akiket magyarságukban megkérdôjelezve,
jogaiktól megfosztva, emberségükben porig alázva, kizárólag származásuk és
vallásuk miatt hurcoltak Ácsról a halálba, vagy éppen itt végeztek velük.
Olyan emberek elôtt rójuk le kegyeletünket, akik Magyarországot édes hazá-
juknak szólították, írott és íratlan szabályait betartották, anyagi és szellemi
gyarapodásához hozzájárultak, izraelita vallású magyar nyelvû és tudatú hon-
fitársaink voltak.

Amúgy is sérült nemzetünk öngyógyulásának egyik legelsô lépése a ma-
gyar vészkorszakkal való szembenézés, az ôszinteség, a csend, a lélek meg-
nyílása, az értelem felkészülése az igazság elfogadására. Mert meg kéne vég-
re beszélnünk közös történelmünket. Nincs megbocsátás és nem kell a bocsá-
natkérés. A hamisság fáj, halottaink nem válhatnak hatalmi játékszerré.

Arra bátorítunk más civileket is, hogy minél több magyar település zsidó
múltja kerüljön feltárásra” – mondotta Petrasovits Anna, az Ács Városért Tár-
saság elnöke.

A bensôséges beszélgetéskor a helyi lakosok újabb döbbenetes részleteket
tártak fel az ácsi vészkorszakról.
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Százéves Tel-Aviv

A Nagyfuvaros utcai zsinagógá-
ban Áchré mot-Ködosim szombatján
bár micvája alkalmából hívták
elôször a tórához Hollós János és
Ági fiát, Hollós Bálintot, Ávráhám
ben Jeheszkiélt. Az ifjú az áldások
után a haftarát recitálta hagyomá-
nyos dallammal. Nagy létszámban
megjelentek a barátok, rokonok,
ismerôsök és a körzet tagjai. Az
édesapa elmondta azt a szöveget,
amellyel feloldotta magát az eddigi
kötelezettségek alól.

Darvas István rabbi adott útravaló
tanítást az ifjúnak. Az elôimádkozás-
ból Bálint idôsebbik testvére, Dávid
is kivette a részét.

Ezek után a család gazdag kiduson
látta vendégül a megjelenteket, ahol
elsôként a körzet elnöke üdvözölte a
felavatottat, és biztatta, hogy a
jövôben is ugyanilyen szorgalommal
látogassa a zsinagógát, az ünnepna-
pokon és a szürke hétköznapokon
egyaránt. Ezek után Bálint a haftara
jelentôségérôl beszélt, majd az
örömapa köszönetet mondott a felké-
szítésért Zucker Immánuel kántor-
nak, Darvas István rabbinak és Streit
Sándor elnöknek a sok segítségért, a
megjelent rokonoknak, barátoknak,

Az ORSZÁGOS RABBIKÉPZÔ – ZSIDÓ EGYETEM (ORZSE)

felvételt hirdet
a 2009–2010. tanévre a következô szakokra:

RABBIKÉPZÔ SZAK (M.A.)
RABBIHELYETTES SZAK (B.A.)
JUDAISZTIKA SZAK (B.A.)
SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK (B.A.)
LITURGIKA SZAK (B.A.)
ZSIDÓ MÛVELÔDÉSTÖRTÉNET SZAK (M.A.)

Jelentkezési határidô: 2009. június 30.
Bôvebb információ és jelentkezési lap letölthetô az internetrôl 
(www.or-zse.hu, www.rabbi.hu), vagy az alábbi címen, telefonon
vagy faxon kérhetô.

Cím: Országos Rabbiképzô – Zsidó Egyetem
1084 Budapest, Bérkocsis utca 2.
Postacím: 1444 Bp. Pf. 212.
Tel./fax: 317-2396, 318-7049

(9)
ÁV MÖLÁCHÁ – (héber) a fontosabb, alapvetô munkák, tevékenységek,

melyek száma 39, s melyeket a pusztaságbeli Hajlék (Miskán) építése során
kifejtett tevékenységbôl szûrtek le Bölcseink. Ezeket tilos szombaton végez-
ni.

ÁVÉL, ÁVÉLUT – (héber) gyászoló, gyász. A zsidó gyászfolyamat három
fázisból áll: egy hét (siv’á), egy hónap (slosim) és egy év, illetve – a kádis-
mondáshoz – 11 hónap. Az utóbbi csak a szülôkre érvényes, ôket egy teljes
évig gyászoljuk. A gyász a közeli hozzátartozókra vonatkozik, vagyis szülôk,
gyerekek, férj és/vagy feleség, illetve fiú- vagy lánytestvérek. A fô gyász,
amikor sivát (hét napot) ülnek, a temetéstôl számított elsô héten. A legfonto-
sabb az elhunyt rokon után kádist (lásd ott) mondani vagy mondatni, vagyis
lelki üdvéért imádkozni.

A gyász fôbb megnyilvánulásai: a temetés után megtépik a gyászoló ruhá-
ját, a gyászoló nem nyiratkozik és nem borotválkozik, nem vesz részt mulat-
ságokon, esküvôkön sem. Családi esküvôkön csak akkor, ha valami feladata
van (például ha felszolgál).

ÁVODÁT ELILIM – (héber) bálványimádás. Ellentétben az ókorral, ami-
kor ez egyértelmû volt: a zsidó(ság) volt a monoteizmus letéteményese, egy
láthatatlan és megszemélyesíthetetlen Istent imádott, míg a népek imádták a
Báált, az Ástóretet és ezek hím- és nônemû leszármazottait. Átvitt értelemben
napjainkban az ~ sokkal összetettebb és rafináltabb: egy asszimilációra sar-
kalló tévé is lehet ~ és egy ünnepelt futballista vagy színésznô is lehet „bál-
vány”. Fölösleges mondani, hogy más vallások kultiválása vagy szokásaik
összemosása az ôsi zsidó szokásokkal szintén ~hez vezet. (Lásd: Dárké
Háemori és Chukot Hágój.)

ÁVODÁ ZÁRÁ – (héber, szó szerint idegen szolgálat) a bálványimádás
szinonimája. Minden pogány praktika gyûjtôneve, beleértve szobrok és fara-
gott képek istenítését. Egyike a három véteknek, ami miatt egy zsidó ember-
nek életét kell áldoznia, ha kényszerítik elkövetésére. (Lásd Ákum.)

ÁVRÁHÁM BEN ÁVRÁHÁM – (héber) Ábrahám, Ábrahám ôsapánk fia.
Annak idején így nevezték a betért nem zsidót, míg a nôt Sárának vagy Rút-
nak. Ma nem teszik a hangsúlyt erre, és a betérô olyan nevet választhat, ami-
lyet akar.

AZESZ PÓNEM (eljiddisült héber, eredetileg Ázut Pánim) – szemtelen,
arcátlan.

ÁZKÁRÁ – (héber) megemlékezés az elhunyt szülôkrôl, négyszer évente.
(Lásd Jizkor.)

(folyt. köv.)
N. K.

A szerkesztôség bizonyos kommentárokkal nem mindenben ért egyet.

Az Élet Menete Alapítvány a kö-
zelmúltban a balassagyarmati vasút-
állomáson is bemutatta vándorkiállí-
tását. A város vezetése, a történelmi
testvéregyházak képviselôi, a helyi
általános és középiskolák tanulóinak
csoportjai azon a helyen gyülekez-
tek, ahonnan 1944. június közepén
mintegy kétezer balassagyarmati és
környékbeli zsidót hurcoltak el,
hogy aztán legtöbbjük sose térjen
vissza szülôföldjére, s az auschwitzi
krematóriumokban lelje halálát.

A marhavagonban bemutatott
megrázó dokumentumok, fényképek
a holokauszt tragédiáját próbálják
megértetni, fôként a fiatalokkal.
Gordon Gábor, Az Élet Menete Ala-
pítvány elnöke elmondta: 2007. már-
cius elseje óta járják az országot. He-
tente más és más helyen tárják az
emberek szeme elé a több mint hat
évtizeddel ezelôtti események ször-

nyû mementóit. – Balassagyarmat a
33. város, ahol megnézhetô a kiállí-
tás, melyet idáig közel 72 000 ember
látott. Mindenekelôtt az oktatás, a
felvilágosítás akadályozhatja meg az
újra lopakodó antiszemitizmus terje-
dését, a hamis és hazug nézetekre
alapozott egyesületek, gárdák létre-
jöttét, mûködését – emelte ki az el-
nök. Csach Gábor, Balassagyarmat
alpolgármestere kifejtette: a város
legalább két okból elsô szóra az ügy
mellé állt. – Elôször is: semmilyen
népet, vallást, bôrszínt nem szabad
üldözni, kirekeszteni. Másrészt: Ba-
lassagyarmaton élt Magyarország
egyik legrégebbi zsidó diaszpórája,
amelynek múltja a török elôtti idôkig
nyúlik vissza. Mintegy másfél évszá-
zada még minden harmadik gyermek
Mózes-hitû volt Gyarmaton, a zsidó
kultúra a város kultúrájának egyik
leggazdagabb ága. E marhavagon a

Olvasóink véleménye
Eddig és ne tovább!

A hideg sem tudta elriasztani a za-
laegerszegi Mindszenty téren tobor-
zó Magyar Gárda-tagokat attól,
hogy nyíltan, engedéllyel osztogat-
hassák az elmúlt évben végzett mun-
kájukról és a jövô évi hihetetlen ter-
veikrôl szóló röplapjaikat. Ezt persze
lehet, hiszen kaptak területfoglalási
engedélyt. A helyi sajtóban, médiá-
ban senki nem emelt szót ellene.

Nem értem, hogy az Echo TV uszí-
tó szavait, adásait nézô emberek szá-
zai, ezrei miért nem érzik a veszélyt.
Sajnos a még élô túlélôk már féle-
lemmel figyelik a megmozdulásokat.
Most még csak a cigányokat sújtja,
de hamarosan a zsidókat is utolérhe-
ti a hiszterizált tömegek gyûlölete.

A másság, a kisebbség elfogadói, az
agresszivitást kerülô jóérzésû embe-
rek csoportja kezdeményezte váro-
sunkban, hogy legyen egy est, amely
bemutatja azokat az embereket, akiket
gyûlölni kellene, illetve megvédeni a
támadásoktól. Ôk is olyan emberek,
mint mi, csak más a színük, más az
élethelyzetük. Nem ismerve az életü-
ket olyan ítéleteket mondunk, melyek
nem felelnek meg a valóságnak. Ter-
mészetesen ezt a zenés estet a Kiállí-
tás- és Hangversenyteremben szeret-
ték volna lebonyolítani, ami valaha az
1400 fôs zsidó közösségé volt. A je-

lenleg hangversenyteremként mûködô
kultúra háza nem adhat helyet ennek
a rendezvénynek, mert polgármeste-
rünk nem vállalta az est fôvédnöki
szerepét, arra utalva, hogy nálunk,
Zalaegerszegen nincsenek atrocitá-
sok, nincsenek kézzelfogható bizonyí-
tékok a másság ellen való uszításra.

Hát a borzalmak nem mindig és
mindenütt jelentkeztek egyformán a
40-es években sem.

Szép lassan jött el az az idô, ami-
kor minden zsidó és cigány családot
összetereltek, elvették a munkale-
hetôségüket, elvették a vagyonukat,
elvették a lakásukat, egy egyszobás
lakásba kényszerítettek 14 embert,
hogy még a fürdôkádban is alhasson
valaki. Aztán nem lehetett élelmet se
bejuttatni hozzájuk, mert büntetés
várt a segítôkre. Ezt akarjuk meg-
várni? Azt akarjuk, hogy ténylegesen
vér folyjon az utcákon a gyûlölet-
keltô beszédek, internetes oldalak
nyomán?

Mi kell még ahhoz, hogy ne a bûn-
bakot keressék az emberek, hanem a
maguk sorsát alakítsák úgy, hogy én
is felelôs vagyok azért a helyzetért,
ami kialakult?

Meddig lehet a jóérzésû emberek-
nek csendben maradni, és nem mon-
dani, hogy eddig és ne tovább! Tu-
dom, nem lehet mindenki hôs és nem
állhat fel a munkahelyén, hogy ezzel
vagy azzal nem értek egyet, mert hol-
nap már az utcán lesz, a családja
megélhetését nem veszélyezteti. De a
csönd nem megoldás! A hivatalos is-
kolai holokauszt-emléknapon meg
kellene tenni azt, amit a szüleink, el-
hunyt rokonaink is kérnek, hogy em-
lékezz, soha ne feledkezz meg a múlt
történéseirôl. Nem a bosszúról, nem
a haragról van szó, hanem arról,
hogy a vészjósló jelek újból itt van-
nak. Ezeket a mondatokat nemcsak a
túlélôk mondják, hanem azok az em-
berek is, akik látták még menetelni
nyilas egyenruhás „hôs fiainkat”.

Talán még lehetne a szeretet erejé-
vel és a józan ész elôvételével hatni,
hogy eddig és ne tovább!

Siklósi Vilmosné
Zalaegerszeg

hogy eljöttek és megtisztelték figyel-

mükkel fiuk férfivá avatását.

Az ünnepség megrendezéséért kü-

lön köszönet illeti Andrássy Bélát és

feleségét, Katikát, akik nélkül a

kidus nem lehetett volna ilyen felejt-

hetetlen élmény a megjelentek szá-

mára. (fuvarpress)

Marhavagon a pokol kapuja
pokol kapuja, ahol a legaljasabb mó-
don testesült meg a történelem ab-
szurditása. A gyûlöletkeltésnek, a
bûnbakkeresésnek sem akkor, az el-
embertelenedett idôkben, sem sem-
mikor semmi értelme nincs. A világ-
ban nyitott szemmel, nyitott szívvel
és nyitott értelemmel kell járni – fo-
galmazott az alpolgármester. Ezután
Verô Tamás rabbi szólt az
emlékezôkhöz. – Próbáljuk meg át-
érezni a marhavagonokba betereltek,
összezsúfoltak sorsát, akik nyomo-
rogva, rettegésben tartva, reményte-
lenül várták, mi történik velük –
mondta a rabbi, akinek héber nyelvû
ôsi imája a halottak emlékének szólt.
Stella Leontin római katolikus kano-
nok azokra az édestestvérekre emlé-
kezett, akiknek Istene, Szentföldje,
múltja, prófétái, Tízparancsolata
ugyanaz, mint a keresztényeké. –
Egy élet is kevés ahhoz, hogy bocsá-
natot tudjunk kérni. Imádkozzunk,
hogy soha többé ne ismétlôdhessen
meg a borzalom.

Molnár Zsigmond református lel-
kipásztor Ézsaiás prófétát idézte,
majd Jézus Lázárnak mondott szava-
ival búcsúzott: „Én élek, s ti is élni
fogtok.” Bartha István evangélikus
lelkész három, az eseményhez illô
zsoltárt olvasott fel, aztán Forgács
János 81 éves holokauszt-túlélô me-
sélte el, mi történt vele 1944–45-ben.
– Gödöllôn 25 zsidó család élt, nagy-
jából 120 fôvel. A hatvani cukorgyár
területére tereltek 1944 júniusában
mindnyájunkat, majd Birkenauba
vittek minket, marhavagonokban.
Apám, anyám, öcsém Auschwitzban
halt meg, s amikor 1945. május 1-jén
felszabadultam, 16 évesen ott álltam
a világban egyedül – emlékezett
vissza az idôs villamosmérnök, aki a
„Soha többé!” parancsával fejezte be
beszédét. Majdán Béla várostörté-
nész arról a mintegy kétezer balassa-
gyarmati zsidóról emlékezett meg,
akiket 1944 júniusában deportáltak.
A hajdani helyi zsidó családokat
fölidézô fotókat osztott szét a diák-
ság körében, melyek egyikén Lázár
Mihály korabeli hitközségi elnök ép-
pen unokáját, Lázár Julikát lovagol-
tatta a térdén. A békés családi idillt
megörökítô felvétel néhány hónap-
pal készült az elhurcolás elôtt. A te-
kintélyes hitközség elnöke 58, a kis-
lány 3 éves volt a bevagonírozáskor.
A nagypapa és unokája soha többé
nem játszhattak már egymással... A
rendhagyó esemény megnyitójának
végén Novák Ilona, a kiállítás meg-
álmodója tárlatvezetést tartott a helyi
általános és középiskolás osztályok-
ból megjelent tanulók részére.

Az egybegyûltek között ott volt
Bauer Józsefné is, a balassagyarmati
zsidó hitközség elnökének felesége,
aki arról beszélt, hogy édesapja test-
vérét, Földes Istvánné Róth Valériát
– aranyat követelve – saját Kossuth
utcai házának pincéjében verték fél-
holtra a gettó csendôrei, és egész
családját elpusztították Auschwitz-
ban.

Úgy tûnik, a sebek máig sem tud-
tak még teljesen behegedni...

Szabó Andrea
Nógrád Megyei Hírlap
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ZSOLTÁROK KÖNYVE

A 79. zsoltár

Hol volt, hol nem volt, 80–90 évvel
ezelôtt szüleim vettek két karosszé-
ket. Nem grófi kastélyokba valót,
csak két egyszerût, ami illett egy kis-
polgári családba. Születésem után
szüleim úgy döntöttek, hogy nem kell
nekem gyerekágy, mert ha a két ka-
rosszéket összetolják, akkor én pó-
lyástól beleférek.

Hónapok teltek el, kinôttem a ka-
rosszéket, és kaptam egy igazi baba-
ágyat. Ez a családi legenda, de a tör-
ténet igaz.

Teltek-múltak az évek, a két karos-
szék visszanyerte eredeti funkcióját,
aki fáradt volt, jólesett leülnie benne.
A karosszékek hûen szolgálták a csa-
ládot. Egy ereszték sem lazult meg,
egy rugó sem romlott el bennük. A
kárpit sem rongyolódott el. Igaz,
hogy nem álltunk, nem ugráltunk
bennük, csak ülésre használtuk ôket.

Eljött 1944 tavasza, pontosabban
március 19-e, a német megszállás
napja. El kellett hagynunk a régi ott-
hont. Az események elsodorták a
családokat, a tárgyak sem maradtak
eredeti helyükön. Magyarországon
elkezdôdött a szabad rablás.

Nem gondoltunk a két karosszékre,
nem tudtuk, mi történik velünk és
szeretteinkkel a következô percek-
ben, napokban. Egy év alatt szinte
mindent és mindenkit elveszítettünk a
korábbi életünkbôl. Hogy, hogy nem,

a két karosszék nem kel-
lett senkinek, hû maradt
maradék családomhoz.
Ismét minket szolgáltak,
és emlékeztettek a „régi
szép idôkre”, amikor
még vidámak voltunk.
Amikor teljesen egyedül
maradtam, hûtlen lettem
hozzájuk, de kidobni
nem tudtam ôket.

Elajándékoztam egy
barátnômnek, akinek a
családja vidéken élt, és
ismerték a karosszékek
történetét. A karosszé-
kek kicsit megkopottan,
de szilárdan álltak a vi-
déki házban, és újra ere-
deti funkciójukban szol-
gálták a család minden
egyes tagját, mígnem tönkrementek,
és eltávoztak a család korábban ben-
ne ülô tagjai is. A két bútordarab
rozzantan és megtépázva használa-
ton kívülivé vált.

A 21. század elsô napjaiban barát-
nôm nem tudta kidobni a sok emléket
hordozó székeket. Felújíttatta ôket
(megérdemelték), és most, 2009 ta-
vaszán régi szépségükben életre kel-
tek, hogy tovább szolgáljanak min-
ket, és emlékeztessenek a múltra.

Valamikor azt hittem, hogy a tár-
gyaknak nincs lelkük, lomtalanítás-

Ezt a címet adta nagyon találóan
regényének, visszaemlékezés-törté-
neteinek a Magyarországon szüle-
tett, 1951 óta az Egyesült Államok-
ban élô amerikai írónô, Sophie Cook,
akinek gyermekkorát – mint sok mil-
lió sorstársáét – gyökeresen megvál-
toztatta a zsidóüldözés.

A szerzô eredeti célja az 1900 és
1944 közötti idôszak megrajzolása
lett volna, de a visszaemlékezés so-
rán hatalmába kerítette ôt olyan
mély, olyan megmagyarázhatatlan
barátságok (nagyanyja és alkalma-
zottai között) felidézése, amelyek a
regényben két szálon is futva alkal-
masak egyfajta korrajzra, és csodála-
tos emberi kapcsolatok ábrázolására
úgyszintén.

Sophie Cook szerint a Cseléd-
könyv nem romantikus történet. Sze-
rintem pedig az IS.

Pergô cselekményû regényforma
sok-sok párbeszéddel, olvasmányo-
san.

Az Aura Kiadó gondozásában
megjelent mû bemutatásának az
Andrássy úti Írók Könyvesboltja biz-
tosított helyszínt, ahol Deák Gábor
felelôs kiadóként szólva, Bächer
Iván az esemény kapcsán hazánkba
érkezett írónôvel beszélgetve, Györ-
gyi Anna színmûvésznô a könyvbôl
részleteket felolvasva járultak hozzá
ahhoz, hogy a jelenlévôk valameny-
nyire is bepillantást nyerjenek az író
szándékába, egy korszak szépségébe
és rettenetébe.

Bächer kérdéseire reagálva Cook
többek között elmondta, felnôtt em-
berként is mindig komolyan foglal-
koztatta a múlt, s amikor a rendsze-
res munkavégzésbôl visszavonulva a
Johns Hopkins Egyetemen sokadik,

GOSZTONYI JÁNOS

Zsákpapírok
Mi rejlik e furcsa regénycím mö-

gött? Mit írt a szerzô a zsákpapírok-
ra? Cementzsákok maradékára? Ap-
ró, de fontos megfigyeléseket, hogy
ne menjenek feledésbe. Nem is egy,
de két túlélés történetének alapjai
lettek. Azt írta meg utóbb, miként si-
került a német lágert, valamint azt a
másikat, a béketábornak nevezettet
(amelybe hazatérve csöppent) túlél-
nie. Sok fifikával és roppant figye-
lemmel. Hôskölteményhez e folya-
matok egyike sem hasonlít. 1945
májusáig az életben maradásért foly-
tatott küzdelemrôl szól a mese. Az-
tán a Színmûvészeti Fôiskolán folyó

diákperekrôl, álságok, hazugságok

légkörében, már nem feltétlenül az

életért, de a létért történô megalku-

vásról. A szerzô 18 éves korától

nyugdíjazásáig pereg a történet, egy

huszadik századi ember sok minden-

ben ismerôs (és persze mégis egyéni)

életútja.

Az eddigiek során inkább dráma-

író Gosztonyi immár negyedik pró-

zai kötete ez (Argumentum kiadás).
A megelôzô munkák közül különö-

sen a Láttalak, elmeséllek... címû

aratott sikert.

A Budapesti Zsidó Hitközség Scheiber Sándor Gimnáziuma és Általános

Iskolája fennállásának 90. évfordulója alkalmából pályázatot hirdet

Tolerancia és szeretet
címmel

„Ôrizd meg a szép
pillanatokat!”

A pályázati felhívás témái:

– Az általános iskolák 1–6. évfolyamai számára: a szeretet jelentôségérôl

az élet mindennapjaiban, a családban és az iskolában.

Pályázni lehet képzômûvészeti alkotással (rajz, festmény, fotó stb.) vagy

irodalmi alkotással (vers, próza), maximum 2 oldal terjedelemben.

– A 7–13. évfolyamos diákok számára: a tolerancia és/vagy a szeretet

jelentôsége életünkben, tágabb és szûkebb környezetünkben.

Személyes tapasztalatok megjelenítése a tolerancia és a szeretet meg-

nyilvánulásairól a társadalomban, iskolánkban, családban, vagy érzése-

id, gondolataid rögzítése képi vagy írásos formában a tolerancia és a sze-

retet fogalmáról.

A pályázat lehet képzômûvészeti alkotás (rajz, festmény, fotó, számító-

gépes grafika stb.) vagy irodalmi alkotás (próza, vers), maximum 4 oldal

terjedelemben.

A pályázatra érkezett legsikeresebb anyagokat nyilvánosságra hozzuk

(kiállítás, honlap, emlékkönyv formájában), ha a pályázó hozzájárul.

A pályázat nyertesei értékes könyvutalványban részesülnek: 1–6. évfo-

lyamok

1. hely 10 000 Ft-os könyvutalvány

2. hely 17 000 Ft-os könyvutalvány

3. hely 14 000 Ft-os könyvutalvány

7–13. évfolyamok

1. hely 20 000 Ft-os könyvutalvány

2. hely 15 000 Ft-os könyvutalvány

3. hely 10 000 Ft-os könyvutalvány

Beküldési határidô: 2009. szeptember 10.

Beküldés helye: BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola,

1145 Budapest, Laky Adolf u. 38–40.

Zsoltárunk ismét egy nemzeti tragédia (talán az elsô Szentély pusztulása)
emlékét ôrzi. Az ellenség betört Izrael országába, Jeruzsálemet elpusztította,
a Szentélyt meggyalázta, és a nép megalázottá, megszégyenültté lett saját
földjén. A költô azért fohászkodik Istenhez, hogy haragját vonja vissza
választott népétôl, és az ellenségre zúdítsa, hogy ne sérthessék tovább a
Mindenható nevét. A költemény két szakaszra bontható:

1. A tragikus helyzet ábrázolása: 1–4. vers.
2. Imádság Istenhez: 5–13. vers.
S itt következik a zsoltár új fordítása:
Aszaf zsoltára. Istenem, idegenek törtek birtokodra, meggyalázták

Szentélyed csarnokát, Jeruzsálemet romhalmazzá tették. Szolgáid tetemét
eledelül adták az ég madarának, jámboraid testét a föld vadjainak. Vérüket
vízként ontották Jeruzsálem körül, és nincs, aki eltemesse ôket. Gúny tár-
gyává lettünk szomszédjaink elôtt, szégyenné, gyalázattá környezetünkben.
Örökkévaló, meddig haragszol még ránk, tüzes indulatod (meddig) éget még
minket? Zúdítsd haragod a népekre, akik nem ismernek el, birodalmakra,
amelyek nevedet nem szólítják, mert elemésztették Jákobot, hajlékát feldúlták!
Ne idézd régi bûneinket, irgalmad mielôbb érjen utol minket, mert nagyon
megnyomorodtunk! Állj mellénk, segítô Istenünk, ments meg neved di-
csôségéért, bocsásd meg bûneinket neved kedvéért! Miért mondják (rólunk) a
népek: hol van az Istenük? Szolgáid kiontott vérének megtorlását ismerjék
meg a nemzetek, szemünk láttára. Jusson el Hozzád a fogoly könyörgése,
hatalmas karoddal ôrizd meg a halálra szántakat! Hétszeresen add vissza
szomszédaink gyalázatát, amivel megsértettek, Uram! Mi pedig, néped és le-
gelôd nyája, adjunk Neked hálát mindörökké, hirdessük dicséreted
nemzedékrôl nemzedékre.

A költô a Jeruzsálemben bekövetkezett tragédia ecsetelésével kezdi köl-
teményét. Az ellenség súlyos harc után elfoglalta és feldúlta, elpusztította a
fôvárost, a Salamon által épített Szentélyt lerombolta, és a halottak szerteszét
hevernek a Jeruzsálemet körülvevô hegyekben. A költô az országot Isten bir-
tokának nevezi, mert a hívô ember szerint Isten szemelte ki azt Izrael
számára. A temetetlen holttestek említése nyilván az ellenség által megöltek
nagy számát mutatja, bár egyes magyarázók úgy vélik, hogy ez a tragikus
helyzet azért következett be, mert az ellenség nem engedte eltemetni a zsidó
halottakat. Bárhogy is történt, ez a leírás mindenképp a tragédia súlyos voltát
jelzi.

A zsoltár 6–7. verse beépült a széderesti szertartásba, s akkor mondják el,
amikor a vacsora után kinyitják az ajtót, várva Elijáhu prófétának, a messiás
hírnökének jövetelét. Ekkor emlékeznek meg a különféle népek zsidóság
elleni kegyetlen támadásairól, kérve Istent, hogy szolgáltasson végre igazsá-
got az üldözötteknek. Zsoltárunk 10. verse pedig a szombat délelôtti
tóraolvasás után alkalmanként elmondott emlékezô imádság, az Áv hara-
hamim (= Irgalom Atyja) kezdetû ima része lett.

„Ne idézd régi bûneinket” – kéri a költô Istentôl a zsoltár 8. mondatában. Itt
a szerzô a tragédia okaként olyan bûnöket feltételez, amelyeket a nép követett
el, ezzel kihívva az Örökkévaló haragját, vagy a korábban, az ôsök idején,
például a negyvenéves pusztai vándorút során megvalósított vétkekre gondol,
amelyek akár évszázadokkal késôbb nyerik el Istentôl a jogos büntetést. A
bibliai vers végén található ige (dalónu) gyöke a héber D-L- L 
(= elszegényedni, elsorvadni, elfoszlani, megnyomorodni), amelybôl a sze-
gényt jelentô dál szó is ered.

„Miért mondják (rólunk) a népek: hol van az Istenük?” – olvassuk
zsoltárunk 10. versében. Ha Isten elhagy minket, és nem bosszulja meg ártat-
lan áldozataink kiontott vérét, a szomszéd népek úgy érzik, nekünk nincs
Istenünk, aki megvédene bennünket. Ha viszont megtorolná szenvedéseinket,
mint a mondat folytatása kéri, Isten dicsôsége emelkedne a népek szemében.
A költô kérésének megvalósulását „szemünk láttára”, vagyis mielôbb, még a
túlélôk életében szeretné látni.

A zsoltár 11. versében „fogoly” alatt a költô feltehetôleg a babilóniai
fogságba hurcolt népet érti, akik jó része a korábbi és a várható szenvedések-
tôl már „halálra szánt”. Az ez utóbbi elôtt álló ige többértelmû: gyöke a héber-
ben vagy J-T-R, ebben az esetben azt jelenti: „hagyd életben ôket”, vagy 
T-V-R, s akkor ezt jelenti: „szabadítsd meg”. A kétféle értelmezést fenntartva
így fordítottuk: „ôrizd meg”. Mindkét esetben ugyanis azt kéri a zsoltárköltô
az Örökkévalótól, hogy az elhurcolt nép fiai életben maradjanak és vissza-
térhessenek hazájukba.

Raj Tamás

Ajánlat a Könyv népének * Ajánlat a Könyv népének

ezúttal irodalmi diplomáját megsze-
rezte, annak hatása már e könyv írá-
sakor tapasztalhatóvá vált.

A szerzô arra is válaszolt, miért
nem nevezhetô a Cselédkönyv doku-
mentumregénynek: hiszen nem tör-
ténész, és nem is a történelmi hûség
volt a cél (valóban fellelhetôek pon-
tatlanságok, de ez mit sem von le a
kötet értékébôl), sokkal inkább az
alakok megformálása és a kor ábrá-
zolása.

A kiadó vezetôje, Deák Gábor is
megerôsítette az írónô szavait, majd
köszönetek hangzottak el egyrészt a
kötet megjelentetésében közremûkö-
dôknek, másrészt a regénybeli ala-
kok megformálásában segítséget
nyújtóknak.

Melegen ajánlom elolvasásra a
Cselédkönyvet, amelyet megvásárol-
hatnak minden jelentôsebb könyves-
boltban.

– gáljuli –

A tárgyaknak is van lelkük

kor ki kell dobni azokat. Ma már tu-
dom, hogy a tárgyak hozzánk tartoz-
nak, ugyanúgy, mint öreg szüleink,
barátaink, embertársaink. Ezért nem
szabad az elöregedett holmikat és
embereket felesleges lomnak tekinte-
ni, amelyek zavarják az életünket.
Nemcsak az emberek, a hozzánk kö-
zel állók, hanem a tárgyak is emlé-
keztetnek múltunkra, elôhozzák em-
lékeinket és segítenek a továbbélés-
ben. Számomra ezt jelenti a két ka-
rosszék újraszületése.

Krausz Éva

1%
Fejezzük ki hálánkat az 1944-ben

zsidó üldözöttek életét megmentô és
ma már igen idôs koruk miatt egyre
inkább segítségre szoruló Jad
Vasem-kitüntetettek iránt oly mó-
don is, hogy jövedelemadónk 1%-át
megsegítésükre ajánljuk fel. 

Igaz Emberekért Alapítvány.
Adószám: 18040094-1-42. 

Kérjük, hogy lehetôség szerint
külön adománnyal is támogassák a
kitüntetetteket. Csekk napközben
igényelhetô a 341-1261 telefonszá-
mon.

Cselédkönyv



Hittanoktatás a Hegedûsben (XIII. ker.,
Hegedûs Gy. u. 3.) minden szombat dél-
után. 06-20-311-9402.

Festmények vétele! Budapesti galéria a
Dohány zsinagóga szomszédságában ma-
gas áron, azonnali készpénzfizetéssel vá-
sárolja 19. és 20. századi neves magyar
festôk mûveit. Antik 2000 Stúdió. Üzlet-
cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 9.
Tel.: 06-1-344-2728, 06-20-924-5370.
www.antik2000studio.hu

Újlipótvárosban garzonlakás turistáknak
kiadó. Tel.: 226-4109.

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

Háziorvosi és eü. fogl. rendelés Zuglóban,
XIV., Róna köz 6. Szerda–csütörtök 15–16-
ig. Dr. Szigeti Miklós, tel.: 251-8525.

Fogorvosi rendelôm címe: XIII., Szt. Ist-
ván 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 vál-
lalja. Amennyiben az Ön családjában ilyen
szimchá (öröm) van, kérjük, jelentkezzen a
Rabbiságon a 413-5580-as telefonszámon
vagy a rabbitestulet@mazsihisz.com e-
mailen keresztül, hogy a gyermeket Ábra-
hám szövetségébe felvehessük.

A Chevra Kadisa sírásót keres a Kozma
utcai temetôbe. Jelentkezés: 265-2458.

Pöttyös bögréjétôl a hagyatékáig felvásá-
rolom, szemetét elszállíttatom, lakását
utána összetakarítom. Harsányi Ildikó, 06-
30-209-3463.

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

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

Az ORZSE környezetének szebbé téte-
lére tantermeit, folyosóit dekorálni szeret-
né olyan növényekkel, melyektôl hittest-
véreink szívesen megválnának. A hallga-
tói önkormányzat vállalja a szállítást és a
gondozást. Ennek szervezôje: Kádi Niko-
lett, a hallgatói önkormányzat egyik el-
nökhelyettese. Elérhetôség: 06-30-229-
9793. A növények új helyérôl fényképet
készítünk, és az adakozónak eljuttatjuk.
Információ: Mazsihisz Oktatási Osztály,
Sommer László osztályvezetô.

Könyvnyomtatás, füzetkészítés, színes
nyomtatás, plakátnyomtatás. Messinger:
315-0264.

Kárpótlási jegyet, földutalványt legma-
gasabb áron vásárolok. Azonnali kész-
pénzfizetés. 06-20-575-1411, 334-2620.

Takarítást vállal nyugdíjas, leinformálha-
tó, gyakorlott, megbízható nô. Tel.: 313-
4952.

Vörösmarty utcában, Wesselényi utcá-
hoz közeli részen 90 m2-es, I. emeleti,
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összkomfortos, egyedi fûtéses, felújításra
szoruló öröklakás sürgôsen eladó vagy ki-
adó. Érdeklôdni a 06-30-925-2399-es szá-
mon lehet.

Fogtechnika! Fogsorok javítása és készí-
tése, nyugdíjasoknak árkedvezménnyel.
Igény szerint házhoz is megyünk. Beje-
lentkezés: 06-30-398-3107.

XIII., Pozsonyi úton, Szent István park-
nál 35 m2-es, 1 szobás, IV. emeleti, utca-
fronti, napfényes otthon nívós, hívóliftes
Bauhaus téglaépületben bérlôvel vagy
beköltözhetôen eladó. 06-20-805-4844.

Rákóczi út elején csendes, egyszobás,
összkomfortos lakás igényes turistáknak
vagy hosszú távra kiadó. Tel./fax: 351-
1615.

Telekgondozást, fûnyírást vállalok. 06-
70-505-9745.

Székesfehérváron három egymás mellet-
ti családi ház, befektetésre alkalmas, 4000
m2-es területtel, belvároshoz közel eladó.
06-22-318-763.

Eladó VII. kerület, Wesselényi utcai, 56
m2-es, elsô emeleti, kétszobás, cirkófûté-
ses öröklakás. Irányár: 16 240 000 Ft. 06-
30-202-0509.

Egyedül élô, 80 éven felüli, gyermektelen
idôs személlyel gondozási vagy örökösö-
dési szerzôdést kötnék, ott lakással. Min-
den megoldás érdekel. Tel.: 06-30-648-
8470, 06-48-311-212.

Keresem azt a hölgyet, akinek takarítás
fejében önálló szobát biztosítanék. Egész-
ségügyben dolgozók elônyben. Levelet a
szerkesztôségbe kérek „Endi” jeligére.

Manikûr, pedikûr. Hívásra házhoz me-
gyek. 06-20-551-4580.

Falk Miksa utcában eladó 248 m2-es, I.
emeleti lakás. 150 millió. 06-30-301-
2616.

Jad Vasem-kitüntetettek megsegítéséhez
díjazás nélküli munkatársakat keres az
Igaz Emberekért Alapítvány. „Idôszakos
feladatok” jeligére a kiadóba.

Idôs ember gondozását vállalom, takarí-
tást is, akár ott lakással. Tel.: 06-20-395-
6711.

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

Salom társközvetítés. Tel.: 316-0265.

49 éves, jelenleg mélyen magába zárkó-
zott férfi részére olyan jólelkû, magányos,
45–50 év körüli hölgy válaszát várom, aki
vissza tudná adni életkedvét, és esetleg
boldoggá tudná tenni. „Budapesti” jeligére
a kiadóba.

Jóképû, 40-es (171/72 kg, kék szemû,
barna hajú), nôtlen, gyermektelen, jó meg-
jelenésû, jól szituált, budapesti, zenemû-
vészettel foglalkozó, diplomás fiatalember
csinos, gyermektelen, filigrán, hajadon
vagy elvált hölgyet keres. Azoktól vár vá-
laszt, akik valóban családot, gyermeket
szeretnének. Tel.: 06-70-210-0005. E-
mail: szirteslaszlo@yahoo.com

58 éves, fiatalos, jól szituált, diplomás
férfi keresi élete párját ötvenévesnél nem
idôsebb, kedves, csinos hölgy személyé-
ben. Elérhetôségem: 06-20-376-6420.

160/65, 65 éves izraelita nô megismerked-
ne hasonló korú férfival. 06-20-208-0215.

55/172 cm magas, barna hajú, teltkarcsú
özvegy hölgy keres özvegy, értelmiségi,
magas, emberi értékek iránt igényes buda-
pesti férfit. Jelige: „Új Élet”.

Intelligens, jóérzésû hölgy 78 év körüli
talpig úr ismeretségét keresi telefonszám-
mal. Jelige: „Plátói”.

N A P T Á R
Május 22. péntek Ijjár 28. Gyertyagyújtás: 8.04
Május 23. szombat Ijjár 29. Szombat kimenetele: 9.21

Újholdhirdetés
Május 24. vasárnap Sziván 1. Újhold
Május 28. csütörtök Sziván 5. Erev sávuot
Május 29. péntek Sziván 6. Sávuot 1. Gyertyagyújtás: 8.12
Május 30. szombat Sziván 7. Sávuot 2. MÁZKIR

Szombat kimenetele: 9.30

Halálozások

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Május 22. Május 23. Máj. 29. Máj. 30.
Hôsök 18.00 9.30 18.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.30 10.00 18.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 20.00 9.00 20.00 9.00
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 19.30 9.00 19.30 9.00
Thököly út 83. 18.30 9.00 18.30 9.00
Hunyadi tér 3. 19.00 9.30 19.00 9.00
Bethlen tér 2. 19.15 9.30 19.15 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 19.00 8.00 19.00 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Bérkocsis u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 20.10 8.00 20.20 8.00
Alma u. 2. 20.10 8.00 20.20 8.00
Kórház
(Amerikai u. 53.) 19.00 7.30 19.00 7.30
Páva u. 39. 18.00 9.30 18.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 18.00 9.30 18.00 9.30
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 19.00 9.00 19.00 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 20.10 9.00 20.20 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Lauder iskola (Budakeszi út 48.) 18.00 18.00
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 18.00 18.00

Vidéken
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.) 18.00 18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 18.00 9.00 19.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 19.50 8.00 20.00 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 19.50 8.00 20.00 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 18.00 8.00 18.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 18.30 10.30 18.30 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 18.00 18.00
Szombathely 18.00 18.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 18.00 18.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 18.00 18.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 18.00 18.00
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00 18.00

HÁZASSÁG

Hírek, események
röviden

– A WIZO a következô ülését május
26-án (kedd) 16 órakor a Frankelban
tartja.

– Az Emanuel Alapítvány 2009. júli-
us 5-én, vasárnap délelôtt 9.30 órakor a
Magyar Zsidó Mártírok Emlékmûvénél,
a Hôsök Temploma kertjében (Budapest
VII. ker., Wesselényi u. 5.) emlékezô is-
tentiszteletet tart.

– Emléktábla-avató. A Hegedûs kör-
zet emléktáblát helyezett el imaházának
falán, így örökítve meg Lefkovits Sándor
zcl. emlékét. A bensôséges ünnepségen
rokonok, barátok és a kile jelenlétében
Deutsch László fôrabbi mondott beszé-
det. A Kél málé ráchámimot Klein Ervin
fôkántor énekelte, majd közös kádis
hangzott el.

– Sírkôavatás. A Kozma utcai
temetôben avatták fel az egy éve elhunyt
Héber Imre síremlékét. Héber Imre a
FEDOSZ, majd 1977-tôl 1985-ig a
MIOK és a BIH elnöke volt, nyugdíjazá-
sa után pedig a Hegedûs körzet élére ke-
rült. A szertartáson megjelent Schweitzer
József nyug. országos fôrabbi, az elhunyt
családja, rokonok, barátok, ismerôsök,
valamint a körzet tagsága. Klein Ervin
fôkántor gyászéneke után Deutsch László
fôrabbi beszédében felidézte az elhunyt
életútját és fáradozásait a magyar zsidó-
ság jövôjéért. A Kél málé ráchámim el-
hangzása után Héber Gábor mondott ká-
dist, édesapjára emlékezve.

– A Hegedûs körzetben minden szer-
dán 6 órakor a talmudtudós Zev Páskesz
magyarázza el a tóra aktuális hetisza-
kaszát. A kiváló szaktekintély a zsidó
vallási életben elôforduló bonyolult kér-
désekre is választ ad. Minden érdeklôdôt
szeretettel várnak.

– Holokauszt-nap Kapuváron. A
Kapuvári Önkormányzat, Német Csóka
Gábor alpolgármester szervezésében,
évrôl évre megrendezi a holokauszt-
napot. A túlélôk nevében Révész János
emlékezett az egykori kapuvári zsidó
emberekre, köztük rabbi nagyapjára is.
Klein Ervin fôkántor gyászéneke után
Deutsch László fôrabbi mondott gyász-
beszédet, amelyben megemlékezett a
Kapuvárról és a környék zsidó
közösségeibôl elhurcolt és elpusztított
emberekrôl. A Kél málé ráchámim el-
hangzása után a közösen elmondott ká-
dissal zárult a megemlékezés.

– A WIZO budapesti csoportjának né-
hány tagja (Markusz Erzsi, Toldi Erzsi,
Frankl Judit, Salamon Edit, Lancz Éva)
egy pályázat sikeres elnyerésével
lehetôséghez jutott, hogy a már megszo-
kott chanukkai ajándékcsomagok kiosztá-
sán kívül ebben az évben egy soron kívü-
li kis csomaggal kedveskedjen a kórház
rászorult betegeinek. A WIZO önkéntesei
vidáman kezdtek hozzá a 120 beteg meg-
ajándékozásához. Az idôs rászorultak
üdítôt és gyümölcsöt kaptak a csomag-
ban. A kis csoport számára a legkedve-
sebb viszonzás a sok mosoly és csillogó
szempár látványa volt. Abban a remény-
ben búcsúztak a betegektôl, hogy az ôszi
ajándékosztás során sokukkal már mint
gyógyultakkal találkozhatnak, és közösen
vihetik a csomagokat.

– Szeretettel várnak minden érdek-
lôdôt Domán István fôrabbi elôadás-
sorozatának következô részére, melynek
címe: Zsidók az ókorban. Idôpont: május
26., kedd, 18 óra. Helyszín: 1067 Bp.,
Hunyadi tér 3. félemelet, 6-os kapukód.

– Önkéntes munka Izraelben! Mi
megyünk, gyere Te is! Június 22.–július
12. Jelentkezés: lljano@freemail.hu, 06-
20-233-8454.

– Adományok. Szegô László 10 000
Ft-ot küldött a Szeretetkórház részére.

– A NÜB félfogadási idôpontja június
15-ig kedd–szerda–csütörtök 9 és 12 óra
között, június 15-e után ügyelet minden
szerdán 10 és 13 óra között.

– Felhívás. A BZSH kollégiumában a
2009/2010-es tanévre várjuk a középis-
kolás korú zsidó fiatalokat. Érdeklôdni a
www.bzshkollegium.hu weboldalon
vagy a 353-4396-os telefonon Kárpáti
Imre igazgatónál lehet.

– Nagybaczoni Nagy Vilmos volt
honvédelmi miniszter születésének 125
évfordulója alkalmából 2009. május 27-
én (szerdán) 11 órakor a Hadtörténeti In-
tézet és Múzeumban (I. ker., Kapisztrán
tér 2–4.) emlékkiállítás nyílik, amelyen
Holló József Ferenc altábornagy és
Lebovits Imre volt munkaszolgálatos
mond beszédet.

Mély szomorúsággal tudatom, hogy
Hegedûs Lászlóné szül. Schönwetter
Annus 92 éves korában csendesen el-
hunyt. Gyerekkorunk óta igazi barát-
nôk voltunk. Brüsszelben siratom.
Bánhalmi Anci. (x)

1%
Tisztelt Olvasó! 

Volt Szegedi Lakos vagy Diák!
Köszönetünket fejezzük ki, hogy több éven át szemé-

lyi jövedelemadója 1%-ával támogatta a Szegedi Zsina-
gógáért Alapítványt. Most is erre kérjük: segítse elô a
106 éves csodás Új Zsinagóga és ugyanennyi idôs szék-
házunk – benne szociális otthonunk, imatermünk – re-
konstrukcióját. Adószámunk: 18451621-2-06.

Kérjük, egyidejûleg támogassa a Mazsihiszt is má-
sik 1%-ával, technikai száma: 0358.

Az alapítvány kuratóriuma
* * *

Tisztelt Olvasó! 
Volt Szegedi Lakos vagy Diák!

Köszönetünket fejezzük ki, hogy személyi jövede-
lemadója 1%-ával támogatta a Hagyomány Szegedi
Zsidó Szociális Alapítványt, amelynek fô feladata a
szegedi szeretetotthon fejlesztése, a szegedi temetô
építményeinek helyreállítása, a hagyományôrzés. Kér-
jük, idén is legyen támogatónk. Adószámunk:
18460887-1-06.

Kérjük, egyidejûleg támogassa a Mazsihiszt is másik
1%-ával, technikai száma: 0358.

Az alapítvány kuratóriuma
* * *

Tisztelt Adományozó!
Kérjük, hogy adójának 1%-át a már 12 éve mûködô

Cödoko Zsidó Szoc. Nevelési 
és Kulturális Alapítvány részére ajánlja fel.

Alapítványunk zsidó intézmények (kórház, szoc. ott-
hon, klubok, oktatási intézmények) és a zsidó könyvki-
adás támogatásával foglalkozik.

Adószám: 18049196-1-42. Adományát elôre is kö-
szönjük. Az alapítvány kuratóriuma.

* * *
Alapítvány a Magyar

Zsidó Ifjúságért (Almazsi)
Alapítványunk a Hasomer

Hacair fô támogatója.
Köszönjük, hogy 2008-ben adójuk egy százalékával
minket támogattak. Kérjük ez évben is a támogatásukat,
hogy minél több programhoz tudjunk segítséget nyújta-
ni. Alapítványunk közhasznú szervezet.
Adószámunk: 18160855-1-42
Kôszegi Lajos kuratóriumi elnök

* * *
A Veszprémi Zsidó Örökségi Alapítvány köszöne-

tet mond mindazoknak, akik 2007. évi személyi jövede-
lemadójuk 1%-át az alapítvány mint közhasznú tevé-
kenységet folytató szervezet részére felajánlották. Az így
kapott 135 174 Ft-ot a Veszprém és környéke zsidósága
múltjának kutatására és az Auer Lipót életérôl szóló film
készítéséhez való hozzájárulásként használjuk fel, a ku-
ratórium döntése alapján. Reméljük, hogy a 2008. évrôl
beadott bevallásukban még többen fogják 1%-os felaján-
lásukat alapítványunk részére megtenni, amit elôre is kö-
szönünk. Adószámunk: 18927467-1-19.

* * *
Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1%-

át a Zuglói Talmud-Tóra Alapítvány, 1146 Budapest,
Thököly út 83., adószám: 18170696-1-42 részére.

Az alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket
folytatja:

– szociális tevékenység, családsegítés, idôskorúak
gondozása

– tudományos tevékenység, kutatás
– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretter-

jesztés
– kulturális tevékenység.
Felajánlását elôre is köszönjük. 

Kurcz Tamásné kuratóriumi elnök

Kedves Barátunk!
Amennyiben  méltónak ítéli tevékenységünket, tá-
mogassa adója 1%-ával Az Élet Menete Alapít-
ványt!
Köszönjük adományát, és szeretettel várjuk Budapesten
és Lengyelországban is programjainkon. 
Adószámunk: 18184053-1-42
OTP BANK: 11707024-20453651
Kérjük, támogassa alapítványunkat!

Kézdy György – színmûvész, alapító
Gordon Gábor – elnök, alapító

Székhelyi József – színmûvész, alapító

1075 Budapest, Síp utca 12.  
Tel./Fax: +361-413-55-60 • www.eletmenete.hu

* * *
A Mazsihisz Szeretetkórházért Közhasznú Ala-

pítvány kéri, hogy személyi jövedelemadójának 1%-
áról az alapítvány javára rendelkezzen.

Az alapítvány célja:
a Mazsihisz Szeretetkórházban a korszerû beteg-

ellátási struktúra kialakítása, az intézmény egész-
ségügyi, rehabilitációs, ápolási tevékenységének tá-
mogatása, továbbá a kórház mindennapos mûködé-
sének – a hitéleti követelmények megtartásának –
folyamatos segítése.

Adószámunk: 18173503-1-42
Köszönjük a támogatását!

* * *
Kérjük, támogassa adója 1%-ával a Frankel Zsina-
góga Alapítványt!
Adószám: 18114878-1-41

* * *
Tisztelt Adományozó!
Kérjük, hogy adójának 1%-ával támogassa a Magyar
Hallássérült Zsidó Egyesületet (MHZSE), hogy minél
több programhoz tudjunk segítséget nyújtani.
Adószám: 18055146-1-42
OTP-számlaszám: 11713005-20418083
Felajánlását elôre is köszönjünk.

Szigeti Györgyné elnök
* * *

Tisztelt Adományozó! Köszönjük, hogy az elmúlt
években adója 1%-ával ortodox hitközségünket és
iskolánkat támogatta. Kérjük, idén is legyen segítsé-
günkre.

A magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita
Hitközség technikai száma: 0107

A másik 1%-ot pedig juttassa az Amerikai Ala-
pítványi Iskoláért Alapítványnak, melynek adószá-
ma: 19700557-1-42

Adományát elôre is köszönjük.
Magyarországi Autonóm 

Ortodox Izraelita Hitközség
* * *

Érdemes a Scheiber Iskola Alkotó Ifjúság Alapítvá-
nya javára rendelkeznie befizetett adójának 1%-áról,
mert az alapítvány támogatásából kapnak tanulóink:
– ünnepi alkalmakkor ajándékokat,
– rendezvényeken vendéglátást,
– hozzájárulást az érettségi évében felmerülô különle-
ges kiadásaikhoz,
– számos, apróbb segítséget tanulmányi munkájuk so-
rán felmerülô nehézségeikhez.
Köszönettel vesszük, ha adója 1%-áról alapítványunk
javára rendelkezik.
Az Alkotó Ifjúság Alapítvány adószáma:
18004810-1-42
Az Alkotó Ifjúság Alapítvány javára az alábbi bank-
számlaszámra is szívesen fogadunk támogatást:
11714006-20246510

Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa a magyarországi zsidóságot. Technikai számunk: 0358
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Milyen volt nálatok a széder? A
vacsora jó, közepes, gyenge (a
megfelelô jelzô aláhúzandó). Jó, de
hát milyen volt nálatok a széder?
Fél tizenegyre végeztünk. Rögtön-
zött közvélemény-kutatásunk ilyen
szomorú eredménnyel végzôdött.
Tíz megkérdezett közül egy sem a
Haggada elôadásának módjáról, a
hangulatról, az elôadókról beszélt.
Talán írásban... Lássuk!

Hegedûs
Az elsô és a második széderestén

is Klein Ervin fôkántor énekelte a
kidust, majd ezt követôen a körzet
elnöke, Zoltai Gusztáv szólt az

Mint minden év-
ben a 10. évfolyam,
így idén mi is elmen-
tünk az Élet Meneté-
vel Auschwitz–Bir-
kenauba. Az évfo-
lyam diákjai közül a
többség még nem
volt. Sok mindent
tudtunk, hallottunk a
haláltáborokról és a
holokausztról, saját
nagyszüleink, roko-
naink vagy ismerô-
seink túlélésérôl,
szörnyû emlékeikrôl. Lehetetlen volt elképzelni mindezt, habár láttunk filme-
ket, fényképeket a koncentrációs táborokról. Félelmet és közben kíváncsisá-
got érezve készültünk Lengyelországba.

A rendôri kísérettel induló buszokon rendelkezésünkre állt egy mádrich
(aki az idegenvezetônk is volt egyben), orvos, biztonsági ember, hogy min-
den rendben legyen az úton. Ezenkívül négy tanár kísért még minket: Lantos
Árpád, Darvasné Kovács Bernadett, Szigeti Péter és Tar Kata. Kaptunk szend-
vicseket, melyeket az iskola kóser konyhája biztosított számunkra. Útközben
Berni néni részeket olvasott fel nekünk egy túlélô könyvébôl, és megnéztük a
Zongorista címû filmet is. Krakkóba érkezvén megtekintettük az ottani zsidó-
negyedet, közben az idegenvezetônk mesélt a város történetérôl,
nevezetességeirôl.

Másnap reggel elindultunk az auschwitzi lágerbe. Miközben közeledtünk a
táborhoz, a buszról már láttuk a fallal és drótkerítéssel körbezárt hatalmas te-
rületet. A helyszínen minden magyar kapott egy sötétkék kabátot. Végignéz-
tük a tábort, a gázkamrákat, a barakkokat, amelyekrôl az idegenvezetônk köz-
ben mesélt nekünk. Megdöbbentô volt szembesülni ezzel a hellyel. Ott lenni,
ahol életét vesztette annyi ember, vagy pedig a túlélésért küszködtek, harcol-
tak minden nap. Figyeltük az arcokat: voltak, akik az elején még mosolyog-
tak és jól érezték magukat, mintha egy kiránduláson vennének részt, de a vé-
gére rajtuk is látszott a mély együttérzés.

Országonként külön-külön megemlékezések voltak a barakkoknál. Mi a
18-as számú elôtt emlékeztünk, ahol beszédet mondott Verô Tamás rabbi,
Szász János filmrendezô és Gordon Gábor, Az Élet Menete Alapítvány elnö-
ke. Meggyújtottunk 6 gyertyát a 600 ezer magyar és az összesen 6 millió ál-
dozat emlékére. Tar Kata gitáron játszott és énekelt, majd egy másik iskolá-
ból érkezett tanuló Radnóti egyik versét mondta el.

Ezután lassan összegyûlt a tömeg, és a közel hatezer ember elindult a mint-
egy 3 kilométerre lévô Birkenauba. Egy óriási izraeli zászlót tartva haladt a
menet majdnem másfél órán keresztül. Ezután megérkeztünk a birkenaui ka-
puhoz, amihez még majdnem teljesen elértek a sínek. Itt betûzdeltük a táblá-
inkat, melyekre a táborokban meghalt hozzátartozóink, ismerôseink nevét ír-
tuk. Ezután mi, a Scheiber Sándor iskola tanulói összegyûltünk külön, és el-
indultunk a táborban. Sokkoló volt látni azt a számtalan barakkot, a gázkam-
rák, krematóriumok romjait, hallani a sok szörnyû dologról, ami ott történt.
Látszanak a bombázások nyomai, de sok minden megmaradt ennek ellenére
is. Majdnem két órát gyalogoltunk, és próbáltuk felfogni azt, amit láttunk. So-
kan nem is tudtuk feldolgozni, csak itthon.

Hajnali három órára érkeztek meg a buszok a Felvonulási térre, oda, ahon-
nan két nappal azelôtt indultunk.

Emlékeztünk e két nap alatt, mert fontos, hogy sose felejtsük el a múltun-
kat. Beszélni kell a zsidóság sorsáról, hogy soha ne történjen meg újra mind-
ez. Mert tudjuk: „Bárhol, bármikor megfordulhat a világ.”

A scheiberes diákok nevében:
Hágen Zsófia és Kiss Rebeka 10.A

Az Élet Menete nem könnyû esti
séta egy túlélô leszármazottjának.
Megyek a fáklyámmal és átélem szü-
leim összes félelmét. Ôk fáklya nél-
kül mentek, de ugyanezen az úton.
Kicsit nehéz lehetett a csomagjuk
(ha volt még nekik), nekem nincs
csomagom, de mégsem könnyû a
terhem. Persze tudom, hogy badar-
ság összehasonlítani a 65 évvel
ezelôtti halálmenetet ezzel a mosta-
nival, de sajnos találtam azonosat.

Ha felnézek akármelyik ponton,
mindenhol rendôrt látok. Ôk, ha fel-
néztek, mindenhol csendôrt, keretle-
gényt vagy SS-t láttak. Ôket az
egyenruhások fenyegették, minket
az egyenruhások óvnak. Ôk nem lép-
hettek ki a sorból, én talán kiléphet-
nék. De ebben a nagy békében még
ahhoz is gyáva vagyok. A villamos-
ról észrevehetnék, hogy honnan lép-
tem ki, és ki tudja, mi várna rám.
Ugyanis a villamosablakból bôven
kaptunk ökölfenyegetést, ordítozást.
Bekiabálták a menetbe a szokásos
szitkokat.

Megyek tovább, és anyámra gon-
dolok. Vajon mi járhatott a fejében

ezen az úton? Rám nem gondolha-
tott, mert még nem születtem meg.
Vagy mégis gondolt rám, hogy hátha
megszületek? Ezt soha nem beszél-
tük ki. Most meg már késô. Hallga-
tom a sófár hangját és nézem a sor-
ban velem bandukolókat. Jó érzés
fog el. Mi most egyetlen nagy család
vagyunk, még akkor is, ha nem min-
denkinek van túlélôje. Ôket talán a
férjük, a feleségük, vagy ami a leg-
több, az együttérzésük hozta ide. Az
Élet Menete nem csak a zsidók me-
nete.

Megrendítô és felemelô volt
Boross Péter volt miniszterelnök be-
széde, nagy tapsot is kapott.

Nem kevésbé az autentikus Zoltai
Gusztávé vagy Kardos Péter fôrabbié,
akik mindent tudnak a fájdalomról és
a frappáns mondatszerkesztésrôl.

Vajon a szüleim milyen beszédet
hallgattak? Gondolom, a szokásosat.
Viszik ôket a munkatáborokba, ahol
a munka szabaddá teszi majd ôket.
Gyanakodtak? És ha igen, mit tehet-
tek volna? A géppisztolyokkal nem
lehetett szót érteni. Azok nem értet-
tek emberül. Legfeljebb szorosabban
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ünneplô hittestvérekhez. Kérte ôket,
segítsenek a hétköznapi és szombati
istentiszteletek létszámának erôsíté-
sében.

A szédervezetô Deutsch László
fôrabbi volt, aki nemcsak elmagya-
rázta a Haggada szövegét, de midrá-
sokkal is színezte azt.

A jó hangulatú estén az étkezés
utáni imát a fôrabbi mondta, a leghû-
ségesebb templomjárókkal együtt.

A széderesti szertartást megtisztel-
te jelenlétével Dercze Tamás, a IV.
kerület polgármestere, Steiner Pál
országgyûlési képviselô, Dávid Ta-
más professzor, Perger Eszter fôor-
vos és Benedek István Gábor író.

Nagyfuvaros
Az elsô estét Horovitz László

judaisztikatanár vezette le, Schme-
lowszky Ágoston segítségével. A
rendkívül dekoratív asztalok megté-
rítésében és a szédertálak elkészíté-
sében Székelyné Hódosy Ildikó jeles-
kedett. A vacsora felszolgálását a
Nôcsoport tagjai végezték. Az afikó-
man körüli tevékenységek szereplôi
az elsô napon a Pál fiúk és Szünstein
Danika voltak, akik könyveket és já-
tékokat kaptak az elrejtett macesz
visszaadásáért. Zárásképpen Horo-
vitz László megköszönte a részvé-
telt, valamint az elôkészítôk és az est
zavartalanságát biztosítók munkáját.

A második estére az elôké-
születeket Szalczer Gyula, Szalczer-
né Balázs Györgyi, Petrikné Zsoldos
Bea és leánya, Fanni végezték, hisz
több volt a vendég is, mint elôzô
nap. Darvas István rabbi Zucker Im-
mánuel kántor, Horovitz László, va-
lamint a rabbiképzô hallgatói közre-
mûködésével végezte a szertartást.
Ekkor Zsoldos Fanni csente el és ad-
ta vissza az afikómant, játékok elle-
nében. A rabbi köszönetet mondott
valamennyi résztvevônek és
segítônek, majd a hagyományos sza-

vakkal búcsúzott: Jövôre Jeruzsá-
lemben! (fuvarpress)

Debrecen
Az ünnepet megelôzô szombaton,

sábbát hágádolkor Aser Ehrenfeld
rabbi dróséjában ismertette a húsvéti
szabályokat és a napszentelés törté-
netét. Az elôkészületek smüre ma-
cesz készítésével folytatódtak, amit
egy helybéli lisztadományából vé-
geztünk. Az elsôszülöttek böjtje aló-
li felmentést a rabbi biztosította, aki
Pöszáchim fejezetének magyarázata
után szöudát rendezett.

A széderestén a debrecenieken kí-
vül izraeli diákok is részt vettek, a
kifogástalan lélekemelô hangulathoz

hozzájárultak Aser Ehrenfeld ma-
gyarázatai, valamint a vezetôség
méltó ajándékai az afikóman vissza-
szolgáltatója részére. Az elsô est jó-
val éjfél után ért véget.

A második széder hasonlóan zaj-
lott, s ekkor is a Jövôre Jeruzsálem-
ben! mondattal búcsúztattuk az ün-
nep elsô napjait.

Szombathely
A hagyományos módon zajlott

idén is a széder. A mintegy ötvenfôs
közönség elôtt Vasadi Péter, a
Lauder iskola tanára vezette le az es-
tét.

Már a megjelentek magas létszá-
ma különbözôvé tette az estét a töb-
bitôl, és természetesen nem marad-
tak el a kérdések, és az ezekre adott
válaszok sem. A szédert egy kiváló
lakoma tette még emlékezetesebbé.
A megrendezésért köszönet illeti
Jellinek E. György elnököt, Wéber
Katót és mindenkit, aki nekik segí-
tett.

Dél-Pest
A nagyszabású vacsorán százötve-

nen vettek részt. Anyagi lehetô-
ségeink korlátai miatt szinte mindent
magunk csináltunk, kivéve a hagyo-
mányos macesztortát, melyet a
Frôhlich cukrászdából rendeltünk.
Közösségünk tagjai kivették részü-
ket a hozzávalók beszerzésébôl, a
fôzésbôl, tálalásból, felszolgálásból.
Nem szólva a 150 kis szédertál
elkészítésérôl, melyhez természete-
sen magunk reszeltük a tormát (bizo-
nyára ez volt az elôkészületek „leg-
fájdalmasabb” része), és a megfelelô
mennyiségû chárajszesz elôállítása
is szép feladat volt. Külön meg kell
említeni a nagyon finom húslevest és
maceszgombócot, amely a Krizsák
házaspár érdeme. Fináli Gábor val-
lási vezetônk a tôle megszokott

könnyedséggel, humorral és nagy tu-
dással vezette le a hagyományos es-
tét. Következmény: két nap múlva,
péntek esti imánkon a szokott 25-30
fô helyett 45-en gyûltünk össze kis
imatermünkben. Ezúton is köszöne-
tet mondunk mindenkinek, aki hoz-
zájárult az ünnep sikeréhez.

Budai Juli

Újpest
Hosszas elôkészületek után fogad-

tuk peszach ünnepét. Szilágyi Gábor
kántor imáját és Szerdócz Ervin rab-
bihelyettes magyarázatait hallgathat-
ták az otthon lakói és a vendégek.
Köszönetet mondunk mindenkinek,
aki velünk ünnepelt és segített.

Kiskunhalas
Minden eddiginél nagyobb siker-

rel tartották meg a széderestet,
amelyre a helybéli, valamint a
fôvárosból és Kalocsáról érkezett
vendégek nagy száma miatt két te-
remben kellett teríteni. Raáb András
elnök köszöntötte a megjelenteket,
majd Ritter Nándorné ismertette az
ünnep fôbb jellemzôit, illetve szoká-
sainkat. A vacsorát Bongya Péterné
„vezényelte le”. Köszönet jár még
Icukának, Gabikának, akik áldozatos
munkájukkal segítették emelni az est
fényét.

Zugló
Az idei széderre rányomta bélyegét

a gazdasági világválság. Hallomásból
tudjuk, hogy több más körzetre is,
azonban mi elismerjük: kevesebben
voltak a széderestéken, mint például
tavaly. Zinner Iván elnök megnyitója
után Kardos László kántor kidusa,
majd Kardos Péter fôrabbi háromórás
(tavaly négyórás, mínusz vacsora)
Haggada-magyarázata következett.
Fejér Johanna az elsô estén, Baksa
Péter a második estén kérdezte a Má
nistánát. Az elsô este senki nem dugta
el az afikómant (passzív bevétel), a
második estén Kulcsár Dávid rejtette
el, majd adta vissza egy darab mace-
szért (!) (gazdasági válság), s ezzel be
is fejezôdött a lakoma. A tálalásban
Szórádi András és csapata jeleskedett.
A gazdasági válságra tekintettel Kar-
dos Péter fôrabbi a haggadai elbeszé-
lés közben megemlítette annak a 4-5
szponzornak a márkanevét, akik anya-
gilag hozzájárultak az est sikeréhez,
pl. Cora – möcora, Cádik Bét Alef –
CBA (nem volt könnyû dolga!).

AZ ÉLET MENETE UTÓÉLETE
Scheiberesek útinaplója

BOZSÁN ETA

Kint vagyok vagy bent vagyok?

megfogták a másik kezét. Ebben volt
az erejük.

Nekünk most teljesen más menet
jutott. Ha nem nézek fel, akkor egész
jól érzem magam. Ha nem látom a
rendôrsorfalat, még mosolyogni is
tudok. De sajnos látom, akkor is,
amikor nem akarom.

Anya! Képzeld el, 65 év után még
mindig félek. Nemcsak Te féltél. Te-
hetetlenül állok ezzel a félelemmel
szemben, hiszen én nem indulok
most sehová, és a csendôrök sem
bántanak. Valakik állnak a sorfalon
kívül, azoktól kell óvni minket. Ám
felmerül a kérdés, hogy milyen élet-
menet az, ahol egyméterenként
rendôrnek kell állnia? Még azt sem
tudom eldönteni, hogy kint vagyok-e
vagy bent.

Anya! Lesz még egyszer ünnep a
világon? Lesz olyan, hogy rendôr-
sorfal és félelem nélkül végigmehe-
tek az utadon?


