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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

A haggada elbeszélést jelent. A
Tóra elôírja, hogy minden zsidó kö-
teles elbeszélni, továbbadni fiainak
az egyiptomi kivonulás csodálatos
történetét. Ennek a micvának, vallási
parancsolatnak nyilvánvaló nemzeti
jellege van, hiszen az egyiptomi ki-
vonulás ünnepe a zsidó nép
ôstörténetének sarkalatos pontja. A
zsidók ôsidôk óta betartják ezt a pa-
rancsolatot: évrôl évre szorgalmasan
mesélik fiaiknak a szabadulás törté-
netét, amely valamikor a bibliai szö-
vegre szorítkozott, késôbb pedig a
szájhagyomány által bôvült és variá-
lódott.

A peszachi Haggada a világ egyik
legrégibb zsidó könyve. A kiadások
számát, illetve a példányszámot
illetôen talán még a Bibliánál is el-
terjedtebb. Mióta a nyomdát feltalál-
ták, se szeri, se száma a különbözô
nyelvekre lefordított Haggadáknak,
amelyek illusztrálva vagy anélkül,
magyarázatokkal ellátva vagy csak a
szövegre szorítkozva, a világ minden
részében napvilágot láttak. Nincs
olyan zsidó – még ha a zsidó Biblia
soha a kezében nem volt, a széles tal-
mud- és midrásirodalomról már nem
is beszélve –, aki legalább egyszer-
kétszer életében ne ült volna a meg-
terített széderasztal mellett, és ne
forgatta volna megilletôdötten az ál-
tala érthetô nyelvre lefordított
Haggadát. Magyar nyelven kiadott is
van, nem kevés.

Ki írta?
A legérdekesebb és egy ennyire el-

terjedt mûnél szinte hihetetlen dolog,
hogy senki nem tudja, ki írta. Az év-
századok során kialakított kompilá-
ciónak nincs szerzôje.

Nem lehetne mégis kideríteni, ki
írta?

Elôször talán kérdezzük meg, mi is
az a Haggada: így talán kiderül, ki ír-
ta, mikor és miért.

A Második Szentély elsô éveiben
a Nagy Gyülekezet tagjai megszöve-
gezték a fontosabb imákat (mint pél-
dául a napi Tizennyolc Áldás), és ez-
zel lefektették a zsidó imarend alap-
jait. Ugyanez a kollektíva írta le a
Haggada szövegét. Ehhez csatolták a
Misna és a párhuzamos halachikus
irodalom részleteit és más, például
gyakorlati utasításait. Ily módon
kristályosodott ki a Haggada írott
szövege, legalábbis a „Rábán
Gámliél mondta” kezdetû részig.
Más tudományos vélemények sze-
rint néhány középkori betoldás kivé-
telével a gáoniták korában rögzítet-
ték végleg a teljes szöveget, amely-
ben ekkor még nem szerepelt a Chád
gádjá és más pijutok, amelyek
Maimonides Haggadájában nincse-
nek említve.

A válasz tehát az, hogy nem lehet
egyvalakit szerzôként feltüntetni. A
szöveg a zsidó nép szellemiségét
tükrözi. Az elsô, a maival majdnem
azonos Haggada-szöveg a 9. század-
ban élt Ámrám gáon imakönyvében
található. Száz évvel késôbb Száádjá
gáon imakönyvében jelenik meg a
Haggada szövege. Ennek nagy része

Kéziratos haggada-részlet a 15. századból

Meséljük el fiainknak!
megtalálható a Mechiltá címû
aggadikus midrási mûben is.

A tizenöt jelszó
A Haggada önmagát magyarázza:

részletes használati utasításaival a
széderest forgatókönyvéül szolgál.
Az elsô oldalon található a szédertál
képe, rajta a három pászka, a sült
hús, a chároszet, a keserû gyökér, a
kemény tojás, a kárpász, a széder
nélkülözhetetlen kellékei. Ezután a
tizenöt „jelszó” felsorolása követke-
zik: a héber szavak magukban fog-
lalják a széder minden mozzanatát,
kezdve a kidussal, folytatva a kéz-
mosással, a kárpász – hagyma vagy
krumpli – fogyasztásával, a középsô
pászka kettétörésével, hogy elérkez-
zünk a széder lényegéhez, a mágid-
hoz, vagyis az elbeszéléshez, az
egyiptomi kivonulás történetének
elôadásához. Ami eddig történt, a
számos jelképes esemény, amely
egész évben hiányzik a zsidó asztali
rendbôl, csak arra szolgál, hogy a
gyerekek érdeklôdését felkeltse, és
megkérdezhessék: Má nistáná? Mi-
ben különbözik ez az éjszaka az év
többi éjszakájától? Az erre adott vá-
lasz a Haggada.

A nyomtatás feltalálásáig kézzel
írott, illetve másolt Haggadák voltak
forgalomban, természetesen korláto-
zott példányszámban. Az elsô nyom-
tatott Haggadát Spanyolországban
adták ki 1482-ben. Ezt követte a mû-
vészien illusztrált Haggadák sora:
Konstantinápolyban 1515-ben, Prá-
gában 1526-ban, Amszterdamban
1695-ben láttak napvilágot a ma már
könyvészeti mûkincsnek számító ki-
adások. Azóta napjainkig rengeteg
illusztrált Haggada jelent meg
különbözô magyarázatokkal, kom-
mentárokkal, sôt, nem egy még hu-
moros kiszólásokat is tartalmaz.

„Töltsd ki haragodat”
A Haggada a zsidó nép Istenbe ve-

tett bizodalmát és a megváltásba ve-
tett töretlen hitét sugározza. Ez az is-
teni ígéret az, amelyben a zsidó ak-
kor is bízik, amikor az égbolt sötét,
és úgyszólván kilátástalan a helyzet.

„Ez az ígéret az, mely érvényben
volt ôseink számára, és érvényes a
mi számunkra is. Mert nemcsak egy
ellenség támadt ellenünk, hanem
minden idôben, minden nemzedék-
ben ránk törnek, hogy eltöröljenek
bennünket a föld színérôl, de az
Örökkévaló megment bennünket, és
kiszabadít kezeik közül!” Aki ismeri
a zsidó történelmet, az jól tudja,
hogy ebben a keserû megállapítás-
ban nincs semmi túlzás. Az elmúlt
évszázadok üldözései ékesen bizo-
nyítják, hogy a Haggada állítása tör-
ténelmi tény.

Abarbanel mélyenszántó magya-
rázatában száz kérdést tesz fel a
Haggadával kapcsolatban. Válaszai
a legkompetensebb kommentárját
adják ennek a mély értelmû, de
amellett népszerû ôsi zsidó mûnek.
Egyik kérdése magának a kivonu-
lásnak a célját és értelmét firtatja:
mit értünk el azzal, hogy az Örök-
kévaló kivezette ôseinket Egyip-
tomból? Ahogy a Haggada mondja:
„Ha nem vezetett volna ki bennün-
ket Egyiptomból, még ma is a fáraó

rabszolgái lennénk.” Hátha jobb
lenne nekünk ott, mint ma itt? Fo-
gas kérdés. Abarbanel így válaszol:
ha nem vonulunk ki Egyiptomból,
nem kaptuk volna a Tórát, és nem
lennénk nép.

Ezek szerint a Tóra birtoklása és a
zsidó nemzeti lét minden szenvedést
megér.

* * *

Az ünnepi vacsora után, mikor el-
mondtuk az asztali áldást emelkedett
hangulatban, kinyitjuk az ajtót, és is-
mét azokra gondolunk, akiknek élet-
céljuk a zsidókat bántani, üldözni, ir-

tani.
Töltsd ki lángoló

haragodat a pogá-
nyokon, akik nem
ismernek [el] téged,
az országokon, ahol
nevedet nem hívják
segítségül! Mert el-
emésztette Jákobot,
és lakóhelyét el-
pusztították. (Zsol-
tárok 79,6–7) Töltsd
ki rajtuk bosszús ha-
ragodat, izzó hara-
god érje utol ôket!
(Zsoltárok 69,25)
Üldözze haragod
ôket, pusztítsd ki
ôket eged alól! (Si-
ralmak 3,66)

Egyesek szerint
ezt a három bibliai
versbôl álló kifaka-
dást, amelyben a zsi-
dók legalább egyszer
egy évben „meg-
mondták a vélemé-
nyüket” bántalmazó-
iknak, a középkor ül-
dözései, vérvádjai és
keresztes „vitézkedé-
sei” során illesztették
a Haggada szövegé-
be. Az ajtónyitás
egyben azt is sugall-
ja, hogy az Ôrködés
éjszakáján nem fé-
lünk véleményünket
ország-világ elôtt ki-
nyilvánítani. Egy új-
kori kommentátor
észrevette, hogy az
„elemésztette Jáko-
bot” egyes számban
van, míg az egész
passzus, mind a há-
rom versben, többes
számban beszél („né-
pek”, „birodalmak”
stb.).

Ennek okát kutat-
va arra a keserédes
megállapításra jut,
hogy a népek megál-
lás nélkül civakod-
nak, háborúskodnak
egymással, és nincs
egyetértés közöttük.
Csak amikor arról
van szó, hogy Jáko-
bot – a zsidókat –
kell „elemészteni”,
bántani, irtani, akkor
a népek elfelejtik ve-
szekedéseiket, a né-
zeteltérések eltûn-
nek, és mind egyetért

azzal, amit a zsidókkal tenni kell –

egyes számban, testvéri egyetértés-

ben! (Or Jesárim)

Jövôre Jeruzsálemben!
A széderestet lezáró egymondatos

kijelentés, amely így szól: „Jövôre

Jeruzsálemben!”, jókívánság, ima,

vágyálom és gyakorlati program

egyszerre. Mindenkinek magának

kell eldöntenie, mit jelent számára.

Volt idô, amikor csupán álom volt.

Ma megvalósítható gyakorlati cél-

kitûzés. Hadd reméljük, hogy nem

marad puszta szóvirág, sem üres

szlogen, sem pusztába kiáltott szó!

Chág száméách!

Naftali Kraus
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Körzeti kitekintô

Ádár hó 7-én a szokásnak
megfelelôen tartotta meg évi köz-
gyûlését a Magyaroszági Autonóm
Ortodox Hitközség. Herczog László
elnök félórás türelmet kért az elôírt
szavazóképesség biztosítása érdeké-
ben. Majd köszöntötte a tagságot, a
vendégeket, kiemelve Streit Sándort,
a BZSH elnökét és Egri Oszkárt, a
Mazsihisz Jogi Osztályának
vezetôjét. Az elôzô év zárszámadá-
sát és a jelen évi költségvetést Flór
Ferenc fôkönyvelô ismertette. El-
mondotta, remény lehet, hogy a
Wesselényi utcai Alapítványi Iskola
folytatja munkáját, sôt, az óvoda is
újra megnyitja kapuit. Eddig 15 gye-
rek szülei kérték gyermekük felvé-
telét. A válság érinti a Hitközséget
is, nagy összefogással lehet legyôzni
a nehézségeket. Herczog László
örömmel közölte, hogy 9 személy
megfelelô ajánlással tagnak jelentke-
zett az ortodox hitközségbe. Közü-
lük 3 rabbi. Smuél Herskovics, a
Carmel Étterem másgiáchja (vallási
felügyelôje), Áron Eisenberg, a Han-
na étterem felügyelôje, aki a gyer-
mekoktatásban is részt vesz, Slomó
Spitzer tanár, kitûnô író. A közgyû-
lés egyhangúlag támogatta felvételi
kérelmüket. Herczog László bejelen-
tette, az új vezetôség megválasztásá-
ra peszach és svüesz között kerül sor.
Háromtagú jelölôbizottságot java-
solt, feladatuk a tagság véleményé-
nek összegyûjtése, s annak alapján

jelölôlista összeállítása. A bizottsá-
got megválasztották.

Ezután került sor a rabbiválasztás-
ra, amelynek lebonyolítására Egri
Oszkárt kérték fel, aki közölte, hogy
Hoffmann fôrabbi úr betegsége miatt
nem tudta ellátni feladatát, ezért öt
éve ráv Mojse Tajvio Weiszberger
helyettesítette. Mivel ráv Hoffmann
betegsége a vártnál súlyosabbnak bi-
zonyult, le is mondott. Négy évre új
rabbit szükséges választani. Javasol-
ta, hogy az eddig is helyettesítô ráv
Weiszberger töltse be e fontos és
felelôsségteljes tisztséget.

A megválasztott fôrabbi elsô be-
szédét ezen tisztségében ugyanazon
nap délutánján a téli imateremben
mondotta el. Idézünk a gondolatai-
ból: „Áskenáz országokban szokás,
hogy ádár hó 7-én gyászbeszédben
emlékezzenek meg Mojse tanító-
mesterünk haláláról. A legnagyobb
tudósokat is legfeljebb egy esztende-
ig szokták gyászolni. Miért monda-
nak Mózes halála után háromezer
évvel emlékbeszédet? Mert aki a tu-
dományokban elöl jár, arra azt
mondják, ô a Mojse. A Mojse lelke
többé-kevésbé a tudós rabbikban
megtalálható. Nagyon szomorú az az
idôszak, amikor a rabbikból hiányzik
a mojsei lélek, szinte akkor magun-
kat gyászoljuk. De a világ igaz egyé-
niségekkel eddig is rendelkezett, és
most is rendelkezik. A Chevra
Kadisát, a Szent Egyletet évrôl évre

MEGHÍVÓ
A BZSH Hegedûs Gyula utcai templomkörzete szeretettel meghívja

Önt és kedves családját

Széder I. 2009. április 8. (szerda) este 19.00 órakor
Széder II. 2009. április 9. (csütörtök) este 20.00 órakor

kezdôdô peszachi istentiszteletre és szédervacsorára.

A vacsora ára: 3800 Ft

A menü: B menü:
Maceszgombócleves Maceszgombócleves

Sült marha Sült csirke
Macesztorta Macesztorta

Kompót vagy cékla

A korlátozott számú helyek miatt kérjük, részvételi szándékát 
a 413-5575-os telefonszámon szíveskedjék jelezni.

Deutsch László Zoltai Gusztáv
fôrabbi elnök

Hunyadi tér
Töruma szombatján ünnepelte

Gálfi Miklós vezetôségi tag bár
micvája 80. évfordulóját. Ebbôl az
alkalomból eljött lánya és fia, veje és
menye, valamint számos ismerôse.
Vencel György kántor ünnepélyes
dallammal hívta fel a Tórához.
Domán István fôrabbi méltatta a kör-
zet legidôsebb, de lelkesedésében és
mozgékonyságában egyik legfiata-
labb tagjának szorgalmas templomjá-
rását, elôimádkozói készségét, ôszin-
te hitét, amelyet nem törtek meg azok
a szenvedések és viszontagságok,
életveszélyek sem, amelyeken élete
folyamán keresztülment. Majd az
egész közösség nevében további jó
egészséget kívánt az ünnepeltnek és a
tórai áldást kérte rá és családjára.

Gálfi Miklós kiduson látta vendé-
gül a megjelenteket, amelyen Gervai
László elnök kívánt neki további jó
egészséget és hosszú életet.

* * *

Vida Tamás elöljáró feleségére
emlékezett, aki két éve hunyt el. A
templomba eljött az emlékezô fia és
unokája is. Domán István fôrabbi
méltatta Vida Tamás szeretetbôl fa-
kadó áldozatkészségét, amellyel
hosszú évekig ápolta súlyos beteg-
séggel ágyhoz kötött hitvesét, majd a
papi áldás szavaival kívánt neki
egészséget és hosszú életet.

* * *

Róna Péter, a körzet oszlopos tag-
ja sírkövet állított édesanyjának. A
fôrabbi méltatta a szülôi tisztelet
szép példáját, amivel a fiú édesany-
ját körülvette, és a Jövorechöcho ál-
dás szavaival kívánt egészséget és
hosszú életet a családnak. A mácévát
az elhunyt unokája, a fôrabbi tanít-
ványa avatta fel.

Debrecen
A DZSH a szokásos halvacsorával

emlékezett meg Mózes évfordulójá-
ról. Aser Ehrenfeld rabbi történelmi
visszatekintést nyújtott e nap jelen-
tôségérôl, Éliás Viktor pedig a kállói
rebbe szerzeményeit interpretálta.
Egyben megemlékeztünk az elmúlt
évben elhunyt debreceni hittest-
véreinkrôl is.

* * *

A hitközség idén is megtartotta ha-
gyományos púrimi ünnepségét, ame-
lyen részt vettek debreceni és kör-
nyékbeli hittestvéreink. Aser Ehren-
feld rabbi ismertette az ünnep jelen-
tôségét, párhuzamba állítva jom kip-
purral, hiszen egyfajta „sorsvetés”
mindkettô. Elmondta, mi az a négy
parancsolat, melyet ilyenkor teljesí-
tenünk kell.

A közönség a Csokonai Színház
prózai és magánénekes színészeinek
vidám mûsorát élvezhette, melyet
nagy tapssal hálált meg. A szünetben
a DZSH vezetôsége finomabbnál fi-
nomabb szendvicsek és sütemények

Megválasztották

Winterstein Györgyné született
Stern Bella temetésén talán minden-
ki ott volt, aki Kárpátalján született
és most Pesten él. Jelen voltak, akik
Huvi néninek, a mikve egykori felü-
gyelôjének lányát tisztelték benne. A
család Munkácsról települt Pestre.
Stern Ede nyugdíjas órásmester,
Huvi, a felesége és két lányuk, Judit,
a vegyész és a zenei konzervatóriu-
mot végzett Bella. Kitûnôen zongo-
rázott, elôször szakmájában helyez-
kedett el, majd nyelvismeretét kama-
toztatva mint tolmács dolgozott az
Egészségügyi Minisztérium kötelé-
kében, sokszor külföldi betegek pa-
naszait fordította le az ôket kezelô
orvosok részére. Felkészültségét, lel-
kiismeretességét nagyra becsülték.
Boldog házasságából két fia szüle-

tett, Tibor és Tamás. Férje egy sze-
rencsétlen baleset áldozata lett. A
nevelés feladata az anyára hárult. Ti-
bor jeles fogász, Tamás közgazdász
lett. Szakmai és vallási elômene-
telüket Amerikában Judit és férje,
Weinberger Tibor segítségével mé-
lyítették el.

A betegséget, amely néhány éve
támadta meg Bellát, hôsiesen viselte,
mellette állt a család és a barátok,
különösen Kelényi Györgyné Éva és
családja. Szinte minden jelentôs zsi-
dó megmozduláson jelen volt.
Tisztelôi megrendülten búcsúztak
tôle, kedves mosolyát nem felejtjük
el.

A temetési szertartást Deutsch Ró-
bert fôrabbi vezette.

D. G.

Indul a „Zsidónegyed kapuja” projekt
Jelentôs turisztikai fejlesztés indul a Dohány utcai zsinagóga és a Magyar

Zsidó Múzeum és Levéltár épületében. A Mazsihisz és a BZSH konzorciuma
közel 40 millió forint támogatást nyert a Közép-magyarországi Regionális
Operatív Programon belül, a turisztikai fogadóképesség javítása címû
(KMOP-2007-3.1.2/A/B/D) pályázaton. A Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége és a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. március elején írták alá
a támogatási szerzôdést.

A projekt keretében a Budapesti Zsidó Hitközség Idegenforgalmi és Kultu-
rális Központja üzemeltetésében Jewinform néven információs pont jön létre
a zsinagóga árkádsorában, mely az országos Tourinform-hálózat tevékenysé-
géhez hasonlóan a zsinagógához érkezô nagyszámú látogató színvonalas és
adekvát kiszolgálását végzi majd. Megvalósul a világörökség részét képezô
épületkomplexum fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése, mely-
nek részeként panorámalift viszi majd a turistákat az eddig nehezen
megközelíthetô múzeumi kiállítótermekbe.

Egységesített térképeket és információs táblákat is kihelyeznek több nyel-
ven. A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár állandó kiállítása audio guide szol-
gáltatással és múzeumi információs ponttal várja majd a látogatókat, és új ál-
landó kiállítás nyílik a zsinagóga 150. születésnapja alkalmából.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása után várhatóan júniusban kezdôdnek
meg az építési munkálatok, és 2010 januárjára fejezôdnek be. A projekt tel-
jes költségvetése meghaladja az 58 millió forintot.

Gordon Gábor kitüntetése
Gordon Gábornak, Az Élet Mene-

te Alapítvány elnökének Sólyom
László köztársasági elnök a Magyar

Köztársasági Arany Érdemkereszt

kitüntetést adományozta. A megtisz-

telô díjat Kiss Péter kancelláriami-

niszter nyújtotta át. Az eseményen

jelen volt Zoltai Gusztáv, a Mazsi-

hisz és a BZSH ügyvezetô igazgató-

ja is.

elfogyasztására invitálta a megjelen-
teket. A remek estét tombolasorsolás
zárta, értékes nyeremények kerültek
szerencsés gazdájukhoz.

A Pásti utcai bét hámidrás zsúfolá-
sig megtelt a Megila felolvasására.
Eszter történetét Aser Ehrenfeld rab-
bi elevenítette meg az ôsi perga-
mentekercsrôl, majd másnap reggel
Réti Béla vallásügyi elöljárónk tol-
mácsolásában hangzott el a Megilat
Eszter.

Késô este kezdôdött a városban ta-
nuló izraeli egyetemisták púrimi bál-
ja, közel 150 résztvevôvel. Hajnalig
ünnepeltek a DZSH kultúrtermében,
„amíg nem tudták megkülönböztetni
Hámánt Mordechájtól”.

Adja a Mindenható, hogy minden
évben egyre nagyobb számban ol-
vashassuk és hallgathassuk, 120 éves
korunkig!

Újpest
Ádár hónapban sokasodtak öröme-

ink. Megtartottuk Mózes tanítómes-
terünk „jurcájtját”. Mivel tórajavítás-
ra gyûjtünk (amihez mindenkitôl
várjuk kedves adományát), az idén
nem engedhettük meg magunknak a
szokásos halvacsorát. Jövôre „jirce
hásém” az ideit is pótoljuk.

A tradicionális púrimi Megila-
olvasáson kívül susán púrimkor is
megtelt imatermünk, közös rendez-
vényben a Klub vezetésével. Szilágyi
Gábor kántor ünnepi dalokkal és
kántori produkcióval kedveskedett a
közönségnek. Szerdócz Ervin rabbi-
helyettes beszéde után a Klezmerész
együttes emelte a hangulatot. Bô-
séges szendvicskínálattal és a szoká-
sos süteményekkel vendégeltük meg
kedves testvéreinket.

Szombathely
A kile tagsága púrim alkalmából

különleges vetélkedôn vett részt,
amit Vasadi Péter, a Lauder iskola
tanára tartott. Felidézték Eszter
könyvét, szó volt az ünnep szokásai-
ról, és természetesen nagy volt a za-
jongás a gonosz Hámán nevének em-
lítésekor.

Mivel egy vetélkedô nem lehet
meg nyeremény nélkül, a nyertesek
lakomán vehettek részt, amit akár
süteményversenyként is lehetett vol-
na tekinteni, annyi finomság volt.
Meglepô módon mindenki nyert. Ez-
után klasszikus smúzparti követke-
zett. A rendezésért köszönet illeti
Jellinek E. György elnököt, Wéber
Katót és mindenkit, aki nekik segí-
tett.

Bethlen tér
A púrimi ünnepségen a jelenlevôk

nagy figyelemmel hallgatták a
Megila olvasását úgy, hogy közben a
gyerekek kereplôikkel tüntettek
Hámán ellen. Ezután igazi púrimi
hangulatot teremtettek a közre-
mûködôk. A Benjámin óvodások a
talmud-tórásokkal együtt énekeltek
és szavaltak. Klein Judit és Polnauer
Flóra héber és jiddis dalaikkal – me-

lyeket igen magas színvonalon adtak
elô – nagy tetszést arattak. A
közremûködô zenészek ezúttal
Neumark Zoltán, Balog József és Bo-
tos Zoltán voltak. Deutsch Róbert
fôrabbi megköszönte a vendégeknek
és a fellépôknek a részvételt, majd a
templom vezetôsége süteményekkel,
üdítôvel és gyümölccsel kedveske-
dett a mintegy 300 megjelentnek.

* * *

Zájin ádárt a hagyományok szelle-
mében tartották meg. A Mincha imát
követôen Deutsch Róbert fôrabbi
idézte fel Mózes tanítómesterünk
életét, majd név szerint megemléke-
zett az elmúlt év halottairól. Kálmán
Tamás fôkántor gyászimája után ká-
dist mondottak a résztvevôk.

Este chevra szöúdá keretében foly-
tatódott az ünnepség. Schweitzer Jó-
zsef nyugalmazott országos fôrabbi
tartott beszédet, méltatta a nap jelen-
tôségét, végül közös éneklés és
bencsolás zárta a hangulatos megem-
lékezést.

* * *

Sábbát párá szombatján Deutsch
Róbert fôrabbi adott héber nevet
Jehosuá Sasson és Bogár Adrienn
kislányának, Majának. Az imádko-
zást követôen az örömszülôk kidu-
son látták vendégül a templom híve-
it és a megjelenteket.

Kiskunhalas
Púrimkor a szépen feldíszített

nagyterem zsúfolásig megtelt a hit-
község tagjaival és kedves vendége-
inkkel, valamint mindannyiunk nagy
örömére az összes gyerek megjelent
szüleik kíséretében. A kicsiknek ját-
szóházat vezetett Ritter Nándorné és
Róna Ivett, a számtalan felkínált
lehetôség közül azonban az álarcké-
szítés vitte el a pálmát! Külön köszö-
net Raáb András elnök úrnak a nagy-
lelkû segítségért, mellyel a gyerekek
számára szükséges eszközök, ceru-
zák, filctollak megvásárlásához az
anyagi segítséget biztosította. Amíg
a gyerekek elfoglalták magukat, ad-
dig a nagyteremben a felnôttek Róna
Tamás rabbi érdekes elôadását hall-
gathatták meg. Köszönet Radnics
Ilonának a finom süteményekért!

Búcsú Belluskától

Rabbiválasztás az ortodoxiánál

ezen a napon alakítják újra. Ilyenkor
felsorolják az azon esztendôben el-
hunyt kitûnôségeket, akik a Tan tu-
dósai és tanítói voltak.” Nevük és
munkásságuk ismertetésével zárta
szavait Ráv Mojse Tajvio.

Ráv Kesztenbaum Árje sajchet és
kántor Kél molé ráchámim imával
emlékezett meg róluk és az esztendô
többi elhunytjáról.

Az esten – szintén a hagyomá-
nyoknak megfelelôen – halvacsorá-
val vendégelték meg a megjelente-
ket, ahol a kállói rabbira a Szól a ka-
kas már címû dallal emlékeztek. A
nagy rabbi ugyan Eizik névre hallga-
tott, de leledzett benne nem kevés a
mojsei lélekbôl.

Deutsch Gábor
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Égôáldozattal a nagyravágyás ellen
(Cáv hetiszakasz)

Nagyon érdekes és nagyon értékes
alkotást tett elénk, ajándékozott ol-
vasóinak Staller Tamás professzor,
az ORZSE rektorhelyettese, filozó-
fiatanára és segítôje, Babits Antal, a
fent nevezett egyetemnek ugyancsak
filozófiatanára, „civilben” a Logos
Kiadó vezetôje, aki egyúttal ismerte-
tésre kerülô könyvünk lektora is
volt.

A mû különlegességei között emlí-
tendô, hogy szakított a biográfiák
megszokott jellemzôivel, és nem a
címben megjelölt történelmi-filozó-
fiai személy életrajzi adataira és
különbözô életszakaszainak bemuta-
tására koncentrál, hanem a fôszerep-
lô életét, munkásságát háttérként és
körülményként körülvevô feltétele-
ket, a szóba jövô helyeket és egyéni-
ségeket vázolja az egyes fejezetek-
ben, és ráadásként kapjuk a könyv
vége felé a Spinoza életét ismertetô
részeket. Lehet, hogy aki csak olvas
a könyvrôl, az hiányosságként érté-
keli ezt, de aki kézbe vette és tanul-
mányozta ezt a kitûnô munkát, az
feltétlenül erényei és értékei között
fogja említeni ezt a követendô mód-
szert.

Az Elôszóban összegezi Staller
professzor, az igen informatív, sok
tudást nyújtó kötet szerzôje mindazt,
amit ô „Spinoza-jelenségnek” nevez.
Ugyancsak itt olvashatunk az anti-

Könyvajánló
A Makkabi Kiadó és a Carl Lutz

Alapítvány fontos könyvbemutatót
tartott a Vadász utca 29.-ben, a haj-
dani Weisz-féle Üvegházban kialakí-
tott Carl Lutz emlékszobában, ame-
lyet a holokauszt idején mintegy
3000 zsidót mentett egykori svájci
konzul tiszteletére hoztak létre. Itt
Raj Tamás fôrabbi, kiadóigazgató
bevezetô szavai után Gecsényi Lajos
professzor, a Magyar Országos Le-
véltár fôigazgatója ismertette a most
napvilágot látott „Üvegsziget” címû
történelmi antológiát, amely a
szerkesztô, Vámos György gondos
munkájának köszönhetô. A rendez-
vényen részt vett Urs Schmid svájci
követ, Szita Szabolcs professzor,
Sándor Iván író, több izraeli, ameri-
kai, svájci és svéd vendég, akiket Vá-
mos György, az alapítvány vezetôje
fogadott.

Az új, több száz oldalas kiadvány
a sokrétû adatok, tanulmányok, em-
lékiratok és dokumentumok mellett
Carl Lutz korabeli, elsôként itt meg-
jelent rajzait is tartalmazza.

Ugyancsak a Makkabi Kiadó je-
lentette meg (mindössze 100 pél-
dányban) Platschek Sándor: „Szeret-
tük a zsidókat... Izraeliták
Piliscsabán, 1856–1944” címû, szin-
tén sok száz oldalas, átfogó mûvét,
amelyet a szerzô édesapja emlékére
állított össze többévi, alapos kutató-
munkával. A ritka kiadvány egy ma-
gyar község zsidóságának teljes
anyagát dolgozza fel, rendkívül sok
személyes adattal, a történelmi háttér
részletes bemutatásával és számos
korabeli fotóval.

A kiadó igazgatója, Raj Tamás
fôrabbi nemrég napvilágot látott
könyve („Ember-e a mezô fája?” Kör-
nyezet- és természetvédelem a Bibliá-
ban címmel) mintegy 30 olyan tórai
törvényt, bibliai idézetet dolgoz fel,
értelmez a legszélesebb olvasóközön-
ség számára, amelyek mai értelemben
vett környezetvédelmi vagy termé-
szetvédelmi jelentôséggel bírnak. A
szerzô szerint az emberiség eddigi
története nem más, mint küzdelem a
fennmaradásért a természet erôivel,
az éghajlati feltételekkel és a különfé-
le élôlényekkel szemben. Ám az
elkövetkezô idôben épp ellenkezôleg,
küzdenünk kell a környezet, a termé-
szet erôi, az éghajlati feltételek, a kü-
lönféle élôlények fennmaradásáért
önmagunkkal szemben. Ehhez a küz-
delemhez újfajta látás- és gondolko-
dásmódra van szükség, s ehhez kíván
segítséget nyújtani ez a könyv, a Bib-
lia világából hozva példákat.

Szakaszunk folytatja az áldozatok taglalását. Ma, amikor nincs
Szentély és nincsenek áldozatok, ezek helyét az ima foglalja el. Ezt
példázza a következô prófétai Írás-vers is: „Ajkunk fohásza az áldozati
marhák helyett” (Hósea, 14,3).

A ZSIDÓ FOLKLÓRBAN, akárcsak a chászid irodalomban, központi
helyet foglal el az ima módja, értelme, jelentôsége.

A Sulchán Áruch szerint nem szabad, hogy az imák közé – amelyek az
áldozatot helyettesítik – „idegen gondolatok” (máchsává zárá) keveredjenek,
mert ezek semmissé teszik az imát, akárcsak annak idején az áldozatot.

Egyszer egy csoport „mitnágéd” (a chászidizmus ellenzôi) átutazván
Ruzsin városán, meglátogatták reb Jiszráélt, a helybéli cádikot.

– Íme, mi, akik istenes emberek vagyunk – fordultak a cádikhoz, nem titkol-
va abbeli szándékukat, hogy vitatkozni kívánnak vele –, életünk egy részét a
Tóra tanulásának szenteljük, elôírt idôkben imádkozunk. Az ima után rögtön,
amikor a tálit és a tfilin még rajtunk van, hozzáfogunk a Misnájesz tanulásához.
Ezzel szemben a chászidok nem elég, hogy nem az elôírt imaidôben imádkoz-
nak, ráadásul utána még áldomást is isznak, vagyis jól bepálinkáznak. És ezek
után ôk magukat chászidoknak – jámboroknak – nevezik, bennünket meg mit-
nágédnek – ellenzéknek –, holott ez pont fordítva igaz.

A rebbe samesza nem bírta kivárni, míg az megadja nekik a választ,
közbeszólt:

– A chászidizmus ellenzôi hideg fejjel imádkoznak, fohászukban egy csepp
melegség sincs. Mintha a holtak imája lenne, Isten ments. Ezért aztán logikus,
hogy ima után Misnájeszt tanulnak, mert azt éppen hogy Jahrzeitkor
(halálozási évforduló) szokás. A chászidok viszont istenszolgálatukat lelke-
sen, szívük minden melegével végzik. Az élô embernek pedig idônként szük-
sége van egy kis itókára...

A samesz kéretlen magyarázata után a cádik kifejtette álláspontját:
– Ti is tudjátok, hogy mióta nincs Szentély és áldozatbemutatás, azóta csak

imádkozhatunk. Bölcseink is azt mondják, „az imákat a mindennapi áldoza-
tok (támid) helyett vezették be”. Na mármost, miként az áldozatot, melyet a
nem megfelelô gondolat érvénytelenít, akként az imát is semmissé teszi, ha
az imádkozó közben rosszra gondol. Ez azért van így, mert a Rossz Ösztön
(Jécer Hárá) mindent elkövet, hogy eltérítse az imádkozó ember gondolatait,
és szándéka ellenére olyasmi járjon az eszében, ami szöges ellentétben van az
ima tartalmával és szellemével.

A chászidok ennélfogva azt a trükköt alkalmazzák a Rossz Ösztön ellen,
hogy ima után isznak egy pohárka pálinkát, egymásnak löchájimot
(egészségére) kívánva. Eközben pedig elmondják egymásnak gondjaikat,
kívánságaikat, mire a többiek rámondják: teljesítse Isten kérésedet! Ez pedig,
még ha nem is héberül mondják, mégis imának számít – imádkozni pedig
minden nyelven lehet. Ebben az esetben a Rossz Ösztön nem látja cél-
szerûnek, hogy beavatkozzon és zavarjon, hiszen az egész nem tûnik imának
– holott ima ez a javából.

Fárasztó öltözködés
„És szólt az Örökkévaló Mózeshez (...) parancsold meg Áronnak és

fiainak... Ez a törvény az égôáldozatokról (...), és a pap (kohanita) öltse
fel lenruháját és lennadrágot húzzon testére és vigye el a hamut, amivé a
tûz megemésztette az égôáldozatot, tiszta helyre. És az oltáron a tûz égjen
folyamatosan, ki ne aludjon” (3Mózes 6,1–5).

* * *
MÁS HELYÜTT már foglalkoztunk az áldozati rend különféle

értelmezésével, Maimonidestôl Nachmanidesig, az ókor és a modern kor
bölcselôinek és mestereinek magyarázataival, hogy miért írja elô a Tóra,
miként vélekedtek Izrael prófétái azokról a szokványos áldozatbemutatá-
sokról, melyekkel súlyos vétkek alól igyekeztek ily módon feloldozást
nyerni. A szakaszhoz kapcsolódó haftarában errôl szólnak Jeremiás próféta
intelmei is.

A Bölcsek és a tóramagyarázók által elfogadott elv szerint „ha valaki
foglalkozik a Tórával – pontosabban: tanulmányozza az áldozati rendrôl írott
magyarázatokat (a Talmudban több traktátus foglalkozik ezzel, pl. Zeváchim
és Menáchot) –, akkor azt olybá veszik neki, mintha égôáldozatot mutatott
volna be” (Menáchot, 110).

Ezen túlmenôen, a chászid felfogás azt tartja, hogy az égôáldozat nem más,
mint „orvosság” az emberi természetben rejlô nagyravágyás, nagyképûség és
dölyfösség ellen, melyeket az égôáldozat során teljesen elégetnek, nem marad
belôlük semmi.

„Amikor az ember látja azt – mondja Nachmanides –, mi történik az általa
hozott áldozati báránnyal, miként vágják le és ég el az oltáron, elgondolja,
hogy tulajdonképpen vele kellene ezt megtenni, vétkei miatt, és ekkor
nyomban megbánja bûneit, megtér és többé nem vétkezik.

* * *
Az égôáldozat egész éjjel égett az oltáron, míg csak hamuvá nem vált.
Az „egész éjjel” (kol hálájlá) a gálut hosszú „éjszakáját” jelképezi, amikor

nincs Szentély, amikor az áldozat parancsát csak tanulással lehet helyettesíteni.
Ezért egészen „reggelig” kell az égôáldozatnak égnie, ahol is a „reggel” azt
jelenti, hogy egyszer felvirrad Izrael népének, a szórványok összegyûlnek,
újjáépül a Szentély, és akkor ismét lehet áldozatokat bemutatni.

Naftali Kraus

A rossz anyagi helyzetben élô kelet-európai zsidó
holokauszt-túlélôknek, akik a Claims Conference-tôl
kapnak nyugdíjat, jelentôsen növekszik a havi járadéka a
német kormánnyal kötött megállapodás eredményeként.

A nyugdíjemeléssel kapcsolatos tárgyalások nyomán
további 60 millió euróra becsült összeg kerül kifizetésre a
22 országban élô körülbelül 13 000 holokauszt-túlélô szá-
mára az elkövetkezô 10 évben.

Ezenkívül a németországi kormányrendeletek módosí-
tása következtében azonosak lesznek az európai uniós és
a nem EU-s országokban élô jogosult holokauszt-
túlélôknek történô kifizetések a Kelet- és Közép-Európai
Alaptól (CEEF). A fentiek alapján a nem EU-országok-
ban élô CEEF-kedvezményezettek 35 százalékos havi já-
radékemelést kapnak, míg az EU országaiban élô
CEEF-kedvezményezettek 11 százalékosat.

2010 januárjától valamennyi CEEF-kedvezményezett
havi 240 eurót fog kapni. Jelenleg a németországi kor-
mányrendeletek értelmében az EU-országokban élô kö-
rülbelül 7580 (ebbôl Magyarországon: 4200) túlélô havi
216 eurót kap, míg a nem EU-országokban élô 5340
túlélô csak 178 eurót.

A Claims Conference több éven keresztül intenzív nyo-
mást gyakorolt a németországi kormányra a CEEF-
kifizetések emelése és valamennyi CEEF-kifizetés egysé-
gesítése érdekében, mivel a megélhetési költségek a régi-
óban nagymértékben növekedtek.

„Nagyon örülünk, hogy ezek a túlélôk, akik mind a ná-
cizmus, mind a kommunizmus áldozatai, ezentúl emelt
járadékot kapnak. Mivel Kelet-Európában egyre nônek a
megélhetési költségek, és az idôskorú túlélôk gyakran
nem részesülnek alapvetô szociális szolgáltatásokban, a
Claims Conference régóta azt szorgalmazza, hogy a
túlélôk havi járadékait emelni kell ebben a régióban” –

mondta Stuart Eizenstat nagykövet, a volt USA Treasury
(Kincstár) titkárhelyettese, aki elsô alkalommal vett részt
a tanácskozáson a Claims Conference Speciális Közben-
járók minôségben. „Ezek az emelt kifizetések megköny-
nyítik életük utolsó éveit, és a Claims Conference tovább-
ra is képviselni fogja az érdekeiket, amíg csak szüksé-
ges.”

A Claims Conference folytatja a tárgyalásokat a német-
országi kormánnyal a holokauszt-kárpótlással és a náciz-
mus zsidó áldozatainak történô segítségnyújtással kap-
csolatos kérdésekben.

Az ebben a cikkben található információk nem tartal-
mazzák a CEEF-kritériumok teljes, átfogó leírását, vala-
mint ennek a programnak a kiegészítéseit. A CEEF kifi-
zetési kritériumokat a német kormány határozta meg.
Részletes információk a www.claimscon.org (angol)
vagy a www.claimscon.de (német) honlapokon találha-
tók, mindkettô linkeket ad meg az orosz nyelvû informá-
ciókhoz is.

A Zsidók Anyagi Követelései Németországgal Szem-
ben Fórum – Conference on Jewish Material Claims
Against Germany (Claims Conference) – a világszerte
élô zsidókat képviseli a nácik által üldözöttek és leszár-
mazottaik áldozataira vonatkozó kárpótlással és rehabili-
tációval kapcsolatos tárgyalások során. A Claims
Conference felügyeli a kárpótlási alapokat, visszaszerzi a
nem követelt zsidó vagyontárgyakat, és eszközöket juttat
olyan intézményeknek, melyek szociális jóléti szolgálta-
tásokat biztosítanak a holokauszt túlélôinek és ôrzik a soá
emlékeit és tanulságát.

További információ: Claims Conference, 1066 Buda-
pest, Lovag u. 5. Tel.: 374-3078, 889-3330.

A Claims Conference közleménye

STALLER TAMÁS:

Baruch vs. Benedictus
A Spinóza-jelenség

1%
Fejezzük ki hálánkat az 1944-

ben zsidó üldözöttek életét meg-

mentô és ma már igen idôs koruk

miatt egyre inkább segítségre szo-

ruló Jad Vasem-kitüntetettek

iránt oly módon is, hogy jövede-

lemadónk 1%-át megsegítésükre

ajánljuk fel. 

Igaz Emberekért Alapítvány.

Adószám: 18040094-1-42. 

Kérjük, hogy lehetôség szerint

külön adománnyal is támogassák

a kitüntetetteket. Csekk napköz-

ben igényelhetô a 341-1261 tele-

fonszámon.

Az ORZSE és Hallgatói Önkormányzata

DIÁKSZÉDERT rendez.

Idôpont: 2009. április 9., csütörtök, 19.30

Hely: ORZSE, 1084 Bp., Bérkocsis u. 2.

A széderestét levezeti Eliezer Slomovits, az egyetem tanára.

Szeretettel várjuk a fiatalokat!

Jelentkezni lehet: 06-20-460-3082, simonpessel@hotmail.com

szemitizmus keletkezésérôl és to-
vábbi útjáról. Az ezután következô
fejezetek – bár az író nem nevezi kü-
lönálló fejezeteknek ezeket a címek-
kel ellátott részeket – a keresztény-
ség korai szakaszát vázolják, majd a
„Hispánia zsidói” címû részben ka-
punk rövid, de sok ismeretet nyújtó
tájékoztatást az Ibériai-félsziget zsi-
dó lakóiról. Ezután leírja a két, leg-
nagyobb lélekszámú és egyben Eu-
rópában élô közösséget, a szfárádi
(spanyolországi származású) és az
áskenáz (németországi származású)
zsidóságot, és ugyanakkor utal a
(fôleg régebben, vagy fél évszázad
elôtt) beszélt nyelveikre is, vagyis a
ladinóra és a jiddisre is. A következô
fejezet a korabeli portugál és spanyol
állam hasonlóságaira hívja fel a fi-
gyelmet, hogy a következô részbôl
alapos, bár a megszokott tömörség-
gel megírt ismereteket merítsünk az
ibériai zsidók életérôl, fôleg vallási
vonatkozásban. Utána a móroknak
nevezett ibériai moszlimokról olvas-
hatunk, majd arról, hogy miért és mi-
képpen ûzték ki a félsziget araboktól
való visszahódítása után szinte válo-
gatás nélkül a zsidókat. A keresztény
hitre térteket azért, mert nem hittek
az ôszinteségükben, a nem áttérteket
pedig azért, mert megmaradtak ôsi
vallásukban. A szerzô még az iszlám
egy misztikus irányzatáról, a szúfiz-
musról is szót ejt, bemutatva elneve-
zésének eredetét és jelentését, vala-
mint a történetét.

A könyv további egységei, ame-
lyek Spinozára, az oly fiatalon meg-
halt, de talán egyik legnagyobb filo-
zófusra is részletekbe menôen kitér-
nek, minduntalan felkeltik érdek-
lôdésünket, és amellett, hogy nagyon
érdekesek, rengeteg tudnivalót nyúj-
tanak. A szerzô drámai megállapítás-
sal fejezi be mûvét: Spinoza mellék-
büntetése a teljes számûzetés a zsidó
filozófia történetébôl, és Spinozát
zsidó részrôl sohasem fogják zsidó
filozófusnak tekinteni.

Staller professzor könyvét (nem-
csak egyszeri elolvasásra, de állandó
kéz közelben tartásra) mindenkinek
javasoljuk.

(Staller Tamás: Baruch vs.
Benedictus. A Spinoza-jelenség. Bp.
2008, Logos Kiadó. 3000 Ft.)

Borsányi Schmidt Ferenc

Kedves Érdeklôdôk, Hittestvérek!
Várjuk a széderesti vacsorára szíves jelentkezésüket. A helyszín a

hagyományok szerint a Hanna étterem emeletén lesz. Elérhetô-
ségeink: irodai telefon 267-6388, fax/üzenetrögzítô 267-5995, mobil
06-30-466-4685.

Dr. Schweitzer József
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Peszach a kovásztalan kenyér ünnepe, ami azt jelenti, hogy nyolc napján
szigorúan tilos minden olyan étel és ital fogyasztása, amely élesztôt vagy eh-
hez hasonló adalékanyagot tartalmaz, ideértve a kenyeret, a különféle sütemé-
nyeket, kekszet, sört stb. Húst, halat és minden egyéb élelmiszert csak rituá-
lis felügyelet alatt álló üzletben szabad vásárolni.

Ez ma itthon nem könnyû, de lehetséges.
Az ünneppel kapcsolatban egy sor szigorú vallási elôírást kell betartani:
1. A lakást oly módon kell kitakarítani, hogy annak egyetlen zugában

se maradjon egyetlen szem morzsa sem. Ennek érdekében még a legki-
sebb fiókot, a kabátok, ruhák zsebeit is át kell vizsgálni.

2. Az ünnep nyolc napján külön edényeket kell használni, ezek az ún.
peszachi edények, melyeket a zsidó családoknál máskor egyáltalán nem
használnak, hanem évrôl évre eltesznek, és csak ekkor veszik elô. Elvileg
a mindennap használatos edényeket is lehet használni, de akkor –
megfelelô rituálé mellett – azokat kóserítani kell. Ennek a módja Donin
Zsidónak lenni címû könyvében vagy a Kicur Sulchán Áruchban megta-
lálható.

Szokás, hogy néhány nappal az ünnep beállta elôtt „eladjuk” a ková-
szost (chámécot) egy nem zsidónak oly módon, hogy aláírunk egy errôl
elôre elkészített nyilatkozatot. Ezeket a rabbi összegyûjti, és ô végzi el a
gyakorlati teendôket.

3. A széderestét megelôzô éjszakán mindenki saját otthonában elvégzi
a bödikát cháméc szertartást, szövege a Haggadában található.

4. A széder – peszach ünnepének elôestéje – bensôséges családi ünnep.
A vacsora alatt mondjuk el a zsidóság ôstörténetének egy részét, de
legfôképp az egyiptomi rabszolgaságból való kiszabadulás szimbólumok-
kal tûzdelt történetét.

5. Peszach a három zarándokünnep egyike is. A hagyományban „sza-
badságünnep”-ként is szerepel, ezért minden napján elmondjuk a Hálél
hálaadó imát.

Az ünnep második napján az imarendben szerepel egy áldásciklus a
harmatról (Tál), ami a tavasz közeledtére emlékeztet. Szintén a második
estével kezdôdik a 49 napig tartó omerszámlálás.

6. Peszach nyolc napjából az elsô és utolsó két-két nap fôünnep, melyek
elôírásai megegyeznek a szombatra vonatkozó szabályokkal. Egyetlen
dolog kivétel ez alól: a fôzés. Tûzhelyet, gázt stb. azonban csak az ünnep
beállta elôtt meggyújtott lángról lehet begyújtani. Ugyanez vonatkozik a
dohányzásra is.

A közbensô négy nap ún. félünnep – chol hámoéd (hálemájd), amikor
pl. szabad utazni is, esetleg dolgozni, s melyekre a szombati tilalmak nem
vonatkoznak.

7. Tavaszünnep is lévén, peszachkor a zsinagógákban felolvassák az
Énekek énekét, mely az allegorikus magyarázat szerint az Örökkévaló és
a zsidó nép szerelmét példázza.

8. A nyolcadik, azaz az utolsó napon az imádkozás során megemléke-
zünk halottainkról, s elmondjuk a Jizkor (Mázkir) imát.

Darvas István józsefvárosi rabbival
a Nagyfuvaros u. 4.-ben találkozunk.
A szókimondásáról és humoros
beszólásairól ismert fiatal rabbit
elôször heti programjaikról és
foglalkozásaikról kérdezem.

– Naponta kétszer imádkozunk, ez a
legfontosabb része egy zsinagóga
életének. Minden vasárnap 9 órától
10-ig hetiszakaszt tanulunk, majd
Schmelowszky Gusztáv kollégám tanít
még egy órát. Szerdánként szintén egy
órában azokkal a barátainkkal
találkozunk, akik a betérés „rögös
útjára” léptek. Csütörtökönként 6
órától kezdôdô talmudórámon pedig
olyan szövegekkel foglalkozunk, ame-
lyek érdekesek, de nem túl bonyolul-
tak, és így kevésbé jártas tanulóink
számára is érthetôek és élvezhetôek.
Emellett szerda délutánonként Som-
kuti Vera gyermek talmud-tórát, ked-
den és csütörtökön pedig Torontáli
Judit hébertanfolyamot tart. Sokan jár-
nak több képzésünkre egyszerre, de az
nem jellemzô, hogy valaki az összeset
látogatná.

– Hébertanfolyamuk milyen szin-
teken indul?

– 3 évente indítunk hébercsopor-
tokat, mindig szeptemberben kezdô-
dik az oktatás. Van egy teljesen alap-
szintû csoportunk és egy olyan kur-
zusunk is, amely haladóknak szól. A
csoportok vegyes összetételûek, van-
nak olyan tanulóink, akik 50 évesen
kezdtek el foglalkozni a héberrel, és
most, másfél év intenzív tanulás után
már probléma nélkül olvassák a pon-
tozatlan szöveget és az alapvetô
nyelvtani szabályokkal is elboldogul-
nak.

– A nyelvvizsgához is elegendôek
ezek a képzések?

– Ez csak az adott tanuló szor-
galmától és lelkesedésétôl függ.
Torontáli Juditon nem múlik, ô azon
hébertanárok közé tartozik, akik
kiválóan tudják átadni a nyelvet.

– Mit kell tudni a betérésre
felkészítô tanfolyamról?

– Elôadásokat szoktam tartani, és
most már a hallgatók is felkészülnek
egy-egy témából. Elsôként a
fontosabb szombatokat és ünnep-
napokat vettük át, és emellett persze
rendszeresen zsinagógába kell
járniuk, e nélkül elképzelhetetlen,
hogy megértsék és átéljék, mit jelent
zsidónak lenni.

– Általában ide szoktak járni?
– Nincs ilyen szabály, van, aki a

Bethlen vagy a Károli Gáspár térre,
vagy éppen a Frankelba jár. A lényeg,
hogy rendszeresen ott legyenek az
istentiszteleteken.

– Más zsinagógákban is tartanak
ilyen betérést elôkészítô tan-
folyamokat?

– Elsôként kell megemlíteni a
Deutsch Róbert fôrabbi által vezetett
felkészítéseket a Síp utcában, hozzá
járnak a legtöbben. Ezenkívül
Radnóti Zoltán rabbi közösségében, a
Károli Gáspár téren is van ilyen
képzés.

– Kik járnak erre a betérés-
felkészítôre, hányan vannak és milyen
indíttatásból jönnek?

– Nálunk jelenleg 19 ember tanul,
nagy részük többdiplomás. 6 fiú és 13
nô jár képzéseinkre. A motivációk
teljesen eltérôek, van, akinek az édes-
apja zsidó, vallásos nevelést kapott és
most háláchikusan is zsidóvá szeretne
válni. Van, aki a zsidóságban valami
olyat talált, ami szellemileg megfog-
ta. Egyénenként végig lehetne menni

rajtuk, nagyon érdekes életutak
vezették ôket ide.

– Milyen feladatokat kapnak a
felkészülôk?

– Mindig az aktuális vagy közelgô
ünneprôl tartanak egy-egy elôadást,
amelyet kiegészítünk és rend-
szerezünk. Fontos, hogy itt mindenki
hozzászólhat.

– Milyen a gyermekeknek tartott
talmud-tórájuk, mennyivel másképp
kell a vallásra tanítani a gyerekeket?

– A módszert alapvetôen meghatá-
rozza, hogy egy tanár nénijük van,
aki sok játékon keresztül, jókedvû és
vidám órákat tartva adja át a
zsidósággal és a Bibliával kapcso-
latos tudás alapjait a gyerekeknek. 4
és 8 között mozog a létszámunk, ami
egy ilyen környéken, ahol kevés a
kisgyerekes, nem rossz arány. Már a
tanfolyam „hátországa” is biztosítva
van, ugyanis jó néhány hívünknek 2-
3 éves gyermeke van. Ôk majd a
késôbbiekben fognak tudni bekap-
csolódni a képzésbe. Tudom, hogy
ezek nem nagy számok, de ne feled-
jük el: Józsefváros ma már nem
számít zsidó környéknek, bár egyfaj-
ta visszatelepülés megfigyelhetô.

– Ezek a gyerekek maguktól jönnek
vagy inkább a szülôk akarják, hogy
zsidóságot tanuljanak?

– Elsôsorban a gyerekek elkötele-
zettek, és persze a szülôk, nagy-
mamák, nagypapák is, akik szeretnék,
ha gyermekeik megismernék a jid-
diskájtot. Azonban a gyerekek
részvétele és öröme nélkül ez nem
menne, pusztán kényszerbôl nem jön-
nének el ide. Saját kislányom is itt
tanul, és nagyon élvezi ezeket a
foglalkozásokat.

Spanyol haggada a 14. századból

Peszachról kezdôknek

„Humor nélkül nincs boldog ember és jó közösség” – Mióta tart talmud-tórákat? Mi a
sikerességük titka?

– Még rabbiképzôs koromban, a
Hunyadi téren tartottam az elsô tal-
mud-tórámat, ez körülbelül hét éve
lehetett. Azóta folyamatosan vezetek
ilyen foglalkozásokat. Nagyon
fontos, hogy mind a diákok, mind a
tanár lelkesek legyenek. A „lelkes”
ma egy népszerû és gyakori kifejezés,
én azonban komolyan gondolom.
Számomra például az számít
lelkesnek, aki vasárnap 9 órára felkel
és eljön ide, hogy tórát tanuljon.
Nagyon szeretem az óráimat, egyszó-
val a lelkesedés az én oldalamról is
jelen van. Fontos, hogy ezek az
elôadások a tóratanulásról szóljanak,
és mindezt sok humorral adom át,
mert így jóval hatékonyabb.

– Hányan járnak ezekre az alkal-
makra és milyen célok vezetik ôket?

– Egy 20 és 55 ember közötti kör-
bôl jönnek, vasárnaponként általában
8-10 fô jelenik meg közülük. Nem
azért jönnek, mert ebbôl bármiféle
elônyük származna, azaz itteni
részvételüket felhasználhatnák tanul-
mányaikhoz. Egyszerûen kíváncsiak,
meg akarják ismerni a tóra világát, és
ezért az órákon együtt olvasunk,
általában 15-20 mondatot, amelyek
közül jó néhányat alaposabban körbe-
járunk és kielemzünk.

– Nagyon sok fiatal jön
közösségükbe, hogy tudták elérni
ôket?

– Mindig abból indulunk ki: vajon
hogy kell megszólítani a fiatalokat?
Szerintem nem megszólítani kell
ôket, hanem ha megvan bennük a
lelkesedés, akkor ezt nem szabad
lelohasztani. Minden zsinagógába
évente ellátogat 4 vagy 5 ember,
külsô érdeklôdô, aki kíváncsi a
közösségre és eljön megnézni isten-
tiszteleteit. A Nagyfuvaros utcának

az a titka, hogy egy markáns,
egyéniségekkel teli kile. Tagjaink
egyéni arculatot és humort hoztak
hazulról. Aki ide betér, az rögtön
látja, hogy ez kell-e neki vagy nem.

– Az érdeklôdôk többsége inkább
elmegy vagy marad?

– Azt tapasztalom, hogy 75 száza-
lékuk stabilan marad, és rendszeresen
számíthatunk rájuk. Akinek pedig
nem tetszik a közösség, általában már
az elsô alkalom után elmegy, és ez
így jó mindkét félnek. Nálunk éppen
ezért nincsenek „kilúgozott”, kiüre-
sedett emberek, hanem önálló, auto-
nóm és igen jókedvû hívek.

– Nagyon népszerûek és látogatot-
tak a hétköznapi imák során tartott
tanításai. Ezekre hogyan készül elô,
mennyi bennük a rögtönzés?

– Elôadásmódjukat, stílusukat
alapvetôen az határozza meg, hogy
milyen hangulatban vagyok. Emiatt
esetenként módosítani szoktam rajtuk
és rögtönözni. A tartalmuk azonban
fix, és mindig egy-egy vallási témát jár
körül. Természetesen alaposan fel
szoktam készülni rájuk, általában
szombat esténként találom ki, hogy a
következô héten mirôl szóljanak ezek
a kis tanítások. A humor nagyon
fontos számomra, az életem része, és
szeretek olyan közösségbe járni,
amelynek tagjai szintén fontosnak
tartják a jókedvet.

– Hogy van az, hogy Önt még nem
láttam szomorúan? Hiszen a
depresszió, a panaszkodás ebben az
országban népi hagyománynak
számít.

– Nem túlzottan sûrûn, de nekem is
vannak nehezebb napjaim. Alap-
vetôen anyáméknak, a családi otthon-
nak és nevelésnek köszönhetem ezt a
stabilitást és pozitív beállítottságot.

Szilágyi Iván Péter

Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa a magyarországi zsidóságot. Technikai számunk: 0358
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Domán Ernô a 20. századi zsidó-
ság egyik legjelentôsebb vallási
vezetôje, talmudistája, a Hunyadi té-
ri, majd a Páva utcai körzet rabbija
volt. A Páva utca körzet vezetôi
nemrég úgy döntöttek, hogy egy, a
fôrabbit ábrázoló fotó leleplezésével
és kiállításával emlékeznek meg
nagy tudású vallási vezetôjükrôl.

Elôször Gádor György elnök kö-
szöntötte a vendégeket. A rendez-
vényt megtisztelte jelenlétével mind
a Páva utcai, mind a Hunyadi téri kö-
zösség vallási és világi vezetôsége: a
teljesség igénye nélkül Domán Ist-
ván fôrabbi – Domán Ernô szintén
vallási pályát választó fia –, László
Miklós, a BZSH elöljárója, volt Hu-
nyadi téri elnök, Gervai László, a
Hunyadi téri körzet elnöke. Weisz
Ferenc fôkántor és Vencel György
kántor zsoltárokkal, zsinagógai da-
lok és imák recitálásával, Garai Ró-
bert színmûvész pedig tórai ihletett-
ségû és a zsidó nép sorstragédiáit fel-
dolgozó versek elmondásával járult
hozzá az ünnepséghez. Gádor
György külön köszöntötte az est
fôszervezôjét és motorját, Kunné
Reichsmann Juditot és Verô Katalin
fotómûvésznôt, a Domán Ernô
fôrabbit ábrázoló fénykép élethû má-
solatának elkészítôjét.

„Életünk és vallásunk egyik leg-
fontosabb része hagyományaink
ôrzése, ennek szellemében nem fe-
ledkezhetünk meg arról, hogy
Domán Ernô fôrabbi úr húsz éven
keresztül a mi zsinagógánkban tar-
tott istentiszteleteket és drósékat.
Szombatonként abból a tórából olva-
sunk fel, amelynek tóratakarója a
fôrabbi úr nevét viseli” – mondta
köszöntôjében az elnök.

Totha Péter Joel rabbi megem-
lékezô beszédében ismertette
Domán Ernô életét, aki a zsidó tudo-
mányok mellett kiválóan ismerte a
jiddis, a német és a francia nyelvet, a
vallási és a világi irodalmat, fejbôl
mondta Goethe és Schiller verseit.
Négy évig szolgálta a hazát az elsô
világháborúban, majd a Hunyadi téri
körzet vallási vezetôje lett. A legne-
hezebb idôkben, a koncentrációs tá-
borban is tartotta a lelket és a vissza-
térés reményét testvéreiben. 1957-tôl
szolgálta a Páva utcai közösséget,
széles ismeretei voltak a Talmud te-
rén és a Geniza-kutatásban. Totha
Péter Joel a legendás tudású és em-

Évek óta kivételes és látogatott, telt házas programnak
számítanak a kántorkoncertek, s néhány fôvárosi zsi-
nagóga olyan szerencsés helyzetben van, hogy az
akusztika és az ülôhelyek száma alkalmas helyszínné is
teszi.

Mindez ráillik a Hegedûs Gyula utcai templomra is,
ahol mintegy háromszázan élvezhették öt kántor és az
ôket kísérô zongoramûvészek elôadását.

Deutsch László fôrabbi üdvözölte a megjelenteket,
köztük Suchman Tamás országgyûlési képviselôt, majd
egy alkalomhoz illô Kiss József-verssel vezette be az
estét.

Zoltai Gusztáv elnök elmondta: a zsidó vallás ünnepei
nem csak megemlékezést, templomi áhítatot és
munkaszünetet jelentenek. Reménységet és hitet nyúj-
tanak. Reménységet a jobb jövendôben, hitet az egy igaz
Istenben, aki évezredek során át számtalan megpróbál-
tatásnak tette ki a Biblia népét, de mindenkor megadta
további létének lehetôségét. Púrim nemcsak a vigalom
napja, hanem az eljövendô boldogság perspektívája is.
Az elnök beszédét ezekkel a gondolatokkal fejezte be:
teljesítsük a zsidó néppel, a zsidó jövôvel szembeni
kötelességünket, és púrim ünnepe serkentsen bennünket

arra, hogy Mordecháj példáját követve legyünk mind-

annyian dorés tov leámo, népünk javáért munkálkodó és

népünk sorsát szívünkön viselô zsidók.

A fôrabbi bekonferálva a közremûködôket, viccekkel

színesítette az elhangzó énekszámok közti prózát.

Zenei eseményrôl nem könnyû írni, ott kell lenni és

meg kell hallgatni.

A kántorok: Klein Ervin, Fekete László, Tóth Emil,

Zucker Immánuel és Szilágyi Gábor alapos felkészült-

séggel, jó imarészletek, zsoltárok, dalok megválasztásá-

val álltak a nagyérdemû elé. A közönség pedig értôen és

hálával, nagy-nagy tapsokkal jutalmazta a fellépôket.

Zongorakísérôként Lisznyai Mária és Darvas Kristóf

mûködtek közre.

A két zenei blokk közti szünetet követôen ismét Kiss

József egy verse hangzott el, egy korábbi újpesti tal-

mud-tórás, Barkóczi Erzsébet tolmácsolásában.

A háromórányi esemény közös Ádon olámmal

fejezôdött be, majd nagyszabású vendéglátással,

bôséges és válogatott finomságok közös elfogyasztásá-

val zárult a program.

gáljuli

Omer-naptár (Hollandia, 18. sz.)

Domán István édesapja képe elôtt

Franciaország magyarországi nagy-

követségének rezidenciáján ben-

sôséges ünnepség keretében köszön-

tötték a jelenlévôk Lazarovits Ernô
tanár urat, aki a Francia Köztársaság

egyik legmagasabb állami kitünteté-

sét, a Francia Nemzeti Érdemrend
Tiszti Fokozatát vette át René

A kitüntetett (középen) a francia nagykövet és a Mazsihisz-elnök társa-
ságában

Domán Ernô fôrabbira emlékeztek

berségû fôrabbi fia, Domán István
tanítványa volt, és így nemcsak házi-
gazdaként, hanem mesterét szeretô
és becsülô tanítványként is köszön-
tötte a fôrabbit: „Sajnos korom miatt
Domán Ernô fôrabbi urat nem ismer-
hettem, de egy kiváló ember és tu-
dós, Domán István fôrabbi tanítvá-
nya lehettem, amiért hálát adok a Jó-
istennek! Ha a fia ilyen kiváló ember
lett, édesapja is kimagasló rabbi és
apa lehetett” – mondta, majd Domán
Istvánnal közösen felavatta a Domán
Ernôt bemutató, eredetiben a Hunya-
di téri körzetben látható képet.

Domán István fôrabbi meghatottan
köszönte meg az ünnepséget és el-
mondta, hogy édesapja kiváló talmu-
dista, szónok és fôként ember volt,
akit valóban érdekelt hívei élete, sor-
sa, hogyléte. „A 30-as években neki
volt a legnagyobb talmud-tórája Ma-
gyarországon, a Hunyadi téren.
Késôbb a Páva utca körzet híveit is
ugyanilyen szeretettel és odaadással
szolgálta, bár a Király utcában la-
kott, nyolc villamosmegállónyira in-
nen, de a sábesz beköszöntekor min-
dig gyalog ment haza, majd másnap
vissza és újra haza, napjában több-
ször is megtéve a hosszú utat” –
mondta a fôrabbi, kiemelve édesapja
humorérzékét, majd a róla szóló
könyveibôl adományozott egy-egy
példányt a Páva utcai közösségnek.

A rendezvény végén a volt tanít-
vány, az est fôszervezôje, Kunné
Reichsmann Judit is felidézte közös
emlékeit és tanulásait a legendás
fôrabbival, aki mindig segített hívei-
nek.

A szép, meghitt rendezvény foga-
dással és beszélgetéssel zárult.

Szilágyi Iván Péter

Lazarovits Ernô külföldi elismerése

Roudaut nagykövettôl életpályájá-
nak, munkásságának és erkölcsi kiál-
lásának elismeréséül. A magas rangú
vendégek körében a nagykövet
szeretettôl áthatott hangon ismertette
Lazarovits Ernô életútját. Méltatta
azokat a megpróbáltatásokat, ame-
lyek során meg tudta ôrizni embersé-
gét, tartását. Hitét soha el nem hagy-
ta, és munkájának minden percében
igyekezett erôsíteni zsidóságunk
nemzetközi kapcsolatait, a különféle
népcsoportok és felekezetek közötti
párbeszédet. 

Lazarovits Ernô meghatott vála-
szában hangsúlyozta, hogy a
holokauszt „elmondhatatlan és meg-
bocsáthatatlan”, ugyanakkor soha
nem szabad visszautasítani a felénk
kinyújtott baráti jobbot. 

Az esemény fényét emelte, hogy a
helyszínen köszöntötte ôt Aliza Bin-
Noun, Izrael állam magyarországi
nagykövete, az Európai Unió számos
tagállamának nagykövete, Juliusz
Janusz apostoli nuncius, a Vatikán
nagykövete, valamint a család és a
hozzátartozók, barátok szeretô kis
csapata. A kitüntetési ünnepségen a
Mazsihisz részérôl megjelent
Feldmájer Péter elnök, Zoltai Gusz-
táv üv. igazgató és Egri Oszkár hit-
községi ügyvéd.

Valamennyi hittestvérünk és bará-
tunk nevében szívbôl gratulálunk
Lazarovits Ernô külügyi osztály-
vezetônk igazán megérdemelt magas
kitüntetéséhez.

Púrimi kántorkoncert a Hegedûsben
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Az Oral History az élô emlékezet-
re épít. Éppen ezért nagyon mérték-
tartóan kell viszonyulni az elmon-
dottakhoz: a történelmi, történeti té-
nyek, adatok ezt követôen külön
vizsgálatot igényelnének. A „gyó-
nás”, önvallomás, visszaemlékezés
mégis az egyetlen szubjektivitás, lá-
tásmód, eszköz arra, hogy rekonstru-
álni lehessen a múltat. De az már a
történészek dolga, hogy az elmon-
dottakat összevessék az objektív is-
meretanyaggal.

Beszélgetôtársam holokauszt-
túlélô. Gyakorta szomorú, keserû,
önmarcangoló ember benyomását
kelti. Szenved az el nem mondott, ki
nem beszélt múlt súlyos terhétôl, vá-
dolja önmagát, miért épp ô menekült
meg, s vajon az Örökkévalónak mi
lehetett ezzel a célja, mit jelenthet ez
számára: elismerést vagy éppen bün-
tetést? Olyan kérdések ezek, me-
lyekre (véleményem szerint) gazdag
és szép életpályája adhatná meg a
választ... ha ezt elfogadná, ha
beletörôdne abba, amit úgy hívnak,
hogy SORS.

A vele készült beszélgetés témája
sajnos mindig idôszerû. Olyan em-
ber memoártöredékét olvashatják,
akinek mindenrôl „AZ” jut eszébe,
egy sor dátum (jelen esetben a néme-
tek bejövetele) még inkább magába
fordulóvá teszi, szomorúbbá a szo-
morúnál, és arra készteti, hogy utá-
najárjon személyesen, vajon méltó
módon történik-e az eseményekrôl
való megemlékezés.

Idézzük hát fel a magyarországi
történelem szégyenletes fejezetét,
ahogyan interjúalanyom emlékezik,
ahogyan ô megélte, s ahogyan el-
mondta.

Az akkori Vasas Szakszervezet fi-
ataljai elismert vezetôjükkel a néme-
tek bevonulásának napján tanács-
kozni ültek össze. Mi is lehetett vol-
na a téma, mint az, mit tehetnének,
hogyan tudnák lengyel kortársaik el-
lenállási kísérleteit adaptálni. Az
események felgyorsultak, s pár órá-
val késôbb beszélgetôtársamat fiatal
kollégájával (villanyszerelôként dol-
gozni indultak) egy Budára tartó vil-
lamoson igazoltatták, majd bevitték
ôket a Mosonyi utcai rendôrségre.
Néhány napig tartották ôket fogva,
hasonló módon begyûjtött pesti zsi-
dókkal együtt, majd teherautókkal
Kistarcsára szállították (ebben a Pest
megyei községben a német megszál-
lás idején átmeneti gyûjtôtábort ren-
deztek be), ahol már több mint ezer-
ötszáz sorstársuk várakozott, vi-
szonylag elfogadható körülmények
között, egészen deportálásukig.

Deportálásukig... Kistarcsa – Ke-
leti pályaudvar. Zsúfolt vagonok.
Leülni sem tudtak, hátukat egymás-
nak támasztva álltak. Két lengyel
zsidó beszélt nekik Auschwitzról, de

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
Zalaegerszeg 10.30 zsinagóga

12.00 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
Nyíregyháza 10.00 temetô

11.00 emlékmû
Kiskôrös, Kecel, Soltvadkert 15.00 Frankel L. út

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

Június 21.
Gyôr 11.00 Szigeti úti temetô
Nagykáta 10.30. temetô
Tótkomlós 11.00 emlékmû
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 temetô

14.30 emléktábla
Szombathely 11.00 temetô
Pécs 10.30 zsinagóga
Keszthely 11.00 zsinagóga
Jászberény 11.00 temetô

Július 12.
Karcag 11.00 templom, temetô
Sopron 11.00 temetô

PÁ S Z K A  5 7 6 9 / 2 0 0 9
Értesítjük hittestvéreinket, hogy a pászkaellátást 

az alábbi körzetek biztosítják:

VII. ker., Síp utca 12.
hétköznap 9.00–15.00
pénteken: 9.00–12.00
vasárnap: 9.00–12.00

II. ker., Frankel L. út 49. 9.00–13.00
IV. ker., Liszt F. u. 6. 9.00–12.00
VI. ker., Hunyadi tér 3. (félemelet) 9.00–12.00
VII. ker., István út 17. (Bethlen tér) 9.00–12.00
VIII. ker., Nagyfuvaros u. 4. 8.00–13.00

XI. ker., Károli Gáspár tér 5. Érdeklôdni a 06-70-382-1975
számon vagy a lagymanyos@gmail.com e-mail címen.

XIII. ker., Hegedûs Gy. u. 3. hétfôtôl csütörtökig 9.00–15.30
pénteken 9.00–12.00
vasárnap 9.00–15.00

XIV ker., Thököly út 83.  06-30-971–8023
XX. ker., Zamárdi u. 7.

Budapesti Zsidó Hitközség Szertartási Osztálya
1075 Budapest, Síp utca 12., 1. em. 18.

Tel./fax: 413-5526
E-mail: szertartas@mazsihisz.com

Honlap: www.szertartas.hu

A 33781-es
el sem akarták hinni azt, hogy létez-
het olyan, hogy SZELEKTÁLÁS, és
az a pillanat törtrésze alatt családo-
kat téphet szét és emberek ezreinek
sorsát pecsételheti meg. A megsem-
misítô tábor létét is kétségbe vonták:
„Azt, hogy bántalmazhatnak, azt el-
hittem, de hogy gázkamrák legyenek
ott, azt nem, kulturált náció ilyet
nem tehet.”

Tanuljátok meg németül a gázkam-
ra szót legalább – ajánlották a len-
gyelek.

Auschwitz. Amikor a megérkezé-
sük utáni válogatás megtörtént, és
interjúalanyom meglátta a gomolygó

füstöt, életében elsô ízben zokogás
tört rá. A 33781-es számot kapta...

„Nem, mégsem ez volt a legborzal-
masabb” – mesélte, itt nagyjából ti-
zennégy napot töltöttek, majd több
ezrüket továbbvitték Gross-Rosenbe,
ami akkor elosztóhelyként funkcio-
nált. Utat építtettek velük, majd egy
németül jól beszélô, szintén vil-
lanyszerelô barátja kiharcolta, hogy
a szereléseknél társa lehessen. Mun-
kájuk során az „ÉLO”-ban (élelmi-
szer-elosztó raktár) is tevékenyked-
tek, ahol interjúalanyom a szerszá-
mosládában csempészett ki ételt, lo-
pott, hogy embereket az éhhaláltól
megmenthessen, tudva, mi járhat
ezért. Sokszor aludt el éhesen, mert a
saját adagját is másnak adta.

Az igazi pokol ezután következett
– mesélte. Gyalogmenet, majd vo-
nat, mintegy tíz napon át, rettenetes
kegyetlenkedések. Bergen-Belsen.

„Napokig nem adtak sem enni,
sem inni nekünk. Nem tudom ki-
mondani, milyen húst ettek a kiéhe-
zett emberek. A három hét alatt,
amíg ott voltunk, nap mint nap ver-
tek agyon embereket.”

„Egyszer arra keltünk, hogy eltûn-
tek az SS-ek. Kirohantunk az
Appelplatzra, és öleltük-csókoltuk
egymást. Angol katonák érkeztek a
táborba, dzsipen, gyalog. A végsôkig
legyengült emberek között tombolt
az éhtífusz.”

Egy hannoveri kórházba került so-

kadmagával, ott ápolták, próbálták
felerôsíteni ôket. Meghatottan emlé-
kezik arra, mennyi ember látogatta
ott meg, olyanok is, akikre ô nem is
emlékezett. Felgyógyulása után fo-
lyamatosan tartotta a kapcsolatot
volt lágertársaival, a megmenekül-
tekkel. A táborban tanúsított ember-
séges megnyilvánulása, helytállása
közismertté és nagyon megbecsültté
tette. Olyannyira, hogy módjában
állt volna elfogadni egy felkérést: le-
gyen a deportáltakkal foglalkozó iro-
da vezetôje. Ha nem akart volna any-
nyira hazatérni, ha nem vágyott vol-
na azonnal, amint megtehette, felku-
tatni, ki él hozzátartozói közül
(egyetlen nôvére élte túl, másik test-
vére, szülei Auschwitzban pusztul-
tak el, bátyja a Don-kanyarban halt
meg), akkor maradt volna. Ennek el-
lenére visszavárták, ám erre az újabb
hannoveri utazásra már nem kerülhe-
tett sor.

A Sas utcai Joint Irodában ismerte
meg feleségét, élete párját. 1947 feb-
ruárjában házasodtak össze, 1954-
ben született meg Gabriella lányuk.

Interjúalanyom sosem vágyott kül-
földre, élni itt akart, ebben az ország-
ban, egyetlen munkahelye (Magyar
Siemens Mûvek, Teréz körút) volt
mindössze, igaz, a korábbi villany-
szerelô késôbb a Mûszaki Egyetemet
elvégezve, úgynevezett konstrukciós
mérnök lett. Elôadásokat tartott,
publikált, „emberekkel foglalkozott”
sok-sok évtizeden át. Büszke, a mai
napig is nagyon büszke arra, hogy
hajdan volt kollégái, beosztottai nem
feledkeztek meg róla, gyakran
érdeklôdnek hogyléte felôl.

Életének egyetlen igazi ismerôje,
mindenben társa, élete párja nem él
már.

A folyamatos önmarcangolás, a
válasz nélküli, csak önmagának fel-
tett kérdések, a kibeszélés hiánya, a
tépelôdések, a magányos esték las-
san-lassan felemésztik erejét. Keve-
set alszik, sokat gondolkodik. Talán
akkor lágyulnak meg vonásai, ha
olyan emberekrôl tesz említést, akik
sok évtized múltán is érdeklôdnek
hogyléte felôl, s meg-megkeresik.
Neve volt a szakmában, neve volt a
fogságban. Neve, ami fényesen csil-
logott. Mint a néha ellenôriz-
hetetlenül megcsillanó könny a fá-
radt arcon.

(Fürst Gyulával beszélgetett 
Gál Juli)

Hírek, események
röviden

– Olvasóink figyelmébe! Ezúton
tájékoztatjuk kedves olvasóinkat,
hogy az ünnepek torlódása miatt
legközelebbi számunk április 22-én
jelenik meg.

– Kérjük mindazokat, akik a
holokauszt idején Hegyeshalmon tar-
tózkodtak vagy átvonultak, illetve
utódaikat, ismerôseiket, hogy jelent-
kezzenek Gádor Miklósnál a
m.gador@mazsihisz.com e-mail cí-
men vagy a 413-5564-es telefonszá-
mon, mivel tudomásunkra jutott, hogy
az ott elhunytak közül harminc em-
bert a helyi keresztény temetôben he-
lyeztek örök nyugalomra, sírok és em-
léktábla nélkül. A város polgármeste-
re megígérte, hogy a városháza irattá-
rában fellelhetô adatokat elküldi, s en-
nek alapján 2009. április 21-én tábla-
avatást tartanak.

– Az Emanuel Alapítvány 2009.
július 5-én, vasárnap délelôtt 9.30
órakor a Magyar Zsidó Mártírok Em-
lékmûvénél, a Hôsök Temploma kert-
jében (Budapest VII. ker., Wesselényi
u. 5.) emlékezô istentiszteletet tart.

– Holokauszt Emlékközpont.
Cím: Budapest IX., Páva utca 39.
Nyitva: hétfô kivételével naponta
10–18 óra között. Telefon: (1) 455-
3333. Honlap: www.hdke.hu. E-mail:
info@hdke.hu
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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 vásá-
rolja 19. és 20. századi neves magyar fes-
tôk mûveit. Antik 2000 Stúdió. Üzletcím:
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-mai-
len keresztül, hogy a gyermeket Ábrahám
szövetségébe felvehessük.

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

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

Végrehajtási tanácsadás, követeléskeze-
lés ügyvédi háttérrel magánszemélyek és
vállalkozások részére egyaránt. Tel.: 06-70-
388-8178.

Izraeli gyakorlattal rendelkezô hölgy
idôsek gondozását vállalja. 06-20-998-
0883.

Eladó XIII. ker.-ben 36 m2-es, 1 szoba-
hallos, kiskonyhás, Pannónia utcára nézô,
I. emeleti lakás. 12 millió. 06-20-929-
2186.

Minibuszok és taxik rendelése. Reptéri és
temetôi transzferek, iránytaxi Balatonfü-
redre, Bécsbe és Prágába is. 06-20-951-
2325, peterminibusz@gmail.com

Belvárosi, panorámás, nívós, 2 szoba +
étkezôs, 75 m2-es, összkomfortos lakás ki-
adó. Tel.: 06-30-213-8841.

Órajavítás, antik órák teljes restaurálása,
esetleg oda-vissza szállítással. Órák, ele-
mek, csatok, óraszíjak (erôs csuklóra is)
nagy választékban. Tel.: 06-70-505-5620,
napközben. VII., Garay u.–Murányi u. sa-
rok, a Garay térnél. Jung Péter. Web:
www.jungoras.hu
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APRÓHIRDETÉS
VEGYES

a Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetségének lapja

1075 Budapest, Síp u. 12.
Telefon/fax: 322-2829

E-mail: ujelet@bzsh.t-online.hu
ujelet01@freemail.hu

Fôszerkesztô:
Kardos Péter

Olvasószerkesztô:
Gábor Zsuzsa

Kiadótulajdonos:
Mazsihisz

Elôfizetési díjak:
Belföldön: 1 évre 3120 Ft

Külföldre 5760 Ft/év
USA és Izrael: 6240 Ft/év

Az összeg valutában is befizethetô
az aktuális árfolyamon.
OTP bankszámlaszám:

11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

HU66 1170 7024 2026 2095 0000 0000
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap

Üzletág, elôfizethetô a kiadónál.
Postacsekk: 11707024-22118480

Terjesztéssel kapcsolatos reklamációk
intézése a 06-(80)-444-444-es ingyenes

zöldszámon.
Szedés: WolfPress Nyomdaipari Kft.

Nyomtatás:

ISSSN 0133-1353

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

Szent István parknál kellemes lakás turis-
táknak kiadó. 329-1431 este, 06-20-327-
2115.

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

Házi ápolást vállal referenciákkal ren-
delkezô fiatal nô. 06-30-380-1267.

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

Keresés! Keresem mindazokat, illetve
azok leszármazottait, akik 1946 és 1948
között a rákosszentmihályi árvaházban
laktak. Ornstein Anna, e-mail cím:
a2727b@aol.com, postacím: 60 Long-
wood Avenue, Brookline, MA 02446,
USA.

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

Aachen-Köln vonzáskörzetében megbíz-
ható zsidó családból származó, magyarul,
angolul, németül beszélô fiatal pedagógus
és sportedzônô állást vállalna. Ugyanott
doboktatás dzsessztôl a heavy metálig.
Ajánlatokat Dickmann Napsugár, 00-49-
240630-37303-ra kérnék.

Keresem a következô mûvet: Jávor Bella
(költô, mûfordító) Az utolsó vizit Kiss Jó-
zsef betegágyánál 1921. december 31. haj-
nalán címû kéziratos „verses szomorújáté-
ka”. Jelige: „Cirmi”.

Keresem a Perbíró Sándor volt csendôr
által megmentetteket, illetve leszármazot-
taikat (1944. október, Nyugati pályaudvar).
Jelentkezni lehet „Perbíró” jeligére, vagy a
just77777@web.de e-mail címen.

Intelligens, kulturált, 75 körüli hölgy
beszélgetôtársat keres hasonló belvárosi
asszony személyében. Tel.: 332-0078.

A Schlinger család keresi a kapcsolatot
még élô Schlingerekkel. Amennyiben önt
így hívják, vagy ismer Schlinger családne-
vû személyt, kérem, jelezze ezt e-mailben
(ha lehet, angolul) Irving Schlingernél:
sch9sur@frontiernet.net

Eladó Tokaj-Hegyalján, Erdôhorvátiban
2000 m2-es telken 300 m2-es, összkomfor-
tos ház, borászati tevékenységhez kapcso-
lódó eszközökkel, borospincével, 9 ha
erdôvel, szántófölddel, legelôvel. Irányár
együtt: 24 millió Ft, 80 ezer euró. Tel.: 06-
70-379-4364, astor8@freemail.hu

N A P T Á R
Április 3. péntek Niszán 9. Gyertyagyújtás: 6.58
Április 4. szombat Niszán 10. Szombat kimenetele: 8.04

Sábbát hágádol
Április 8. szerda Niszán 14. Erev peszach
Április 9–16. P E S Z A C H
Április 16. csütörtök Niszán 22. Az ünnep utolsó napja. MÁZKIR
Április 17. péntek Niszán 23. Gyertyagyújtás: 7.17
Április 18. szombat Niszán 24. Szombat kimenetele: 8.26

Újholdhirdetés

Halálozások

Programajánlat

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Ápr. 3. Ápr. 4. Ápr. 10. Ápr. 11.

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. 19.00 9.00 19.15 9.00
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 18.30 9.00 18.30 9.00
Thököly út 83. 18.30 9.00 18.30 9.00
Hunyadi tér 3. 19.00 9.00 19.00 9.00
Bethlen tér 2. 19.15 9.30 19.15 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 19.10 8.00 19.20 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Bérkocsis u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 19.10 8.00 19.20 8.00
Alma u. 2. 19.10 8.00 19.20 8.00
Kórház
(Amerikai u. 53.) 19.00 7.30 19.20 7.30
Páva u. 39. 18.00 9.30 18.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 19.00 9.30 19.00 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. 19.10 9.00 19.20 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.) 19.00 9.00 19.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 19.00 8.00 19.10 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 19.00 8.00 19.10 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 19.00 8.00 19.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 19.00 10.30 19.00 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

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 köszönjük. 

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

Megrendülten és fájdalommal tudat-
juk mindazokkal, akik ismerték és
szerették Csiki Lajost, drága élettár-
samat, hogy 86 éves korában örökre
itt hagyott bennünket. Emléke le-
gyen áldott. Gyászolják: élettársa,
Barbara és családja Kazincbarcikán,
valamint unokatestvére, Bartos Béla
és neje Budapesten. (x)

Beteggondozást, lakástakarítást, karban-
tartást vállal Izraelben tanult szakember,
gépkocsival is. Tel.: 383-3390, e-mail: flat-
rent@t-online.hu

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

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

Irodák, lépcsôházak, homlokzatok festé-
sét vállalom. Tel.: 06-70-216-0234.

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

Készpénzre van szüksége? Hívja a
ROKKOBAROKKO Bt.-t, amely felvásá-
rol mindenféle antik bútort, 19. és 20. szá-
zadi ismert és ismeretlen festôk alkotásait,
mindennemû dísztárgyat (porcelán, bronz,
ezüst, üveg), régi szônyeget, fali-, asztali és
karórát, régi bizsut és mindazt, ami felesle-
gessé vált és régiséget jelképez. 06-70-665-
2105.

HÁZASSÁG
18 év tapasztalatával várom önt, ameny-
nyiben társra vágyik. Az emberi sorsok se-
gítése, a társkeresés számomra hivatás.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetô-
ségeim: Györgyi asszony, 326-5989, reg-
gel 8–10-ig, este 20–22-ig. E-mail: gyor-
gyi11@vivamail.hu

Salom társközvetítés. Tel.: 316-0265.

42 éves, 175 cm magas, középfokú iskolai
végzettségû férfi megismerkedne megértô,
melegszívû, nem dohányzó, egyedülálló
hölggyel. „Szeretet” jeligére a kiadóba.

160/65, 65 éves nô megismerkedne hason-
ló korú férfival. 06-20-208-0215.

Jóképû, 40-es (171/72 kg, kék szemû, bar-
na hajú), nôtlen, gyermektelen, jó megjele-
nésû, jól szituált, budapesti, zenemûvészet-
tel foglalkozó, diplomás fiatalember csi-
nos, gyermektelen, filigrán, hajadon vagy
elvált hölgyet keres. Azoktól vár választ,
akik valóban családot, gyermeket szeretné-
nek. Tel.: 06-70-210-0005. E-mail: szirtes-
laszlo @yahoo.com

50/184/90, független, diplomás, 30 éve Né-
metországban élô mérnök (távolra rosszul
lát) Izraelbe vagy Magyarországra települ-
ni kívánó társát keresi. E-mail:
just77777@web.de

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

37 éves, válófélben lévô, jó megjelenésû,
172/75 jogász 25–35 éves korig csinos,
lehetôleg kvalifikált hölgy személyében
társat (feleséget) keres. Fényképes választ
kérek. „Megértés” jeligére a kiadóba.

ÁPRILIS

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

4. (szombat) 19.00 órától: Szabad
egy táncra? Örökzöld dallamok, is-
merkedés, tánc. A zongoránál: Szir-
mai Zoltán.

8. (szerda) 19.00 órakor: Elsô
szédereste.

9. (csütörtök) 18.00 órakor: Máso-
dik szédereste.

18. (szombat) 19.00 órától: Klubest.
Filmvetítés, kávé, tea. Ezen az estén A
zongorista címû filmet tekinthetik
meg, mely Wladyslaw Szpilman zon-
goramûvésznek a holokauszt idején
átélt megpróbáltatásait mutatja be.

25. (szombat) 19.00 órától: Vendé-
günk Dobrev Klára. Moderátor: Koz-
ma Levente.

26. (vasárnap) 19.00 órától: Ameri-
ka és Izrael a választások után. A
klub vendége Valki László nemzetkö-
zi jogászprofesszor, a Kül- és Bizton-
ságpolitikai Tanács elnöke. Beszél-
getôtársa: Kozma Levente.

28. (kedd) 16.00 órakor: WIZO-
ülés.

Állandó programjaink

Április 20-án és 27-én (hétfônként)
16.00 órától karbantartó torna csont-

ritkulásos betegeknek. A körzet tag-
jai számára ingyenes foglalkozásokat
Halmosi Ágnes gyógytornász tartja.

Április 2-án, 16-án, 23-án és 30-án
(csütörtökönként) 18.00 órától
Frankel Baráti Kör. Csevegés, társas-
játék, kártya, sakk. Várjuk új tagok
jelentkezését!

Vasárnaponként talmud-tóra okta-
tás 3–14 évesek részére 10.00–11.30-
ig. Információ: 06-30-491-8140.

Generációk Klubja
(Hunyadi tér 3., félemelet)

20-án, hétfô délután 15 órától Szir-
mai Zoltán zongoramûvész szórakoz-
tatja a vendégeket.

27-én, hétfô délután 15 órától
Domán István fôrabbi tart elôadást
„Az amerikai zsidóság rabbiszem-
mel” címmel.

Az április 9-ei és 16-ai csütörtöki
torna az ünnep miatt elmarad.
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Ûrpúrim Kecskeméten
Köztudott, hogy Földünkön mindenhol élnek zsidók. A 21. században

azonban már felmerül a kérdés – jogosan –, mi a helyzet bolygónkon kívül, a
világûr többi pontján. Vajon ott is élnek hittestvéreink? A kutatók hosszú év-
tizedek óta várnak e kérdés megválaszolására.

Nos, örömmel jelenthetem: a válasz megszületett. Igenis élnek zsidók a vi-
lágûrben. Mivel e történelmi felfedezés csak két héttel elôzte meg púrimot, a
rabbi merész ötlettel állt elô: rendezzünk közös ünnepi partit.

A kecskeméti és az ûrbéli közösség lázas készülôdésbe kezdett. A 100 fôt
befogadó díszterem feldíszítésétôl kezdve a sütemények sütésén át a jelmezek
elkészítéséig mindenki kivette részét az elôkészületbôl, hogy minél pompá-
sabban emlékezhessünk történelmünkre.

Eljött a nagy nap. Az asztalok roskadoztak a finomabbnál finomabb
süteményektôl, a Nap sugarai megcsillantak a pompásan feldíszített falakon.
A terem zsúfolásig megtelt, többen állni kényszerültek.

Grósz Andor elnök megnyitotta az eseményt, s meleg szavak kíséretében
minden hölgynek egy szál virágot adott át Bergmann Dávid szolnoki elnök-
kel közösen.

Eközben az ûrbéli közösség képviselôje is megérkezett nagy feltûnést kelt-
ve (és nem kis mosolygást váltva ki fura öltözetével), s bevonult a díszterem-
be. Köszöntötte a jelenlévôket, s elmesélte a Galaktikus Szövetség egyik ôsi
legendáját, azaz Eszter történetének ûrbéli változatát. (A rabbit megkérdezve:
a Megila története szóról szóra megegyezik az általunk ismerttel. A szerz.)

Ezután következett a nap legkülönlegesebb eseménye: a távoli galaxisból
megérkeztek az ifjú nemzedék kántorai, s fergeteges koncerttel lepték meg a
közönséget. Túlzás nélkül állíthatom, hogy amikor Székelyhidi Hajnal volt és
jelenlegi tanítványai, Zucker Immánuel, Fináli Gábor, Rosenfeld Dániel és
Jakal Zoltán Seregélyes Raimond zongorakíséretével megszólaltatták a dalla-
mokat, a földi hallgatóságot azonnal sikerült elkápráztatniuk. A koncert vé-
gén a közönség együtt tanult és énekelt a kántorokkal.

Az emelkedett hangulatban a jelmezek felvonultatása következett. Volt ott
tündér, varázsló, csillagszemû juhász, balerina, oroszlán, királykisasszony,
kis hölgy, dáma, Lenny Kravitz, nyuszilány, karmester – hogy csak néhányat
említsek a felnôttek és gyermekek kavalkádjából. Minden egyes jelmezes
nagy tábla csokoládé boldog tulajdonosává válhatott, melyet Feldmájer Sán-
dor nagykôrösi elnök adott át.

Immár hagyomány, hogy a táncos lábú ifjú asszonyok és lányok megpró-
bálják továbbadni tudásukat a falábú férfiaknak táncház keretében, ami való-
jában estig tartó mulatozást jelent. Így a délután során elfogyasztott csábító,
különleges sütemények lemozgása is biztosított volt.

Ha már a hagyományoknál tartunk, a galaktikus képviselô a tánctól kipiro-
sodva ígéretet tett, hogy jövôre is velünk tart mulatozásunkban, csak az erô
legyen vele!

Köszönet a teremdíszítésért a közösség jeles tagjainak, a süteményekért a
hölgyeknek, a közremûködésért az elnököknek, valamint a szervezésért és a
magas színvonalú lebonyolításért a galaktikus rabbinak.

ETI

A Rejtô Jenô (1905–1943) emlékét
megidézô kiállítás sok szempontból
rendhagyó: a több közgyûjtemény
összefogásával született projekt, az
író szellemiségét tiszteletlenül is tisz-
teletben tartó tárlat szokatlan módon
közelíti meg a Rejtô-jelenséget.

A megnyitón az intézmény igazga-
tója, Békési Éva köszöntötte a nagy
számban megjelent érdeklôdôket,
majd elmondta, a látogatók egyfajta
kísérletnek, mûfajteremtésnek lehet-

nek tanúi. A hely szelleme egy sétát
ajánl, melynek végére érve nyilván-
valóvá válik a tárlat apropója. Béké-
si Éva kihangsúlyozta, Rejtô Jenô
életének, késôbbi tragikus sorsának,
munkásságának bemutatása vállal-
ható feladat volt. Szeretnénk, tette
hozzá az igazgató asszony, ha a kiál-
lítás kapcsán újraolvasnák az író mû-
veit, amelyek nemcsak derût sugá-
roznak, hanem igencsak sajátságo-
sak is.

Mi szólhatna jobban a testvéri ösz-
szetartozásról, mint az öröm, az
együtt zenélés öröme? Örömkoncer-
tet hallhattunk a közelmúltban a He-
gedûs Gyula utcai zsinagógában.

Mosolygó arcok, az imapadon ze-
nére doboló ujjak, a padlón ritmusra
csoszogó lábak. A padokban egymás
mellett öregek és fiatalok – akár a
színházban. A sorok között a tévé
kamerája kutatta az arcokat, rögzítet-
te a szemek csillogását, és talán azt
is, hogy némelyik vendég együtt dú-
dolt a zenekarral. A halk imához,
kántorénekhez szokott falak hangos
tapsot vertek vissza.

A JUDROM játszott.
Ki a „jud” és ki a „rom”? Ezt senki

nem kérdezte, hiszen nincs is külön
zsidó zenész vagy roma, csak jó ze-
nészek léteznek. A koncerten az is
bebizonyosodott, hogy a jó zenének
mindegy, milyen stílusban játsszák a
zenészek, ha jól játsszák. Az Akácos
út klezmer módra is jól szól, és a Ha-
va Nagila igencsak szereti, ha cim-
balom és nagybôgô segíti érvényre
jutását.

Hallottunk, láttunk már hasonlót,
léteznek arab–zsidó zenekarok, me-
lyek különféle – a hazai fülnek ke-
vésbé ismerôs – fúvós és ütôs hang-
szerekkel közvetítenek szefárd és
arab dallamokat.

A JUDROM esetében nincs egzo-
tikus hangszer, ismerjük mindet, bár
a szokás eddig más dallamokhoz
kapcsolta ôket. Voltak már hazai kí-
sérletek is a különbözô zenei stílusok
társítására, a világ más tájairól érke-
zett zenészek együtt muzsikáltak –
volt már ilyen. Mindegyikrôl el-
mondható sok pozitívum. Mi az,
amit a JUDROM esetében ki lehetne
emelni? Talán a könnyed virtuozitás.
Könnyed a zenészek részérôl, mert
mindegyik magas szakmai tudással,
és ha szabad ilyet mondani a zenérôl:
humorral adja elô a mûvet. Könnyed
a hallgatónak, mert a fülbemászó,
többnyire ismerôs dallamok nem
idegenek a fülnek. A mûsoron ismert
dalok szerepeltek, de volt köztük
több olyan is, melyet Boros Mátyás,
Balogh József vagy Zsákai Ferenc
szerzett. Álljunk meg egy pillanatra,
vagy inkább egy néma percre az
utolsó név mellett. A koncertet a ze-
nészek Zsákai Ferenc emlékének
ajánlották. A fiatal, 42 éves zongo-
rista, kolléga és barát ma már az an-
gyaloknak zongorázik, egy olyan
mennyországban, ahol zsidó és roma
angyalok együtt hallgatják a zenét.
Földi kollégái nemcsak azért emlé-

JUDROM-koncert a zsinagógában
keznek így rá, mert szerették, hanem
mert személyében a sors egy olyan
embert küldött a világra, akinek
egyik szülôje roma, másik zsidó volt.

Kik a többiek?
A JUDROM tagjai a világ legelis-

mertebb komolyzenei együtteseivel
vagy annak tagjaival kamarazenél-
nek együtt. Az együttes vezetôje, ifj.
Boros Mátyás hegedûmûvész és
Neumark Zoltán zongoramûvész
mellett a nemzetközi mesterkurzuso-
kat tartó Balogh József klarinétozik,
a világ nagy szimfonikus zenekarai-
nak rendszeres vendége, Kuti Sándor
cimbalmozik, Fehér Ernô nagy-
bôgôzik és Botos Tibor gitározik.

A JUDROM együttesben ezek a
nagyszerû zenészek elsôsorban jól
akarják érezni magukat. Céljuk,
hogy bebizonyítsák, a szinte min-
denki által ismert és kedvelt közép-
kelet-európai cigányzene és a
klezmer egyáltalán nem áll messze
egymástól, sôt, szoros rokonságot
mutatnak, amit szinte folyamatosan
örömzenélés, klasszikus jam session
keretében mutatnak be.

A bô repertoáron a hagyomány és

a modern egészséges egyensúlyával
éppúgy szerepelnek olyan megszo-
kott dallamok, mint a Pacsirta vagy a
Sálom áléchem – persze sajátos ro-
ma–zsidó zenei csavarokkal –, mint
az együttes tagjainak szerzeményei.

Azt írtam, a JUDROM-ot a köny-
nyed virtuozitás jellemzi. Mi az,
amit még fontos elmondanunk róla?
Egy olyan világban, ahol párbeszéd
helyett Molotov-koktélok repked-
nek, nagyon fontos egy ilyen kezde-
ményezés, mely a kultúrán, a mûvé-
szeteken keresztül kapcsol össze em-
bereket, és üzenetüket, a béke és az
öröm üzenetét közvetíti a világ felé.
Kezdeményezést említettem és pár-
beszédet, de jelen esetben ezek nem
is a megfelelô szavak. Hiszen a zene-
kar nem úgy alakult, hogy a zené-
szek kerestek volna egy romát meg
egy zsidót – szó nem volt errôl. Jó
zenészek, barátok kezdtek együtt ze-
nélni, és hogy ki kicsoda és honnan
jött, az nem volt kérdés, csak kide-
rült. És ha már kiderült, vállalták a
nevüket.

Sok sikert kívánunk nekik!
BM

Megnyílt a Rejtô-kiállítás
Végül köszönetet mondott azoknak

az intézményeknek, amelyek hozzá-
segítették a Zsidó Múzeumot a be-
rendezéshez, mint a Petôfi Irodalmi
Múzeum, a Rendôrmúzeum, a Szín-
háztörténeti Intézet. Személyesen
pedig méltatta a tárlat kurátorát,
Rusznák Ritát, Stefanics Istvánt és a
rendezôt, Thuróczy Gergely irodalmi
muzeológust, és ajándékokkal ked-
veskedett nekik.

Réz András esztéta szerint épp
olyan ez a kiállítás, ahogyan az író-
ról gondolkodni szoktunk, aki szín-
padi klasszikusként a kávéházi pol-
gárok-gondolkodók egyike is volt,
mûvei nem sztereotipek, s nem kö-
vetnek szabályokat sem. Halhatat-
lansága okán minden korban újra-
játszhatóak, újramesélhetôek darab-
jai, regényei, kabarétréfái.

Az esztéta a magyar nyelv
elképesztô mágusának aposztrofálta
Rejtô Jenôt.

Barnóczky Ákos rendezô, akinek
egyik színpadi darabja látható az
egyik teremben, néhány mondatban
beszélt a tárlat utolsó szegmensében
megtekinthetô filmrôl („Volt egyszer
egy regényhôs, akit P. Howardnak
hívtak”), mellyel a jó nevû animáci-
ós rendezô, Varsányi Ferenc tiszte-
leg Rejtô Jenô elôtt.

Bejárva a kiállítást, korabeli fotó-

kat, köztük alkotótársakét, szemé-
lyes dokumentumokat, színlapokat
tekinthet meg az érdeklôdô. Tovább-
haladva: rejtôi szellemben fogant lát-
vány, olykor szándékosan giccsbe
hajlóan, regényhôsök, felejthetetlen
szituációk, Vallai Péter zseniális hu-
morával (a részeges állomásfônök)
hangkollázs, matrózkocsma, sivatagi
részlet, dzsungeljelenet, bilincs-
girland, filmfüggöny, gumibotokból
kirakott név, oroszlán, matróz, hátá-
ban a késsel, a 14 karátos autó –
mind a „ponyvakirály” világának
fiktív relikviái, frappáns, nevetésre
ingerlô idézetekkel fûszerezve.

A NOVA, majd AURÓRA köny-
vek eredeti borítói, tárlókban a világ-
városi sorozat héber nyelvû példá-
nyai, majd legvégül a már említett
25 perces film, amely az író életének
és munkásságának valamennyi állo-
mását bemutatja, s nem mások, mint
Rejtô két kedvenc figurája (Csülök
és Tuskó Hopkins) elôadásában.

Összegezve, a kiállítás látványos,
ütôs.  Szívbôl ajánlom mindazoknak,
akik Rejtôn szocializálódtak, akik
szüleiktôl örökölték a rongyosra ol-
vasott kis könyveket, és azoknak, is,
akik épp most szeretnek majd bele a
zseniális író napjainkig érvényes
álom- és valóságvilágába.

Május 17-éig látogatható a Zsidó
Múzeum legújabb kiállítása a II.
emeleten.

-gáljuli-


